
 

 

 
  

 



 

Leder 
Kjære turledere. 
Gled dere – vinteren er i anmarsj! Det er kanskje ikke det beste             
skiføret her i lavlandet, men har du et par ski du ikke er så redd for,                
er det muligheter til å ta en tur. 
Oversikt over vinterens turer er sendt ut til alle turledere. Det ser ut             
til å være et litt mer begrenset utvalg enn tidligere, og som dere vil              
se, er de fleste turene «hyttefaste». Flere turledere hadde turer med           
dette konseptet i sommer, og det var flertall av positive          
tilbakemeldinger. Det er ikke slik at det bare er seniorturer som er            
hyttefaste. Husk søknadsfrist 8. november. 
En tur med fast opphold på en hytte har mange fordeler. Deltakerne            
(og turlederne) får både sengetøy og håndkle, dagstursekken blir litt lettere, og for deltakerne              
vil det også være mulig å ta en hviledag. For turlederne krever det noe mer i form av                  
planlegging av dagsturene. Det vil ikke være kvisteløyper alle steder, noe som setter ekstra              
store krav til orienteringskunnskapen. Dette er selvfølgelig noe alle turledere skal kunne.            
Samtidig krever det ikke all verdens orienteringskunnskaper å gå fra T til T eller fra kvist til                 
kvist – så lenge været er bra. Trening kan derfor bli mangelfull hvis vi ikke er bevisste på det. 
Jeg oppfordrer alle turledere til å legge inn orienteringstrening utenom turlederoppdragene.           
Lag din egen rute med punkter du skal finne og legg i vei. Dette er det mange fordeler med.                   
Du får skjerpet orienteringskompetansen din, du får opplevd nye steder og sannsynligvis vil             
det være god «korona-avstand». I tillegg til egentrening gjennomfører DNT kurs i trygg og              
sikker orientering både vinter og sommer. Her jeg sitter nå, ser jeg rett ut i en hvit vegg.                  
Kanskje dette hadde vært dagen til virkelig å teste hvor god jeg er til å orientere i et fullstendig                   
«white-out»? 
Årsmøtet i turledergruppa ble i år gjennomført digitalt. Det var en uvant opplevelse å sitte her                
og se mitt eget bilde på skjermen og ingen deltakere. Vi håper det kan bli et fysisk møte neste                   
år, men med denne koronaen er det aldri godt å vite. På vegne av turlederstyret vil jeg få takke                   
for gjenvalg av alle som var på valg denne gangen. Vi skal gjøre vårt til at dere som turledere                   
føler at dere blir både sett og hørt i DNT-systemet. 
Det er bare et par måneder til sola snur. Bruk dagen og tiden framover til noe positivt. Ring en                   
turvenn du ikke har hørt fra eller sett på en stund. Og som vanlig slutter jeg med: 
Hold sammen – hold avstand – hold dere friske. 
Hilsen Gerda Grøndahl 
Leder i turlederstyret DNT Oslo og Omegn. 
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Redaktørens hjørne 
Velkommen til denne utgaven av Turleder’n. Etter «høstens vakreste eventyr» på           
Kobberhaughytta, var det god anledning til å avslutte dagen med ulike turalternativer.            
Undertegnede fikk en fin sykkeltur sammen med Camilla og Bruno gjennom Nordmarka.  
Etter fine høstdager har været nå blitt gråere og mer regnfullt, og det er mere tid for inneaktiviteter:                  
Redaksjonen arbeider med dette heftet som skal komme ut tidsnok før fristen for turønsker til               
vinterens fellesturer, foredragsholdere forbereder presentasjoner til digitale turledermøter,        
administrasjonen og turlederne planlegger turer og kurs osv. Det er med andre ord full aktivitet på                
mange arenaer! 
I denne utgaven presenterer vi de ledige turoppdragene for vinteren 2021, gjengir en omtale av               
høstens vakreste eventyr og gir dere referater fra det digitale årsmøtet og det digitale turledermøtet               
6. oktober. GPS-hjørnet tar opp ett av de samme temaene som på turledermøtet, nemlig skredkart.               
I tillegg kan vi tilby annonseringer, notiser og et lite hjørne med kultur. 
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: 
11. november, kl 18: Vi planlegger tre temaer i dette digitale turledermøtet, moderert av teknisk               
møteleder Jan Gunnar Jakobsen. Lenke til det digitale møtet finnes på facebook og sendes ut på                
epost før møtet. 

● Tema 1: «Fotografering på tur som deltaker og turleder – retningslinjer og regelverk             
(GDPR)» v/ styremedlem Henriette Kampesveen.  

● Tema 2: «En enkel innføring i bruk av GPS» v/ turlederne Wolfgang Leister og Gunnar               
Sevåg.  

● Tema 3: «Nytt frivilligsystem – snart klart til bruk» v/ Team Frivillig, DNT Oslo og Omegn. 
19. januar 2021, kl 18: Tema for dette møtet er foreløpig ikke bestemt, men planlegges nærmere.                
Sett av datoen.  

Kurs: Vintersamling for sommerturledere 
Vi ønsker å gjenta suksessen fra de siste to årene! Ved hjelp av frivillige turlederinstruktører skal                
vintersamling for sommerturledere i DNT Oslo og omegn finne sted fra 12. til 15. februar 2021 på                 

 



 

Fondsbu. Målgruppen er de som ønsker å være turleder 2 på vinterturer og som kanskje senere                
ønsker å utdanne seg til vinterturleder. Samlingen har som hensikt å gi deltakerne bedre innsikt i                
de viktigste elementene som turleder 2 bør kunne for å være en støtte og diskusjonspartner til                
hovedturleder.  
Fokusområder for vintersamlingen vil være: 

● Vinterorientering (hvilke utfordringer har vi i forhold til sommerfjellet) 
● Nedkjøling og kuldeskader (hvordan forebygge og hvordan behandle) 
● Nødbivuakk (hvilke alternativer har vi for å skjerme oss mot været) 
● Rasfarlig terreng (hjelpemidler for å unngå) 
● Forventninger til turleder 2 
● Riktig utstyr og innholdet i turledersekken 

Samlingen vil gjennomføres som forelesninger, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktisk trening          
ute på tur. Vi skal ikke ligge ute i snøhule, men det kan hende vi er ute på ski etter at det er mørkt.                        
Kurslederne ønsker at deltakerne skal videreutvikle seg som turledere samtidig som vi skal ha              
noen hyggelige dager sammen. Eventuelle spørsmål kan stilles til Ingar Narvhus på            
ingar@narvhus.com eller Gerda Grøndahl på gerda.g@online.no. Mer informasjon finner dere          
under aktivitetsnummer 13015 på dntoslo.no.  

Nytt Frivilligssystem – snart klart til bruk 
v/ Team Frivillig, DNT Oslo og Omegn / Maren Ekeland Østerhus 
Det har i flere år vært jobbet med å utvikle et Frivilligssystem for DNT. Siden DNT Oslo og Omegn                   
har hatt størst behov for et slikt system, har vi løpt litt foran resten av DNT. Det har dessverre vært                    
en lang og krevende prosess, og underveis har vi byttet leverandør. Det er nå Mobilise som er                 
leverandør av en «hyllevare- løsning» og det er nå klart til og tas i bruk. DNT overtok som                  
prosjekteier i 2020 og systemet lages nå for hele DNT-familien. Behovene, og det grundige              
forarbeidet som ble gjort i DNT Oslo og Omegn, er tatt med inn i den nye løsningen. En kort                   
oppsummering av Mobilise og systemet: 

● Lett å registrere seg som frivillig 
● Det blir samme brukernavn og passord som ved innlogging på Min Side (singel sign-on) 
● Enkelt å lyse ut ledige frivillig-oppdrag 
● Enkelt for frivillige å finne ledige oppdrag 
● Godt verktøy for kommunikasjon og dialog  
● Hensynet til personvern er ivaretatt – systemet sikrer at vi følger GDPR-kravene 
● Det blir enklere å rapportere dugnadstimer fra foreningen 
● Likere administrasjon av frivillighet vil gjøre det lettere å overta for andre ved ferier og               

sykdom 
● Et felles system for hele DNT vil være en stor gevinst for alle. 

Både DNT Oslo og Omegn og DNT er sikre på at vi har gjort det rette valget av frivilligløsningen,                   
men ønsker ikke å skape en forventning om at systemet vil fungere perfekt for alle parter fra første                  
dag. Vi må sammen ta systemet i bruk og teste det for å finne ut hvor godt det fungerer. Det er satt                      
av midler til videreutvikling neste år. 
Fremover vil vi gradvis rulle ut systemet til flere og flere grupper. De fleste vinterturene våre lyses                 
ut på gamlemåten, men vi tester det nye systemet på vinterturene for ungdom. Alle turledere, og                
andre frivillige, vil etter hvert få tilgang til å registrere seg, og oppdragene vil gradvis lyses ut                 
gjennom systemet. Dere vil få nærmere informasjon om opplæring i hva dere skal gjøre når den tid                 
kommer, og vi i administrasjonen er selvsagt klare til å bistå. Vi gleder oss til å ta systemet i bruk,                    
og både håper og tror dette vil bli et godt verktøy for dere som frivillige og for oss i                   
administrasjonen. 
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Ledige turoppdrag vinter 2021 
Vinterturene 2021 for DNT Ung, DNT Fjellsport, Barnas Turlag, Seniorgruppa og voksenturer er             
ferdig planlagt. Alle turledere skal ha mottatt en epost med en lenke til et regneark samt passord.                 
Dette regnearket inneholder alle ledige instruktør- og turlederoppdrag. Skjemaet inneholder også           
informasjon om hvordan man kan søke om å få tildelt et oppdrag.  
Frist for innmelding av turlederoppdrag er 8. november 2020! 
Viktig! DNT Ung sine vinterturer lyses ut i det nye frivilligsystemet. Derfor kan DNT Ung sine                
turledere ikke bruke regnearket! Disse turlederne vil motta informasjon om det nye systemet på              
epost, hvor det også informeres om hvordan de kan søke om å lede en vintertur i 2021. 
Ved problemer med teknologien, send en epost til nbr@dntoslo.no med hvilke turer/kurs du ønsker              
å lede/holde. 
Viktig for alle turledere som melder seg! 

● Husk å velge en tur etter evne og kompetanse. 
● På alle vinterturer i fjellet er det obligatorisk for alle turledere og turdeltagere å ha med                

tilstrekkelig varm sovepose, vindsekk, spade og liggeunderlag. 
● Deltakerne skal noen dager før tur/kursstart kontaktes av turlederne/intruktørene med en           

informativ epost. 
● Som turleder/instruktør skal du skape turfellesskap og involvering av deltakerne underveis. 
● Bruk våre sjekklister som du har fått utlevert på turlederkurs aktivt før og under turen.               

(https://www.dntoslo.no/turlederskjema/) 
Etter fristen 8. november, starter Team naturbasert reiseliv med fordelingen av turer/kurs. Husk at              
denne prosessen kan ta noen dager. Blir du tildelt tur, vil du få tilsendt en turlederbekreftelse eller                 
instruktørkontrakt som skal signeres og returneres senest to uker etter utsending. 
Nedenfor finner du en tabell med ledige oppdrag. Mer informasjon om hver tur finner du i                
regnearket. Turene merket med *B under kategori voksenturer er turer med baseopphold (dvs.             
følget bor fast på samme hytte og tar dagsturer og -aktiviteter). 

      

Avd. Grad Dato Tur Turnavn 
Barnas TL Barn 6-12 21-24 feb 12989-01 Vinterferie med hundekjøring på Gjendesheim 
Barnas TL Barn 8-12 19-21 mar 13009-02 Snøhuletur på Finse (Brebua) 
Barnas TL Barn 4-12 1-4 apr 12459 Turboteam Sota Sæter 
Barnas TL Barn 4-12 1-4 apr 12459 Turboteam Gjendesheim 
Avd. Grad Dato Tur Turnavn 
Senior krevende 14-18 mar 13039-01 Fjellskiturer med skredblikk og randonée på 

Gjendesheim 
Senior krevende 21-25 mar 13038-01 Ski og turopplevelser på Fondsbu 
Senior middels + 

krevende 
11-15 apr 13037-01 Vårskitur til Krækkja 

Avd. Grad Dato Tur Turnavn 
Fjellsport Krevende 18-21 feb 13040-01 Topptur- og skredkurs nordisk, Finse 
Fjellsport Krevende 25-28 feb 13029-01 Topptur- og skredkurs alpint, Sota Sæter 
Fjellsport Krevende 4-7 mar 13028-01 Topptur- og skredkurs alpint, Fondsbu 
Fjellsport Middels 5-7 mar 13019-01 Rando intro-helg på Gjendesheim 
Fjellsport Middels 12-14 mar 13019-02 Rando intro-helg på Gjendesheim 
Fjellsport Krevende 18-21 mar 13030-01 Topptur- og skredkurs nordisk, Gjendesheim 
Fjellsport Krevende 25-28 mar 13030-02 Topptur- og skredkurs alpint, Gjendesheim 
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Fjellsport X-krevende 23-25 apr 13031-01 Jubileumstur til Demmevasshytta (125 år) 
Fjellsport X-krevende 29 apr-2 mai 13035-01 Josten på langs 
Fjellsport X-krevende  13036-01 Høgruta 3-etapper 
Fjellsport Krevende   Isklatring nybegynnerkurs – Hemsedal eller Rjukan 
Avd. Grad Dato Tur Turnavn 
Voksen Krevende 4-7 feb 12979-01 Midtvintertur til Finse *B 
Voksen  12-14 feb 12984-01 Tre skidager gjennom Nordmarka 
Voksen Krevende 8-11 mar 12987-01 På ski mellom skarv og jøkuler – Hardangervidda 
Voksen Krevende 11-14 mar  12990-01 Skarvheimens god-tur 
Voksen Krevende 11-14 mar  12983-01 Skitur med skredblikk – Rondvassbu/Rondane *B 
Voksen Krevende 17-21 mar  12992-01 Rundtur i Jotunheimen Vest 
Voksen Krevende 17-21 mar 12991-01 Spreke skidager i Jotunheimen – Glitterheim *B 
Voksen Middels 18-21 mar 13012-01 Skitur gjennom Dovre nasjonalpark 
Voksen Krevende 18-21 mar 13020-01 Skidager i vidunderlige Iungsdalen – Skarvheimen *B 
Voksen Krevende 22-25 mar 12997-01 På ski gjennom Langsua – Jotunheimens forgård 
Voksen Middels 22-25 mar 12980-01 Ved foten av Glittertind – Jotunheimen *B 
Voksen Krevende 24-28 mar 12982-01 Skiturer mellom Gjendealpene – Jotunheimen 
Voksen X-krevende 27-31 mar 13003-01 Gjennom Breheimen 
Voksen Krevende 8-11 apr 12988-01 Skimekka i Skarvheimen – Geiterygghytta *B 
Voksen X-krevende 8-11 apr 13000-01 Tøffe turer og gourmet i Jotunheimen *B 
Voksen X-krevende 8-11 apr 13002-01 Toppturer og afterski i Jotunheimen – Gjendesheim 
Voksen Krevende 15-18 apr 13050-01 Skitur og hundekjøring i Jotunheimen – Gjendesheim 
Voksen Krevende 22-25 apr 12988-02 Skimekka i Skarvheimen – Geiterygghytta *B 
Voksen Middels 15-18 apr 12999-01 Vakre skidager på Fondsbu – Jotunheimen *B 
Voksen Krevende 18-21 apr 12995-01 Vårskitur 1.200 moh – Hardangervidda/Skarvheimen 
Voksen Krevende 22-25 apr 13001-01 Vårskiturer fra Gjendesheim – Jotunheimen *B 
Voksen Krevende 29 apr-2 mai 12987-02 På ski mellom skarv og jøkuler – Hardangervidda 
Avd. Grad Dato Tur Turnavn 
DNT ung Middels 5-7 mar 12994-01 Vintertelting for nybegynnere (18-30 år) 
DNT ung Krevende 18-21 mar 13007-01 En forsmak av påskefjellet – Gjendesheim (18-30 år) 

DNT ung Krevende 25-28 mar 13006-01 
Vintertur i Jotunheimen – Glitterheim (12-15 år med 
foreldre) 

DNT ung Middels 28-30 mar 13017-01 Skidager på Gjendesheim – Jotunheimen (15-17 år) 

DNT ung Middels 29 mar-1 apr 13005-01 
Skidager på Gjendesheim – Jotunheimen (12-15 år 
med foreldre) 

DNT ung Middels 2-5 apr 13008-01 Toppturlanghelg på Glitterheim (18-30 år) 

DNT ung Krevende 3-6 apr 13016-01 
Gjennom Skarvheimens imponerende fjellformasjoner 
(18-30 år) 

DNT ung Krevende 12-15 apr 13018-01 
Basecamp Geiterygghytta, skiturer med skredblikk 
(18-30 år) 

DNT ung Middels 15-18 apr 13014-01 Toppturhelg på Gjendesheim (18-30 år) 
  

 



 

Referat fra årsmøtet 2020 i turledergruppa DNT Oslo og Omegn 
Når: 21. september 2020 kl 1800 
Hvor: digitalt, via Teams 
Antall frammøtte: 46 frammøtte 
Fra styret: Gerda Grøndahl, Peter Mikosch-Warren, Sverre Tvinnereim, Henriette Kampesveen,          
Jan Gunnar Jakobsen, Monika Kufner og Ragna Hirsch 
Fraværende fra styret: ingen 
Fra valgkomiteen: Bente Hagen og Stig Solberg 
Fraværende fra valgkomitéen: Sigrid Bellamy 
Innkalling til årsmøtet med årsberetning ble annonsert i bladet «Turleder’n» nr 4/20 og per epost. 
Styreleder Gerda Grøndahl ønsket alle frammøtte velkommen, og syns det var spesielt gledelig             
med så mange nye deltakere. Til sammen var de fleste typer turledere og grupper representert. 

Saker: 
SAK 1. VALG AV MØTELEDER. 
Gerda ble valgt som møteleder. 

SAK 2. VALG AV REFERENT. 
Referent fra administrasjonen: Claudia von Gostomski.  

SAK 3. GJENNOMGANG AV ÅRSBERETNING. 
Gerda gjennomgikk årsberetningen uten at det kom noen kommentarer. 
Det ble bemerket at turlederstyret ikke disponerer egen konto eller økonomi. Våre aktiviteter             
finansieres via administrasjonen i DNT Oslo og/eller egenandel fra turlederne. Det henvises derfor             
til DNT Oslo og Omegn sitt regnskap. På grunn av covid-19 har det ikke vært praktisk mulig for                  
Turlederstyret å skaffe en oversikt over det begrensede forbruket vi har hatt siden forrige årsmøte. 
Gerda informerte om gjennomføringen av «Høstens vakreste eventyr» i slutten av september med             
26 deltakere. Turen gikk til Kobberhaughytta. 

SAK 4. VALG AV NYE STYREREPRESENTANTER 
Stig Solberg leste opp valgkomitéens innstilling til medlemmer av styret og valgkomitéen som også              
ble annonsert i ble presentert i bladet «Turleder’n» nr 3/20. 

● Styreleder Gerda Grøndahl ble foreslått gjenvalgt som leder for to år. 
● Styremedlem Peter Mikosch-Warren ble foreslått gjenvalgt for to år. 
● Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen ble foreslått gjenvalgt for to år. 
● Styremedlem Henriette Kampesveen ble foreslått gjenvalgt for to år. 
● Styremedlem Sverre Tvinnereim var ikke på valg. 
● Styremedlem Ragna Hirsch var ikke på valg. 
● Styremedlem Monika Kufner var ikke på valg. 

Forslag til nytt medlem i valgkomitéen for tre år var Anne Johansen. 
Valgkomitéen 2021 vil da bestå av Stig Solberg (leder), Magnus Wethal og Anne Johansen. 
Valgkomitéens innstilling som leder og styremedlemmer og medlemmer i valgkomitéen ble           
godkjent. Det nye styret og valgkomitéen ser slik ut: 

TURLEDERSTYRET: 
Styreleder Gerda Grøndahl (2 år) 
Styremedlem Peter Mikosch-Warren (2 år) 
Styremedlem Monika Kufner (1 år) 
Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen (2 år) 
Styremedlem Henriette Kampesveen (2 år) 
Styremedlem Sverre Tvinnereim (1 år) 
Styremedlem Ragna Hirsch (1 år) 

 



 

VALGKOMITÉEN: 
Stig Solberg (leder), Magnus Wethal og Anne Johansen. 

SAK 5 INNKOMNE FORSLAG 
Anne-Britt Nilsen hadde stilt følgende spørsmål til årsmøtet: «Kan det bli mulig å bruke noen               
verdibonger på mat på betjente hytter? [...] Trondheim turlag har det, også DNT ung har denne                
muligheten. Skjønner at det må bli flere bonger, men det hadde vært bra!» 
Gerda forklarte at de vanlige bongene ikke er direkte utgifter for DNT OO, men med mat hadde det                  
vært direkte utgifter. DNT Ung har egne midler øremerket, som brukes til disse matbongene. På               
nåværende tidspunkt er det derfor ikke aktuelt å innføre en slik løsning. 
Gerda takket alle for frammøte. 

Fra høstens vakreste eventyr, 20. september 2020 
v/ turleder Ragna Hirsch 
Det ble ikke Vårens vakreste som det pleier å være, og det ble heller ikke kystvandring på                 
Nesodden i høst, slik det var planlagt i stedet for Vårens vakreste. Men det ble en tur til                  
Kobberhaughytta, der de turlederne som hadde lyst og anledning kunne møte hverandre fysisk for              
første gang på lenge.  
Været var vakkert, og de nesten 30 turlederne som hadde meldt seg på strømmet til               
Kobberhaughytta fra klokken var 11. Samlingen med vafler og kaffe var satt til klokken 13, men det                 
var tydelig at mange ønsket å rusle sammen og ha god tid til det sosiale.  
Først satt vi ute i solen, og fra klokken 13 var peisestuen reservert til oss. Kaffe og vafler med                   
syltetøy og rømme i rikelige mengder ble servert. Gerda (leder av turlederstyret) ønsket alle              
velkommen og takket alle for den innsatsen hver især gjør som turledere. Deretter snakket Glenn               
Menkin fra administrasjonen om utfordringene DNT Oslo og Omegn har hatt siden 12. mars, og om                
den viktige innsatsen turlederne gjør- og også har gjort dette halvåret.  
Det ble hyggelig småprat et par små timer før folk snudde nesen hjemover. Noen syklet, noen tok                 
en ekstra runde i skogen, noen skulle til Sognsvann eller Hammeren, noen til Sørkedalen, og               
forhåpentligvis kom alle vel hjem og var fornøyde med dagen. Vi som var der fra turlederstyret                
hadde i alle fall en hyggelig dag. 

 

  

 



 

Referat fra digitalt turledermøte 6. oktober 2020 
v/ turleder Ragna Hirsch 
Alle vinterturledere og andre turledere i DNT Oslo og Omegn var invitert til digitalt turledermøte 6.                
oktober. Temaet var hvilke særlige utfordringer vi som turledere står overfor på bo-fast-opphold på              
vinterturer. Det deltok 40 stykker på møtet. 
Peter Mikosch-Warren hadde ansvaret for den faglige delen av møtet. Han fikk god støtte av Jan                
Gunnar Jakobsen og vår alles Claudia på den tekniske delen.  
Peter hadde, i tillegg til at vi så ham «live», en powerpointpresentasjon som lå som en «bakgrunn»                 
på skjermen mens han snakket om de forskjellige temaene. Dette fungerte utmerket. Jan Gunnar              
styrte spørsmålene som kom inn, og Peter besvarte disse fortløpende. Denne måten å             
gjennomføre turledermøter på er på ingen måte like sosialt som når vi møtes i Storgata, men det er                  
veldig mye bedre enn ikke å ha turledermøter syns vi i turlederstyret. Ved at det også kan stilles                  
spørsmål, og vi kan se den enkelte turleder, føles det i alle fall litt som om vi er sammen.  
Det ble opplyst at omtrent halvparten av vinterturene, som nå planlegges av administrasjonen for              
vinteren 2021, skal være bo-fast-turer. Det er altså disse turene som vil kreve noe spesielt og nytt                 
av oss som turledere. Disse turene vil bli gradert, slik at de som melder seg på vet hvor krevende                   
tur de har meldt seg til.  
Før en bo-fast-tur starter, må turlederne planlegge dagsturer for de dagene turen skal vare. Det               
innebærer planlegging av turer i området for godt og dårlig vær, og alternative aktiviteter for så                
dårlig vær at kanskje ikke engang tur frem og tilbake i kvistet løype er aktuelt. Peter fremhevet at                  
dette krever både kunnskap om å lese kartet og skredkartet for området, og å snakke med bestyrer                 
om muligheter og begrensninger i nærområdet. Skredproblematikk ble trukket frem som særlig            
viktig når denne typen turer skal planlegges. Peter anbefalte oss å gå inn på Varsom.no og                
gjennomføre Skredskolen der. Andre hjelpemidler han nevnte er regObs kartet for mobilen (gratis)             
og NVE skredkart for håndholdt GPS (fra kartmannen.no, koster noe). 
Det ble også diskutert om ikke bestyrerne bør ta ansvar for å merke noen turalternativer i området                 
rundt hyttene. Det er i stor grad disse som har lokalkunnskapen om terrenget og mulighetene vi                
som turgruppe kan benytte. Dette var det stor tilslutning til, men utfordringen kan være at kvisting                
ikke er tillatt pga at området ligger i nasjonalpark. 
Peter snakket også om alternative aktiviteter som er mulig på bo-fast-turene. Både de som man               
uansett kan gjennomføre, og de som egner seg særlig godt når været er dårlig. Gjennomgang av                
kart og kompass er alltid relevant, mens testing av vindsekker i mye vind kan være en                
uværsaktivitet. Å grave nødly føles også mere realistisk i dårlig enn godt vær! 
Av aktiviteter som skaper hygge og sosialt fellesskap ble båltenning, grilling av pølser og brød,               
gjennomgang og trening på skiteknikk og lek i snøen nevnt. Her er mulighetene ubegrenset! 
Spørsmålet som stadig dukker opp fra deltagere som skal på vinterturer, er om det er nødvendig at                 
alle har med spade og vindsekk. Turlederstyret har i dialog med administrasjonen bestemt at alle               
skal ha med den vanlige vinterturutrustningen selv om man skal bo fast på hytte. Så får det være                  
opp til den enkelte turleder å avgjøre om alle må ha med spade og vindsekk på dagsturene. Her vil                   
det selvsagt være vind, nedbør, værvarselet som sådan og andre forhold ved gruppen som vil               
være avgjørende for hva den enkelte skal ha med i dagstursekken. 
Hele Peters foredrag er lagt ut på Facebooksiden til turledergruppa, så om du ikke fikk vært med                 
på møtet, eller ønsker å se foredraget en gang til, er det bare å gå inn på linken som Claudia har                     
lagt ut. 
God vintertur til alle! 

 



 

GPS-tipset 
Tema: Skredkart 
v/ turleder Gunnar Sevåg  
Nå som vinteren snart står for døren, og vinterturene er lagt ut, kan det være på sin plass å si litt                     
om Skredkart. En vintertur i fjellet krever god planlegging for at man kan ferdes trygt. Når                
turområdet er valgt, og dato for turen er nært forestående, kan det være fornuftig å starte med å se                   
på varsom.no Her kan du se aktuelle snøskred- og isvarsler for ønsket fjellområde. Det er viktig å                 
sjekke disse tett opptil turstart for å få så ferske varsler som mulig. Les gjerne tekstvarselet på                 
nettsiden også. Her er også varsler fra siden RegObs.no lagt inn. På RegObs.no kan man legge                
inn egne observasjoner. Der ser man også mye informasjon om snø på forskjellige kartlag. Se               
bilde. 
Mange benytter DNTs turportal ut.no for turplanlegging. Her er det mye informasjon for             
turplanlegging. På kartet her er det mulig å slå på flere kartlag, bl.a. bratthetskart og               
aktsomhetskart for snøskred. Slår man også på visning av vinterløyper, har man oversikt over hvor               
disse går i forhold til skredutsatte områder. Det er viktig å merke seg at aktuell kvisting ikke                 
nødvendigvis følger merkingen på kartet. Det avhenger av hvordan forholdene er når løypene             
kvistes. 
NVE har et temakart hvor det kan vises mange forskjellige lag av interesse for oss, bl.a.                
utløsnings- og utløpsområde for snøskred. https://temakart.nve.no/link/?link=aktsomhet. Der kan        
man også få et 3D-kart med bratthet og skred lagt inn.  
Se https://temakart.nve.no/prosjekt/ea000eaf-42b5-48c1-a6f8-0b83a6faa5f8. 
Ønsker man å lage utskrift av et turkart, kan kartutskrift.no være til nytte. Her er det god                 
funksjonalitet ved at man kan velge målestokk, rutenett, skredkart, svekket is og skiruter. Ønsker              
man å legge inn eget GPS-spor (GPX-fil), er det også mulig.  
Så er spørsmålet om man kan legge disse forskjellige kartlagene på GPS enheten. Mange nyere               
GPSer har mulighet for kart, og å slå av og på forskjellige kartlag. En enkel måte å gjøre det er å                     
kjøpe kart fra kartmannen.no. Dette lastes ned til GPSen, og man får mulighet for å slå av og på de                    
forskjellige kartlagene. Det finnes måter å legge inn kartlagene på GPSen manuelt, ved hjelp av               
egne programmer.  Det krever nok eventuelt en egen artikkel for det.  
Noen bruker mobiltelefonen for navigering på topografiske kart. Det finnes mange apper for det,              
både med og uten mulighet for nedlasting av kart for bruk der det ikke er mobildekning. Visning av                  
forskjellige kartlag er mulig. For eksempel: Ut.no (bratthetskartlag), Navida, Norgeskart friluftsliv           
(både Apple iOS og Google Android). 

 
Bildet viser kart fra RegObs med mange valg for snøinformasjon. 
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Kartet viser utsnitt fra web-versjonen av ut.no med snøskred- og bratthetskart som egne kartlag. 
 

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/ 
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Dikt og bilde 
Denne utgavens bilde er fra den nye hytta Veslefjellbua på Venabygdsfjellet (foto: Hilde Løken              
Magnussen). Hvordan er Veslefjellbua merket på kartet? Et sitat fra boka til Are Kalvø, «Hyttebok               
frå Helvete» (Kagge forlag, 2018) på side 249 kan gi et pekepinn: 
 
«Ubetjente hytter med mat: Rosa triangel. 
Ubetjente hytter utan mat: Lilla rombe med ramme. 
Hytter der du ikkje kan bruke fellesnøkkelen: Parallellogram med stjerne. 
Hytter som du sjølv må grave ut og bryte deg inn: Brekkjern» 

 
Styret i Turledergruppa: 
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no) 
Styremedlemmer: Peter Mikosch-Warren, Monika Kufner, Jan Gunnar Jakobsen, Henriette 
Kampesveen, Sverre Tvinnereim og Ragna Hirsch  
Sekretær: Claudia von Gostomski 
Valgkomitéen 2021: Stig Solberg (leder), Magnus Wethal og Anne Johansen. 
 
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 
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