
 

 
 
 
 
 

INFORMASJON  

TIL HYTTEVAKTENE 
 

Dette skrivet er ment som en informasjon til nye og gamle 

hyttevakter om de rettigheter og plikter dere har i den jobben dere 

har påtatt dere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hyttevakter  
Den Norske Turistforening har over 500 hytter i norske fjell. Det systemet DNT har med 
selvbetjente hytter er unikt i hele verden og noe DNT er veldig stolte av. Uten den enorme 
dugnadsinnsatsen som utføres på alle hyttene ville ikke dette systemet fungert. Alle våre 
turvenner landet over er avhengige av den innsatsen som akkurat du og de andre 
hyttevaktene utfører.  

Det er lederen på hytta som har ansvaret for at nye hyttevakter får informasjon og opplæring 
i rutinene. Administrasjonen på HT-huset kan også gi utfyllende informasjon om rutinene. 

Ta imot besøkende med den største gjestfrihet og vern om hytta som den skulle være din 
egen. 

  

Rettigheter og refusjon av utgifter  
Hyttevakter overnatter gratis på alle HTs hytter.  

Uttak av proviant i forbindelse med dugnad/tilsyn er gratis. Uttaket føres på en 
betalingsfullmakt og leveres/sendes til administrasjonen. Hyttevaktene plikter å holde hytta i 
god og presentabel stand, og utføre de oppgaver som dette skrivet omhandler etter beste 
evne. Når hyttevaktene inviterer til fellesdugnad på hytta har hyttevaktlederen anledning til å 
innvilge utenforstående de samme rettighetene under dugnaden.  

Unntaket er Olalia Fjellstove når den holdes åpen med hytteverter. Når Fjellstova er stengt er 
sikringshytta åpen for alle. Når Fjellstova hodes åpen med hytteverter, er sikringshytta 
forbeholdt ansatte og hytteverter. Andre må overnatte på Fjellstova med samme rettigheter 
som medlemmer ellers. 

Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse ved tilsyn og dugnad. Der hyttevaktene må betale for 
parkering/bompenger vil dette bli refundert ved slutten av året, ved fremlegging av 
dokumentasjon. Ved noen av parkeringsplassene har HT årskort. Ta kontakt med 
administrasjonen. Refusjonsskjema finner du på: haugesund.dnt.no/frivillig 

Tilsyn 
 
Hyttevaktene plikter å inspisere hytta jevnlig, lederen på hytta setter opp en turnus. I 
hovedsesong fra juni til oktober minimum hver 14. dag. November til mai minimum en gang i 
måneden. Dette gjelder for alle unntatt Sauabrehytta som trenger mindre tilsyn, Olalia har 
egen plan. 
 
Målet er at hyttevaktene til en hver tid er sikre på at hytta er i den stand vi ønsker, at det ikke 
mangler proviant og lignende som brukerne forventer å finne på HTs hytter. Ved feil, 
mangler, hærverk og grove overtredelser vedrørende rengjøring er det viktig å reagere raskt, 
ta kontakt med hyttevaktleder.  
Oppgaver: 

1. Ved ankomst, hvis det ikke er noen på hyttene fra før: Kaste gjenglemt tøy, eventuelt 

ta dyre plagg/gjenstander med til HT-huset. 

2. Batterisjekk røykvarslere, sjekke manometer på pulverapparater, snu dem opp ned et 

par ganger og heng dem opp igjen.  Fyll ut og signer brannskjema i begge/alle hytter. 

3. Orden og renhold, noe som må vaskes ekstra? Rydde i bokhylla. 

4. Proviantrom, ved og gass, etterfylling/rydding 

5. Brenne søppel, evt. tømme forbrenningsovn først. 

6. Vaske do, finne fram nok dopapir, håndsprit og fyll på sanitærbark  

7. Registrere eventuelle skader/mangler 

8. Oppgjør hytteprotokoll 

9. Skrive i tilsynsprotokoll , og rapportere til de andre hyttevaktene når du kommer hjem. 



 

10. Levere oppgjør på HT-huset 

11. Førstehjelpskoffert: Kontrolleres årlig på høstdugnad. Husk å bestille nytt på HT-

huset. Bruk sjekklisten nedenfor. 

 

Her kommer branninstruks for hytter både med og uten brannsentral, når instruksene er ferdig 
revidert av Roald. 
 
Kontrollskjema brann og rømming skal fylles inn ved hvert tilsyn, sett inn dato og signatur når 
du har utført kontrollen. Skjemaet leveres inn i løpet av november hvert år. Dette er et krav 
fra det lokale brannvesen for drift av våre hytter. Opplæring for sjekk av brannslukkeutstyr og 
brannvarslere blir gitt. Hytteleder er ansvarlig. 
 
 

1. På høstdugnad skal apparatene kontrolleres og klistrelapp på apparatene 
skal signeres/dateres. Pulverapparatene skal byttes hvert 10. år, ansvarlig er 
hyttevaktleder som bestiller nye apparater hos hyttedrift. Når 
brannapparatene skal byttes ut, skal de brukes til brannøvelse på hyttene før 
de returneres tomme ned (som restavfall) 

2. Brannvarslere: Batteribytte en gang i året. Funksjonstest ved hvert tilsyn. 
Husk å fylle inn og signere i skjema fortløpende. 

3. Prosedyre sjekk pulverapparat: 
 

- Ved hvert tilsyn - noter i perm. 

- Se at plombe er intakt. 

- Manometer nål er på grønn sektor. 



 

- Vende apparatet og høre at pulveret beveger seg. 

- Høstdugnad: Før kontrollen på selve apparatet i tillegg. Bestill nytt ved behov eller 
etter 9 år. 

 

4. Hyttevakter plikter å sette seg inn i branninstruks og følge den ved 

brannalarm og brann. 

 

  
 
 
 



 

Tilsynsprotokoll  
På alle hyttene skal det være en tilsynsprotokoll som bare hyttevaktene har tilgang til. I 
protokollen skal det være en sjekkliste. Ved tilsyn skal hyttevaktene skrive en kort rapport på 
hva som er gjort og gå gjennom sjekklisten. Etter hvert tilsyn skal informasjon deles med 
leder og andre hyttevakter, det kan være mail, Facebook etc 
  
Når sesongen er over (november-desember) skal lederen på hytta lage en skriftlig rapport 
over antall overnattings- og dagsbesøk, hyttas generelle tilstand, utførte vedlikeholdsarbeider 
og proviantbeholdning. Rapporten skal leveres til leder hyttedrift innen 01.12. Skjemaet – 
Årsrapport – finner du på haugesund.dnt.no/frivillig   
  

Hytteprotokoller  
Hyttevaktene skal sjekke fullmakter/pengeposer opp mot protokollen og forsikre seg om at 
de har fått med alle. Ved inspeksjon skal kun utskrevne sider i protokollen tas med til HT-
huset sammen med betalingsfullmakter/ pengeposer. Hvis du er langt nede på siden, kan du 
krysse ut resten av linjene og ta siden med, og overføre neste løpenummer til neste side.  
 
Vær nøye med å sjekke at nummerrekkefølgen til venstre i protokollen stemmer og at sidene 
er påført hvilken hytte det gjelder (evnt. også sikringshytte). Er det noen som mangler, så gi 
beskjed ved levering til HT-huset En må IKKE ta med fullmakter/pengeposer som tilhører 
den siden i protokollen som står igjen. Legge inn eksempler på utfylling se bakerst 
 
 

Proviant  
Ved tilsyn skal alltid proviantlageret sjekkes.  Ved mangel på proviant, må hyttevakt avklare 
med leder om det skal bæres opp mer ved neste tilsyn.  Ved slutten av sesongen, kan gjerne 
hytta være tom for noen artikler. Proviantering av hyttene er i mai/juni hvert år. Provianten 
bestilles på nettbasert bestillingssystem i HT.  Hytteleder utnevner ansvarlig for hver hytte. 
Bestillingsfrist er ca ultimo mars, blir oppgitt i god tid.  Olalia, Geitungen og Nordvikgården 
har egne ordninger. 
 

Vasking  
Alle hyttene skal bli grundig rengjort og sengetøy kiftes før hovedsesongen (mai/juni). Dette 
gjentas ved behov. 
Til gulvvask brukes mikrofiberkluter og engangsmopp.  Alle hyttene har nå Torky tørkerull, 
kan brukes til det meste. Alle brukte kluter tas hjem for vask. 
  



 

 

Reparasjon og vedlikehold 
Vårt HMS mål: Ingen skal bli skadet ved utføring av oppgaver for Haugesund Turistforening. 
Dette innebærer at alle oppgaver som medfører risiko må planlegges i forkant. Skaff til veie 
nødvendig verneutstyr. 

 
Hyttevaktene har ansvar for utvendig og innvendig vedlikehold samt mindre reparasjoner. 
Det er særdeles viktig å følge opp brannrutiner og HMS. 
  
Feil og mangler rapporteres så snart som mulig til hyttevaktleder. Hyttevaktene har anledning 
til å bruke kr. 10 000,-, til sammen i løpet av året til inventar og utstyr uten å måtte søke 
hyttedriftskomiteen. Proviant, gass, ved og maling er ikke med i denne summen. 
 
Har hytta behov for større innkjøp som overstiger 10 000,-, kan de søke hyttedriftskomiteen 
om det. Hyttedriftskomiteen har anledning til å innvilge samlet inntil 100 000,- i året til 
prosjekter som hyttene har søkt om uten å søke styret 
 

Dugnad 
Hyttevaktene bør samles noen ganger i året for å utføre dugnad på hytta. Dette er sosialt og 
bidrar til godt miljø i foreningen. Merk at det er pliktig oppmøte på hoveddugnad. Ved slike 
fellesdugnader kan hyttevaktene benytte anledningen til å invitere familie og venner på 
dugnad. Når dere som hyttevakter inviterer til dugnad på hytta har dere anledning til å 
innvilge utenforstående de samme rettighetene som hyttevaktene under dugnaden. 
 
Dette er den viktigste rekrutteringen HT har for å få nye tillitsvalgte. For at HT skal klare 
utfordringene i fremtiden, er det avgjørende at hyttevaktene klarer å bygge opp et godt miljø 
rundt sine hytter. Da vil det alltid være nye som ønsker å overta når noen gir seg. 
 
Dugnader må planlegges godt, slik at man har nødvendig materiell, utstyr og folk. Dugnaden 
starter ofte før man kommer til hytta. Hyttevaktleder kan fordele noen av forberedelsene som 
må gjøres. Tenk nøye igjennom hva som kreves av verneutstyr! Fordel oppgaver etter 
interesse og evner, og la flere få jobbe i sammen. Vær realistisk med tanke på 
arbeidsmengde. Fellesmat er sosialt, og også en viktig del av dugnaden.  
 
Det er anledning til å gjøre innkjøp av mat og drikke til fellesdugnader på kr. 10000,- i året pr. 
hytteanlegg. Beløpet refunderes av administrasjonen mot kvitteringer. 
 

Kommunikasjon til våre gjester  
På alle hyttene skal det være en informasjonsperm i tillegg til oppslag på veggen. Innholdet i 
permen bestemmes av hyttesjefen og vil inneholde all den informasjonen som gjestene 
trenger for et vellykket opphold. Hyttevaktene oppfordres til å legge inn supplerende 
informasjon om deres hytte, turforslag, lokalhistorie etc. bakerst i permen. 
Hyttevaktene har ansvar for at permen blir oppdatert med nye priser og lignende hvert år. 
Hold det oversiktlig og ryddig på veggene for å sikre at gjestene finner riktig informasjon. 
 
Informasjon som skal være lett tilgjengelig: 

- Slukkeutstyr, rømningsveier 
- Hyttereglement for gjester 
- Teknisk utstyr (feks gass, 12V-anlegg) 
- Hvor finner en ved, drikkevann 
- Prisliste for overnatting og proviant 

 
 



 

Hytteverter 
Gjelder Olalia Fjellstove 
 
Hytteverter er enkeltpersoner og/eller par som holder Fjellstova åpen for overnatting. Kafeen 
har egne ansatte/frivillige som har ansvar for kafeens drift i åpningstiden. Hyttevertene 
forholder seg til driftsansvarlig i administrasjonen og/eller driftskomite for Olalia Fjellstove.  
Hyttevertene har ansvar for drift av både Fjellstova og sikringshytta i den perioden de har 
vakt. Alle hytteverter skal gjennomføre HTs Vertskapskurs. Det er utarbeidet en egen 
stillingsinstruks for hytteverter. 

Ansatte og hytteverter må samarbeide til det beste for gjestene. Driftskomite Olalia har 
ansvaret for at hytta fungerer teknisk, vedlikehold etc., mens hytteverter har ansvaret for all 
drift og kontakt ut mot gjestene. 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  

Til bruk ved kontant oppgjør 



 

 


