
                                          
OPPGAVER  FOR HYTTETILSYNET PÅ DNT SØR HYTTER  
 
Tilsynet foretar inspeksjon av hytta to ganger pr. år. (juni og sept/okt). 
Tilsyn vår: 

- Hovedrengjøring. 
- Skifte sengetøy. 
- Rydde proviantrom og vedskjul. Sjekke proviant og se at det «gamle» står først i hylla. 
- Ajourføre informasjonspermen. 
- Sjekke at det er betalingsfullmakter og hytteprotokoll. 
- Tømme bøsse og sortere fullmaktene etter nummer og sjekke ut med protokollen. 
- Brannsjekk (eget skjema). 

Tilsyn høst: 
- Rengjøring. 
- Telle proviant og utstyr (egne lister). 
- Sette opp nye oppslag. Sjekk også info-permen og fjern gammelt.  
- Rydde i proviantrom og vedskjul. 
- Tømme do. 
- Klargjøre søppel for transport, sekk i plastsekk og bindes for med hyssing. 
- Brannsjekk (eget skjema). 
- Ventiler stenges. 
- Kontrollere at vinduer og dører er lukket, krok på ytterdør. 
- Vannlåser og vannbøtter tømmes. 
- Legge klar ved inne. 
- Sjekke at det er nok gass inne i hytta (en dunk). 
- Spade henges ut. 
- Tømme bøsse og sortere fullmaktene etter nummer og sjekke ut med protokollen. 

 
2. Vedlikehold utvendig 
Småreparasjoner utføres uten videre. Tilsynet kan selv gjøre småkjøp slik som verktøy, øks, sag eller annet, 
begrenset oppad til kr 5000,- pr år. Alle kvitteringer må leveres DNT Sør. 
 
3. Vedlikehold innvendig  
Småreparasjoner utføres uten videre av tilsynet. Mer omfattende vedlikehold og innkjøp skal rapporteres på 
høst for budsjettet året etter. 
 
4. Tømming av doene og  avfallshåntering 
Doer tømmes om høsten. Unngå å utsette dette til det blir et stort problem. Tilsett godt med  
strø ved hvert tilsyn, og sett en bøtte med strø tilgjengelig for hyttegjestene på doen. 
Søppel skal ut av fjellet. Myrhull og steinrøyser skal ikke brukes til søppeltømming.  
Søppel klargjøres for transport med scooter. Gamle materialer kan kuttes opp og brennes i ovnen, ikke 
trykkimpregnerte materialer. 
 
5. Tømming av kasse og påfylling av betalingsfullmakter 
Kassen skal tømmes ved hvert besøk. Ved tømming av kasse kontrolleres protokollen mot betalingsfullmakten, 
huk av. Sett åpent dersom noen ikke har betalt.  
Påbegynte sider i besøksprotokollen (originalen) tas med ned slik at listene samsvarer med 
betalingsfullmaktene. Neste besøksnummer i protokollen påføres på første blanke ark. På høstklargjøringen 
starter protokollnummer på nr 1. 
 
6. Proviant/vareopptelling 
Vareutvalget vil variere noe på de enkelte hyttene. Det er viktig at opptellinga om høsten blir gjort skikkelig og 
at hyttene som har for store mengder mat får mulighet til å tømme lageret. Hermetikkbokser skal ikke 
oppbevares i oppholdsrom. Sett den eldste maten først i hylla. Ikke skriv ”nok” som antall. 
 



7. Innvendige oppgaver 
På våren skal det gjennomføres en årlig nedvask; Tak, vegger, lister, vinduer, senger, kjøkkenskap og gulv skal 
rengjøres.  
Gi tilbakemelding dersom det gjenstår noe etter vårklargjøringen, da kan vi få andre til å gjøre det i løpet av 
sesongen. 
På høsten gjennomføres vanlig rengjøring og rydding. 
På alle hytter er røyking ulovlig. DNT Sør har forbud mot å ha hunder inne på hyttene. På noen av hyttene er 
det egne rom for hund og eier påse at disse stedene er tilrettelagt og gi tilbakemelding om noe som ikke 
fungerer. 
 
8. Sengetøy/koppehåndklær/kluter 
Sengeklær skiftes hvert år på våren, sengetøyet tas av i påsken hvis mulig. Dette fraktes ned sammen med 
søppel, ved og gass. Skittent sengetøy klargjøres for transport og merkes godt hva sekkene inneholder, lett å ta 
feil av søppel og sengetøy, bruk gjennomsiktige sekker.  
Kluter og koppehåndklær skiftes ved behov, dette er det ingen grunn til å spare på! Kast det som ikke er 
skikkelige.  
Fint om dere tar skittent med hjem og vasker,  leveres rene på kontoret. Håndkle og kluter skal ikke legges 
sammen med sengetøy! KAST HULLETE LAKEN OG SENGETØY, INGEN VITS Å VASKE NOE SOM ER ØDELAGT. 
 
9. Ved og gass 
DNT Sør sørger for bestilling av gass og ved til hyttene, men tilsynet må på sin årlige sjekkliste notere antall 
(både de i bruk, fulle og tomme).  
Veden stables inne i vedbod, påse at den er tørr når den stables inne. Unngå at ved blir liggende ute i lang tid. 
 
10. Oppslag/informasjonsperm/brannperm 
Alle oppslag skal være synlig og ryddig oppsatt på hytta. Sjekk informasjonspermen og gi beskjed dersom noe 
er mangelfullt. 
 
11. Uteområde 
Hyttenes uteområde ryddes. 
 
12. Låsing hytte 
Hovedhytta på Gaukhei låses med egen nøkkel på høstklargjøring. Bjørnevasshytta er låst med egen nøkkel, 
vandrerdelen er låst med DNT standardnøkkel. 
Lakkenstova og Josephsbu er låst i reinsdyrjakta fra 20.08 til 03.09 hvert år, sjekk at det henger oppslag om 
det. 
 
13. Tilsynsrapport 
Lage behovsliste over utstyr, utbedringer og eventuelle andre behov foran neste sesong.  
Reiseregning skrives etter hver tur og leveres umiddelbart. Noter det du har tatt i proviant samtidig med 
reiseregningen.  
Eventuelle utlegg utbetales ved levering av kvittering. 
Tilsynet oppfordres til å komme med forslag til forbedringer av hytta ut over vanlig vedlikehold.  
 
14. Gi beskjed før du reiser til hytta 
Kontakt alltid DNT Sør før du reiser på hytta, oppgi gjerne dato en stund i forveien.  
 
15. Foreningens ytelser 
 
Frivillige som er registrert som frivillig og medlem i DNT Sør som; 
- tillitsmann/kvinne  
- styremedlemmer i lokallag – fjellsport – seniorgrupper 
- turledere  
- dugnadsarbeider på hytte og løyper og på arrangementer 
 
 
 



Følgende avtale gjelder på oppdrag: 
 

• Km-godtgjørelse for bruk av egen bil på avtalte turer. Det utbetales ikke tillegg for passasjer eller tilhenger 

• Gratis proviant fra proviantlager – inntil kr 150,- pr døgn pr person på avtalte oppdrag. 

• Uttak av proviant på selvbetjeningshytten (registreres på betalingsfullmakt) 
• Ulykkesforsikring (meld fra før du drar) 

• Årlige møter/relevante kurs i de forskjellige gruppene 

• Dugnadsfest i februar 
 
Andre goder gjelder året etter oppdraget er utført: 
Arbeidet må være betydelig, det vil si vært med på to eller flere oppdrag i løpet av året. 
 

• 50% rabatt på losji på DNT Sør-hytter, ikke bestillingshytter (Tømmerstø, Gammeløya, Bjørnevasshytte, 

Gaukhei hovedhytte). 

• 10% rabatt på medlemspris ved kjøp til eget bruk i DNT Sør-butikken. 

Du får rabattkort i slutten av det året du har bidratt, og gjelder ett år. 

 

 

 

 

 


