
Enkle sikkerhetstiltak på turer i regi av Bergen og Hordaland Turlag (BHT) 

1. Link til BHT sine generelle vilkår på alle turbeskrivelser: 

https://www.bergenoghordalandturlag.no/Generelle%20vilk%C3%A5r/ 

2. Link til utstyrsliste på turer i sommerfjellet / vinterfjellet på alle turbeskrivelser: 

https://www.bergenoghordalandturlag.no/tips-og-triks/  

3. Turbeskrivelsen gir riktig inntrykk til deltakeren vedrørende vanskelighetsgrad / gradering. Gir en 

pekepinn på hva deltakeren må mestre for å få glede av turen, og for at ikke turdeltaker skal bli en 

belastning for turfølget.   

4. Påmelding i sherpa på alle turer med overnatting. Påmelding i sherpa bør også opprettes på 

krevende dagsturer i høyfjellet utenfor nærområdet (foreta risikovurdering).  

5. Alle turledere mottar turlederinstruksen og forholder seg til denne – turlederinstruksen ligger på 

nettsiden «til turlederen».  

6. Turleder foretar risikovurdering i forkant av hver tur de skal lede. Risikovurdering kan gjøres på 

min side. Husk å merke turen som risikovurdert. Turleder må legges inn som turleder på turen.  

7. Turleder skal ha med seg nødvendig sikkerhetsutstyr i tråd med turlederinstruksen: vindsekk og 

førstehjelp skal alltid være med, likeså kart og kompass. Annet sikkerhetsutstyr tas med i henhold til 

risikovurdering og årstid: satellitt-telefon, GPS, tau, liggeunderlag, sovepose, spade, søkestang, 

skredsøker. Satellitt telefon medbringes på turer som går i områder med dårlig/ ingen dekning for 

mobiltelefon. Turledere skal også påse at deltakere har nødvendig utstyr og sikkerhetsutstyr tilpasset 

årstiden.  

8. Våre turer skal ledes av godkjente turledere. Tur etter evne -  dvs at turledere må være godkjent 

på riktig nivå i forhold til den turen de skal lede. Se mer informasjon om DNT sin turlederutdanning: 

https://www.dnt.no/turleder/.  

9. Alle turledere som godkjennes på sommerturledernivå må gjennomføre, eller legge frem 

dokumentasjon på at de har førstehjelpskompetanse tilsvarende 16 timers grunnleggende kurs i 

førstehjelp før endelig godkjenning. Alle aktive turledere bør gjennomføre førstehjelpskurs hvert 3. 

år, og delta aktivt på kompetansesamlinger der oppfriskning av førstehjelps kunnskap ofte er et 

tema. 

10. Alle turledere skal ha med seg «Handlingsplan ved ulykke» på turer i regi av BHT. Varslingsløkken 

gjennomføres ved ulykke.   

11. Turledere sender inn turrapport. Ulykker og nesten ulykker skal rapporteres til Leder for 

aktivitetsavdelingen: birgithe.roald@dnt.no  

12. Turledere deltar jevnlig på kompetansehevende samlinger med fokus på sikkerhet, førstehjelp og 

orientering. BHT/ lokallagene inviterer turledere jevnlig til kompetansehevende samlinger, eller 

tilrettelegger for at turledere kan delta på slike samlinger i regi av DNT.  

13. Arrangører av turlederkurs sørger for at godkjente turledere blir registrert i turlederregisteret.  
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