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FORORD

Friluftsliv kan læres
Har du lyst til å være mer ute i naturen, gå fra hytte til hytte, padle kano eller
overnatte i telt? Kanskje det blir med lysten fordi du er usikker på om du kan
gjennomføre det du ønsker? Det er mange som deg.
Langt fra alle har fått friluftsliv inn med morsmelken og vet akkurat hva som
skal til for å få en god turopplevelse. Derfor har DNT laget denne boken for å
hjelpe deg med å komme et steg videre. Her er det meste av det du trenger å
vite når det gjelder livet i det fri, enten det gjelder hva slags utstyr du trenger,
hvordan DNT-hyttene funker eller hva du skal gjøre når du har med barna
på tur.
Med økt kunnskap blir friluftsliv enda morsommere. Når du har lært deg å
bruke kart og kompass, er det ekstra stas å finne veien. Når du har lært å tenne
et bål ute, er du hakket nærmere Lars Monsen. Og når du har fjellvettreglene
innabords, er det bare å utfordre deg på den måten du har mest lyst til.
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At kunnskap er viktig for et morsomt og trygt friluftsliv, er noe DNT alltid har
hatt i ryggmargen. Som den største arrangøren av kurs i Norge har vi bidratt
til at generasjoner har fått et solid grunnlag for å ferdes i naturen. Men fordi
det stadig er flere som ønsker å drive med friluftsliv, vil DNT legge enda
større vekt på at vi lærer oss det som skal til for at vi får gode naturopplevelser.
Å gå på kurs og lese bøker er verdifulle kilder til kunnskap, men heldigvis er
det fortsatt slik at den aller viktigste måten å lære på, er å erfare selv.
God tur – og god læring.
Nils Øveraas
Generalsekretær
Den Norske Turistforening

Foto: Marius Dalseg7Sætre

Veiviser til
naturopplevelser for livet

Den Norske Turistforening (DNT) har arbeidet med tilrettelegging for
friluftsliv i 150 år. Sammen med andre aktører har vi, som Norges største
friluftslivsorganisasjon, tilrettelagt for en turkultur basert på sikker og trygg
ferdsel i naturen – på eget ansvar.

Boka «26 kjappe kurs i friluftsliv» gir en innføring i utvalgte temaer som du
vil ha god bruk for når du skal ut på tur. I kursene får du nyttige tips og råd til
hvordan du kan utøve friluftsliv på en trygg og god måte. Forhåpentligvis vil
boka også inspirere deg til å prøve ut nye aktiviteter.

I denne boka får du ta del i den omfattende kunnskapen som DNT har er-

Kursene i boka formidler grunnleggende kunnskap i friluftsliv på en enkel
og lettfattelig måte. Denne kunnskapen må kombineres med å øve på disse
ferdighetene ute. Dette vil bidra til å øke din samlede turkompetanse.

vervet seg gjennom disse årene. Kursene fokuserer på det grunnleggende
man trenger å vite for å drive friluftsliv, snarere enn å dvele ved de finstemte
nyansene.
Boka er blitt til som et stort dugnadsprosjekt der mange av DNTs medlemsforeninger har bidratt. De fleste kursene er skrevet av ansatte i DNT,
turledere, kursledere og andre ressurspersoner som forvalter DNTs og
Norges turtradisjoner gjennom sin deltakelse i foreningens turfelleskap.
Vi håper at du, uansett om du er nybegynner i friluftslivet eller om du har
vært mye på tur og ønske å lære noe mer, vil ha god nytte av å lese denne
boka.
Anne-Mari Planke
Leder friluftsliv/fagsjef friluftsliv
Den Norske Turistforening

Dønnamannen
i Helgeland.
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Foto: Irmelinn Remmereit
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Lær å finne frem

PÅ TUR

Redselen for å ikke finne frem er kanskje den
største terskelen for nybegynnere når de skal
begi seg ut på tur på ukjente steder i skog og
fjell. Dette kurset gir deg en enkel innføring i
hvordan du finner frem på tur og hvilke hjelpemidler som er nyttige å bruke. Basiskunnskaper i bruk av kart og kompass vil gi deg
tryggheten du trenger for å oppsøke nye og
spennende turområder.

KURS

1

DETTE KURSET GIR
DEG GRUNNLEGGENDE
INNFØRING I:

› Karttyper
› Farger og k arttegn
› Høydekurver og
ekvidistanse
› Målestokk
› Retning og kompass
› Ledelinjer og oppfang

Skrevet av
LARS-CHRISTIAN UNGER

På tur i Sylan. Foto: Helle Andersen

››
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Ha alltid kart og
kompass i sekken

KARTTYPER

MÅLESTOKK

l Kartet er et avtrykk av virkeligheten
som skaleres ned i en gitt målestokk.

l Alle kart har en målestokk, som
forteller hvor mye kartet er skalert
i forhold til virkeligheten. Hvis
f.eks. målestokken er 1:50 000,
er 1 cm på kartet det samme
som 500 meter i terrenget.

l Det finnes mange ulike typer kart
– som f.eks. veikart, bykart, turkart
og orienteringskart.
Foto: Marius Dalseg Sætre

D

et finnes kilometervis med
merkede turstier rundt om i
landet, men det er ikke alltid
like lett å følge merkingen, og noen
ganger må man bevege seg utenom.
Selv om det i dag finnes mange digitale hjelpemidler, er det viktig å ha
basiskunnskaper om kart og kompass.
Både apper på telefonen og tur-GPSer
er gode supplementer, men det er vik12

tig å ikke stole 100% på teknologien.
Har du et godt kart over området
og kompass, vil du vite hvor du er til
enhver tid. Derfor skal dette alltid
være med i sekken når du drar på tur.
Utstyret er imidlertid verdiløst hvis du
ikke har lært deg å bruke det. Øv deg
gjerne på turer der du har gode forhold
så er du bedre forberedt den dagen du
virkelig får bruk for ferdighetene.

l Noen kart er mer nøyaktige (detaljerte) enn andre.
l Detaljgraden avhenger ofte av målestokken på kartet. Orienteringskart med stor målestokk er f.eks.
mer detaljerte enn turkart med
en mindre målestokk. Kart med
stor målestokk dekker et mindre
område og har derfor plass til flere
detaljer.

l Tips: Det blå UTM rutenettet på
turkart 1:50 000 er delt inn i
kvadrater på 1km x 1km.

FARGER OG KARTTEGN
l Kart er en form for kodespråk,
hvert tegn og hver farge har en betydning som gjengir virkeligheten.
l Når vi skal lese kart må man
kjenne disse tegnene, slik man må
kunne bokstaver for å lese en bok.
l Karttegn står forklart på (stort sett)
13
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alle kart. Det er forskjell på fargene
og karttegnenes betydning på
et orienteringskart vs. et turkart.
Gjør deg kjent med ditt kart før du
legger ut på tur.

HØYDEKURVER OG
EKVIDISTANSE

• Nord = 0/360 grader
• Øst = 90 grader
• Sør = 180 grader
• Vest = 270 grader
Kompasset
ULIKE SKALAER FOR
Å MÅLE AVSTAND
MARSJRETNINGSPIL

l De brune linjene på kartet kalles
høydekurver. Disse linjene gir deg
informasjon om høydeforskjellen i
terrenget.
l Mellom to høydekurver er det en
fast loddrett høydeforskjell som
kalles ekvidistanse. Vanligvis er
denne 20 meter på et turkart, dvs.
at det er 20 meters høydeforskjell
mellom to høydekurver som ligger
inntil hverandre.
l Er det tett mellom de brune linjene,
betyr det at det er bratt og at man
må utvise forsiktighet.
l Hver 5. brune kurve er litt tykkere enn de andre, dette fordi det
skal være lettere å lese av høydeforskjellen. Ved en ekvidistanse på
20 meter vil 5 kurver tilsvare 100
høydemeter.

RETNING OG KOMPASS
Vi har fire himmelretninger; nord,
sør, øst og vest. Disse forkortes ofte
med N, S, Ø og V. Når du studerer
kartet, er nord alltid oppover på kartet
De fire himmelretningene tilsvarer de
fire gradverdiene på et kompass:
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LESE AV GRADETALLET
VANLIG
KOMPASS

SPEILKOMPASS

KOMPASSETS
NORDPIL
KOMPASSHUSETS KOMPASSHUS
NORDPIL
(DREIBART)

l Kompasset består av et kompasshus med kompassnål og en
kompasslinjal med ulike merker og
inndelinger.
l Kompassnålen er laget av magnetisk materiale, og vil alltid stille seg
parallelt med jordens magnetfelt
fra sør til nord (på den nordlige
halvkule).
l På den måten vil nålen alltid fortelle oss i hvilken retning (magnetisk)
nord ligger.

må vi korrigere for dette. F.eks. på
Finnmarksvidda (opp mot 11 grader
østlig). På Østlandet er misvisningen
tilnærmet lik 0.
• Østlig misvisning vil si at kompasset på stedet der du står, viser
nord til høyre for geografisk nord.
Da skal du trekke misvisningsverdien fra kompasskursen for å få
kompasskursen korrigert i forhold
til magnetisk nord.
• Vestlig misvisning vil si at
kompasset på stedet der du står
viser magnetisk nord til venstre for
geografisk nord. Da skal du legge
misvisningsverdien til kompasskursen for å få kompasskursen
korrigert i forhold til magnetisk
nord.
• Huskeregel: Vestlig, vri mot
venstre
Slik tar du ut en kompasskurs:
l Legg kanten av kompasset så
marsjretningspila på kompasset
går i rett linje fra punktet der du er,
til punktet dit du skal.

l NB: vær oppmerksom på at lokale
magnetiske felt, som f.eks. gamle
gruver vil kunne påvirke kompasset!

Foto: Sandra Lappegard

l Vri kompasshuset slik at kompasshusets nordpil blir liggende
parallell med kartets nordlinjer.
Les av antall grader du får.
l Ta kompasset vekk fra kartet. Snu
deg og kompasset slik at kompassnåla blir liggende inne i kompasshusets nordpil. Pass på at det er
den røde delen av nåla som peker
mot N-merket inne i kompasshuset. Justér for eventuell misvisning
og marsjretningspila skal nå peke i
retningen du skal gå.
l Hold kompasset horisontalt, les av
marsjretningen, løft blikket og finn
et tydelig punkt i denne retningen.
Gå mot dette punktet og gjenta til
du har nådd ditt mål.

LEDELINJER OG
OPPFANG

Misvisning

l Når du skal ta deg frem i terrenget
lønner det seg å plukke ut detaljer
som er lett synlig på både kartet og
i terrenget. Disse detaljene kalles
ledelinjer og oppfang.

På grunn av at jordens magnetfelt er
i konstant endring er magnetisk nord
aldri 100% i samsvar med faktisk
nord. Der hvor avvikene er store

l Ved å plukke ut de tydeligste
detaljene fra kartet forenkler du
orienteringen og gjør det lettere å
holde oversikten.

FRA

TIL

Illustrasjoner: Kjartan Nielsen Friis

15

Foto: Helle Andresen
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l En annen metode er å løfte blikket,
se frem og se etter detaljer som
skiller seg ut i terrenget, disse detaljene kan som regel finnes igjen
på kartet. Denne metoden egner
seg best i åpent terreng, som f.eks
over tregrensen.
Eksempler på ledelinjer og oppfang
• Veier
• Bekker/Elver
• Gjerder
• Høyspentlinjer
• Merkede stier
• Daler
• Fjellrygger
• Større vann

TIPS
• Ha alltid med kart og kompass,
selv i nærområdet ditt. Kanskje
du finner en ny sti til ditt ukentlige turmål?
• Løft blikket og stopp på oversiktlige plasser
• Gjør det enkelt
• Legg en plan for turen
• Øvelse gjør mester
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HØYDEMÅLER
En høydemåler er et fint
supplement som kan gi
nyttig informasjon til orienteringen. Den kan brukes
til flere formål, blant annet
for å kontrollere hvor på
kartet man mener å være.
En høydemåler er et barometer med høydeskala. Det
er spesielt viktig å kalibrere
høydemåleren i skiftende
vær da barometertrykket
forandres. Høydemåleren
kan da vise verdier som
er opptil flere hundre
meter for høyt eller lavt.
Høydemåleren bør derfor
kalibreres når man er på
steder der man kjenner til
den eksakte høyden. Dette
er relativt lett med gode
kart,da lett gjenkjennelige
steder ofte er angitt med
eksakt høyde.

GPS
GPS står for Global Positioning System, og
GPS-mottakere har de siste årene blitt en
mer og mer vanlig turvenn. Hovedfunksjonen til en GPS er å oppgi koordinatene til
den posisjonen man befinner seg på. Det er
også mulig på forhånd å legge inn i GPS-en
den ruten man skal gå. Man blir da ledet av
GPS-mottakeren til neste punkt på ruten ved
å følge pilen som kontinuerlig viser retningen
mot neste angitte punkt.
De aller fleste nyere GPS-mottakere har en
funksjon som gjør at man kan lagre ruten
man har gått, en såkalt spor-funksjon. Dette
kan være nyttig i dårlig vær og på utsatte
steder, hvor man vil følge samme vei frem og
tilbake.
Det å orientere med kart på GPS-mottakeren
er mulig selv om skjermen og kartutsnittet blir veldig lite. Kartet følger hele tiden
posisjonen til brukeren. I teorien er dette et
veldig godt hjelpemiddel for orientering i
fjellet, men GPS-mottakeren bør bare være
et tilegg til orientering med kart og kompass.
Elektronikken og batteriene vil kunne slutte å
fungere under ekstreme værforhold eller om
man går tom for strøm. GPS er ingen nødvendighet på tur, men et godt supplement som
kan skape en ekstra trygghet i dårlig vær.
De aller fleste smarttelefoner har også
innebygget GPS-mottaker og sammen med
en kartapplikasjon kan den nærmest fungere
som en fullverdig GPS. Vær obs på at batteriene på Smarttelefoner ikke takler sterk kulde
og at touch-skjermen fungerer dårlig om den
får fukt på seg.

5
TIPS

til videre utforsking av
dette temaet:

1
Norges kartdatabase:
www.norgeskart.no

2
Utskrift av egne turkart:
www.kartutskrift.no

3
Nettbasert
Orienteringskurs:
www.nof-orientering.org

4
Salg av turorientering
www.turorientering.no

5
Kart og kompasskurs
www.dnt.no/aktiviteter
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Slik får du

FISK PÅ TUR

Med fiskestanga i sekken drar du på tur med
store forhåpninger om å skaffe seg et godt
måltid underveis. Du drømmer deg bort til
du tydelig kan høre den fresende lyden av
fersk fisk som krummer seg i stekepanna. Men
så var det å få fisken til å bite på da! Dette
kurset beskriver det viktigste du trenger å vite
om enkelt fiske på tur.

KURS

2

DETTE KURSET GIR
DEG GRUNNLEGGENDE
KUNNSKAP OM:

› Hvilke regler som
gjelder for fiske
i ferskvann
› Hva slags utstyr du
trenger
› De vanligste fiskeartene
du kan fange i ferskvann
› Hvor du finner fisken
› Hvordan du får fisken
til å bite

Skrevet av
HÅVARD LO
BJØRN FLORØ-LARSEN

Foto: André Marton Pedersen

››
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Fiskelykke på tur

REGLER FOR FISKE
I FERSKVANN
Det første du må tenke på før du skal
fiske, er å skaffe deg oversikt over
lokale fiskeregler for det aktuelle
vassdraget. De viktigste punktene
som må sjekkes opp er da:
l Fiskeravgift gjelder bare fisk som
kommer opp fra sjøen (laks, sjøørret og sjørøye)
l Kjøp lokalt fiskekort eller skaff
tillatelse fra fiskerettshaver
l Barn og unge under 16 år har
som regel rett til gratis fiske der
det ikke er eksklusivt utleie eller
antallsbegrensing på fiskekort
l Sjekk om det er minstemål eller
størstemål for alle artene, og evt
fredninger av arter.
l Antallsbegrensninger (bag-limit)
og begrensninger av teknikker og
redskap kan finnes

Foto: Bent Lindsetmo

D

et er forskjell på å dra på fisketur og det å fiske mens man
er på tur. I dette kurset beskriver vi noen enkle tips til hvordan
du oppnår suksess med fiske som et
supplement til din skogs- eller fjelltur.
Vi holder oss derfor til innlandsfiske
med standard haspelfiske (sluk, spinner, jigg og meite med naturlig agn).
Vi gir deg råd om hvordan du kan
få mest mulig moro med enkelt og
rimelig fiskeutstyr og minst mulig
risiko for kluss! Det er nødvendig å
sette seg godt inn i hvilke regler som
20

gjelder for fritidsfiske og kjekt å vite
litt om hvilke fiskearter du kan fange i
ferskvann.
Sjansen for å få fisk øker dramatisk
dersom du skaffer deg kunnskap om
fiskens adferd. Fisk er rasjonelle dyr
som søker til steder der de finner mat
og føler seg trygge. Vi forteller deg
hvor det er størst sjanse for at du finner fisken i vann, elver og bekker. Ikke
minst gir vi deg gode tips til hvordan
du kan få fisken til å bite på.
Skitt fiske!

l Bruk av levende agnfisk er forbudt.
Dette gjelder også død agnfisk fra
andre vassdrag.
l Levende fisk skal aldri under noen
omstendigheter flyttes mellom
vassdrag.

HVA SLAGS UTSTYR
TRENGER DU?
l Stang og snelle: Velg gjerne en
stang hvor du får kastet selv veldig
små sluker. Anbefalt kastevekt står
på stanga. Gå gjerne for noe inn-

Foto Bjørn Florø-Larsen

enfor klassen 3-25 gram og mellom 8-10 fot. Et annet viktig punkt
ved valg av turstang, er at den er
enkel å ha med seg. Teleskopstenger er enkelt og billig, men vi
anbefaler for fiskeopplevelsens skyld å kjøpe en 4-delt stang. Den har
som regel bedre kvalitet og bedre
kaste-/fiskeegenskaper. Av sneller
anbefales åpne haspelsneller i
størrelsen 1000-4000. Spør om
råd hos din lokale forhandler for
å få passende snellestørrelse til
stanga. Det er mange som fisker
med for grovt utstyr. På lett utstyr
er det også artigere å få små fisk.
l Snører: For lange kast og god
kontakt med redskapen du fisker
med, anbefales det å bruke multifilament på snella (eks. Fireline).
Nederste meteren hvor du fester
kroken, bruker du monofilament
eller fluorcarbon som fortom
(sene). Dette for at snøret ikke
skal være synlig for fisken samt at
monofilament har en mye bedre
slitasjeevne mot fisketenner og
21
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Illustrasjon: Henrik Lerdahl

stein enn multifilament. Tynne
snører (0,15 til 0,25) er best for
kastelengde og mindre synlig
for fisken. Du kan ta mye større
fisk enn det som er oppgitt som
bruddstyrke på snøret. For anbefalt knute, se figur over. Husk å ta
alle rester og biter av snøret med
deg hjem, da disse ikke brytes ned
i naturen i din levetid.
l Svivler/festehaker: Fiskesnører
vil alltid tvinne seg i større eller
mindre grad, enten ved at agnet
snurrer ved innsveiving, eller ved
at det sveives inn samtidig med at
fisken (eller bunnen) holder igjen
eller trekker ut. Ved å bruke en
svivel til å koble sammen hovedline
(multifilament) og fortom (monofilament) vil du hindre tvinn på
lina. Du kan gjerne også bruke en
snapsvivel i enden av snøret for å
enkelt kunne skifte sluk/spinner og
samtidig unngå tvinn på snøret.

22

l Sluker: Skjesluker, sildesluk og
spinnere. Gjerne i størrelsen 4-16
gram. Husk at lette og små sluker
ofte er det mest effektive, selv på
større fisk. Noen sluker fungerer
ved sakte innsveiving og andre ved
hurtig innsveiving. Det anbefales
å ha et basisutvalg av farger;
sølvblankt, kraftige farger (eks.
rød/gul) og klassikeren kobber/
rød. En slukboks med et lite utvalg
av overnevnte kan være lurt, slik at
du kan prøve ulike typer og farger,
til du finner det som fungerer best
akkurat den dagen og i det vannet.
l Kroker og dupper: Mark og dupp
er et spennende og enkelt fiske.
Kjøp en kastedupp med en vekt
som er tilpasset kastevekten du har
oppgitt på stanga. Unngå dupper
med for mye oppdrift. Gjerne
heng på litt bly slik at duppen
akkurat flyter. Noen dupper kan
fylles med vann for justering av oppdrift. Bruk gjerne litt lang fortom,
og små mark-kroker er fint til alle
størrelser av fisk. Størrelse #10
fungerer fint til det meste.
l Naturlig agn: Det vanligste agnet,
spesielt til ørret og abbor er nok
meitemark. Mais eller brød/deig
kan være fint agn til små karpefisk
og hel død agnfisk er å anbefale
til gjedde. Kombinasjon av kunstig
agn og naturlig agn fungerer også
bra for mange arter. En liten sluk
med fortom og en liten markkrok
fungerer bra blant annet på røye.

Abbor er en glupsk og artig sportsfisk det er enkelt å komme i kontakt med, hele året. Foto: Irvin Kilde

HVA SLAGS FISK SKAL
DU FANGE?
l Ørret, røye og harr: Hapselfiske
med sluk og spinner, eller dupp-/
søkke/friline-meite (bare markkroken) med mark.

Fjellrøye. Foto: Arne Hjelmtvedt

l Abbor: Duppmeite med mark,
eller haspelfiske med små sluker
og gummijigger.

l Gjedde: Haspelfiske med wobbler,
jigg eller sluk. Prøv også duppfiske
med hel agnfisk

l Karpefisker (mort, sørv, suter,
stam, verderbuk, brasme etc.):
Duppfiske med naturlig agn (mais,
brød, mark)

l Ål: Husk at all ål er totalfredet for
alle typer fiske, disse skal settes
skånsomt tilbake om du er uheldig
og fanger en.
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HER FINNER DU FISKEN

ISFISKE
Også på vinterturer, er det gode
muligheter for å fiske. Ørret,
abbor, lake og røye er eksempler på arter som det er enkelt
å komme i kontakt med. Her
brukes gjerne korte stenger (3-4
fot) eller pilkestikker. Her er det
gjerne balansepilk, mormysjka
og røyeblink – gjerne kombinert
med agn som meitemark og/eller
maggot. Til lake er det hel eller
stykker av agnfisk som er vanligst
å bruke. Husk lover om kun bruk
av død agnfisk og fisk fanget i
samme vassdrag. Den meste relevante forskjellen i utstyr fra fiske
ellers på året, er isbor. Ellers er
det viktig å tenkte sikkerhet. Gå
aldri ut på is uten å forhøre deg
om at isen er sikker, samt prøvebor jevnt og trutt når du beveger
deg utpå, for å se at isen er tykk
nok til å gå på. Husk flyteplagg
(flytedress) og ispigger!

l Tenk som en fisk; hvor finner jeg
mest mat uten å bli spist selv, og
uten å bruke krefter?
l Fisken oppholder seg altså der
det er mat, og samtidig trygt. Eller
gjerne motsatt.
l Fisk generelt nært der fisken har
skjulmuligheter.
l Fiskens mat er generelt mer aktiv
og mer tilgjengelig i skumring og
gryning.
l Fisken føler seg også tryggere når
det er mørkt, og kommer nærmere
land.
l Fisk generelt nær land, gjerne ved
sivkant eller marbakke, spesielt i
skumring og gryning.
l Brådype tjern i myr og skog, start
fisket helt inntil land.
l Fossekulper er bra, sammen med
svinger/loner, i strømkant der
strøm og dyp varierer.
l Regnvær vasker ut mat. Prøv
småvann og bekker etter regnskyll
og voksende vannstand.

l Prøv også i raskt strømmende
vann, gjerne bak store steiner, trær
og røtter.

Foto: Bent Lindsetmo
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Illustrasjon: Henrik Lerdahl

l Inn- og utos er godplasser, gjerne
litt opp/ned i bekkene/elvene.
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Tips til videre utforsking av
dette fagområdet:

HVORDAN FÅ FISKEN
TIL Å BITE?

l Varier metodene, varier kastlengde, retning og innsveiving, og
skift farger/agn ofte.

l Juster snellebremsen slik at snøret
ikke ryker, men slik at du likevel
klarer å sveive inn snøret.

l Fisken biter selvfølgelig best når
den er sulten, og når den ikke er
skremt og redd.

l Smått er godt. Prøv med mindre
sluker dersom du ikke får fisk.

l Mange mister fisken like ved land.
Unngå brå rykk, og bruk håv på
stor fisk!

l Fisken trenger mer mat og er
generelt mer aktiv når det er varmt.

l Prøv med meitemark, liten krok
med naturlig utfoldet mark (ikke
knøvle).

l Vannet er som en linse og fisken
ser over kanter, gå aldri helt ut til
vannkanten.

l Gjerne med bare krok/mark, evt
med noen få splitthagl. Så lett som
mulig!

l Unngå å kast skygge utover vannet,
fisk mot sola og gjerne langs land
foran deg.

l Vær tålmodig! Storfisken forflytter
seg mer og vil passere forbi deg til
slutt.

l Vær så lydløs og så lite synlig som
mulig, og ikke vær redd for å se litt
komisk ut.

HVA GJØR DU NÅR DET
NAPPER?

l Stå gjerne på huk eller ligg i
gresset, eller sitt inntil eller bak
busker, trær og steiner.

l Gjør et lite mothugg/tilslag for å
feste kroken.

l Regn, vind og generell uro i vannet
kamuflerer dine bevegelser.
l Fisk kveld, natt og morgen, da
kommer fisken nærmere og du er
mindre synlig.

l Hold stanga rett opp, hele tiden
med snøret stramt. Ikke pek på
fisken med stanga.

l Rask avliving med knekking av
nakke eller slag i hodet med en
stokk/pinne/kniv, om du skal bruke
fisken (husk eventuelle regler om
minstemål og fredninger).
l Bløgg fisken med en gang ved å
skjære eller rive over noen gjellebuer.
l Ikke vent for lenge med å gjøre
opp fisken og ta ut blodranda
(nyre).
l Med folie, salt og pepper (gjerne
smør) for hånden kan du krydre og
pakke med en gang.
l Legg den så på grill/bål ved første
anledning.
l Koking i kjele eller steking på steinhelle er også godsaker, men husk
salt og pepper.
l Noen steder har fisken innvollsparasitter. Det er mange typer,
men ingen er farlige for mennesker. Så lenge de blir med ut når du
gjør opp fisken så er fisken like god
som mat!

1
www.inatur.no
Et sted for informasjon til
norske vann og vassdrag, og
for kjøp av fiskekort

2
www.artsfiske.com
Et gratis nettsted for logging
og registrering av dine fangster og arter.

3
Sportsfiskerens leksikon er
god, gammel og innholdsrik

4
Aschehougs store fiskebok
(Per Pethon) – Bok med alle
Norges fiskearter

5
Hekta på fiske
(Ole-Håkon Heier) – Tips,
utstyr og metoder til over
100 norske fiskearter

6
www.hooked.no – Norges
største nettsted for fiske

7w
Foto: Bjørn Florø-Larsen
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Norges Jeger og Fiskerforbund har mye god informasjon i blader og på nettsider

Velg riktig

SKIUTSTYR

Når den første snøen har lagt seg i marka
våkner gjerne lengselen etter å komme seg ut
på ski. Har du behov for å skaffe deg nytt utstyr
er det fornuftig å tenke nøye gjennom hva
du trenger utover i skisesongen og velge ski,
bindinger og støvler som dekker flere typer
bruk.

KURS

3

DETTE KURSET GIR DEG
NYTTIGE TIPS OM:

› Hvilke ski og staver som
er riktig for deg og ditt
behov
› Hva slags skistøvler
du bør velge
› Hvilke bindinger som
passer for ditt bruk

Skrevet av
NILS BLOCH-HOELL

››
Foto: Julie Maske
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Slik velger du
riktige ski

Dette kurset gir deg gode tips slik at du lettere kan finne ut hvilke ski som passer for deg. Foto: Elin Hansson

F

ør du kjøper nytt skiutstyr, må
du ha tenkt gjennom følgende:
Hvor skal skiene brukes og
hvor god er du egentlig? Skal du gå i
oppkjørte, preparerte spor, eller tråkke
løype selv? Være ute i mange dager,
gå søndagstur eller ha muligheten til
begge deler?
Myke eller stive? Riktig lengde og
stivhet på skiene avhenger av høyde,
vekt med sekk og teknikk. Jo mykere
ski, jo mer av sålen i bakken – bedre
feste og litt dårligere fart på flatene og
i nedoverbakkene.
Skimodellene som er litt bredere
flyter bedre i løs snø, er mer stabile og
lettere å styre.
30

Med stålkant har du enda mer kontroll på hardt og isete underlag. Stor
innsving er med på å gi gode svingegenskaper.
Mange har to til fire par ski, for
skiene blir mer spesialiserte. Det er
fornuftig å kompromisse, og finne ski
som kan duge til flere slags turer.
I kuperte fjellområder velger stadig
flere en toppturski, også på hyttetil-hytte-turen. Men det er tungt og
tregt på flatene.
Selv toppturski kan smøres og
brukes bortover, men da er de trege.
Velg kortere ski for bedre kontroll
utfor.

VELG RIKTIGE
SKISTAVER
l Turstaver: Turstaver
lages normalt i glassfiber
eller aluminium. Det er
her viktig at trinsen ikke
blir for liten, men heller
ikke så stor på en fjellstav.
Turstavens lengde er
ca 30 cm kortere enn
kroppslengden, eller til
midt på skulderen.

l Støvelen må føles behagelig og
gi god støtte. For å unngå kalde
føtter bør du velge skistøvler med
plass til strømper og tykke sokker.
l Mykere støvler egner seg godt til
turgåing i løyper og vanlig terreng,
mens stivere støvler egner seg best
til turer i ulendt terreng og utenfor
oppkjørt løype.

VELG RIKTIGE
BINDINGER

l Fjellstaver: Staver til bruk
i fjellet bør være solide og
ha stor trinse slik at staven
får god bæreevne. Håndtak i skinn er å foretrekke.
Stavens lengde bør være
slik at staven rekker midt
på skulderen når en står
på gulvet.

Det fins fire typer typer
bindinger: NNN-binding, BC-binding, 75
mm-binding og
randonee.

l Toppturstaver: Staver
til randoneeturer må ha kraftig
trinse, helst i lær og aluminium.
Stavene bør være justerbare så
man kan ha ulik lenge på staven
på turen opp og når man kjører
nedover. Du bør kunne justere
stavlengden med votter på.

l Med BC- eller 75 mm-binding får
du kraftigere og varmere støvler.

VELG RIKTIGE
SKISTØVLER

l Til krevende toppturer og randonee må du kjøpe spesialisert
utstyr. Korte og brede ski, med stor
innsving.

Det spesielt tre ting å tenke på:
Støvler må ha en passform som passer
foten din, de må egne seg til det du
ønsker å bruke den til, og de må være
i samme kategori som skiene og
bindingene.

l Vanlig
NNN-binding
passer bare til lettere
og tynnere støvler.

l Til marka og vanlige fjellturer
fungerer BC-binding fint.
l Skal du gå brattere og på topptur
anbefaler vi 75 mm-binding,
gjerne med kabel.
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SKI, BINDINGER OG STØVLER FOR TURBRUK
Vi har tatt en prat med skiutstyrsekspert Børge Nebb hos Axel Bruun
Sport/Sport1, og her gir han deg tips og
gode råd når du skal velge deg ski for
turbruk.

MARKASKI
På turer i marka kan man selvfølgelig
bruke alle typer langrennski, men for
de aller fleste vil «markaski», være et
bedre alternativ. Slike ski er 40-60 mm
brede og har gjerne noen mm innsving.
Noe som gjør skiene lettere å svinge.
Man kan velge mellom smøre eller
smørefrie ski. De dyreste modellene har
en såle som trekker godt til seg glider
og gir derfor bedre glid.
Zeroski og smørefrie ski
er gode alternativer for
dem som synes at å

32

smøre ski er et ork. Det
mest populære nå for tiden
er smørefrie felleski. Da
får man ganske gode ski på
de fleste smøreforholdene.
Pass på å få ski som er
tilpasset kroppsvekten.
Binding: Det brukes manuell- eller automatbinding
og mange ski kommer nå
med binding fra produsenten. Disse bindingene kan
lett reguleres.
Skisko: Skoene er ofte i
syntetisk materiale som
tåler fuktighet og har god
isolering. Noen modeller
har også ankelstøtte. De
rimeligste skoene er ofte for myke og
blir derfor ustabile.

CROSSOVERSKI
Dette er ski som er en mellomting
mellom markaski og fjellski. Den fremstår som ei grov markaski eller ei lett
fjellski. Disse
passer godt
for de som
ønsker ei ski
som skal brukes
både i marka og
på hytta i fjellet.
Skiene er gjerne
50-60 mm brede og har
hel eller ¾ lengde med stålkant. Finnes
også med feller integrert. Krever litt
stivere sko enn til markaskiene.
FJELLSKI
Ei fjellski har en bredde fra 65 mm og
oppover. Lengden kan variere fra 10 cm
under eller ca 25
cm over kroppslengden. Jo kortere
ski jo enklere
er det å svinge i
skog og ulendt
terreng. Korte ski
kan kompenseres
med å øke bredden
for å gi god nok
bæreevne. Dyktige
skiløpere kan velge
litt lengre ski. Skal
du også bruke
fjellskiene i oppkjørte løyper, er
det viktig at skiene
ikke er for brede.
Stålkanter gir god
kontroll på hardt

og isete føre. Har du hund anbefales det
ski uten stålkant for å unngå å skade
hunden.
Skal man gå mye bortoverturer
er det en fordel at skiene har smørespenn. Dette er avgjørende for at
skismurningen ikke skal slites bort
raskt og man får bakglatte ski som må
smøres gang på gang samme dag. Det
finnes egne damemodeller som er myke
og passer for lettere personer.
Modeller som Åsnes Ingstad og
Fischer E 109 er av de bredeste. Disse
har god bæreevne, har stort innsving
som gjør de lettsvingte. Kan
også brukes på lettere
toppturer.
Det er grunn
til å merke seg
Fischer sin modell «Travers».
Disse skiene er
78 mm brede, har stålkant, er smørefrie
og har feller. Denne modellen har blitt
meget populær blant fjellfolk som holder seg langt unna oppkjørte skispor.
Binding: Det er to systemer som er
vanlige: BC (manuell eller automat)
og 75 mm. BC er mest gåvennlig mens
75 mm gir en mer kontrollerbar ski
nedover.
Skisko: Lave
eller høye modeller for BC
eller 75 mm.
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TOPPTURSKI
Hovedsesongen for toppturer på ski er
som regel fra midten av mars til mai.
Da er ofte de store snøfallene over, og
snøen har satt seg. Det er som regel randoneeski som brukes til toppturer i dag,
men det er også noen som kjører telemark. Telemarksvingen er i hovedsak
en løssnøteknikk og kommer til sin rett
under slike forhold. Randoneeutstyret
er langt mer allsidig. Slikt utstyr er også
enklere å bruke under alle typer føre.
Korte ski er lettere i vekt og er
lettere å svinge, men kan bli ustabile,
spesielt om du får litt fart på dem.
Lengre ski blir litt tyngre, men er mer
stabile i fart.
På hard snø trenger du ikke så mye
bredde på skiene som på myk snø hvor
det er en fordel å ha nok bredde til å
flyte tilfredsstillende, som i puddersnø.
Ideelt sett bør du velge en smalere ski
til vårsesongen enn til den mørke delen
av vinteren. Skal du ha ett par toppturski til hele sesongen bør du gå for en

Fjellkunnskap og riktig utstyr kan gi deg mange fine naturopplevelser for livet.
34 Remmereit
Foto: Ingvill

mellomting. Velg da ski som er 90 til 95
mm brede på midten.
Ønsker du å bruke skiene i skiheisen bør du styre unna de aller letteste
skimodellene. De er i mange tilfeller
mindre solide og mindre kjøredyktige
enn tyngre ski. Med tyngre ski må du
slite litt mer på vei opp, men det får du
igjen i bedre kjøreegenskaper
til nedkjøringen.
Binding: Det er egne
randoneebindinger
som er laget for å gå
oppover i ulike hellingsgrader. Man låser fast hælen slik at
den blir lik en slalombinding når man
kjører nedover.

Skisko: Topptursko er høye og de fleste
har også gåfunksjon som gir god bevegelse i ankelen.
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Slik tar du bedre

TURBILDER

KURS
Å forevige de magiske øyeblikkene med kamera
kan tilføre en ekstra dimensjon til turopplevelsen. Med innsatsvilje og enkle grep kan
du bli en enda bedre fotograf. I dette kurset
får du tipsene du trenger for å komme i gang.

4

DETTE KURSET GIR DEG
TIPS OG TRIKS OM:

› Praktisk bruk av kamera
De rosa blomstene i forgrunnen skaper liv og
dybde i bildet fra toppen av Kitind, Lofoten.
Olympus E-M5MarkII, 7-14mm/f2.8, 11mm,
1/500 sek, f/6,3, ISO 100

› Komposisjon
› Lys
› Grunnleggende
fototeori
› Lek med kamera
› Deling av bilder på
Instagram

Tekst og foto
KRISTIN FOLSLAND OLSEN

››
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KOMPOSISJON

Ha alltid kamera
tilgjengelig

l Et godt utgangspunkt er å bruke
tredelsregelen. Ved hjelp av et
rutenett med ni like store ruter
plasseres hovedmotivet i ett av de
fire punktene der linjene krysses.

D

u kan ha et
superfancy
kamera,
men ligger det godt
nedpakket i sekken,
blir det ikke mange
bilder å skryte av.
Å ha kameraet lett
tilgjengelig er det
aller viktigste for den
som ønsker å ta gode
øyeblikksbilder!
De fleste kameraene nå til dags er
gode, og i mange
tilfeller fikser et
Artikkelforfatteren på toppen av Geitgallien i Lofoten,
mobilkamera eller
med sin gode venn Olympus EM1 rundt halsen.
et kompaktkamera
GoPro Hero4 Black, 3mm, 1/350 sek, f2,8, ISO 100
biffen. Det er en fordel
om kameraet ditt har en søker. Mange derfor mye enklere å håndtere på tur.
kompaktkameraer har kun en LCDHa med ekstra batterier og minskjerm, og det kan være vanskelig å
nekort. Om vinteren lades batteriene
se noe som helst på skjermen i sterkt
raskt ut, og det lønner seg å oppbevare
sollys eller snølandskap.
ekstrabatteriene på et varmt sted, som
For turfotografer kan speilløse
i en innerlomme.
systemkameraer med utskiftbar optikk
Ha en pusseklut lett tilgjengelig for
være et ypperlig valg. Disse kameraå rengjøre linsa. Det er spesielt aktuelt
ene er betraktelig lettere og mindre
i snø- eller regnvær.
enn speilreflekskameraene, og er
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Følger man tredelsregelen får man en harmonisk komposisjon. Rundfjellet, Lofoten.
Olympus E-M1, 12-40mm/f2.8, 40mm,
1/400 sek, f/11, ISO 200

l Plasser bildeelementene slik at de
får rom rundt seg. Eksempelvis bør
et bilde av en syklist ha rom foran
syklisten. Det samme gjelder for
blikkretning til turkameraten; rom i
den retningen vedkommende ser.

l Linjer er et godt virkemiddel når
du komponerer et bilde. Øynene
vil følge linjer, og de er derfor
nyttige for å trekke oppmerksomheten til betrakteren dit du vil ha
den.
l Sørg for å ha rett horisont i bildene
dine. (Såfremt det ikke er et bevisst
grep å unnlate dette.) Ellers kan
betrakterne bli sjøsyke! I mange
kameraer finnes hjelpelinjer i søkeren som hjelper deg med å holde
horisonten rett.
l Rydd opp i motivet ditt. Skal du
ta et turportrett, sørg for at ikke
uønskede elementer som f.eks.
skistaver står rett bak modellen slik
at det ser ut som det vokser horn
ut av hodet til vedkommende. Flytt
stavene, flytt på deg selv for å få et
annet perspektiv, eller ta et annet
utsnitt for å unngå rot.
l Bruk forgrunn bevisst. Å ha med
elementer helt i forgrunnen kan
skape mer dybde i bildet. Kryp ned
på knærne og få med en fargerik
blomst eller en rennende bekk i
forgrunnen når du tar bilde av en
fjellvandrer.
l Varier utsnittet. For å fortelle en
turhistorie med bilder trenger du
både detaljer, aktivitetsbilder og
store oversiktsbilder.

LYS
Blikket vil automatisk følge linjer, og leseren
blir «dratt» med inn i bildet. Værøy, Lofoten.
GoPro Hero5 Black, 3mm, 1/900 sek,
f2,8, ISO 100

l Å fotografere betyr «å male med
lys». Både retningen og karakteren
til lyset er av betydning.
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blir skarpt. En liten blenderåpning
(stort tall f.eks. f22 ) gir skarphet i
hele bildet, mens en stor blenderåpning (lite tall, f.eks. f2,8) gir
skarphet kun der du fokuserer,
mens det som ligger bak og foran
blir uskarpt.

l Midt på dagen med høy sol, blir
det sterke kontraster. Mørke deler
av bildet kan bli for mørke, eller
lyse deler kan bli helt utbrent.
l Tidlig og sent på dagen når sola
står lavt på himmelen, er lyset mykt
og varmt. Dette er flotte forhold for
fotografering.

Varmt, eksplosivt og deilig lys ved soloppgang i Lofoten. Olympus E-M1, 100300mm/f4.0-5.6, 300mm, 1/250 sek,
f/8, ISO 320

l Å ha lyset i ryggen, altså at motivet
blir belyst forfra, er enkelt å forholde seg til, ulempen er at bildene
kan bli noe «flate» og kjedelige.
Pass på å unngå din egen skygge i
bildet.
l Sidelys gir gjerne mer liv til motivet, ved at det dannes tydelige
skygger.
l Det går også an å ta med sola i
bildet. Det fungerer gjerne best
med kraftige vidvinkelobjektiver.
For å få stjerneeffekt med stråler ut
fra sola bruker du en liten blender
(høyt tall).

40

Skyggelek i motlys. På vei opp til Trollsadelen
i Lofoten. Olympus E-M1, 12-40mm/f2.8,
40mm, 1/320 sek, f/10, ISO 100

l Fotografering i motlys gir store
kontraster. I motlys kan du ta fine
silhuetter eller leke med skygger.

KAMERAINNSTILLINGER
l Du kan klare deg bra med å bruke
autoprogrammet på kameraet,
men dersom du vil ha mer kontroll
på bildene, bør du lære deg det
grunnleggende innen fototeori;
forholdet mellom blender, lukker
og ISO. Har du forståelse for
hvordan disse faktorene virker inn
på hverandre, øker dette mulighetene til kreative kvalitetsbilder.

l ISO´en beskriver lysfølsomheten
til bildebrikken.
l For å få et riktig eksponert bilde
(som ikke er for mørkt eller for
lyst), kan vi justere på de tre parameterne over.
l Skal du ta bilder av motiver i fart,
trenger du raske lukkertider. For å
stoppe hurtige bevegelser bør du
ha en lukkertid på 1/1000 sekund
eller raskere.

l Blenderen slipper lys inn på bildebrikken.

l Av og til ønsker du å ha lang lukkertid, eksempelvis for å få vannet
i en bekk til å bli slørete og mykt.
Da må du kanskje bruke lukkertid
på flere sekunder. Prøv deg frem.
(Evt må du også bruke ND-filter.
Google det!)

l Lukkeren bestemmer hvor lenge
lyset skal slippes inn.

l Blenderen bruker du til å
bestemme hvor mye i bildet som

Med stor blenderåpning og fokus på
Bunesstranda langt der nede, blir føttene
uskarpe. Canon EOS 5D Mark III,
24-70mm/f2.8, 51mm, 1/400 sek,
f/3,2, ISO 100

LEK MED KAMERA
l Se an situasjoner og vær i forkant av hendelser. Skal turfølget
krysse en bekk, sørg for å være
førstemann over og stå klar med
kameraet når de andre kommer.
Er det lov å håpe på et lite plump?
For kunstens skyld!
l Vær mobil. Flytt på deg selv og
bruk ulikt perspektiv når du fotograferer. Stå ikke bare rett opp og
ned, men legg deg ned på magen
eller klatre opp på en høyde i
terrenget for å finne spennende
synsvinkler.
l Drittvær er fotovær. Når mørke
skyer ruller inn og himmelen
Fortsettes side 46
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Ved å innta en lav posisjon og ta med myrulla
i forgrunnen, blir komposisjonen med ett mer
spennende. Det skaper også større dybde i bildet
som er tatt på Reinesfjellet i Skjomen.
Canon EOS 5D Mark III, 24-70mm/f2.8, 24mm,
1/1600 sek, f/6,3, ISO 250
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Blå himmel, pudder opp til puppene, og verdens vakreste utsikt fra Store Trolltind i
Lofoten. God posisjon, rask skuddtakt, kort lukkertid og en leken kompis er oppskriften
på foto-suksess. Olympus E-M1, 12-40mm/f2.8, 12mm, 1/1600 sek, f/11, ISO 400
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åpner seg, er det mulighet til å ta
dramatiske og spennende bilder.
De fleste tar solskinnsbilder, mens
kameraet blir liggende ubrukt i
snøstorm eller regnskyll. Dette
kan fort bli de mest interessante
bildene.
l Hoppebilder er morsomt! Her
kommer noen ting å tenke på:
• Vidvinkelobjektiv er en fordel.
Det gir et vidt perspektiv og det
ser ut som om folk hopper enda
høyere enn de faktisk gjør.
• Kom deg lavt ned på bakken, og
skyt oppover mot himmelen.
• Hvis du har en vippeskjerm på
kameraet, er det supert til dette
formålet, da er det enklere å se
motivet.
• Still inn kameraet på serieopptak.
• Bruk lukkertid på minimum
1/1000 sek. Så er det bare å
fyre løs!

INSTAGRAM
l Sosiale medier er en fin
måte å hente inspirasjon, og
for å vise frem bildene dine.
l Vær kritisk til hvilke bilder du legger
ut, og hvor ofte du legger ut. En
gang om dagen er kanskje nok? Å
legge bilder i serie er en fin måte å
fortelle en historie på.
l Gå ikke bananas med filterbruk og
redigering. Ofte holder det med
å rette opp horisont og gjøre små
justeringer på lysstyrke, kontrast og
hvitbalanse (varme). Prøv deg forsiktig frem med lux-spaken. Den finner
du som todelt sol-symbol øverst i
redigeringsskjermen. Å lysne opp i
skygger, legge til vignett og forsterke
farger er nødvendig ved noen motiver. Bruk gjerne filter, men juster
ned styrken på dem ved å trykke to
ganger på det valgte filteret.
l Bruk relevante hashtags, eller lag
dine egne. Vil du at andre turfolk
skal se bildene dine kan du f.eks.
bruke hashtagger som #utno, #dnt
og #liveterbestute.
l Skriv korte bildetekster. Det er få
som tar seg tid til å lese lange bildetekster.

God vidvinkel, rask lukkertid og en tøff
skikjører er det som skal til for gode blinkskudd på østkysten på Svalbard.
Olympus E-M5MarkII, 7-14mm/f2.8,
7mm, 1/2000 sek, f/9,0, ISO 400
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l Følg inspirerende fotografer og
turfolk. Du kan jo begynne med
forfatteren av dette kurset!
@kristinfolsland
Kursforfatter Kristin Folsland Olsen er
fotograf og foredragsholder.
Olympusambassadør. www.folsland.no

Sola som er i ferd med å gå ned i Vestfjorden brer sitt
varme lys over Lofotfjellene. Hunden Henry får stukket
snuten sin inn i forgrunnen.
Olympus E-M1 17mm/f1.8, 1/200 sek, f/6,3, ISO 200

4
TIPS

til deg som ønsker å lære
mer om fotografering:

1
Har du ambisjoner innen
fotografering, må du
minimum lære deg det
grunnleggende innen
fototeori; forholdet mellom
blender, lukker og Iso.

2
Boka «Naturfoto» av
Ole Jørgen Liodden
anbefales.

3
Flere fotobutikker holder
jevnlig fotokurs og
workshops:
foto.no, japanphoto.no,
scandinavianphoto.no og
interfoto.no

4
Lightroom er en ypperlig
programvare for å
organisere og redigere
bilder. Fotografer i RAWformat og eksporter ut i
JPG.
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Velg riktige

TURSKO

KURS
Gode tursko er viktig. Å velge den riktige
skoen til akkurat din fot er en viktig investering. Når du først har funnet «go`skoene» har
du den beste garantien for gode turopplevelser i mange år framover.

5

DETTE KURSET SKAL GI
DEG GRUNNLEGGENDE
KUNNSKAP OM:

› Hva som kjennetegner
en god tursko
› Hvordan du velger
riktige sko
› Ulike materialvalg
› Hvordan du forebygger
problemer

Skrevet av
KNUT BALSTAD

Foto: Are Løset

››
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KURS 5: VELG RIKTIGE TURSKO

Hva er gode tursko?

SLIK VELGER
DU RIKTIGE SKO
Her er det mye å velge blant. Lettere
tur/terreng sko / kraftige joggesko
som brukes i marka, de klassiske
fjellskoene og de kraftigere og ofte
høyere jaktstøvlene som gjerne
brukes utenfor stier og i et mer ulendt
terreng. I prinsippet kan alle typer
sko brukes over alt, men i dette kurset
vil vi fokusere mest på fjellsko.
l Skal du kjøpe deg nye fjellsko,
er passformen noe av det aller
viktigste. De ulike merkene har ofte
ulike måter å bygge opp skoene
på, så det gjelder derfor å finne sko
som passer til dine føtter. Gå noen
runder i butikken og test alltid
begge skoene. Legg gjerne inn en
såle som gir støtte under foten – de
fleste fjellsko leveres – dessverre –
ofte med en dårlig innersåle.

Velger du sko som ikke passer føttene dine kan turen bli en lidelse. Velg de skoene som passer
best til føttene dine. Ikke spar på pengene når du skal kjøpe sko. Det kan du gjøre på annet
turutstyr. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

D

u bør bruke god tid når du
skal velge nye tursko. Å ha
sko som gnager kan ødelegge
mye av gleden på en ellers vellykket
tur. Det første du må tenke på er hva
slags behov du har. Trenger du sko
som passer til turer i marka eller trenger du mer robuste fjellsko som skal
bære både deg og en tung oppakning
over lange strekninger i til dels krevende terreng. Prøv flere typer sko fra
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forskjellige leverandører for å finne de
beste skoene for dine føtter.
Hva er det som kjennetegner gode
sko? Gode sko skal gi deg god støtte og
beskytte føttene dine. Skoene bør ha
kraftige såler med godt grep på glatt
underlag. Innvendig bør skoene tilpasse seg føttene dine og ha såler som
støtter tråkket. Høye sko gir bedre
stabilitet og beskytter mer mot vann,
men er tyngre.

l Fjellsko kan gjerne være litt
romslige. Du skal kunne røre
tærne godt. Blir skoene for trange,
blir du lett kald på beina. Beregn
også plass til gode ullsokker.

turer over flere dager vil sko som
støtter rundt anklene gi god avlastning til muskulaturen i anklene.
l Skal du gå kortere turer, kan ofte
lettere og mindre stiv sko være å
foretrekke.

TA VARE
PÅ SKOENE DINE
Gode sko fortjener god
behandling. Da varer de mye
lengre. Etter turen rengjør du
skoene, så smører du de inn med
voks eller sprayimpregnerer
dem for å opprettholde
impregneringsevnen. Spesielt
med syntetiske sko er
rengjøring viktig for å ta vare på
pusteevnen. Ikke tørk skoene
(spesielt lærsko) i sola eller i
varmeskap da det vil tørke ut
læret og over tid få det til å
sprekke.

l Fjellsko som skal brukes til å gå i
variert terreng med fjell og stein
bør ha en stiv solid såle. En stiv såle
gjør det lettere for deg å gå stødig
på spisse kantete steiner. Samtidig
vil en solid såle beskytte føttene
mot de skarpe steinene.
l Fjellsko som rekker over ankelen vil
gi en god støtte og er å foretrekke
på de fleste turer. Spesielt med
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HVA ER RIKTIG
MATERIALVALG?

SLIK FOREBYGGER
DU PROBLEMER

Uansett hvilket materiale det er i
skoene behøver de stell og puss.

l Fjellskoene dine bør du «gå inn»
før du legger ut på en lengre tur.
Har du kjøpt deg nye sko, kan det
være smart å ha med sårplaster,
f.eks. Compeed, i tilfelle skoene
begynner å gnage litt.

l Lær: Fordelen med lær er at det er
lett å vedlikeholde. Det gir solide
sko som tåler våte og skitne stier.
Lærskoene vil forme seg etter
føttene dine og vil gi de en god
passform. Ulempen med denne
type sko er at de ofte er litt tyngre.
Skoene leveres ofte med Gore-Tex
membran.
l Syntetisk: Denne type sko er myk
og god på foten. Skoen sitter ofte
godt på foten fra dag én, mens en
lærstøvel ofte trengs å «gåes» inn.
Det negative med denne typen er
at porene og mønsteret i stoffet
gjør vedlikehold og pussing vanskeligere. Gjørme og rusk samles i
mønsteret. Skoene leveres ofte med
Gore-Tex membran.

l Når du har på deg skoene er det
viktig å få strammet skolissene
slik at hælen «låses» fast helt bak i
skoen – da unngår du
at den glipper.
Bygg gjerne
opp med
en ekstra
såle
dersom
skoen
fortsatt
glipper.

FJELLSKO ELLER TURSKO?
Fjellsko/støvler og tursko er forskjellige fra hverandre og er designet for
forskjellige bruksområder.

Turskoene har vanligvis lavt skaft
eller ingen ankelstøtte og har lav
vekt. De egner seg godt til enklere
dagsturer i lettere terreng. Sålen er
tynnere enn på en fjellsko, men like
gripevennlig.

s on
Foto: Elin Hans

Fjellsko har en mer robust oppbygning med en tyngre vekt. Disse skal
bære både deg og tung oppakning
over lange strekninger, både bortover,
oppover og nedover. Fjellsko har

også et høyere skaft for god støtte
rundt ankel, og en kraftigere såle
som beskytter mot steiner når du går.
Ofte er disse utstyrt med tåhette og
hælkappe som beskytter. Det finnes
også ekstra høye fjellsko som egner
seg godt til jakt eller for de som ferdes
mye i terreng med høy vegetasjon.

HUSKELISTE VED KJØP AV
TUR- OG FJELLSKO:
• Tenk over hvilket terreng du
skal gå i
• Myke, lette sko for lett terreng
• Tyngre, mer vridningsstive sko
for utfordrende terreng
• Jo høyere opp i landskapet,
jo tyngre og stivere bør skoene være
• Tung tursekk = tyngre og stivere sko
• Men: Jo tyngre sko, jo tyngre å gå
• Nye sko gir bedre støtte enn
gamle sko
• En tung person trenger ofte tyngre
og stødigere sko
• Ikke spar på pengene når du skal
kjøpe sko. Det kan du heller gjøre på
annet turutstyr.

Det er viktig at du velger den fjellskoen som passer best til foten din og til ditt bruksområde.
Riktig tursko en forutsetning for at turen skal bli hyggelig. Foto: Irmelinn Remmereit
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Tips om nyttige

APPER

Bruk av ny teknologi kan være både motiverende og nyttig for den som er glad i å gå på
tur. I dag finnes det en rekke apper du kan
laste ned på telefonen og som tar for seg ulike
temaer og aktiviteter knyttet til friluftsliv. Dette
kan være forslag til turer, registrering av turposter, oversikt over skiløyper, digitale kart og
varsling av vær, skredfare eller ulykker.

KURS

6

DETTE KURSET GIR
DEG GRUNNLEGGENDE
KUNNSKAP OM:

› Generelt om
appteknologi
› Forberedelser før turen
› Noen utvalgte apper
og hva de kan brukes til
på tur

DET ER VIKTIG Å HUSKE
at apper på
smarttelefon ikke
kan erstatte kart og
kompass
på fjellturer!

Skrevet av
MERETE BJØRNÅS
AARSTEIN

››
Foto: Sindre Thoresen Lønnes
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Hva er en app og hva
kan apper brukes til?

E

n app (applikasjon) er et dataprogram som man kan laste ned
på en smarttelefon, nettbrett
eller andre mobile enheter (Android,
iPhone og Windows med flere). Appene lastes
ned fra
Google Play
til Android,
fra App
Store til
iPhone, og
fra Store til
Windows.
Mange
apper er
tilgjengelig
Foto: Sindre Thoresen Lønnes
for gratis
nedlastning, mens andre kjøpes gjennom den aktuelle nettbutikken. En
del apper har to versjoner; en som er
gratis og en man må betale for.
En app kan for eksempel vise
rutevalg for å komme fram til et gitt
turmål. Vel framme på turmålet kan
man via appen «sjekke inn» for å vise
at man har vært på det aktuelle turmålet. Appen vil da erstatte tradisjonell
bruk av klippekort eller kodeord som
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dokumentasjon for besøk på turposter.
Det er viktig å vite at batteriet på
telefonen har kortere levetid når man
bruker datatrafikk og spesielt GPS. På
lengre turer bør man derfor vurdere
om det er
behov for
å ha dette
aktivt under
hele turen.
Datatrafikk
er nødvendig for å
f.eks. laste
ned kart
og annet
innhold,
mens GPS
er nødvendig for å se hvor man er på
kartet. Når kart og annet innhold er
lastet ned, kan man spare batteri ved
å skru av datatrafikken, og hvis man
vet hvor man er på kartet, kan man
slå av GPS for en periode. For å sikre
seg en best mulig turopplevelse kan
det være smart å ta med seg en liten
batteribank for å lade opp mobilen
underveis.

FORBEREDELSER
FØR TUREN
l Last ned og oppdater alle apper
du ønsker å benytte på turen før du
drar.
l Bli kjent med mulighetene appen
gir deg.
l Utfør registrering med brukernavn/passord for de appene som
krever det, og se igjennom innstillingene før du drar på tur.

NYTTIGE APPER FOR
BRUK PÅ TUREN
Turmål
l UT.no
Dette er «Hele Norges
turplanlegger». Her finner man turforslag, hytter
og kart i hele Norge. Man kan søke
opp et ønsket turmål, eller finne
forslag til turmål som er i nærheten av deg. For hvert turmål finnes
kart og turbeskrivelse. Appen
benyttes med GPS og datatrafikk
påslått på smarttelefonen.
l DNT SjekkUT
Denne appen er «Din
digitale turpostkasse».
Turposter finnes over
hele landet. Dersom man ønsker å
registrere digitalt at man har vært
på en turpost oppretter man en
brukerkonto. Om GPS på smarttelefonen er aktiv, vises turposter
nær der man befinner seg. Her

finnes kart og beskrivelse av aktuell
tur, og når man er nær nok turmålet kan man «besøke» turmålet i
appen ved å velge «Besøk» i stedet
for å bruke klippekort eller notere
ned koder for postene. Appen
benyttes med GPS og datatrafikk
påslått på smarttelefonen.
Kart
Statens kartverk har laget en løsning
for tilgang på kart for smarttelefoner;
«Hele Norge rett i lomma». Denne
løsningen er basert på kartverkets
Norge 1:50 000. Man kan gratis
laste ned detaljert kart over hele
Norge (samt 50 km inn i Sverige)
på smarttelefonen. Kartene lastes
ned fylke for fylke. For å bruke kartet
må man først laste ned gratisappen
GeoViewer fra LizardTech. Kartet
kan brukes offline. Med GPS-en på
smarttelefonen påslått ser man hvor i
kartet man befinner seg, men da må
man først laste ned betalversjonen av
GeoViewer. Det anbefales
å studere denne nettsiden:
https://kartverket.no/Kart/
Hele-Norge-rett-i-lomma/ Videoen
her forteller deg fremgangsmåten for
å laste ned Viewer og kart.
Skiløyper
l Skisporet.no
Denne appen viser hvor
det er oppkjørte skiløyper
og hvor mange timer
det er siden løypa sist ble preparert. Områder nærmest der man
befinner seg vises øverst på lista
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om GPS-en er
påslått. Kartet
på appen
viser også
tilgjengelige
parkeringsplasser. Appen
benyttes med
GPS og datatrafikk påslått på
smarttelefonen.
Været
l YR / Storm / Pent

Disse appene viser deg værmeldinga. Om man har GPS-en på
smarttelefonen påslått kan appen
gi en posisjonsbasert værmelding.
Appen benyttes med GPS og datatrafikk påslått på smarttelefonen.
Snøkred, flom og jordskred
l Varsom (NVE)
Denne appen viser varsling av naturfarer. Dette
er naturfarer som flom,
jordskred og snøskred. Appen
viser et kart med faregrad samt
informasjon om naturfarer for
hvert fylke og hver kommune i hele
landet. Appen benyttes med datatrafikk påslått på smarttelefonen.
l regObs
Med appen «regObs»
fra NVE i samarbeid med
Statens Vegvesen, får du
nå bratthetskart og mulighet til å
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hente både egne og andres observasjoner. Appen vil være til stor
hjelp for turfolk i vinterkledde fjell.
Les mer på www.varsom.no
Sporing/tracker
Ulike mobilleverandører har helseapper hvor man kan spore turen man
går. Ved å benytte smarttelefonen til å
spore turen mens man går, kan man i
tåke eller dårlig vær returnere samme
vei som man kom ved å følge sporet
på smarttelefonen.
l Geo Tracker
Appen vil vise en oppsummering etter en tur; informasjon om turens lengde,
tidsbruk, høydeforskjeller, hastighet med mer. Appen benyttes
med GPS og datatrafikk påslått på
smarttelefonen.
Kompass
l Compass 360
Det finnes mange ulike
kompassapper man kan
laste ned på smarttelefoner. Appene viser himmelretningene slik at man kan orientere
turkartet riktig i forhold til terrenget man befinner seg i. Appene
benyttes med GPS påslått på
smarttelefonen.

Høydemåling
l GPS Altimeter / Altimeter Digital

Det finnes mange ulike apper for
høydemåling man kan laste ned
på smarttelefoner. Appene viser
høyden over havet der smarttelefonen befinner seg.
OBS! Høydemåling på smarttelefon kan være unøyaktig!
Appene benyttes med GPS påslått
på smarttelefonen.
Geocaching
l Geocaching
Geocaching er «turorientering» eller skattejakt
med GPS eller smarttelefon. Geocacher (turbokser)
finnes omtrent overalt i verden,
både i byer, bygder og på fjellet.
Ved hjelp av smarttelefon kan man
finne geocacher og skrive sitt navn
i en bok. Om ønskelig kan man
også logge slike funn på nettet.
Noen geocacher har små skatter i
boksen slik at man kan bytte ting.
Det er morsomt for barn å finne
geocacher der de kan bytte små
ting med ting de selv har med
seg på turen. Det finnes både
gratisapper og betalingsapper for
Geocaching. Om man laster ned
geocachene før man drar på tur
kan appen benyttes offline. GPSen må være påslått.
For mer informasjon:
www.geocaching.com og
www.gcinfo.no

Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

NØDVARSLING
l Hjelp 113-GPS
(Norsk
Luftambulanse)
Hjelp 113-GPS
gir deg mulighet til å få gitt
eksakte opplysninger om hvor
du befinner deg dersom du
skulle trenge hjelp. Da kan du
bli funnet av hjelpepersonell
raskere enn om de ikke vet eksakt hvor du befinner deg i en
nødsituasjon. Norsk Luftambulanse anbefaler at man
bruker noen minutter på å
sette seg inn i funksjonene før
man virkelig trenger appen!
Appen benyttes med GPS
påslått på smarttelefonen.
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Slik planlegger du

TUREN

God turplanlegging øker sjansene for en vellykket tur og setter deg samtidig i stand til å
takle det uventede. Noe av det viktigste er å
velge en tur som er tilpasset egne ferdigheter
og fysiske forutsetninger. Ikke glem at det er
du selv som har ansvaret for din egen sikkerhet.

KURS

7

DETTE KURSET GIR DEG
EN KORT INNFØRING I:

› Tur etter evne
› Viktigheten av god
turplanlegging
› Turplanens ulike faser
(ferdråd)
› Ha alltid en alternativ
plan

Skrevet av
ANNE-MARI PLANKE

Foto: Sindre Thoresen Lønnes
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››
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Velg tur etter evne

I

det norske friluftslivet har vi et
sterkt og klart sikkerhetsprinsipp
i læresetningen «tur etter evne».
Hele vårt friluftsliv er bygget opp etter
dette prinsippet, og det ble derfor
også inkludert i de nye fjellvettreglene
av 2016: «Tilpass turen etter evne og
forhold».

Det er du som må ta ansvar for din
egen sikkerhet og turglede. Dette kan
ikke overlates til andre. Det er gjennom å tilpasse turen til din egen og
gruppens ferdigheter og hvilke forhold
dere vil møte underveis, at du sikrer at
turen blir så vellykket som mulig.

Turplanlegging handler ofte om å svare på spørsmålet: Hva slags tur kan jeg gå under disse
forholdene med denne gruppa? Foto: Julie Maske
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turen? Hva ønsker du å gjøre på
turen? Hvem vil du dra sammen
med? Har du kunnskapen du
trenger for denne turen? Hvilken
kunnskap har dere som gruppe?
Hvordan er turgruppas fysiske
form? Hvordan er værutsiktene?
Gjennom å systematisk stille de
vesentlige spørsmålene, vil man
kunne komme frem til en god tur
som passer for nettopp deg og din
gruppe.
l Ved en slik tidlig planlegging vil
du også ha mulighet til å justere
om det er noe som mangler.
Bør dere kontakte noen med
lokalkunnskap? Bør noe av utstyret
repareres eller fornyes?

For god turplanlegging er det nyttig å kjenne til hvor lang tid du og din gruppe vil bruke på turen.
Foto: Andre Marton Pedersen

TURPLANLEGGING
l Gjennom turplanleggingen vil du
få med deg flere detaljer, opplevelser og viktige holdepunkter underveis. Derfor er det lurt å bruke
god tid på turplanleggingen. Dette
vil gi deg en mer innholdsrik tur.
l Dessuten blir det jo nesten dobbel
lykke når man både kan glede seg
over turen i forkant og nyte opplevelsene underveis. Fjellvettreglene
legger stor vekt på planleggingen.
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TURPLANLEGGINGENS
ULIKE FASER
l Turplanlegging handler om å være
godt forberedt til den turen du
skal legge ut på. Start opp med en
tidlig grovplanlegging. Her kan du
sette rammene for turen og svare
på noen hovedspørsmål. Hvilken
tur ønsker du å legge ut på? Hvor
skal du på tur? Hvordan er dette
området? Når skal du reise og
hvor mye tid trenger du til denne

l Et viktig råd er også å kjenne ditt
eget utstyr og vite hvordan det
fungerer. Ikke dra på tur med
nytt utstyr uten å ha testet det på
forhånd. Ved tidlig planlegging
har du mulighet til å være godt
forberedt.
l Når turen nærmer seg, bør man
igjen bruke litt tid på forberedelser, og se om noe bør justeres etter
den tidlige grovplanleggingen.
Er det noen viktige forhold som er
endret?
l Planleggingen bør ikke bare skje
i forkant. Vurderinger og turplanlegging må også skje underveis.
Du kan ikke planlegge for alle
eventualiteter. Ting skjer, været veksler, gruppens overskudd endres,
og kanskje var det noe av utstyret

dere hadde med som ikke fungerte
så godt likevel.
l Vurderinger må skje hele veien.
Turplanen må justeres. La gjerne
vurderingene skje i fellesskap hver
kveld etter dagens økt. Hvordan
var dagen? Kan vi følge planen vår?
Eller er det noe som må endres
på? Er det noen som har fått store
gnagsår i dag? Har noen fått problemer med skuldrene underveis i
padlingen, eller tilsvarende?
l Denne måten å samles til felles
planlegging og vurderinger kaller
vi gjerne et ferdråd. Det er viktig at
alle deltar i diskusjonen. Gjennom
denne demokratiske institusjonen
sørger man for at alle blir hørt, vi
bedrer sikkerheten og unngår potensielle konflikter innen turfølget.
l Vi må jobbe forebyggende, og
vurderingene må legges inn som
en naturlig del av turen og gjøres
underveis – fra planleggingsfasen
til du er hjemme igjen. Tenk også
på turplanlegging når du kommer
hjem. Evaluer din egen tur og
hvordan den ble gjennomført.
Hvordan var du forberedt? Hadde
du planlagt tilstrekkelig i forkant?
Fikk du noen store overraskelser?
Noe som du bør lære av til neste
tur? Hvis noe av utstyret trenger
reparasjon, er det lurt å reparere
det med en gang når du kommer
hjem.
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Turen starter på kartet og UT.no. Det gjelder å være godt forberedt på turen du skal legge ut på.
Foto: Marius Dalseg Sætre

RISIKOVURDERING
l En god turplan inneholder også
en bevisst risikovurdering. Hva
kan hende på denne turen som
kan utgjøre en stor risiko? Er det
noen spesielle værhensyn som må
tas? Går du i utsatt terreng? Hvor
erfarne er de andre som deltar på
denne turen? Risikovurderinger
med tilhørende tiltak for å redusere skadeomfanget når noe skjer,
bør alltid være en viktig del av
turplanleggingen.

HA ALLTID EN
ALTERNATIV PLAN
l Legg også alltid opp til en plan b.
Det er mange som kommer i trøbbel på tur nettopp fordi de ikke har
en plan b. En plan b skal settes ut i
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livet når det er tilstrekkelig signal
på at turen ikke kan forholde seg til
hovedplanen.
l Det er altfor mange eksempler
på turgrupper som ikke har hatt
evne til å legge om turen mens de
ennå har mulighet og overskudd.
Antallet redningsaksjoner som
handler om assistanseoppdrag for
turgrupper i norsk natur øker fra år
til år. For å snu denne utviklingen
må vi lære oss å ta hånd om egen
sikkerhet og følge prinsippet om
tur etter evne.
l Følger du rådene i Fjellvettreglene
og stiller deg selv spørsmålet om
hva slags tur du kan gå på under
disse forholdene med denne
gruppa - vil det bli en trygg og god
tur for alle som er med.

TURPLANLEGING
• Som en hjelp til å legge opp ruten og lage en rutebeskrivelse, har vi et system som heter SARTTO.
SARTTO er en firkantet, men nyttig måte å planlegge turen på, og hvis uhellet er ute vil du har stor
nytte av å ha gått gjennom denne sjekklisten.
• SARTTO står for:
• Stedsbeskrivelse med fullstendig kartreferanse
Ved en redningsaksjon vil du alltid ha plukket
ut store landemerker der du allerede har tatt ut
kartreferanse. Det er da også lettere å kunne oppgi
denne til turfølget for at de skal følge bedre med på
kartet.
• Avstand
Det er viktig å ha kontroll over hvor langt man skal
gå til neste punkt.
• Retning
Den nøyaktige kursen korrigert for misvisning legges inn for hver distanse. Her er det viktig å passe
på problematikken 360- vs. 400 graders kompass.
• Terreng
I dårlig sikt er det viktig å vite hvordan terrenget
er frem til neste punkt. Går det opp, ned eller skrår
det til siden? Dette er noe det er vanskelig å lese
ut i fra kartet i stiv kuling, men det er svært enkelt
innendørs før turen.
• Tid
Avhengig av type tur og hva man har å dra på,
kan man beregne tiden for hver etappe. Med stor
oppakning er det normalt å bevege seg 2,5 km/t og
legge til 15-20 minutter per 100 meter stigning. Ved
lettere oppakning går det gjerne 1-2 km/t fortere.
Det blir da lettere å gjøre seg opp en mening om
hvor lang tid etappen vil ta.
• Oppfang
For hvert punkt man plukker ut er det viktig å finne
et langsgående landemerke som man må krysse
om man skulle gå forbi punktet. Det kan være lurt
å skrive ned avstanden til dette oppfanget for hver
(del)etappe.
• Etter å ha laget en SARTTO for den aktuelle ruten
kan man legge inn rutekoordinatene for hvert
punkt på en GPS-mottaker. Da vil man være godt
forberedt for turen.

3
TIPS
til videre fordypning
innen dette temaet

1
Turistforeningens nettside
UT.no er et godt
planleggingsverktøy for
turer i Norge.

2
Her finner du også Fjellvettreglene med en utdypende forklaring. www.
ut.no/fjellvettreglene/

3
Les også artikkelen om
turplanlegging på
www.dnt.no https://
www.dnt.no/artikler/turtips/7088-god-planlegging-er-halve-turen/
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