
 

GJENNOMGANG PÅ TUR 

1. Presentasjon av turledere 

2. Presentasjon av turdeltakere 

Presentasjon ved navn og hva man har for forventninger. Annet som kan være av 

felles interesse. Det er ikke nødvendig å fortelle hva man driver med til vanlig 

3. Presentasjon av turen 

- Kort presentasjon av hela turen 

- Vei valg med avstand og høydeforskjeller 

- Hyttene på turen 

- Mobildekking 

- Hjemreisen 

4. Med DNT på tur 

- Sikkerhet på tur 

- Brannsikkerhet på hyttene 

- Niste 

- Aktiviteter utenom (ski-) gåing 

- Fotografering (Sosiale medier og integritet) 

5. Grunnleggende turteknikk 

- Tempo 

- Tidspassing 

- Pause, teknisk pause, lunsjpause 

- Ekstra behov av pause 

- Samlet/sprett turfølge 

- Veivalg 

- Sikkerhet 

- Hva hvis noe skjer (1. hjelp utstyr, nødsendere) 

6. Morgendagens etappe 

- Værmelding 

- Startpunkt 

- Sluttpunkt (på kart) 

- Veivalg (på kart) 

- Høydeforskjell 

- Alternativ rute (hvis aktuelt) 

- Sikkerhetspunkter (på kart) 

- Lang(e) pause(-r) (på kart) 

7. I morgen 

- Tid, plass og utstyr 



Dag 2, 3, 4, … 

1. Gjennomgang av dagens etappe 

- Rute 

- Erfaringer +/-  

2. Morgendagens etappe 

- Værmelding 

- Startpunkt 

- Sluttpunkt (på kart) 

- Veivalg (på kart) 

- Høydeforskjell 

- Alternativ rute (hvis aktuelt) 

- Sikkerhetspunkter (på kart) 

- Lang (-e) pause (-r) (på kart) 

3. I morgen 

- Tid, plass og utstyr  

Alternative punkter som kan tas opp ved behov/spørsmål 

A. Klær på tur 

- Hvorfor fryser damer mer en menn? 

- Lag på lag 

- Materiale 

B. Rast teknikk 

- Pent/dårlig vær  

- Bruk av vindsekk 

C. Væske og ernæring på tur 

- Hvorfor er væske så viktig? 

- Ernæring (karbohydrater og fett) 

- Alkohol 

D. Bruk av sikkerhetsutstyr 

- Ferdplan 

- Kart og kompass 

- GPS-mottaker 

- Nødsender 

- Skredsender/mottaker, søkestang 

E. Første hjelp på tur 

- Gnagsår 

- Nedkjøling 

- Lokale kuldeskader  

F. Orientering på fjellet 

- Kart/kartlesing og bruk av kompass/GPS/koordinater  


