
Rutiner for turplanlegging – gjennomføring – evaluering  

  

Fra ide til planlegging  Turgruppa samarbeider om å lage et variert og godt turtilbud. 
Dere velger selv ut hvilke turer og avgjør hvem som er 
turledere.  Husk at kompetanse hos turledere må passe med 
turen. Sett gjerne ferske turledere sammen med erfarne osv.  
  

Turledere utarbeider 
turbeskrivelsen   

Bruk gjerne tubeskrivelses - malen som utgangspunkt, så får 
du med deg alt.   
  

Send turbeskrivelsen til din leder, 
som sender den videre til 
administrasjonen.  

Avtal med leder dersom du selv sender inn til 
administrasjonen. Vi ønsker den så tidlig som mulig, gjerne 
sammen med programmet som leveres til Sti og spor.  
Utvida beskrivelser eller ekstraturer -  helst ikke seinere enn 3 
uker før avvikling av turen.  
    

Når turen er lagt opp i 
aktivitetskalenderen vil turledere få 
en mail og påminnelse om å gå inn å 
gjøre en risikovurdering.  

Avtal hvem av turlederne som gjør dette, eller gjør 
det sammen.   
Du trenger en konto på min side på DNT.no, når du logger inn 
kan du trykke på Turer og aktiviteter på venstre side. Her skal 
du finne turen og kunne gjennomføre en risikovurdering. Det 
er et ferdig skjema.   
(en risikovurdering tar mellom 5 – 15 minutter å 
gjennomføre)   

Gjennomføring  
  
  
  
  
  
Ta gjerne bilder underveis! Husk å 
spørre om vi får lov å legge de ut.  
Bilder som sendes administrasjonen 
må merkes dersom de ikke kan 
brukes fritt i vår markedsføring!  

Husk fotograf 😉   

Møt opp i god tid.   
Husk førstehjelpssaker (kan lånes på kontoret)  
Fullt batteri på mobilen  
Turledervest?  
Ikke reis før avtalen selv om dere tror dere er fulltallige – det 
kan komme noen ekstra også. (gjelder ikke ved påmelding)   
  
Gjør de vurderingen underveis som trengs slik at alle får en 
trygg og hyggelig tur.   
  
Dersom du blir syk eller forhindret fra å delta må du skaffe en 
annen til å gjennomføre. Det er viktig at du melder fra til 
kontaktperson i administrasjon eller din gruppeleder om 
endringene.   
  

Evaluering og Turreferat Det er alltid greit å ta en evaluering etter en tur. Noter ned hva 
som gikk bra, om det var noe som var utfordrende, noe dere 
glemte eller ting dere vil gjøre mer av.  Mal for evaluering 
ligger på kongsberg.dnt.no/tillitsvalgt 
  
Har det vært ting du gjerne vil snakke med noen om? Ta 
kontakt med daglig leder eller styreleder i forening!   
  
 Administrasjonen tar gjerne i mot et turreferat! 

 


