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LEDER 
FRA 0 TIL 2469 – ER DU KLAR?

Med åpningen av det flotte Friluftshuset på Sørenga 
har vi virkelig utvidet tilbudet til medlemmene 
betraktelig og gjort DNTs tilbud synlig for folk som 
ikke nødvendigvis liker å bedrive aktivitet i marka og 
på fjellet. Bynært friluftsliv er stikkordet, med fokus 
på og utgangspunkt i Oslomarka og sjøen. Padling 
har vi tilbudt tidligere, fra hytta på Langøyene, men 
buldrerommet er et helt nytt tilbud for unge og gamle, 
som liker en utfordring. Etter et par ukers drift kan 
vi si at Friluftshuset er en suksess, og at det garantert 
kommer til å bli travelt der nede når kajakkutleien kommer på plass fra neste 
sommer.

Nå tilbyr vi altså aktiviteter, kurs og fellesturer fra havflata, gjennom byen, marka 
og de dype skogene, over viddene og høyfjellet til den høyeste topp. Med kajakk, 
sykkel og til fots.

Det er lett å lede i medgang, det vet vi alle. Vi vet også at medvind og medgang fort 
kan snu til motvind og motgang – med ulykker og skader som det alvorligste. Er du 
klar og forberedt på det?

Arbeidet før turen begynner, med risikovurdering og andre forberedelser, er en 
kritisk og viktig del av oppdraget som Turleder. Både fysisk og mentalt må vi være 
klare og i form når vi møter deltagerne. 

Jeg oppfordrer derfor innstendig om at du holder deg i tilstrekkelig god form for 
de turene du skal lede, er oppdatert på kart og ruter og deltar på relevante kurs 
(førstehjelp, GPS, kajakk) og samlinger som tilbys fra DNT både lokalt og sentralt. 
For ikke å glemme turledermøtene, hvor aktuelle temaer presenteres og det 
utveksles erfaringer og diskuteres aktuelle kritiske situasjoner «fra virkeligheten». 

Årets høydepunkt er Turledersamlingen, denne gang fra 16. til 18. september på 
Bjørnhollia. Vi satser på å gjenta suksesshelgen fra i fjor, med aktiviteter og tilbud 
som passer for alle – uansett hvilken kategori turleder du tilhører. Jeg håper å se 
deg der.
 
God tur! - Stig Solberg
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Turledermøter – høst 2016
Sett av dato for turledermøtene til høsten: tirsdag 11. oktober 2016 og tirsdag 29. november 2016. Møtene er 
planlagt å starte kl 18 i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3. Temaene er dessverre ikke fastlagt da Turleder’n gikk 
i trykk. Vi holder deg oppdatert på facebook og på epost.

Turlederhelg 2016
Turlederhelgen planlegges på 75-årsjubilanten Bjørnhollia, sør i Rondane. Alle turledere fra DNT Oslo og Omegn, 
uansett tilhørighet, er velkomne, gjerne med ledsager.

Fredag 16/9: Oslo S – Bjørnhollia
Avreise med tog fra Oslo S kl 12:34 med ankomst Lillehammer kl 14:43. Videre med ekstrabuss fra Lillehammer til 
Straumbu med ankomst kl 16:45. Vi går stien inn til Bjørnhollia, 6,2 km. Middag kl 20:30.

Lørdag 17/9: Bjørnhollia
Vi legger opp til både krevende og lette turer. Vi planlegger 
tur til Skjerdalen (Villmanndalen) og tur til Høgronden.
Mulighet for en kanotur på en av de to tjerna.
Bestyrer vil fortelle om hyttas historie om kvelden.

Søndag 18/9: Bjørnhollia – Oslo S
Årsmøte kl 09:00-10:30 etter frokost.
Vi legger opp til både krevende og lette turer. Vi planlegger 
tur til Musvoldsæter og tur til Musvoldkampen.
Spisepause og dusj på Bjørnhollia kl 15:30-16:30.
Vi går stien ned til Straumbu og tar ekstrabussen kl 18:00 
– til Lillehammer. Tog fra Lillehammer kl 20:14 med 
ankomst Oslo S kl 22:26.

Pris:
Kr 1 687.- inkl. reise fra/til Oslo (NB! Prisen er oppdatert; 
det ble oppgitt feil pris i forrige utgave av Turleder’n)
Kr 1 144.- fra/til Bjørnhollia
Tillegg for ledsager m/reise t/r Oslo kr 320.- da reisen er sponset.

Påmelding: dntoslo.no, tur 11076 – «Førstemann til mølla»

Barnas Turlag 
VIL DU VÆRE TURLEDER FOR BARNAS TURLAG?

Barnas Turlag er et tilbud for barnefamilier og barn i alderen 0-12 år. Naturopplevelser, det enkle friluftsliv og 
spennende aktiviteter er rammen rundt turene våre. I 2016 har vi økt antall turer i nærmiljøet, og vi har også 
mange aktiviteter på fjellet i skolens ferier. Vi ønsker oss derfor flere aktive turledere som har lyst til å skape gode 
friluftsopplevelser og turminner for barna. Vi trenger både turledere og medturledere (turleder 2). Ta gjerne 
kontakt med oss om du vil vite mer. Vi har følgende ledige oppdrag i tiden fremover (etter sommeren): 

Turer i nærmiljøet:
16. oktober: Tur til Ole Høilands hule i samarbeid med Bymiljøetaten – for alle. Hovedturleder.

20. november: Eventyrtur til Dølerud – for alle. Turledere. 

Bjørnhollia. Foto: Eivind Haugstad Kleiven
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Turleder- og instruktørsamling 19.-20. november 2016
Årets turleder- og instruktørsamling går til Sæteren Gård i Bærumsmarka. Det overordnede temaet vil være 
sikkerhet. Vi legger vekt på at du som turleder og/eller instruktør skal få høynet din kompetanse gjennom 
småkurs og praktiske caser. Det blir også satt av god tid til sosialt samvær. Samlingen er åpen for alle slags 
turledere og instruktører. Det kommer mer informasjon om program og påmelding etter hvert, men hold av 
helgen allerede nå. Vi gleder oss til en hyggelig og lærerik helg sammen med dere!

Turleder blant flyktninger og andre flerkulturelle? 
Vi trenger flere turledere til våre tilbud blant flerkulturelle. 
Vil du være med og bidra? 

Turgruppe på Torshov asylmottak: Våren 2016 startet vi 
en turgruppe for familier ved Torshov asylmottak. Turene 
går hver uke, og vi trenger en solid turlederstab som kan 
rullere på turene. Oppstart i høst blir i månedsskiftet 
august/september med tidspunkt på onsdager kl. 16.00–
18.00. Vi vurderer også å starte en tilsvarende gruppe på 
nye Ila mottak, som åpner i august. 

Ønsker du å bidra på andre måter i vårt tilbud rettet 
mot flerkulturelle? DNT Oslo og Omegn jobber aktivt for 
å inkludere flere flerkulturelle til våre turer og aktiviteter, 
og mye spennende er i gang eller under planlegging. 
Ta kontakt dersom du vil være med på noe av dette, 
eller om du har spørsmål: mari.kolbjornsrud@dntoslo.
no, tlf. 936 08 960

Førstehjelpskurs for turledere, 4 timer
Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader, og det kan redde 
liv. Det tilbys et førstehjelpskurs for alle turledere som ønsker å oppfriske kunnskapene sine eller ønsker å lære seg 
førstehjelp. Kursholder David Rohrmüller (har sin bakgrunn fra Norsk Luftambulanse) er opptatt av praktiske øvelser, 
dvs. at deltakerne får øvd mest selv. Han bygger på kunnskapen gruppa har og tilpasser underveis. 

Dato: 22. september, kl 15:30-19:30 (det serveres frukt og baguetter fra kl. 15:00-15:30).
Sted: Storgata 3, DNT Oslo og Omegn (tredje etasje).
Turkode: 10877, påmelding på dntoslo.no.
Pris: 300 kr.

Førstehjelpskurs for turledere, 16 timer
Vi tilbyr et 16-timers kurs i førstehjelp til våre turledere. Dette er et skreddersydd kurs for alle turledere! Instruktør 
er David Rohrmüller, som har sin bakgrunn fra Norsk Luftambulanse. Frisk opp dine kunnskaper på dette grundige 
kurset!

Oppmøte: 24.-25. september 2016; kl 10:00 på Snippen.
Kurssted: Nydalshytta, DNT Oslo og Omegns ubetjente hytte i Lillomarka.
Utstyr: Ta med lakenpose eller sovepose. Ta med uvørne klær som tåler vær og vind, da mye av kurset vil bli holdt 
utendørs. Ta med mat og drikke til lunsj lørdag og til frokost og lunsj søndag samt ingredienser til taco-middag for én 
person. Middagen lages fellesskap. Hytta har innlagt strøm.
Turkode: 10734, påmelding på dntoslo.no.
Pris: 752 kr. Dette inkluderer overnatting og selve kurset; tillegg for ikke-medlemmer: 700 kr. 

«Til topps på Galdhøpiggen med DNT Drammens flerkulturelle kvinne-
gruppe.». Foto: Kari Alvim. Kari skriver om bildet: Med god støtte fra Lom 
Rødekors hjelpekorps og brefører fikk vi alle til topps på Galdhøpiggen i et 
fantastisk vær.
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FORBUD 
MOT 
DRONEFLYGING
Arbeidsutvalget for Nasjonal-
parkstyret for Jotunheimen gjør 
oppmerksom på at det er forbudt med 
droneflyging både i Jotunheimen nasjonalpark 
og Utladalen landskapsvernområde. Droneflyging 
anses å være skadelig for sårbar natur og forstyrrende 
for turister som søker stillhet. Nasjonalparkstyret 
ønsker ikke å gi dispensasjon for privat droneflyging i 
verneområdene.

NYE TURLEDERE
DNT Oslo og Omegn hadde flere grunnleggende 
turlederkurs i våren 2016, og vi gratulerer de  nye 
medlemmene i turledergruppa.

NOTISER

NYE BESTYRERE
Det er nye bestyrere på flere av våre betjente hytter. 
På Grimsdalshytta og Liomseter har de nye besty-
rerne drevet i påsken etter at de overtok ved nyttår. 
Nye bestyrere på Grimsdalshytta er Sonja Rykhus og 
Rune Sundt. På Liomseter har Unni Stokstad og Kai 
Nilsen overtatt.

På Skogadalsbøen har Olav Kjell Moen fått permisjon 
i 2016 for å høste erfaringer med å drive Eidsgarden 
hotell. I sommer er det Olav Kjells sønn, Ole Martin 
Moen og hans samboer Trine Marie Johansen som 
skal drive hytta.

På Geiterygghytta og Sota Sæter vil det bli tilsatt nye 
bestyrere i løpet av 2016 slik at de kan overta driften 
fra 2017.

HYTTER I SLOTTSPARKEN
Hyttene Hovinkoia og Skåpet har flyttet til slotts-
parken i Oslo i sommeren 2016 i forbindelse med at 
Kongen og Dronningen feirer 25 år på tronen. Hyt-
tene står i slottsparken fra juni ut september. Etterpå 
skal Hovinkoia flyttes til et museum mens Skåpet 
skal være sovehytte på Forsand i Lysebotten. 

Gjennom sommeren trenger vi hyttevakter på disse 
hyttene. Ifølge ryktene var det stor rift om plassene 
– de fleste av vaktene står turlederne i DNT Oslo og 
Omegn for. For noen arrangementer kan det være 
behov for flere hyttevakter – sjekk på facebooksidene.

STORGRYTDALSETER – NYTT 
SETERHUS
Lørdag 2. juli åpnes det et nytt seterhus på Storgrytdal-
seter i Alvdal vestfjell. Seterhuset som er satt i stand 
har vært «uberørt» siden setringen sluttet for flere tiår 
siden. Det er lagt opp til ni ekstra senger i tillegg til de 
seks sengene som er på Storgrytdalseter idag.

NESODDEN TURLAG ER STIFTET
Gratulerer til våre 1176 medlemmer på Nesodden! 
Nesodden Turlag ble dannet 11. februar. Det betyr et 
enda bedre aktivitets- og friluftslivstilbud på Nesod-
den.

VINTERTURLEDERKURS 2017
DNT Oslo og Omegn organiserer vinterturleder-
kurs i uke 7 og 8 i 2017. Kurset er for deg som vil 
å ta neste steg i DNTs turlederstige. Lær mer om 
vinterfriluftsliv, turlederrollen og sikkerhet på tur i 
vinterfjellet. Mer informasjon finner du på dntoslo.
no, turnummer 11086. 
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Innkalling til årsmøte i turledergruppa 
18. september 2016
Turledergruppas årsmøte finner sted søndag 18. september kl. 09:00 på Bjørnhollia i tilknytting til turlederhelgen. 

Dagsorden: Valg av møteleder – årsberetning – valg av medlemmer til styre og valgkomité – innkomne forslag. 
Forslag fra medlemmene vedrørende saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fem 
uker før årsmøtet. 

Årsberetning for Turledergruppa i DNT Oslo og Omegn
September 2015 – September 2016

STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder Stig Solberg
Styremedlem Sigrid Bellamy
Styremedlem Bente Hagen 
Styremedlem Gerda Grøndahl
Styremedlem Ola Kleiven
Styremedlem Birger Baisgård

Representant fra DNT Oslo og Omegns styre: Camilla 
Horten.

Sekretær, repr. fra DNT Oslo og Omegns 
administrasjon: Claudia von Gostomski.

Valgkomité: Gunnar Sevåg, Steinar Husby og Anne 
Langedrag.

FRA STYRETS ARBEID: 
Det har blitt avhold fire styremøter i denne perioden. 

«Turleder’n», vårt medlemsblad har utkommet med 
tre nummer pr. år. Redaktør er Wolfgang Leister, i 
redaksjonskomitéen er også Beate Heilemann, Hilde 
Løken Magnussen, Kjell Jonsson og Jon Arne Westgaard. 

Turlederhelgen ble avholdt i Jotunheimen 
(Gjendesheim) 18-20/9. 39 turledere deltok. Årsmøtet 
ble avholdt på Gjendesheim 20/9.

TURKLEDERMØTER/KURS

Turledermøter:
13/10-2015: Tema «Bygging av fangststasjonen 
i Mushamna» og «Slik overlever du i uvær og 
kulde» – med Kjell Reidar Hovelsrud og tema 
«Vinterturlederkurs DNT Oslo og Omegn» – med 
Gerda Grøndahl, Peter Warren og Vidar Thorsvik. 

24/11-2015: Tema «Hypotermi, nedkjøling, turleders 
planlegging og utstyr» med Peter Warren, og tema 
«Caser fra fellesturer» med Stig Solberg.

27/1-2016: Tema «hvordan blir turprogrammet 
til» med Margret Assev og «Aktiv turplanlegging» 
gruppearbeid med Stig Solberg. 

11/5-2016: Tema «Bli kjent med Frilufthuset Sørenga» 
med Jostein Langslet og Reidun Bolsø.

Turledersamling:
7-8/11-2015 på Sæteren Gård i regi av DNT Fjell, med 
støtte fra turledergruppa. 39 deltakere og 10 frivillige 
hjelpere/kursholdere deltok. 

Vårens vakreste eventyr:
31/5-2016: Tema: «Frilufthuset Sørenga til Bygdøy 
sjøbad», med 59 deltakere. Turleder Stig Solberg og 
Sigrid Bellamy fortalte om Havnepromenaden. 

Som turleder kan du 
gjerne ta kontakt med 

deltakerne før turstart og 
sende et velkomstbrev via 

e-post. Deltakerliste og e-post-
adresser får du av Claudia, cvg@dntoslo.

no eller aktivitetsavdelingen, aktivitet@dntoslo.no. 
Sender du ut e-post ber vi deg om å sette administrasjonen, 

aktivitet@dntoslo.no, i kopifeltet slik at vi er oppdatert over all 
informasjon deltakerne har fått i forkant av turen. 

HUSKELAPP
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Vinterturledersamling:
5-7/2-2016: Tema: «Sikkerhet og førstehjelp vinter». 
17 turledere deltok. Hovedarrangør: Peter Warren. 
Frivillige turledere: Matthew Skuse, Erik Hernes, 
Oddvar Stanes og Christopher Solheim-Allen. 

Kurs i førstehjelp:
5/3-2016 over 8 timer i DNT Oslo og Omegn: 5 
turledere deltok. Instruktør fra Norsk Luftambulanse, 
David Rohrmüller. 

10/5-2016 over 4 timer i DNT Oslo og Omegn: 15 
turledere deltok. Instruktør fra Norsk Luftambulanse, 
David Rohrmüller. 

12/5-2016 over 4 timer i DNT Oslo og Omegn: 13 
turledere deltok. Instruktør fra Norsk Luftambulanse, 
David Rohrmüller.

To planlagte førstehjelpskurs i mai og juni ble avlyst på 
grunn av for få påmeldte. Det er satt opp to nye kurs 
til høsten:
24-25/9-2016 Førstehjelpskurs, 16 timer på 
Nydalshytta. 15 plasser, Instruktør fra Norsk 
Luftambulanse, David Rohrmüller. 

22/9-2016 Førstehjelpskurs, 4 timer i DNT 
Oslo og Omegn: 15 plasser. Instruktør fra Norsk 
Luftambulanse, David Rohrmüller.

Bruk de gjemte ressursene 
i gruppen du leder!

Hør med turdeltakerne om de 
har kompetanse som kan være 

nyttig for gruppen! Det er til alles 
beste å kunne støtte seg på slik kompetanse 

om det trengs. 
Hør også med turdeltakerne om de har ekstra behov, sykdom, 

fobier eller allergier. Prøv å tilpasse turen din etter dette. 

HUSKELAPP

Turlederkurs:
3-4/10-2015 «Grunnleggende turlederkurs», 11 
deltakere. Kursinstruktør: Jørn Brynstad og Una 
Anine O'Keeffe. 

18-25/2-2016 «Vinterturlederkurs» i Jotunheimen, 
12 deltakere. Kursinstruktør: Peter Warren og Lars-
Christian Unger

6/4-2016 «Bli kjent med DNT» Ambassadørkurs. 56 
deltakere. Kursinstruktør: Hanne Tretterud Lund og 
Margrethe Assev.

16-17/4-2016 «Grunnleggende turlederkurs», 12 
deltakere. Kursinstruktør: Jørn Brynstad og Peter Warren.

28-29/5-2016 «Grunnleggende turlederkurs», 11 
deltakere. Kursinstruktør: Jørn Brynstad og Lisbet 
Natland.

4-5/6-2016 «Grunnleggende turlederkurs», 9 deltakere. 
Kursinstruktør: Jørn Brynstad og Lisbet Natland.

20-25/8-2016 «Sommerturlederkurs» i Rondane, 10 
påmeldte. Kursinstruktør: Ola Kleiven og Peter Warren.

Kart- og kompasskurs:
6-8/5-2016 «Kart- og kompasskurs i skogsområde», 7 
deltakere. Kursinstruktør: Jørn Brynstad og Pål Brustad.

8-10/7-2016 «Kart- og kompasskurs i fjellet sommer», 7 
påmeldte. Kursinstruktør: Jørn Brynstad og Pål Brustad.

Valgkomitéens innstilling
Av de nåværende styremedlemmene er Bente Hagen og Birger Baisgård ikke på valg. Styremedlem Sigrid 
Bellamy kan ikke gjenvelges i henhold til statuttene. Leder Stig Solberg og styremedlemmene Gerda 
Grøndahl og Ola Kleiven er på valg.  

Valgkomitéens innstilling var ikke klar ved trykking av denne utgaven av Turleder’n. Valgkomitéen består av 
Gunnar Sevåg, Steinar Husby og Anne Langedrag. Valgkomitéen vil komme med sitt forslag til årsmøtet. Nye 
styremedlemmer vil bli presentert i neste nummer av Turleder’n.



8

Ny frivillig gruppe
DNT Oslo og Omegn har et stort apparat av frivillige og mange ulike frivillige grupper som arrangerer et vell av 
aktiviteter. Alle aktivitetene skal organiseres, markedsføres og driftes. Det er administrasjonens oppgave å bistå de 
frivillige gruppene med dette, slik at turledere og andre frivillige kan bidra med det de liker best: å være ute i naturen. 
Samtidig er det flere som ønsker å bidra med frivillig arbeid som ikke nødvendigvis foregår utendørs. Vi ser også at 
med stadig økt aktivitet, øker antall oppgaver for administrasjonen. 

Administrasjonen har tidligere blitt utfordret av flere av våre turledere om at vi i bør ta i bruk den administrative 
kompetansen som mange av våre frivillige sitter på, slik at de frivillige gruppene kan få enda bedre hjelp og 
administrasjonen kan få litt avlastning. 

I vår testet vi ut interessen blant noen av våre frivillige om å bidra i en «administrativ dugnadsgruppe» – eller 
kontorgruppe, om du vil. Mange frivillige var interessert, og to av dem, Harald Schiøtz og Liv Hilmen, er nå godt 
i gang. De har gått løs på oppgavene med glød og engasjement og hjelper blant annet til med å søke støtte til 
gjennomføring av våre kurs hos Studieforbundet Natur og miljø. Planen er at gruppa videre skal hjelpe for eksempel 
Turgruppa og Vandregruppa med å publisere og kvalitetssikre turer på våre nettsider, oppdatere rutebeskrivelser på 
UT.no og pakke/sende ut trykksaker – som for eksempel Turleder’n. 

Innspill fra turlederne om oppgaver som passer for denne gruppa tar vi gjerne imot! Meld fra til margrethe.assev@
dntoslo.no

Åpen Kafé
Åpen Kafé finner sted andre torsdag hver måned kl 11 i Friluftshuset på Sørenga. Alle frivillige er hjertelig velkommen. 
Hensikten med kaféen er at frivillige møter hverandre og treffer sentrale folk fra administrasjonen. For hvert møte har 
vi satt opp et tema. Det vil også gis informasjon om viktige saker foreningen arbeider med. Ta gjerne en tur innom og 
spis lunsjen i Friluftshuset på Sørenga. Vi serverer kaffe og te samt et kakestykke.

Programmet etter sommerferien er som følger (alle på Sørenga):
15/9       Åpen kafé flytter til Sørenga; omvisning v/ Jostein og Reidun.
13/10     Dugnad i fjellet, oppsummering av året v/ Lise og Tor Martin.
10/11     Senioraktiviteter v/ May-Liss.
8/12       Oppsummering av året, tilbakemeldinger, alle grupper samt Henning.

I UT.no kan du laste ned spor-filer for turer i 
GPX format til bruk i GPS-mottaker. Disse turene 

er ikke systematisert. Utvalget av spor-filer du kan laste 
ned er noe tilfeldig. Du finner alt fra korte spaserturer til 

lengre ukesturer blant utvalget. 
Ønsker du systematiserte spor-filer for dagsetappene til sommerturer 

finner du spor-filer på hiking.waymarkedtrails.org. På kartet finner du røde 
(internasjonale), blå (nasjonale), gule (regionale) og violette (lokale) turforslag. 

Turene som var oppført i de gamle web-sidene fra turistforeningen.no er lagt inn som 
regionale ruter (gult). 
For å laste ned spor-fil klikk på knappen «Routes» på høyre side nederst. Deretter 
velger du ruten. Når du holder musepekeren over en tur vil den bli vist i gult. Velg 
ønsket rute ved å klikke på den. Informasjon om ruten vil komme opp, samt en knapp 
med påskrift «GPX» Med denne laster du ned filen til PC. Filene kan senere overføres 
til GPS-mottaker. 

GPS-tipset
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Nye bålregler i 2016
Fra 2016 er bålreglene endret. Disse står nå samlet i Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17-1710) §3; 
se ramme under. Det er noen endringer som er greit å få med seg som turleder.

§3. Generelle krav til aktsomhet
Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik 
måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark 
uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale 
forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre 
opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten 
forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven §37 andre ledd og §38 første ledd bokstav c). Kommunen 
skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

Hovedregelen er som før; i tidsrommet 15. april til 15. september kan man ikke gjøre opp ild i nærheten av skog. 
Nytt i lovteksten er at man ikke kan gjøre opp ild i «annen utmark» uten tillatelse fra kommunen. For oss turfolk 
betyr dette at man i utgangspunktet heller ikke kan gjøre opp ild på strender, stein, fjell, isbreer osv. Foreskriften 
mykner opp dette forbudet med at det likevel er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. 
Vær obs på at brann også kan gå i bakken og i lyng.

Som tidligere kan kommunen utstede totalforbud mot å åpne ild, dersom forholdene tilsier dette. Forbudet 
å gjøre opp ild omfatter også primus og røyking av sigaretter! Merk at grunneier ikke kan gi dispensasjon fra 
regelen; kun kommunen kan gi dispensasjon. 

Kilde: https://allemannsretten.no/2016/01/08/nytt-om-balreglene/ 

Nyansatt i Barnas Turlag
Gunhild Lundblad har tatt over ansvaret etter Kristin for 
oppfølging av fjellturene i Barnas Turlag og er fast ansatt 
i 50%-stilling. 

Hun har hatt ulike vikariat og engasjement i DNT 
Oslo og Omegn siden våren 2013 og har jobbet 
med fjellturer for voksne, DNT ung, senior og for 
regnskapsavdelingen. 

Gunhild er 36 år, er fra Voss, bor i Asker, er gift og 
har to barn. Hun har en master og bachelor innen 
reiselivsutvikling og strategi ifra Storbritannia og har 
tidligere jobbet i reiselivsbransjen i London, på Voss og 
i Oslo. 

I senere tid har hun også engasjert seg i Barnas Turlag 
Asker. Med to små barn som nå har startet sin reise i 
Turbo-verdenen føler Gunhild seg inspirert, motivert og 
heldig som får jobbe for Barnas Turlag.
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Turleder-Tips
I denne utgaven har vi to turleder-tips: først hvordan man reparerer utstyr som går i stykker under en fjelltur; så 
hvor kan man finne noen som kan reparere utstyr etter turen. 

Tema1: Turledere som fjellets MacGyver ...
v/ Wolfgang Leister
En fjelltur sliter på utstyret. Både slitasje og uhell kan 
være årsak til at ting går i stykker under turen. På 
nesten hver av mine turer som turleder har noe gått i 
stykker, både hos turdeltakerne og hos meg selv. Selv 
om man kontrollerer alt nøye før man skal på tur kan 
man lett overse tegn på at noe av det utstyret man 
har brukt i mange år nå er i ferd med å svikte; eller at 
deler av nytt utstyr faktisk ikke tåler fjellet. 

Når utstyr går i stykker (og man er avhengig av det) 
må man prøve å reparere med de midlene man har 
til rådighet. Hvilke verktøy må vi ha med oss som 
turledere for å fikse ting som går i stykker? 

Generelt opplever jeg fire ulike situasjoner når noe går 
i stykker: 1) Ting som må fikses der og da, fordi man 
ellers ikke kommer seg videre; her må man ofte vurdere 
provisoriske løsninger som holder til neste hytte. 2) Ting 
som kan vente med å bli fikset til man er på neste hytte. 
3) Ting som kan vente med å bli fikset til etter turen. 4) 
Ting som ikke lenger kan repareres og må kastes. I disse 
tilfellene er det viktig at vi ikke bidrar til forsøpling av 
naturen; best å ta tingene med til man kommer til en 
infrastruktur som har egnet avfallshåndtering. 

HVA PLEIER Å GÅ I STYKKER?
Øverst på lista står det skotøy, bekledning (mest: 
anorakk, bukser) og sekker. Deretter kommer staver, 
briller, kartmapper, diverse elektronisk utstyr. 

Revner i bekledningen kan ofte fikses provisorisk med 
sportsteip; eventuelt kan man sy eller bruke tekstil-
lim. Dersom det trengs ekstra styrke kan man vurdere 
å sy sportsteip fast på tøyet, men dette gjør en senere 
«pen» reparasjon vanskeligere.

Spenner på sekker går i iblant i stykker; ekstra 
stropper og hyssing kan avhjelpe her. Hvis mulig kan 
man bytte om spenner og bruke spenner fra et mindre 
viktig bruksområde. De oppfinnsomme kan bruke 
Sugru for å fikse spennet provisorisk; men det er 
ingen garanti at dette kommer til å holde. 

FJELLSTØVLER
Når fjellstøvler går i stykker og deltakeren har ikke 

med seg joggesko som reserve kan det bli krise! Jeg 
opplever ofte at turdeltakere kun har med seg lette 
innesko som ikke kan brukes ute. Ødelagte fjellstøvler 
hos turdeltakere har jeg opplevd nokså hyppig: sålen 
på skoen løsner uten forvarsel. Årsaken består i 
hvordan fjellstøvlene er konstruert og at sålegummi 
og dempingsmateriale gjennomgår en aldringsprosess. 
Når støvelen brukes etter å ha ligget i skapet i lengre 
tid løsner gjerne laget mellom såle og sko; gjerne i 
starten av turen etter noen få timer. Skjer dette kan 
man prøve å feste sålen med blomstertråd. For å feste 
sålen må man lage hull i skoen (skoen er ødelagt 
uansett), trekke tråder gjennom skoen, og muligens 
bruke hurtig-lim. Vi har prøvd med sports-teip, men 
den slites i stykker etter veldig kort tid.

Fjellstøvler som har dempende materiale innpakket i 
en gummisåle kan oppleve en lignende problemstilling. 
Etter som tiden går kan det gå hull i gummien, vann 
trenger inn og løser opp det dempende materiale som 
blir til en geléaktig guffe. Siden det er mindre trykk i en 
ødelagt såle slites gummien, og etterhvert faller sålen 
av; mekanismen er den samme som i et bildekk med 
for lite luft. Skjer dette kan man stappe hulrommet med 
fyllmateriale av tekstiler. Den nedre delen av sålen festes 
til den øvre delen ved hjelp av binders eller blomstertråd 
og hurtiglim. Har man mulighet til dette kan man bruke 
LiquiSole til å tette hullene; men husk tørketiden på 
LiquiSole; støvelen må stå minst over natta.

GODE RÅD 
Skal man gjøre seg bryet med å fikse ting, selv om 
det ikke er strengt tatt nødvendig? Jeg mener ja. 
Turdeltakere blir glade når ting er fikset, og de kan 
bruke utstyret for resten av turen.
Når man kjøper utstyr er det lurt å velge utstyr som 
kan repareres uten spesialverktøy og spesialkunnskap. 
Det er også lurt å velge utstyr som har multi-funksjon, 
dvs. kan brukes til flere formål. For eksempel, ta med 
joggesko som kan brukes som innesko og som tåler 
noen dagsturer i røft terreng. 
Utstyr som ikke tåler mye må beskyttes mot både slag, 
bøy og fukt. Dette gjelder spesielt elektronikk, som 
helst burde pakkes vanntett og beskyttes mot slag. 
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Tema 2: Reparere utstyr etter turen
Tipset kommer fra Stig Solberg. Det finnes flere 
steder som kan reparere utstyr, avhengig av 
produsent. For produkter fra Norrøna finner du 
service- og reparasjonssenter i andre etasje i Norrøna 
Concept Store i Akersgata, Oslo. De kan hjelpe deg 
med reservedeler, reparasjoner og spørsmål om 
vedlikehold. Servicesenteret er betjent onsdag og 
torsdag fra kl 11-15, men du kan levere inn produkter 
hver dag i butikkens åpningstid. Du kan også sende 
inn produktet: se https://www.norrona.com/nb-NO/
Hjelp-meg/Reparasjon/.

FORSØK PÅ EN PAKKELISTE
1 lite multi-verktøy forener ulike verktøy som tang, skruetrekker, kniv, osv. Velg et lite multi-verktøy 
  fremfor større variant pga. vekten.  
1 rull med sports-teip til reparasjon av tekstiler, holde ting sammen, osv. 
1 kveil med hyssing  
1 Sett med sysaker kraftigere variant enn vanlig; kraftig sytråd nødvendig 
1 tube tekstil-lim til reparasjon av tekstiler (flenger, revner, mm.) 
1 bryteblad-kniv liten variant 
1 tanntråd kan brukes som sytråd; sjekk kvaliteten før turen 
1 hurtig-lim lim som tørker i løpet av sekunder 
5 binders feste sammen ting sammen; festes evt. med hurtig-lim 
5 sikkerhetsnåler  
30 tannpirkere av plast for å holde og feste under reparasjoner 
1 blomstertråd feste sammen ting sammen; kan brukes med sekundlim 
1 hårnål brukes som erstatning for små skruetrekker, bl.a. til reparasjon av briller 
3 par engangshansker unngå søle på fingrene og tenk hygiene 
3 pakker Sugru Sugru er en plastmasse som kan formes etter behov. NB! Tørketid før det formede 
  objektet kan brukes. 
1 tube LiquiSole brukes som lim og fyllmasse til gummiprodukter (f.eks. støvler). NB! Tørketid før 
  reparert objekt kan brukes. 
1 turkniv for grovarbeidet; f.eks. lage hull i ødelagte støvler  
1 liten lommelykt  

Bergans har verksted for reparasjon og reklamasjon 
på Hokksund – fungerer veldig raskt og greit (jeg 
fikk fikset en revne i skalljakka mi der). Se detaljer 
her: http://www.bergans.no/kontakt-oss/page/11/
reparasjoner-og-service

Øvrig: Jeg har fått byttet glidelås i dunjakke og fikset 
andre småting lokalt hos Flexi systue på Skårer 
(finnes også på Storo og Strømmen).
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Fra vinterturlederkurset 2016 
v/ Kjell Jonsson
I slutten av februar, da dagene begynte å bli litt lysere, 
men det likevel var tidlig mørkt, kaldt og dårlig vær, møtte 
åtte forventningsfulle deltakere opp på Tyinkrysset. To av 
DNTs dyktige instruktører, Peter Warren og Lars-Christian 
Unger, tok godt imot gjengen. Det var klart for DNT Oslo 
og Omegns vinterturlederkurs 2016.

Etter en tur i beltebil ble 
gruppa ønsket hjertelig 
velkommen til Fondsbu 
av bestyrer Solbjørg, like 
sprudlende som hun alltid 
er. Og selvfølgelig sang hun 
under middagen, som også 
var fortreffelig.

Så startet kurset for fullt. 
Og det gikk i ett med teori, 
foredrag forberedt av 
deltagerne selv og selvfølgelig 
mye praksis. Det var lange 
dager i dyp snø, tåke, vind og 
snøvær. Men det er jo helst 
slikt vær man skal ha på et 
vinterturlederkurs. Og selv 
om alle deltakerne, i alder 
fra student til pensjonist, 
var erfarne både fjellfolk og 
turledere var det mye å lære. 
Å evakuere en pasient på 
slede laget av ski og tau var 
en ny erfaring for mange.

De første dagene var det dagsturer ut ifra Fondsbu. Der 
ble mye tid ble brukt til å grave: snøprofiler, skredsøk og 
skredredning. Og mer graving ble det hver eneste dag. Det 
var et stort fokus på skred: Alt fra å lære om dannelsen av 
begerkrystaller og svake lag til å unngå terrengfeller og 
hvordan organisere effektive gravelag.

Kurset satte så retningen 
mot Olavsbu. Der ventet 
flere dager med mer graving, 
navigering og andre øvelser. 
Men tross slitet koste alle seg, 
og da solen tittet frem glemte 
man nesten hvor sliten man 
var. På vei tilbake til Fondsbu 
ble det overnatting i snøhule 
og nok en runde med 
nattorientering.

Tilbake på Fondsbu vartet 
Solbjørg nok en gang opp 
med fantastisk mat og 
sang. Og etter å ha mottatt 
dommen om man hadde 
bestått kurset, smakte det 
fortreffelig med en øl foran 
peisen. Slitne og trøtte etter 
åtte dager kurs var det likevel 
en veldig fornøyd gjeng som 
tok beltebilen tilbake til 
Tyinkrysset, klare til å lede 
vinterturer.Foto: Lars Christian Unger 

Foto: Lars Christian Unger 

Miljøvettreglene
v/ Kjell Jonsson
4. juni lanserte DNT ung, i samarbeid med Protect Our Winters Norge og omtrent 20 andre organisasjoner, 
Miljøvettreglene. Det viser seg at vi turfolk er blant verstingene miljømessig, da vi gjerne reiser mye (og lite 
miljøvennlig) og stadig kjøper nytt utstyr – utstyr vi kanskje egentlig ikke trenger.
Miljøvettreglene skal hjelpe oss å holde fokus på miljøvern også når vi planlegger og gjennomfører turer. Her 
bør vi som turledere gå foran med et godt eksempel!
1.  Reis mindre, opplev mer.
2.  Sats på opplevelser, ikke utstyr
3.  Fiks alt, alltid
4.  Spis grønt
5.  Samkjøring er bra kjøring
6.  Vær rustet mot uventet søppel
7.  Vis vei, vær et klimaforbilde
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Fra vårens aktiviteter
Det har vært to fellesaktiviteter i turledergruppa denne våren. Vi har ikke referater fra begivenhetene. Vi nøyer 
oss med en kort omtale og lar bildene tale for arrangementene.

11. mai var det turlederkveld med tema  «Bli kjent med Friluftshuset Sørenga». Vi gikk fra Storgata 3 
til Sørenga der vi ble tatt i mot av Jostein Langslet og Reidun Bolsø. Der delte vi oss i to grupper og fikk en 
omvisning i buldrerommet (som var under oppbygging) og ved kajakk-kaia. De som ønsket kunne prøve ut 
kajakkene. Senere samlet vi oss i det nye møterommet til en hyggelig prat. 
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31. mai var det vårens vakreste eventyr. Vi gikk fra Sørenga til Bygdøy sjøbad der 59 turledere deltok. 
Turlederne Stig Solberg og Sigrid Bellamy ledet oss og fortalte om severdigheter langs Havnepromenaden 
i strålende solskinn. Turen var godt forberedt, og lederne hadde fått informasjon fra Oslo kommune i 
forkant av turen, som gikk forbi operabygget, Vippetangen, Akershus festning, Rådhusplassen, Aker Brygge, 
Frognerstranda til Bygdøy på asfaltert gang- og sykkelsti, så på grusvei til Bygdøy sjøbad. Her fikk vi reker med 
tilbehør. Noen av de modige tok et bad i sjøen. En herlig sommerkveld i godt selskap.  Bildene er ved Maj 
Oxaal, Gudrun Elisabeth Njå og Claudia von Gostomski.
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Returadresse:
DNT Oslo og Omegn
Pb. 7 Sentrum, 0101 Oslo
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Avdalen gård, utsyn mot Utladalen. Foto: Hilde L. Magnussen

AKTIVITETSKALENDER
JULI
8.- 9. Kart og kompasskurs i fjellet sommer 

AUGUST
20.-25. Sommerturlederkurs   

SEPTEMBER
4. Kom deg ut dagen
8. Nærturlederkurs Oslo
16.-18. Turlederhelg og årsmøte
22. Førstehjelpskurs for turledere, 4 t
24.-25.  Førstehjelpskurs for turledere, 16 t

OKTOBER
11. Turledermøte
14.-16. UT-danningskonferanse
19. Bli kjent med DNT (Ambassadørkurs) 
22.-23. Grunnleggende Turlederkurs

NOVEMBER
4.-6.  Kurslederkurs for DNTs turlederutd. 
 i Bodø
9. Høstmøte DNT Oslo og Omegn
19.-20. Turledersamlingen
29. Turledermøte

FEBRUAR 2017
3.- 5. Vinterturledersamling 2017,    
 Hallingskeid
17.-24. Vinterturlederkurs DNT Oslo og Omegn

Styret i Turledergruppa:
Leder: Stig Solberg (turlederstyret@dntoslo.no)
Birger Baisgård, Sigrid Bellamy, Gerda Grøndahl, 
Bente Hagen, Ola Kleiven
Sekretær: Claudia von Gostomski

DNT Oslo og Omegn
Tlf: (Sentralbord) 22 82 28 00
Tlf: (Turinfo) 22 82 28 22
Internett:   www.dntoslo.no

Aktivitetsavdelingen
Leder: Margrethe Assev
DNT Ung og fjellsport: Hanne Marte Furset (Fagsjef),
Gaute Dalastøyl Jensen, Heidi Degnes-Ødemark
Fjell: Camilla Horten (Fagsjef), Kari Larsen, Ellen 
K. Næsje (permisjon), Claudia von Gostomski, Mari 
Clementine Østgaard (vikar)
Senior: May-Liss Hansen (Fagsjef)
Prosjekt og helse: Hanne Tretterud Lund (Fagsjef),
Mari Kolbjørnsrud, Hanne Vetvik
Barnas Turlag: Maren Ekeland (Fagsjef, permisjon), 
Inger Rødseth (vikar), Gunhild Lundblad
Kajakk / drift Sørenga: Jostein Langslet (Fagsjef), Reidun 
Bolsø

Opptråkket sti leder deg videre.
En røys med moselagt stein senker seg;
Den lille bekken sildrer med glad hvisken
Gjennom rød stein
Og bærer til dals dugg fra himmelen
Og mosens livlige kilder.

(Waldeinsamkeit, Zweites Blatt, utdrag)

Victor von Scheffel (1826-1886)
Oversettelse: Wolfgang Leister og Håvard Hegna


