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1 Innledning 
 

Risikovurdering har alltid inngått som en selvfølgelig del i planlegging av turer og aktiviteter i MRT. Ved 
fellesturer har turlederens hovedoppgave alltid vært å lede turdeltakerne trygt gjennom turen. Fra og med 
mai 2007 ble kravene til risikovurdering av turer med høy risiko skjerpet. Da utga Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) en temaveiledning i risikoanalyse. DSB skriver at «virksomheter som 
tilbyr forbrukertjenester har plikt til å skaffe seg en systematisk oversikt over hvilken risiko aktiviteten 
innebærer». De skriver videre at «dokumentasjon må utarbeides og oppbevares for eget bruk og for 
myndighetskontroll».   
 
Med andre ord -  MRT må ha en vurdering av risiko på alle sine turer og aktiviteter. MRT ønsker å gjøre dette 
på en tilstrekkelig god måte som fungerer i praksis, men uten for mye byråkrati.  
 
Dette dokumentet inneholder alle MRTs rutiner vedrørende sikkerhet på turer og aktiviteter. 
Ansvarsfordelingen mellom styret, administrasjonen, turleder, turkoordinator og turdeltaker skal gå klart 
frem av dokumentet. Ulykker kan alltid skje, men med god planlegging og risikovurdering av alle turer og 
aktiviteter i MRT skal sjansen for alvorlige uhell reduseres til et minimum. 
 
MRT har lagt opp til et system for en skriftlig risikovurdering av alle turer og aktiviteter, også de som i 
utgangspunktet har en lav eller meget lav risiko. Risikovurdering for alle turene sammenstilles med 
turrapportene og brukes i forbindelse med planlegging av nye turer påfølgende år. Fra 2017 skal alle turer og 
aktiviteter i MRT ha en skriftlig risikovurdering. 
 
Ansvar for gjennomføring av sikkerhetsarbeidet: Administrasjonen 
 
Dokumentet oppdateres en gang i året av administrasjonen etter avslutning av tursesongen. 

 
Ansvarlig for oppdatering: Daglig leder 
 
Styret er ansvarlig for å gjennomgå og vedta sikkerhetsrutinene, samt å godkjenne revisjon av 
sikkerhetsrutinene i samsvar med årshjulet.  
 
 
Dato for neste oppdatering: 
Styremøte MRT 11-2017 

 
 

Molde, 16.01.2017 
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2 Oppgaver 
 

Aktiviteter i MRT kan deles inn i 3 kategorier: 

 Fellesturer/kurs 

 Hyttedrift 

 Dugnadsarbeid 
 
Hver kategori krever forskjellige rutiner i forhold til sikkerhet, derfor har vi valgt å beskrive hver kategori i en 
egen seksjon. 
 

2.1 Turer 
 

2.1.1 Turtyper 
 

Kompetansekrav i forhold til turtyper: 
MRTs turer og aktiviteter deles inn i ulike kategorier. Kategoriene er oppgitt i tabell under.   
 

Turtype Min. kompetanse 
turleder 1 

Min. kompetanse 
turleder 2 

Aldersgrense  
turleder 1 

Fellesturer og aktivitet med turleder 

Fotturer (bymarka 
eller merket sti eller 
skogsturer) 

Grunnleggende 
turlederkurs 

Ambassadørkurs og 
førstehjelpskurs 

anbefales 

18 

Fotturer (høyfjell 
og/eller uten sti) 

Sommerturlederkurs Grunnleggende 
turlederkurs 

18 

Skiturer (bymarka 
eller merka sti eller 
skogsturer) 

Sommerturlederkurs Grunnleggende 
turlederkurs 

18 

Skiturer (høyfjell 
og/eller uten sti) 

Vinterturlederkurs Sommerturlederkurs 18 

DNT ung (bymarka 
eller merka sti eller 
skogsturer) 

Grunnleggende 
turlederkurs. 
Sommerturlederkurs 
anbefales 

Ambassadørkurs og 
førstehjelpskurs 
anbefales 

16 

DNT ung (høyfjell 
og/el uten sti) 

Sommerturlederkurs 
for sommerturer. 
Vinterturlederkurs for 
vinterturer 

Grunnleggende 
turlederkurs for 
sommerturer. 
Sommerturleder for 
vinterturer 

16 

Sykkelturer  
(ikke terreng) 

Sommerturlederkurs Grunnleggende 
turlederkurs 

18 

Padleturer Padleinstruktør eller 
aktivitetslederkurs 

Våttkort. 
Grunnleggende 
turlederkurs anbefales 

18 

Breturer Breinstruktør Grunnleggende 
turlederkurs 

18 

Klatreturer Klatreinstruktør Grunnleggende 
turlederkurs 

18 
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Fellesturer og aktiviteter med turkoordinator 

Fjellsportturer Turlederutdanning 
anbefales 

Turlederutdanning 
anbefales 

18 

Barnas Turlag 
(bymarka sommer og 
vinter) 

Turlederutdanning, 
aktivitetsleder, 
aktivitetsleder 
barneidrett anbefales 

Turlederutdanning, 
aktivitetsleder, 
aktivitetsleder 

barneidrett anbefales 

18 

 

 

2.1.2 Fellestur 
 

2.1.2.1 Kompetansekrav 
 

Krav om førstehjelpskurs: 
Det er et krav at alle turledere/aktivitetsledere skal ha gjennomført et førstehjelpskurs. Alle aktive turledere 
må ta et oppfriskningskurs annet hvert år, enten i regi av MRT eller andre. Blir oppfrisking ikke gjennomført 
mister turledere rett til å lede turer i MRT. 
 
Turledere i MRT tilbys årlige oppfriskningskurs i livreddende førstehjelp (gjennomføres for eksempel i januar, 
omfang ca. 4 timer, i samarbeid med Røde kors eller andre). Kurskostnader dekkes av MRT. Alternativt kan 
deltakelse på tilsvarende kurs støttes fra MRT med finansielle tilskudd etter vurdering fra daglig leder. 
 
Turlederutdanning: 
Turlederutdanningen i DNT er bærebjelken i sikkerhetsarbeidet på MRTs turer/kurs.  
 

 
 
De forskjellige nivåene blir definert på følgende måte: 

1. DNT-ambassadør (modul 1): Dette kurset (3t) gir grunnleggende innføring i DNT sin organisasjon og 

virksomhet. Alle turledere skal ha dette, samt at det anbefales for alle tillitsvalgte, dugnadsfolk, 

hyttetilsyn, osv.  

2. Grunnleggende turleder (modul 1+2): Kan lede turer sommerstid med begrensinger til sti og vei i 

nærmiljøet. 

3. Sommerturleder (modul 1-3): Kan lede turer sommerstid i høyfjellet, også utenfor sti og vei. 

4. Vinterturleder (modul 1-4): En vinterturleder kan fungere som turleder ved alle DNTs arrangementer 

hele året. 
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MRT skal organisere kurs med egne instruktører. Alternativt kan deltakelse på kurs i regi av DNT sentralt 
eller andre medlemsforeninger støttes fra MRT med økonomisk tilskudd til reisekostnader etter vurdering 
fra daglig leder. 
  
Kurskostnader må dekkes av deltakerne selv. Kostnader blir refundert inntil 100 % av MRT når turlederen 
leder turer tilsvarende sitt kursnivå i løpet av 2 år etter fullført kurs (hver tur gi 20 % refusjon av 
kurskostnader). 
 
Aktivitetsleder-/instruktørutdanning: 
Deltakelse på godkjente kurs (for eksempel i regi av NIF, N.P.F., NKF, NF) støttes av MRT med økonomisk 
tilskudd til reisekostnader etter vurdering fra daglig leder.  
 
Kurskostnader til aktivitetslederutdanning må dekkes fra deltakere selv. Kostnader ble refundert inntil 100% 
fra MRT når aktivitetsleder leder turer i løpet av 2 år etter fullført kurs (hver tur gi 20% refusjon av 
kurskostnader). 
 
Kurskostnader for instruktørutdanning kan dekkes av MRT etter vurdering fra daglig leder.  
 
Ansvarsfordeling mellom turledere: 
Turleder 1 (TL1) er ansvarlig for organisering, oppfølging og risikovurdering av turen. Turleder 2 (TL2) støtter 
turleder 1 under selve turen, og kan overta flere oppgaver innenfor organisering av turen etter avtale med 
turleder 1 (ikke risikovurdering). 
 
Hvis en turleder ikke har en formell utdanning som nevnt over, må vedkommende dokumentere tilsvarende 
kompetanse. Turlederautorisasjon utenom DNTs turlederutdanning utstedes av Utdanningsutvalget i DNT, 
styret i MRT skal vurdere kompetanse før autorisasjonssøknad sendes til Utdanningsutvalget i DNT.  
 
Dersom en av eller begge turlederne som er formelt kvalifisert må melde avbud på en tur uten at man kan 
finne ny turleder/nye turledere med tilsvarende formell kompetanse, må turen avlyses eller evt. utsettes. 
 
Vedlikehold av turlederkompetansen: 
Turledere må i løpet av 5 år lede min. 5 turer på sitt høyeste kursnivå for å beholde sin kompetanse. I tillegg 
må det skal mellom 2 turer ikke ligge mer enn 2 år. Kan en turleder ikke oppfylle dette kravet må han/hun 
tar et nytt turlederkurs på sitt høyeste kursnivå. 
 

2.1.2.2 Turlederens rolle/ansvar 
 

Generelt: 
Turlederen (TL) fungerer som MRTs representant på turen. Turlederens viktigste oppgave er å ivareta 
gruppas sikkerhet og trivsel på turen. 
 
Turleder må ha tilstrekkelig kompetanse etter turens krav for å lede turen og være i den fysiske formen som 
kreves for å gjennomføre turen. 
 

Før turen: 
Turleder (TL1 og TL2) skal være aktiv med på turplanleggingen (inkludert utarbeiding av grundig informasjon 
om turen og turens krav) eller gjøre seg godt kjent med turplanen. 
 
En del av turplanleggingen skal være en innledende risikovurdering som omfatter vurdering av om det er av 
sikkerhetshensyn nødvendig å:  

 Ha påmelding til turen 
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 Begrense deltakerantall 

 Sette krav til utstyret 

 Sette krav til kvalifikasjon av deltakere 
 
Denne informasjonen skal legges ut som en del av turbeskrivelsen. 
 
Det er turleder 1 sin oppgave å ta kontakt med turleder 2 og inkludere vedkommende i planlegging og 
gjennomføring. 
 
Det er viktig at alle turer skal være så miljøvennlige som mulig i forhold til energiforbruk, slitasje i terrenget, 
sortering av avfall etc. Turer skal ikke legges til spesielt sårbare områder (verneområder) eller årstid når 
områder er spesielt sårbare (hekketid, reinskalving).   
 
Før turen skal den ansvarlige turlederen (TL1) gjennomføre en skriftlig risikovurdering. I arbeidet med 
risikovurdering er det viktig å skille mellom «hverdagslige hendelser» som alltid kan skje og forebygging av 
ulykker ved spesielle aktiviteter/terrengforhold/værforhold. 
 
Det skal lages risikovurdering for hver tur. Turer som ikke har risikovurdering, vil bli avlyst av daglig leder / 
administrasjonen. Risikovurderingen skal være klar minst 14 dager før turen starter, og skal følges opp ca. 3 
dager før turen starter (med tanke på snø, vær, terreng, etc-). 
 
For alle påmeldingsturer skal det være kontakt mellom turleder og deltagere på forhånd.  
 
Turleder 1 kontakter i god tid de andre turledere for turen for å avtale opplegget. Turleder som melder 
avbud, må skaffe stedfortreder med tilsvarende kompetanse. Er dette ikke mulig må turen avlyses eller 
utsettes. 
 
Turleder (TL1) skal organisere en mest miljøvennlig transport til og fra turen. 
 
På turen: 
Turleder (TL1) kan kreve at turen ikke gjennomføres etter programmet på grunn av for høy risiko. Dette kan 
skyldes vanskelige vær- og føreforhold eller ny kunnskap om spesielt store risikomomenter for turgruppen. I 
slike situasjoner skal man først vurdere mulighetene for å endre på oppsatt program. Som siste utvei må 
turen avlyses, hvis det ikke går an å endre på fastsatt program. 
 
Avlysing av turer skal varsles administrasjonen i MRT ved at turleder sende en e-post til turromsdal@dnt.no 
som skal inneholde bekreftelse på avlysning og informasjon om årsak til avlysning. 
 
Turleder (TL1) skal ha med nødvendig sikkerhetsutstyr: 

 Førstehjelpsutstyr + Førstehjelps-ABC (vedlegg)  

 Kart og kompass 

 Mobiltelefon (husk å lade før turen) 

 Beredskapsplan for turledere - «Turlederens kriseark» (vedlegg) 
 
Dette er obligatorisk minimumsutstyr på alle turer. På noen turer kreves ekstra sikkerhetsutstyr. 
 
Turleder (TL1 og TL2) møter i god tid før turstart. Før turstart gir turlederen (TL1) en kort orientering til alle 
om: 

 Planlagt rute, turens lengde, rasteplasser, pauser, forventet vær og føreforhold.  

 Eventuelle endringer på turopplegget, og bakgrunnen for dette. 

 Risikomomenter på tur og mulige avbøtende tiltak. 

mailto:turromsdal@dnt.no
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 Medansvaret av deltakeren for sin egen og andres sikkerhet. 

 Nødvendig personlig utstyr. 

 Fordeling av deltagere ved transport i privatbiler, gi klar beskjed hvor bilene skal kjøre for turstart, 
telle antall biler. Sjåfører må ta sine passasjerer med tilbake og varsle om noen mangler. 
 

Turlederen (TL1) skal så godt han/hun kan, vurdere hver enkelt deltakers forutsetninger med hensyn til den 
enkeltes og gruppens sikkerhet. Deltakere som klart ikke fyller de krav som lederen mener bør stilles for den 
aktuelle turen, kan nektes videre deltakelse. 
 
Umiddelbart før turstart sendes en e-post fra turlederen (TL1) til turromsdal@dnt.no (administrasjonen i 
MRT) som skal inneholde info om: 

 At turen blir gjennomført som planlagt/evt. endringer i forhold til opprinnelig plan. 

 At deltakerliste er korrekt i forhold til det som står i SHERPA/evt. endringer (gjelder bare 
påmeldingsturer). 

 Antall deltagere ved oppstart (for turer uten påmelding). 
 
På turen skal turlederne (TL1 og TL2) til enhver tid vite hvor deltakerne befinner seg. I dårlig vær, vanskelig 
terreng eller når lederen ellers finner det ønskelig, skal gruppen holdes samlet. 
 
Deltakere som ikke vil eller kan fullføre en tur, men kan ta seg ned til vei/bebyggelse eller returnere til en 
hytte innen rimelig avstand, kan gis tillatelse til dette på eget ansvar når lederen mener det er forsvarlig. 
 
På hytteturer informerer turleder (TL1 eller TL2) ved ankomst på hytten om branninstruks og hytteregler. 
Turlederen passer på at alle deltakerne skriver seg inn i hytteprotokollen. 
 
Dersom det underveis på tur skjer noe uforutsett/en hendelse, skal turlederen (TL1) straks varsle styreleder 
eller daglig leder (for handlingsplan se «Turlederens Kriseark»). I tilfelle alvorlig personskade eller livstruende 
hendelser skal varsling gå først til 113. 
 
Umiddelbart etter avsluttet tur sender turlederen (TL1) en e-post til turromsdal@dnt.no (administrasjonen i 
MRT) som skal inneholde info om: 

 At tur/arrangement ble gjennomført som planlagt/evt. endringer underveis. 

 At alle deltagere gjennomførte/evt. endringer i deltagelse. 
 
Dersom det underveis på tur skjer noe uforutsett/en hendelse, skal det varsles i henhold til «Turleders 
kriseark». I tilfelle alvorlig personskade eller livstruende hendelser skal varsling gå først til 113. 
 
Etter turen: 
Dersom det underveis på tur skjedde noe uforutsett/en hendelse/avvik fra risikovurderingen, skal turlederen 
(TL1) sende rapport for hendelsen til daglig leder. 
 

Relevante dokumenter/vedlegg: 

 Turlederens kriseark 

 Førstehjelps ABC 

 Risikovurderingsskjema (inntil systemet på SHERPA er på plass) 
  

mailto:turromsdal@dnt.no
mailto:turromsdal@dnt.no
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2.1.2.3 Turdeltakerens rolle/ansvar 
 

Ansvar, deltaker: 
Deltakeren plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk og psykisk i stand til å 
gjennomføre turen. Dersom en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å 
konsultere lege. Deltakerne må ha med seg det utstyr som er nevnt i programmet. Deltakerne plikter å rette 
seg etter turleders anvisninger. Dersom en deltaker viser seg å være fysisk eller psykisk uskikket til å 
gjennomføre turen, er utilstrekkelig kledd eller mangler nødvendig utstyr, kan hun/han nektes å delta eller 
utelukkes fra resten av turen. 
 
Deltakere som kan få akutte helseproblem (f. eks. anfall eller liknende) plikter selv å ta ansvaret for å være 
godt forberedt til turen (f.eks. å ha med medisiner og bruksinstruks). Turlederen skal varsles i godt tid før 
turen starter. 
 

Turdeltaker skal melde fra til turleder: 

 Hvis de får skader, gnagsår eller lignende, eller trenger hjelp. 

 Hvis de ønsker å snu eller gå en annen vei. 

 Hvis de på andre måter har tenkt å gjøre avvik fra oppsatt tur.  
 

Turdeltaker skal vurdere om å melde fra til turleder: 

 Hvis de lider av akutte eller kroniske sykdommer som kan komme i konflikt med turen (for eksempel: 
hjerteinsuffisiens, allergi, diabetes, epilepsi). 

 Hvis de er utdannet i et helserelatert yrke som kan brukes i nødssituasjoner. 
 

Relevante dokumenter/vedlegg: 
 Generelle vilkår for deltakelse på fellesturene i MRT 
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2.1.3 Fjellsportur og Barnas Turlags aktiviteter 
 

2.1.3.1 Turkoordinatormodell 
 

Aktiviteter i regi av DNT Fjellsport Romsdal og Barnas Turlag skal ha en turkoordinator (TK). Alle turer i regi 
av DNT Fjellsport Romsdal er påmeldingsturer med begrenset antall deltakere. Barnas Turlag gjennomfører 
hovedsakelig åpne arrangement. 
 
TK skiller seg fra turleder (TL) ved at TK i hovedsak har en koordinerende rolle. TK har ikke det samme 
formaliserte lederansvaret og kravet til formell kompetanse som TL. Forutsetningen for at dette skal fungere 
og kunne gjennomføres på en sikker måte, er at også deltakerne har en viss kompetanse, erfaring og 
ferdigheter. I Barnas Turlag deltar alle barn i følge med ansvarlig voksen (foreldre/andre foresatte). 
 
TK oppfordres til å gjennomføre førstehjelpskurs og DNTs turlederutdanning.  
 

2.1.3.2 Turkoordinator rolle/ansvar 
 

Generelt: 
Turkoordinator (TK) er foreningens representant og har det overordnede ansvaret for planlegging, 
gjennomføring og rapportering av aktiviteten. 
 
TK er koordinator – ikke leder eller tjener. Alle må være med å bidra på tur, og jo mer som går av seg selv jo 
bedre. Ved behov delegerer TK oppgavene blant deltakerne. 
  
Det stilles ingen krav til formell kompetanse, men TK må selvsagt ha erfaring fra den type aktivitet som 
han/hun ønsker å koordinere! 
 
Før turen: 
TK skal være aktiv med på turplanleggingen (inkludert utarbeiding av grundig informasjon om turen og 
turens krav) eller gjør seg nøyaktig kjent med turplanen. 
  
En del av turplanleggingen skal være en innledende risikovurdering om det av sikkerhetshensyn er 
nødvendig å: 

 Sette krav til utstyret 

 Sette krav til kvalifikasjon av deltakere 
 
Denne informasjonen skal legges ut som en del av turbeskrivelsen. 
 
Før turen skal turkoordinatoren gjennomføre en skriftlig risikovurdering. Dette skal i DNT Fjellsport Romsdal 
skje i samarbeid med styret. Turkoordinator må har tilstrekkelig kunnskap på turområdet og turaktivitet for å 
kunne utføre en kompetent risikovurdering. 
 
I arbeidet med risikovurdering er det viktig å skille mellom «hverdagslige hendelser» som alltid kan skje, og 
forebygging av ulykker ved spesielle aktiviteter/terrengforhold/værforhold. 
  
Det skal lages risikovurdering for hver tur / aktivitet / arrangement. Turer som ikke har risikovurdering vil bli 
avlyst av daglig leder / administrasjon. Risikovurderingen skal være klar minst 14 dager før turen starter og 
skal følges opp ca. 3 dager før turen starter (vurdering av snø, vær, terreng). 
 
På turen: 
Turkoordinator skal gå gjennom risikovurderingen med hele gruppen FØR turen (send via e-post eller sms og 
be om innspill fra deltakere) eller senest ved turstart. Han/hun kan kreve at turen ikke gjennomføres etter 
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programmet på grunn av for høy risiko. Dette kan skyldes vanskelige vær- og føreforhold eller ny kunnskap 
om spesielt store risikomomenter for turgruppen. I slike situasjoner skal man først vurdere mulighetene for å 
endre på oppsatt program. Som siste utvei må turen avlyses, hvis det ikke går an å endre på fastsatt 
program. 
 
Avlysing av turer / arrangement skal varsles administrasjonen i MRT ved at turleder sende en e-post til 
turromsdal@dnt.no som skal inneholde bekreftelse på avlysning og informasjon om årsak til avlysning. 
 
Turkoordinator skal ha med nødvendig sikkerhetsutstyr: 

 Førstehjelpsutstyr + Førstehjelps ABC (vedlegg)  

 Kart og kompass 

 Mobiltelefon (husk å lade før turen) 

 Beredskapsplan for turledere «Turlederens kriseark» (vedlegg) 
 
Dette er obligatorisk minimalutstyr på alle turer. På noen turer kreves ekstra sikkerhetsutstyr. 
 
Før turstart gir turkoordinatoren kort orientering til alle om: 

 Planlagt rute, turens lengde, rasteplasser, pauser, forventet vær og føreforhold.  

 Endringer på turopplegget, grunner for dette. 

 Risikomomenter på tur og mulige avbøtende tiltak. 

 Medansvaret av deltakeren for sin egen og andres sikkerhet. 

 Nødvendig personlig utstyr. 
 
Turkoordinator skal så godt han/hun kan, vurdere hver enkelt deltakers forutsetninger med hensyn til den 
enkeltes og gruppens sikkerhet. Deltakere som klart ikke fyller de krav som lederen mener bør stilles for 
vedkommende tur, kan nektes videre deltakelse. 
 
Umiddelbart før turstart sender turlederen (TL1) en e-post til turromsdal@dnt.no (administrasjonen i MRT) 
som skal inneholde info om: 

 At turen blir gjennomført som planlagt/evt. endringer i forhold til opprinnelig plan. 

 At deltagerliste er korrekt i forhold til det som står i SHERPA/evt. endringer (gjelder bare 
påmeldingsturer). 

 Antall deltagere ved oppstart (for turer uten påmelding). 
 
I dårlig vær, vanskelig terreng eller når TK ellers finner det ønskelig skal gruppen holdes samlet. Under slike 
forhold kan det være praktisk at TK utpeker en av deltakerne til å gå bakerst og passe på at ingen sakker 
akterut dersom det ikke er to turkoordinatorer. Deltakere som ikke vil eller kan fullføre en tur, men kan ta 
seg ned til vei/bebyggelse eller returnere til en hytte innen rimelig avstand, kan gis tillatelse til dette på eget 
ansvar når lederen mener dette er forsvarlig. 
 
Dersom det blir aktuelt å endre på planene bør deltakerne rådspørres. Bruk den kompetansen som er i 
gruppa til å fatte gode avgjørelser. Til slutt bør TK ta den endelige beslutningen, forutsatt at han/hun sitter 
med mest kompetanse. 
 
Dersom det underveis på tur / arrangementet skjer noe uforutsett/en hendelse, skal det varsles i henhold til 
«Turleders kriseark». I tilfelle alvorlig personskade eller livstruende hendelser skal varsling gå først til 113. 
 
Umiddelbart etter avslutning skal turleder (TL1) sende en e-post til turromsdal@dnt.no (administrasjonen i 
MRT) som skal inneholde informasjon om: 

 At tur/arrangement ble gjennomført som planlagt / evt. endringer underveis. 

 At alle deltagerne gjennomførte / evt. endringer i deltagelse. 

mailto:turromsdal@dnt.no
mailto:turromsdal@dnt.no
mailto:turromsdal@dnt.no
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Etter turen: 
Dersom det underveis på tur skjedde noe uforutsett/en hendelse/avvik fra risikovurderingen, skal 
turkoordinator sende rapport for hendelsen til daglig leder / administrasjon.  
 

Relevante dokumenter/vedlegg: 

 Turlederens kriseark 

 Førstehjelps ABC 

 Risikovurderingsskjema (inntil systemet i SHERPA er på plass) 
 

2.1.3.3 Deltaker på fjellsporttur 
 

Generelt: 
Aktiviteter i regi av DNT Fjellsport Romsdal er for de som har såpass erfaring fra før at de kan greie seg uten 
turleder. Alle deltakere må bidra på lik linje og samarbeide om å mestre de utfordringene som oppstår 
underveis. Nedre aldersgrense for fjellsportturer er 18 år. 
 
Erfaring, ferdigheter og fysisk form 
Aktiviteter i regi av DNT Fjellsport Romsdal er gjerne mer krevende enn vanlige fellesturer i regi av MRT. 
Deltakerne har gjerne et ferdighetsnivå som gjør at de ønsker utfordringer utover ordinære fellesturer. 
Erfaring fra turer i høyfjellet utenfor de oppmerkede turløypene kreves. 
 
Det betyr at deltakerne på disse turer må: 

 Være fysisk skikket, opptre selvstendig og kunne ta vare på seg selv. 

 Være i stand til å ta ansvar for veivalg underveis. 

 Takle skiftende værforhold, vanskelig terreng og andre utfordringer. 

 Like å gå fortere, lengre, brattere og bære tyngre enn på vanlige fellesturer. 
 
Ansvar 
Alle deltakerne har ansvar for å: 

 Sette seg grundig inn hva aktiviteten går ut på og hva den krever av innsats, ferdigheter og fysisk 
form fra den enkelte. Gjennomgå ruten og terrenget på forhånd. 

 Ta med egnet utstyr, beherske utstyret og ellers være rustet for aktiviteten. Alle må ha med kart og 
kompass. 

 Ta seg av nye deltakere og hjelpe dem å finne seg til rette. Sørge for at ingen mot sin vilje blir gående 
alene. 

 Melde fra til de øvrige deltakerne om hvor man går - og eventuelt hvor man møtes igjen - dersom 
man velger å forlate gruppen for en kortere eller lengre periode. 

 Bidra til at turen blir gjennomført på en sikker måte. Deltakerne har et felles ansvar for hverandres 
sikkerhet under turen og skal gjøre sitt for å hjelpe hverandre. 

 Ta del i veivalg og orientering underveis. Si sin mening om valg av rute og spør hvis du er i tvil om 
veivalg. Husk at alle tar feil før eller siden, uansett erfaringsnivå. Jo flere som bidrar underveis, jo 
bedre. 

 Være med å bidra til felles gjøremål. Fordele arbeidsoppgaver dersom dette ikke skjer av seg selv. 

 Akseptere og innordne seg beslutninger som blir tatt av turkoordinator eller den turkoordinator har 
utpekt, dersom det oppstår situasjoner der dette er nødvendig. 

 Gjøre seg kjent med hvilke rettigheter og plikter som følger av friluftsloven og allemannsretten og 
herunder lovens krav til aktsomhet for å unngå skade eller ulempe for naturen eller andre brukere 
av naturen. 

 
Relevante dokumenter/vedlegg: 

 Generelle vilkår for deltakelse på fellesturene i MRT 
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2.1.3.4 Deltakere på Barnas Turlags arrangement 
 

Generelt: 
Aktiviteter i regi av Barnas Turlag er for barn i aldersgruppen 0-12 år i følge med ansvarlig foreldre/foresatt. 
Alle har ansvar for egne barn og må bidra på lik linje og samarbeide om å mestre de utfordringene som 
eventuelt oppstår underveis. Det er dermed ikke behov for turleder på disse arrangementene. 
 
Erfaring, ferdigheter og fysisk form 
Aktiviteter og arrangement i regi av Barnas Turlag er hovedsakelig åpne arrangement og stiller lite krav til 
erfaring, ferdigheter og fysisk form. 
 
Deltakerne og foreldre/foresatte må dog: 

 Være fysisk skikket på de turene som krever det. 

 Opptre selvstendig og kunne ta vare på seg selv. 

 Være i stand til å ta ansvar for egne barn underveis. 

 Takle skiftende værforhold og andre utfordringer. 
 
Ansvar 
Alle foreldre/foresatte har ansvar for å: 

 Sette seg grundig inn hva aktiviteten går ut på og hva den krever av innsats, ferdigheter og fysisk 
form fra den enkelte. Gjennomgå innhold i aktiviteten eller ruten og terrenget på forhånd. 

 Ta med egnet utstyr, beherske utstyret og ellers være rustet for aktiviteten. 

 På fotturer må foreldre/foresatte melde fra til turkoordinator hvor man går - og eventuelt hvor man 
møtes igjen - dersom man velger å forlate gruppen for en kortere eller lengre periode. 

 Bidra til at turen blir gjennomført på en sikker måte. Foreldre/foresatte har ansvar for egne barns 
sikkerhet under turen, men må også gjerne gjøre sitt for å hjelpe andre ved behov. 

 Være med å bidra til felles gjøremål ved behov. 

 Opptre aktsomhet for å unngå skade eller ulempe for naturen eller andre brukere av naturen. 
 
Relevante dokumenter/vedlegg: 

 Generelle vilkår for deltakelse på fellesturene i MRT  
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2.1.4 Årshjul sikkerhetsarbeid 
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2.1.5 Styrets / daglig leder og administrasjonen sin rolle / ansvar 
 
Generelt: 
Daglig leder / administrasjon kan avlyse eller be om endring av turplanene p.g.a. for høy risiko.  
 
Dette kan skyldes vanskelige vær- og føreforhold eller ny kunnskap om spesielt store risikomomenter for 
turgruppen. I slike situasjoner skal man først vurdere mulighetene for å endre på oppsatt program. Som siste 
utvei må turen avlyses hvis det ikke går an å endre på fastsatt program. 
 
Det kan også skyldes at risikovurdering blir ikke gjennomført eller at det brukes turleder og instruktører som 
ikke er kvalifisert for turen.  
 
Dersom det underveis på tur skjer noe uforutsett/en hendelse skal turlederen umiddelbart informere 
styreleder eller daglig leder. Styreleder og/eller daglig leder setter da i gang handling etter 
«Beredskapsplanverk DNT». Hendelsens alvorlighetsgrad vil avgjøre videre tiltak. 
 
Styre: 
Styret i MRT har det overordnede ansvaret for sikkerhetsarbeidet i foreningen. Styret gjennomgår og vedtar 
sikkerhetsrammeverket og skal også evaluere evt. avviksrapporter og til enhver tid vurdere om rammeverket 
og oppfølgingen er tilfredsstillende. 
 
Daglig leder: 
Daglig leder har ansvar for at rutiner følges opp for alle turer og aktiviteter i MRT.  
 
Rådgiver friluftsliv skal sørge for: 

 At turdeltakere og potensielle turdeltakere få tilstrekkelig informasjon om vilkår for å delta på MRTs 
turer og aktiviteter, turens krav og gjennomføring. 

 At risikovurdering for alle turer og aktiviteter blir gjennomført. 

 At ajourførte lister over turledere i MRT til enhver tid er tilgjengelig på hjemmesiden til MRT. 

 At rekruttering av turledere og turlederutdanningen i MRT skjer etter behov. 

 At vedlikehold av sikkerhetsrutiner blir gjennomført årlig 

 At avvik fra rutiner rapporteres til styre. 
 
 

Relevante dokumenter/vedlegg: 

 Kompetanse Turledere 

 Beredskapsplanverk DNT 
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2.2 Hyttedrift 
 

Dette skal utarbeides i 2017. 

 

2.3 Dugnadsarbeid 
 

Dette skal utarbeides i 2017.  
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3 Oversikt vedlegg 
 

 Turlederens kriseark 

 Førstehjelps ABC 

 Risikovurderingsskjema (inntil systemet i SHERPA er på plass) 

 Flytskjema for gjennomføring av tur i MRT 
 Generelle vilkår for deltakelse på fellesturene i MRT 

 Kompetanse Turledere 

 Beredskapsplanverk DNT 
 

 


