
 

 

 
  

 



 

Leder 
Kjære turledere. 
Godt nytt år alle sammen, i tro, håp og overbevisning om at «alt blir              
meget bedre» i 2021. Vi har lagt et krevende år bak oss. Mange har              
vært frustrerte over kansellerte oppdrag og arrangement. Lista er         
lang over alt det ikke ble noe av, og det er fullt forståelig at dette har                
ført til mye «akk og ve». 
La oss se framover på mulighetene som ligger foran oss. På alt det             
vi skal få til på turlederfronten i 2021 og åra som kommer. La oss              
stå klar i startgropa når lyset skifter til grønt. I rask rekkefølge kan             
nevnes noe av det vi er forberedt på i 2021: 

● Turprogram vinter 
● Turledersamling for vinterturledere (Gjendesheim i april) 
● «Vårens vakreste» med kystvandring på Nesodden (19. mai) 
● Turlederhelg på Finsehytta (24.-26. september) 
● Turprogram sommer 
● Turlederkvelder 
● Diverse kurs og oppdateringer 

Det meste har foregått digitalt det siste året. Alle styremøtene, turlederkveldene og årsmøtet.             
Det er mange fordeler med en slik plattform, men det kan aldri erstatte fysisk samvær. 
Formålsparagrafen i vedtektene sier: «Turledergruppas formål er å ivareta turledernes          
interesser innenfor rammene for DNT Oslo og Omegn og styrke turledernes kompetanse slik             
at fellesturer kan gjennomføres på en sikker måte og gi en god opplevelse for alle               
turdeltakere.» 
(Vedtektene er for øvrig under revidering, forslag til endring kommer opp på høstens årsmøte.) 
Det viktigste verktøyet til en turleder er evne og kompetanse til å lede deltakere på tur. Hva                 
forventer DNT at vi skal kunne og hvordan skal vi holde oss oppdatert på dette? «Det er vel                  
enkelt» vil kanskje enkelte si, men tilbakemeldinger fra turledere viser at her har vi et viktig felt                 
å jobbe med. Dette er derfor satt på agendaen, og styret vil i samarbeid med administrasjonen                
se på løsninger slik at dere som turledere: 

● vet hvilke kurs dere må ha for å lede ulike typer turer 
● vet hvilke kurs som er tilgjengelige 
● kjenner til hvordan kursene «henger sammen» 
● vet når må de fornyes, osv. 

Har du husket å registrere deg i det nye frivilligsystemet? Alle turledere skal etter hvert få                
tilgang til dette. Der vil det bl.a ligge informasjon om turer, kurs og status til den enkelte. Det er                   
dette verktøyet vi håper kan hjelpe turlederne til å være a jour med sin status. Forhåpentligvis                
kan dette verktøyet sende melding når kurs og kompetanse er i ferd med å gå ut på dato. 
For at vi skal være gode ambassadører for DNT trenger vi påfyll av kompetanse. Vi har selv et                  
ansvar for å holde oss oppdatert, men vi trenger hjelp og påminnelser om hva vi trenger og                 
hvordan vi skaffer oss dette. Dette er en av oppgavene styret skal se på framover. 
Sola har snudd og dagene blir stadig lengre og lysere. Jeg avslutter som sist med: Hold                
sammen – hold avstand – hold dere friske. 
Hilsen Gerda Grøndahl 
Leder i turlederstyret DNT Oslo og Omegn 

 



 

 
Redaktørens hjørne 
Velkommen til årets første utgave av Turleder’n. Tradisjonen tro presenteres det en liste med              
sommerturene som trenger turledere. La oss håpe at turene som er satt opp også kan               
gjennomføres, og at de ulike smitteverntiltakene ikke setter en stopper for disse. Planlegging på              
lang sikt kan være krevende i disse tider. Hvor fort endringer kan skje vises når de strenge                 
smitteverntiltakene i hovedstaden nå innføres i skrivende stund. Redaksjonen ber om unnskyld at             
det ikke er lest korrektur på dette heftet da korrekturleseren har «rømt til fjells» grunnet               
smittesituasjonen og er uten egnet nettverksforbindelse ... 
Her presenteres det også diverse notiser, annonseringer og referater fra turledermøter. Disse blir             
for tiden gjennomført i digitalt format. Antall deltakere ser ut til å være i samme størrelsesorden                
som ved de fysiske møtene. Vi har også hørt om turledere som ikke kunne delta på møtene på                  
grunn av tekniske problemer. Da kan referatene fra turledermøtene komme godt med.  
Redaksjonen håper at den heldigitale versjonen av Turleder’n faller i smak. Turleder’n kommer i to               
versjoner per utgave. En versjon i pdf-format som egner seg for PCer, nettbrett med store               
skjermer, og for å skrives ut på papir. Den andre versjonen i epub-format egner seg for lesebrett,                 
mobiltelefoner, nettbrett og lignende. Her er teksten, fontstørrelse og formateringen tilpasset           
apparater med mindre skjermer. Husk at man trenger en egnet app for å lese teksten (det finnes                 
flere av dem). 
På vegne av redaksjonen,  
Wolfgang Leister, redaktør av Turleder’n 
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Turledermøter digitalt 
Det planlegges fortsatt å gjennomføre turledermøter digitalt i en tid fremover. Lenker til møtene vil               
bli annonsert via epost når tidspunktet for møtene nærmer seg. Følgende møter planlegges: 
9. mars 2021, kl 18: Tema blir om sommerprogrammet, om planleggingen og om             
administrasjonens arbeid med og tanker bak dette. 
28. april 2021, kl 18: Kyststier ved Oslofjorden. Viken fylkeskommune stiller for å fortelle om sitt                
arbeid for strandsone og kyststi-arbeidet i Viken, samt mer konkret om deres prosjekt Friluftslivets              
Ferdselsårer. I tillegg deltar en representant fra Oslofjorden friluftsråd, som står for mye av det               
praktiske arbeidet for å få kyststiene i god stand (rydding, merking etc.). I andre del vil flere                 
turledere dele historier og bilder fra sine kyststivandringer. Vi vil også presentere planer for              
kommende kyststivandringer. Vi håper at dette vil gi inspirasjon til å ta i bruk dette fantastiske                
tilbudet på begge sider av Oslofjorden.  
Husk kjørereglene for gjennomføring av digitale møter: 

● Klikk på lenken i god tid før møtet starter (vi er på 15 min før møtet og svarer gjerne på                    
tekniske spørsmål) 

● Du behøver ikke å ha programmet Teams installert for å kunne delta via PC: du kan åpne                 
lenken i nettleseren. Velg å delta anonymt dersom du ikke har Microsoft-konto.  

● For å delta via mobiltelefon eller nettbrett må du laste ned Teams appen. 
● Hvis ingenting annet fungerer kan du delta ved å ringe inn telefonnummeret som er angitt i                

møteinkallingen (kun lyd). Husk møtenummeret.  
● Husk å dempe mikrofonen når du er i møtet (din mikrofon vil være dempet når du kommer                 

inn i møtet).  
● Still spørsmål og gi kommentarer i chatten eller rekk opp «hånden» for å få ordet. 
● Husk å slå på mikrofonen mens du snakker (og demp den etterpå). 

Status Frivilligsystemet 
Før jul ble registreringslenke til vårt nye frivilligsystem «Mobilise» sendt ut til alle tur- og               
aktivitetsledere. Mange av dere har fylt ut registreringsskjema. Noen av dere har også lagt inn               
bilde – det er veldig flott hvis flere gjør. Vi i administrasjonen startet godkjenningen inn i systemet                 
5. januar. Arbeidet med å godkjenne søknader fortsetter i januar. Fra 18. januar vil vi også starte                 
med utlysning av oppdrag og kommunikasjon gjennom systemet. De som ikke ligger inne da              
risikerer å gå glipp av informasjon, så det er viktig at alle nå går inn og registrerer seg. Dersom du                    
ikke har fått epost fra oss, ta kontakt med frivillig@dntoslo.no. Du kan også bruke denne lenken:                
https://dnt.mobilise.no/mobile/  
Det har vært noe ustabilitet i innloggingen og dessverre har noen opplevd feilmeldinger eller andre               
utfordringer. Dette beklager vi! Dersom du har problemer, ikke nøl med å ta kontakt med oss så                 
skal vi hjelpe deg. Vi takker for engasjementet og positiviteten deres for systemet og gleder oss til                 
å ta det skikkelig i bruk sammen!  

Motimate App 
Motimate er vårt digitale opplæringsverktøy. Her finner du flere gratis kurs, blant annet våre              
smittevernkurs som er obligatoriske for alle aktive turledere. Det er nå utviklet et nytt kurs:               
«Hvordan bruke DNTs frivilligsystem». 
Du må registrere deg for å bruke systemet for første gang. Lenken står i det siste                
informasjonsbrevet til turlederne eller ved henvendelse til aktivitetsavdelingen. Når du har registrert            
deg, får du en invitasjon til å laste ned appen til Motimate. Logg inn, kursene ligger da klare for                   
deg. Ta kontakt med hjelp@dnt.no hvis du får problemer. 
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Ledige turoppdrag sommer 2021 
Sommerturene 2021 for DNT Ung, DNT Fjellsport, Barnas Turlag, Seniorgruppa og voksenturer er             
ferdig planlagt. Alle turleder- og instruktøroppdrag lyses ut via Mobilise. Du finner alle oppdrag fra               
Barns Turlag, DNT Fjellsport, DNT Ung, Senior og turer for voksne under «oppdrag». Du kan søke                
så mange turer du ønsker, men det hadde vært fint om du kun velger ut dine tre eller fire                   
favoritt-turer. Hvilken turlederstatus som kreves for å lede turen står i beskrivelsen. Fint om du               
melder din interesse bare for de turene der du oppfyller kravene. 
Det er mulig å legge inn en kommentar når du melder interesse for en tur. Her kan du for eksempel                    
skrive om du ønsker å lede turen sammen med en annen turleder. 
Søknadsfristen er på søndag 21. februar 2021. 
Etter søknadsfristen vil turlederoppdrag bli tildelt, og det vil ta minst 3-4 uker siden systemet er                
også nytt for administrasjonen. Som bekreftelse for tildelt turlederoppdrag kommer du til å få en               
melding i Mobilise. Oppdraget ditt vil da legges under fanen «Tildelt». 
Vær oppmerksom på at du kun får vist de turene du har meldt interesse for ved registreringen i                  
Mobilise. Du kan endre «Dine turønsker» ved å sende en e-mail til frivillig@dntoslo.no. 
Reserveliste turleder sommer: Det vil legges inn et eget oppdrag «Reserveliste sommerturer fjell             
2021» med start 21. januar for turledere som ønsker å stå på en uforpliktet reserveliste. Meld                
gjerne din interesse!      

 

Startdato Sluttdato Tur # Navn Prosjekt #D #T 

21.06.2021 25.06.2021 13119-01 Barnas Fjelleir – Glitterheim (født i 2008-2011) BT 30 10 

22.06.2021 25.06.2021 13120-01 Liomseter med besteforeldre (6-12 år) BT 20 2 

24.06.2021 27.06.2021 13124-01 Vakre dager i Aurlandsdalen (0-12 år) BT 20 2 

27.06.2021 30.06.2021 13121-01 Seterliv i Iungsdalen (5-12 år) BT 20 2 

27.06.2021 01.07.2021 13122-01 Familiedager på Glitterheim (7-12 år) BT 40 4 

28.06.2021 02.07.2021 13123-01 Aktive dager på Fondsbu (4-8 år) BT 35 2 

01.07.2021 04.07.2021 13121-02 Seterliv i Iungsdalen (5-12 år) BT 20 2 

05.07.2021 08.07.2021 13121-03 Seterliv i Iungsdalen (5-12 år) BT 20 2 

05.07.2021 09.07.2021 13125-01 Småbarnstur til Gjendebu (opptil 6 år) BT 40 3 

12.07.2021 16.07.2021 13126-01 Hytte til hyttetur på Hardangervidda (9-12 år) BT 16 2 

18.07.2021 22.07.2021 13127-01 Ekspedisjon Jotunheimen (10-12 år) BT 16 2 

19.07.2021 22.07.2021 13128-01 Vakre dager på Hardangervidda – Krækkja (6-12 
år) 

BT 20 2 

26.07.2021 29.07.2021 13129-01 Hytte til hyttetur med besteforeldre – 
Hardangervidda nord (8-12 år) – NY TUR! 

BT 20 2 

01.08.2021 04.08.2021 13130-01 Snøhetta og moskussafari på Dovre (8-12 år) BT 18 2 

02.08.2021 05.08.2021 13128-02 Vakre dager på Hardangervidda – Krækkja (6-12 
år) 

BT 20 2 

08.08.2021 11.08.2021 13131-01 Aktive dager på Geiterygghytta (5-12 år) BT 20 2 

08.08.2021 11.08.2021 13132-01 Vakre dager på Sota Sæter (0-12 år) BT 40 3 

09.08.2021 12.08.2021 13133-01 Rondane med besteforeldre (6-12 år) BT 20 2 

07.05.2021 09.05.2021 13105-01 Nybegynnerkurs klatring – Oslo Fjellsport 8 2 

21.05.2021 23.05.2021 13106-01 Klatrekurs naturlige sikringer – Oslo Fjellsport 8 2 

28.05.2021 30.05.2021 13106-02 Klatrekurs naturlige sikringer – Oslo Fjellsport 8 2 
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04.06.2021 06.06.2021 13105-02 Nybegynnerkurs klatring – Oslo Fjellsport 8 2 

25.06.2021 27.06.2021 13105-03 Nybegynnerkurs klatring – Oslo Fjellsport 8 2 

30.06.2021 04.07.2021 13169-01 Brekurs i Jotunheimen Fjellsport 12 3 

09.07.2021 11.07.2021 13106-03 Klatrekurs naturlige sikringer – Oslo Fjellsport 8 2 

14.07.2021 18.07.2021 13107-01 Brekurs Hardangerjøkulen – Demmevasshytta Fjellsport 8 2 

20.07.2021 25.07.2021 13108-01 Fjellsportkurs nivå 1 – Jotunheimen Fjellsport 12 4 

29.07.2021 01.08.2021 13107-02 Brekurs Hardangerjøkulen – Demmevasshytta Fjellsport 8 2 

13.08.2021 15.08.2021 13106-04 Klatrekurs naturlige sikringer – Oslo Fjellsport 8 2 

27.08.2021 29.08.2021 13109-01 Jubileumstur til Demmevasshytta (125 år) Fjellsport 10 2 

21.06.2021 24.06.2021 13062-01 Singeltur i Jotunheimen (18-25 år) DNT Ung 14 2 

05.07.2021 08.07.2021 13044-01 Oppdag Jotunheimen (12-15 år med foreldre) DNT Ung 14 2 

05.07.2021 08.07.2021 13064-01 Singeltur på Geiterygghytta (18-25 år) DNT Ung 14 2 

05.07.2021 10.07.2021 13078-01 BaseCamp 2 (13-16 år) DNT Ung 50 15 

12.07.2021 15.07.2021 13070-01 Trekant gjennom Jotunheimen (15-17 år uten 
foreldre) 

DNT Ung 12 2 

12.07.2021 17.07.2021 13077-01 BaseCamp 1 (16-19 år) DNT Ung 50 15 

19.07.2021 24.07.2021 13079-01 BaseCamp 3 (19-30 år) DNT Ung 50 15 

09.08.2021 12.08.2021 13072-01 Toppen av Jotunheimen (12-15 år med foreldre) DNT Ung 12 2 

09.08.2021 12.08.2021 13110-01 Topptur Rondane (18-30 år) DNT Ung 10 2 

15.08.2021 18.08.2021 13074-01 Toppturer fra foten av Glittertind (19-30 år) DNT Ung 12 2 

16.08.2021 19.08.2021 13080-01 «Women only» på Grimsdalshytta i Rondane 
(18-30 år) 

DNT Ung 12 2 

26.08.2021 29.08.2021 13043-01 Trekant i fire dager i Jotunheimens forgård (18-30 
år) 

DNT Ung 10 2 

02.09.2021 05.09.2021 13069-01 Trekant gjennom Jotunheimens mektigste 
fjellmassiver (18-30 år) 

DNT Ung 12 2 

16.09.2021 19.09.2021 13073-01 Har du ikke vært der enda? Snøhetta (19-30 år) DNT Ung 12 2 

20.06.2021 24.06.2021 13153-01 Jonsok og jubileum på Gjendebu Senior 20 2 

27.06.2021 01.07.2021 13151-01 Rondeslottet rundt Senior 12 2 

30.07.2021 03.08.2021 13154-01 Vestlandets idylliske perler Senior 15 1 

01.08.2021 05.08.2021 13155-01 Stølsopplevelser i Skarvheimen - Iungsdalshytta Senior 14 2 

08.08.2021 12.08.2021 13157-01 Rundtur Hardangervidda 55+ Senior 12 2 

15.08.2021 19.08.2021 13158-01 Fall til ro på Glitterheim Senior 20 2 

22.08.2021 26.08.2021 13156-01 Rundtur Jotunheimen med Fannaråken 55+ Senior 12 2 

29.08.2021 02.09.2021 13159-01 Tur og yoga på Gjendesheim Senior 20 3 

29.08.2021 02.09.2021 13160-01 Fjellopplevelser på Finse Senior 16 2 

05.09.2021 09.09.2021 13161-01 Høsttur til Geiterygghytta og Aurlandsdalen Senior 14 2 

12.09.2021 16.09.2021 13162-01 Rundtur i Jotunheimen 55+ Senior 12 2 

10.06.2021 13.06.2021 13048-01 Singeltur via ferrata 25-35 år – Jotunheimen Voksen 12 2 

17.06.2021 20.06.2021 13047-01 Singeltur Aurlandsdalen 45-55 år Voksen 14 2 

28.06.2021 01.07.2021 13051-01 Singeltur i Femundsmarka 55-65 år Voksen 12 2 

01.07.2021 04.07.2021 13055-01 Mot nye høyder i Alvdal Vestfjell Voksen 12 2 



 

  

 

01.07.2021 04.07.2021 13022-01 Bjørnhollia – Rondanes oase Voksen 12 2 

05.07.2021 08.07.2021 13021-01 Skogadalsbøen – juvelen i Jotunheimen Voksen 12 2 

05.07.2021 08.07.2021 13046-01 Singeltur i Skarvheimen 35-45 år – Geiterygghytta Voksen 14 2 

08.07.2021 11.07.2021 13023-01 Fra snaufjell ned ville Aurlandsdalen Voksen 12 2 

08.07.2021 11.07.2021 13061-01 Vakre turer i Grimsdalen – Rondane Voksen 12 2 

11.07.2021 15.07.2021 13113-01 På historiske stier i Jotunheimen Voksen 12 2 

12.07.2021 15.07.2021 13056-01 Sjarmerende dager i Iungsdalen – Skarvheimen Voksen 12 2 

12.07.2021 15.07.2021 13076-01 Rundtur i Rondane Voksen 12 2 

12.07.2021 15.07.2021 13045-01 Singeltur i Skarvheimen 25-35 år – Geiterygghytta Voksen 14 2 

12.07.2021 15.07.2021 13089-01 Sykkel- og fottur i Jotunheimen Voksen 12 2 

19.07.2021 23.07.2021 13096-01 Rundtur i Skarvheimen Voksen 12 2 

19.07.2021 22.07.2021 13065-01 Ved foten av Glittertind 45+ – Jotunheimen Voksen 12 2 

19.07.2021 22.07.2021 13104-01 I moskusens rike – Dovrefjell Voksen 12 1 

22.07.2021 25.07.2021 13053-01 Rundtur midt på Hardangervidda Voksen 12 2 

22.07.2021 25.07.2021 13063-01 Turslipp i Breheimen – Nørdstedalseter Voksen 12 2 

25.07.2021 28.07.2021 13067-01 Fjelltur gjennom Langsua – Jotunheimens forgård Voksen 10 1 

26.07.2021 29.07.2021 13057-01 Rundturfavoritten i Jotunheimen Vest Voksen 12 2 

26.07.2021 30.07.2021 13024-01 Gullrekka på vestvidda – Hardangervidda Voksen 12 2 

02.08.2021 06.08.2021 13052-01 Favorittrunden på Hardangervidda Vest Voksen 12 2 

02.08.2021 05.08.2021 13071-01 Singeltur til Skogadalsbøen 35-45 år – 
Jotunheimen 

Voksen 12 2 

02.08.2021 06.08.2021 13059-01 Med Gjende som turfølge 55+ Voksen 12 2 

02.08.2021 05.08.2021 13092-01 På myke stier rundt Liomseter – Langsua 
Nasjonalpark 

Voksen 12 2 

02.08.2021 05.08.2021 13114-01 Gode dager på Svukuriset 50+ – Femundsmarka Voksen 12 2 

02.08.2021 05.08.2021 13095-01 Singeltur på Fondsbu 25-35 år – Jotunheimen Voksen 14 2 

05.08.2021 08.08.2021 13060-01 Hot tour i ville vest – Jotunheimen Vest Voksen 12 2 

09.08.2021 12.08.2021 13022-02 Bjørnhollia – Rondanes oase Voksen 12 2 

09.08.2021 12.08.2021 13066-01 Tøffe turer fra Glitterheim – Jotunheimen Voksen 12 2 

09.08.2021 13.08.2021 13093-01 Singeltur på Fondsbu 55-65 år – Jotunheimen Voksen 14 2 

19.08.2021 22.08.2021 13021-02 Skogadalsbøen – juvelen i Jotunheimen Voksen 12 2 

19.08.2021 22.08.2021 13068-01 Topprangling i Jotunheimen Voksen 12 2 

26.08.2021 29.08.2021 13023-02 Fra snaufjell ned ville Aurlandsdalen Voksen 12 2 

26.08.2021 29.08.2021 13115-01 Singeltur i Iungsdalen 35-45 år – Skarvheimen Voksen 12 2 

02.09.2021 05.09.2021 13023-03 Fra snaufjell ned ville Aurlandsdalen Voksen 12 2 

02.09.2021 05.09.2021 13049-01 Singeltur på Hardangervidda 35-45 år Voksen 14 2 

09.09.2021 12.09.2021 13067-02 Fjelltur gjennom Langsua – Jotunheimens forgård Voksen 10 1 

23.09.2021 26.09.2021 13083-01 Singeltur Aurlandsdalen 55-65 år Voksen 14 2 



 

Referat fra digitalt turledermøte 11. november 2020 
v/ turleder Monika Kufner 
Dette var igjen et heldigitalt turledermøte med tre temaer: «Nytt frivilligsystem i DNT» ved              
teamleder i aktivitetsavdelingen Maren Ekeland, «Retningslinjer og GDPR i bruk av foto som             
turleder» ved turleder Henriette Kampesveen og «Enkel innføring i GPS» ved turlederne Gunnar             
Sevåg og Wolfgang Leister.  
Totalt deltok 34 personer på møtet, som varte fra kl 18:00 til kl. 19:15. Jan Gunnar fra                 
turlederstyret ønsket velkommen og introduserte temaene. 
Maren Ekeland fra aktivitetsavdelingen i DNT Oslo og Omegn startet med å gi oss en smakebit av                 
det nye it-baserte Frivilligsystemet «Mobilise». 
Med dette systemet skal det frivillige arbeidet kunne planlegges og organiseres på en bedre måte,               
og DNT Oslo og Omegn ønsker at hver enkelt frivillig skal få god oppfølging. For de frivillige skal                  
det være enkelt å finne informasjon, kunne se oversikt over oppdrag og mye mer. Det skal også                 
være lett å komme inn som ny frivillig, få oversikt og bli tatt godt imot og inkludert.                 
Administrasjonen kan dessuten ikke fortsette med manuelle lister – kravet til personvern må             
håndteres i tråd med GDPR-kravene, noe som blir ivaretatt med det nye systemet. 
Det har tatt flere år å utvikle og finne en god løsning for et frivilligsystem. DNT sentralt bestemte                  
seg til slutt for leverandøren «Mobilise», som tilbyr en «hyllevare-løsning» som første gang ble              
brukt for å organisere frivillige under Ski VM i Oslo i 2011. 
Det nye systemet var klart for lansering i november (2020) og DNT Oslo og Omegn skal først i                  
gang som pilot. Det er satt av penger til å videreutvikle systemet neste år. Dermed vil den første                  
perioden systemet er i drift anses som en testperiode. 
Maren forklarte at det som skjer nå er at alle frivillige registrerer seg i Mobilise, etter at en og en                    
gruppe inviteres inn og administrasjonen lyser ut flere og flere oppdrag gjennom systemet. Alle              
frivillige vil få beskjed når de skal gå inn og registrere seg, og det startes med vinterturene for DNT                   
Ung nå i november. 
Maren avsluttet med en liten, men veldig interessant digital «live» demonstrasjon av det nye              
Frivilligsystemet «Mobilise». 
Etter en runde med spørsmål tok Henriette Kampesveen over for å minne oss om hvor viktig det er                  
for oss turledere å bli kjent med retningslinjer og GDPR i bruk av foto når vi er på tur, kurs,                    
arrangementer og øvrige aktiviteter for DNT Oslo og Omegn. 
Henriette henviste til at det finnes en regel om dette i punkt 13 under «Vilkår for deltakelse på tur,                   
kurs, arrangementer og øvrig aktiviteter med DNT Oslo og Omegn», men at den er veldig kort. 
Som turleder må vi vite at et bilde alltid blir offentlig når det legges ut på et offentlig sted så som                     
internett eller sosiale medier som Facebook etc., og at dette kan komme i konflikt med regelverket                
for personvern. 
Vi turledere må bli enda flinkere til å forklare og kommunisere dette til deltakerne når man                
kontakter dem før turen og også under turen: hver gang et foto skal gjøres offentlig, må det i                  
forkant innhentes samtykke fra deltakerne som vises på bildet. Det er vår oppgave som turledere å                
sørge for at alle deltakerne respektere disse reglene. Med unntak av situasjonsbilder må et bilde               
slettes hvis personen som ble fotografert ønsker det. 
Det kan bli spørsmål om det skal deles bilder via Google fotos etter en tur etc. Dette kan gjøres                   
hvis det er gitt samtykke fra alle deltakerne. 
Til slutt presenterte Gunnar Sevåg og Wolfgang Leister en enkel innføring i bruk av GPS. De ga                 
først en oversikt om hva GPS brukes til: Finne koordinater, navigasjon, og finne ut etter turen hvor                 
man har vært. De forklarte hvordan en GPS virker og om forskjellene mellom kompass og GPS.                
Man kan med kompass ikke se koordinater eller direkte lese av posisjon, og man kan heller ikke                 
måle avstand eller høyde. Med GPS får man informasjon om koordinater og sted. Men, det er                

 



 

viktig å merke seg at en GPS bruker batterier og man må ha fri sikt til satellitter.  
Vi hørte at det finnes forskjellige modeller med ulike egenskaper. Så fikk vi en kort, men veldig                 
oversiktlig forklaring om hvordan og når en GPS fungerer konkret. Gunnar og Wolfgang anbefalte              
å ta et GPS-kurs når man bestemmer seg for å bruke GPS. 
I en avslutting fikk vi et sammendrag fra Jan Gunnar. 
 

Referat fra digitalt turledermøte 19. januar 2021 
v/ turleder Wolfgang Leister 
I dette digitale turledermøtet med ca. 30 deltakere var informasjon fra administrasjonen i DNT Oslo               
og Omegn i fokus. Glenn Menkin, som er leder for aktivitetsavdelingen, begynte med             
pandemibetingede endringer: vinterturledersamlingen er flyttet (se under notiser i dette heftet) og            
at det diskuteres hvordan aktiviteter og hyttedrift denne vinteren skal gjennomføres. Etter de nye              
tiltakene må det planlegges hvordan folk kan flytte på seg (fritidsreiser er frarådet i flere områder).                
Det vil vurderes hvilke deler av programmet man kan gjennomføre under de nåværende tiltakene. 
Glenn forklarte de planlagte organisasjonsendringene i DNT Oslo og Omegn. Disse har vært             
planlagt en tid, men ble påskyndet under pandemien. Han viste organisasjonsdiagram av den nye              
strukturen med daglig leder, avdelingen for økonomi- og administrasjon og fire fagavdelinger: a)             
frivillighet og organisasjon, b) eiendom, natur og infrastruktur, c) Marked og kommunikasjon og d)              
friluftsaktiviteter. Den nye avdelingen for frivillighet or organisasjon skal støtte turlag og jobbe for              
de frivillige. Aktivitetsavdelingen deles inn i aktiviteter i fjellet, i nærområdet og ved fjorden.              
Fjordaktiviteter er et område i vekst. En oversikt over hvem som jobber i de ulike avdelingene                
finner du på https://www.dntoslo.no/ansatte.  
I andre del av møtet ga Glenn en status på det nye frivilligsystemet (Mobilise). Systemet skal være                 
enkelt å bruke og følger idéene til «frivilligkompass» som ble vedtatt for ett år siden. Systemet                
fases nå inn, og endringer og forbedringer i systemet vil utbedres fortløpende så snart disse               
dukker opp og meldes inn til DNT. I systemet vil det i tillegg til oppdrag og meldinger også på sikt                    
legges inn dokumenter som er nyttig for turledere, f.eks. turlederheftet. Det vil komme en              
undersøkelse om frivilligsystemet når systemet er på plass.  
Hittil har 920 frivillige registrert seg, deriblant 433 tur- og aktivitetsledere. De som ikke har meldt                
seg inn bes om å gjøre dette omgående. Etterhvert vil man få en oversikt over hvor mange aktive                  
turledere som er registrert.  
På slutten av møtet var det flere informasjonssaker, deriblant følgende: 

● Gressholmen vil bli ferdig før sommeren. Det vil rehabiliteres 2 bygninger der det leies ut               
sengeplasser. Stedet vil brukes for aktiviteter, kurs og kajakkutleie.  

● Gjendebu har 150-års jubileum 5. juli.  
● Kontorlokalene i Storgata 3 vil moderniseres i de kommende ukene. Kontorlokalene vil            

bedre tilpasses dagens behov.  

  

 

https://www.dntoslo.no/ansatte


 

GPS-tipset 
Tema: Garmin LiveTrack 
v/ turleder Gunnar Sevåg  
Noen ganger når vi er på tur kan det være ønskelig at andre kan følge med på hvor vi går. Har                     
man en nyere Garmin GPS kan dette gjøres forholdsvis enkelt. Men det er noen forutsetninger.               
Man trenger en smarttelefon med Garmin Connect-appen, samt en nyere Garmin GPS med             
blåtann-tilkobling til telefonen. For å få visning i sanntid er det viktig med mobildekning der vi går                 
på tur - men det er det jo ikke alltid i vårt fjellrike land. Er man utenfor dekning, vil                   
sanntidsvisningen først komme når man er innenfor/har mobildekning. 
Dette fungerer som følger: 

● Installer og start Garmin Connect appen på telefonen. I appen pares telefonen med             
GPSens Blåtann-funksjon. Slå på GPSens Blåtannfunksjon, og sjekk at telefonen blir paret.            
Dette gjøres én gang, så vil telefonen huske denne til neste gang. 

● Trykk …Mer i menyvalget nederst til høyre i Connect appen på telefonen, og velg Start               
LiveTrack i listen som vises på telefonen. En oversikt over tilkoplet(e) GPS(er) vises. Trykk              
start LiveTrack. 

 
Nå vil telefonen ta imot posisjonsdata fra GPSen. Disse kan det være ønskelig å sende videre til                 
de(n) som ønsker å følge med på hvor vi går. I Start LiveTrack-siden på telefonen er det et                  
videresendings-ikon oppe til høyre. Klikk på dette, og man får mulighet til å sende en kartlink til de                  
som skal følge med. Linken kan sendes på flere måter, via epost, tekstmelding, Messenger eller               
liknende. Den som mottar linken, klikker på denne og et kartbilde vises med inntegnet spor der                
hvor GPSen befinner seg. 
En ulempe med dette er at både GPSen og telefonen bruker mere strøm/batteri når sporing pågår                
via Blåtann og telefonen sender data, noe som dermed medfører kortere driftstid. Men man kan               
f.eks avtale at man sender med bestemte tidsintervaller. Det kan jo være fornuftig å ha med en                 
batteribank / batterier for bruk underveis. 
Vanligvis logges sporet i sin helhet på GPSen, så det da kan vises i sin helhet etterpå. Dette gjøres                   
også nå, men i tillegg sendes sporet «Live» til de(n) som ønsker å se det. 
I Garmin Explore, appen (som vel er ment å overta etter Garmin BaseCamp) er det også mulig å                  
foreta sporing med MapShare-funksjonen. Denne er imidlertid først og fremst beregnet på bruk             
med Garmin InReach satellittkommunikasjons-enheter. 
 

 



 

Notiser 
REFERATER FRA STYREMØTER I TURLEDERSTYRET 
Du finner referater fra både styremøtene i turlederstyret og fra årsmøtene på følgende adresse:              
https://www.dntoslo.no/turlederstyret/. Turlederstyret setter pris på engasjement fra turlederne,        
som oppfordres til å sende innspill til turlederstyret@dntoslo.no. 

SAKER TIL STYRET I TURLEDERGRUPPA 
Saker som du/dere som turledere ønsker at skal behandles av styret i turledergruppa, sendes på               
epost til turlederstyret@dntoslo.no. Dersom du/dere ønsker at saken skal bli behandlet under            
årsmøtet, må den sendes innen 15. august. Det bør også gjøres tydelig i oversendelsen at det                
dreier seg om en sak som du/dere ønsker behandlet på årsmøtet. 

SMITTEVERNTILTAK PÅ TURER OG HYTTER 
Smitteverntiltakene fra myndighetene og DNTs nasjonale standarder for besøk av hytter og            
deltakelse på turer er det viktig å være forberedt på. Blant annet må alle som ikke bor i samme                   
husstand holde minst en meter avstand, alle må vaske hender godt, ikke dele utstyr osv. På                
hyttene vil det være oppslag for hvordan man oppfører seg på hytta. Våre turledere er godt                
informert om tiltakene og vil hjelpe alle å få en tur som ikke i hovedsak er preget av Covid 19, men                     
av turopplevelsene i en romslig og sikker atmosfære. 

INFORMASJON OM STYRET OG VEDTEKTER. 
Mer informasjon om styret og vedtekter finner du her: https://www.dntoslo.no/turlederstyret/ 

VÅRENS VAKRESTE 
Vårens Vakreste blir forsøkt avholdt 19. mai. Det planlegges å gjennomføre en vårtur som blir               
tilrettelagt av Nesodden turlag, slik det var planlagt i fjor.  

VINTERTURLEDERSAMLING FOR VINTERTURLEDERE 
Vinterturledersamling for vinterturledere som skulle gjennomføres i januar måtte dessverre avlyses           
på grunn av covid-19. I samarbeid med Peter Warren har vi klart å flytte årets vintersamling for                 
vinterturledere til Gjendesheim fra 23.-25. april – HURRA. Det vil bli hyggelig vinteravslutning å              
møtes etter vintersesongen for å prate om hvordan vinterturene gikk. Vi håper at mange har lyst til                 
å bli med. Påmelding via følgende lenke: https://www.dnt.no/aktiviteter/121176/891377/ 

VINTERTURLEDERKURS 
Årets Vinterturlederkurs som skulle gjennomføres i februar måtte dessverre avlyses grunnet           
covid-19.  

TURLEDERHELG OG ÅRSMØTET 
Alle turledere er invitert til en hyggelig helg fra 24.-26. september 2021 på Finsehytta. Når alle                
detaljene er på plass lyser vi turen ut på vår nettside hvor du kan melde deg på. 

NETTSIDE FOR TURLEDERE 
Hold deg oppdatert om kommende kurs og aktiviteter, nyttig dokumentasjon og informasjon om             
covid-19. Følg linken: https://www.dntoslo.no/turledergruppa/  
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Styret i Turledergruppa: 
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no) 
Styremedlemmer: Peter Mikosch-Warren, Monika Kufner, Jan Gunnar Jakobsen, Henriette 
Kampesveen, Sverre Tvinnereim og Ragna Hirsch  
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Tlf: (Turinfo) 22 82 28 22 
Internett: www.dntoslo.no 
Kontaktperson i DNT Oslo og Omegn for turledere er Claudia von Gostomski, epost: 
claudia.gostomski@dntoslo.no Tlf: 40 40 44 64 

 

http://www.dntoslo.no/
mailto:claudia.gostomski@dntoslo.no

