Rutiner for hyttevakter hos DNT Sør
Vi ønsker å gi en noe detaljert informasjon om det å være hyttevakt på DNT Sør hytter.
DNT Sør sine hyttevakter er organisasjonens ansikt utad, og det er viktig å være imøtekommende og behjelpelige
overfor gjestene. Som hyttevakt skal du se til at gjestene utfører de oppgaver og forpliktelser de har som gjester på ei
selvbetjent hytte. Enkelte ganger vil du motta kritikk og klager. Ta imot disse selv om det ikke er din feil, og
videreformidle klagene til DNT Sør i etterkant. Selvbetjeningssystemet er basert på tillit, og som hyttevakt skal du ha en
litt tilbaketrukket rolle. Det viktige er at du tar styring når det trengs, eksempelvis ved koordinering av soveplasser.
Videre finner du en informasjon som inneholder:
Hyttevaktoppgaver
Brannsikring – brannvern
Hyttevaktrapport
Sette deg inn i beredskapsplanen og brannsikring i tilfelle ulykke.
Web og diverse informasjon
På dntsor.no finner du mye info om lokalforeningen DNT Sør. Alt fra årsrapport til turprogram osv. På denne måten får
du mer informasjon og kan informere gjesten om hvem vi er.
DNT Sør vil at du henviser gjestene til hjemmesiden dntsor.no, samt vår på facebook DNT Sør eller Insta
UT.no er turplanleggeren hvor alle ruter og hytter i Norge er godt beskrevet.
Medlemskap kan tegnes på dnt.no/medlem før du drar på tur. Det er ikke mobildekning inne i fjellet.
Betaling på hyttene: App DNT hyttebetaling eller fullmakt (ikke kontanter)

Rapporter skal leveres til DNT Sør etter oppdraget
Etter endt oppdrag som hyttevakt skal nøkkel, oppgjør for salg, førstehjelpspakke, hyttevaktrapport, proviantuttak og
reiseregning leveres på kontoret i DNT Sør.

Kostnader som dekkes for hyttevaktene
1) Fri kost og losji kun for registrerte hyttevakter på den aktuelle hytta. Vi dekker ikke kost og losji for
familiemedlemmer. (Max uttak kr 150,- pr døgn/pers).
Hyttevertene tar ut proviant fra proviantlageret og noterer dette på en betalingsfullmakt. Husk å summere
uttaket.
2) Km-godtgjørelse eller offentlig transport dekkes ved arbeid på oppdrag for DNT Sør
(gjelder avstand, eller tilsvarende avstand, fra Kristiansand til løypestart).
3) Båttransport over Langevatn ved Ljosland ved hyttevakt på Josephsbu eller Gaukhei. (kun sommer)
4) Kollektiv ulykkesforsikring ved arbeid på oppdrag for DNT Sør.

Hyttevaktutstyr
Kart og førstehjelpspakke
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1.Hyttevaktoppgaver om sommeren og i påsken
Hyttevaktens oppgave er å påse at hyttereglene følges og at alle gjester får et hyggelig opphold på hytta.
Ta imot gjestene med en kopp kaffe eller saft, og slå av en prat før gjesten installerer seg.
Nøkler til hytta hentes hos DNT Sør
Hyttene står åpne, men nøkkel til betalingsbøssa hentes hos DNT Sør.
Tilstede på hytta
Hyttevakten skal være tilstede på hytta, normalt på formiddagen til 11.00, og skal være tilbake på hytta 15.00, når det
annonseres salg må hyttevaktene være tilstede hele dagen.
Registrering av gjester og betaling for opphold
Hyttevakten påser at gjestene skriver seg inn i hytteprotokollen og er ellers behjelpelig med å informere om
betalingssystemet. Hyttevakta skal veilede om utfylling av betalingsfullmakt og vise App.
Hund på DNT Sør hytter
På de fleste DNT Sør hytter er det tilrettelagt for hund og eier, sett deg inn i hvordan det er på den hytten du er på.
Sjekk vår webside dntsor.no om oppdatert informasjon.
Fordelingen av hunderom gjelder «første mann til mølla». Dersom det kommer flere med hund må du fordele så godt
du kan og eventuelt legge hunder i vedboden.
På vår webside Om hund på våre hytter oppfordrer vi folk til å ta med telt i tilfelle det er mange med hund samtidig.
Fordeling av senger
• Dersom det er mange gjester på hytta er det hyttevaktens oppgave å fordele senger og sørge for at alle får en
så bra soveplass som mulig. Fyll opp én og én hytte eller ett og ett rom først for å hjelpe til med å spare på
utgiftene til oppvarming av hytta.
• Bor en hyttegjest på hytta mer enn 1 døgn stiller den på lik linje med nye hyttegjester hver dag og får ikke
automatisk sengeplassen den har hatt.
Daglig rengjøring
Hyttevakten har ansvar for å fordele renholdet av soverom og fellesrom mellom gjestene, samt oppvask og rydding.
Hyttevaktene skal ta ansvar for vasking av doene daglig. På hytter med mye dagsbesøk har hyttevaktene ansvar for at
hytta er ryddig og i orden til gjestene kommer om ettermiddagen.
Avfallsbehandling
Søppel kildesorteres, og hyttevaktene har ansvar for at dette fungerer tilfredsstillende. Kun papir brennes i ovnen,
matavfall i do, hermetikkbokser åpnes i begge ender og trykkes flate, skylles på forhånd, emballasje av plast eller metall
pakkes godt sammen og kastes i søppelsekk.
Mindre vedlikehold om sommeren
Vedlikeholdsoppgaver på hytta avtales med DNT Sør før avreise.
Andre oppgaver
Oppvaskhåndklær tas med hjem for vask, leveres rene på kontoret.
Ved avreise
Bøssa skal tømmes og alle betalingsfullmakter sjekkes mot protokollen. Første side i protokoll og fullmaktene leveres
umiddelbart til DNT Sør sammen med nøkler og rapport. Hyttevakter som kommer fra andre steder enn Kristiansand
sender protokoll og betalingsfullmakter rekommandert til DNT Sør.
Husk at hytta skal være i god orden når hyttevakta forlater den etter endt hyttevaktperiode.
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2.BRANNINSTRUKS FOR HYTTEVAKTER
•

Røykvarsler/brannalarm.
Sjekk at røykvarslere er i orden når du ankommer hytta og skift batteri om nødvendig.

•

Brannslukningsapparat.
Gjør deg kjent med apparatets plassering og at manometerets pil står på grønt. Snu apparatet opp
ned.

•

Gassapparat.
Skru av gasstilførselen etter bruk. Gjør det som en regel og instruer andre til å gjøre det samme.
Gassapparater og slager blir sjekket vår- og høstklargjøringen, men dersom du er usikker om det er
en gasslekkasje;
Sjekk koblingene på gassbluss og at slangen er tett og i orden. Dette kan gjøres ved å benytte
såpevann, ved lekkasjer vil det bli bobler.

•

Vedovner og røykrør
Det skal være ryddig og fritt for brennbart materiale rundt ovnene. Vedkasse skal være plassert
minst 50cm fra ovnen.
Aske skal tømmes i askebøtte og vann helles over slik at mulige glør slokkes.
Kald aske tømmes utenfor hytta på et egnet sted. Aske skal ikke i søppelsekk eller i do.

•

Rømningsveier.
Gjør deg kjent med rømningsveiene og påse at disse ikke er blokkerte.
Ved overfylt hytte må gjester plasseres slik at dette ikke hindrer fri rømning ved en eventuell brann.
Om vinteren må alle rømningsveier (dør/vindu) holdes fri for snø.

•

Rens lysestaker slik at lysene står stabilt.
Stearinlys skal ikke brukes på soverom, bruk kun solcellelys eller egen lommelykt.

•

Tørking av klær/sko:
Klær skal tørkes på tørkerom, påse at tøy og støvler ikke kan falle ned på ovnen. Sko/støvler skal ikke
plasseres nærmere enn 50 cm fra ovnen.
Alle spiker og midlertidige oppsatte snorer SKAL fjernes.

•

Ved eventuell brann.
Sørg for at alle varsles og kommer seg ut av hytta. Deretter kan du, hvis mulig, forsøke å slukke
brannen. Ved brann skal det så raskt som mulig, følg beredskapsplanrutiner.
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3. Hyttevaktrapport
Hytte:

Dato:

Navn hyttevakter:

Mobil/epost:

Hvordan opplevde du hytta?
Hvilke inntrykk gir hytta for besøkende

-

Noe som bør utbedres neste sesong

-

Andre kommentarer

Hvordan er rutenettet til/fra og i området rundt hytta?

Hva er utført av hyttevaktoppgaver (vedlikehold)?

Beskriv hva som gjenstår:

Hvordan synes du det har vært å være hyttevakt?

Hvordan synes du forhåndsinformasjonen har vært?

Hvordan kunne det ha vært bedre før du dro?

Har det vært noen ulykker?

Beskriv ulykken:

Andre kommentarer:

