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LEDER 
Kjære turlederkollegaer.
Vinterens fjellturer på ski er historie, foran oss står 
sommerturer med forventningsfulle deltakere. 
Uavhengig av disse turene, gjennomføres det 
året rundt turer i nærområdet av lokale turlag og 
grupper. En av disse er den ukentlige «Turbussen».

I mai skjedde det som ikke skulle skje på en av 
disse turene. En av deltakerne falt utfor en skrent 
og omkom. Den forulykkede var ikke en helt vanlig 
deltaker, men en som har bidratt med dugnad for 
DNT blant annet som turleder. Mange av våre turledere kjente derfor godt til 
hennes innsats for DNT.

Det var godt erfarne turledere som ledet denne turen. I en slik situasjon er det 
viktig å handle riktig. Fra aktivitetsavdelingens leder har jeg fått tilbakemelding 
på at alt ble gjort etter boka. Nødetater ble varslet, rett posisjon oppgitt, 
førstehjelp på stedet igangsatt og de andre deltakerne ivaretatt på best mulig 
måte. Dette gjør godt å kjenne på i ettertid for de som opplever en slik hendelse.

Det vil alltid være en restrisiko på de turene vi leder. Vi må alltid være forberedt 
på uønskede hendelser. Vi skal ha kompetanse til å håndtere dette, noe som 
krever trening. De færreste opplever slike situasjoner, derfor får vi heller ikke 
nødvendig trening uten aktivt å delta på kurs og øvelser.

Etter en slik hendelse er det lett å være etterpåklok og tenke at «vi skulle 
ha gjort sånn eller slik». I forkant av alle turer får vi tilsendt et standard 
risikovurderingsskjema. Ikke len dere tilbake og tenk at dette er godt nok. 
Risikovurdering er ferskvare og må gjøres før hver tur. Kall det gjerne 
etterpåklokskap i forkant. Tenk gjennom dette: hva kan skje – hvordan kan vi 
forebygge det. Risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens og bør være 
så lav som mulig. Risiko oppleves individuelt, et godt tips er å sette av en kveld 
sammen med en turlederkompis og gjennomføre dette. Det er heller ingen dum 
ide å gjøre noen av disse vurderingene i samarbeid med deltakerne. Da får de 
eierskap til vurderingen og vil ha økt fokus på sikkerhet.

Lørdag 26. mai var jeg deltaker på en fellestur i regi av Skien Turlag. Sju «fjell» 
mellom Skien og Porsgrunn skulle tilbakelegges. Ca 40 deltakere gikk i samlet 
flokk. Organiserte stopp og god lunsjpause i vakre omgivelser. Dette er en av de 
mange 7-fjellsturene som arrangeres av DNT rundt i landet og min fjerde. Jeg 
kjenner på meg at det blir flere. Takk til flinke turledere og hyggelige deltakere. 
Blant deltakerne traff jeg også igjen ei skolevenninne fra Valdres som jeg ikke har 
sett på 45 år. Det ble 22 «lettgåtte» kilometer.

For de av dere som «samler» på DNT-hytter anbefaler jeg en tur til Huldreheim 
ved Ramstadsjøen i Rælingen. Det er en perle med sin fantastiske beliggenhet. 
Hytta ble åpnet 12. mai 2019 med 500 frammøtte. Jeg fikk være med å servere 30 
kg pølser. I tillegg er jeg så heldig å få være tilsynsvakt på hytta.
Ut på tur folkens – det er der vi får med oss de beste opplevelsene! Jeg ønsker 
dere en god og skadefri sommer.

Gerda Grøndahl, leder av turlederstyret
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Høstens turledermøter
Turledermøtene er et sosialt møtested med faglig innhold. Vanligvis har vi en foredragsholder som presenterer 
et aktuelt tema, etterfulgt av 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. Det er bare å 
møte opp og ta med godt humør! 

Høsten 2019 er det planlagt følgende turledermøter: 
• Mandag 9. september, kl. 18: Vinterturleder og 

naturoppsynsmann Kamilla Rust holder foredrag 
om temaet «Nasjonalparker og verneområder 
– hva trenger jeg å vite som turleder?». Dette 
blir et spennende innlegg om regler for ferdsel 
i nasjonalparker, fjell og marka, og ikke minst 
hvordan dyr påvirkes når turgåere ferdes i 
naturen. Vi planlegger også å gå gjennom caser fra 
sommerturene. Møtet vil finne sted i DNT Oslo og 
Omegns lokaler i Storgata 3 i Oslo. 

• Oktober: Med bakgrunn i vårens dødsulykke 
på Hurum, planlegges det et turledermøte der 
representanter fra administrasjonen og noen av de 
involverte turlederne ønsker å snakke om hendelsen. Dato og format for dette er ikke fastlagt. 

• November: Det planlegges et foredrag fra Røde Kors om redning av skadde personer i nærområder 
og på fjellet. Dato og foredragsholder er ikke bekreftet pr. nå, men vil bli opplyst på Facebooksiden til 
turledergruppen så snart det er bestemt.

Turlederhelg 20.-22. september
I år har vi valgt Sota Sæter som samlingssted for årets turlederhelg og årsmøte. Den over 100 år gamle setra, 
bestående av ti bygninger på et flott tun, har et spesielt miljø som preges av lunhet og varme. Sota Sæter gir oss 
mulighet for flotte turer de to dagene vi skal være der, og etter turene bys det på god og tradisjonsrik mat. Badstu 
er det også der for dem som liker det!

Alle turledere fra DNT Oslo og Omegn, uansett tilhørighet, er velkomne, gjerne med ledsager og barn. Det er 
mulig å overnatte i privat telt. Velg som tilleggselement når du melder deg på eller skriv i kommentarfeltet.

•	 Fredag	20.	september: Oslo S–Sota Sæter: Avreise med Trondheimstoget fra Oslo S kl. 14.02 med ankomst 
Otta kl. 17.34. Videre med ekstrabuss til Sota Sæter med ankomst kl. 19.45. Middag kl. 20.00.

•	 Lørdag	21.	september: Turer fra Sota Sæter. Det legges opp til både lette og krevende turer. Middag kl. 19.00.
•	 Søndag	22.	september: Sota Sæter–Oslo S: Årsmøte fra kl. 09.00-10.30, altså rett etter frokost. Det legges 

også denne dagen opp til både lette og krevende turer. Ekstrabuss fra Sota Sæter kl. 16.15 til Otta. Tog fra 
Otta kl. 18.38 med ankomst Oslo S kl. 22.04.

Pris: Kr. 2 540.- inkl. reise fra/til Oslo. Kr. 1 236.- fra/til Sota Sæter. Tillegg for ledsager m/reise t/r Oslo kr 320.-, 
da reisen er delvis sponset. DNT Oslo og Omegn sponser overnattingen, derfor blir helgen ikke rimeligere hvis 
du velger å overnatte i telt.

Turkode: 12445. Påmelding på dntoslo.no, der du også finner mer informasjon om turen.

Velkommen til turlederhelg!

Fra Alnastien. Foto: Anne Berit Johnsen, turleder Ellings-
rud, Lørenskog og Turbussen. 

Forside: Øverst fra venstre. 1: nærturgruppe Nedre Romerike/aktiv i 100. 2: (begge foto: Inger Marianne Wethal). 
3: Gressholmen (foto: Grete Gjertsen.) Stort bilde: Turledere på Sognsvannsgruppa: Fra venstre: Sissel Rekkedal, 
Grete Gjertsen (foto), Marit Torblå Karlsen. Nederst fra venstre. 1: Onsdagsbussen til Drammen (foto Maj Oxaal), 
2: Øvre Blanksjø 3: Sognsvann (foto Grete Gjertsen,) 4: Båntjern (foto: Grete Gjertsen).
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Innkalling til årsmøte i turledergruppa 
22. september 2019

Turledergruppas årsmøte finner sted søndag 22. september 
kl. 09.00 på Sota Sæter i tilknytning til turlederhelgen. Dagsorden:

Valg av møteleder
Årsberetning

Valg av medlemmer til styret
Valg av medlemmer til valgkomitéen

Innkomne forslag
Forslag fra medlemmene, vedrørende saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 

må være styret i hende senest fem uker før årsmøtet.

Sota Sæter. Foto:Kjersti Magnussen

Valgkomitéens innstilling til turlederstyret DNT Oslo 
Valgkomitéen, bestående av Sigrid Bellamy, Bente Hagen og Stig Solberg har kommet med følgende innstilling:

Styreleder Gerda Grøndahl er ikke på valg
Styremedlem Peter Warren er ikke på valg
Styremedlem Jan Gunnar Jacobsen er ikke på valg
Styremedlem Henriette Kampesveen er ikke på valg
Styremedlem Sine Sara Astad er på valg og har selv valgt å gå ut av styret
Styremedlem Monika Kufner foreslås gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Sverre Tvinnereim foreslås gjenvalgt for 2 år

Som nytt styremedlem foreslås Ragna Hirsch valgt for 2 år

Valgkomitéen anbefaler derfor følgende sammensetning av det kommende styret:
Styreleder: Gerda Grøndahl
Styremedlemmer: Jan Gunnar Jacobsen, Henriette Kampesveen, Monika Kufner, Sverre Tvinnereim, Peter 
Warren og Ragna Hirsch. 



Valgkomité 2020: Bente Hagen (leder), Stig Solberg og Magnus Wethal.

I vedtektene til turledergruppa DNT Oslo og Omegn står det at valgkomiteen skal tilstrebe å sikre mangfold, 
slik at styrets sammensetning er representativt for bredden av alle foreningens aktivitetstilbud. Dette har 
valgkomiteen tatt hensyn til i sitt arbeid.

Kort om kandidatene:

Monika	Kufner:	(gjenvalg	for	2	år)
Monika (49 år) er tysk og ble valgt inn i styret til Turledergruppa i 2017. Hun flyttet til Norge og Oslo i 2013, 
meldte seg inn i DNT i mai 2014, begynte som nærturleder i 2017, fullførte sommerturlederkurs i 2018 og 
deltok på vintersamling for sommerturledere i februar 2019.
Naturen i Norge var en av de viktigste årsakene til at Monika flyttet til Norge. Hun begynte raskt å gå turer 
både i marka og på fjellet, og å bruke DNT-hyttene. Monika har erfaring fra mange nærturer, bl.a. søndagsturer, 
internasjonale turer og turen ´til Topps´. Første tur som turleder på sommerfjellet blir nå i august. Monika er til 
daglig partner i et advokatfirma.

Sverre	Tvinnereim:	(gjenvalg	for	2	år)
Sverre (42 år), ble valgt inn i styret i 2018 for en periode av ett år. Sverre er opprinnelig bergenser, men har bodd 
i Oslo de siste seks årene. Sverre arbeider som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
har vært turleder siden våren 2014, tok sommerturleder kurset i 2016 og vinterturlederkurset i 2018 og har 
ledet turer på fjellet både sommer og vinter. Sverre har også organisert og ledet turer i nærområdet gjennom 
Vandregruppa, og har en spesiell tilknytning til unge voksne-turer, som han mener er et viktig segment for DNT.

Ragna	Hirsch:	(ny	for	2	år)
Ragna (68 år) er vokst opp med Bærumsmarka som nærmeste nabo, syns Krokskogen er en perle og bor nå på 
Fossum som ligger i skoggrensen ved Bogstadvannet. Ragna har vært pensjonist i et halvt år, etter å ha jobbet i 
årevis i Helse- og omsorgsdepartementet med helserettslige spørsmål. 
Ragna har alltid vært glad i å være på tur. På ski, på bena og på sykkel. En fellestur over Hardangervidda vinteren 
2015, vekket lysten til å jobbe som frivillig for Turistforeningen. Hun tok grunnleggende turlederkurs og 
sommerturlederkurs i 2017, deltok på 
vintersamling for sommerturledere i 2018 
og tok vinterturlederkurset i 2019.
Ragna har hatt nærturoppdrag, flere 
fjellturoppdrag, sommer som vinter, og 
har startet opp som turleder på Turbussen. 
Som styremedlem vil hun engasjere 
seg i hele bredden av turlederoppgaver, 
fra barn til senior. Ragna sitter i 
redaksjonskomitéen for Turleder`n.

Magnus	Wethal:	(ny	til	valgkomitéen)
Magnus (33 år) var fra høsten 2011 til 
2015 medlem i styret til Turledergruppa 
som representant for DNT Oslo 
og Omegns styre. Han har et stort 
kontaktnett fra ulike deler av DNT både 
som turleder og instruktør (sommer 
og vinter), en fordel i arbeidet med 
valgkomitéen.
Magnus er ferdig utdannet paramedic/
redningsmann. Han er stasjonert på 
helikopterbasen i Tromsø hver 4 uke, 
studerer friluftsliv på NIH (deltid) og 
bruker ellers fritiden på DNT.

Styret (øverst fra venstre): Henriette, Peter, Sverre, (under): Jan Gunnar, 
Sine Sara, Gerda, Monika
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Årsberetning for Turledergruppa i DNT Oslo og Omegn
September 2018 – September 2019

Styret	har	bestått	av:
Leder Gerda Grøndahl
Styremedlem Peter Warren
Styremedlem Sine-Sara Astad
Styremedlem Monika Kufner
Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen
Styremedlem Henriette Kampesveen
Styremedlem Sverre Tvinnereim

Sekretær, repr. fra DNT Oslo og Omegns administrasjon: Claudia von Gostomski

Valgkomité: Sigrid Bellamy, Bente Hagen og Stig Solberg

Fra	styrets	arbeid:
Det har blitt avholdt seks styremøter i denne perioden.
«Turleder’n», vårt medlemsblad har utkommet med tre nummer per år. Redaktør er Wolfgang Leister, i 
redaksjonskomitéen er også Beate Heilemann, Ragna Hirsch, Jon Arne Westgaard, Gunnar Sevåg, Jan Gunnar 
Jakobsen og Jørgen Sundsli Gundersen.
Turlederhelgen ble avholdt på Grimsdalshytta (Rondane) fra 21.-23. september, og 55 turledere deltok. Årsmøtet 
ble avholdt på Grimsdalshytta 23/9.

Turledermøter
9/10-2018: Tema «Bål- og gourmet-mat på tur» med Bruno Delafosse og Kjell Jonsson
1/12-2018: Tema «Hvilke hard - og soft-skills skal en turleder ha?» med Lars Norseth, vinterturleder.
29/1-2019: Tema «Førstehjelp på tur – ledelse, forebygging og sikkerhet» med Øyvind Bruland og Lena Fauske, 
redaktører for boken Førstehjelp på tur. Og «Knutekurs» med Peter Warren, turleder og instruktør.
20/3-2019: Tema «Monsen minutt på minutt» ved turleder Gunnar Sevåg og Håvard Jenssen fra NRK.
9/4-2019: Tema: «Frykt og jubel i Jotunheimen» ved forfatter Sigrid Sandberg og «Hvorfor går vi turer på 
fjellet» ved friluftsforsker Bjørn Tordsson.

Sommerturlederkurs. Rondvassbu. Foto:JSG
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Turnr Startdato Sluttdato Navn Ant. Turl:
11752 5.sep.18 5.sep.18 Aktivitetslederkurs 2018 11 2
11666 8.sep.18 9.sep.18 Grunnleggende turlederkurs 2018 9 2
11746 12.sep.18 12.sep.18 Ambassadørkurs 2018 38 2
11747 19.sep.18 19.sep.18 Nærturlederkurs 2018 19 1
11966 21.sep.18 23.sep.18 Turlederhelg og årsmøte 2018 55 3
11783 7.okt.18 7.okt.18 Kindereggkurs: Nærtur-, aktivitetsleder og ambassadørkurs 16 2
11746 24.okt.18 24.okt.18 Ambassadørkurs 2018 39 2
11666 27.okt.18 28.okt.18 Grunnleggende turlederkurs 2018 12 2
12191 7.nov.18 7.nov.18 Informasjonsmøte for nye frivillige 25 3
11761 8.nov.18 8.nov.18 Førstehjelpskurs for frivillige, 4 timer 14 1
12138 17.nov.18 17.nov.18 Frvillighetsfest DNT Oslo og Omegn 2018 53 0
12180 17.nov.18 18.nov.18 Turledersamling og frivilligfest 2018 50 0
12060 18.jan.19 20.jan.19 Vinterturledersamling 2019 18 4
12061 8.feb.19 16.feb.19 Vinterturlederkurs 2019 DNT Oslo og Omegn 11 3
12062 8.feb.19 11.feb.19 Vintersamling for Sommerturledere 2019 13 3
12082 24.apr.19 24.apr.19 Ambassadørkurs 2019 47 2
12192 3.mai.19 5.mai.19 Grunnleggende turlederkurs 2019 12 3
12187 8.mai.19 8.mai.19 Nærturlederkurs 2019 20 3
12188 9.mai.19 9.mai.19 Aktivitetslederkurs 2019 6 2
12189 11.mai.19 12.mai.19 Fjellmedisinkurs for turledere 15 timer 2019 14 1
12280 11.mai.19 11.mai.19 Kindereggkurs: Nærtur-, aktivitetsleder og ambassadørkurs 14 3
12082 22.mai.19 22.mai.19 Ambassadørkurs 2019 42 2
12179 23.mai.19 23.mai.19 Førstehjelpskurs for frivillige, 4 timer 8 1
12192 31.mai.19 2.jun.19 Grunnleggende turlederkurs 2019 12 2
11965 4.jun.019 4.jun.19 Vårens vakreste eventyr - 2019 9 0
12179 20.jun.19 20.jun.19 Førstehjelpskurs for frivillige, 4 timer 15 1
12198 21.jun.19 23.jun.19 Trygg og sikker orientering i Marka 2019 (for turledere) 14 0
12091 22.jun.19 23.jun.19 Kajakk Grunnkurs Sørenga for turledere i DNT OO 14 1
12198 28.jun.19 30.jun.19 Trygg og sikker orientering i Marka 2019 (for turledere) 8 1
12200 8.aug.19 11.aug.19 Trygg og sikker orientering i sommerfjellet 2019 (for turledere) 16 2
12189 17.aug.19 18.aug.19 Fjellmedisinkurs for turledere 15 timer 2019 15 0
12187 21.aug.19 21.aug.19 Nærturlederkurs 2019 12 3
12082 28.aug.19 28.aug.19 Ambassadørkurs 2019 50 0
12214 31.aug.19 5.sep.19 Sommerturlederkurs 2019 12 2
12280 31.aug.19 31.aug.19 Kindereggkurs: Nærtur-, aktivitetsleder og ambassadørkurs 12 0
12188 4.sep.19 4.sep.19 Aktivitetslederkurs 2019 20 2
12192 6.sep.19 9.sep.19 Grunnleggende turlederkurs 2019 12 2
12179 12.sep.19 12.sep.19 Førstehjelpskurs for frivillige, 4 timer 15 0
12445 20.sep.19 22.sep.19 Turlederhelg og årsmøte 2019 27 1

Turlederkurs og turledertur (organisert av administrasjonen):
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Tema 1: GPS ble nullstilt natt til 6. april – hva betyr 
det for deg som GPS-bruker?
v/ Gunnar Sevåg og Wolfgang Leister
Det amerikanske satellittnavigasjonssystemet GPS, 
som vi normalt benytter her hos oss, har et telleverk 
som teller uker. Uketellingen benytter det binære 
tallsystemet med plass til i alt 10 bits. Det betyr 
at GPS-systemet bare kan telle 1024 uker, som 
tilsvarer litt i underkant av 20 år. (En slik 20-års 
periode kalles for én «epoch».) Deretter må telling 
av uker nullstilles. Første nullstilling skjedde 21. 
August 1999. Nå 
var det på tide 
igjen, og datoen 
ble midnatt 
mellom 5. og 6. 
April 2019.

GPS-satellittene 
sender ut 
tidsinformasjon 
som stammer fra 
svært nøyaktige 
atomklokker. 
Det er denne 
nøyaktige 
tidsangivelsen 
som gjør at 
man kan 
beregne GPS 
mottakernes 
posisjon. Da man 
utviklet GPS-
systemet besluttet man at det var nok med telling 
av 1024 uker før man begynte på nytt, fordi man 
av kostnadsgrunner måtte være sparsommelig med 
antall bits som sendes ut.

Nullstillingen skjer automatisk i alle satellittene 
samtidig. Brukerne av GPS vil kunne få det nye 
tidssignalet med en gang, uansett hvor på jorda de 
befinner seg. Men navigasjonsmottakerne deres 
må kunne tolke det nye tidssignalet riktig. Derfor 
kan det være viktig at mottakeren er oppdatert med 
nyeste versjon av programvaren. 

Oppdatering av mottakeren 
Oppdatering av mottakeren gjøres normalt ved 
hjelp av PC eller MAC med tilhørende program for 

dette, samt programmeringskabel for GPS-modellen 
du har og egnet programvare for oppdateringen. 
Oppdateringen er en operasjon som vanligvis går 
ganske raskt og normalt ikke vil berøre dine lagrede 
data i GPSen. Men det kan allikevel være lurt å ta 
en backup av dine innsamlede data ved hjelp av 
et program som f.eks. Garmin BaseCamp før du 
oppgraderer GPSen. 

Før du oppdaterer 
må du sjekke 
at batteriene er 
fulladet. GPS 
mottakeren må 
ha nok strøm 
til overføring av 
data og mange 
minutters 
oppdatering. 
Går GPS 
mottakeren tom 
for strøm under 
oppdateringen, vil 
GPS mottakeren 
muligens ta 
skade. Ikke avbryt 
oppdateringen 
etter at 
dataoverføringen 

til mottakeren har 
startet!

Etter at du har koblet til GPSen til PC eller MAC, 
starter du oppdateringsprogramvaren som sjekker om 
mottaker trenger en oppdatering. Så blir du tilbudt 
nedlasting av denne programvaren og overføring til 
mottaker. Etter dette restartes GPSen, og nye data 
(GPS almanakken) lastes ned. Dette kan ta litt tid, 
men det gjelder bare for førstegangs nedlasting av 
GPS almanakken.

For produkter fra Garmin kan «Webupdater» benyttes 
til oppdatering. Den finner du her: https://www8.
garmin.com/products/webupdater/howtoinstall.jsp; 
«Garmin Express» er et annet program som er mye 
benyttet: https://www.garmin.com/nb-NO/software/
express.

GPS-satellitt. Bildet er fritt tilgjengelig fra NASA.
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GPS-tipset
Har du en eldre GPS vil du ofte finne informasjon 
om oppdatering på leverandørens webside. For 
eldre modeller fra Garmin kan du laste ned egne 
kjørbare filer, men du må sjekke selv at du får riktig 
programvareversjon. For mottakere som ikke enkelt 
lar seg oppdatere, kan du ta kontakt med produsenten 
eller leverandøren for å høre om den kan oppdateres, 
eller om det er nødvendig.

Hvilke feil kan oppstå etter nullstillingen?
Om det oppstår en feil vil den ikke nødvendigvis 
vise seg akkurat den 6. april 2019, men kan oppstå 
lenge etter dette. Ofte blir datosettingen feil. I 
noen modeller kan slike feil med datoen føre til 

at mottakeren stopper å virke, men 
dette er sjelden. Posisjonen er ofte ikke 
berørt av dette, mens det kan være problemer med 
informasjon som er avhengig av dato. Dette kan også 
berøre lagrede veipunkter eller spor som kan få feil 
datomerking. 

Delvis tar produsentene allerede hensyn til dette 
problemet. Noen av dem bruker en del lure 
metoder for å bestemme korrekt dato, og noen av 
disse metodene vil feile ved nullstillingen. Noen 
produsenter bruker en 13-bits representasjon og går 
klar av disse problemene i ca 120 år til. 

Velkommen i tredje epoch! 

Tema 2: Må man være i bevegelse for å få riktig 
retningsanvisning med GPS?
v/ Wolfgang Leister
En av våre lesere observerte på tur i vinter at en 
turleder beveget seg frem- og tilbake under navigering 
med GPS; angivelig for å finne retningen til målet i 
det til tider røffe og mørke vinterværet. Leseren har 
stilt meg spørsmål om det virkelig var nødvendig å 
bevege seg for at GPSen skulle vise retningen mot 
målet. 
Undertegnede kan kun stille en fjerndiagnose: GPS-
mottakeren som ble brukt var antakelig en enklere 
modell (eventuelt en eldre modell) uten innebygd 
magnetisk kompass.
I utgangspunktet gir selve GPS-systemet kun to typer 
direkteinformasjon: sted og tid. Har man en nyere 
GPS med innebygd magnetisk kompass, kan man 
også lese av retning umiddelbart. Men med en GPS-
mottaker uten magnetisk kompass, må man faktisk 
bevege seg i terrenget for å kunne lese av retningen 
mot målet. Apparatet vil beregne retning ut fra 
bevegelsene den utsettes for. 
Man finner retning med en slik GPS som følger: 
Hold GPS-mottakeren i hånden med skjermbildet 
for kompassvisning, der du kan se en retningspil mot 
målet på skjermen. Når du står i ro peker denne pilen 
i tilfeldig retning. Så går du ti til tjue meter langs en 
rett linje, og retningspilen vil rette seg opp og vise i 

riktig himmelretning mot målet. Gå tilbake samme 
strekket og kontroller at pilen snur 180 grader. 
Eventuelt gjenta dette flere ganger om du er usikker. 
Denne prosedyren er både tidkrevende og trenger 
en god dose med øvelse på forhånd. Derfor anbefales 
det at dere bruker en GPS-mottaker med innebygd 
magnetisk kompass under turen. Det er de rimelige 
modellene som ikke har innebygd kompass, blant 
annet Garmin eTrex 10. Disse er noe rimeligere i 
anskaffelse enn modellene med innebygd kompass, 
blant annet Garmin eTrex 30 eller 35.

Kajakkurs for turledere 22-23. juni. Sørenga. 
Foto: Jørgen Sundsli Gundersen
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Fjellfolkets Førstehjelpsbibel
av Thomas Misje Mathiisen

Som en av mine beste turkamerater i 
høyfjellet, har Norsk Tindeklub`s lille 
medisinske håndbok «Førstehjelp 
på tur», vist seg å være nyttig både 
som lommelege og huskeliste i 
akuttmedisinske situasjoner, og som kilde 
til repetisjon av førstehjelpskunnskapen 
på dager jeg lå værfast.

Veien fra tanke til invitasjon til Storgata var 
derfor kort, da jeg etter en lang dag som lege med 
kreftpasienter i poliklinikken på Radiumhospitalet, traff 
en av bokens forfattere, overlege og professor Øyvind S. 
Bruland i sykehusgangen.

Selv om mange underviser i førstehjelp, har få oversikt 
over det fjellmedisinske fagfeltet som forfatterne 
av «Førstehjelp på tur» har. Fremfor undervisning 
i akuttmedisinske enkeltemner, ønsket vi oss 
derfor heller noen refleksjoner på turledermøtet 
omkring førstehjelpshåndboken og erfaringer fra det 
fjellmedisinske friluftslivet.

Tittelen for turledermøtet den 29.01.2019 
ble dermed «Førstehjelp på tur – 

ledelse, forebygging og sikkerhet». 
Initiativtaker til boken, klatrer, 
underviser i friluftsliv og 
kulturhistoriker Lena Fauske 
holdt foredraget, med samboer og 
medforfatter Øyvind som sidemann.

Den visualiserte førstehjelpsturen 
gikk så fra guiding på Falketind via 

scooterlegevakt på Fondsbu til møte 
med døden i Nepal. Samtidig gikk diskusjonen 

rundt kjente turlederemner som viktigheten av gode 
kjernekunnskaper, gjentagende øvelser og grundig 
planlegging.

Turledermøtet ble naturligvis avsluttet med boksalg, 
og hva er vel mer naturlig enn å la Stein P. Aasheim`s 
bokomtale oppsummere kvelden: «Dette er intet mindre 
enn fjellfolkets førstehjelpsbibel. Innholdet bør inngå 
i basiskunnskapen hos alle aktive fjellsportutøvere. 
Oppbevares i topplokket».

NOTISER
Bruk av drone på våre fellesturer er ikke 
tillatt

v/ Turleder Monika Kufner og Turleder Gunnar Sevåg

Da spørsmålet om det er lov å bruke droner på 
fellesturer kom opp igjen, vil vi gjerne klarlegge at 
bruk av droner på våre fellesturer prinsipielt ikke 
er tillatt.

Vi er kjent med at bruk av drone for opptak av film 
og bilder benyttes stadig mer, og drone kan også 
være et nyttig verktøy.

Men uavhengig av hensyn til gruppa og sikkerhet 
generelt, er bruk av droner – særlig i verneområder 
som nasjonalparker – ikke tillatt etter 
verneforskriften. Flyvning med drone omfattes 
av forbudet mot unødig forstyrrelse av fugle- og 
dyrelivet. Bruk kan gi forstyrrelser og utfordringer 
i forhold til blant annet rovfugl og friluftslivet. 
En mulig bruk av droner krever derfor tillatelser i 
forkant!

Bilde: Drone i Vesterålen. Foto: Gunnar Sevåg.

Turlederstatus
DNT Oslo og Omegn har mange typer fellesturer 
sommer og vinter, med og uten overnatting, bl.a. 
dagsturer, markaturer, fjellturer, kajakk-, packraft- 
og kanoturer. Hva er kravene til turlederne for hver 
av disse typer turer? Du finner svaret på en nylig 
oppdatert informasjonsside: https://www.dntoslo.
no/turlederstatus/.



11

Tema: Nærtur       

Kulturvandring i Dæliskogen 
(fra turen med onsdagsbussen 10/4 2019)
v/ Maj Oxaal

Turbussen, som går fra Asker og Bærum hver tirsdag, og fra Oslo sentrum hver onsdag, er ett av flere populære 
seniortilbud fra DNT Oslo og omegn. Onsdag 17. april gikk turen til Dæliskogen i Bærum, og undertegnede hadde 
gleden av å være én av 4 turlederne på mellomlang tur. Forrest under hele turen gikk Odd Tore Saugerud, som er 
«lommekjent» i Bærumsmarka, og i tillegg er et oppkomme av interessant informasjon om hva vi passerte på turen.

Vi startet på Toppåsveien/Brynsveien, og etter 200 m på vei, tok vi av på merket turvei og fulgte blåmerket 
sti til Dælivann, den såkalte Kalkstien. Navnet kommer av at det var flere kalkbrudd i området, og Bærums 
kommunevåpen er, slik mange sikkert vet, en kalkovn. Dessverre er det ingen tydelige rester av slike kalkovner 
langs Kalkstien, men i bruddene finnes fortsatt mye interessant å se. Noe som ved første øyekast kunne se ut som 
en demning, er faktisk en åre av hardere stein, som står igjen etter at kalken er fjernet. Det som er igjen av kalkstein 
i området er rikt på fossiler, bl.a. var det mange og tydelige tegn på lange spiralformede sneglehus. Etter hvert 
møtte stien Dæliveien,som ble fulgt mot Dælivann. Det var her Kristian Skredsvig malte sitt berømte bilde «Gutten 
med seljefløyte». Gutten sto på en liten odde ut i vannet, og selv om skigarden som står der neppe stammer helt fra 
Skredsvigs tid, er plasseringen av motivet ikke til å ta feil av. Etter en rast ved vannet, fortsatte vi til Søndre Skotta, 
og videre til hyttene i Dæliskogen, der bl.a. Einar Gerhardsen hadde hytte. Vi avsluttet 
på Godthåp, der vi fikk benyttet oss av kafeteriaen og flott utsikt i solskinnet ute på 
terrassen, før bussen kjørte oss tilbake til Oslo sentrum.

Lang tur startet samme sted som mellomlang, men skilte så lag og fulgte en 
rute på motsatt side av Dælivannet, i skråningen på Kolsås, forbi KIF-hytta, 
videre ned mot et helleristningsfelt, forbi Rølles, utelåven på Dalbo, og ned 
til Søndre Skotta. Derfra samme rute som mellomlang tur.
Kort tur startet ved Gjettumveien og fulgte blåmerket sti mot Fleskum gård. 
Derfra videre forbi hyttene i Dæliskogen, og gjennom skogen til Godthåp.

Onsdagsbussen, april: Dæliskogen, fotos: Maj Oxaal
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Sognsvannsgruppas 6-års dag!
av turleder Grete Gjertsen
I år var det 6 år siden gruppa hadde sin første tur – 4. 
april 2013. Turen gikk til Lille Åklungen. Ti deltagere var 
med på fødselsturen. Vi hadde sol, vindstille, mye snø og 
åtte plussgrader. Solveig, Nina og Grete var turledere. 

4. april 2019 hadde vi den 238. turen! I disse seks årene 
har vi hatt med omtrent tre tusen personer på tur. Hver 
tur har mellom to og 27 deltakere. Snittet er omtrent tolv.

Vi har hatt våre favorittmål: Båntjern, Lille Åklungen, 
Svenskemuren, Vettakollen, Høgåsen og Øvre Blanksjø. 
Vi har reist lite omkring, bortsett fra de første par 
årene da vi gikk turer til Maridalen, Teknisk museum, 
Akerselva og Frognerseteren. Det har blitt til at start og 
slutt er ved bommen ved Sognsvann.

Vi turledere synes at Sognsvannsområdet har så mye 
å by på. Det er et utall av stier, og vi har inntrykk av at 
deltakerne helst vil gå på små, ukjente stier, hvor man 
ellers ikke tar turen på egenhånd. Som enkelte ofte har 
uttalt: Jeg kjenner da Sognsvannsområdet godt, men her 
har jeg aldri vært!

De første par årene var turlengden gjerne 5-6 km, og 
vi fulgte blåmerkede stier. Etter hvert har turene blitt 
lengre, gjerne mellom 7 og 9 kilometer. Vi har utforsket 
små, umerkede stier, jo mindre desto bedre. Det har 
resultert i at vi tre ganger har gått oss vill – kanskje 
ikke så tragisk tatt i betraktning antall turer, men 
undertegnede kjente stort ubehag alle ganger!

Vi har gått i allslags vær: tåke, dyp snø, sol, regn, flom, 
skogen har stått under vann, enkelte vintre har det vært 
holke, sleipt, glatt, andre ganger tørre, fine myke stier 
dekket av barnåler. Alt har sin sjarm, men vi har vel ikke 
akkurat vært begeistret for åpen himmel når regnet har 
flommet ned.

Vi har hatt tematurer som bær- og soppsanking og 
spiselige vekster, historiske turer, om bekkene rundt 
Sognsvann og ikke minst den gamle gruvedriften. 

Turledere har variert noe i disse årene: Nina, Solveig og 
Grete startet opp gruppa. Solveig og Nina ga seg etter 
noen år og noen skader, og Marit kom inn som fast 
turleder fra 2015 til i år. Nå – i 2019 – er Grete og Sissel 
turledere. Vi har også hatt «gjesteopptredener» av andre 
turledere: Lasse, Sigrun, Elin og 2x Marthe siste året. Jeg 
takker alle turledere som har bidratt, uten stabiliteten 
hadde ikke gruppa overlevd seks år!

Med hånden på hjertet tror jeg at jeg kan si at vi turledere 
har hatt minst like stor glede av turene våre som 
deltagerne, og vi har møtt så mange trivelige mennesker!

Vi har hatt minimalt med ulykker disse årene: Brist i et 
lårbein og noen småkutt. Våre deltakere har vært alt fra 
folk som ikke har gått i skogen før til markatravere. Vi har 
hatt folk i relativt dårlig form som har blitt i bedre form, og 
som etter hvert gjerne vil gå fort og langt. Vi har hatt med 
turister, studenter, sykmeldte, folk fra andre land, men 
hovedtyngden er nok pensjonister i 60-70-års alderen. 
Bursdagssangen synges hvert år.

Minneord om Margit Mathisen 
v/ Hanne Tretterud Lund og Glenn Menkin, DNT 
Oslo og Omegn
Onsdag 15. mai 2019 mistet en av våre drivende 
dyktige turledere livet under en av våre ukentlige 
seniorturer med Turbussen. Denne onsdagen 
gikk turen til Hurum og i et parti av stien falt 75 
år gamle Margit Mathisen, som var turdeltaker, 
utfor en skrent. Turlederne som ledet turen 
kom raskt til stedet og satte i gang livreddende 
førstehjelp samtidig som nødetater ble varslet. 
Nødetatene tok seg raskt fram til ulykkesstedet, 
og helsepersonell utførte også livreddende 
førstehjelp, men livet sto dessverre ikke til å redde.

Administrasjonen i DNT Oslo og Omegn ble 
tidlig varslet og opprettet mottakssenter for 

turlederne og turdeltagerne i Storgata 3. Kriseteam 
fra Oslo kommune bisto og var på plass da turgruppen 
ankom Storgata. Vi vil benytte anledningen til å rose 
turlederne som ledet turen på Hurum. De har utført 
jobben som turledere på en formidabel måte under 
svært vanskelige omstendigheter.
Hun vil bli sårt savnet

Margit Mathisen har vært en ivrig turleder og 
turdeltager de siste årene og kom inn i foreningen som 
et friskt pust. Margit var et kjent ansikt i turmiljøet, 
også for oss i administrasjonen. Hun vil bli dypt 
savnet.

«Hun var vinden, sola og alt i en fantastisk pakke. Hun 
var rett fram, direkte og utrolig fin å forholde seg til. 
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Fra Turledermøtet 9. mai 2019
Referent: Turleder Astri Rogstad

Møtet ble åpnet av Henriette (medlem av turlederstyret). 
Hun ønsket et 30-talls turledere velkommen. Tema for 
dette turledermøtet var todelt, der Sigri Sandberg og 
Bjørn Tordsson var invitert til å holde hvert sitt foredrag. 

Sigri Sandberg er forfatter og frilansjournalist 
av bøker om opplevelser i den norske 
fjellheimen og polare strøk. Hun tok 
utgangspunkt i sin bok «Frykt og jubel 
i Jotunheimen». Hun har et sterk 
personlig engasjement og interesse for 
friluftsliv og klimautfordringer. 

Sigri presenterte en historisk oversikt 
over bestigninger i Jotunheimen, og 
hun begynte med Slingsby som var første 
mann på Storen i 1876. Han hadde 
også sin søster med på bestigninger i 
Jotunheimen, og boken handler mye 
om røffe kvinnfolk i fjellheimen. I 
foredraget diskuterte hun fremveksten 
av moderne fjellsport, og hun 
knyttet dette til mytologi, huldre og 
jotunkvinnene (Jotnene), samt tidlig 
seterliv knyttet til budeiene. Her er det 
naturlig å nevne Therese Bertheau som en 
viktig inspirator for kvinnenes fremtreden 
i fjellsporten på den tiden. Hun gjorde sin 
førstebestigning i Jotunheimen i 1885 til 

Uranostind. I 1894 var Therese på toppen av Storen, og 
hun gir uttrykk for den velbefinnende følelsen i kroppen 
ved bestigningen.

Sigri Sandberg trakk i sitt foredrag linjer fra gammel 
tid frem til i dag. Hun snakket om sterke følelser og 

inntrykk ved å gjøre bestigninger, ikke minst 
om hvordan frykten tok i henne. Sommeren 

2015 klatrer hun selv de bratte tindene 
i Jotunheimen. Hun diskuterte også at 
kvinnelig fjellklatrere møtte mindre 
motstand enn kvinner har opplevd i 
idretten. 

Etter pausen ga Bjørn Tordsson en 
presentasjon om «Hvordan går vi turer 

på fjellet». Han er friluftsforsker ved 
Høgskolen i Telemark og vil legge inn et 

godt ord for den norske fjelltradisjonen. 
Han har mye erfaring fra fjellturer i 
både Sverige og Norge og kom med 
filosofiske betraktninger om hvordan 
friluftsliv, kultur og samfunn er en 
vandring i et mangfoldig intellektuelt 

samfunn. Naturens utfordringer 
og friluftslivets tradisjon binder oss 

sammen til aktiv deltakelse og samhold, 
og turledelse er en lengsel etter et sosialt 
fellesskap bundet sammen med «tauet». 
Han har skrevet flere bøker om friluftsliv, 
kultur og samfunn.

Sigri Sandberg Foto: privat
Bjørn Tordsson Foto: Ma-
rius Dalseg Sætre

Hun var prototypen på en bergenser 
og en dame som du alltid visste hvor 
du hadde. Hun etterlater seg et stort 
tomrom», sier Hanne Tretterud 
Lund i DNT Oslo og Omegn.

Margit begynte som nærturleder 
i 2016 og bidro i nærturgruppa på 
Skøyen. I 2017 tok hun ambassadørkurs 
og nærturlederkurs og har vært en veldig 
aktiv frivillig i DNT Oslo og Omegn siden. 
Siden den gangen har Margit ledet en rekke turer, 
hjulpet til med praktiske oppgaver i administrasjonen 
og jevnlig vært med som deltaker på seniorturer. 
Tretterud Lund husker godt sitt første møte med 
Margit og forteller:

«Hun ringte og spurte om hun 
kunne bli turleder etter at hun 
hadde blitt med i nærturgruppa 
på Skøyen. Hun hadde så lyst 
til å bidra, men ville mye heller 
være turleder framfor å koke 

kaffe på et seniorsenter. Jeg føler 
nesten vi var en del av familien 

hennes. Hun var med på ekstremt 
mye og brant virkelig for å få med seg 

folk på tur og gi dem gode naturopplevelser. 
Hun var et sosialt midtpunkt og på mange måter 
limet i gruppa. Vi har mistet en lojal turleder og 
hennes medturledere har mistet en veldig god 
venninne.»
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Monsen Minutt for Minutt
v/ Turleder Gunnar Sevåg
Etter flere år med forskjellige Minutt for Minutt 
sendinger for NRK kom ønsket om å lage en versjon 
hvor man fulgte Lars Monsen gjennom deler av den 
norske fjellheimen. Det ble da et samarbeid mellom 
NRK og DNT for å få dette til. Utfordringene sto i kø:

Hvordan få kamerasignalene ut til TV-sendenettet fra 
områder der det ikke var mobil- eller radiodekning?
Hvordan få utstyret lett nok til at man kunne bære det 
med seg i mange timer hver dag?

Hvordan få utstyret til å tåle typisk norsk 
sommerfjellvær?

Dette og mye mer måtte løses før sendingene kunne 
bli en realitet.

Det ble besluttet å lage turer i fire forskjellige områder 
i Norge. Hvert område skulle dekkes med dagsturer i 
en liten uke. 

Planleggingen, spesielt hvordan man kunne få frem 
signalene fra Monsen-gruppen til TVen, tok ca. et år. 
Erfaringene fra «Hurtigruten», og «Reinflyttingen» 
var gode å ha. Men det tekniske utstyret fra disse 
sendingene måtte «krympes» og lages portabelt og 
vanntett. Dette hadde ingen gjort før, og det var behov 
for mye «nybrottsarbeid».

Man behøvde blant annet:
• Flere lette og gode kameraer som ga jevne og gode 

videobilder under gange.
• Portabel sendeenhet montert i en sekk (Monsen-

sekken).
• Portabelt TV-studio for å samle og velge signaler fra 

de forskjellige kameraene og mikrofonene. Også 
montert i en sekk.

• Alt skulle være vann- og værsikkert.

For å få signalene ut til sendenettet, måtte man lage et 
flyttbart Internett. Dette skulle ta imot signalene fra 
sekken, og overføre dem til TV-nettet. Til det trengtes 
det to ting:

Monsen-sekken og sekk for redigering. Foto: Sindre Skrede.
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Link-stasjon. Foto: NRK.

Link fra fjellheimen 
og ut til det faste 
internettet 20 km 

unna. Foto: 
Gunnar Sevåg.

• Linkstasjoner (inntil 4 stk.) plassert på fjelltopper 
eller andre sentrale steder som tok imot signalene 
fra sekken.

• Lett flyttbare harer som tok imot og videresendte 
signalene fra sekken til linkene der terrenget var 
utfordrende. Med ordet «hare» betegnes personer 
som beveger seg i terrenget og har med seg utstyr 
til å videresende signaler.

For å finne ut hvordan vårt «portable internett» kunne 
gi dekning i fjellheimen, ble det benyttet avanserte PC 
programmer som simulerte bølgeutbredelsen i forhold 
til terrenget. Her kunne man plassere linkstasjonene, 
harene og sekken på ønskede steder for å se hvordan 
signalene ville bre seg i terrenget:

Når det hele var satt opp og tilkoplet, var det viktig 
å dirigere harene og sekken i posisjoner der det 
var dekning. Linksambandet ga også mulighet for 

talesamband til alle enhetene, slik at det var lett å gi 
muntlige beskjeder til alle enhetene. Linkstasjonen 
som styrte harene og sekken hadde full oversikt over 
signalstyrkene på sine PCer til enhver tid.

Signalene gikk først til NRKs regi i Bergen. Her 
foregikk finpussen og tillegg som musikk, stillbilder 
fra fjellheimen, innslag fra basen (Sommeråpent) etc. 
Hver linkstasjon hadde sitt kamera som kunne sende 
bilder fra fjelltopper og andre interessante steder til 
Bergen. Bruk av droner var også viktig. De sendte 
bilder og videoer til Monsen-sekken, hvor de ble 
redigert inn der det passet.

Det ferdige produktet kom så på TVen. Sommeråpent-
sendingene på kvelden hadde sin egen regibuss hvor 
sendingene ble redigert «live». Alt i alt et meget 
omfattende apparat, hvor mange brikker skulle passe 
sammen, og bare en liten brikke som sviktet kunne 
gjøre at det ikke kom bilder ut på TVen.

Tommy Hagevik som hare. Foto: Sindre Skrede.  
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Vårens Vakreste Eventyr
v/ turlederne Jan Gunnar Jakobsen

Tirsdag 4 juni gikk Vårens vakreste eventyr av 
stabelen. Denne gangen gikk turen til ravinene ved 
Gardermoen. Ullensaker turlag, med Turleder Karl 
Henrik Laache i spissen, ledet an turfølget gjennom 
ravinene, og vi fikk en spennende og interessant 
turledelse i et landskap de færreste ante fantes her.

Ravineområdene på Gardermoen inngår i Romerike 
landskapsvernområde, og ravinene i området er 
sjeldent godt bevart.  Raviner er V-formede, mindre 
daler utformet av rennende vann i leirområder. De 
fleste ravinelandskap ble planert på 70-tallet for å 
forenkle korndyrking, men ravinelandskapet langs 

elva Leira er fremdeles godt bevart. Vi fikk en guidet 
tur i området og fikk se at gårdene i området ligger på 
det flate platået over ravinene, slik de har gjort i tusen 
år, og det drives fortsatt aktivt husdyrhold. Området 
er det største sammenhengende ravineområdet i 
Nord-Europa, og det ligger et internasjonalt ansvar for 
å holde området ved like, og ivareta formasjonene. Vi 
fikk også en orientering om vegetasjonen i området.

Etter en tur i ravinene, serverte DNT-
administrasjonen reker med tilbehør og passende 
drikke. Til tross for hyppige flyavganger på vestre 
rullebane, var det god stemning og praten gikk livlig 
om turplaner og annet.

Øverst til venstre:Foto: Wolfgang Leister. De tre andre bildene: Foto: Jan Gunnar Jakobsen
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Bygdøy 8.mai med 89 turdeltakere. Foto og turledelse :Inger Marianne Wethal (nederst til venstre i bildet).

Foto: Wolfgang Leister.

Kyststien
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Med DNT Fjellsport til Snøhetta og Dovre
v/ turleder Sverre Tvinnereim 

Avreise fra Oslo 13. mars, retur 17. mars (skulle 
egentlig vært 15. mars). 13 personer, inkl 2 turledere. 
Her fikk vi egentlig med alt vinteren har å by på: 
Vandring i mørke og klar kulde fra togstasjonen på 
Kongsvoll til hytten Reinheim fredag kveld. Deretter 
topptur til Snøhetta i tidenes vakreste vinterdag 
lørdag 14. mars. Og så snudde været totalt, og vårt 
forsøk søndag på å gå tilbake til togstasjonen måtte 
avbrytes etter én time da vi ikke lengre så neste 
stikke foran oss. Ett døgn ekstra værfast på Reinheim 
mandagen pga enda dårligere vær. Tirsdag var det 
en «værlomme» med sol som vi benyttet oss av og 
returnerte til sivilisasjonen. Da så vi moskus nede 
i dalen! Ankomst Oslo tirsdag kveld, to dager etter 
planen.

Dette ble en av de mest minnerike turene jeg har hatt 
som turleder, og må knyttes opp mot utfordringene 
som stormen søndag/mandag gav og den tilknyttede 
beslutningen om å utsette retur etter én time 
søndagen. Det å få kontakt med omverden og varsle er 
vanskelig på øde steder uten dekning. Satellittelefon 
har begrenset nytteverdi, og løsningen ble at vi gikk en 
”ekspedisjon” 1 km opp i lien der vi fikk ringt og sendt 
en drøss med sms. Da steg stemningen betraktelig! 
Mandagen hadde vi to «workshops» ute med a) 
oppsetting av vindsekk ute og graving av kantgrop og 
b) konkurranser som idealtid rundt hytten. All honnør 
til deltakerne som var fleksible nok til å gjøre det beste 
ut av situasjonen, og faktisk ble det sosiale mange 
hakk BEDRE etter at vi forsinket hjemreisen(!). Så: 
paradoksalt nok er det ikke toppdagen med sol og blå 
himmel på Snøhetta som vil bli husket fra turen men 
alt det (positive) som det rufsete været utløste. 

Til Snøhetta med Vandregruppa. Fotos: Lene Horn Nilsen/@fjellorama. Turledere: Nina Roberg/Sverre Tvinnereim
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AKTIVITETSKALENDER 2019–2020
(oppdatert kalender finner du også på https://www.dntoslo.no/aktiviteter-og-kurs/ )

August 2019
(8)9-11 Kart og kompasskurs sommerfjellet
17-18  Førstehjelpskurs 15 timer David Rohrmüller
21  Nærturlederkurs 
28  Ambassadørkurs
31-5/9 Sommerturlederkurs 
31  Kindereggkurs

September 2019
4  Aktivitetslederkurs 
6-8  Grunnleggende turlederkurs
9  Turledermøte
11  Planleggingsmøte turer i Vandregruppa
12  Førstehjelpskurs 4 timer
20-22  Turlederhelg og årsmøtet

Oktober 2019
9  Ambassadørkurs
18-20  Grunnleggende turlederkurs 
TBD  Turledermøte

November 2019
12  Planleggingsmøte turer i Vandregruppa
TBD  Turledermøte

Mars 2020
25+27-29 Trygg og sikker orientering i vinterfjellet

Turer og fine bilder
v/ Sverre Tvinnereim

Skarvheimen: Helgetur på høyfjellet – overnatting i 
telt og skitur i umerket terreng med Vandregruppa i 
Skarvheimen.

Avreise fra Oslo ettermiddagen 28. februar, retur 
søndag 3. mars. 9 deltakere (inkl 2 turledere).
Hovedmålet med turen var å gi deltakerne en 
introduksjon til høyfjellet vinterstid, inkludert å sove 
ute i kalde og vanskelige omstendigheter. Turen tok 
utgangspunkt i privat hytte på Myrland, og første natten 
sov vi under tarp like utenfor denne hytten. Fredag var 
det fint vær og vi gav oss i vei oppover dalen på vei til 
Iungsdalshytta. Omtrent halvveis dit satt vi opp leir 
og rigget til med telt. Deretter var det en valgfri tur til 
en topp i nærheten hvor vi fikk en lekker solnedgang 
før retur til teltleir. Lørdag var det retur til den private 
hytten; og velfortjent luksus i form av dusj og en 

bedre middag. Men selv denne natten valgte flere av 
deltakerne å sove utendørs under tarp :-) De første 
dagene var det hardt og skarpt føre, mens siste dagen 
fikk vi påfyll med puddersnø. God stemning. 

Fotos:Tore Skobba. Turledere: Sverre Tvinnereim/Stig E. Roberg
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Styret i Turledergruppa:
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no)
Peter Warren, Sine-Sara Astad, Monika Kufner, 
Jan Gunnar Jacobsen, Henriette Kampesveen og 
Sverre Tvinnereim 
Valgkomité 2019: Sigrid Bellamy (leder), Bente 
Hagen og Stig Solberg
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: 94 83 77 81

Naturen er din mester
Min venn, spring opp, legg boken vekk,
før du gror fast i stolen.
Min venn, spring opp, sett bort ditt blekk,
kom, bli med ut i solen.
Fritt oversatt fra William Wordsworth (1770-1850)

Fra traktene rundt Lågaros. Foto: Hilde Løken Magnussen


