
 

 

Veiledning for turledere 

Innledning 

Veiledningen skal gjøre det enklere å planlegge turer. Den skal også bidra til at turer 

arrangert av Harstad Turlag (HT) blir gjennomført på en forsvarlig måte og følger DNTs 

standard. 

Den skal være til støtte og hjelp for nyutdannede turledere som skal planlegge sine første 

turer. Men kanskje også erfarne turledere kan finne noe nyttig informasjon her. 

Vi vil påpeke at dette kun er en veiledning og ikke en fasit på hvordan alle turer skal 

planlegges og gjennomføres. Det viktigste er at vi kommer oss ut på tur og at vi som 

turledere gjør vårt beste for at alle turdeltakerne får en positiv opplevelse av å være med på 

turer arrangert av HT.  

Årshjulet 

HT har bestemt at vi skal planlegge tur-året i 3 faser vinter og vår, sommer og høst. 

 

Dette fordi det har vist seg å være vanskelig for mange turledere å binde seg opp til en 

bestemt dato lang tid i forveien.  

Alle turledere har mulighet til å legge inn forslag om turer i Sherpa så lang tid i forveien som 

en måtte ønske. Den enkelte turleder kan også foreslå turer etter at tidsfristen i årshjulet er 

gått ut. 

Turutvalget vil gjennomføre samlinger med turlederne i forbindelse med planlegging av 

turprogrammet og det er alltid hyggelig og inspirerende å møte andre turledere. Vi anmoder 

alle turlederne om å være aktiv hele året å sette opp turer i Sherpa som dere har lyst til å 

være turledere for. 

 

 



Turplanlegging 

Resultatet blir best når den enkelte turleder selv legger sine turer inn i Sherpa. Daglig leder 

ordner tilgang til de som enda ikke har, bare ta kontakt. Vi vil med jevne mellomrom 

gjennomføre kurs i bruk av Sherpa og vil senere prøve å få utarbeidet en mer detaljert 

veiledning. Dersom noen turledere ikke føler seg familiær med å bruke Sherpa vil vi i 

turutvalget være behjelpelig med å legge inn turene for dere. 

Hovedregelen er da at den enkelte turleder planlegger turen i Sherpa og lagrer den som en 

kladd. Man må da se til at det er markert for «ikke publiser» før man lagrer turen. 

 

Turleder gir deretter beskjed til turutvalget om at turen er ferdig planlagt. Vi ser gjennom 

kladden og publiserer turen eller tar kontakt med turleder om noe er uklart. 

Planlegging av turen i Sherpa 

Vi vil ikke gå i detalj når det gjelder bruken av Sherpa her, men vil ha fokus på noen få 

områder. 

Kopier en tidligere tur 

Dersom du skal planlegge en tur som du vet HT har gjennomført tidligere er det enkleste å 

kopiere den tidligere turen og så redigere denne. Gå inn på turer og aktiviteter i Sherpa og 

skriv navnet på turmålet oppe i høyre hjørne der det står hurtigsøk og trykk enter. Gå 

deretter inn og kopier turen. 

 

 

Tekst i turbeskrivelse 

Teksten i turbeskrivelsen skal være kortfattet og beskrivende. Vi kan gjerne la vår 

begeistring for turen skinne gjennom, men det er like viktig å gi en realistisk fremstilling av 

turen. Sammen med graderingen skal dette sikre at de som melder seg på er i stand til å 

gjennomføre turen og får en hyggelig opplevelse. 

Følgende tekst ønsker vi at alle turlederne tar med i turbeskrivelsene sine. 



Turene i regi av Harstad Turlag er offentlige og åpne for alle. Det kan bli tatt bilder på turene 

til bruk i sosiale medier, websider eller andre medier. Dersom du ikke ønsker dette, må du 

selv gi beskjed til turleder og fotografen om dette. 

Gradering 

Når det gjelder gradering av hvor utfordrende turen er, tar vi utgangspunkt i de kriteriene 

som er satt i merkehåndboka til DNT. 

 

 

Bilder 

Dersom man bruker bilder i Sherpa man ikke har tatt selv er det viktig at fotografen har 

godkjent bruken av bildet og at navnet på fotografen bli skrevet inn under bildet, dersom 

vedkommende ønsker dette. 

Påmelding 

Det er turleder selv som avgjør om det skal være påmelding til turen eller ikke. Fanen for 

dette er litt gjemt i Sherpa men kommer frem ved å trykke på datolinja under «Turdatoer og 

påmelding». Fordelene med påmelding er at man da har kontroll med antall deltakere på 

turen, man kan enkelt sende meldinger på sms/e-post til alle turdeltakerne og man kan ta ut 



en ferdig deltakerliste før turstart. Turleder kan her også definere i hvilket tidsrom turen er 

åpen for påmelding. 

Turleder kan også selv administrere på- og av-meldinger i Sherpa dersom disse blir 

kommunisert direkte til turleder. 

Her kan man også velge at bare DNT medlemmer kan melde seg på turen. Men HT’s 

generelle holdning til dette er at turene våre er åpne for alle.  

 

 

Bruk sherpa til å sende meldinger 

Bekreftelsesepost 

Dersom du har påmelding på turen vil alle som melder seg på få en automatisk e-post som 

bekrefter at påmeldingen til turen er registrert. Dersom du som turleder vil gi deltakerne 

noe tilleggsinformasjon i denne bekreftelsen kan du skrive dette i denne tekstboksen. 

 

 

 

 



Andre meldinger 

Dersom du ønsker å sende en melding til alle som er påmeldt turen, legger du musepilen 

over turen din i Sherpa og da kommer alternativene under opp og man trykker da på 

«Deltakere». 

 

På neste skjermbilde trykker man på «Beskjed til deltakerne» og da kommer dette 

skjermbilde opp. Og man kan her velge om beskjeden skal sendes som epost eller sms. 

 

Risikovurdering 

Selv om turer i regi av HT i utgangspunktet er gratis og deltakelsen er helt på frivillig basis er 

HT som forening ansvarlig for at turene våre blir gjennomført på en sikker og forsvarlig 

måte. Det er derfor krav til hvilke utdanningen den enkelte turleder bør ha for å 

gjennomføre forskjellige typer turer. Som et ledd i dette arbeidet skal også alle turer risiko 

vurderes. Da det er turleder som best kjenner risiko utfordringene på sin tur er det turleder 

som skal gjennomføre denne risikovurderingen i Sherpa. Dette gjøres enkelt ved å gå inn på 

turen og trykke på feltet «ikke risikovurdert» og følge anvisningen videre derfra.  



 

 

Antall turledere 

På de fleste turer vil det være ønskelig at man er to turledere. Vi anmoder derfor alle 

turledere om å sette seg opp som turleder 2, og kanskje 3 eller 4 på turer man kan tenke seg 

å delta på. 

Den enkelte turleder må selv vurdere om man er bekvem med å gjennomføre turen alene 

dersom en ikke får med seg flere turledere.  

Turleder som etter publisering av en tur likevel ikke har anledning til å lede den turen man 

har planlagt skal selv prøve å få tak i en annen turleder. Dersom dette ikke lar seg gjøre må 

turleder varsle turutvalget om dette for å få avlyst turen. 

Samkjøring 

Det er ønskelig fra HT at vi som turledere prøver å legge til rette for samkjøring i forbindelse 

med gjennomføring av turer. På denne måten åpner vi opp for at flere gis anledning til å 

delta og vi følger også opp DNT’s ønske om at vi skal ta bærekraftige veivalg i den daglige 

driften. Det er også ofte en utfordring med å få parkert mange biler på en del av turmålene 

våre. 

Oppmøtested 

Vær nøye med planlegging av oppmøtested og parkering for å unngå farlige situasjoner i 

trafikken eller at man er til hinder for grunneiere. 

Publisering av turer på sosiale medier. 

Kommunikasjonsutvalget publiserer turen ca 1 uke før den skal gjennomføres. Dersom 

turleder har spesielle ønsker i forbindelse med dette, koordinerer den enkelte turleder 

dette direkte med kommunikasjonsutvalget.  

Gjennomføring av tur 

Før turstart 

Som turleder møter vi på startpunktet i god tid.  Turlederne identifiserer seg tydelig, gjerne 

ved å bruke turledervesten.  Alle turdeltakerne skriver seg opp på deltakerlista. Ta foto av 

deltakerlista og send som SMS til daglig leder før turen starter. Turlederne bør presentere 



seg selv og holde en liten tur-brief for deltakerne før turen starter. En slik brief kan for 

eksempel inneholde følgende punkter: 

1. Presentasjon av turledere 

2. Kort beskrivelse av turen/turområdet 

3. Spesielle risikomomenter relatert til turen og tiltak for å redusere risiko 

4. Plan for dagen tempo/pauser/lunsj/vannfylling underveis 

5. Dagens værmelding 

6. Kartlegge kompetanse og sikkerhetsutrustning i turgruppa 

Etter avsluttet tur 

Etter endt tur sendes det en ny SMS til daglig leder om at turen er avsluttet. 

Tur rapport 

Etter endt tur er turleder ansvarlig for å skrive en turrapport etter turen. Dette er viktig for 

at HT skal få registrert den aktiviteten turlaget utfører i løpet av året.  Gå inn på HT’s 

nettsider og under fanen «Frivillige» finner du «Rapport for fellesturer». 

På denne siden finner du også link til skjemaer og annen nyttig informasjon for turledere. 

 

 

 

 

Lykke til i planleggingen og gjennomføringen av turer i regi av HT og dersom det er noe du 

lurer på som turleder, så ikke nøl med å ta kontakt med turutvalget, så skal vi hjelpe til så 

godt vi kan. 

 



Med vennlig hilsen Turutvalget. 

Dag Jensen, (Tlf. 971 58 409)(da-jens@online.no)(kontakt vedr Sherpa) 

Petra Parschat, (Tlf. 481 02 083)(pparschat@gmail.com)(Leder) 

Lina Leknes, (Tlf. 957 67 141)(linaleknes@)hotmail.com) 
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