
                                             

Nyhetsbrev for Rutegruppa DNT Oslo og Omegn    2/2019  

Hei 

Her kommer litt nytt fra administrasjonen  

Våren er i anmarsj, snøen bråner mange steder og det begynner å klø etter å komme ut på stiene.  

Kurs:  

På nettsiden vår, under Aktiviteter i Rutegruppa, er det nå lagt inn mer informasjon om diverse kurs. 

Se på informasjonen og følg lenkene for påmelding.  

• Motorsagskurs: todelt kurs med teori og praksis. dag 1 mandag 29.4 og dag 2 den 6. 5.   

• Stimerkekurs: Asker skal ha eget teorikurs den 7. mai med påfølgende praksis.  

Bysetermåsan i Østmarka 4. mai  

 

• GPS kurs: 8. april  

• 1. hjelpskurs. 23.05, 20.06 og 12.09.  

 

Ny versjon av Merkehåndboka 

Den nye utgaven av Merkehåndboka er klar. På stikonferansen i Bergen ble boka delt ut, sammen 

med ny skiltmanual. Boka har blitt ganske omfattende, 

med større vekt på planleggingsdelen og det 

administrative enn tidligere. Dette er nok fordi den skal 

være en nasjonal standard og fungere som oppslagsverk 

for både kommuner, fylker, lag og foreninger i hele Norge. 

Denne utgaven har også med et nytt utvalg av definisjoner 

som er greit å kjenne til:  

Sti er et tydelig, smalt og sammenhengende tråkk i 

terrenget, som har oppstått gjennom bruk eller aktiv 

tilrettelegging. 

Opparbeida sti er en sti som er tilrettelagt med fast 

toppdekke og god framkommelighet. 

Turveg er en opparbeida og sammenhengende ferdselsåre 

med jevnt og fast toppdekke i minst 1,2 m bredde. 

Led er ferdselsårer på vann og over breer. Ofte brukes 

også rute om ferdselsårene over bre. 

Men, ellers er det ikke så veldig mye nytt i boka. Mange av 

dere har den forrige versjonen, og vi har drøftet med områdelederne at det burde holde å kunne lese 

hele boka på nettstedet www.Merkehandboka.no Der kan en laste ned hele bkoa som pdf. Som vi 

har snakket om tidligere kommer vi til å lage en egen merkeinstruks for Rutegruppa DNT Oslo og 

Omegn, som vil ta med de viktigste tingene fra Merkehåndboka og andre relevante saker. Vi mener 

derfor at det ikke er behov for å kjøpe inn bøker til alle nå. Hvis det likevel er noen som svært gjerne 

vil ha den trykkede boka, så si fra. Boka er 15*21 cm og har pappomslag.  

På vårmøtet den 22. mai vil vi ta en gjennomgang av boka og ny instruks.   

https://www.dntoslo.no/aktiviteter-i-rutegruppa/
http://www.merkehandboka.no/


                                             

Kjøretillatelser:  

Tillatelsene fra Oslo kommune er sendt ut. De fra Løvenskiold har jeg ikke fått tilbake fra dem ennå, 

men regner med at det er like om hjørnet. Sendes ut på epost så snart de kommer. Av hensyn til 

miljøet blir de ikke laminert, men benytt en plastlomme som kan brukes flere ganger.   

Hytta Huldreheim i Østmarka blir stadig bedre. Åpningsdato blir 12.05. Egen informasjon kommer.  

Frivilligkafeen er i gang og har datoene 11/4, 9/5 og 13/6. Les mer om programmet HER.  

  

Sees der ute 😊  

Dag Olav Brækkan 

Markainspektør   

https://www.dntoslo.no/artikler/nyheter/14517-arets-frste-apen-kafe-for-frivillige/

