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LEDER 
Selg, bytt eller gi bort!

Vi skriver november, og det går fort mot jul. Et sikkert 
tegn på det er at handelsstanden puster ut etter 
årets store happening: Black Friday – altså SALG. 
Black Friday er egentlig en amerikansk og kanadisk 
tradisjon som de siste årene har fått fotfeste i Norge. 
2015 ble året da det virkelig tok av her hjemme, og i år 
regnet bransjen med at det vil gå over stokk og stein. 
Opptellingen vil vise om de fikk rett.

Nordmenn er på topp i verden i pengebruk på 
sports– og friluftsutstyr. Men har vi ikke snart nok? De fleste av oss, meg selv 
inkludert, kjøper mye mer enn vi trenger, og massevis av klær- og utstyr blir liggende 
nesten ubrukt. Skalljakke nr. 5 kom akkurat i hus – lysten på noe nytt var definitivt 
større enn behovet. Legger du til det som har blitt for stort, for smått og som du har 
gått lei av blir den samlede mengden overskuddsmateriell enorm. Hvorfor er skuffer, 
skap og boder alltid fulle?

Turutstyr trenger ikke være nytt for å gjøre nytte, og vi/DNT har nettopp gjennomført 
to arrangementer som begge satte fokus på dette:

På turledermøtet torsdag 23. november kunne vi høre Marius Nergård Pettersen 
fortelle fra sin midtvinterstur over Finnmarksvidda med «verdens billigste turutstyr» 
– alt var kjøpt på loppemarked. Vi fikk også se og sammenligne dette med utstyret 
fra hans tur med «verdens letteste turutstyr» (tenk på at lett vanligvis er dyrt) og 
konklusjonen var entydig: det enkleste er faktisk også det beste. 

Dagen etter arrangerte DNT ung grønn fredag for andre gang. En motpol til 
kjøpehysteriet på Black Friday. Kjøper du mindre, og brukt, sparer du både miljøet 
og lommeboka. På Sørenga kunne du BYTTE eller GI BORT utstyr til noen andre 
som trenger det, eller SELGE det du ikke trenger. Gjenbruk på en enkel, billig og 
ikke minst miljøvennlig måte.

Leverandørene, for eksempel Bergans, Fjällreven og Norrøna har alle «systuer» i 
sine største butikker, og reparerer klær og utstyr for en billig penge. Glem heller 
ikke loppemarkeder, UFF, Fretex og de andre gjenbruksbutikkene når du trenger 
noe «nytt» til neste tur. Det viktigste er at du er utstyrt for det du skal – og at du 
kommer deg på tur!

God tur! - Stig Solberg
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Vinterens turledermøte
Turledermøtene er et sosialt møtested med faglig innhold. Vanligvis har vi en foredragsholder som presenterer et aktuelt 
tema. Så er det en pause med forfriskninger. Etter pausen fortsetter møtet med diskusjoner, caser eller et foredrag til. 
Alle turledere, uansett status og tilhørighet, er hjertelig velkomne på møtene. Møt opp og ta med godt humør. 

Turledermøte tirsdag 16. januar 2018, kl. 18 i Storgata 3

Maren Ekeland, leder for Aktivitetsavdelingen, vil snakke om tur- og frivilligåret 2017. Hun vil gi en oppsummering 
og en oversikt over jubileumsåret 2018. Det andre temaet denne kvelden vil bli «Forhold mellom bestyrer og 
turleder på betjente hytter» v/ Solbjørg Kvålshaugen, som er bestyrer på Fondsbu. Blir det tid til overs blir det litt 
om Vinje og litt om Fondsbu. Velkommen til et par timer med trivelig og nyttig samvær!

Ledige turlederoppdrag - Vinterturer DNT Oslo og Omegn
Du finner ledige turlederoppdrag fra DNT Oslo og Omegn på følgende adresse: 
https://www.dntoslo.no/ledige-oppdrag-turledergruppa/

Velg «Turlederoppdrag for vinteren 2018» og les oppskriften i regnearket. Oversikten over turer finner du i 
kolonnene med grønn farge. Skriv ditt navn i et ledig blått felt for turen(e) du ønsker å lede. Er det flere turer du 
kan tenke deg å lede skriver du et tall foran ditt navn, i prioritert rekkefølge der 1 er høyest. Husk at fristen for 
påmelding er satt til 26. november. Etter fristen starter aktivitetsavdelingen med fordelingen av turer. Du vil få 
tilsendt en turlederbekreftelse for den turen du fikk. Denne signeres og returneres senest to uker etter utsending. 
På grunn av kort frist vil du ikke finne tabellen med turene i dette heftet

Kurs for turledere
DNT Oslo og Omegn har et omfattende kurstilbud som passer for deg som ønsker mer kunnskap i å være turleder. 
På programmet er grunnleggende turlederkurs, sommerturlederkurs, vinterturlederkurs og kurs i kart og kompass 
for turledere. Videre tilbys det aktivitetslederkurs for Barnas Turlag samt kurs i fjellmedisin og førstehjelp. Du 
finner nærmere beskrivelse og kursdato for de enkelte arrangementene ved å søke på https://www.dntoslo.no/
aktiviteter/ 

Vinterturlederkurs i 2018 er planlagt 2. februar for DNT ung (16-30 år, Breistølbu/Bjøberg) og 9. februar for 
voksne (Tyin). Det finnes også mulighet for sommerturledere å delta på et introduksjonskurs for Turleder 2 i 
forkant av kurset som finner sted på Tyin. Påmelding til disse kursene er 1. desember. Kart- og kompasskurs for 
turledere i vinterfjellet starter 10. januar i Langsua. For vinterturledere er det satt opp flere grunnkurs i skred 
med NF-godkjenning: 18. januar (alpint, Romsdalen, 19-30 år), 18. januar (nordisk, Rjukan) og 25. januar (alpint, 
Hemsedal). 

Grunnleggende turlederkurs (2 dager) er planlagt 28. april, 26. mai og 22. september. Sommerturlederkurset 
finner sted 25. august (6 dager) i Rondane. Kurs i trygg og sikker orientering i marka (3 dager) er 15. juni. 
Førstehjelpskurs (1 dag) er 19. april og 16. mai, mens kurs i fjellmedisin (2 dager) er 12. mai og 18. august.

For Barnas Turlag er det aktivitetslederkurs (1 dag) 25. april og 5. september, samt kindereggkurs (nærturleder, 
aktivitetsleder og ambassadørkurs for turledere i Barnas Turlag) 6. mai (1 dag). 

Kurs i kart og kompass i vinterfjellet
Bruk av kart og kompass på en trygg og sikker måte krever god teorikunnskap. I tillegg trenger du en del trening 
for å beherske den praktiske bruken. Dette kurset legger opp til en ettermiddag med teoretisk gjennomgang i bruk 
av kart og kompass og tre dager med varierte praktiske oppgaver i terrenget. På vinteren er ekstra utfordringer 
med flatt lys, korte dager, lite konturer i terrenget og oftere et behov for å orientere i mørke. Velkommen til en 
ettermiddag med teori, og tre aktive dager i vinterfjellets særegne og vakre natur! 10. + 12.-14. januar 2018; 
turkode 11520. Meld deg på!
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GPS-tipset
v/ Turleder 

Wolfgang Leister 

Om profiler og aktiviteter
I slutten av oktober holdt vi et GPS-

kurs for Kvinnherad Turlag i naturskjønt 
vestlandsterreng. Flere av deltakerne på kurset hadde 
anskaffet seg en av de nye modellene fra Garmin, bl.a. 
Oregon 700 og eTrex Touch 35. I disse modellene er 
brukergrensesnittet forskjellig fra det vi er vant til. I 
de nye modellene velger du aktivitet først, altså om du 
skal bruke den til fottur, klatring, sykling, kjøring, osv. 
Ut fra dette valget kommer du inn i de funksjonene 
som er satt opp for hver aktivitet.

Denne måten å bruke GPS mottakeren på kan 
være uvant for mange. Man kan bla mellom ulike 
aktiviteter, men det viser seg at noen settinger kan 
påvirkes og forandrer seg ikke helt forutsigbart når 
man skal finne et mål. Vi opplevde at navigeringen 
utilsiktet skifter fra luftlinje til å følge stien. Det nye 
systemet krever også litt mer forarbeid enn før, om 
man ønsker å tilpasse GPSen til norske forhold. 

Aktiviteter slik de fremstår i de nye modellene er ikke 
noe nytt. Tidligere hadde man muligheten til å velge 
såkalte profiler. Profilvalg var da bortgjemt i menyene 
for oppsett av apparatet. Tidligere var det altså 
vanskeligere å bytte profil, og mange visste 
ikke engang at man kunne sette opp 
profiler som tilbyr forhåndsinnstilte 
settinger for aktiviteter man kan 
bytte imellom. 

Under kurset merket vi at det 
ble vanskeligere med de nye 
modellene å velge navigering i 
luftlinje. Systemet er satt opp slik 
at det foreslår å følge stien, og man 
kan bli sendt ut på lange omveier 
som følger sti fremfor å peke ut retning i 
terrenget. Vi opplevde dette under kurset da vi 
hadde lagt ut poster rundt et vann i en skiløype som 
ikke er inntegnet på kartet. For neste post som var 
noen hundre meter unna ble man sendt motsatt vei 
til en sti rundt vannet. 

For å sette en av disse GPS-modellene til luftlinje, må 
man gå inn i menyen «rutinginnstillinger» og sette 
aktivitet, beregningsmetode og ruteoverganger til 

«etterspørsel», og settingen «lås på vei» må være 
av. Hver gang når du aktiverer nytt veipunkt kan du 
velge metode, f.eks. «luftlinje». Tips oss gjerne hvis 
dere finner en mer lettvint metode for navigering i 
luftlinje. 

Hva hvis GPSen svikter?
Hva skjer når GPS’en ikke lenger virker som normalt? 
Norsk Romsenter har sendt ut en pressemelding som 
peker på at mange faktorer gjør at man ikke kan stole 
blindt på GPS’en, som nå er et vanlig hjelpemiddel. 
Ikke glem å vedlikeholde kompetansen på kart og 
kompass! Du finner mer informasjon her: https://
www.romsenter.no/Aktuelt/Siste-nytt/Naar-GPSen-
svikter 

Mer om ResQLink
Fra i år kan turledere, som ønsker det, ta med 
seg nødpeilesenderen ResQLink. En oppskrift på 
hvordan man bruker apparatet kom i forrige nummer 
av Turleder’n på side 9, og en kort bruksanvisning er 
limt på apparatet. I sommer kom det spørsmål om 
hvordan systemet virker og hvordan man vet at man 
har tilstrekkelig satellittdekning f.eks. i trange daler 
som Aurlandsdalen. Det er for mange ikke opplagt 
hva som skjer når man trykker knappen, og hvordan 
kan man vite om  at signalet er mottatt?

ResQLink bruker GPS systemet for posisjon med de 
fordeler og ulemper dette har. I trange daler 

vil posisjonen ha mindre nøyaktighet, 
kanskje opptil noen titalls meter 

i trange daler. Apparatet sender 
opp posisjonen til en satellitt, 
som også brukes militært. 
Muligens tar det litt tid før man 
når satellitten med signalet. 
Mobiltelefon-systemet blir ikke 

brukt her. ResQLink har også et 
eget signal som sendes ut i 100 m 

omkrets ved leteaksjoner.

Det er dessverre ikke mulig å 
kommunisere med omverdenen fra ResQLink 

annet enn å sende nødsignal med posisjon. Det finnes 
andre nødpeilesendere, f.eks InReach, som har denne 
muligheten via Inmarsatsystemet, men da påløper det 
forholdsvis høye kostnader for et abonnement. 

På adressen https://www.dntoslo.no/turlederskjema/ 
finner du instruksjoner for både InReach og 
ResQLink. Les gjerne gjennom før du tar med en slik 
på tur!
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Tema 1: Hvordan gjøre 
fellesturer mer engasjerende?

Turleder-tips
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v/ Turleder Wolfgang Leister

Deltakere på fellesturer har mange motivasjoner for 
å delta. Men det er et fellestrekk: de deltar frivillig på 
arrangementet. Som turledere ønsker vi selvsagt at 
deltakerne liker turen og at de ønsker å melde seg på en 
ny tur. For å få dette til må vi sørge for at deltakerne blir 
engasjert under turen og finner tilbudet interessant. Vi 
skal se litt nærmere på hva vi som turledere kan gjøre 
for øke engasjementet hos turdeltakerne - ved hjelp av 
et grafisk verktøy. 

Bakgrunn
Verktøyet har sin bakgrunn i et 
forskningsprosjekt der vi undersøkte 
engasjement i vitensentre og museer, som er 
såkalte uformelle læringsarenaer. Engasjement er en 
viktig faktor for at besøkende har utbytte av besøket. 
I dette prosjektet identifiserte vi åtte faktorer som 
har en påvirkning på engasjement: konkurranse, 
forløp, samhandling, fysisk, deltakerstyring, sosialt, 
måloppnåelse og utforsking. Vi kan undersøke hver av 
faktorene og tilordne disse en verdi mellom 0 og 5. Vår 
idé er å anvende dette prinsippet på fellesturer.
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I figuren ser vi det grafiske verktøyet tilpasset bruk for 
fellesturer. I praksis går man gjennom egenskapene 
for en tur og velger den verdien som passer best for 
hver av kategoriene. For eksempel er det i en «vanlig» 
fellestur ikke noe konkurranseelement tilstede. Men, 
man kan tenke seg konkurranseelement for å oppnå et 
resultat («jeg var først»), eller spørreleker kan være en 
del av opplegget. Når man øker konkurranseelementet 
videre kan man konkurrere med andre deltakere og 
kåre en vinner eller stemme ut deltakere. Mens dette 
ikke er forenlig med fellestur-prinsippet har TV-
konsepter som «71o Nord» nettopp dette som et av 
hovedingrediensene. 

Når man har gått igjennom alle de åtte kategoriene 
får man en profil for en tur. For en «vanlig» fellestur 
kan man anta at de blå feltene i figuren passer best. De 
grønne feltene viser de verdiene som er mulige for å 
være forenlig med et turarrangement i DNT Oslo og 
Omegn. 

Bruk i praksis
Når du er turleder og oppdager at deltakerne har gått mer 
eller mindre lei, kan du ta frem engasjementsprofilen og 
gå igjennom de åtte kategoriene. Det grafiske verktøyet 
gir deg en pekepinn på hva som kan endres underveis; 
for eks. kan man legge til konkurranseelementer i form 
av spørreleker, øke eller minske den fysiske aktiviteten 
eller gi deltakerne mer eller mindre anledning til å 
bestemme. Hvilke tiltak man velger avgjøres gjerne i 
samråd med deltakerne ved at man foreslår tiltak og 
spør hva de synes om dette, før man setter i gang. 

Resultater fra en spørreundersøkelse
Sommeren 2017 ba jeg turledere og deltakere på 

fellesturer svare anonymt på spørsmål om de ønsket 
mer, mindre eller like mye som i dag av de åtte 
kategoriene. I tillegg var det spørsmål om de likte 
turen, om de anbefalte turen og om de ville ta turen om 
igjen. Ut fra svarene kan man se hvilke av kategoriene 
man eventuelt kunne forandre for fremtidige tur-
arrangementer. 

En analyse viser at de som deltok ikke ønsket store 
endringer, men det er to observasjoner:

1) Deltakere ønsker mindre konkurranseelementer. 
Fordi det per i dag er få konkurranseelementer til 
stede kan det tolkes slik at noen oppfatter det å komme 
først i mål er et uønsket konkurranseelement. Dersom 
engasjementet synker kan man altså vurdere om slik 
uønsket konkurranse kan være årsaken.

2) Deltakere liker ikke å bestemme mye selv; dette kan 
tolkes slik at de ønsker at turlederen styrer forløpet.

Videre er tilfredsheten veldig stor. Mellom 80% og 100% 
av deltakerne svarte positivt på de fire spørsmålene om 
de likte og kunne anbefale turen. Konklusjonen er at 
deltakerne stort sett er fornøyd og ser ikke behov for 
endringer av opplegget. Konkurranseelementer ser 
ut til være uønsket (selv om jeg har opplevd mange 
grupper som deltok i leker og spill på kveldstid) og at 
de helst vil at turlederen skal styre. 

Takk til alle som deltok i spørreundersøkelsen. Denne 
teksten bygger på resultater fra forskningsprosjektet 
VisitorEngagement, støttet av Norges forskningsråd og 
BIA-programmet, prosjektnummer 228737. Prosjektet 
ble gjennomført med midler fra grunnbevilgningen hos 
Norsk Regnesentral.

Tema 2: Turbrød som gir rask og varig energi
v/ Turleder Ragna Hirsch
Jeg ønsker å dele oppskriften min på turbrød med 
leserne av Turleder’n. Brødet gir rask og varig 
energi og er også veldig holdbart.
Turbrød:
1 liter skummet melk
1/2 pakke fersk gjær (blå)
1 ts salt
3 ss demararasukker (rårørsukker)
3/4 dl olivenolje eller annen olje
1/2 pk. havrekli
200 g siktet rugmel
1 pk rosiner (250g)
175 g hasselnøtter, grovhakkede
hvetemel til fast brøddeigkonsistens

Hev til dobbel str i bollen, bak ut 3-4 brød avhengig av 
hvilken størrelse du ønsker på skivene, legg dem 

i smurt langpanne og smør brødflatene 
som ligger mot hverandre. Heves 

og stekes deretter i 50 minutter i 
190 grader eller til du synes de 

er ferdige. Ovner varierer jo!

Smaker veldig godt med 
smør og brunost, og en 
matpakke lagt i plastpose 

varer flere dager.

God tur!
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Turleder-tips

Tema 3: Å tenne opp bål
v/ Turleder Kjell Jonsson

Når man er på tur, om det er pøs regn eller solskinn - 
det er alltid kjekt å tenne opp bål.

Ved opptenning av bål er det viktig at veden er tørr. 
Nederst på grantrær finner man nesten 
alltid tørr og fin kvist. Bjørkenever er 
særdeles godt egnet til opptenning. 
River du av never på en levende 
bjørk, sørg for at du kun tar det 
ytterste laget, og begrenset 
mengde, da neveren er treets 
ytre beskyttelse. Det kan være 
lurt å ha en liten «bål-pose» i 
sekken som inneholder never 
og fyrstikker. Slik er du alltid 
klar til å fyre opp et bål ved 
behov. Et annet triks er å bruke en 
tampong. Rufs den opp og tenn på.

Velg en bålplass hvor det ikke er fare for at 
ilden sprer seg. Nærhet til vann er alltid bra. Tenk både 
på ly for vinden, men at du også får en viss trekk til 
bålet. Bygger du en steinring rundt bålet, sørg for en 
åpning på ene siden for bedre oksygentilførsel.

Det er flere ting som er lurt å ha med i sekken for å 

fyre opp bål. Ta 
med en lighter eller 
fyrstikker for å tenne opp 
bålet med. En kniv er fint å spikke 
opptenningsved med. Det er også lov til å ha 

med noen kubber i sekken.

Det er mange måter å bygge et bål på. 
Helt grunnleggende starter man med 

småkvist og never. Legg deretter på 
større og større kvist, og til slutt noen 
mindre kubber. Har du gjort gode 
forberedelser, så tar bålet veldig lett 
fyr. Ett tips som gjelder hele året, 
men særlig på vinteren, er å lage et 

«gulv» av vedkubber som du bygger 
bålet oppå. 

Det er fullt lovlig å ta med seg 
opptenningsbriketter og avispapir. Husk at 

friluftsliv er ikke er noen konkurranse. Det aller 
viktige med bål er å kose seg.

Sporløs ferdsel er viktig. Sørg for at bålet er helt 
slukket, og legg igjen så få spor som mulig. Ved valg 
av bålplass er det derfor viktig å planlegge slik at man 
får fjernet alle spor. Tenn aldri opp på bart fjell da det 
skader berget.

Tema 4: Å lime fjellstøvler
Turleder Jørgen Fog kom med et innlegg i vår facebook-
gruppe: Tåhette-spriking blir bare verre og verre - hvis 
man ikke gjør noe med det. Mange limsorter som kan 
brukes og masse som ikke kan brukes 
på gummi/plast/tekstil. Tec7 gjorde 
susen, men jeg burde valgt svart lim 
og ikke hvit. Å lage riktig press uten at 
tåhetten gapte var det vanskeligste. 

Turleder Wolfgang Leister hadde 
blandete erfaringer med dette limet: 
Vi prøvde Tec7 i sommer da støvlene 
mine gikk i oppløsning og sålen 
løsnet. Hytteverten anbefalte Tec7, 
noe vi prøvde ut. Riktignok holdt limet 
Dørålglupen opp og halvveis ned, men 
da var det slutt. Tec7 festet seg godt 
mot den porøse delen av sålen, men 
ikke mot gummi. 

Det finnes et lim som heter LiquiSole 

(liten tube med gjennomsiktig guffe) som fester godt 
mot gummi. Prøvde dette på gamle støvler, men har 
ikke prøvd lengre turer med disse støvlene.

Turleder Kari Aanonsen kunne 
berette følgende: Mine støvler sprakk 
oppe i Nordreisa etter noen dager 
i Lyngen. Da fikk jeg tak i en flaske 
med lim for fluefiske som de hadde på 
sportsbutikken. Dette holdt resten av 
turen ned gjennom Indre Troms med 
Dividalen.

Redaktøren spurte Jørgen hvordan det 
gikk med de limte skoene. Han fortalte 
at Tec7 likevel ikke var idéelt. Det 
fungerer en stund men vil nok løsne 
etterhvert. Da er vi en erfaring rikere 
og tar med oss at god press er viktig selv 
om det ikke holder på sikt! 
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Turboteamet - nytt aktivitetslederkonsept
v/ Oda Lassen-Urdal
Turboteamet er et nytt aktivitetsleder-konsept fra Barnas Turlag. Turboteamet er et reisende sirkus for Barnas 
Turlag i skoleferiene (utenom sommerferien)!

Turboteamet skal besøke ulike hytter og tilby aktiviteter til barnefamilier. Det skal være enkelt å sette opp, og krever 
lite planlegging for både turledere og hytter. I vinterferien er det en hytte som får besøk av Turboteamet, mens i høst- 
og påskeferie blir det to Turboteam fordelt på to hytter. Det er et fast program som følger med Turboteamet slik at 
gjestene vet hva som venter, selv om enkelte aktiviteter varierer fra sesong til sesong. Et konsept som er gjenkjennbart 
fra år til år, gir forutsigbarhet til deltakere, turleder og bestyrere. Og selvfølgelig et konsept som er morsomt for 
både store og små! Programmet tar forbehold om at program kan endres etter vær, føre og muligheter på hytten. 
Programmet vil også tilpasses ankomstdag og avslutning av andre turer i Barnas Turlag.

Program:
Dag 1: kl 16-17 Hobbyverksted (spikke, male, tegne, spill)
 kl 19 Eventyrstund
Dag 2: kl 10 -15 Turdag
Dag 3: kl 10-13 Aktiviteter og lek ute, bålkos med lunsj og pinnebrød
Dag 4: kl 10-13 Større aktivitet og samlet lunsj; forslag til aktivitet:
  • Hopp-konkurranse eller ake-konkurranse
  • Naturbilde: lage bilde av det du finner i naturen, ha utstilling for gjester
  • Naturmatkonkurranse (lage sølekake, snøkake)
  • Natursti
 kl 18 Samlet festmiddag (når hytten har servering) 
  • Innslag av Turbos tale: Adjektivhistorie med adjektiver fra barna
Dag 5: kl 10-15 Kortere tur og Team Turbo takker for seg

Turboteam-oppdrag blir lyst ut som de andre oppdragene våre via oppdragsskjemaet på nettsidene. Turboteamet 
kommer til å bestå av to aktivitetsledere per team. Vi ønsker at Turboteamere minst har bestått aktivitetslederkurs. 

DNT Oslo og Omegn trenger nye vinterturledere!
v/ Peter Warren. Foto: Lars-Christian Unger.

Kunne det ikke være moro med økt kompetanse i 
vinterfjellet? Delta på vinterturlederkurset, da!
Vinterturlederkurset arrangeres arrangeres 9.-17. februar 
på og rundt Fondsbu i Jotunheimen. I sju dager får du 
en intensiv og givende utdanning innen vinter-friluftsliv. 

DNT Oslo og Omegn oppfordrer alle 
sine sommerturledere som er 
medturleder på vinterturer om å 
ta vinterturlederkurset. Å være 
godkjent vinterturleder betyr 
ikke nødvendigvis at du MÅ 
være hovedturleder på våre 
vinterturer; du kan fortsatt 
være medturleder hvis du 
ønsker det. Kurset gir også en 
meget god kompetanse for turer i 
vinterfjellet i privat regi.

Kurset er åpent for alle sommerturledere i DNT. Vi 
går gjennom teori og praksis om overnatting i snøhule, 
nødbivuakk, veivalg og orientering i vinterfjellet, 
turplanlegging, meteorologi, nedkjøling, redning og 
transport av skadde og videreutvikling av turlederrollen. 
I tillegg gir kurset godkjent skredkompetanse – NF 
Grunnkurs skred nordisk. Dermed blir du kvalifisert til å 

lede toppturer i utfordrende skredterreng.

Dette er først om fremst et kurs. Det 
er ikke nødvendig å ha all kunnskap 

på forhånd; det er hva du kan ved 
kursslutt som avgjør. Ta sjansen 
og utfordre deg selv. Vi gir deg 
muligheten til mestringsfølelse! 
Trenger du ekstra inspirasjon, 
se filmen vår fra forrige kurs på 

Youtube; søk etter «DNT Vintertur-
leder». Ta kontakt med Claudia eller 

en av kurslederne om du har spørsmål.
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Turlederkvalifi-
kasjoner: Du liker 
å få med folk ut på tur og 
trives i et rolig tempo. Fint om 
du har Nærturlederkurs, hvis ikke vil 
nødvendig opplæring bli gitt. Tips gjerne 
andre potensielle turledere om oppdraget. Turene 
er en del av nærturprosjektet «Aktiv i 100». Du finner 
oversikt over alle turene på www.dntoslo.no/aktivi100 
Er du interessert eller har spørsmål? Ta kontakt med 
hanne.lund@dntoslo.no

NY NASJONAL REISEPLANLEGGER
Samferdselsministeren fortalte på radioen i begynnel-
se av november at en ny reiseplanlegger – «ENTUR» 
– er nå tilgjengelig. Dette vil bli et nyttig arbeidsverk-
tøy for oss som planlegger turer og lurer på hvordan 
man kommer seg til fjells, til skogs eller rundt i byen. 
Last ned appen og prøv den ut! På sikt skal man også 
kunne kjøpe billetter for alle ruter i denne appen.

OMORGANISERING I 
AKTIVITETSAVDELINGEN
Aktivitetsavdeling organiserer seg noe annerledes et-
ter at Margrethe Assev overtok en midlertidig stilling 
i DNT sentralt. Maren Ekeland vil inneha stillingen 
som leder av aktivitetsavdelingen som et vikariat. 
Videre vil Barnas Turlag og DNT ung samles under 
fagsjef Hanne Marte Furset og aktiviteter for voksne 
(unntatt senior-aktiviteter som forblir under fagsjef 
May-Liss Hansen) samles under Camilla Horten som 
fagsjef. Tursentrene i Storgata og på Sørenga samles 
utenfor aktivitetsavdelingen i avdelingen for hytter og 
ruter. Hanne Tretterud Lund vil fortsatt være fagsjef 
for folkehelse og prosjekter. Turlagene i Asker og i Bæ-
rum vil ha en halv stilling hver i aktivitetsavdelingen.

NOTISER

BESTILLING PÅ HYTTENE
Det er nå anledning til å bestille på betjente hytter. 
Bestemmelsen om fortrinnsrett for personer over 60 
år og for familier er derfor tatt bort f.o.m. 2017. 

VERDIBONGER I MARKAHYTTENE
Bestiller du overnatting på en ubetjent markahytte 
og ønsker å betale med verdibonger bruker du vanlig 
nettbestilling og betaler med kredittkort. Så sender du 
verdibongene til aktivitetsavdelingen med kontonum-
mer og booking, og du vil få beløpet tilbakebetalt.

DNT OSLO OG OMEGN OVERTAR 
BUSSEN TIL SNØHEIM
I regjeringens budsjettframlegg for 2018 er det forslag 
om at DNT Oslo og Omegn skal overta bussdriften 
Hjerkinn – Snøheim. Det betyr også at det vil bli 
endelig bestemt at Snøheimvegen blir liggende. 
Bussregimet vil sannsynligvis videreføres omtrent som 
det har vært, fordi dette reguleres både gjennom Na-
sjonalparken og i en egen avtale med bla Fylkesman-
nen. Med bussdriften følger ansvar for vedlikeholdet 
av vegen når forsvaret trekker seg ut i 2020. Med et 
«buffer» på kr. 2 mill for dårlige driftsår og evt skader 
på vegen vil dette medføre liten økonomisk risiko.

NYE BESTYRERE PÅ 
KOBBERHHAUGHYTTA
Grethe Johnsen slutter på Kobberhaughytta etter 
6,5 år som bestyrer. Ane Grytting og Hilde Ringdal 
overtar fra nyttår. De er i dag henholdsvis lærer og 
økonomisjef og har bl.a svært relevant erfaring fra 
drift av Oslo kommunes feriested Hudøy.

HAR DU SMITTENDE TURGLEDE OG 
ER LEDIG PÅ DAGTID?
Vi trenger turledere til Ekstra lette nærturer på 
Furuset, Mortensrud og Tøyen. Ukentlige turer i 
enkelt turterreng, i nærheten av oppmøtestedet. 

Nyttig info, 
skjemaer og 

bruksanvisninger for din 
gjerning som turleder finner du på 

          www.dntoslo.no/turlederskjema/

HUSKELAPP
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Turledersamling, tema elvekryssing, 18. oktober 2017
v/ Turleder Karen J. Verne 
Foto: Claudia von Gostomski 

Aktivitetsavdelingen i DNT Oslo og Omegn inviterte 
til et ettermiddagskurs i sikker elvekryssing onsdag 18. 
oktober. Ifølge arrangør for turledersamlingen, Claudia 
von Gostomski, møtte 28 turledere opp på Nydalen 
T-banestasjon kl. 17. I strålende sol gikk vi 
et lite stykke nedover langs Akerselva, 
der vi ble undervist i teori og praksis 
av de frivillige, men erfarne og 
kunnskapsrike instruktørene, Kjell 
Jonsson og Peter Warren.

Det var relativt høy vannstand, 
god fart og sterk strøm i Akerselva 
etter mye regn den siste uka. Etter 
teoridelen på land fikk Kjell et rødt 
tau i slynge rundt kroppen. Ikledd 

knelange turbukser og kraftige støvler skrittet han uti og 
vadet med to staver på skrå motstrøms over. Vannet gikk 
ham til godt opp på låret. Peter holdt i tampen og sikret 
på vestbredden. Vel over på den østre bredden sikret 
Kjell tauet i et tre, mens Peter bandt tauet godt fast i et 
tre på vestbredden, noen meter lenger nedstrøms.

Størstedelen av deltagerne ville øve på 
elvekryssing, og alle kom seg trygt over 

på den andre siden. Noen få valgte å 
bare bruke staver som støtte, noen 

gikk med sekk, andre uten, noen 
med padlesko, andre med støvler 
- så her var mange individuelle 
tilpasninger. Undertegnede valgte 
å gå med fullt fjellutstyr og kun 

staver for at situasjonen skulle bli så 
autentisk som mulig.

Noen viktige læringsmomenter:
•  Sjekk ruta og værmeldingen hjemme. Blir det nødvendig å vade? Eller er det en bro litt lenger unna?
•  Gå langs elvebredden og sjekk forholdene. Det er bedre å krysse der elva er bred, men grunn, og strømmen er 

svakere. Er det for risikabelt er det ingen skam å snu!
•  Vis tydelig ledelse ved elvekryssinger. Turleder bør ikke gå først over og heller ikke helt sist. Fordel ansvar og 

oppgaver på ressurssterke turdeltagere. Engstelige deltagere bør få tilbud om assistanse og gå over tidlig. 
•  Bruk gjerne vandrestaver. Én stav er bedre enn ingen. 
•  Bruker du tau, fest det godt i steiner eller trær. Strekk det stramt, ca. 45 grader motstrøms over elva.
•  Høye støvler og ullsokker er fint, og gamasjer. Hvis man har kun et par fottøy, så vad over, skift til tørt og putt 

plastposer utenpå før de våte støvlene tas på. 
•  Man MÅ ikke nevne for deltagerne at man regner med å måtte vade dagen etter. Kanskje de ligger og gruer 

seg hele natten ... 
•  Til sist - elvebunnen ligger stille. Det er kanskje bedre gå der enn å hoppe på glatte stener som stikker opp av 

vannet. 
God vading!
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«Det er en menneskerett å snorke»
– velkommen til Sommerturlederkurs 60+ i Rondane!

v/ Turleder Ragna Hirsch (tekst og foto)

Dette var omtrent Gerda Grøndals velkomstord til oss 
kursdeltagere som hadde møtt opp i Storgata til litt info om 
kurset vi skulle på fra 11. til 16. juli 2017.
Vi var en «voksen» gjeng, fulle av motivasjon for å lære 
mere om å lede turer fra hytte til hytte i fjellet. 

Vi var forsøkskaniner i den forstand at det aldri før hadde 
blitt arrangert sommerturlederkurs for gruppen 60+. Vi 
skulle lære ved å gå oss gjennom Rondane – fra Muvatn 
på Ringebufjellet til Haverdalseter, via Rondvassbu og 
Øvre Dørålseter, innlagt en overnatting ute. 
Steinar Lauritzen var hovedinstruktør, 
Gerda og Ingar Narvhus var 
medinstruktører. Peter Warren 
skulle også vært med, men han 
måtte på noen timers varsel steppe 
inn på en fellestur. Synd for oss, 
og synd for ham som gikk glipp av 
en flott tur med mye moro og fine 
opplevelser.

Det ble en tur med mye lyd – latter 
og høylydt snorking. Og vi snorkerne 
ble privilegert med to- og fire-mannsrom, 
og det durte i duett og kvartett, i bass og 
sopran. Det var så taket nesten løftet seg siste natten 
på Haverdalseter da Wolfgang, Karlis, Grete og Ragna fikk 
firemannsrom på hemsen.

Læringskurvene våre var mer eller mindre bratte, avhengig 
av hvilke forkunnskaper vi hadde. Noen var allerede drevne 
turledere gjennom mange år, andre var helt ferske. Alle 
hadde imidlertid mye å lære om «hvor er du akkurat nå?» 
– spørsmålet vi ble stilt igjen og igjen, og som vi ble stadig 
tryggere på.

Været var vekslende som det er i fjellet. Regn og vind, 
snøbyger og nysnø på alle topper – og deilige solstunder 
innimellom. Rondane viste seg i all sin prakt da solen skinte 
på 2000-meterne med melisdryss – vakkert, vakkert!

Uteovernattingen var en del av turopplegget. Den ble 
gjennomført etter at vi hadde gått Rondehalsen og var 
kommet ned i dalen innenfor Rondevatn. Vi ble delt i 2 
lag og måtte lage gapahuk av det utdelte nylonflaket vi fikk 
utlevert. Det ble slett ikke verst, og etter middag var det ut 
på «nattorientering». Steinar tilbød seg å passe leiren, men 

han lurte oss trill rundt og løp ned til Rondevatn og 
fylte sekken med ved, pølser og lomper som han 

hadde fått transportert til bryggen. Så da vi 
kom tilbake til leirplassen ble vi møtt 

av et stort bål og masse gode pølser. 
Kanskje turens største høydepunkt!

Siste dagen lærte vi elvekryssing. 
Haverdalsåi var velegnet, og ulikt 
fottøy og på/avkledning ble benyttet. 

Steinar vandret frem og tilbake 
som om elven var en lettgått sti. Vi 

andre trøblet mer eller mindre, og 
undertegnede gikk rett på ryggen og må 

nok trene mere på akkurat det å krysse elver! 
Heldigvis bestod alle 10 kursdeltagerne kurset tross 

noe orienteringstrøbbel og elvefall.

Undertegnede hadde fem fantastiske dager i Rondane 
sammen med hyggelige og morsomme «seniorer» som 
viste at vi klarte både lange dagsetapper, dårlig vær, faglige 
utfordringer og andre deltageres særheter.
Takk til Steinar, Gerda og Ingar for flotte kursdager, og 
for at dere klarte å få oss gode nok til å bli kommende 
sommerturledere – til tross for at vi er 60+!
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Referat fra årsmøtet i Turledergruppa 2017
(referat fra årsmøtet finner du også under følgende lenke: https://
www.dntoslo.no/turlederstyret/ )

Dato: 17.september 2017 på Krækkja, Hardangervidda
Antall frammøtte: 51 frammøtte.

Fra styret: Stig Solberg og Peter Warren
Fra Valgkomitéen: Sigrid Bellamy

Innkalling av årsmøtet med årsberetning ble annonsert i bladet 
«Turledern» nr 2/17.

Styreleder Stig Solberg ønsket alle fremmøtte velkommen. Han 
uttrykte at det var spesielt gledelig med så mange nye deltakere. 
Til sammen var de fleste typer turledere og grupper representert.

Sak 1. Valg av møteleder
Stig Solberg ble valgt som møteleder.
Referent fra administrasjonen: Camilla Horten.

Sak 2. Gjennomgang av årsberetning
Stig gjennomgikk årsberetning. Vedtatt.

Sak 3. Valg av medlemmer til styre og valgkomité
Valgkomitéens innstilling var ikke klar da «Turledern» nr.2 
gikk i trykken. Derfor leste Sigrid Bellamy opp innstillingen. 
Valgkomitéen har bestått av Steinar Husby, Anne Langedrag og 
Sigrid Bellamy. I forslag til nye vedtekter for Turledergruppa i 
DNT Oslo og Omegn står det at blant annet at «valgkomitéen 
skal tilstrebe å sikre mangfold, slik at styresammensetningen er 
representativ for bredden av alle foreningens aktivitetstilbud». 
Dette har valgkomitéen tatt hensyn til i sitt arbeid.

Valgkomitéens innstilling:
Styreleder Stig Solberg er ikke på valg,
Styremedlem Gerda Grøndal er ikke på valg,
Styremedlem Ola Kleiven er ikke på valg,
Styremedlem Peter Warren er ikke på valg,
Styremedlem Birger Baisgård foreslås gjenvalgt.
Styremedlem Bente Hagen går ut av styret.
Som nytt medlem foreslås Monika Kufner.

Benkeforslag:
Det kom benkeforslag fra Pernille Voll om at Sine Sara Astad velges 
inn i styret i stedet for Birger Baisgård. Sine-Sara presenterte seg selv.

Vedtak:
Monika Kufner ble enstemmig valgt inn i styret.
Sine-Sara Astad ble valgt inn i styret ved håndsopprekning der 4 
stemte for valgkomitéens innstilling, 46 stemte for benkeforslaget, 
2 stemte blankt. Birger Baisgård går dermed ut av styret.

Det nye styret ser slik ut:
Styreleder Stig Solberg (1 år)
Styremedlem Gerda Grøndal (1 år)
Styremedlem Ola Kleiven (1 år)
Styremedlem Peter Warren (1 år)
Styremedlem Sine-Sara Astad. (2 år)
Styremedlem Monika Kufner (2 år)
Representant fra DNT Oslo og Omegn sitt styre (1 år)

Valgkomitéen:
Steinar Huseby går ut av valgkomitéen og Bente Hagen ble valg 
inn.

Valgkomitéen består dermed av følgende: Anne Langedrag (leder), 
Sigrid Bellamy og Bente Hagen.

Sak 4 Nye vedtekter
Stig Solberg gikk gjennom forslag til endringer i vedtektene som 
oppført i innkallingen. De nye vedtektene ble utdelt.
Etter diskusjonene og flere benkeforslag ble de nye vedtektene 
vedtatt med følgende endringer:

§1-4: OK

§5: Siste del av første setning, «….. og legges fortrinnsvis til en 
turlederhelg.» strykes. Dette ble vedtatt med håndsopprekning: 3 
var mot forslaget, 4 stemte blankt og 44 stemte for. Setning blir som 
følger: «Årsmøtet holdes på høsten innen utgangen av september.»
Ordet «mail» erstattes med «e-post».

«På ordinært årsmøte behandles:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Årsberetning
4. Innkomne forslag
5. Valg av medlemmer til styret og valgkomité

§6: Fram til årsmøtet 2018, vil en representant fra DNT Oslo og 
Omegn sitt styre fremdeles ha stemmerett i turlederstyret. Dette 
som en overgangsordning fram til nytt medlem blir valgt. DNT 
Oslo og Omegn sitt styre har tidligere meldt at de ikke ønsker stille 
fast med representant og overlater plassen til andre. Dermed tas 
det et valg av ny representant for denne plassen september 2018.

§7: «..må forhåndsgodkjennes..» ble erstattet med «…blir 
en informasjonssak til styret i DNT Oslo og Omegn…». Da 
lyder paragrafen slik: «Forslag om vedtektsendring blir en 
informasjonssak til DNT Oslo og Omegns styre, før fremleggelse på 
årsmøtet. Vedtektene kan endres ved 2/3 dels flertall på årsmøtet.»

Til orientering: Under §4 var det forslag om å oppnevne 
vararepresentanter til styret. Styret tar dette med ved vurdering til 
neste endring av vedtektene.

Det ble oppfordring om at turlederne sender inn til styret forslag 
om hvor årsmøtet bør avholdes. Det må være et sted der det er gis 
mulighet til alle som ønsker å delta kan få plass. Ikke førstemann 
til mølla.

Sak 5. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag var mottatt før årsmøtet.

Stig takket alle for frammøte.

18.september 2017 Camilla Horten (referent)
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Fra turlederhelgen på Krækkja
v/ Turleder Wolfgang Leister

Det ble en strålende helg på Krækkja, da over femti 
turledere og flere ledsagere og folk fra administrasjonen 
samlet seg. De fleste tok turen fra Fagerheim til Krækkja 
sent på fredag ettermiddag etter en togtur fra 
hovedstaden. Krækkja har gjennomgått en 
del ombygging i år, og det nye delene av 
anlegget er nesten ferdigstilt. 

På lørdagen kunne vi velge mellom 
flere aktiviteter: topptur til Blåfjell, 
fisketur og kulturtur med hyttevert 
Kjell Slåtten. Uansett valg, det ble 
en solskinnshistorie: mange topper 
ved Blåfjell for topp-turistene, en ørret 
på en kilo med bål, kaffe-lars og sveler 

for fiskerne, og fangstgroper, bogastelle, 1200-talls 
kjøleskap og bygningsrester for kulturinteresserte. 
Kultur-turen ble også utvidet til en tur i terrenget der 
det ble utprøvd en ny metode for å holde turdeltakere 

samlet (mer om dette finner du på facebook). 

Etter turen var det først prat i solen med noe 
å leske seg med, middag og et innholdsrik 

foredrag ved hyttevert Kjell Slåtten. 
Innlegget var meget underholdende, 
og det gav oss Krækkjas historie fra 
begynnelsen til i dag. 

På søndagen var det først årsmøte og 
så en fin høsttur til Haugastøl. Etter 

muligheten for en pizza ble det buss til 
Ustaoset og tur tilbake med toget. 
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Foto: Espen Bratlie Foto: Maj Oxaal 
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Spørreundersøkelse blant turdeltakere sommer 2017
v/ Claudia von Gostomski

I løpet av hver sesong blir det fortløpende gjennomført en spørreundersøkelse blant turdeltakere for kvalitetssikring 
og videreutvikling av fellesturene. Alle deltakere på fellesturer som har registrert sin e-post-adresse mottar 
undersøkelsen. I sommer har vi mottatt 559 unike besvarelser, en svarprosent på 75%.

110 deltakere kommer fra utlandet (20%), 484 deltakere (93%) sjekker våre anbefalte pakkeliste før turen og 486 
(92%) synes at utstyret de hadde med var tilstrekkelig for å gjennomføre turen.

Deltakerne evaluerte turleders totale innsats som følger – svarprosent angitt for de som svarte 5 (enig) eller 6 
(helt enig):

% antall av deltakerne som er enig og helt enig 
med følgende utsagn:

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Turleder(e) hadde til enhver tid gruppens 
sikkerhet for øye

90% 90% 89% 90% 91% 91% 86%

Turleder(e) hadde gruppens trivsel for øye 91% 87% 86% 84% 87% 90% 83%

Turleder(e) ga tilstrekkelig informasjon under hele 
turens varighet (om rute, lengde, vær og lende)

89% 86% 87% 82% 87% 87% 79%

Turleder(e) samlet gruppen hver kveld for en 
gjennomgang av neste dags rute

92% 88% 91% 87% 89% 86% 79%

Totalinnsatsen til Turleder(e) var alt i alt veldig god 92% 89% 87% 86% 89% 90% 83%

Deltakere svarte følgende om hvorfor de er med på en fellestur: 14 % har ingen å gå med, 21% er med på fellestur 
fordi det er sosialt, 24% mener det gir sikkerhet med turleder, 29% mener at det er enkelt siden alt er tilrettelagt 
og 12% svarte annet. Hele 93 % (i fjor 88,6%) av deltakerne kan tenke seg å bli med på en ny fellestur.

Ros og ris fra deltakere:
• Turleder gjorde en veldig god jobb med å informere og inkludere alle, og skape god stemning. Deltar gjerne på 

tur senere
• Turleder hadde mange gode historier fra egne og andres turer som han delte med oss. Han hadde mye kunnskap 

om fjellet og historie rundt steder/hytter vi besøkte. Veldig kjekt for oss som ikke har vært i området før.
• Hele gruppa var utrolig fornøyde med turleder(ne). Erfaren, trygg, kunnskapsrik og positiv - med sikkerhet og 

samhold i fokus hele tiden. Stor honnør!!
• Turlederen var meget god. Hun var stødig og hadde god oversikt over gruppa. Hun var veldig behagelig som 

menneske. Og god til å gå!
• Topp tur! Har kun én bemerkning og det var at fjerde gådag var turleder svært streng med pauser. Vi gikk over 

fire timer før vi fikk innvilget lunsjpause. Det tror jeg vi var flere som oppfattet som altfor lenge uten reelle 
stopp.

• Jeg sitter igjen med en fantastisk turopplevelse der turlederen har bidratt med sin kompetanse til at jeg har 
følt meg trygg hele tiden. Hun ble fort en del av gruppen noe som jeg opplevde som svært positivt, men som 
samtidig ikke svekket hennes rolle som leder. Tvert imot. Hun er tydelig, virker veldig erfaren, gir utfyllende 
informasjon og svar på spørsmål. Hun tar hensyn til behovene av hver enkelt turdeltaker så godt det lar seg 
gjøre. Hun er den beste turlederen jeg har vært på tur sammen med hittil.

• Veldig lite informasjon gjennom dagsetappene, kunne virke som han var ukjent i området.
• Ikke alle turlederne var i god nok fysisk form (mener jeg). Turlederne ivaretok stort sett sikkerheten underveis, 

men de hadde for dårlig erfaring/kunnskap om kryssing av krevende elver, slik at de ikke klarte å bistå nok på 
dette området. Én av de andre turdeltakerne måtte i større grad bistå med kryssing av krevende elver.

Dersom du ønsker resultater fra turen du ledet i sommer, kan du sende e-post til cvg@dntoslo.no
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AKTIVITETSKALENDER 2018
(oppdatert kalender finner du også på https://www.
dntoslo.no/aktiviteter-og-kurs/ )
Januar 2018
10. og 12.-14.  Kart- og kompasskurs i vinterfjellet
16.  Turledermøte
18.-21.  NF skredkurs alpint, Romsdalen, DNT-ung
18.-21.  NF skredkurs nordisk, Rjukan
19.  Jubileumsfest 150 år DNT
25.-29.  NF skredkurs alpint, Hemsedal
26.-28.  Vinterturledersamling
Februar 2018
02.-10.  Vinterturlederkurs (DNT ung)
09.-12.  Sommerturledersamling (vinterturer)
09.-17.   Vinterturlederkurs
09.-12.  Vintersamling for sommerturledere
Mars 2018
06.  Ambassadørkurs
April 2018
19.  Førstehjelpskurs
25.  Aktivitetslederkurs
28.-29  Grunnleggende turlederkurs

Mai 2018
02.  Nærturlederkurs
06.  Kindereggkurs
12.-13.  Kurs i fjellmedisin
16.  Førstehjelpskurs
26.-27  Grunnleggende turlederkurs
29.  Vårens vakreste Eventyr
Juni 2018
06.-10.  Jubileumsuke i Spikersuppa, Oslo
15.-17.  Orienteringskurs i marka
August 2018
18.-19.  Kurs i fjellmedisin
25.-30.  Sommerturlederkurs
September 2018
05.  Aktivitetslederkurs
06.-09.  Trygg og sikker orientering i sommerfjellet
19.  Nærturlederkurs
22.-23.  Grunnleggende turlederkurs
Oktober 2018
07.  Kindereggkurs
27.-28.  Grunnleggende turlederkurs

Presentasjon av nye styremedlemmer
Sine Sara Astad
Mitt navn er Sine, og sammen med Monika er vi det nyeste tilskuddet i turlederstyret! 
Selv er jeg en aktiv turleder, og i år har jeg hatt gleden av å være aktiv i flere ulike 
turgrupper for DNT Oslo og Omegn. Jeg er utrolig glad i den norske sommeren, 
fjellet, skogen, havet og menneskene man møter når man er på tur. Fordi jeg trives 
så godt i naturen og liker å møte nye mennesker, har jeg samlet opp litt over 30 dager 
som frivillig så langt i år. Til gjengjeld har jeg fått utrolig mange flotte opplevelser, 
magiske øyeblikk, nye bekjentskap, og minner for livet.

Når jeg er på tur liker jeg å gå med et mål i sikte, jeg liker å bli sliten, kjenne på 
mestringsfølelsen, bruke kart og kompass, drikke kakao, nyte utsikten, slippe beina løs, 
la tankene vandre, synge en trall, se på blomstene, lukke øynene og føle på ren lykke.

Jeg synes det å være turleder er helt fantastisk og jeg er derfor utrolig takknemlig for å bli valgt inn i turlederstyret. Med 
mitt styreverv ønsker jeg å jobbe for et godt samhold blant alle aktive turledere. Jeg ønsker også å bringe frem gode 
diskusjoner og innspill fra engasjerte turledere, og håper at folk tar kontakt med meg hvis de har noe på hjertet eller bare 
ønsker å vite mer om Turledergruppa.

Monika Kufner
Mitt navn er Monika. Jeg er 47 år gammel, ble født i München, er advokat av yrke og 
flyttet til Norge i 2013. Jeg er veldig glad i den norske naturen og ser den som en gave. 
Jeg ønsker å formidle og dele denne gleden til andre. En av mine fritidsaktiviteter 
innendørs er Yoga.

DNT kan være stolt av å kunne disponere over en så stor gruppe av frivillige 
turledere. Som styremedlem vil jeg bidra til et åpent og konstruktivt samarbeid 
mellom turledere og DNT Oslo og Omegns administrasjon og styre, så at alle – også 
deltakerne – kan nyte godt av dette samarbeidet.



Returadresse:
DNT Oslo og Omegn
Pb. 7 Sentrum, 0101 Oslo
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Styret i Turledergruppa:
Leder: Stig Solberg (turlederstyret@dntoslo.no)
Sine Sara Astad, Gerda Grøndahl, Ola Kleiven, 
Monika Kufner, Peter Warren

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: Maren Ekeland (vikar)

Ungdom: Hanne Marte Furset (fagsjef), Gaute 

Dalastøyl Jensen, Gunhild Lundblad, Oda Lassen-
Urdahl (vikar), Chi Ton (festivalsjef DNT ung Oslo)

Fjell: Camilla Horten (fagsjef), Kari Larsen, Claudia 
von Gostomski, Mari Clementine Østgaard (vikar), 
Heidi Degnes-Ødemark (permisjon)

Senior: May-Liss Hansen (fagsjef)

Prosjekter og folkehelse: Hanne Tretterud Lund 
(fagsjef), Mari Kolbjørnsrud, Hanne Vetvik, Kaweh 
Kolle Almassy, Roger Bareksten (prosjektleder DNT 
150 år)

Bærum Turlag: Ellen Kristine Næsje; Asker Turlag: 
Ingeborg S. Dolven

HÅVAMÅL

Eld trenger han
som inn er kommet,
og er kald om kne;

mat og klær
kan mannen trenge,

som kommer fra ferd over fjell.


