


Leder
Kjære turledere.
Var det noen som sa at sommeren er over? I skrivende stund er
det sol og 18 plussgrader i 1000 meters høyde. Herlige
sensommerdager – og ikke minst kvelder.
Joda, sommeren er nok på hell, men nå kommer høsten med sine
vakre farger og fortsatt vil solstrålene varme. Det er også turer som
ikke er gått, både flerdagsturer og dagsturer. Som kjent er det ikke
noe som heter dårlig vær så lenge bekledningen er tilpasset.
I år blir det fysisk turledersamling på Finse. Den er fullbooket med
80 deltakere, og vi må bare beklage til dere som ikke har fått plass
på denne. Turledergruppa teller innpå 1500 mer eller mindre
aktive.
I forrige leder kommenterte jeg på administrasjonens beslutning
om at turer i større grad skal arrangeres og administreres av turlederne selv. Dette betyr ikke
at det IKKE skal settes opp fellesturer fra administrasjonen, men det blir langt færre enn
tidligere. På turledermøtet (digitalt) 15. september er dette tema, se mere info annet sted.
På vegne av turlederstyret ønsker jeg dere alle en fin og fargerik høst, og for 80 av dere: Vi
sees på Finse.
Hilsen Gerda Grøndahl
Leder i turlederstyret DNT Oslo og Omegn

Notiser
HVEM ER STEMMEBERETTIGET UNDER ÅRSMØTET?
Husk! For å være stemmeberettiget under årsmøtet må du være registrert i Mobilise.

TURLEDERHELG OG ÅRSMØTET
Alle turledere er invitert til en hyggelig helg fra 24.-26. september 2021 på Finsehytta.
Årsmøtet avholdes søndag etter frokost. Stemmeberettigede på årsmøtet er turledere som er
registrert som turledere i DNT Oslo og Omegn i Mobilise. Sjekk at du er registrert der! Hvis du
har problemer med å registrere deg, ta kontakt med administrasjonen, se nedenfor, så får du
veiledning.

REFERATER FRA STYREMØTER I TURLEDERSTYRET
Du finner referater fra både styremøtene i turlederstyret og fra årsmøtene på følgende
adresse: https://www.dntoslo.no/turlederstyret/. Turlederstyret setter pris på engasjement fra
turlederne, som oppfordres til å sende innspill til turlederstyret@dntoslo.no.

SAKER TIL STYRET I TURLEDERGRUPPA
Saker som du/dere som turledere ønsker at skal behandles av styret i turledergruppa, sendes
på epost til turlederstyret@dntoslo.no. Dersom du/dere ønsker at saken skal bli behandlet
under årsmøtet, må den sendes innen 15. august. Det bør også gjøres tydelig i oversendelsen
at det dreier seg om en sak som du/dere ønsker behandlet på årsmøtet.

SMITTEVERNTILTAK PÅ TURER OG HYTTER
Smitteverntiltakene fra myndighetene og DNTs nasjonale standarder for besøk av hytter og
deltakelse på turer er det viktig å være forberedt på. På hyttene vil det være oppslag for
hvordan man oppfører seg på hytta. Våre turledere er godt informert om tiltakene og vil hjelpe
alle å få en tur som ikke i hovedsak er preget av Covid 19, men av turopplevelsene i en
romslig og sikker atmosfære.
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Redaktørens hjørne

Sommersesongen er på hell, og mange av oss turledere fikk privilegiet å lede en tur i sommer.
Jeg fikk inntrykket av at turene går som oppsatt, med noen smittevernregler som er bygd inn i
helheten som en nesten naturlig del av turen. For det meste er tiltakene synlige i matsalen og i
dusjkøen, mens de er mindre synlige (men likevel tilstede) for deltakerne ellers på turen. Det
virker som om turkonseptet er godt tilpasset situasjonen.
Om ikke lenge finner turlederhelgen med årsmøtet sted. Dette heftet er et ekstranummer til denne
anledningen med bl.a. sakspapirene til årsmøtet. Pandemibetinget er planlegging av turlederhelg
og årsmøtet noe krevende, og endringer i gjennomføringsplanen kan skje. Følg med på andre
kanaler for å få med aktuell status.
I dette heftet finner dere også andre del av serien rundt bruk av mobil-apper for å navigere på
turen, samt referater fra turledermøter og informasjon fra administrasjonen. Vi ønsker våre lesere
god lesing av dette nummeret!
På vegne av redaksjonen,
Wolfgang Leister, redaktør av Turleder’n
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Turledermøter digitalt
Det planlegges fortsatt å gjennomføre turledermøter digitalt i en tid fremover. Lenker til møtene vil
bli annonsert via e-post når tidspunktet for møtene nærmer seg. I tråd med gjenåpningen
vurderes det hybride møter eller sågar fysiske møter. Temaene for møtene er ikke bestemt i
detalj. Følg med på annonseringene i andre kanaler. Følgende møtedatoer planlegges:

● onsdag 15. september 2021, kl 18.00: Tema: frivilligdrevne turer. Glenn Menkin er invitert
og Henriette Kampesveen er innleder.

● torsdag 14. oktober 2021, kl 18.00, tema annonseres senere.
● tirsdag, 16. november 2021, kl 18.00, tema annonseres senere.

Husk kjørereglene for gjennomføring av digitale møter:
● Klikk på lenken i god tid før møtet starter (vi er på 15 min før møtet og svarer gjerne på

tekniske spørsmål).
● Du behøver ikke å ha programmet Teams installert for å kunne delta via PC. Du kan åpne

lenken i nettleseren. Velg å delta anonymt dersom du ikke har Microsoft-konto.
● For å delta via mobiltelefon eller nettbrett må du laste ned Teams appen.
● Hvis ingenting annet fungerer kan du delta ved å ringe inn telefonnummeret som er angitt

i møteinkallingen (kun lyd). Husk møtenummeret.
● Husk å dempe mikrofonen når du er i møtet (din mikrofon vil være dempet når du kommer

inn i møtet).
● Still spørsmål og gi kommentarer i chatten eller rekk opp «hånden» for å få ordet.
● Husk å slå på mikrofonen mens du snakker (og demp den etterpå).

Innkalling til årsmøte i turledergruppa 26. september 2021
Turledergruppas årsmøte finner sted søndag 26. september kl. 10.00 på Finsehytta

DAGSORDEN:
● Valg av møteleder
● Årsberetning
● Valg av medlemmer til styret
● Valg av medlemmer til valgkomitéen
● Vedtekter
● Innkomne forslag

Forslag fra medlemmene vedrørende saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i
hende senest fem uker før årsmøtet.

Valgkomitéens innstilling til Turlederstyret – årsmøtet 26.09.21
Valgkomitéen består av Stig Solberg (leder), Magnus Wethal og Anne Johansen.
«Valgkomitéen er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater til ulike verv.
Valgkomitéen skal imidlertid sørge for mangfold og en balansert sammensetning i sine forslag
hvor det er tatt nødvendig hensyn til oppgavenes innhold, styrets ansvar og kandidatenes
samlede kompetanse. Med kompetanse menes blant annet: kunnskap om DNT og tilstrekkelig
turistforeningserfaring, erfaring fra frivillig arbeid, styrekompetanse / erfaring, økonomi og
budsjettstyring, erfaring fra annen virksomhet som kan tilføre DNT kompetanse.» (ref. punkt 2.1,
Veileder for valg komitéer DNT Oslo og Omegn, vedtatt av styret i DNT Oslo og Omegn
04.02.21.)
På bakgrunn av ovennevnte og valgkomitéens arbeid, innstilles disse tre kandidatene som
styremedlemmer i Turlederstyret for en periode på 2 år (2021 – 2023). Innstillingen er enstemmig.
(ref. punkt 2.12). Kandidatene presenteres i bokstavrekkefølge. Det er ingen rangering av
kandidatene, men en ren valgteknisk ordning. (ref. punkt 3.2).



Valgkomitéen forslag til sammensetning av det kommende styret:
● Styreleder Gerda Grøndahl ikke på valg
● Styremedlem Peter Mikosch-Warren ikke på valg
● Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen ikke på valg
● Styremedlem Henriette Kampesveen ikke på valg
● Styremedlem Monika Kufner foreslås gjenvalgt for to år
● Styremedlem Andreas Lorentzen foreslås valgt for to år
● Styremedlem Sveinar Kildal foreslås valgt for to år
Nytt medlem av valgkomitéen for tre år: Sverre Tvinnereim.
Valgkomité 2022: Magnus Wethal (leder), Anne Johansen og Sverre Tvinnereim

Andreas P. Lorentzen (Ny)
Andreas er 31 år og oppvokst på Oppsal. Han ble aktiv i DNT etter han begynte å studere i
Trondheim i 2009, og ble turleder og styremedlem i DNT ung Trøndelag i 2011. Her har han vært
ansvarlig for ukentlig klatring, vært styreleder og jobbet med oppstarten av dugnadsgruppen for
ungdom. I 2018 flyttet han til Bergen, og satt i styret i DNT ung Bergen i 2018 og 2019. Andreas
er ofte på tur og er kanskje mest glad i telttur på fjellet, men han drar like gjerne på kanotur
gjennom Nordmarka, på hytte til hytte tur i Sauda og Etnefjell, eller på skøytetur i Østmarka. Han
er i dag vinterturleder og har ledet turer for både Trøndelag, Bergen og Oslo. Sommeren 2013 og
2014 jobbet han på DNT hyttene Storerikvollen (TT) og Lysefjorden (STF). Han har holdt flere
kart- og kompasskurs, vært frivillig sju ganger på Fjellfilmfestivalen og tre ganger på Vinjerock,
hvor han i 2018 også vant gnagsårprisen (den som har gått lengst til festivalen). I 2020 flyttet han
tilbake til Oslo, og jobber nå som konsulent i COWI, hovedsakelig med kart.

Monika Kufner (Gjenvalg)
Monika er 51 år, tysk, og ble valgt inn i styret til Turledergruppa i 2017. Hun flyttet til Norge og
Oslo i 2013 og ble medlem av DNT året etter. Etter grunnleggende turlederkurs begynte hun som
nærturleder i 2017, fullførte sommerturlederkurs i 2018 og deltok på vintersamling for
sommerturledere i februar 2019. Naturen i Norge var en av de viktigste årsakene til at Monika
flyttet til Norge. Hun begynte raskt å gå turer både i marka og på fjellet, og å bruke DNT-hyttene.
Monika har erfaring fra mange nærturer, bl.a. søndagsturer, internasjonale turer og turen «til
Topps». Sin første tur som sommerturleder ledet hun i august 2019 og var medturleder på
vintertur i april 2019. Monika er til daglig partner i et advokatfirma.
Sveinar Kildal (Ny)
Sveinar er 58 år og oppvokst i Bergen og Asker. Han bor nå ved Sandvika i Bærum og er turleder
i Bærum Turlag. Han er en aktiv sommer- og vinterturleder siden han tok turlederkursene i 2019
og 2020. Sveinar er en ivrig bruker av Vestmarka og fjellene i Norge både sommer og vinter. Han
liker seg på lange turer og gikk i sommer Oslo-Bergen via Voss og Stølsheimen. Han har tidligere
gått Langfjella på langs, Nordland på langs og Norge på Tvers fra Trysil til Kråkenes. Han er
opptatt av trening, et godt liv og bærekraftig utvikling av DNT. Han har en bred og variert
yrkesbakgrunn fra privat og offentlig sektor i Norge og utlandet. Sveinar er utdannet fysiker, og
jobber som partner og styreformann i Norscan Partners AS som driver med bærekraft og
forretningsutvikling. 
Som nytt medlem av valgkomitéen innstilles Sverre Tvinnereim (45). Sverre velges for 3 år.
Oslo 12.08.21
(sign) (sign) (sign)
Stig Solberg (leder) Magnus Wethal Anne Johansen



Årsberetning for Turledergruppa i DNT Oslo og Omegn
SEPTEMBER 2020 – SEPTEMBER 2021
STYRET HAR BESTÅTT AV:
Leder Gerda Grøndahl
Styremedlem Peter Mikosch-Warren
Styremedlem Ragna Hirsch
Styremedlem Monika Kufner
Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen
Styremedlem Henriette Kampesveen
Styremedlem Sverre Tvinnereim
Sekretær, repr. fra DNT Oslo og Omegns administrasjon: Claudia von Gostomski
Valgkomité: Stig Solberg (leder), Magnus Wethal og Anne Johannsen

FRA STYRETS ARBEID:
Det har blitt avholdt syv styremøter i denne perioden.
«Turleder’n», vårt medlemsblad har utkommet med fem utgaver i 2020, fra nummer 2/2020 som
elektronisk utgivelse under ISSN 2703-7169. Det har utkommet to utgaver av medlemsbladet så
langt i 2021, og to ytterligere utgaver er planlagt. Redaktør er Wolfgang Leister, og
bilderedaktører er Gunnar Sevåg og Jan Gunnar Jakobsen. I redaksjonskomitéen er også Ragna
Hirsch, Beate Heilemann og Jon Arne Westgaard.

TURLEDERMØTER
6. oktober: «Informasjon fra styret til turledere om vinter fjellturer 2021 og åpen diskusjon».
Dette var et informativt møte hvor styret i turledergruppa informerte om vinterfellesturer 2021.
11. november. «Enkelt innføring i GPS og retningslinjer og GPDR i bruk av foto som
turleder». Administrasjonen informerte også om det nye frivilligsystemet og utlysning av ledige
turlederoppdrag.
19. januar: «Informasjon om vinterturer 2021 mot nye smitteverninstrukser og om
endringer og omorganisering i DNT OO v/ Glenn Menkin og Maren Harlem.» I tillegg snakket
kursleder Peter Warren om turlederutdanning og kurstilbud.
9. mars: «Informasjon fra administrasjonen ved Glenn Menkin om status nå for DNT Oslo
og omegn», inkludert sommeren 2021. Marcel Grohmann snakket i tillegg om hvordan man kan
gjøre kursoversikten lettere å forstå for den enkelte turleder.

Turlederkurs og turledertur (organisert av administrasjonen):

Startdato Sluttdato Kurs Ant. Påmeldte Kursleder

15.09.2020 15.09.2020 Nærturlederkurs 2020 10 1

20.09.2020 20.09.2020 Høstens vakreste eventyr (for turledere) 27 0

23.09.2020 23.09.2020 Førstehjelpskurs for frivillige, 4 timer 8 1

25.09.2020 27.09.2020 Grunnleggende turlederkurs 2020 7 2

15.10.2020 15.10.2020 Aktivitetslederkurs 2020 10 1

21.10.2020 21.10.2020 Førstehjelpskurs for frivillige, 4 timer 8 1

30.10.2020 01.11.2020 Grunnleggende turlederkurs 2020 7 3

30.10.2020 01.11.2020 Grunnleggende turlederkurs Nittedal Turlag 7 2

26.05.2021 26.05.2021 Nærturlederkurs 2021 8 1

28.05.2021 30.05.2021 Grunnleggende turlederkurs Vandregruppa 7 2

04.06.2021 06.06.2021 Grunnleggende turlederkurs 2021 7 2

18.06.2021 20.06.2021 Trygg og sikker orientering i Marka 2021 (for turledere) 8 2



21.06.2021 25.06.2021 Brekurs Basecamp turledere 9 2

26.06.2021 27.06.2021 Fjellmedisinkurs for turledere 15 timer 2021 9 1

30.06.2021 30.06.2021 Nærturlederkurs 2021 10 1

06.08.2021 08.08.2021 Trygg og sikker orientering i sommerfjellet 2021 (for turledere) 8 2

16.08.2021 21.08.2021 Sommerturlederkurs 2021 14 3

08.09.2021 08.09.2021 Nærturlederkurs DNT ung - 1

09.09.2021 09.09.2021 Nærturlederkurs Ås, Nesodden og Nordre Follo Turlag - 1

10.09.2021 12.09.2021 Grunnleggende turlederkurs 2021 - 2

17.09.2021 19.09.2021 Grunnleggende turlederkurs DNT ung Oslo (16-30 år) 2021 - 2

Endringer og prosesser i organisasjonen
v/ Administrasjonen
Administrasjonen fikk ny organisering i desember 2020. Vi er færre ansatte innenfor noen
områder og har gjort ulike grep for bedre å ivareta styrene, frivilligheten, medlemmenes ønsker,
og en mer bærekraftig økonomi. Vi vil her gi en kort oppsummering av to uavhengige prosesser
som har betydning for dere turledere. Vi har stor tro på at endringen vil føre til flere
uforglemmelige naturopplevelser for våre medlemmer.

Prosjektarbeid innen foreningens posisjon på fjellet
Målet med prosjektet var å finne ut mer om hva foreningens posisjon og tilbudsutvikling
skulle være på fjellet (ikke kun turtilbud), samt sikre en bærekraftig økonomi innenfor
området. Prosjektgruppen brukte blant annet informasjon fra:

● medlemsundersøkelse blant 1400 medlemmer
● intervjuer
● vurderinger av konkurransebildet
● økonomiske datagrunnlag

To av hovedfunnene var:
● 80% vektlegger egenorganiserte turer
● Oppslutningen for kursing og organisert tilbud er størst blant de yngre medlemmene

Anbefalinger fremover tilsier at vi blant annet må:
● ivareta styrene og medlemmenes ønsker
● sikre en mer bærekraftig økonomisk aktivitet
● utnytte sengekapasiteten til hyttene våre bedre
● styrke kompetanse og innsatsen i arbeidet med tilbudet på våre hytter og ruter i fjellet

Resultatene får betydning for turledelse ved at:
● administrasjonen skal bruke mer av tiden sin til å støtte friluftsaktiviteter som skapes av

frivilligheten, i turlagene, styrene innenfor ung og fjellsportaktivitet, i tillegg til
medlemstilbudet for barnefamilier

● administrasjonen skal fortsatt sette opp organiserte fellesturer, men det skal settes opp
færre. Vi skal beholde de mest populære turene for voksne, som mange kjenner til. Disse
vil også kunne inspirere befolkningen og medlemmene til å organisere sine egne turer.

● administrasjonen vil bruke mer tid på kursing og støtte til frivillige.
Alle resultatene ble forankret i styret i DNT Oslo og Omegn våren 2021.



Ny modell for turer ved frivillige
BAKGRUNN:
I likhet med andre foreninger, har flere turlag og frivilliggrupper hos oss organisert egne turer i
mange år. For et par år siden ble det startet et arbeid med å lage en oppskrift og egne vilkår som
harmonerer bedre med dette tilbudet og deltakernes ansvar. Pandemien stoppet dessverre dette
arbeidet.

MÅLET:
Det er ønskelig å legge bedre til rette for turer organisert av frivillige turledere, som et supplement
til det som settes opp av administrasjonen. Med støtte til turledere er det en mulighet for en
økning i turer som turledere selv ønsker å utvikle, planlegge og lede – et spennende tilbud for
mange av våre målgrupper. Kanskje vil vi se nye turtilbud, men også klassikere og andre
populære turer for både turledere og medlemmer.

HVA SKJER VIDERE?
Fremover vil vi få erfaringer fra de turene som er gjennomført, og disse er verdifulle for å utvikle
modellen videre. Det er tid for å utvikle, kvalitetssikre, kommunisere og tilgjengeliggjøre denne
modellen. Vi må sammen se på innholdet i hva som er viktig i turplanleggingsprosessen og
hvilket kompetansebehov turlederne og vi i administrasjonen har behov for. Dokumenter som
beskriver retningslinjer for turer organisert av frivillige og vilkår for deltakelse kan dere finne på
denne siden, som er under utvikling: https://www.dntoslo.no/turer-ved-frivillige/. Her kan dere
følge med og påvirke arbeidet videre. Størstedelen av turledere som leder turene vil oppleve at
vilkårene for turledelsen i prinsippet ikke er så ulikt hva man har vært vant til fra tidligere. Vi håper
at modellen etter hvert skal gjøre at det blir enklere å være frivillig turleder når man ønsker å
planlegge egne turer og aktiviteter.

Referat fra digitalt turledermøte 9. mars
v/ turleder Jan Gunnar Jakobsen
I dette digitale turledermøtet, med ca 60 deltakere, var temaet Turlederutdanningen, kompetanse,
og hvordan de forskjellige utdanningsnivåene og kursene henger sammen.
Turleder Marcel Grohmann åpnet med å presentere bakgrunnen for orienteringen.

● Kursmodellen
● Hva ønsker vi å lære, hva kan vi bli bedre på, hvordan kan vi videreutvikle oss?
● Kompetansebygging – Hvordan kan vi videreutvikle en modell for alle?

Marcel viste en systematisk fremstilling over alle kursene som finnes i dag og som DNT tilbyr
turlederne, og snakket om hvordan avhengigheten mellom disse kunne forstås. I utgangspunktet
er det kun kursene i turlederstigen:
1. Ambassadørkurs
2. Grunnleggende Turlederkurs
3. Sommerturlederkurs
4. Vinterturlederkurs
som har en definert og beskrevet avhengighet, ved at de bygger på hverandre og må tas i en
bestemt rekkefølge. For andre kurs, som Førstehjelpskurs, fjellmedisinkurs, livredingskurs, og
flere orienteringskurs, er dette ikke like klart, og var noe som burde komme bedre frem i
beskrivelsen av disse. Hvor ofte og hvilke Førstehjelpskurs skal f eks gjennomføres, og er det
krav til orienteringskurs på et visst turledernivå?
Marcel avsluttet sin orientering med en oppfordring til administrasjonen om muligheten for at det
kan legges til et felt med Kompetanse i Mobilise, slik at den enkelte kan se sin status på
kompetanse og turledernivå.
Det ble deretter en diskusjon rundt dette temaet, og når det gjaldt turlederkompetanse, kom det

https://www.dntoslo.no/turer-ved-frivillige/


opp ønske om en fadderordning. Da kan mindre erfarne turledere lede turer sammen med en mer
erfaren medturleder, noe som også kan være aktuelt for turledere som ikke har ledet turer på en
stund. Administrasjonen ved Claudia oppfordret interesserte om fadderordning til å ta kontakt.
Det ble også sterkt oppfordret til at ferske (og også andre!) turledere kunne delta i Vandregruppa,
for der å kunne få erfaring i å lede turer, da en som turleder må praktisere og øve.

GPS-tipset
Her kommer andre del av vår serie om bruk av smarttelefon til navigering under en fjelltur.

Tema: Navigering med smarttelefon
v/ turleder Gunnar Sevåg
I de senere årene er det gjort tilgjengelig mye forskjellige norske kartdata for allmennheten. Dette
gjør at spesielt telefon-apper for navigering er blitt ganske omfattende og gir mye informasjon.
Prisen på en navigerings-app er også langt rimeligere enn en egen GPS. Fortsatt er nok de
dedikerte GPS-modellene best når det kommer til driftstid per opplading og robusthet.
Noen av fordelene til mobiltelefon-navigering i terrenget er display-størrelsen og kvaliteten på
kartbildet. Men også at basisnavigeringen er enkel. Og dermed er det mange som benytter
telefonen til navigering. Deling av tur- og treningsdata med andre er også en fin mulighet. For de
som trener, er uttrykket «vi ses på Strava» blitt en gjenganger, når hver enkelt bruker laster opp
sine treningsturer og deler dem med venner.
Navigering med mobiltelefon bør gi mulighet for følgende:

● Vise topografiske kart, herunder kart fra Kartverket og OpenStreetMap.
● Markere, lagre og hente veipunkter.
● Logge, lagre og hente spor fra turer man har gått (GPX format).

Dette er basis-egenskaper, men gir likevel god informasjon og navigering. Så er det en rekke
tilleggsmuligheter som gir mer oversikt, som:

● Å legge på forskjellige kartlag som viser bratthet, skred, sommer- og vinterruter,
eiendomsgrenser, dybdekurver i vann (enkelte) og sjø.

● Ruting av turen man skal gå.
● Deling av data.

I tillegg er det også mulig å forhåndslaste ned ønskede turområder for bruk der det ikke er
mobildekning.



Her er noen aktuelle apper som har vært utviklet over tid, og har fått god funksjonalitet (disse er
for iOS operativsystem, men noen finnes for Android også):

● Ut.no
● Norgeskart Friluftsliv
● Norgeskart
● Topokart
● Topo GPS
● Outdooractive (slått sammen med ViewRanger)

Mange ønsker også å kunne laste ned ferdige turer som andre har laget. Her er kanskje Ut.no i
en særstilling med en omfattende database med spor og beskrivelser, men noen av de nevnte
appene har også linker til GodTur og TellTur tur-databasene. Outdooractive har oversikt over
mange utenlandske turspor.
Ikke alle appene nevnt her har de samme muligheter og funksjoner. Det kan derfor være lurt å
laste ned en gratisversjon og prøve litt først, og se hvilke funksjoner som ligger i Premium
versjonen før man bestemmer seg.
Viktig å tenke på ved bruk av mobiltelefon for navigering:

● Bruk av GPS i telefonen medfører høyere strømforbruk. Ha gjerne med batteribank
med kabel.

● Telefoner med deksel med magnetlås kan få unøyaktig navigering på grunn av
denne.

● Regndråper på displayet kan gi dårligere touch-funksjon, dvs. at det kan være
vanskeligere å få til betjening på displayet med fingrene. Bruk gjerne en vanntett
beholder / mappe med gjennomsiktig plast over telefonens display.

● I mange av appene har kartet en funksjon for rotering av kartet. Denne er ofte markert
med en kompasspil.

● Ikke alle appene har en god markering av marsjretning når du går. Det er derfor lurt å
orientere kartet i forhold til terrenget før du begynner å gå. En dedikert GPS har
funksjoner for dette, som «Spor Opp» og «Nord Opp» på kartet for å hjelpe til med
orientering av kartet.

● Valg av topografisk kart er også viktig. Mange foretrekker OpenStreetMap, da disse
oppdateres jevnlig, og inneholder mye nyttig informasjon, som oppdaterte stier,
bussholdeplasser, togstasjoner etc. Mens andre synes at andre kart er lettere å
forholde seg til, da de kan vise f.eks. skyggerelieff (3D-visning). Det er også forskjell
på Rasterkart og Vektorkart. Rasterkart likner mer på vanlige papirkart. I en del av
appene er det mulig å skifte mellom forskjellige karttyper, så man kan finne ut hvilke
man liker best.

Da er det bare å lade mobiltelefonen, installere en navigasjons-app og komme seg ut på tur!

Notiser
INFORMASJON OM STYRET OG VEDTEKTER.
Mer informasjon om styret og vedtekter finner du her: https://www.dntoslo.no/turlederstyret/

NETTSIDE FOR TURLEDERE
Hold deg oppdatert om kommende kurs og aktiviteter, nyttig dokumentasjon og informasjon om

covid-19. Følg linken: https://www.dntoslo.no/turledergruppa/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dntoslo.no%2Fturlederstyret%2F%3Ffbclid%3DIwAR2BM6Urh0iJp8L3O2_-460YdzMe6AGdg022pY_nonZyF-t1Fc0GD_l_aIA&h=AT3q3gokLMIRVJ1DoKc5FQidte6wdE3sVBRpcdVjY2HPcyLsRL3Whu95V9QMlvZE2W4o4n2P8J9g7vYmI0KvbFtirrQ1jqHoOojuzWWjpir_lXTeMqKV72TgfTF2GEcEpDer
https://www.dntoslo.no/turledergruppa/


Fra årets sommerturlederkurs
Årets sommerturlederkurs hadde ti deltakere der alle besto kurset! Instruktører var Jan Gunnar
Jakobsen, Kjell Jonsson og Peter Mikosch-Warren. Glenn Menkin fulgte kurset for
administrasjonen.

Årets sommerturlederkurs, med instruktører og deltakere. (Her i Jutulhogget.)

Informasjon til Turlederhelg 24.-26. september 2021
Som tidligere annonsert, vil turlederhelgen i år finne sted på Finsehytta. Det oppdaterte
programmet kommer her:

PROGRAM:
Fredag 24/9: Vi møtes på Finsehytta kl 16.30. Middag serveres kl 19.00. De som eventuelt
ankommer senere, må spise kl 21.00
Lørdag 25/9: Dagsturer rundt Finse. Vi legger opp til både krevende og lette turer. Middag
serveres kl. 19.00
Søndag 26/9: Årsmøte på Finsehytta etter frokosten kl 10.00. I etterkant av selve årsmøtet, vil
det bli lagt opp til diskusjoner rundt aktuelle saker. Felles suppe på terrassen kl 13.00. Det legges
opp til turer på egenhånd. Helgen avsluttes kl 17.00.
Merk at det kan bli endringer i programmet om smittevernregler skulle tilsi dette.
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