
 

 
  

 



 

Leder 
Kjære turledere. 
Sommersesongen er definitivt på hell. Nattefrosten har vært på         
besøk flere ganger allerede. Dette er ikke gode nok grunner til å            
sette turskoa på hylla riktig enda. Høsten er en vakker årstid med            
sine flotte høstfarger. Morgendisen som kryper mellom trærne og         
legger seg som en dunlett dyne på skogstjernene hvor det enda er            
relativt god badetemperatur. 
Denne tursommeren ble ikke helt slik vi hadde tenkt den skulle bli.            
Så godt som alle turer ble omgjort til faste opphold på en hytte. Hva              
ville tilbakemeldingene fra turdeltakerne bli nå? Den store        
majoriteten var veldig fornøyd med denne løsningen. Dette betyr at          
de ikke trenger å bære så tung sekk på dagsturene, og om            
dagsformen skulle tilsi at det var helt greit med en hviledag, - ja så              
var det greit det også. Slike opplegg krever mere planlegging fra           
turledernes side, eller for å si det på en annen måte: Nå kan vi omsette den turplanleggingen                 
vi har lært på kurs til praksis! 
En kjempetakk til alle turledere som har ledet turer i sommer. Dere har sørget for               
omdømmebygging til DNT. En fornøyd turdeltaker er en god ambassadør. Vi kan velge å tro at                
vi som turledere har bidratt til at medlemstallet på norske medlemmer har økt denne              
sommeren. 
26. august gjennomførte vi et digitalt turledermøte. Vi telte 36 deltakere som fulgte dette              
«prøveprosjektet». Takk til Henriette, Jan Gunnar og Glenn som sto for gjennomføringen. Selv             
var jeg deltaker på lik linje med alle de andre 35, og jeg sitter igjen med et positivt inntrykk og                    
noen forbedringspunkter. Så lenge myndighetene fraråder ansamlinger på grunn av          
pandemien vil vi fortsette med dette. Neste digitale begivenhet er årsmøtet 21. september. Alle              
som melder seg på til dette vil få en e-post med innkalling til Teams-møtet. Dette har Norge                 
blitt gode på siden mars, og mange avdelinger og turlag i DNT-familien har gjort det før oss. 
Vårens vakreste har blitt til høstens vakreste med vaffeltur til Kobberhaughytta søndag 20.             
september. Også her er det påmelding og prisen er satt til kr 57,-. 
Jeg avslutter med å takke dere alle for innsatsen så langt i år – dere er viktige brikker for DNT                    
Oslo og omegn. 
Hilsen Gerda Grøndahl 
Leder i turlederstyret DNT Oslo og Omegn. 
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Redaktørens hjørne 
Velkommen til den nye utgaven av Turleder’n. I denne utgaven gjengis innkalling til årsmøtet med               
sakspapirene til møtet, valgkomitéens innstilling og årsberetning. Merk at årsmøtet blir gjennomført            
elektronisk i år. Det planlegges Høstens Vakreste Eventyr som en tur til Kobberhaughytta.  
I heftet kan vi også tilby en beretning om hvordan smitteverntiltakene på hyttene oppleves og et                
referat fra turledermøtet 26. august som ble organisert som et webinar. I GPS-hjørnet legges det               
fokus på nye, detaljerte kart på MapAnt.  
Hittil i år har vi måttet finne mange nye løsninger på hvordan turene organiseres med lokale turer                 
og med baseopphold. Vi lærte også hvordan smitteverntiltak best kan gjennomføres, alt fra bruk av               
håndsprit, hvilke vaskemidler som skal brukes, hvordan frokosten organiseres på en hytte og så              
videre. Vi tar gjerne imot tips i rubrikken «Turledertips». 
Som et apropos har jeg blitt tipset av min søster i Tyskland at det finnes noe som heter                  
«Hygienehaken», som kan brukes til å åpne dører, taste PIN-kode, trykke på knapper, osv. Mens               
disse finnes i Tyskland i dagligvarehandelen som sesongvarer, kan man også bruke en 3D-printer              
(om man har en) til å lage slike. Du finner oppskriften f.eks. på thingiverse.com i mange utgaver.                 
Se f.eks. https://www.thingiverse.com/thing:4233133, men det finnes også andre modeller med          
tilleggsfunksjoner (bl.a. med flaskeåpner). Dere finner mer informasjon om «koronakroker» ved å            
søke etter «hygiene hook» på nettet.  
Redaksjonen ønsker alle turlederne hyggelige og smittefrie høstturer. Kanskje møtes vi på            
årsmøtet eller på Høstens Vakreste Eventyr? 
På vegne av redaksjonen,  
Wolfgang Leister, redaktør av Turleder’n 

Turledermøter digitalt 
Det planlegges å gjennomføre turledermøter digitalt i en tid fremover. Nærmere tidspunkt og lenker              
vil bli annonsert via epost når tidspunktet for møtene nærmer seg. Følgende møter planlegges: 
6. oktober, kl 18: Temaet vil være vinterturer og baseopphold, der også utsyrsliste for dagsturer               
vinterstid vil diskuteres. Turer med baseopphold vil være den nye «normalen» på våre turer, men               
nye problemstillinger under gjennomføring av turer. Alle turledere er velkomne å delta på dette              
møtet, også sommerturledere. 
11. november, kl 18: Tema for dette møtet er foreløpig ikke bestemt, men planlegges nærmere.               
Sett av datoen.  
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Høstens Vakreste Eventyr, søndag 20. september 2020 
Styret i turledergruppa i DNT Oslo og Omegn inviterer sine turledere, uansett gruppetilhørighet, til              
en høsttur.  
I hjertet av Nordmarka finner du Kobberhaughytta, DNTs eget Soria Moria. Kun et lite steinkast               
unna Oslos kollektivruter vil du kunne oppleve naturens ro og fred. Du får god mat, fantastisk utsikt                 
og kan oppleve et rikt dyreliv. Du kommer dit til fots eller med sykkel, og du kan ta et bad i tjernet                      
om du ønsker det. 
Turstart: Turen til Kobberhaughytta skjer i egen regi. Du kommer til Kobberhaughytta fra             
Sørkedalen, Frognerseteren eller Hammeren, til fots eller med sykkel. Styret venter på deg på              
Kobberhaughytta hvor vi har bestilt nystekte vafler med syltetøy og rømme.  
Vi møtes kl. 13.00 på Kobberhaughytta. Beregn turstart etter eget tempo. 
Påmelding: Senest onsdag 16. september pga. av vaffelbestillingen. Pris: kr 57.-  
Husk smitteverntiltak på turen og på og ved Kobberhaughytta! 
Kart og ruteinformasjon: Turkart Oslo Nordmarka 1:50 000.  

Årsmøtet i turledergruppa DNT Oslo og Omegn 
Styret i turledergruppa inviterer til årsmøte i turledergruppa. 
Tid: Mandag 21. september 2020, kl 18:00-19:30 
Årets årsmøte gjennomføres digitalt på Teams. Lenken til møtet sendes til deltakere per e-post              
etter påmelding på https://www.dnt.no/aktiviteter/124065/886186/ via knappen øverst til høyre. Alle          
som melder seg på kommer til å få tilsendt invitasjonen og lenken til web-møtet via Teams.                
Påmeldingsfrist er onsdag 16. september. 

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET:  
1. Dagsorden: 

Sak 1/20 Valg av møteleder  
Sak 2/20 Valg av to deltakere til å underskrive protokollen 
Sak 3/20 Årsberetning 
Sak 4/20 Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen 
Sak 5/20 Innkomne forslag 

2. Gerda Grøndahl, styreleder, informerer om året som har gått og om fremtidige            
medlemsmøter. 

Forslag fra medlemmene vedrørende saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i              
hende senest 15. august.  

VALGKOMITÉENS INNSTILLING 
Valgkomiteen har bestått av Bente Hagen, Stig Solberg og Magnus Wethal. Valgkomitéens forslag             
til sammensetning av det kommende styret er som følger: 
● Styreleder Gerda Grøndahl foreslås gjenvalgt som leder for to år 
● Styremedlem Peter Mikosch-Warren foreslås gjenvalgt for to år 
● Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen foreslås gjenvalgt for to år 
● Styremedlem Henriette Kampesveen foreslås gjenvalgt for to år 
● Styremedlem Sverre Tvinnereim er ikke på valg 
● Styremedlem Ragna Hirsch er ikke på valg 
● Styremedlem Monika Kufner er ikke på valg 
Som nytt medlem av valgkomitéen for tre år foreslås Anne Johansen. Bente Hagen trer ut av                
valgkomitéen. 
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Årsberetning for Turledergruppa i DNT Oslo og Omegn 
September 2019 – september 2020 
Styret har bestått av: 
Leder Gerda Grøndahl 
Styremedlem Peter Mikosch-Warren 
Styremedlem Ragna Hirsch 
Styremedlem Monika Kufner 
Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen 
Styremedlem Henriette Kampesveen 
Styremedlem Sverre Tvinnereim 
Sekretær og representant fra DNT Oslo og Omegns administrasjon: Claudia von Gostomski 
Valgkomitéen har bestått av Bente Hagen, Stig Solberg og Magnus Wethal. 

Fra styrets arbeid: 
Det har blitt avholdt åtte styremøter i denne perioden. 
«Turleder’n», vårt medlemsblad har utkommet i trykt versjon med tre nummer i 2019 og ett               
nummer i 2020. Fra nummer 2/2020 er heftet stilt om til elektronisk utgivelse (under ny ISSN                
2703-7169). Det har utkommet tre elektroniske utgaver av medlemsbladet så langt i 2020.             
Redaktør er Wolfgang Leister, og bilderedaktører er Gunnar Sevåg og Jan Gunnar Jakobsen. I              
redaksjonskomitéen er også Ragna Hirsch, Beate Heilemann og Jon Arne Westgaard. 
Turlederhelgen 2020 ble avlyst på grunn av covid-19. Årsmøtet avholdes digitalt via Teams 21.              
september 2020. 

TURLEDERMØTER 
10. oktober: «Dødsulykke på Hurum». Temaet for dette turledermøtet var den tragiske            
dødsulykken på Hurum. Turlederne Sigrid Bellamy og Grete Gjertsen fortalte om det som skjedde              
og om sine personlige opplevelser. De formidlet til oss tilhørere på en respektfull og verdig måte                
om tragedien og om hva de selv hadde lært og om det var noe de kunne ha gjort annerledes.                   
Glenn Menkin fra administrasjonen informerte om etterarbeidet og oppfølgingen av turlederne og            
turdeltakerne. 
20. november «Redning i fjell sommer og vinter». Øyvind Finnekåsa Aaboen, Politibetjent            
Innlandet Politidistrikt Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt, Lom lensmannskontor fortalte om det         
arbeidet politiet gjør ved redningsaksjoner og om samarbeidet med andre. Kjell André Ringdal fra              
Røde Kors snakket om deres oppgaver i redning og søk. 
21. januar: «Sporløs ferdsel». Henriette Kampesveen pratet om hva vi som turledere kan gjøre              
og bidra med når det gjelder sporløs ferdsel. Eventyrer og polfarer Liv Arnesen pratet om sporløs                
ferdsel på sine ekspedisjoner. 
26. februar: «Informasjon til turledergruppen om ulike former for dugnadsarbeider i DNT            
OO». På dette møtet fikk vi et innblikk i hva de forskjellige dugnadsgruppene gjør av arbeid. Vi fikk                  
informasjon om de ulike dugnadsaktivitetene av representanter for hyttevaktene, hyttetilsynene,          
vardegruppa (også stimerking), områdekontaktene, vedgruppa og brogruppa. 
På grunn av koronapandemien ble flere planlagte turledermøter i 2020 avlyst. Imidlertid har             
administrasjonen gjennomført informasjonsmøter som har vært åpne for alle turledere og øvrige            
frivillige. 
26. august: «Digitalt turledermøte – Erfaring fra en sommer med korona, og hvordan vi ser               
for oss høsten». Glenn Menkin, leder av aktivitetsavdelingen i DNT Oslo og Omegn, delte tanker               
og erfaringer fra en annerledes sommer med korona. Det ble også snakket om erfaringene fra               
fellesturene i sommer. Henriette og Jan Gunnar fra turlederstyret ledet møtet. 

 



 

Turlederkurs og arrangementer (organisert av administrasjonen) med antall deltakere: 

turnr dato kurs/tur #deltakere 
12082 9. okt 2019 Ambassadørkurs 33 
12192 18.-20. okt 2019 Grunnleggende turlederkurs  11 
12479 9. nov 2019 Turledersamling og frivilligfest 34 
12494  17.-19. jan 2020 Vintersamling for vinterturledere 24 
12516 07.-15. feb 2020 Vinterturlederkurs  8 
12519 07.-10. feb 2020 Vintersamling for Sommerturledere 10 
12548 12. feb 2020 Ambassadørkurs 22 
12711 2. mar 2020 Førstehjelpskurs for frivillige, 4 t 16 
  
 

 
Varde (venstre), Fellestur ned fra Blåfjell (høyre), begge foto: Jan Gunnar Jakobsen  

 



 

GPS-tipset 
Tema: MapAnt, nytt Topografisk Norgeskart med høy oppløsning 
v/ turleder Gunnar Sevåg 
Mange av leserne av Turleder’n er ivrige kartbrukere. Så kan det være på sin plass å omtale                 
MapAnt, som er nyttig både med og uten GPS. 
26. juni i år ble det gjort tilgjengelig et nytt topografisk Norgeskart med fem ganger bedre                
oppløsning enn dagens 1:50000 kartserie, og med opptil 20 ganger mer informasjon. Det er 5m               
høydekurver, og enkelte steder 2,5m.  
Mapant.no bygger på det finske MapAnt.fi som ble lansert i 2015. Dataene kartene baserer seg på                
er bl.a. nye lasermålinger (Lidar) av terrenget. Navnet MapAnt kommer av det engelske ordet Ant               
som betyr Maur, og det indikerer at det trengs flittige maur, eller flittige datamaskiner for å                
generere alle dataene til kartene. Norges Orienteringsforbund med tre ildsjeler (Terje Wiig            
Mathisen, Henning Spjelkavik og Jan Koblach) tok initiativet til prosjektet med å skape et detaljert               
topografisk norgeskart. Det ble inngått en avtale med Statens Kartverk, GeoVekst og kommunene             
om full tilgang til kartdata. Tillatelsen gir mulighet for å distribuere MapAnt som Rasterkart.              
Foreløpig er ikke hele Norge scannet med nye data, men dette gjøres fortløpende. Oversikt over               
hva som er skannet finnes i fotnoten . 1

Dette kartet vil nok i hovedsak være nyttig for O-løpere som er avhengig av mange terrengdetaljer,                
men det er også tenkt brukt for ivrige brukere av turkart. Noen vil nok mene at det er for mye                    
detaljer for en fjelltur fra A til B, men det kan uansett være interessant å kikke på kartet. I                   
facebook-gruppen for MapAnt (https://www.facebook.com/groups/mapant.no) diskuteres det ivrig       
om bruk av MapAnt.  
Det er mulighet for å benytte kartene på Smarttelefonen eller eksportere / skrive ut et område. Det                 
ligger flere avanserte muligheter for å legge på ekstra lag på kartet, f.eks. stier fra OpenStreetMap,                
egentegnede ruter eller annet ved bruk av tilleggsprogrammer som OpenOrienteeringMapper          
(Openorienteering.org), Ocad (Ocad.com) og andre. Det er høy aktivitet hos utviklerne, så rettelser             
og nye funksjoner dukker stadig opp. På Facebooksiden ligger flere brukerveiledninger og linker til              
nyttig info om MapAnt. Ta en titt på Mapant.no og Facebook-siden nevnt ovenfor. 

 

1 https://kartverket.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b918b4b16b1d49359aeb789e5eea644b. 
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Om smitteverntiltakene på Rondvassbu sommeren 2020. 
v/ turleder Ragna Hirsch 
Vi var tre damer som skulle tilbringe fire døgn på Rondvassbu i august 2020. Vi var spente og litt                   
bekymret for om smitteverntiltakene på hytten var «gode nok».  
Men det var ingen grunn til bekymring! Tiltakene var imponerende, og vi følte oss så trygge som                 
det er mulig å føle seg med denne skumle smitten vi vet er rundt oss. En smitte vi kan møte på                     
hvor som helst, også på en betjent DNT-hytte hvis uhellet er ute. 
Tiltakene møtte oss noen meter før vi kom til hytten. Der var det satt opp et stort skilt med                   
informasjon om det meste i forbindelse med smitteverntiltakene. Etter å ha lest dette, møtte vi               
spritdispenseren utenfor hoveddøren. Der skulle vi sprite hendene før vi tok i dørhåndtaket.             
Innenfor var det klistret merkebånd på gulvet med beskjed om å holde avstand, og foran               
resepsjonen var det sperrebånd så vi ikke skulle komme for nær den/de som satt der. 
Ved innsjekking fikk vi utdelt et ark der vi ble oppfordret til å tenke gjennom hva vi ville ha til frokost                     
neste dag. Tilbudet av frokostmat var listet opp, og beskjeden var at køen ville gå raskere dersom                 
vi visste hva vi ville ha. Hvor mange skiver, matpakker, grøt/ikke grøt, skinke, salami, oster osv.  
Til middagen fikk vi beskjed om hvilket bord vi skulle sitte ved. I køområdet inn var det klistret                  
avstandsbånd på gulvet. Rett innenfor døren til spisesalen sto en person fra betjeningen og tok               
imot «billettene» våre, og passet på at vi spritet hendene fra dispenseren som sto der. Deretter ble                 
vi anvist plass av nestemann fra betjeningen. Det var «ledige stoler» mellom hver gruppe som               
hørte sammen. Dette var selvsagt ikke like sosialt som det ellers er på hyttene våre, men det var                  
trygt og godt organisert. Maten fikk vi servert ved at vi i tur og orden gikk til suppestasjonen,                  
hovedrettstasjonen og dessertstasjonen. De som forsynte oss sto bak pleksiglass. 
Alle gruppene hadde sine egne salt/pepperbøsser, vannkanner og drikkekart. De dagene det var to              
bordsettinger, ble stoler, salt/pepperkar og drikkekart desinfisert mellom bordsettingene. Ved          
kaffemaskinen var det spriting før man tok i kranen. 
Frokosten var organisert i tre stasjoner – alle innenfor pleksiglass. På den første var det grøt, brød,                 
matpapir og bestikk. På den neste var det pålegg og kokt egg, og på den tredje var det eggerøre                   
og pølsesnadder, mere pålegg og mye frukt og grønt. Vi kunne få mere mat om vi ønsket, men                  
måtte da passe på å holde avstand. Selv med dette opplegget følte vi at vi fikk personlig service,                  
og de som jobbet der var så hyggelige at vi gjerne skulle bodd noen døgn til! 
Utenfor alle hus, inkludert toaletter og dusjer/tørkerom, var det spritdispensere innenfor døren og             
utenfor. Toalettene ble vasker mange ganger i døgnet – kontinuerlig mente min ene venninne! 
Spill og bøker, fyrstikkesker m.m. skulle etter bruk legges i en «karantenekasse». Denne skulle stå               
noen dager før andre gjester kunne berøre de samme gjenstandene. Blandebatteriene på dusjene             
måtte vi spraye med klorvann etter bruk. 
Det var i det hele tatt et imponerende opplegg, og vi var enige om at de 45 kronene vi betalte                    
ekstra pr. døgn godt kunne vært mere. Jeg har sikkert ikke husket alle tiltakene som var gjort, og                  
mye var nok også usynlig for oss gjestene, men imponerende var det.  
Utenfor hyttens område var det heldigvis liten fare for smitte! Vi «traff» de dårligste dagene som                
hadde vært i hele sesongen, ble det sagt, og det var ikke akkurat tettpakket av folk på                 
Veslesmeden i piskende regn, kuling og tåke. Utsikten får vi håpe vi kan få oppleve en annen                 
gang, og da forhåpentligvis med base på en hytte full av folk som kan sitte tett i tett og kanskje                    
snakke om sommeren 2020 da alt var snudd på hodet. 

 
  

 



 

Referat fra turledermøtet 26. august 2020 
v/ turleder Jan Gunnar Jakobsen 
Dette var det første turledermøte som ble arrangert som et heldigitalt arrangement med tittelen              
«Erfaring fra en sommer med korona, og hvordan vi ser for oss høsten». I «studio» satt Henriette                 
Kampesveen og Jan Gunnar Jakobsen fra turlederstyret, og Glenn Menkin fra DNT OO             
administrasjonen. 
Jan Gunnar åpnet med å ønske velkommen, før Glenn tok over for å snakke om hvordan perioden                 
med korona og erfaringene med sommerturene hadde vært. Han startet med å takke alle              
turlederne og frivillige for all velvillighet i forbindelse med pandemien. 
For Aktivitetsavdelingen fikk Koronapandemien store følger, da myndighetenes smittevernregler         
medførte at DNT OO fikk store begrensninger for virksomheten og med det store konsekvenser for               
foreningens økonomi. 12. mars lukket statsministeren ned store deler av samfunnet og dermed all              
stans i DNT OOs aktivitet og overnatting på hyttene. Vintersesongen ble nærmest spolert og over               
80% av administrasjonen ble permittert. Samfunnet har i den senere tid blitt gradvis lukket opp,               
men noen smitteutbrudd i det siste har minnet oss om at vi må leve med covid-19 i lang tid                   
fremover. 
Når det gjaldt nærfriluftsliv ble barn og unge prioritert, og da særlig de sårbare. Som følge av                 
restriksjoner ble aktiviteter som tidligere hadde vært gratis og uten påmelding, i sommer             
gjennomført med forhåndspåmelding i samarbeid med samarbeidspartnere som kjenner         
målgruppa. Med god tilrettelegging ble alle ferieaktiviteter i nærområdet gjennomført som planlagt.            
Det ble gjennomført til sammen fire uker med Friluftsskoler i Oslo, Asker og på Breivoll. Det ble                 
videre blitt gjennomført tre Sommerferiedager på Friluftshuset i samarbeid med Røde Kors, og             
barnefamilieturer på Tøyen har blitt gjennomført i samarbeid med Tøyen Sportsklubb til ulike             
friluftsområder, med totalt tolv turer. 
Det er også gjennomført en pilot med ukentlige aktiviteter med «Lek deg sprek» på Skøyen               
gjennom sommerferien. Det har blitt gjennomført ferieleir på Sæteren med ungdommene i NAV             
prosjektet (Skar). De laget leir for nabofamilier til Sæteren, der resultatet var fire dager for over førti                 
mødre og barn, med fokus på fellesskap, naturopplevelser og mestring. (Leiren ble omtalt med              
egen artikkel i Aftenposten). I tillegg har mange barnefamilier med dårlig økonomi fått mulighet til å                
delta gratis på våre fjellturer eller oppholde seg på hyttene i fjellet. Alle aktivitetene for barn og                 
unge har i stor grad vært finansiert av eksterne prosjektmidler. Foreningen benytter seg av              
tilskuddsordninger hvor formålet er å gi barn og unge et bedre ferie- og fritidstilbud. I løpet av                 
koronaperioden har det blitt opprettet nye ordninger, mens andre har utvidet egne rammer. Vi har               
søkt om noe utvidet støtte til planlagte aktiviteter hvor vi har hatt mulighet til å utvide kapasiteten. 
Pandemien vil komme til å påvirke tilbudet til DNT OO fremover. Hensynet til smittevern vil               
begrense høstens aktiviteter, og det er særlig utfordringene knyttet til transport som vil påvirke              
tilbudet. For seniorer må det gjøres en løpende vurdering av kommende heldagsturer. Den             
ukentlige Turbussen for seniorer er inntil videre avlyst i Oslo. Det blir sett på muligheten for å tilby                  
en annen aktivitet i Bærum, da Turbussen i Bærum delvis finansieres av Bærum kommune. Øvrige               
senioraktiviteter vil bli forsøkt igangsatt som planlagt. 
Opptur for åttendeklassinger er dessverre avlyst i Oslo, da dette arrangementet krever utstrakt             
bruk av kollektivnettet og er ikke forenlig med reiserestriksjonene i Oslo. Asker Turlag vil              
gjennomføre Opptur, som det eneste av våre turlag, og da planlegges det gjennomført i løpet av                
en uke. 
«Kom Deg Ut»-dagen endres fra arrangement til å nettopp oppfordre folk til å komme seg ut. 
DNT Ung starter denne høsten opp med DNT Ungs introklubb, hvor deltakerne i løpet av fire dager                 
blir kjent med ulike friluftsaktiviteter.  
Barnas Turlag vil ha et begrenset aktivitetstilbud, da ansatte med ansvar for barneaktiviteter             
dessverre har sluttet. En intern omfordeling av oppgaver vil gjøres der dette er mulig. 

 



 

Når det gjelder Kurs, er det planlagt ti «Ferskingkurs» for ulike målgrupper. Disse kursene har               
svært god påmelding, og det gjennomføres også pilotkurs på «Fersking i fjellet» i september. 
DNT Ung vil gjennomføre et grunnleggende turlederkurs, for voksne er det planlagt to             
grunnleggende turlederkurs, et nærturlederkurs og et førstehjelpskurs. Lokale turlag har planlagt et            
grunnleggende turlederkurs. 
Glenn avsluttet med takke turlederne for velvilje og støtte, som i samarbeid med administrasjonen i               
DNT OO har levert et godt turtilbud til tross for den situasjonen som har vært. 
Etter et kameraskifte tok turleder Jan Gunnar Jakobsen over og fortalte om erfaringene fra en               
fellestur i juli, «Mellom Skarv og Jøkuler på Hardangervidda», ledet av Gerda Grøndahl og Jan               
Gunnar Jakobsen.  
Tradisjonelt har sommerturene gjerne vært hytte-til-hytteturer, nå var det fast opphold på ei hytte.              
Det var i turprogrammet da ikke definerte turmål, kun at det skulle være dagsturer fra hytta. Dette                 
krever mer kjennskap til området rundt hytta ifm planlegging av dagsturene fra turlederne. 
På denne turen delte turlederne deltakerlista mellom seg, og gjennomførte en ringerunde til             
deltakerne; hadde en lang og god prat om korona, turutstyr og turerfaring. 
Deltakerne ble møtt på Fagerheim, der de ble ønsket velkommen med «avstandshilsen», og             
påminnet om korona, og at alle var friske. 
Turen fikk tildelt to- og tre-sengsrom, og både frokost og middag ble gjennomført med to               
bordsetninger. Omtrent halvparten av stolene var fjernet fra spisesalen slik at avstandskrav ble             
opprettholdt. For frokosten ble det kvelden i forveien delt ut en «bestillingsliste» som skulle fylles ut                
for frokost og matpakke; antall brødskiver, mengde og type pålegg, havregrøt etc. På morgenen              
sto det det da mange serveringsbrett dekket med plastfolie, og bestillingslista med de enkeltes              
navn. Og, det var selvsagt mulig å få påfyll hvis vi hadde bommet med bestillingen. 
Tilbakemeldingene fra deltakerne var gode. Flere av deltakerne hadde meldt seg på fellestur med              
fast opphold, når det ikke var nødvendig å gå med stor og tung sekk. Flere deltakere hadde vært                  
på hytte-til-hytte turer tidligere, men syntes dette var et godt alternativ. Det kom også              
tilbakemelding om muligheten om at en hybrid variant kunne vært interessant; f eks en ukestur               
med fast opphold på to eller tre hytter. 

 
  

 



 

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/ 

UTDRAG AV VEDTEKTENE: § 5 ÅRSMØTET 
Årsmøtet holdes på høsten innen utgangen av september. Skriftlig innkalling til årsmøtet sendes             
sammen med årsberetning til turledergruppas medlemmer som vedlegg til e-post, alternativt           
sammen med eller inkludert i «Turleder’n», samt legges ut på Turledergruppas Facebookgruppe,            
minimum 3 uker i forveien. Forslag fra medlemmene vedrørende saker som ønskes behandlet på              
årsmøtet, må være styret i hende senest 15. august. 
På ordinært møte behandles: 

● valg av møteleder 
● valg av referent 
● årsberetning 
● innkomne forslag 
● valg av medlemmer til styret og valgkomité. 

Valgkomitéen har 3 medlemmer. Medlemmene i valgkomitéen velges for 3 år, slik at ett medlem er                
på valg hvert år. Den som har sittet lengst fungerer som leder. Valgkomiteen avgir begrunnet               
innstilling til årsmøtet. Valgkomiteen innstiller også til nytt medlem av valgkomitéen. Valgkomitéen            
skal tilstrebe å sikre mangfold, slik at styresammensetningen er representativ for bredden av alle              
foreningens aktivitetstilbud. 
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller 10% av medlemmene forlanger det. Møtet             
kunngjøres skriftlig, på samme måte som for innkalling til årsmøtet, ref. § 5. 
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Styret i Turledergruppa: 
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no) 
Peter Mikosch-Warren, Monika Kufner, Jan Gunnar Jakobsen, Henriette Kampesveen, Sverre 
Tvinnereim og Ragna Hirsch  
Valgkomité 2020: Bente Hagen (leder), Stig Solberg og Magnus Wethal 
Sekretær: Claudia von Gostomski 
DNT Oslo og Omegn 
Tlf: (Sentralbord) 22 82 28 00 
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 
 

 
Bilde: Fra Øvre Fjellstul, mellom Blefjell og Rivsfjell. KOT.  
Foto: Hilde Løken Magnussen 
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