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LEDER 
STOP! Kan du din førstehjelps ABC?

Når ulykken er ute er det viktig å være godt forberedt 
– dette gjelder uansett turmål, om det er snakk om 
turer i nærområder eller i høyfjellet – året rundt. 
Roald Amundsen uttrykte det slik: «Seier venter den 
som har alt i orden og gjort sine forberedelser nøye – 
det kalles flaks. Nederlag er absolutt følge for den som 
har forsømt å ta de nødvendige forhåndsregler – det 
kalles uflaks».

Forberedelser gjelder også det å minimere risiko 
for skader og forebygge ulykker, og det å ha kunnskap 
om hva du som turleder skal gjøre dersom turfølget rammes av en ulykke, krise 
eller katastrofe. På den nylig avholdte UT-danningskonferansen på Gjendesheim 
var det blant andre Helge Eiding, anestesilege ved Rikshospitalet og lege i 
Luftambulansetjenesten som snakket om dette, og spesielt livreddende førstehjelp 
på tur: hvordan du som turleder kan håndtere situasjonen best mulig til man får 
organisert hjelp.

Når du står «midt oppi det» - er det viktig at gruppa stopper opp – FØR dere i 
det hele tatt setter i gang tiltak. Tenk STOP! – Stopp, Tenk, Oversikt, Planlegg!

Når du har vurdert skadested og omfang til at det er trygt å begynne med 
førstehjelp, er det viktig å prioritere pasientene – og sikre frie luftveier for alle 
skadde. Uten frie luftveier er det faktisk ikke så viktig med noe annet – sagt litt 
brutalt. Altså A-Airways.

Deretter sjekkes pasientene for blødninger, både ytre og indre. Sjekk hele 
kroppen – også under klærne, og stans blødninger om mulig. Blødninger og 
sårskader er svært aktuelt og en av de hyppigste skadene i fjellet. Alvorlighetsgraden 
kan være alt fra sår som kan plastres til mer livstruende skader. Altså B – Bleeding.

Deretter må vi beskytte pasienten mot nedkjøling, hypotermi. En skadet person 
har ingen mulighet til selv å holde varmen, og derfor er det ekstremt viktig å 
forhindre nedkjøling ved en 
ulykke. Bruk vindsekk eller telt 
for å få ly og legg pasienten over 
på et liggeunderlag - beskytt mot 
varmetap fra de mest utsatte deler 
som hodet ved å ta på en lue. 
Innpakking, kameratvarming, 
nærhet og ekstra klær kan være 
til god hjelp for en skadet person. 
Altså C – Cold.

Alle turledere skal kunne sin 
førstehjelps ABC – hvis du er 
usikker på egen kompetanse må 
du trene mer på dette. Vi tilbys 
førstehjelpskurs på flere ulike 
nivåer – sjekk kurskalenderen og 
meld deg på ved første anledning.

God tur! - Stig Solberg
Luftambulane ved Litlos, Foto: Stig Solberg
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Turledermøte 29. november 2016
Tirsdag 29. november 2016 kl 18. Sted:  DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3.
Tema: Henrik Næss forteller om sin erfaring som turleder på langturen Massiv. Etter foredraget reelle caser 
fra Henrik Næss sin sommertur.

Sommerturlederkursene
I kunnskapsåret 2017 organiserer vi to sommerturlederkurs hvor vi håper at både erfarne turledere som ønsker 
oppfriskning - og nye turledere ønsker å delta. Målet med kursene er å gjøre “grunnleggende turledere” i stand til 
å lede turer i høyfjellet og å gi allerede godkjente sommerturledere en mulighet til å videreutvikle seg.

Sommerturlederkurs: Har du gjennomført grunnleggende turlederkurs og har lyst til å bli turleder på turer i 
høyfjellet? Søk om plass! Mer informasjon finner du på www.dntoslo.no, turnummer 11297.

Sommerturlederkurs 60+: For deg som er 60 år gammel eller eldre og som har gjennomført grunnleggende 
turlederkurs og har lyst til å bli turleder på turer i høyfjellet. Dette kurset er også tenkt for allerede godkjente 
sommerturledere som har tatt kurset for mange år siden eller ble godkjent på grunn av fjellerfaring/studium. 
Ønsker du å utvide din kunnskap og erfaring fra høyfjellet er dette kurset også for deg. Turledere som allerede er 
godkjente sommerturledere (enten via et sommerturlederkurs eller godkjent via erfaring/studium) kommer til å 
få en sluttevaluering etter gjennomført kurs. Mer informasjon finner du på www.dntoslo.no kursnummer 11298.

Førstehjelpskurs for turledere, 4 timer
Førstehjelp er den primærhjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader, og 
nettopp denne basiskunnskapen kan redde liv. Det tilbys et førstehjelpskurs for alle turledere som ønsker 
å oppfriske kunnskapene sine eller ønsker å lære seg førstehjelp. Kursholder David Rohrmüller (har sin 
bakgrunn fra Norsk Luftambulanse) er opptatt av praktiske øvelser, dvs. at deltakerne får øvd mest mulig. Han 
bygger på den kunnskapen gruppa har og tilpasser underveis.

Dato: 5. april, kl 10.00-14.00
Sted: Storgata 3, DNT Oslo og Omegn (tredje etasje).
Turkode: 11259, påmelding på dntoslo.no.
Pris: 300 kr.

Førstehjelpskurs for turledere rettet mot barn, 4 timer
Når våre egne barn, barnebarn, eller de små vi har ansvar for blir rammet av enten akutt skade eller sykdom, 
er det ekstra viktig å kunne enkle grep som redder liv. Dette er et førstehjelpskurs for alle turledere som enten 
ønsker å lære seg førstehjelp eller repetere dette. Kurset vil ta for seg mange av de utfordringene som kan 
oppstå på våre turer. Kursholder David Rohrmüller (har sin bakgrunn fra Norsk Luftambulanse) er opptatt 
av praktiske øvelser, dvs. at deltakerne får øvd mest selv. Han bygger på kunnskapen gruppa har og tilpasser 
underveis. Etter gjennomført kurs skal alle deltakere kunne håndtere de viktigste momentene i førstehjelp. 

Dato:  5. april, kl 16.00-20.00 (det serveres frukt og baguetter fra kl. 15:30).
Sted: Storgata 3, DNT Oslo og Omegn (tredje etasje).
Turkode: 11260, påmelding på dntoslo.no.
Pris: 300 kr.

Fra Turlederhelg 2016. Foto: Hannah Sophie Narvhus
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Førstehjelpskurs for turledere, 16 timer
Vi tilbyr et 16-timers kurs i førstehjelp til våre turledere. Dette er et skreddersydd kurs for alle turledere! 
Instruktør er David Rohrmüller, som har sin bakgrunn fra Norsk Luftambulanse. Frisk opp dine kunnskaper 
på dette grundige kurset!

Oppmøte: 3. juni; kl 10:30 på Sollihøgda.
Kurssted: Mustadkroken, DNT Oslo og Omegns ubetjente hytte
Utstyr: Ta med lakenpose eller sovepose. Ta med uvørne klær som tåler vær og vind, da mye av kurset vil bli 
holdt utendørs. Ta med mat og drikke til lunsj lørdag og til frokost og lunsj søndag samt ingredienser til taco-
middag for én person. Middagen lages i fellesskap. Hytta har innlagt strøm.
Turkode: 11292, påmelding på dntoslo.no.
Pris: 750 kr. Dette inkluderer overnatting og selve kurset; pris for ikke-medlemmer: 1450 kr.

Kurs: Livredning i vann
Firmaet Førstehjelperen og DNT Oslo og Omegn har inngått 
en avtale for våre turledere der Førstehjelperen tilbyr sine 
livredningskurs i vann til redusert pris. Påmelding til kurset 
skjer på Forstehjelperen.no, via en lenke til FHs elektroniske 
påmeldingskjema. Alle turledere bes å benytte følgende 
rabattkode ved påmelding: LIV_DNT. Vi anbefaler at alle turledere som har aktiviteter i vann om å ta et 
livredningskurs. Dette er også et nyttig kurs for alle turledere som går turer der det krysses elver eller en er 
i nærheten av vann. 

Alle kurs i denne kategorien legges ut med informasjon og påmelding på denne nettsiden: 
www.forstehjelperen.no/kurs/oslo/livredning-i-vann.

 

Ledige turlederoppdrag vinter 2017
Vi har mange spennende turer i fjellet, aktiviteter på hverdager og i helger. Her finner du ledige 
turlederoppdrag fra DNT Oslo og Omegn, dvs. fra voksenavdeling, Barnas Turlag, seniorturer, DNT Ung og 
prosjekt- og helseavdelingen.                                                                                                                                                                                                                

I år skal du ikke sende en epost til administrasjonen med ditt turønske. Isteden sender vi ut en lenke til et 
«google regneark» til alle aktive turledere (likt det vi gjorde med hyttevakter i Slottsparken i sommer). Det er 
et aktivt regneark hvor du har mulighet å skrive ditt navn ved siden av den turen du ønsker å lede. Ønsker du 
å lede turen sammen med en annen turleder skriv begge navn i samme felt. Regnearket lagres automatisk når 
du lukker arket.

Har du spørsmål eller er usikker på hvordan dette fungerer ta gjerne kontakt med Claudia på epost cvg@
dntoslo.no.

FRIST 28. november 2016

Etter fristen starter vi med fordelingen av turer. Som bekreftelse vil du få tilsendt en turlederbekreftelse som 
skal signeres og returneres senest to uker etter utsending.

Les mer detaljert om turene på følgende nettside: www.dntoslo.no/aktiviteter. Her finner du lenker til 
beskrivelsen av dagsetappene, gradering av turene og eventuelle aldersgrenser.
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status 

Voksentur  29. des 16 1. jan 17 11175-01 Nyttårstur i Femundsmarka 12 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 18. feb 24. feb 11176-01 Gjennom Femundsmarka fra Røros 14 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 19. feb 23. feb 11130-01 Introtur i vinterfjellet nivå 1 Jotunheimen 14 2 VT/ST

Voksentur- engelsk 20. feb 25. feb 11113-01 Magisk midtvintertur i Langsua 

    (Huldreheimen) 10 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 6. mar 11. mar 11113-02 Magisk midtvintertur i Langsua 

    (Huldreheimen) 10 2 VT/ST

Voksentur  7. mar 12. mar 11234-01 Skiuke på Rondvassbu 14 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 9. mar 12. mar 11110-01 Langhelg Alvdal-Vestfjell 10 2 VT/ST

Voksentur  11. mar 17. mar 11144-01 Høydepunkter i Skarvheimen 10 2 VT/ST

Voksentur  15. mar 19. mar 11179-01 Imingfjell og Hardangervidda sør 10 2 VT/ST

Voksentur  16. mar 19. mar 11120-01 Langhelg fra Finse 14 2 VT/ST

Voksentur  17. mar 19. mar 11126-01 Snøhuletur på Finse 12 2 VT/ST

Voksentur  18. mar 24. mar 11144-02 Høydepunkter i Skarvheimen 10 2 VT/ST

Voksentur  24. mar 26. mar 11115-01 Skihelg fra Finse 14 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 25. mar 31. mar 11147-01 MASSIV III - Skarvheimen 12 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 25. mar 1. apr 11107-01 Klassikeren Hardangervidda øst 14 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 27. mar 1. apr 11136-01 Introtur i Jotunheimen nivå 2 14 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 29. mar 3. apr 11106-01 Jotunheimen - Beitostølen 12 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 29. mar 5. apr 11107-02 Klassikeren Hardangervidda øst 14 2 VT/ST

Voksentur  30. mar 2. apr 11111-01 Langhelg Rondane sør 12 2 VT/ST

Voksentur- engelsk 30. mar 6. apr 11105-01 Gjennom Jotunheimen 14 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 30. mar 2. apr 11146-01 Langhelg i Langsua 10 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 31. mar 6. apr 11103-01 MASSIV I + II - Breheimen / Jotunheimen 12 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 31. mar 7. apr 11148-01 MASSIV IV - Hardangervidda 12 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 31. mar 7. apr 11141-02 Hardangervidda m/hundespannfølge 12 1 ST

Voksentur  1. apr 7. apr 11177-01 Hardangervidda vest til Tyssedal 10 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 2. apr 7. apr 11106-02 Jotunheimen - Beitostølen 12 2 VT/ST

Voksentur  2. apr 8. apr 11183-01 Breheimen - Jotunheimen 30-50 år 9 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 3. apr 9. apr 11108-01 Rondanes perler 12 2 VT/ST

Voksentur  3. apr 7. apr 11134-01 Introduksjonstur i Langsua nasjonalpark 12 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 3. apr 9. apr 11114-01 Klassikeren i Rondane 14 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 6. apr 12. apr 11176-02 Gjennom Femundsmarka fra Røros 14 2 VT/ST

Voksentur  7. apr 12. apr 11109-01 Påsketur Hardangervidda 12 2 VT/ST

Voksentur  7. apr 9. apr 11126-02 Snøhuletur på Finse 12 2 VT/ST

Voksentur  8. apr 13. apr 11104-01 Påsketur i Jotunheimen 14 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 9. apr 16. apr 11105-02 Gjennom Jotunheimen 14 2 VT/ST

Voksentur  10. apr 16. apr 11145-01 Påsketur Skarvheimen - Hardangervidda 12 2 VT/ST

Voksentur-engelsk 10. apr 16. apr 11114-02 Klassikeren i Rondane 14 2 VT/ST

Voksentur  11. apr 16. apr 11109-02 Påsketur Hardangervidda 12 2 VT/ST

Voksentur  11. apr 17. apr 11118-01 Påsketur i Breheimen 14 2 VT/ST

Voksentur  12. apr 16. apr 11133-01 Påskeskitur i Langsua 8 2 VT/ST

Voksentur  30. apr 2. mai 11115-02 Skihelg fra Finse 14 2 VT/ST

Voksentur  5. mai 7. mai 11115-03 Skihelg fra Finse 14 2 VT/ST

Voksentur  16. mai 19. mai 11117-01 17.mai-skitur på Finse, Hardangerjøkulen 20 2 VT/ST
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status 

Senior 20 mar 24. mar 11224 Hardangervidda light 55+ 14 2 VT/ST

Senior 3. apr 7. apr 11225 Ved foten av Glittertinden - Glitterheim 30 3 VT/ST

Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status 

Barnas Turlag 13. jan   Fakkel- og båltur Åpen 2 NT

Barnas Turlag 21. jan  11290-01 Buldredag på Sørenga 20 1 NT 

    1 buldreinstruktør tilstede

Barnas Turlag 10. feb 12. feb 11287-01 Hytte til hyttetur i Nordmarka 12 2 ST/GT

    Alternativ dato: 3.-5. feb

Barnas Turlag 18. feb  11288-01 Klatredag på Klatreverket 12 1 NT 

    2 instruktører fra Klatreverket er til stede

Barnas Turlag 18. feb 23. feb 11228-01 Villmarksdager på Svukuriset 25 2 VT/ST/GT /AL

    1 turleder, 1 aktivitetsleder

Barnas Turlag 20. feb 24. feb  Aktivitetsledere på betjent hytte i vinterferien Uvisst 2 AL 

    Hytte ikke avklart per 19.10

Barnas Turlag 23. feb 26. feb 11229-01 Familiens første vinterfjelltur 20 2 VT/ST/GT/AL

    Turledere m/erfaring barn eller aktivitetsleder

Barnas Turlag 11. mar   Fra Sørenga til Ekeberg med gårdsbesøk 50 2 NT/AL

Barnas Turlag 17. mar 19. mar 11227-01 Snøhuletur på Finse 15 2 VT/ST/GT

Barnas Turlag 25. mar 26. mar 11291-01 Villmarkshelg på Sæteren Gård 25 2 GT/AL

Barnas Turlag 31. mar 2. apr 11227-02 Snøhuletur på Finse 15 2 VT/ST/GT

Barnas Turlag 19. feb 25. feb  Aktivitetsledere på betjente hytter i påskeferien Uvisst 2 AL

Barnas Turlag 23. apr   Flaggermustur på Sognsvann Åpen 2 NT

Barnas Turlag 3. jun 5. jun 11294-01 Kanotur til Fjorda 20 2 GT/AL

    Min. én turleder med livrednings- kompetanse

Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt #turl T-status 

DNT ung 27. jan 29. jan 11154 Skitur i Nordmarka (13-16 år) 12 2 VT/ST/GT

DNT ung 26. jan  11155-01 Skiteknikkurs langrenn (13-30 år) 12 2 VT/ST/GT

DNT ung 2. feb  11155-02 Skiteknikkurs langrenn (13-30 år) 12 2 VT/ST/GT

DNT ung 9. feb  11155-03 Skiteknikkurs langrenn (13-30 år) 12 2 VT/ST/GT

DNT ung 16. feb  11155-04 Skiteknikkurs langrenn (13-30 år) 12 2 VT/ST/GT

DNT ung 17. feb 19. feb 11157 Hyttetur i Nordmarka - Studenthyttetur 12 2 VT/ST/GT

    (19-30 år)

DNT ung 18. feb 22. feb 11158 Aktivitetsferie i Jotunheimen (13-16 år) 15 3 VT/ST/GT

DNT ung 3. mar 5. mar 11171 Vintersamling og årsmøte 40 10 VT/ST/GT

    DNT ung Oslo (13-30 år)

    Linn-Annett Hillestad (instruktør)

DNT ung 3. mar 5. mar 11160 Skitur i Nordmarka - Studenthyttetur 20 2 VT/ST/GT

    (19-30 år)

DNT ung 10. mar 12. mar 11161 Snøhuletur på Finse (13-16 år) 12 3 VT/ST

DNT ung 8. apr 12. apr 11162 Vinter BaseCamp (16-26 år) 20 6 VT/ST

    Kaisa Markhus (leirsjef)

DNT ung 8. apr 16. apr 11163 DNT ung Tungtvannsaksjonen (19-30 år) 18 3 VT 

DNT ung 13. apr 16. apr 11164 Toppturer i Jotunheimen 10 2 VT/ST

     - camp på Glitterheim (16-26 år) 

DNT ung 28. apr 1. mai 11166 Skitur i Skarvheimen (19-30 år) 12 2 VT/ST
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Avdeling Start Turnavn   #delt #turl T-status

DNT ung 28. apr 1. mai 11169 Toppturer i Jotunheimen på Turtagrø (20-40 år) 8 1 

    Breinstruktør/skredinstruktør, 

    Lars Christian Unger (fjellsport)

DNT ung 28. apr 1. mai 11168 Toppturer i Jotunheimen  10 2 VT/ST

    - toppturhelg på Leirvassbu (16-26 år)

DNT ung 5. mai 7. mai 11165 Skitur på Hardangervidda (16-26 år) 10 2 VT/ST

DNT ung 19. mai 21. mai 11170 Grunnleggende turlederkurs 12 2 

    DNT ung Oslo (16-30 år)  

    Kursleder DNT

DNT ung 25. mai 28. mai 11167 Toppturer i Jotunheimen  10 2 VT/ST

    - camp på Valdresflya (19-30 år) 

Avdeling Start Turnavn   #delt #turl T-status

Aktiv i 100 Hele året Ukentlig nærturer i Oslomarka  10 NT 

  Hanne Tretterud Lund

Internasjonale turer Hele året Søndagsturer i Oslomarka for folk som er nye i Norge eller i Oslo  10 NT 

  Mari Kolbjørnsrud

Lek deg sprek Hele året  Utenom skoleferien. Tirsdager eller torsdager,   10 AL

   Holmlia, Furuset, Ammerud

  Hanna Vetvik

Avdeling Start Turnavn   #delt #turl T-status 

Aktiviteter Mai Opptur   5000 40 NT 

  Gaute Dalastøyl Jensen

Kom deg ut-dagen 5. feb DNTs nasjonale turdag 500 10 NT 

  Mari Kolbjørnsurd

Arrangement  7. mai Finn frem-dagen på Sæteren Gård 1500 8 NT 

  Inger Rødseth

Vinterturleder
v/ Claudia von Gostomski
Nå har du en unik mulighet til å bli vinterturleder i DNT Oslo og Omegn. Vi 
har bygget opp et trygt opplegg som vil gi deg kunnskap til å velge veien videre i 
turlederstigen. I januar kan du være med på å lære kart og kompass, i februar kan 
du delta på vinterturledersamling for å lære mer om skred, og i slutten av februar 
blir det vinterturlederkurs. Her er en kort beskrivelse:

1. Kart- og kompasskurs for turledere i vinterfjellet. For å beherske kart og kompass på en trygg og sikker måte 
kreves selvfølgelig teorikunnskap i bunnen. Men det som gjør deg god i den praktiske bruken er mye trening og 
utfordrende erfaringer over tid. Dette kurset legger opp til en ettermiddag med teoretisk gjennomgang i bruk av 
kart og kompass og tre dager med varierte praktiske oppgaver. Målet er å øke innsikten og ferdighetene dine ute 
i terrenget, og gjøre deg til en tryggere turleder. På vinteren er utfordringene større med flatt lys, korte dager, lite 
konturer i terrenget og oftere et behov for å orientere i mørket. Velkommen til en ettermiddag med teori, og tre 
aktive dager i vinterfjellets særegne og vakre natur! Turnummer: 11182, fra 26. – 29. januar 2017.

2. Vinterturledersamling er beskrevet senere i heftet, turnummer: 11131, fra 3. – 5. februar 2017.

3. Vinterturlederkurs. Kurset for deg som vil å ta neste steg i DNTs turlederstige. Lær mer om vinterfriluftsliv, 
turlederrollen og sikkerhet på tur i vinterfjellet. DNTs turlederstige er bygd opp med 4 forskjellige moduler. Modul 1–3 
kvalifiserer for sommerturleder, modul 4 for vinterturleder. Turnummer: 11086, fra 17. – 24. februar 2017.

Foto: Lars-Christian Unger
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 Kart og

kompasskurs

– Vinterfjellet

Vinterturlederkurs - vi trenger vinterturledere
v/ Peter Warren
Selv om antallet turledere i DNT Oslo og Omegn er 
stort, nærmere 800 høsten 2016, er vinterturledere, 
som har vinterturlederkurs, en liten eksklusiv 
gruppe. Det finnes per i dag kun et femtitall mer eller 
mindre aktive vinterturledere. Foreløpig er antallet 
tilstrekkelig til å dekke 
alle fellesturene, men i 
de siste årene ser vi at 
det er et økende antall 
vinterturledere som må ta 
mer enn én tur per vinter 
for å dekke behovet.

Tidligere år har 
interesserte vært 
henvist til det 
vinterturlederkurset 
som DNT sentralt har 
satt opp, eller alternative 
kurs organisert av andre 
turlag. Ettersom vi, når 
andre arrangerer kurset, kun kan påregne én eller to 
plasser på kursene har resultatet vært at vi de siste 
årene har hatt lite «påfyll» av nye vinterturledere. 
Av den grunn satte DNT Oslo og Omegn opp et eget 
kurs vinteren 2015/16. Kurset var meget vellykket 
og ga oss seks nye, kvalifiserte turledere. Nå kjører vi 
på igjen! Den 17. – 25. februar 2017 arrangerer DNT 
Oslo og Omegn vinterturlederkurs med Fondsbu som 
utgangspunkt. Kursledere for kurset 2017 er Lars-
Christian Unger og Peter Warren. Det er de samme 
kurslederne som holdt kurset sist vinter.

Vinterturleder-kurset
For å bli vinterturledere må man ha bestått 
sommerturleder-kurset og ha erfaring med 
vinterfjellet. Vintererfaring kan for eksempel 

være turleder 2 på fellesturer eller tilsvarende. 
Egenerfaring vinterstid teller også positivt. Kurset 
går i «nordisk stil» og målet er å bli turledere for 
fellesturer i det ordinære vinterprogrammet til 
DNT. Så du trenger ikke å være toppturspesialist 
eller skiinstruktør i Telemark for å søke, men en 

grunnleggende god 
skiteknikk kommer 
selvsagt godt med.

Kurset innledes med 
et par dagers innføring 
i blant annet skred før 
vi begynner å bevege 
oss blant fjell og hytter 
i Jotunheimen. Under 
kurset kommer vi 
inn på emner som 
turledelse, førstehjelp, 
tiltak ved skredulykke, 
nødbivuakk og lignende. 

Tyngdepunktet ligger 
dog på turplanlegging, veivalg, skredvurdering (NF 
Grunnkurs skred) og orientering vinterstid.

Kurset starter og avsluttes på Fondsbu. De første 
dagene har vi som tidligere nevnt opphold på denne 
hytta. Etter de innledende dagene flytter vi fra 
Fondsbu og går på tur i området. Planleggingen for 
kurset er i gang, og man arbeider med et alternativ 
som går via Yksendalsbu, Torfinnsbu og Gjendebu for 
å så returnere til Fondsbu.
   
Søknader
Alle interesserte oppfordres å søke! Siden mesteparten 
av vinterturlederne er menn hadde det vært hyggelig å 
se mange damer blant søkerne!

Hvis du har spørsmål om søknader og/eller kurset 
kan du kontakte Claudia i aktivitetsavdelingen.

v/Jørn Brynstad
En turleder er for deltagerne på en fellestur sikker-

heten personifisert. Dersom du spør en turdeltager hvilke 
fem egenskaper/krav de vil prioritere hos en turleder vil du få 

mange svar. Men noen svar går igjen ofte - og ett fokus er alltid med: 
Sikkerhet.

Sikkerhet gir trygghet, trygghet gir ro, ro gir overskudd og glede.
Helt grunnleggende i sikkerhetstenkingen og risikovurderingene våre, og grunnlaget 

for at vi i gitte situasjoner kan gjøre gode trygge veivalg, er gode teorikunnskaper og 

Foto: Lars-Christian Unger 
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Vinterturledersamling 2017 på Hallingskeid
Den 3.- 5. februar 2017 arrangerer DNT Oslo og Omegn vinterturledersamling
Tanken bak vinterturledersamling er å skape en årlig 
arena, hvor fortrinnsvis godkjente og aktive vinter-
turledere kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle sin 
rolle som vinterturledere.

Tyngdepunktet skal ligge på aktive diskusjoner og 
praktiske øvelser bland deltakerne i kombinasjon med 
sosialt samvær.

Vinterturledersamlingen gjennomføres som et helge-
arrangement, fredag til søndag hvor deltakerne selv 
aktivt bidrar i de aktiviteter som gjennomføres.

Temaer som behandles under vinterturledersamling 
skal ha tilknytning til de spesielle forhold som gjelder 
på fjellet vinterstid og i første hånd tilpasses de 
utfordringer som kan møtes i henhold til det ordinære 
turprogrammet.

Vinterturledersamling 2017
Etter siste års suksess prøver vi oss igjen! Fra 2016 års 
tema «Krise og krisehåndtering» tar vi i vinter av oss 
«Skred».

Foreløpig plan er at etter fredagens innledning 
med middag, diskusjon og hygge, få gjennomført NF 
grunnkurs skred før turledere som mangler denne 

kompetansen eller ønsker å få repetert dette. For de 
som ikke ønsker eller trenger oppdatering, er planen 
en dagstur hvor vi tar opp og diskuterer aktuelle 
skredproblem. Før hjemreise på søndagen tenker vi oss 
et opplegg der vi får øvet hva vi lært og diskutert under 
fredagen og lørdagen.

Påmelding
Alle interesserte turledere har anledning til å melde 
seg på vinterturledersamling men antallet deltakere 
er begrenset iht antall senger på Hallingskeid. Den 
prioritering vi så langt har valgt, hvis vi får for mange 
påmeldte, er i fallende rekkefølge; vinterturledere, 
sommerturledere som er tatt opp til vinterturlederkurs, 
turleder 2 (sommerturledere) på vinterturer 2017, 
øvrige interesserte. Påmelding på vanlig måte via 
hjemmesiden til DNT OOT.

Siden vinterturledersamlingen gjennomføres på 
dugnad trenger vi hjelp med å få alt dette realisert. Hvis 
du ønsker å bidra eller har gode innspill til noen som 
kanskje kan bidra er du velkommen å kontakte Claudia 
v Gostomski på aktivitetsavdelingen DNT OOT. Her 
kan du også få ytterligere informasjon.

Skredarbeide (Foto: Peter Warren)Hallingskeid

oppdaterte praktiske ferdigheter i kart og kompassbruk.
Orientering med kart og kompass i et vinterlandskap med kort dag og det spesielle midtvinterlyset er 
en utfordring hvor man trenger mye erfaring for å beherske dette på en god måte. Kurset er tenkt som 
et trinn 3 i den nye kursrekken av tredagers kart og kompasskurs tilbudt til alle oss som er turledere.
For deg som er vinterturleder gir kurset deg mye trening i distinkt orientering i småkupert 
fjellterreng - svært utfordrende orientering!
For deg som er nærturleder, grunnleggende turleder eller sommerturleder vil du her kunne tilegne 
deg mye kunnskap som du kan nyttiggjøre deg som turleder2 på vinterfellesturer, eller gjennom 
dine private familie-/venneturer.    VELKOMMEN PÅ KURS!
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Sikkerhet og risikovurdering er en stadig viktigere 
satsing for DNT
v/ Jørn Brynstad
DNT Oslo og Omegn har målsetning om å prioriterer 
denne viktige siden av friluftslivet sterkere. Det 
merkes på flere plan, blant annet i utdanningen av 
nye turledere. Sikkerhet, risikovurdering og veivalg 
har høyt fokus i turlederutdanningen.

Som nærturleder skal du kort fortalt kunne lede 
grupper av mennesker i gater, veier og på stier i 
byer/tettbygde strøk - eller 
umiddelbar nærhet. Vi 
snakker om korte turer av få 
timers varighet, i greit vær, 
og der hvor nærturleder er 
svært godt kjent.

For turer på merkede 
veier og stier i et 
lokalområde, men uansett 
under skoggrensen har vi en 
grundigere utdanning. Den 
utdanningen gir deg tittelen 
grunnleggende turleder.

For de som skal lede turer i fjellet er 
«Sommerturleder» eller den mest krevende, 
«Vinterturleder» utdanningen som tilbys. 
Sommerturene går på merkede stier. De fleste 
vinterturene går i kvistede løyper, men om 
vinteren finnes det også et tilbud av turer som 
ikke går i kvistede løyper. Dette krever gode 
orienteringsferdigheter for turlederne.

Det oppleves altfor ofte at turledere ikke ser 
viktigheten av å ha gode ferdigheter i bruk av kart 
og kompass. Man argumenterer med at man går på 
merkede stier eller i kvistede løyper. I tillegg har 
mange GPS som kan vise deg veien dit du skal. Opp 
mot risikovurdering og sikkerhetstenking er dette 
ikke holdbare argumenter.

I perspektiv av sikkerhetstenking blir dette 
fullstendig feil. Det blir litt det samme som at man 
opplever deltagere på turer – men utrolig nok også 
turledere ved flere anledninger – som hevder at 
man kan gå vintertur med lakenpose fordi man skal 

overnatte i hytte. Eller at man trenger bare to spader 
i en større gruppe dersom det blir storm og en skal 
grave seg inn, eller at en tre-sesongs sovepose er greit 
på en februar-tur i Femundsmarka osv. osv.

I tidligere tider måtte du stole på deg selv når du 
dro til fjells – sommer som vinter. Nå er kunnskapen 
om risiko og sikkerhet ofte ganske fraværende hos 
den tilfeldige fjellvandrer. Det kan vi ikke akseptere 

for DNT sine turledere. 
Det kunne i så fall på 
et gitt tidspunkt føre til 
ubehagelige situasjoner.

Folk hentes faktisk 
ned fra Besseggen med 
helikopter bare fordi de har 
blitt for slitne i dag. Vi har 
eksempler på det. Du kan 
si at det er bra i forhold til 
folkehelsen at flere kommer 
seg til fjells. Greit det, men 

da må i alle fall vi som skal 
lede disse menneskene vite å definere hva de trenger 
av mat, klær og utstyr for at vi skal kunne ta vare på 
de dersom kritiske ting oppstår. DNT har vært som  
«stempelet» for trygg og sikker ferdsel i skogen, 
på fjellet og nå sist i kajakk. For å vedlikeholde det 
faktum må vi som turledere aldri ta snarveier når det 
gjelder sikkerhet og risikovurderinger.

Vi må som turledere kunne bringe folk trygt tilbake 
til sivilisasjonen dersom vær- eller siktforhold blir av 
en slik art at vi må gå vekk fra opprinnelig plan. Eller 
at skader/uhell tvinger oss til nødløsninger underveis. 
Eller at en kombinasjon av flere av disse tingene 
gjør at vi må bruke alt det vi har lært om førstehjelp, 
risiko- og sikkerhetstenking. I de sammenhengene er 
det tryggheten om at du har tenkt og trent på dette 
gang på gang tidligere som hjelper deg. Gjennom 
tankeprosesser eller gjennom alle «casene» vi 
diskuterer i diverse turledersammenhenger gjør du 
deg bedre forberedt til å forholde deg rolig og framstå 
som trygg om noe skjer. 

Sjekk alltid værforholdene før 
turen din! 

Skal du besøke selvbetjente hytter, alltid ha 
med deg notiser om været for de neste dagene. Du 

kan ikke regne med tilgang til værtjenester på selvbetjente hytter. 
HUSKELAPP

Turleder Jørn Brynstad. Foto: Privat
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Referat fra årsmøtet i Turledergruppa 19. 9. 2016 
1. Valg av møteleder.
Stig Solberg velges som møteleder, ingen 
motkandidater ble foreslått. Claudia von Gostomski 
ble valgt som referent.

2. Årsberetning.
Årsberetningen ble lest opp og godkjent med et 
unntak. Camilla Horten informerer at hun ikke lenger 
er representant fra DNT Oslo og Omegns styre.

3. Valg.
Gunnar Sevåg leste opp valgkomitéens innstilling.

På valg:
Styreleder Stig Solberg
Styremedlem Sigrid Bellamy
Styremedlem Gerda Grøndahl
Styremedlem Ola Kleiven
Sigrid Bellamy går ut etter 6 år i styret. Valgkomitéens 
forslag var gjenvalg av Stig Solberg, Gerda Grøndahl 
og Ola Kleiven. Og som nytt styremedlem: Peter 

Warren. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og ingen 
motkandidater ble foreslått.

Styret for 2016/2017 ble således:
Leder Stig Solberg (2 år)
Styremedlem Bente Hagen (1 år)
Styremedlem Gerda Grøndahl (2 år)
Styremedlem Ola Kleiven (2 år)
Styremedlem Birger Baisgård (1 år)
Styremedlem Peter Warren (2 år)
Sekretær, repr. fra DNT Oslo og Omegns 
administrasjon: Claudia von Gostomski.
Representant fra DNT Oslo og Omegns styre: Styret i 
DNT Oslo og Omegn utnevner sist styremedlem. 
Valgkomiteen 2015/2016 har bestått av: Gunnar 
Sevåg, Steinar Husby og Anne Langedrag.
Valgkomitéen 2016/2017 består nå av: Steinar Husby 
(1 år), Anne Langedrag (2 år) og Sigrid Bellamy (3 år).

4. Innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag.

42 turledere var tilstede under årsmøtet.
Oslo 21. september 2016

  Stig Solberg (styreleder)   Claudia von Gostomski (referent)

Nyansatt i DNT Oslo og Omegn: Kaweh Kolle Almassy
Kaweh Kolle Almassy (30) er nyansatt prosjektleder i DNT Oslo og 
Omegn med ansvar for å rekruttere frivillig ungdom, blant annet fra 
flerkulturelle miljøer. Kaweh er kurder. Han ble født i Iran og bodde 
seks år i en flyktningleir i ørkenen i Irak før familien kom til Norge 
som kvoteflyktninger i 1992. Her vokste han opp i Groruddalen i 
Oslo, med foreldre som oppmuntret ham til å engasjere seg. Under 
militærtjenesten på Skjold i Troms ble han introdusert for noe som var 
helt nytt for ham: friluftsliv.
I 2008 gikk han opp Trollstigen med en kamerat og over fjellet til 
Geiranger. Han deltok på markaturer og fjellturer på Østlandet, var 
med i NRK-programmet “Drømmeturen” på Svalbard, og han har 
krysset Grønland som en av de første kurdere i løpet av 26 dager. I sitt 
nye virke vil Kaweh oppsøke ulike miljøer og få ungdommer interessert i friluftsliv.

Kajakkinstruktør i DNT Oslo og Omegn?
Vi trenger flere instruktører og frivillige til vårt kajakktilbud på 
Sørenga. Som kajakkinstruktør kan du både være turleder på en av våre 
fellesturer eller være instruktør på en av våre kurs. Om du vil vite mer 
om til veien til å bli en instruktør så ta kontakt med Jostein Langslet på 
epost Jostein.langslet@dntoslo.no eller telefon 41 92 68 68.

Foto: Stig Solberg

Foto: Privat
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Turleder-Tips
I denne utgaven starter vi først med et tillegg til temaet fra forrige nummer. Som tema tar vi opp hvilke 
konsekvenser det kan ha for oss turledere når FM-nettet slås av for godt, planlagt i begynnelse av 2017. Vi 
har også to turleder-tips fra Gerda Grøndahl: om skoovertrekk og om en huskeliste når man ankommer en 
hytte.

Tillegg til tema «Turledere som fjellets 
MacGyver ...»

v/ Wolfgang Leister
I forrige utgave tok vi opp hvordan reparere ting når 
man er på tur. En av mine turdeltakere på sommerens 
tur hadde en god idé til dette temaet: buntebånd 
(også kjent under det engelske navnet strips) er fint 
å ha med og er allsidig i bruk. Disse er lette å ta med, 
tar ikke mye plass, kan brukes til å binde sammen 
ting og tang og tåler litt av hvert. Forslag til pakkeliste 
fra forrige nummer oppdateres altså med flere stykk 
strips i ulik størrelse og lengde. 

Tema 1: FM-nettet slås av – hvordan få inn 
værmelding på selvbetjente hytter ?

v/ Wolfgang Leister
Etter planen skal FM radio-nettet slås av i 
begynnelsen av kommende år, nærmere bestemt fra 
11. januar 2017. Etter denne datoen kan radiosignaler 
kun tas i mot via DAB-nettet (nærmere bestemt 
DAB+) og eventuelt via internett-radio. For oss 
turledere er dette relevant når vi befinner oss på 
selvbetjente hytter og skal få med oss værmeldingen 
eller for å kunne følge med dersom det er en 
nødssituasjon (f.eks. leteaksjon på gang). De 
selvbetjente DNT-hyttene pleier å være utstyrt med et 
lite FM-radioapparat. 

Når FM-nettet slås av vil man måtte bruke DAB-
nettet. Det finnes slike radioer til salgs, men på fjellet 
er dessverre DAB-dekningen dårligere enn FM-nettet. 
Spesielt ute i fjellheimen der det bor få folk er det 
ikke DAB-dekning. Kravet til operatøren er at 95% 
av befolkningen skal kunne nås med DAB-nettet, og 
dette kravet er nå oppfylt. Dessverre er dermed de 
fleste av de selvbetjente hyttene utenfor DAB-dekning 
slik nettet er utbygd i dag. 

Forresten, mens de fleste nyere smarttelefonene har 
mulighet for å kunne lytte på FM-båndet er det kun 
få modeller som har DAB innebygd. Det finnes en 
mulighet å kjøpe en «dings» (USB-dongle; pris angis 
å være under 200 kroner) som kobles til telefonen og 
appen «wavesink» som gjør DAB-lytting mulig (appen 

koster ca 100 kroner).
De betjente hyttene har en form for telefon- og 

internettforbindelse med omverdenen (f.eks. har 
Liomseter en satellitt-forbindelse for både telefon og 
internett). Derimot er det ofte ingen forbindelse på 
selvbetjente hytter. For å få tilgang til internett må 
man i mange tilfeller gå opp på en høyde, hvis det i 
det hele tatt er dekning. I noen tilfeller er det mulig å 
sende SMS på bestemte steder rundt hytta. 

Hva er alternativene når FM-båndet er slukket?
På noen av de selvbetjente hyttene vil det være DAB-
dekning, mens man på andre kan bruke informasjon 
via mobilnettet og internett. Men obs! Selv om 
det skulle være internett-dekning via mobiltelefon 
er signalene ofte så svake at man må ha mye 
tålmodighet, og det er ikke sikkert  at man får den 
informasjonen man ønsker. I sommer prøvde jeg å 
få inn værmeldingen via yr-appen på de selvbetjente 
hyttene Storkvelvbu (ikke dekning), Storhøliseter 
(dersom man holdt hånda med telefonen i været 
på bestemte steder på tunet fikk man tilstrekkelig 
dekning) og Oskampen (det var noe dekning 
utendørs, men ikke nok til å ta i mot en værmelding). 

Dersom man har litt telefon-dekning går det ofte 
bra å sende og motta SMS-meldinger selv om man 
ikke kan opprette en taleforbindelse. Kanskje du kan 
be en bekjent å sende deg utdrag fra tekstvarselet 
fra yr.no via SMS (obs! Ikke MMS da denne trenger 
nettforbindelse). På hytter uten noen form for 
nettforbindelse må en bruke varsler man har tatt med 
fra betjente hytter over flere dager. Da man aldri vet 
hvilke dekningsforhold man påtreffer er mitt gode 
råd å alltid ha med notater med værvarselet fra siste 
betjente hytte hhv. siste gang man sjekket med yr.no. 
Eller man bruker de gamle værtegnene (se http://met.
no/Meteorologi/A_varsle_varet/Gamle_vartegn/) i 
fravær av noe bedre.

Turleder Gunnar Sevåg nevner at ulike typer 
radiosamband kunne brukes til å formidle 
værmelding og nødmeldinger. Men, det å bygge 
ut lukket radiosamband mellom hyttene vil nok 
bli et større prosjekt. En særløsning med lukket 
radiosamband vil være for dyrt i både anskaffelse og 
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drift. Nødnettet er ganske bra utbygget i fjellheimen, 
men der blir det nok begrenset med talekapasitet, og 
de vil nok heller ikke slippe til for den type bruk. 

Sikringsradionettet har dekning i en del av 
fjellheimen. Man kunne tenke seg en utplassering av 
en kommunikasjonsradio på hyttene samt mulighet 
for nødvarsling til alarmsentral. For å strukturere 
dette kunne f.eks. hyttevakten disponere radioen. 
Formidling av værmelding med dette nettet vil nok 
kreve noen runder med leverandøren (som først 
og fremst ønsker å dekke behovet for jakt, fiske og 
landbruk). 

DAB-dekning på selvbetjente hytter
Jan Erik Reiten, leder for avdeling hytter og ruter 
i DNT Oslo og Omegn, og turleder Gunnar Sevåg 
har begge vært i kontakt med ansvarlige på NRK 
som arbeider med utbygging av DAB-nettet. Ofte er 
dekningen bedre enn det tilbakemeldingene tilsier, 
bl.a. vet ikke folk hvordan man skal gjennomføre 
et kanalsøk. Det er mulig å kjøpe ekstraantenner, 
og radioene blir også bedre etterhvert. En 
dekningsoversikt finnes på http://radio.no/ og det 
er mulig å melde inn steder med dårlig dekning på 
denne siden. Det vil fremdeles skje utbygging av DAB-
nettet i tiden som kommer.
En annen utfordring er at DAB-radio bruker mer 
strøm enn FM-radioer slik at de ikke bare kan stå på 
hyttene med batteri. Dette kan løses f.eks. ved å bruke 
batterier koblet til solceller. 

Tema 2: Bruk skoovertrekk når du 
ankommer hytta

v/ Gerda Grøndahl

Bruk plastovertrekk på støvlene når du går ankommer 
hytta. Da slipper du å ta av deg skoa med en gang. 
Det kan være praktisk hvis dere skal bo i et anneks 
eller fordi du skal ut igjen til gruppa rett etterpå. 
Slike skoovertrekk kan du f.eks kjøpe på Biltema, 
Clas Ohlson eller lignende; du får 100 stykk for ca en 
femtilapp.

Tema 3: Sjekkliste ved ankomst på hytta
v/ Gerda Grøndahl
Lag en sjekkliste til bruk ved ankomst på hytta. Det 
er fort gjort å glemme å spørre om alt det deltakerne 
trenger å vite. Her er et eksempel som jeg har brukt:

Foto: Wolfgang Leister
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Turlederhelgen på Bjørnhollia 
16.-18. september 
Referent: Beate Heilemann
Vi startet kl 12:34 fredag den 16/9 fra Oslo med 
regiontoget til Lillehammer. Mange og førti turledere, 
mesteparten av oss ganske voksne. Så var det 
ekstrabuss til Straumbu. Fra Straumbu skulle vi gå 
ca 6 km inn til Bjørnhollia. Det begynte bra med litt 
mildt gråvær. Men både formann Stig Solberg og yr.no 
tok feil av fortsettelsen. Etter hvert begynte det å 
regne hardt og så hardere, og vi, som trodde dette bare 
var en byge ble våte til skinnet. 

Deilig å komme i hus på Bjørnhollia. 
Til vår store glede opprant lørdagen med opphold og 

etter hvert vidunderlig mildt og klart vær. Turlederne 
delte seg i to grupper. En som dro på oppdagelsesferd i 
Skjerdalen (også kalt Villmannsdalen/Villmanndalen/
Villmannadalen), ledet av Wolfgang Leister og en 
annen gruppe som ville beseire Høgronden (2114 
m), ledet av Finn Einar Skaarberg. Sistnevnte startet 
turen opp mot Høgronden i god driv i nitiden om 
morgenen. 

   Første del av traseen er lang, men nokså flat.
Ifølge ut.no er turen til Høgronden «En topptur 

med stor høydeforskjell og mye ur. Rundt Veslsvulten 
på nordsida og ned i Langglupdalen og over bekken 
på sommerbru.  Videre opp på Søre Oksle og delvis i 
ur opp til Høgrondbue, 1742 moh. Oppført av DNT 
Oslo og Omegn i 1882, restaurert steinbu uten utstyr. 
Etter hvert bratt opp til Høgronden, delvis i løs ur. Vid 
utsikt. Med lett topptursekk bruker man kortere tid 
enn angitt».

Det som preget turen vår var nydelig, stille vær og 

ulidelig hete i oppoverbakkene. Men nesten alle kom 
til topps, og før middagen i nittentiden var alle på 
plass igjen på Bjørnhollia. 

Seniorturleder Wenche Dietrichson har vært 
så vennlig å bidra med sitt referatet fra turen til 
Skjerdalen.

«Etter at en sprek gjeng med turledere startet på tur 
til Høgronden lørdag morgen, startet vi andre på tur 
til Skjerdalen med Wolfgang som leder. Skjerdalen, 
også kalt “Villmannsdalen osv”, er et av mange juv 
som ble til da isen fra innlandet trakk seg tilbake for 
10-14000 år siden. Dette gjør området vilt og vakkert, 
med interessant geologi og frodig vegetasjon. Stien 
krysset elva flere ganger, inntil den forsvant rett ned 
i bakken. Vi måtte så klatre for å komme opp og ut av 
juvet. Det gikk lettest for de som valgte østsiden. Gikk 
opp på et høydedrag og fant en fin rasteplass. Derfra 
gikk vi sørvestover. Vadet over Musvolåe og fulgte 
vestsiden av elva i retning Veslelægret. Vi gikk ikke så 
langt, men etter en stund, tok vi av fra stien og gikk på 
kryss og tvers i lyngen oppover lia. Det var litt slitsomt 
for noen, men med tiden til hjelp, gikk det greit. Vel 
oppe tok vi en ny rast før vi startet på hjemveien. Den 
gikk på en veldig fin og lett sti langs med åsen. Alt i 
alt; en interessant og morsom tur på nesten 15 km i et 
mildt og praktfullt høstvær!«

Alle fikk vi en velsmakende middag. Vi var mange, 
men det var også svært mange andre gjester på hytta. 
Vertskapet  var ellers i full sving med å avslutte 
sesongen. I peisestua ble det etter hvert et hyggelig 
kaos.

Rolig start på turen til Høgronden, omringet av en fantastisk natur. Foto: Hannah Sophie Narvhus 
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Søndagen opprant med like nydelig vær. Natten 
hadde vært mild, så mild at det nesten var vanskelig å 
sove med såpass bastante dyner.

Årsmøtet begynte kl. 09:00. DNT Oslo og Omegn 
var representert med fagsjef/senior May-Liss Hansen, 
fagsjef/fjell (voksen) Camilla Horten og turkonsulent 
/turledergruppas sekretær Claudia von Gostomski. 
Stig Solberg ble valgt som møteleder. Camilla Horten 
informerte fra Aktivitetsavdelingen. Det er nå 759 
turledere i turlederbasen til DNT Oslo og Omegn. Ca 
300 turledere er med i Turledergruppa DNT Oslo og 
Omegns facebookgruppa. Claudia ønsker naturligvis 
at alle  turlederne er med i denne!

Valget var fort unnagjort. De som var på valg ble 
gjenvalgt. Sigrid Bellamy hadde sittet i styret i 6 år og 
gikk ut. I hennes sted ble Peter Warren valgt som nytt 
styremedlem.

Vi måtte sjekke ut etter årsmøtet fordi hytta skulle 
høst/vinterstenges for resten av dette året. Men intet 
problem. Været var jo praktfullt, og sekkene lå godt og 
tørt under tak utendørs. 

Også denne dagen var det satt opp to turer. 
Kl 11:00 avgang tur «Blåkollen» med turleder 
Torbjørn Aas med medhjelpere og Kl 11:15 avgang 
tur «Musvolkampen» med turleder Vigdis Vestby. 
Første turen gikk opp til toppen av Blåkollen (1580 
m). Turen oppover var fin, men det kom skodde – så 
sikten ble dårlig etter hvert. Andre gruppe gikk til 
Musvolkampen (1152 m). Dette var en nydelig tur 

uten tåke, og fra toppen var det fantastisk utsikt mot 
Atnsjøen, Atnsjømyrene, Rondeslottet og Høgronden. 
En turleder med gode geologiske kunnskaper fortalte 
om hva vi så rundt oss. Det var meget interessant. 
Men jeg, referenten, var uenig med ham hva navnet 
Rondane angår. Iflg Store norske leksikon: «Navnet 
kommer av norrønt Rond, ‘rand, stripe’, antagelig 
opprinnelig navn på Rondvatnet eller skaret som 
vannet ligger i; flere av navnene på fjelltoppene 
med «rond» er nylagede turistnavn». Bare tenk på 
rondestakken – den lokale bunaden – den har render, 
striper. 

I 14-tiden var de fleste tilbake og ble servert 
soppsuppe og hjemmebakte rundstykker. 
Bestyrerparet på Bjørnhollia, Svein Aaseng og Beate 
Øygarden med sønnen Storm, skal ha all ære av flotte 
Bjørnhollia. 

Tilbaketuren fra Bjørnhollia gikk via blåstien 
til Straumbu. Noen tok en annen sti tilbake – 
en umerket, men tydelig sti via Musvolsætra, 
Gjermundstjønna og videre til Straumbu. Litt lengere, 
men her var det ingen bratte motbakker. Bare mye 
kvitgul reinlav, gamle furuer og idylliske tjønn. Før 
bussen dro var det noen spreke turledere som badet i 
Atna og påsto at det ikke var kaldt i det hele tatt.

Tilbaketuren gikk greit med ekstrabuss kl. 18:00 til 
Lillehammer, videre med regiontog – med  ankomst 
Oslo i 22:30-tiden

“Fjellfie” av en glad gjeng på vei ned fra Blåkollen.  Foto: Hannah Sophie Narvhus 
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På vei inn i skyene, opp til Blåkollen. 
Foto:Alexander Bürger

Bjørnhollia omringet av høsten. Foto: 
Hannah Narvhus

Vading over Musvolåe. Foto: Wolfgang 
Leister.

Redaksjonmøte på Musvolkampen. Foto: Kari Frognes

Bilder fra turlederhelgen på Bjørnhollia

Klare for avmarsj dag to. Foto: Maj Oxaal 
Bare 100 høydemetere igjen til toppen av Høgronden. 
Foto: Alexander Bürger
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DNT Oslo og 
Omegns svar på det 
økte behovet for praktisk 
kunnskap om snøskred er at 
alle fremtidige vinterturledere skal 
få et «NF Grunnkurs skred nordisk» på 
vinterturlederkurs. Alle turlederinstruktører 
som holder vinterturlederkurs skal utdannes til skre-
dinstruktør 1, og alle allerede godkjente vinterturle-
dere skal etterutdannes med et NF Grunnkurs skred. 
Første mulighet for et NF Grunnkurs skred er på 
vinterturledersamling 3.-5. februar på Hallingskeid. 

TIDR
NSB har lansert en ny tjeneste tidr.no, en nasjonal 
reiseplanlegger for tog, buss, ferge, T-bane og trikk 
i alle landets fylker. Tidr er en gratis app og uten 
reklame. Den nye appen og nettportalen skal gjøre 
det enkelt å planlegge kollektivreiser uansett hvor du 
er i Norge. Den gir blant annet alternative ruter ved 
driftsforstyrrelser.

ENDRINGER I REDAKSJONEN
Hilde Løken Magnussen har besluttet å gi seg i 
redaksjonskomitéen og er i full sving med andre ak-
tiviteter i sin pensjonisttilværelse. Hun har vært med 
i redaksjonen siden Turleder’n startet opp i 1983. Vi 
takker hjertelig for en stor innsats i alle disse årene. 
Hilde vil fortsette å levere dikt og bilder til heftene. 
Vi ønsker Hannah Narvhus hjertelig velkommen i 
redaksjonskomitéen som bilderedaktør. 

TURDELTAKERE AV BEGGE KJØNN 
KAN OVERNATTE PÅ SAMME ROM
På de betjente hyttene kan turdeltakere av begge 
kjønn bo på samme rom. Som turleder behøver du 
altså ikke dele inn rom etter kjønn dersom dette ikke 
faller naturlig.

NOTISER

SJEKK BESTILLINGEN PÅ 
EKSTRABUSSER
Hvis du har ekstrabusser i din turplan er det viktig at 
du sjekker med operatør at bestillingen ligger inne 
hos dem før turen din starter. Dette er viktig for 
gruppens trivsel og sikkerhet. Det er ikke morsomt 
å stå ute i vind og vær på et forlatt sted uten dekning 
og bussen kommer ikke ...

INREACH 
Flere av dere har hatt med InReach nødpeilesender 
når dere var på tur. Modellen som DNT Oslo og 
Omegn har kjøpt inn tidligere selges ikke lenger til 
fordel for nye modeller. Ved behov vil administrasjo-
nen vurdere de nye modellene sammen med model-
ler fra andre leverandører. 

NYTT KRISEARK FOR TURLEDERE
Vi har fått et nytt «kriseark» for turledere som er 
et viktig hjelpemiddel for alle turledere. Du finner 
nyttige skjemaer og nyttig informasjon, bl.a. Steinar 
Væges artikkel om tordenvær på fjellet på følgende 
side: https://www.dntoslo.no/turlederskjema/

DNT OSLO INKLUDERER FLERE OG 
FLERE
Det er MYE spennende og morsomt som skjer i 
arbeidet med å inkludere flere flerkulturelle til 
friluftslivet! Sjekk ut den rykende ferske nettsiden 
https://www.dntoslo.no/internasjonal/ og lik oss på 
facebook: https://www.facebook.com/internasjona-
leturer/ Så oppdager du kanskje noe du ikke visste at 
vi driver med i DNT Oslo og Omegn :) Og del og tips 
og spre info!

NF GRUNNKURS SKRED NORDISK
DNT Oslo og Omegn arrangerer årlig flere vinterfel-
lesturer og kurs. Det tradisjonelle vinterfriluftslivet 
utfordres i dag av et bredt spekter av spennende akti-
vitetsformer med en akselererende utstyrsutvikling. 

 Har du kommet i en situasjon der du må gå tilbake 
samme vei som du kom (tåke, whiteout, tett skog) kan du bruke 

funksjonen “TracBack”. Du finner funksjonen i menyen for “Sporstyrer”. 
Når du aktiverer “TracBack” vil pilen i kompass-funksjonen vise veien tilbake. Det er 

bare å følge retningen pilen viser … Husk at for at dette skal virke må du ha sporing slått på.

Det kan lønne seg å øve denne funksjonen i trygge omgivelser. Ta en tur i skogen og følg en skogsti. Etter en 
stund setter du “TracBack” på, går noen meter i motsatt retning - og så følg pilen. Du vil se at pilen vil følge svingene 
av skogstien der du går.  Når du snur, husk at du gjerne må gå en 30 m før kompasspilen viser riktig retning. 

GPS-tipset
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Referat fra Turledermøtet 11. oktober 2016 på Sørenga
Referent: Maj Oxaal (første del) og 
Beate Heilemann (andre del)
Kveldens første tema var Markahyttene ved Janet 
Bydal (Markainspektør). Møtet ble holdt i DNTs 
lokaler på Sørenga, og kanskje det var forklaringen på 
et litt dårligere fremmøte enn på møtene i Storgata? 
Da Stig ønsket velkommen lurte han på hvor mange 
som forgjeves hadde møtt opp i Storgata. Kanskje 
også pga de uvante omgivelsene tok det litt tid før 
teknikken funket, men mens vi ventet kunne vi hygge 
oss med frukt og grønt som var satt frem.
Janet Bydal startet foredraget med en liten oversikt 
over hvordan aktivitetene i Marka er organisert, og 
blant de tingene hun fremhevet var bl.a.:

Skilting
De gamle skiltene for de blåmerkede stiene er under 
utskifting. Mye er allerede ferdig, men noe gjenstår 
fortsatt. I tillegg settes det opp nye info-tavler ved 
hyttene. På disse finnes informasjon om den aktuelle 
hytta, litt om andre hytter i nærheten, men også litt 
om de øvrige Markahyttene. I tillegg selvsagt kart 
med hytter og ruter tegnet inn. Disse oppgavene er 
Rutegruppa ansvarlig for. De er dessuten ansvarlige 
for selve blåmerkingen, gangstier og rydding av 
buskas langs rutene.

Hyttene
Hovedansvarlig for de enkelte hyttene er 
Hyttetilsynet. For noen av hyttene er dette 
enkeltpersoner, som gjør en formidabel innsats, 
men likevel er det fint om flere kunne melde seg til 
disse oppgavene. Hyttetilsynet organiserer vanlig 
vedlikehold som maling/beising, vedlikehold av 
vinduer og hovedrengjøring (inkl. vask av sengetøy/
håndklær) 2 x i året, samt dotømming. 

Markabrigaden
Arrangerer bl.a. motorsag-kurs. Dette har 
sammenheng med at hyttene nå skal være 
selvforsynte med ved. Tidligere ble ved kjøpt inn og 
transportert til hyttene, noe som var ganske kostbart. 
I løpet av få år har kostnadene for ved blitt halvert, og 
ventes å synke ytterligere.

I tillegg til faste medlemmer i Dugnadsgruppa 
benyttes sponsorer til en økende del av 
dugnadsarbeidet. Dette er ofte bedrifter eller 
offentlige arbeidsplasser som setter av en dag 

eller ettermiddag (med eller uten overnatting) til 
dugnadsarbeid. I følge sponsorene er dette populære 
«teambuilding»-tiltak blant de ansatte. Innsatsen er 
upåklagelig. Det ble gitt et eksempel på en sponsor 
som malte en av hyttene. Man trodde de bare ville 
rekke én vegg, men hele hytta ble malt, selv om 
malingforbruket ble noe høyere en normalt og noe av 
malingen endte på bakken.

Mer på https://www.dntoslo.no/dugnadimarka/

Kahoot
Resten av møtet referert av Beate Heilemann 
Pga av store problemer med å få lastet ned Kahoot på 
min litt gamle iPhone ble jeg 90 minutter forsinket 
til turledermøtet. Hos Expert måtte  jeg laste ned iOS 
10 først. Kl. 19:00 stengte Expert,  jeg ble jaget ut og 
måtte forlate min iPhone, som ennå ikke var ferdig 
med oppgraderingen.

Hvem vet mest om Oslomarka? 
På Sørenga var de nettopp ferdig med spisepausen, og 
nå var det quiz ved styremedlem Birger Baisgård. 

Iflg. Wikipediea er Kahoot! “a free game-based 
learning platform, as educational technology. 
Launched in August 2013 from Norway, Kahoot! 
is now played by over 50 million people in 180 
countries. Designed to be accessible to classrooms and 
other learning environments worldwide, Kahoot!’s 
learning games (“kahoots”) can be created by anyone, 
for any subject and for learners of any age. As Kahoot! 
may be played using any device, desktop or laptop 
with a web browser, it is rapidly gaining traction in 
classes with "bring your own device" policies.”

Men altså nå var det Oslomarka det gjaldt. Birger 
Baisgård hadde laget en artig quiz med bilder og 
spørsmål. Stemningen ble høy etterhvert, og noen var 
meget flinke. Noen visste til og med hvor Baisgård 
hadde sin markahytte. De tre beste ble premiert, 
og alle fikk en gressgrønn buff med reklame for 
Kiwi. Møtet var slutt i 10-tiden. De fleste gikk veien 
over den provisoriske broen, og noen av oss syklet 
igjennom ingenmannsland i stummende mørke.

OBS Iflg Aftenposten 18. oktober 2016 så ble  Oslo 
Innovation Award tildelt den norske quiz-appen 
og læringsspillet Kahoot!. Prisen ble overrakt 17. 
oktober til gründer og daglig leder Johan Brand av 
kronprinsparet under kåringen av Oslo Innovation 
Week.
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Ros og ris fra deltakere på sommertur 2016
Det kommer ingen spørreundersøkelse blant turdeltakere denne gangen. Men hyggelig med noen 
tilbakemeldinger fra deltakere fra sommerturer 2016.

Voksen fjell:
•  Meget kunnskapsrik turleder som skapte en usedvanlig trygg og sosial atmosfære. Dette var min første 

fjelltur i DNT's regi og det vil bli flere.
•  Turleder var fantastisk hyggelig, trygg og kunnskapsrik, veldig dyktig til å se den enkelte.
•  De planla godt, men var også lydhøre overfor gruppen. Jeg likte spesielt godt at vi fikk lov å gå i vårt eget 

tempo selv om gruppa ble litt delt opp. Da fikk jeg trent som jeg ønsket, og ble ekstra godt kjent med 
dem i min 'tropp'. Jeg var redd jeg måtte gå alle turene i et tempo som ikke var "mitt". Turlederne bidro 
med god stemning og trygghet, men trakk seg også tilbake slik at gruppa ikke ble "styrt". Jeg fikk også 
tilrettelagt slik at jeg ble sikret nattesøvn i forhold til romfordeling), hvilket betød svært mye for meg.

•  Veldig gode turledere. Det eneste jeg kanskje savnet litt var litt mer tydelighet og info i starten av 
turen. En liten runde med navn på deltakere kanskje eller i hvert fall noen velkomstord fra turleder før 
bussavgang fra Oslo. Det tror jeg ville hjulpet på å komme over den første usikkerheten der man ikke 
kjenner noen og lurer på hvordan turen kommer til å bli. Ellers var jeg veldig fornøyd med en fantastisk 
tur og en utrolig flott gjeng å reise med, både ledere og deltakere.

•  He did an excellent job in all respects. He was assiduous in the protection and the safety and well 
being of the group. He kept a positive and professional attitude at all times. I would be pleased to go on 
another hike led with him.

Seniorturer:
•  Synes turlederne gjorde en formidabel innsats for å tilfredsstille alles behov da det var veldig stort 

aldersforskjell og dermed ulike ferdigheter på turdeltakerne i gruppa.
•  En fin tur og med at vi alle var sammen om kvelden, ble vi godt kjent med hverandre. Dette ansporer 

til å melde seg på flere turer. Vil også rette en takk til dere som gjør det mulig at vi kan komme oss ut i 
naturen hver uke. Ha en god dag

•  Turleder var kunnskapsrik, og flink å formidle videre til gruppen. Var i ypperlig fysisk form, og var flink 
til å "lese" situasjoner hvor en "hjelpende hånd" var kjærkommen. Han "så" alle, og kunne alles navn. 
Han hadde planlagt interessant aktivitet/oppgave etter middagen, men innlevering for retting var ikke 
populært!

•  Da vi kom til toppen etter over 2 timer med stigning tryllet turleder fram primus og røre til sveler. Vi 
koste oss med deilig nystekte sveler med syltetøy og det smakte himmelsk godt. En hyggelig overraskelse 
for alle turdeltakere …

Her er flere tilbakemeldinger fra turdeltakere fjell:
•  Negative opplevelser knyttet til turens aldersanbefaling (folk følger den ikke) og stor aldersforskjell 

i deltakergruppen (det blir vanskelig å tilrettelegge opplegget for gruppen). Dette går både på det 
administrative og på hvordan det håndteres på selve turen.

•  Noen negative tilbakemeldinger på at turleder har hatt med egne barn med på tur.
•  Noen negative tilbakemeldinger på at turbeskrivelsen og gjennomføring av turen ikke stemmer overens. 

Deltakernes forventinger blir ikke innfridd pga. dette.
•  Velkomsten på tur og presentasjonsrunden er viktig. Det blir kommentert både som positivt og som noe 

mangelfullt i en del tilfeller.
•  «Helt fantastiske turledere» blir stadig repetert i tilbakemeldingene. Det vises til stort engasjement, 

flink/god kontakt med barna og samtidig god kontakt med de voksne, inkluderende, flinke til å informere 
deltakerne, kompetente på friluftsliv og får deltakerne til å føle seg trygge i fjellet.
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Fra Bergsdalen, mellom Voss og Hardanger. Foto: Hilde 
Løken Magnussen

AKTIVITETSKALENDER
November
4.-6.  Kurslederkurs for DNTs turlederutd. i Bodø
9. Høstmøte DNT Oslo og Omegn
19.-20. Turleder- og instruktørsamlingen
29. Turledermøte
Januar
26.-29. Kart- og kompasskurs fjellet vintertid
Februar 
3.- 5. Vinterturledersamling 2017, Hallingskeid
3.-5.  NF Grunnkurs Skred 
17.-24. Vinterturlederkurs DNT Oslo og Omegn
Mars
1.       Ambassadørkurs
April
5. Første hjelpskurs for nærturledere, 4 t
5. Første hjelpskurs rette mot barn, 4 t
26. Nærturlederkurs Oslo
29.-30. Grunnleggende Turlederkurs
Mai
6.-7. Grunnleggende Turlederkurs
12.-14. Kart og kompasskurs i skogsområde
13.  Aktivitets- og Nærturlederkurs Barnas Turlag
Juni
3.-4. Første hjelpskurs for turledere, 16 t
22.-25. Kart og kompasskurs i fjellet sommer
Juli
11.-16.  Sommerturlederkurs 60+
August
26.-31. Sommerturlederkurs
September
6. Nærturlederkurs Oslo
13. Aktivitetslederkurs, Barnas Turlag
20. Første hjelpskurs nærturledere, 4 t
Oktober
14.-15. Grunnleggende Turlederkurs
21.-22. Grunnleggende Turlederkurs

Styret i Turledergruppa:
Leder: Stig Solberg (turlederstyret@dntoslo.no)
Birger Baisgård, Gerda Grøndahl, Bente Hagen, Ola Kleiven, 
Peter Warren
Representant fra styret i DNT Oslo og Omegn: ikke bestemt
Sekretær: Claudia von Gostomski

DNT Oslo og Omegn
Tlf: (Sentralbord) 22 82 28 00
Tlf: (Turinfo) 22 82 28 22
Internett:  www.dntoslo.no

Aktivitetsavdelingen
Leder: Margrethe Assev
DNT Ung og fjellsport: Hanne Marte Furset (Fagsjef), Gaute 
Dalastøyl Jensen, Heidi Degnes-Ødemark (permisjon), Roger 
Bareksten (vikar)
Fjell: Camilla Horten (Fagsjef), Kari Larsen, Ellen
K. Næsje (permisjon), Mari Clementine Østgaard (vikar)
Senior: May-Liss Hansen (Fagsjef)
Frivillig-ansvarlig: Claudia von Gostomski
Prosjekt og helse: Hanne Tretterud Lund (Fagsjef),
Mari Kolbjørnsrud, Hanne Vetvik, Kaweh Kolle Almassy
Barnas Turlag: Maren Ekeland (Fagsjef, permisjon), Inger 
Rødseth (vikar), Gunhild Lundblad
Kajakk / drift Sørenga: Jostein Langslet (Fagsjef), Reidun Bolsø

Eg er som vel Du veit, ein Fjellets Mann,
og derfor dreg til Fjells, so tidt eg kan,
at friska meg paa Fly og bratte Bryn
og sjaa ikring meg alle store Syn. 

Aasmund O. Vinje, utdrag fra “Pantebrev”, 1868


