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TURLEDERENS ROLLE OG ANSVAR    
 
Turlederen skal lede turer for HHT og ha basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel 
for turdeltakerne samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig 
friluftsliv. 
1. Turleders vesentligste oppgave er å sørge for gruppens sikkerhet og trivsel. Det 
forutsettes at turleder er i god fysisk form. 
 
2. Turleder representerer HHT på turen, på hytter, overfor deltakerne og andre som 
turfølget kommer i kontakt med. Dersom turen er satt opp med flere turledere, bestemmer 
HHT hvem som er ansvarlig turleder. 
 
3. Hamar og Hedemarken Turistforening har forsikret turlederne ved ulykke og ansvar. 
Turledere må selv ordne med personlig reise- og ulykkesforsikring. 
 
4. Turleder som er oppsatt i detaljprogrammet og som av varierende årsaker må melde 
forfall, skal umiddelbart melde fra til turansvarlig i administrasjonen. 
 
5. Turleder skal alltid foreta risikovurdering av turen på forhånd. Dette gjøres på nett, alternativt skriftlig 
(sendes HHT). Turleder, om mulig i samråd med administrasjonen, kan beslutte at turen ikke skal 
gjennomføres etter programmet på grunn av for høy risiko.  
 
6. Turleder tilrettelegger og sørger for en forsvarlig og trivelig gjennomføring av turen i 
henhold til det oppsatte detaljprogram, såfremt dette ikke medfører særlig fare for 
deltakerne p.g.a. uvær, rasfare, uventete hendelser eller skader blant gruppens 
deltakere/turleder(e). 
 
7. Turleder skal, utover turens utstyrsliste, ha med førstehjelpspakke inkl. Førstehjelps-ABC 
fra DNT, Turleders kriseark fra DNT og mobiltelefon. For turlederutstyr på turer ut over lette 
dagsturer, vises det til Turlederhåndboka. 
 
8. Turleder skal ved turens begynnelse gjøre seg kjent med deltakerne og gi en generell 
orientering om turopplegget. Turleder skal, så langt det lar seg gjøre, vurdere den enkelte 
deltakers utstyr og fysiske/psykiske forutsetninger for å gjennomføre turen med hensyn til 
deltakers og gruppens sikkerhet. Deltaker som helt klart ikke fyller de krav turleder mener 
bør stilles for turen, kan nektes videre deltakelse. 
 
9. Turleder skal til enhver tid vite hvor deltakerne befinner seg. I dårlig vær, i vanskelig 
terreng, og når turleder finner det ønskelig, skal gruppen holdes samlet. Deltaker som ikke 
vil fortsette turen, kan returnere på eget ansvar når turleder finner det forsvarlig. 
 
10. Turleder skal kunne utføre riktig førstehjelp ved ulykke. Dersom det offentlige 
hjelpeapparat skal kobles inn skal varslingen skje til nærmeste politimyndighet. Turleder 
varsler dernest HHT, fortrinnsvis daglig leder, dernest turansvarlig eller styreleder. 
Henvendelser fra presse, pårørende og andre henvises til politiet, HHT eller DNT. 


