
Viktig informasjon – fellesturer 
 

Før du bestemmer deg for en tur, anbefaler vi at du tar deg tid til å lese denne informasjonen om fellesturer. 

 

En tur som passer for deg 

Det skal være gøy å være med på fellestur, men har du valgt en for krevende tur kan fjellopplevelsen bli ødelagt av tunge bakker, tungt føre og 

krevende værforhold. Det er derfor viktig at du ikke undervurderer vanskelighetsgraden når du skal velge tur. Er du nybegynner, anbefaler vi at du 

velger en lettere tur med maksimum to skistaver/støvler. Snakk gjerne med turleder/TOT-kontoret hvis du er i tvil. 

 

Forberedelser 

Hvem har ikke lagt ut på lengre turer for så å finne ut at formen er for dårlig? Det er lurt å investere i oppbygging av formkurven i god tid før 

fjellturen. Det gir god mosjon å gå turer, bedre enn man tror. Det er ikke så mye som skal til, men husk at en fjelltur med sekk blir mye hyggeligere 

når du føler at formen “sitter”. 

 

Klær og utstyr 

Det er viktig å ha med gode klær for alle værtyper når du skal til fjells. De bør  være funksjonelle og kjennes behagelige for deg å gå med. Det er 

viktig å legge mye omtanke i pakkingen. En “normal” sekk for turer fra hytte til hytte bør ikke veie mer enn 14 kg for menn og 10 kg for kvinner. 

Gode fjellstøvler/skistøvler er viktig, og husk at de bør være inngått før du legger i vei gjennom fjellheimen.  

 

Husk kart og kompass 

Planleggingskart som viser hyttene, merkede ruter, avstander i timer mellom hyttene etc. fås gratis på TOT-kontoret. Under turbeskrivelsen finner 

du hvilke detaljerte kart du har bruk for. Vi anbefaler at deltakere har med egne kart for området. Kjøp kartene på forhånd, studer dem nøye og 

bruk dem på turen. Derved lærer du deg stedsnavnene og å lese kart, en kunnskap som kan være både morsom og nyttig på senere turer. Kartene 

kan du bl.a. kjøpe på TOT-kontoret. 
 

Turleder 

Turene ledes av fjellfolk som har solid erfaring og har gjennomført DNTs turlederkurs eller tilsvarende. Staben av turledere er ikke profesjonelle 

i den forstand at de har turlederansvaret som yrke. De går som turledere på dugnadsbasis, og gjør jobben gratis, fordi de har glede av å ferdes i 

naturen og av å ta med andre på sine opplevelser. 

 

Sikkerhet 

Sikkerheten på vinterturene baseres på de erfaringer som finnes i de 9 fjellvettreglene. Selv om de fleste turene går langs merkede stier/kvistede 

ruter, kan det skje ulykker, og da må gjerne hjelp tilkalles fra nærmeste sted med telefonforbindelse. Det er fremdeles mange steder i Norge som 

er uten mobiltelefondekning, og det betyr at det kan ta tid før hjelp kan komme frem. 

 

Hva dekker prisen ? 

Der hvor ikke annet er oppgitt dekker turprisen alle utgifter til mat, overnatting, turleder og evt. reise i henhold til programmet. 

 

Overnatting/måltider 

På de betjente overnattingsstedene er det reservert seng på fortrinnsvis 4-6 sengsrom. Hyttene er imidlertid åpne for alle, og i perioder  med stor 

trafikk kan også grupper unntaksvis bli henvist til større rom eller sovesal. Overnattingen er i egen lakenpose/sovepose hvis ikke annet er oppgitt. 

Dusj må betales ekstra. På de ubetjente og selvbetjente hyttene er det ikke reservert seng. Her fordeler turleder senger i samråd med andre 

gjester/hyttevakt. Deltakerne hjelper til med matlaging, fyring, rydding og rengjøring. Første måltid på turen er middag eller en tallerkenrett på 

første overnattingssted. På de betjente hyttene består måltidene av solid frokost, nistepakke med fire skiver, termos med kaffe/te/saft og middag, 

vanligvis tre retter. På de selvbetjente hyttene finner man egnet mat i proviantrommet og på de ubetjente må man ha med maten selv. Hvis du 

reiser tidlig om morgenen, kan det være lurt ta med nistepakke eller kjøpe noe underveis. 

 

Frammøtested og –tid 

De som har bestilt en tur finner opplysninger om avreisested og – tid i programmet, og på TOT's hjemmeside. De får også utdelt turleders 

mobilnummer og kan gi beskjed til vedkommende dersom det dukker opp noe i siste liten. Vi gjør spesielt oppmerksom på at tider oppgitt i 

programmet kan ha blitt endret. Skjer det endringer etter at du har bestilt reisen, skal du bli informert om dette. Registrer deg hos turleder senest 20 

minutter før tog-/bussavgang. Turlederen har med deltakerliste og alle billetter og møter på frammøtestedet, som regel med turlederjakke på. 

 

Medlemskap 

Turene er for medlemmer av DNT/TOT. Hvis du ikke allerede er medlem, må du ordne dette ved påmelding. 

 

Påmelding og betaling 

Det er påmelding på www.tot.no (vår hjemmeside) evt.  til TOT-kontoret,  hvis ikke annet er oppgitt i turprogrammet. Du trenger 

medlemsnummeret  ved påmelding.  Husk å oppgi navn, adresse, telefon, mobil, mail og fødselsår på alle personer som blir påmeldt. Etter 

påmelding vil du få tilsendt en giro for innbetaling av turen.Vær tidlig ute med påmelding, da er du tryggere på å komme med på turen. 

 

Turinformasjon  

De ansatte i TOT kan hjelpe deg med å finne en tur som passer for deg. Likeledes kan du få råd om utstyr og andre opplysninger. 

 

 

 

http://www.tot.no/


 

 

Generelle vilkår 
 

1. Påmelding/medlemskap 

Fellesturer og kurs er åpne for alle DNT-medlemmer som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å 

gjennomføre turen. Påmelding: se viktig informasjon. Ikke-medlemmer må ved påmelding tegne medlemskap i foreningen. For deltakeren er 

påmeldingen bindende. Ved påmelding anbefales å ha medlemsnummer klart. Dette finner du på medlemskortet.  

 

2. Avtale/dokumenter 

Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av: 

– Turprogrammet for gjeldende år med opplysninger, turbeskrivelse og generelle vilkår. 

– Kvittering fra innbetalingsgiro. 

  

3. Pris 

Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt i katalogen. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede 

skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles 

snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10% av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger 

avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.  

  

4. Betaling 

Før turen får deltakeren tilsendt en giro på innbetaling av reisen.  

  

5. Forsikringer 

TOT vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for 

økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med 

bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De 

fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.  

  

6. Avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse 

TOT må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes. 

Ved avbestilling gjelder:  

• 14–4 dager før avreise: arrangøren beholder 50% av arrangementets pris. 

• 3–0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder hele arrangementets pris. 

  

7. Avbrudd 

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er TOT ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til 

deltakers private reiseforsikring.  

  

8. Avlysning av arrangement 

Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, færre enn 4 deltakere, mangel på turleder eller lignende. 

Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 14 dager før avreise. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte 

årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.  

  

9. Endringer av arrangementet 

Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på 

grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som 

planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra 

arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette 

deltakerne så snart som mulig.  

 

10. Deltakernes ansvar 

Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/ psykisk i stand til å delta på arrangementet.  Deltakerne må ha med 

seg klær/utstyr som egner seg for turen. Se forslag til pakkeliste. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom 

deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller 

utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. 

  

11. Klager 

Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til TOT 

så raskt som mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet. 

  

12. Forbehold 

Informasjonen i katalogen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil 

som kan få innvirkning for deltakerne. Som deltaker på våre turer arrangert av TOT kan du bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre 

deltakere. Disse bildene kan bli brukt til TOT's egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du 

informere dette til turleder når turen starter. 



 


