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Foredrag: Ledelse uten grenser, Sebastian Stein

LØRDAG
Frokost 

Velkommen til UT-danningskonferansen 2019

Planlegging redder liv, Thor Espen Fugelsøy

Læringsmiljø på tur, Marit Svarstad Andresen

Lunsj

Turledelse i praksis

Workshop: Inkluderende turledelse  

Foredrag: Det lille ekstra; hvordan gå fra god til best?  
Dag Terje Solvang

Middag

Liveinnspilling av podkasten «Utestemme».
Stein P. Aasheim i samtale med Eivind Eidslott
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SØNDAG
Frokost      

DNT ung-samling  

Sikkerhet i DNT, Sindre Bø 

Varsom – snøskredvarslingen i Norge,
Marit Svarstad Andresen 

Lunsj       

Risikofellesskap og krisehåndtering;   
hva gjør vi når det skjer en alvorlig ulykke på en av 
våre turer? Sindre Bø

07:30 - 09:00

09:00 - 12:00

09:00 -10:15

10:15 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 15:00

Restauranten 

Storhaugen

Storebotn

Restauranten

Restauranten

Storebotn

UT-DANNINGSKONFERANSEN
11.- 13. oktober 2019

Se eget program for førstehjelp i fjellet.



UT-DANNINGSKONFERANSEN
11.- 13. oktober 2019

FREDAG
21:00 
FOREDRAG: LEDELSE UTEN GRENSER, SEBASTIAN STEIN
Hva er viktig å tenke på når «shit hits the fan»? Sebastian er humanitærarbeider og jobber 
for Leger Uten Grenser. Velkommen til foredrag om motivasjon og ledelse i ekstreme og 
krevende situasjoner.

PLANLEGGING REDDER LIV, STEINAR HUSTOFT
09:15 - 10:15

Steinar er tindevegleder, har klatret i 20 år, er medlem av Hordaland Alpine 
Redningsgruppe og er NVE’s skredobservatør i region Voss. Han har doktorgrad i geologi 
og 10 års erfaring a vurdering av naturfare i Statoil ASA og Skred AS. 

LÆRINGSMILJØ PÅ TUR, MARIT SVARSTAD ANDRESEN
10:30 - 11:30

Hvilke utfordringer kan du som turleder møte nå du har med deg gjester på tur? Hvordan 
kan du som turleder jobbe for å skape et godt læringsmiljø på tur som gir både læring og 
gode turopplevelser?  

Dette er to problemstillinger vi vil presentere og diskutere med dere. Tenk gjerne på egne 
erfaringer knyttet til dette tema i forkant av samlingen. 

Marit Svarstad Andresen jobber med skredvarsling i Norges Vassdrags- og Energidirekto-
rat, er tindevegleder og har tidligere undervist på friluftsstudiet på Høgskulen i Sogndal.

TURLEDELSE I PRAKSIS
13:00 - 16:00

Turledelse i praksis med gruppeevaluering av hverandre. Dere deles inn i grupper og 
får tildelt ulike caser vi skal jobbe oss gjennom. Klær etter vær, vi er ute uansett! Møt opp 
utenfor hotellinngangen.

LØRDAG

PARALELLSESJON: KURSLEDERFORUM
13:00 - 16:00

Velkommen til kurslederforum! Forumet er for alle som har bestått kurslederkurset, og har 
obligatorisk oppmøte for alle kursledere på UT-danningskonferansen. Tema for forumet er:  

Erfaringsutveksling – hvordan utdanner vi turledere i DNT for tida? Utfordringer?   

Regionale kurslederkurs – evaluering, er dette noe vi skal fortsette med?  

Presentasjon av ny kursmal for kurslederkurset, samt ny kurslederhåndbok og oppdatert 
turlederutdanning.   

Fagtema: evaluering av kursdeltakere.  
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WORKSHOP: INKLUDERENDE TURLEDELSE
16:00 - 17:00

«I naturen er alle velkommen», sier vi. Det må vi etterleve – men hvordan gjør vi egentlig 
det? Gjennom denne workshoppen jobber vi oss gjennom noen av utfordringene vi møter 
når det gjelder inkludering og turledelse; Når vi egentlig de vi sier vi vil nå? Kjenner alle seg 
igjen i tekstene vi legger ut i Sherpa? Skal vi inkludere alle alltid? Hva er turledernes ansvar 
hva gjelder inkludering?   

FOREDRAG: DET LILLE EKSTRA; HVORDAN GÅ FRA GOD 
TIL BEST?  DAG TERJE SOLVANG

17:15 - 18:00

Opplevd service er et resultat av samspill mellom mennesker. Som turleder skaper du 
serviceopplevelsen der og da, den kan ikke oppbevares eller hentes fram fra et lager. Alle 
serviceytelser er selve sannhetens øyeblikk.  

Du som turleder er den aller viktigste for personlig service, veiledning, kommunikasjon og 
håndteringer av situasjoner som oppstår. Det krever god faglig kompetanse, gode kommu-
nikasjonsevner og evne til å yte kundetilpasset service.  

Dag Terje Solvang har erfaring fra hotell og restaurantbransjen, fra reklamebransjen og 
holder ofte motivasjons- og inspirasjonsforedrag rundt om i landet. Han vil snakke om hvor-
dan vi som turledere kan bli enda bedre og lykkes gå fra god til best. 

LIVEINNSPILLING AV PODKASTEN «UTESTEMME».
STEIN P. AASHEIM I SAMTALE MED EIVIND EIDSLOTT

Fjell & Vidde lanserte vinteren 2019 podkasten Utestemme. Nå inviterer de til liveinnspil-
ling av ny episode. Eivind Eidslott leder oss gjennom en samtale med kveldens gjest, Stein 
P. Aasheim som er forfatter, skribent og foredragsholder. Han ville én gang realisere en 
guttedrøm;

«I 1972 tok  Harald Bjerke og jeg hyre på en stykkgodsbåt ut fra Herøya. Vi gikk til slutt i 
land i Vancouver, haiket videre mot Alaska, fikk tak i en kano, leide et sjøfly og ble de første 
som padlet den 400 km lange South Nahanni River gjennom Yukon Territory. Det var et 
eventyr, og dermed var det gjort.

Planen hadde vært at jeg skulle bare gjøre ett ordentlig sprell, for så å gli pent inn i rekka. 
Men jeg fant aldri tilbake. Resten av livet ble styrt av guttedrømmer og eventyrlyst. Jeg 
oppdaget at minnene tok ikke like mye plass som drømmene. Hver gang jeg realiserte en ny 
drøm ble det et tomrom der det var plass til enda flere drømmer.»

Hør mer i samtale med Eivind Eidslott!

21:00



SØNDAG

SIKKERHET I DNT, SINDRE BØ
”If you fail to plan, you plan to fail” eller på godt norsk: Hvis du feiler i planlegginga, plan-
legger du å feile. Hva er foreningens ansvar og hva er egentlig DITT ansvar som turleder?  

Sikkerhetsmedarbeider Sindre Bø tar oss gjennom våre plikter og rettigheter på tur med 
DNT. Hva kan deltakerne forvente av oss som turledere – og hva skal vi forberede dem på? 
Hvilke krav stiller lovverket og hva sier DNTs egne retningslinjer og beredskapsplaner? 
Hvilken støtte har vi i lokallag og sentralledd? Hvordan skal vi jobbe for en omforent og 
trygg turkultur? Utgangspunktet for innlegget er at «dette fikser vi» og hensikten er å senke 
skuldrene til turledere og tillitsvalgte i DNT.  

09:15 - 10:00

UT-DANNINGSKONFERANSEN
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VARSOM – SNØSKREDVARSLINGEN I NORGE, MARIT SVARSTAD ANDRESEN
10:15- 12:00

Hvilke ressurser finnes på www.varsom.no ? Hvordan kan vi bruke denne informasjonen til å 
planlegge tryggere turer med mer læring? 

Her vil det først være en presentasjon av hvordan du kan bruke skredvarselet for å planlegge 
tryggere turer til fjells. Vi vil også se på hva som finnes av informasjon og læringsmateriale 
på www.varsom.no/snoskredskolen/ Deretter setter vi av tid til praktisk gruppearbeid hvor 
vi tar tak i konkrete turer og skredvarsel. 

RISIKOFELLESSKAP OG KRISEHÅNDTERING;   
HVA GJØR VI NÅR DET SKJER EN ALVORLIG ULYKKE PÅ EN AV VÅRE TURER? 
SINDRE BØ

13:00- 15:00

Hva skjer når noe dramatisk skjer på tur? Hvordan håndterer vi det? Dødsfallet på Hurum 
og ulykken i Fossedalen minner oss om at krisen kan ramme DNT også, selv på antatt 
uskyldige turer. Sikkerhetsmedarbeider Sindre Bø vil med sin erfaring fra fjellklatring og 
alpint redningsarbeid forklare enkle prinsipper for beredskap og krisehåndtering. Med 
utgangspunkt i dødsulykken på Kjerag i 2012 der to klatrere omkom, gir han innblikk i 
hvordan den lokale redningsgruppa håndterte en ekstrem påkjenning i samarbeid med 
politi, HRS, lokal klatreklubb og klatreforbund og hvilke lærdommer som ble gjort. Stikkord 
er risikofellesskap, rollebevissthet og rolleavklaringer, kommunikasjonsprinsipper samt 
etiske dilemma vi fort kan havne opp i.  




