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LEDER
NORGE 2015 – EN REISE VERDT?
Overskriften er hentet fra boka med samme navn, 
som kom ut i 2003 og som jeg fant i bokhylla på 
Sognefjellshytta i sommer. En av forfatterne er Jonas 
Gahr Støre, og boka skisserer ulike scenarier for 
turisme-Norge i framtiden. Det organiserte reiselivet 
har eksistert i Norge i over 100 år, og i dag er 
turismen en av Norges største næringer. Men hva vil 
skje i framtiden? Vil vi klare å hevde oss i en stadig 
hardere konkurranse om de norske og utenlandske 
turistene? Er de norske produktene gode nok? Hva 
slags turisme ønsker vi? Og hvem tør satse? De usikre faktorene er mange, og 
det er vanskelig å finne entydige svar. Men når framtiden er usikker kan vi bli 
klokere av å lage scenarier, og det er det denne boka handler om; scenarier for 
Norge som turistattraksjon fram mot 2015, altså om et par måneder. 

Spørsmålene som stilles er høyst relevante også i DNT-sammenheng. 
Ett scenario i boken tar for seg DNT. Det beskriver hvordan de over 30.000 
medlemmene i DNT Ung kollektivt melder seg ut av DNT og inn i det 
nystartede «Adrenalinforbundet». De ønsker mer aktivitet og action å fylle 
fritiden med. Hvordan skal DNT utvikle turproduktet i konkurranse med alt 
annet som tilbys så ikke fiksjon blir fakta? Hvordan skal vi tiltrekke oss nye 
medlemmer, de som ikke har fått det å pakke sekken og gå på tur inn med 
morsmelka? En ting er sikkert – vi som bruker fritiden vår på DNT og på å spre 
turglede må være forberedt på endring i kundenes forventninger og turønsker. 

§3 i våre vedtekter sier blant annet at Turledergruppa med sitt styre skal 
øke den faglige kompetansen hos allerede godkjente turledere. I dagligspråket 
defineres kompetanse gjerne som evnen til å klare en oppgave eller beherske 
et arbeid i møte med komplekse krav, situasjoner og utfordringer. Man deler 
gjerne inn kompetanse i kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Videre 
snakker vi om kompetansenivåer. Dagens turlederutdanning er i fire trinn, 
med vinter¬turlederkurset som topp (gir spisskompetanse). Utdanningsstigen 
henger sammen med hvilke oppgaver som en forventes å stå overfor. I tillegg vil 
lang erfaring ofte bidra til å heve kompetansenivået.

Men når vi ser framover: hvilke kompetansebehov vil framtidas turleder ha? 
Hva skal vi trene på? Vi må se til at opplæringen favner bredt og tar med seg 
grunnleggende kompetanse innen «turfaget», kommunikasjon og samarbeid, 
kritisk tenking og problemløsing, personlig og sosialt etisk ansvar og kulturell 
bevissthet. Når markedet etterspør endringer blir det viktig at også turlederen 
har lyst og evne til forandring – og til å lære – og ikke tar skylappene på og 
fortsetter på sin vante sti.

Når kunnskap tas i bruk for å løse oppgaver i konkrete situasjoner er det viktig 
at dette samtidig stimulerer til videre læring og kompetanseutvikling. Det blir 
viktig å dele erfaringer, og det er dette som ligger til grunn for de kommende 
endringene på turledermøtene. Fra 2015 vil vi bruke store deler av møtene på 
å diskutere aktuelle case og dele erfaringer – og håper det vil stimulere til økt 
deltagelse og engasjement rundt turledermøtene våre. 

La oss jobbe sammen for at det blir stas å bli med oss på tur i 2015 – og i 
mange år framover.

God tur - Stig Solberg

mailto:leister@online.no
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TURLEDERMØTE – tirsdag 18. november
Tema: «Markaopplevelser på en ny måte. Førjulsdrømmer, eventyr- 
og villmarksopplevelser med skøyter over Markavannene. Kort 
praktisk veiledning om utstyr og sikkerhet»
Foredragsholder: Rolf Utgård, forfatter av boka «På skøyter i marka».
Å gå på skøyter på vann blir mer og mer populært også i Norge. Rolf Utgård presenterer 
egnede skøytevann i sentrale deler av Østlandet som Oslo- og Bærumsmarka, Vansjø og 
Hvalerøyene i Østfold, deler av Glommavassdraget i Oppland og Oslofjorden.

Etter pausen:
Tema: «Erfaring fra vintertur og bruk av InReach»
Foredragsholder: Dag Paulsen og Sigrid Bellamy (turledere).
Tid/sted: DNT Oslo og Omegns lokale i Storgaten 3. kl. 19.00, tirsdag 18. november 2014.

TURLEDERMØTE – tirsdag, 20. januar
Tema: «Himalayas fjell og sherpasamfunnet gjør noe både med sinn, sjel og tanke»
Foredragsholder: Turleder Knut-Blom Sørensen. 
Knut har nettopp vært på drømmetur i Himalaya. Han vil vise bilder og forteller fra sine opplevelser på turen.

Etter pausen:
Tema: «Virkelige caser som kan oppstå på fellesturer» 
Foredragsholder: Stig Solberg, turleder og styreleder i turledergruppa
Turlederstyret presenterer en del reelle caser på problemstillinger som typisk oppstår på fellesturer. Tanken er at 
casene først presenteres – før de diskuteres i mindre grupper. Det presenteres ett kort oppsummert forslag fra de 
enkelte gruppene om hvordan de ville ha løst casene. Dette skal bidra til erfaringsutveksling blant turledere og 
samtidig være en øvelse for å lære.
Tid/sted: DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgaten 3. kl. 18.00, tirsdag 20. januar 2015 (merk tiden).

Førstehjelpskurs for turledere
Førstehjelpskurs 16 timer: DNT Oslo og Omegn organiserer førstehjelpskurs for turledere på følgende datoer: 30.-
31. mai og 20.-21. juni. Begge kursene vil avholdes på Mustadkroken på Krokskogen. Instruktør er som tidligere David 
Rohrmüller fra Norsk Luftambulanse. Mer informasjon om påmelding finner du på www.dntoslo.no.

Førstehjelpskurs 6 timer: Førstehjelpskurs for de som bidrar som turledere for Turbussen, Seniorgruppa, 
Vandregruppa, Turgruppa og Aktiv i 100 avholdes onsdag, 20. mai i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3 (tredje 
etasje). Kurset vil ivareta mange av de utfordringene som kan oppstå på våre «nærturer» i og rundt Oslomarka. Kurset 
egner seg også som oppfriskningskurs for sommer- og vinterturledere. 

Takk for meg fra Steinar Husby
DNT Oslo og Omegn har en fin gjeng turledere som gjør en viktig 
frivillig innsats, og en Aktivitetsavdeling som står på for å få turer 
og arrangementer gjennomført på en god måte. Det har vært en 
fin og interessant tid i turlederstyret, og jeg takker alle for det gode 
samarbeidet. En spesiell takk til Aktivitets-avdelingen for alt arbeid 
med den siste turlederhelgen og det fine været på Finse.

God tur videre til det nye styret og alle dere andre!
Steinar Husby (tidligere styrelder)
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Vinterturene for voksne 2015
Vi har ledige turlederoppdrag til våre turer i vinterfjellet. Nedenfor finner dere en oversikt over turene. 
Aktivitetsavdeling ber deg sende inn ditt ønske om hvilken tur du ønsker å lede. Send til: cvg@dntoslo.no

Frist 8. desember 2014 !
Er du sommerturleder med god erfaring fra flere skiturer på høyfjellet fra hytte til hytte, har du mulighet for å 
søke som turleder 2, assistent til turleder, men vinterturledere vil bli prioritert. Hvis din vintertur i 2014 ble 
avlyst, nevn det når du ønsker deg tur for 2015.
Turer markert med grønt betyr at turen står oppført i det engelske vinterprogrammet. Turleder bør beherske 
engelsk godt, da det vanligvis er mange utenlandske deltakere med på disse turene. 

OBS: Les mer detaljert om turen på nettside: www.dntoslo.no og «turer og aktiviteter». Her ligger det lenker til 
beskrivelsen av dagsetappene og gradering av turen. 

Turnr Startdato Sluttdato Navn Delt. Turl Total
10380 14.02.2015 20.02.2015 Skitur Røros - Femundsmarka 14 2 16
10395 15.02.2015 21.02.2015 Skitur Femundsmarka med Rørosmartnan 14 2 16
10393 21.02.2015 26.02.2015 Skitur Magisk midtvintertur i Huldreheimen 10 2 12
10388 01.03.2015 06.03.2015 Skitur Jotunheimen for ferskinger 15 2 17
10459 04.03.2015 08.03.2015 Fjellsjekken Jotunheimen 25 - 35 år 18 2 20
10461 05.03.2015 08.03.2015 Fjellsjekken Finse rundt 35 - 45 år 14 2 16
10463 06.03.2015 09.03.2015 Aktiv i Skarvheimen 40-55 år 12 2 14
10392 08.03.2015 14.03.2015 Skitur - Høydepunkter i Skarvheimen 10 2 12
10388 08.03.2015 13.03.2015 Skitur Jotunheimen for ferskinger 15 2 17
10389 08.03.2015 14.03.2015 Skitur Rondanes perler 14 2 16
10387 10.03.2015 15.03.2015 Skitur Jotunheimen - Filefjell 12 2 14
10441 11.03.2015 15.03.2015 Pilates med mindfulness i fjellet - Gjendesheim 12 1 13
10404 12.03.2015 25.03.2015 Skitur Jotunheimen-Rondane langtur 12 2 14
10453 12.03.2015 15.03.2015 Skitur Langhelg Skarvheimen 14 2 16
10387 14.03.2015 19.03.2015 Skitur Jotunheimen - Filefjell 12 2 14
10381 14.03.2015 21.03.2015 Skitur Hardangervidda-Skarvheimen, trekkhundtur 15 1 16
10392 16.03.2015 22.03.2015 Skitur - Høydepunkter i Skarvheimen 10 2 12
10394 17.03.2015 22.03.2015 Skitur Jotunheimen sør 14 2 16
10414 17.03.2015 24.03.2015 Skitur - Krysser Hardangervidda 14 2 16
10410 17.03.2015 21.03.2015 Skitur Hardangervidda øst 12 2 14
10453 19.03.2015 22.03.2015 Skitur Langhelg Skarvheimen 14 2 16
10439 19.03.2015 22.03.2015 Skitur - Introduksjonstur i Rondane 11 2 13
10414 20.03.2015 27.03.2015 Skitur - Krysser Hardangervidda 14 2 16
10382 21.03.2015 28.03.2015 Skitur Hardangervidda fra nord til sør 12 2 14
10383 21.03.2015 28.03.2015 Skitur Hardangervidda - Rjukan 14 2 16
10406 21.03.2015 26.03.2015 Skitur - Høydepunkter i Breheimen 14 2 16
10394 21.03.2015 26.03.2015 Skitur Jotunheimen sør 14 2 16
10391 21.03.2015 27.03.2015 Skitur Klassikeren i Rondane 14 2 16
10448 21.03.2015 25.03.2015 Skitur Huldreheimen for ferskinger 12 2 14
10382 22.03.2015 29.03.2015 Skitur Hardangervidda fra nord til sør 12 2 14
10386 22.03.2015 29.03.2015 Skitur Gjennom Jotunheimen 14 2 16
10386 24.03.2015 31.03.2015 Skitur Gjennom Jotunheimen 14 2 16
10454 24.03.2015 27.03.2015 Aktiv i Rondane 50-65 år 14 2 16
10412 27.03.2015 01.04.2015 Påskeskitur Breheimen - Jotunheimen 14 2 16
10391 28.03.2015 03.04.2015 Påskeskitur Klassikeren i Rondane 14 2 16
10403 28.03.2015 01.04.2015 Påskeskitur med hundespann i Femundsmarka 12 1 13
10442 30.03.2015 05.04.2015 Påskeskitur Skarvheimen - Hardangervidda 12 2 14
10438 31.03.2015 05.04.2015 Påskeskitur Hardangervidda 12 2 14
10416 31.03.2015 05.04.2015 Påskeskitur Jotunheimen vest til øst 14 2 16
10438 01.04.2015 06.04.2015 Påskeskitur Hardangervidda 12 2 14
10412 01.04.2015 06.04.2015 Påskeskitur Breheimen - Jotunheimen 14 2 16
10447 01.04.2015 05.04.2015 Påskeskitur i Huldreheimen 10 2 12
10453 16.04.2015 19.04.2015 Skitur Langhelg Skarvheimen 14 2 16
10453 30.04.2015 03.05.2015 Skitur Langhelg Skarvheimen 14 2 16
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GPS-kurs vinter 2015
Helgen 24.–25. januar er det GPS-kurs for nybegynnere og helgen 14.-15. februar er det GPS-kurs for 
viderekomne. Begge kursene vil finne sted på Sæteren gård. Turlederne Wolfgang Leister og Gunnar Sevåg vil 
innvie deg i GPS’ens hemmeligheter med teori og praktiske øvelser. Nybegynnerkurset er for deg som ønsker å 
kunne bruke GPS for navigering mens du er på tur. Kurset for viderekomne tar for seg planlegging av turer på 
PC, dataoverføring til og fra GPS, samt bearbeiding av egne turdata etter en tur. Gå inn på www.dntoslo.no tur 
nr 10457 hhv. 10458, les mer og meld deg på.

VINTERENS VAKRESTE EVENTYR, onsdag 4. mars 2015
«Vinterens Vakreste Eventyr» organiseres for første gang. Alle turledere, uansett gruppetilhørighet, ønskes 
velkommen med på tur i Nordmarka.

Turstart: Vi møtes på Sognsvann T-banestasjon kl. 16.01. Ta T-bane linje 6 mot Sognsvann.
Turen: Vi går lysløypa fra Sognsvann til Ullevålseter, 5 km. På Ullevålseter varmer vi oss med suppe og 
rundstykker.

Ullevålseter er opprinnelig seter til Ullevål gård som engang lå der Ullevål sykehus ligger i dag. Ullevålseter har 
vært i Oslo kommunes eie siden 1900 og har siden 1927 vært drevet som serveringsted av en og samme familie. 
Bestyrerne Gerd og Reidar Otto Ullevålseter har drevet stedet siden 1958. Reidar Otto er født og oppvokst på 
Ullevålseter. Han vil gi oss et foredrag om Ullevålseter sin historie.
Vi går tilbake samme løypa. De som ønsker det kan kjøre ned på vestsiden av Lille Åklungen og Sognsvann. 
Viktig at du har med deg god hodelykt (lysløypa går bare halvveis).

Påmelding: Tur 10492 til Claudia, cvg@dntoslo.no innen onsdag, 25. februar pga mat. 

Barnas Turlag
Aktivitetsledere

- Fondsbu i vinterferieuken (uke 8)
- Sota Sæter i påskeferien (lør 28/3-lør 4/4)
- Bjørnhollia i påskeferien (ons 1/4-søn 5/4)

En aktivitetsleder bor fast på hytta og legger opp til aktiviteter og lek i hyttas nærområde for barn fra 5 år. De 
organiserer aktiviteter som skileik, skiturer, snøhulegraving, aking og annen moro for små og store.

Villmarksdager på Svukuriset (man 16/2 – tor 19/2)
For barn i alderen 6-12 år med voksenfølge. Turleder legger opp til skiturer, bålkos, isfiske og skileik for barna.
Ta kontakt med Barnas Turlag – kristin.bochud@dntoslo.no. Ellers finner dere all informasjon om turene på 
www.dntoslo.no/turbo.

Senior
Vinterturer 2015
Vi har ledige turlederoppdrag til våre hyggelige seniorturer i vinterfjellet. Nedenfor ser dere en oversikt over 
turene. Er du interessert i å lede en eller flere av turene send inn ditt ønske til May-Liss Hansen på tlf 22 82 
29 06/ 952 51 200 eller e-post: may-liss.hansen@dntoslo.no 
Frist 8. desember 2014!

Ledige turlederoppdrag VINTERFJELLET
Turene varer i fem dager. Les mer om hver tur på www.dntoslo.no/senior
Turnr Dato Turnavn Turleder
10485 9/3 Skitur i Skarvheimen – Finse og Geiterygghytta Vinterturleder /Turleder 2
10487 23/3 Skitur i Jo Gjendes rike - Gjendesheim Vinterturleder/Turleder 2
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Referat fra årsmøte i Turledergruppa 13.9.2014
1.Valg av møteleder.
Steinar Husby foreslo seg selv som møteleder. Claudia 
von Gostomski ble valgt som referent.

2. Årsberetning.
Årsberetningen ble lest opp og godkjent med 
en endring. Under «Turlederkurs» skal det stå 
Skarvheimen som område for Sommerturlederkurset, 
og en av instruktørene på Grunnleggende 
turlederkurs skal være Dag Olav Brækkan.

3. Valg.
Gunnar Sevåg leste opp valgkomitéens innstilling. 

På valg:
Styremedlem Sanna Antell
Styreleder Steinar Husby
Styremedlem Sigrid Bellamy
Steinar Husby og Sanna Antell tar ikke gjenvalg. 
Valgkomitéens forslag var gjenvalg av Sigrid Bellamy. 
Som nye styre¬medlemmmer ble Gerda Grøndahl 
og Ola Kleiven foreslått. Som ny styreleder ble Stig 
Solberg foreslått. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og 
ingen motkandidater ble foreslått. 

Styret for 2014/2015 ble således:
Leder Stig Solberg (2 år)
Styremedlem Sigrid Bellamy (2 år)
Styremedlem Bente Hagen (1 år)
Styremedlem Anne Langedrag (1 år)
Styremedlem Gerda Grøndahl (2 år)
Styremedlem Ola Kleiven (2 år)

Representant fra DNT Oslo og Omegns styre: Magnus 
Wethal.
Sekretær, repr. fra DNT Oslo og Omegns 
administrasjon: Claudia von Gostomski
Valgkomiteen 2013/2014 har bestått av: Asrun Aalvik, 
Odd Tangen og Gunnar Sevåg.
Valgkomiteen 2014/2015 består nå av: Odd Tangen (1 
år), Gunnar Sevåg (2 år) og Steinar Husby (3 år)

Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag.

44 turledere var tilstede under årsmøtet.

Oslo 22. september 2014
 Steinar Husby (Møteleder)                                                     Claudia von Gostomski (Referent)

DNT Oslo og Omegn har 
ingen innflytelse på når nye 

oppdaterte kart trykkes. Hver 
gang vi endrer en rute sendes 

det en beskjed til kartselskapene og 
DNT Sentralt. Kartene på www.ut.no skal alltid 

være oppdatert. Gå derfor alltid inn på www.ut.no og 
sammenlign kartet på www.ut.no med kartene du har mottatt av 
oss om det finnes noen ruteendringer.

HUSKELAPP

Gratulerer med bestått Sommerturlederkurs
I juli og august arrangerte DNT Oslo og Omegn og DNT Ung sommerturlederkurs, og nå er 21 nye turledere 
klare for turlederoppdrag. Gratulerer alle sammen. 

Voksen kurs: Ann Kristin Aas, Anne Budde Erichsen, Chris Johansen, Claudia Kirsten von Gostomski, Espen 
Larsen, Saban Karais, Steinar Lauritzen, Stian Andreassen, Stine Laforce, Thomas Misje Mathiisen, Vigdis Vestby.

DNT Ung: Birger Baisgård, David Møller, Espen Gunnar Nenseth Gjessing, Fredrikke Bråten Monsen, Helene 
Brustad-Nilsen, Håvard Nordgård, Johannes Lorentzen, Kristin Waage, Line Camilla Holthe, Sturla Sagli.
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SKADER
Av rapporterte skader 
på voksne fellestur, er det 12 
skader som er meldt inn. De vanligste 
skadene er kutt, strekk, og ankelforstuing. 
Flere turer hadde med seg deltakere som var lege 
eller sykepleier, og disse hjalp til medå ta seg av den 
uheldige turdeltakeren. DNT Oslo og Omegn vil tilby tre 
førstehjelpskurs i 2015.

TURLEDER’N
Fra 2015 utkommer Turleder’n 3 ganger i året – januar/
februar, juni/juli og i november. Vi har opprettet en 
facebookgruppa som gjøre det enklere for oss å dele 
informasjonen via flere kanaler. 

FACEBOOK
DNT Oslo og Omegn turledergruppa er representert 
på Facebook. Facebookgruppa gjør det enklere for oss 
å dele informasjon. Dette skal bli en side for spørsmål, 
tips, erfaringer, turopplevelser, turforslag og selvsagt for 
å dele bilder. Så da er det bare å sende inn en forespørsel 
om å bli medlem.

FELLESTURER
Vær oppmerksom på at noen fellesturer tilbys uten reise 
fra Oslo. Det er noen få turer hvor det er enklere og også 
rimeligere å bestille reisen til fjells selv. Her er turleder 
ansvarlig for å bestille egen billett i god tid. Kostnader 
føres som vanlig på reiseregningen. 

TURLEDERBONG
Når en av våre frivillige (eller de som har overtatt 
verdibongene) kommer til de betjente hyttene, 
er det viktig at de ved ankomst, gir beskjed om at 
de skal betale med verdibonger og hva slags (kun 
losji eller full kost og losji etc.). Dette fordi losji og 

kostpriser blir lagt inn 
i kassasystemet på hver 
gjest ved ankomst (på 
de fleste hyttene). Ved 
utsjekking vil dette da 
bli feil og det tar ekstra 
tid å få rettet opp dette i 
kassasystemet.

Ny bru overBlåtjønnåe

NOTISER

ENDRINGER I FØRSTEHJELPSPOSEN
De nye førstehjelpsposene er veldig fulle. Vi har fått noen 
tilbakemeldinger om at det er upraktisk når man skal 
åpne den ute på tur. Vi har derfor bestemt å ta ut følgende 
i fremtiden:
• Saks (av den grunn at man uansett skal ha med kniv,  
 og denne kan erstatte saksen).
• Stort idealbind (det tar stor plass, og det holder med   
 det lille).
Ønsker dere allikevel å ha dette i posen er det helt i orden 
for oss. Nytt innhold er sportstape, da dette er etterspurt av 
mange. I posene dere har fått i år, lå det ved to compeed. 
Dette vil det ikke være mulig å etterfylle. Vi håper dere er 
fornøyd med ordningen vi har innført, ved at dere ikke 
leverer førstehjelspsposen etter hver tur. Vi skal sørge for å 
ha det dere trenger av påfyll når dere ber om det.

VINTERUTSTYR
Vinterturene er snart i gang, og sikkerhets¬utstyr for 
turledere må være på plass. Spader, vindsekker og 
søkestenger kommer ikke alltid i retur, og det er kostbart 
å skaffe nytt. Flott om alle kan ta en titt i skap og kjeller og 
se om noe av vårt utstyr ligger der. Forglemmelser kan skje 
alle, så ingen skam å levere det nå i ettertid. For dere som 
har tur i vinter, er det flott om dere returnerer utstyret 
raskt etter turen så vi kan øke omløpshastigheten. 

TURTID VINTER 2015
Vinterprogrammet blir sendt ut som bilag med Fjell og 
Vidde nr. 6, som er ute ca. 1. desember. 

SIKKERHETSUTSTYR  
Fra sommer 2015 må alle turledere bekrefte på 
turlederbekreftelse, at de har med seg alt nødvendig 
sikkerhets¬utstyr på turen. På sommertur er det minst: 
sovepose, liggeunderlag og vindsekk. På vintertur er det 
i tillegg spade. Husk å supplere etter «pakkelisten for 
turledere» som er beskrevet i Turlederboka på side 110.

NY BRU OVER BLÅTJØNNÅE 
Ny bru over Blåtjønnåe er ferdigstilt på stien 
mellom Glitterheim 
og Gjendebu, nord for 
Russvatnet. 

EPOST TIL STYRET I 
TURLEDERGRUPPA
Leder i styre har fått 
en egen e-post adresse. 
Det betyr at leder i styre 
kan alltid kontaktes via: 
turlederstyret@dntoslo.no
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Denne helgen stod i 
solens tegn, sola skinte 
fra tidlig morgen til 
sen kveld. Vimpelen på 
Finse hang slapt ned, 
og sola varmet godt. 
Maken til helg skal det 
letes lenge etter! 

Vi var vel 40 som 
dro avsted fra Oslo S, 
og etter to timer utbrøt 
en: «Jaggu er vi ikke på 
Hønefoss allerede». Ja, 
ja – vi kom da fram til 
Ål i kveldinga, og der 
stod Hallingdal Billag 
og ventet på oss.

Så bar det rett 
opp til Jan sine 
varme gryter på Geiterygghytta. 
Masse folk var det her, og under 
frokosten var det flere som spiste 
havregrøten stående i resepsjonen. 
Men pytt, pytt – vi er da sporty, og 
alle stod på tunet kl 09.00 sharp, 
som turleder Steinar Husby hadde 
bedt oss om.

En yngling ville også være med, 
reinskalven til Jan Eira lot seg 
villig klappe og kose med.

Denne turlederhelgen 
var det orden på sakene! 
Her skulle ingen få snu eller 
bli liggende med brukken 
tå uten at baktroppen la 
merke til det. Tre frivillige 
bar røde vester under turen 
til Finse, og gikk hele tiden 
bakerst. Alle kom vel fram 
og vi var faktisk blitt til én 
mer ved ankomst Finse.

Per Gurandsrud hadde 
grunnet sen jobb tatt 
nattoget til Finse, og gått til 
Klemsbu i måneskinnet og 
sovet noen timer der, før han traff oss ved Sankt Pål. 
Ja vi var jo på topptur så klart, flere av oss hadde aldri 

vært på Sankt Pål, 
men hadde tidligere 
kun gått etter røde 
T-er strake veien 
mellom hyttene. Flott 
utsikt fra toppen, 
Hardangerjøkulen 
blinket i snøen i all 
sin prakt. Vi var alle 
nede på Finse i god 
tid før årsmøtet, slik 
at det ble tid til både 
dusj og å leske strupen 
ute i solskinnet. Som 
alltid gikk årsmøtet 
som smurt, og vi var 
klare for en nydelig 
3-retters. Finsehytta 

kan dette med mat, her 
kunne vi til og med velge mellom 
bacalao og finnbiff, eller spise 
begge deler. Og dessertbordet, 
jeg lyver ikke hvis jeg sier det 
var 10 ulike desserter. Og når vi 
kommer ned til frokost, så bugner 
det av pålegg – og varme vafler 
(også glutenfrie). Mange takk til 
bestyrerne for trivelig opphold. 
Her er det blomsterpotter både 

inne og ute, lykter i trappa 
og stearinlys rundt peisen 
(også om morgenen).

Og søndagen var om 
mulig, kanskje enda 
flottere hva været gjelder. 
Halvparten valgte å gå 
til Finsenut under Gerda 
Grøndahls kyndige 
ledelse. De første tre km 
gikk langs Rallarveien, 
og Gerda som er ansatt i 
Jernbaneverket, hadde mye 
jernbanehistorie å fortelle. 
Både store og lille nut ble 
besteget, og de kom godt 

fornøyd tilbake. Den andre halvparten våget seg ut på 
Blåisen. Vi stod klare kl. 9 utenfor Finsehytta, og der 

Gruppebilde fra Turlederhelg 2014. Foto: HLM

Fra Geiterryghytta til Finse. Foto: HLM

Fra Turlederhelgen
Turlederhelgen 2014 – Geiteryggen – Finse 12-14/9
v/ Hilde Løken Magnussen

Rudolf på Geiterygghytta På Blåisen. Foto CvG



9

kom sandelig tre barske breinstruktører oss i møte. 
«Her får vi konkurranse, gutter», utbrøt en mannlig 
turleder – ja, både kjekke og kunnskapsrike var de 
tre «Jøklagutane». Etter snaue to timers vandring var 
vi ved brekanten og bandt oss inn etter alle kunstens 
regler. Tre taulag bega seg så ut på isen, og her var 
det mange spektakulære sprekker, og de små bekkene 
oppe på isen forsvant ned i vel 20 meters avgrunner. 
Vakkert og dramatisk. Innimellom ble det tid til 
fotografering og solslikking. Vi fikk forståelsen av at 
det var ikke ofte det var så flotte forhold værmessig på 
breen. Vi ble fortalt hvor langt opp, ned og ut til siden 

breen strakte seg for en 20 år siden, og det var utrolig 
mye breen hadde trukket seg tilbake på disse årene. 

Alle var tilbake på Finsehytta i god tid til suppe 
og rundstykker kl. 17 – som ble fortært utendørs 
i sola! Praktfullt! NSB bragte oss trygt tilbake til 
Tigerstaden ut på kvelden, og alle var enig i at det 
hadde vært en fantastisk flott tur! Og hurra for de to 
ferske sommerturlederne som tok sjansen og ble med 
oss turledere på tur for første gang. Kanskje skulle vi 
ha fått med flere av de ferske? Takk til Claudia som 
administrator av hele helgen og takk til værgudene, 
for de av oss som tror på dem.

Spørreundersøkelse blant turdeltakere
v/Claudia von Gostomski
I løpet av hver sesong blir det fortløpende gjennomført en spørreundersøkelse blant turdeltakere for å 
kvalitetssikre og videreutvikle fellesturene. Alle deltakere på fellesturer som har registrert sin e-postadresse 
mottar undersøkelsen. I sommer har vi mottatt 453 enkeltbesvarelser, en svarprosent på 63%.

89 deltakere (20%) kommer utenlands fra. 365 deltakere (80%) sjekker våre anbefalte pakkeliste før turen 
og 444 deltakere (98%) synes at utstyret de hadde med seg var tilstrekkelig for å gjennomføre turen.

Deltakerne evaluerte turleders totale innsats 2014 som følger (angitt svarprosent er summen av de som 
svarte i de to øverste kategoriene, 5 eller 6):

Turleder(e) hadde til enhver tid gruppens sikkerhet for øye ...................................................................90 %
Turleder(e) hadde gruppens trivsel for øye ............................................................................................84 %
Turleder(e) ga tilstrekkelig informasjon under hele turens varighet (om rute, lengde, vær og lende) .....82 % 
Turleder(e) samlet gruppen hver kveld for en gjennomgang av neste dags rute  .....................................87 % 
Totalinnsatsen til Turleder(e) var alt i alt veldig god ..............................................................................86 %

Deltagerne svarte som følger hvorfor de er med på en fellestur: 12% har ingen å gå med; 24% er med på 
fellestur fordi det er sosialt; 16% mener det gir sikkerhet med turleder; 5% ønsker å treffe en livsledsager 
med samme interesse; 7% ønsker å gå på tur med andre på samme alder; og 36% mener at det er enkelt 
siden alt er tilrettelagt. Hele 98,6 % av deltakerne kan tenke seg å bli med på en ny fellestur.

Ros og ris fra deltakere:
• Skulle også ønske at han hadde litt lokalkunnskap han kunne dele med oss underveis på turen.
• Lite informasjon, savnet presentasjonsrunde ved ankomst.
• For få og for korte matpauser.
• Begge turledere var veldig oppmerksomme, og tok godt vare på hver enkelt. Svært tydelig og klare i alle 

sammenhenger. Var veldig sosiale.
• Turleder var utrolig dyktig. Han hadde masse kunnskap og var klar og tydelig i sin kommunikasjon
• Meget fornøyd med turleder. Kunnskapsrik og med et behagelig vesen. Hans kjennskap til området og 

kontakter der var avgjørende for at opplegget ble så bra som det ble. Alltid positiv og passet på at alle 
turdeltagerne hadde det bra.

• Over all forventning! En viktig del av den gode opplevelsen, trygghet og trivsel.
• Han hadde en enestående evne til å motivere alle i gruppen slik at alle gjennomførte hele turen tross at 

ett par underveis hadde tanker om å avbryte. Alle fikk følelse av mestring og gjennomførte hele turen 
til normert tid. Samtidig fikk de i gruppen med ønske om å gå noe raskere og alene frihet til i perioder å 
gjøre dette. Alt i alt en flott tur med mulighet til å nyte fjellet både alene i stillhet og samlet i en trivelig 
gruppe.

Dersom du ønsker resultater fra turen du ledet i sommer, kan du sende e-post til cvg@dntoslo.no.
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På millimeteren – Sommerturleder-
kurset 18-23. august 2014
v/ Thomas Misje Mathiisen 
Etter hjemkomst fra et arbeidsår i panneflate 
Danmark, var det med abstinenssymptomer jeg lette 
etter noen å dra til fjells med, og etter en ivrig kveld 
på internettet var snart DNT`s ambassadørkurs og 
det grunnleggende turlederkurset gjennomført. Ifølge 
aktivitetsavdelingen var det imidlertid ikke riktig 
så enkelt å bli en del av det indre DNT-miljøet, det 
fantes nemlig en flaskehals, sommerturlederkurset. 
Det var derfor med en blanding av entusiasme 
og usikkerhet at vår lille delegasjon fra det 
grunnleggende turlederkurset satt på bussen mot 
Breistølen i Skarvheimen.

Vi var til sammen tre hovedturledere og 12 deltagere 
som ankom Breistølen mandag ettermiddag den 
18. august. Reidar (K. Karlsen) som er nesten to 
meter høy, var sjefsturleder, mens Ola (Kleiven) 
og Kari (Kristine Berger) var nestsjefer. Opplegget 
var bestemt slik at en av deltagerne til enhver tid 
skulle lede de andre 11 deltagerne som i et rollespill, 
mens de tre hovedturlederne skulle inspisere og 
rettlede liksom-turlederen. Underveis var det 
innlagt turrelaterte caser og små presentasjoner som 
deltagerne hadde forberedt på forhånd. 

DAG 1: BREISTØLEN - BJORDALSBU.
Allerede under den første oppstillingen på Breistølen 
kom det frem at Reidar i flere år hadde vært 
instruktør ved Hærens krigsskole, og jeg selv som 
også var befal i yngre år, forstod at dette med rette 
kunne utvikle seg til en flaskehals. Det var da også 
meg selv som ble tildelt å være liksom-turleder den 
første etappen, og etter å ha informert om hva de 11 
kunne forvente seg av terreng, høydemetre, vær og 
forflytningsstrategi mot Bjordalsbu, gikk vi i gåsegang 
oppover lia i det vekslende regnværet.

Reidar hadde gitt klar beskjed om «tommelen på 
kartet» og gjorde stikkprøver i rekken med «hvor er 
du nå, ikke cirka, men på millimeteren!». Ganske 
raskt ble det dessuten klart at en av oss ikke hadde 
kondisjon til å følge gruppen, noe som endte med at 
hun reiste hjem etter andre dag. Det var derfor sene 
kvelden da sistemann hadde forsert steinura opp mot 
Bjordalsbu. Stemningen på hemsen var imidlertid 
utmerket utover kvelden, dog alle vel vitende om at 
«kursdiplomet» ennå lå flere dagsetapper unna.

DAG 2: BJORDALSBU – 
IUNGSDALSHYTTA.
Som kjent er selvbetjeningshytta Bjordalsbu en 
av DNTs høyestliggende hytter og ved morgenry 
var også været deretter. Det regnet stridt. Etter en 
times møte var det klart for «orienteringens dag». 
Vi fikk kartreferanser og angitt kurs med grader til 
ulike destinasjoner. Senere på dagen ble gruppen 
delt i tre slik at alle kunne bli prøvet i praktiske 
orienteringsferdigheter. Selv fikk jeg æren av å lede 
an gjennom området med det betegnende navnet 
”Helvete”, hvor Ola var farlig nær ved å bli turens 
«Schumacher» etter et stygt fall med hodet i retning 
av en stor, grå stein. Vi pustet lettet ut og konstaterte 
at «det gikk bra». Alt i alt var vi da også enige om 
at vi hadde hatt en flott dag da landskapet så åpnet 
seg med lyngkledde heier, brekende sau og utsyn 
mot Systrandfossen. På Iungsdalshytta fikk vi tildelt 
firemannsrom før en utmerket 3-retters middag. 
Sommerturlederkurset anno 2014 var i gang.

DAG 3: DAGSTUR I IUNGSDALEN. 
Det var kl. 05.00 denne morgenen jeg rykket til i 
sengen av en deja vu, følelsen av at jeg hadde vært 
med på dette tidligere. Var vi egentlig deltagere på et 
befalsskoleopptak? Beskjeden på møtet kvelden før 
var at vi i dag skulle ut på nattorientering og overnatte 
under åpen himmel … Men nei, dagen startet med 
en times orientering av Iungsdalshyttas daglig leder 
Geirmund (Tormodsgard), i den koselige steinhytta 
ved vannkanten. Deretter gikk turen videre innover 
Iungsdalen med innlagte caser i førstehjelp. «Hva gjør 
du dersom en turdeltager får et ankelbrudd?» eller, 
«hva gjør du ved brystsmerter som ved hjerteinfarkt?». 
Dessuten lærte vi å vade elv. Dette var dagen da flere 
av oss virkelig begynte å trives i reisefølget. Været var 
fint og vi småløp ned lyngsheiene tilbake til hytta. 
Nattorienteringen ble også en meget nyttig øvelse. I 
tre grupper på hver ca. fire deltagere gikk vi rundt i 
terrenget mot referanser i mørket. En ekstra erfaring 
ble det for gruppen som gikk uten lys for å sjekke 
nattsynet. I forlengelse av nattmanøveren ledet Chris 
(Johansen) overnattingen ute.

DAG 4: IUNGSDALSHYTTA – 
RAGGESTEINDALSHYTTA. 
Akkurat som turlederrollen medfører ekstra ansvar, 
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så medfører turlegerollen ekstraoppgaver. En lege på 
tur får ofte diskrete henvendelser i pausene, om alt 
fra insulindoseringer, flått på intimdeler, psykiske 
småplager, sårinfeksjoner og overbelastninger. 
Denne turen intet unntak. Kvelden før hadde jeg 
avklart en akutt lymfangitt (en bakteriell infeksjon 
med inngangsport i et lite sår eller sprekk i huden 
medfølgende affeksjon av lokale lymfekar) som ofte 
kalles «blodforgiftning» på folkemunne. I dag måtte 

et kne undersøkes før vår danske liksom-turleder 
Stine (Laforce) tok ledelsen opp Grevskardet før 
overlevering av stafettpinnen til Saban (Karais), 
opprinnelig fra Tyrkia. Saban hadde på undertegnedes 
anbefaling kjøpt seg ny sekk, Norrønas største sekk 
spesiallaget for forsvaret, altså en Norrøna Recon 
Pack pakkrammesekk på 125 liter (!). Etter min egen 
mening et utmerket valg dersom ikke eieren hadde 
fylt den opp til randen. Sekken ble da også målt til 

Fra sommerturlederkurset 2014. Foto: CvG
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Fra sommerturlederkurset 2014. Foto: CvG

cirka dobbelt så tung som den nest tyngste i turfølget, 
noe Saban fikk betale for med ertende bemerkninger 
gjennom hele turen. Han ledet oss likevel lett på foten 
ned til Strandavatnet, hvor vi ble kjørt det siste stykket 
frem til Raggesteindalshytta for en livlig natt sammen 
med Vestlandets Fuglehundklubb.

DAG 5: RAGGESTEINDALSHYTTA – 
GEITERYGGHYTTA.
Dette skulle bli dagen da vi nærmet oss turmålet 
på Geiterygghytta, men samtidig dagen da flere for 
alvor fikk prestasjonsangst for evalueringssamtalen 
dagen etter. Samtalen med to av hovedturlederne 
skulle vare i 20 minutter og munne ut i bestått (ikke 
bestått), samt det ettertraktede diplomet og heder 
med ære. Det ble derfor brukt mye tid på gjensidig 
kognitiv psykoterapi under marsjen, og humøret var 
for mange svingende. Likevel ble det en dag med mye 
orientering og flere «aha»-opplevelser. Ann Kristin 
(Aas) ledet oss suverent ned til Geiterygghytta hvor 
vi ble møtt av jettegryter, kopperein og daglig leder 
Jan (Eira) i resepsjonen. Flere av oss hadde med rette 
forhåpninger om en rolig sistekveld med noe godt 
i glasset, men håpet brast da Anne (B. Erichsen) og 

Stine arrangerte fjellflora-quiz frem til kl. 22.00. 

DAG 6: GEITERYGGHYTTA.
Som kjent er det oftest verre å vente på eksamenen 
enn selve gjennomføringen. Mens hovedturlederne 
gjorde seg i stand til evalueringen i Thon-stuen tok 
undertegnede en prat med Jan i resepsjonen. Han 
fortalte med stoisk ro at dette hadde han opplevd før, 
og at alle kom til å bestå, men at hovedturlederne 
bare ville være litt «important» før de gav oss bestått. 
Dessuten trengte jo DNT turledere, la han til. «Alle 
kommer til å bestå», kom det enda en gang fra 
reinsamen. Jeg gikk selvfølgelig inn i «ventestuen» og 
fortalte de andre om ordvekslingen under brakende 
latter. Sommerturlederkurset endte da også i år 
med at alle som kom frem til Geiterygghytta bestod, 
men som Reidar sa, «det var på millimeteren». Selv 
om vannet var iskaldt var det derfor en sprudlende 
gjeng som tradisjonen tro hoppet ut i det iskalde 
Geitryggvatnet for en «turleder-dåp». Flaskehalsen var 
dermed forsert for denne gang og alle kunne sette seg 
godt tilbake i togsetet hjemover mot Oslo drømmende 
om sitt første ordentlige turlederoppdrag.

Med stor takk til Reidar, Ola, Kari og DNT Oslo og Omegn.
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Turutstyr
Som aktiv turleder får du samme pris som faste ansatte i DNT Oslo og Omegn i 
butikken i Storgata 3. For å unngå skattbar fordel er beste pris foreningen kan gi 
innkjøpspris + 15% + mva. 

Kjøp kan gjøres til eget bruk og nærmeste familie som samboer eller barn av turleder 
som har hatt eller skal ha en tur innenfor året. Ikke gaver til venner og bekjente. 

Lønnede turledere får ikke turlederpris. Hele vareutvalget 
til DNT Oslo og Omegn finner du i www.dntbutikken.no. 
Kontakt oss om du vil vite din pris og bestill gjennom 
turinfo@dntoslo.no, tel 22822822.

NOEN NYHETER:
Deltagere på hytte til hytte vintertur må ha med 
tilstrekkelig varm sovepose, liggeunderlag, vindsekk 
og spade. Vi har verdens beste 3 -sesongers 
kunstfiberpose kontra varme/volum/vekt. Mountain 
Hardwear, Ultralamina 15, T-lim -9C Kun 1200gr. 
Veil utsalg 2100,- Turleder 1294,- Vi har også topp dun-
poser med enda lavere vekt/volum. 

Berghaus «Expedition Light 80» - Stort volum, ca 80 liter, 
kun 1,5 kg – perfekt til hytte til hytte vintertur. Veil utsalg 
3000,- Turleder 1725,- Passer til personer på ca 
170 cm og oppover. Vi har ellers 70L damesekker 
fra Osprey. 

Bergans «Snøhetta» - Utviklet i samarbeid mellom 
Bergans og DNT. Vår egen allværsjakke, ideell på 
vinterfjellet. Veil utsalg 3400,- Turleder 1955,- 

Trollveggen Dri3 - Trelags allværsbukse. Laget i 
materialet dri™3 for alle typer høyfjellsaktiviteter. 
Gode luftemuligheter. Drop seat funksjon. Veil. utsalg 
3000,- Turleder 1725,- 

Bergans «Ulrikken» - Myk tykk ullgenser. Som 
mellombekledning eller rett på kroppen. Veil 
utsalg 900,- Turleder 486,- 

Skistøvler Alfa Skarvet/Quest Advance - Trolig 
markedets beste BC fjellskistøvel. Veil 2599,- 
Turleder 1494,- 

Rab «Neutrino Pluss» - Topp kvalitet som varmejakke på 
vinterturene. Veil 4399,- Turleder 2593,- 
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En turleders erfaring
v/ Gerda Grøndahl, vinterturleder DNT Oslo og 
Omegn

Denne sommeren hadde jeg en fantastisk 7-dagerstur i 
Sylan, Sylane rundt. Den ble arrangert for andre gang, 
og den var fullbooket i lang tid. Som vanlig ringte 
jeg rundt og snakket med hver eneste turdeltaker på 
forhånd. Dette gjør jeg av flere grunner:

Jeg får anledning til å gjøre meg litt kjent med 
deltakerne, noe som gjør det lettere å huske navn.
Jeg får bekreftelse på om de har meldt seg på «rett 
tur», dette prøver jeg å finne ut av ved å spørre om 
tidligere 
turerfaring i lignende terreng og dagsetapper.

Jeg tar en gjennomgang av «pakkeliste» slik at ingen 
bærer seg skakke på en masse unødvendig vekt.

Jeg stiller også spørsmål om det er noe jeg som 
turleder bør vite om den enkelte, f.eks sykdommer, 
medisiner eller andre spesielle ting. (Neste år skal jeg 
stille diskre spørsmål om snorking)

Det hender dessverre at ikke alle har like god selvinnsikt 
og kjennskap til egne begrensninger, men i det store og 
hele har denne ringerunden vist seg svært positiv.

På Sylan-turen hadde jeg 12 deltakere, deriblant ei 
godt voksen dame, her kaller jeg henne Berta. Hun 
hadde gått i fjellet i 23 år, så denne turen så hun ikke 
på som noe problem. Hun ringte meg tilbake flere 
ganger angående ulike spørsmål, og det var i det hele 
tatt et veldig positivt førsteinntrykk.

Berta kom på toget underveis, og jeg møtte henne i 
døra. Hun var strålende blid og jeg fant plass til henne 
blant resten av turdeltakerne. Første dagen hadde vi 
en kort etappe, og Berta strålte over en flott gjeng. 
Berta hadde i aller høyeste grad hørt på mine råd om 
pakking, for hennes sekk veide under 6 kg.

Andre dag gikk fra Storerikvollen til Blåhammarstugan. 
Vi hadde fantastisk vær, sol og 25 grader. Det ble 
bading og gode pauser. Berta ble hengende etter, men 
jeg holdt meg sammen med henne. Og alle fikk minst 
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15-minutters-pauser. På kvelden fikk ikke Berta fullrost 
meg nok som turleder. Det var selvfølgelig veldig 
hyggelig, men mistanken om at hennes fysiske form 
ikke var som fortalt snek seg på.

De neste dagene ble hun lenger og lenger etter 
mellom hver pause. Siden været var så bra bød det 
ikke på noen problemer at det ble strekk i gruppa, 
«teten» nøt godt av lange pauser i sola. Derimot 
forstod jeg at Bertas tempo ikke ville holde til å nå 
toget på Røros siste dag. Jeg måtte derfor fortelle 
henne at jeg ville sjekke muligheten for alternativ 
transport fra Nedalshytta til Væktarstua. Jeg pratet 
også om valg av tur, at hun kanskje ville føle seg mer 
på høyde med resten av gruppa ved å velge en tur med 
færre «støvler og topper». Dette snudde hennes syn 
på meg som turleder radikalt. Fra å være «The best 
ever» ble jeg plutselig en turleder som hadde tatt fra 
henne den siste rest av selvtillit. Hun som hadde gått 
i fjellene i alle disse årene kunne ikke forstå at det var 
noe problem å henge litt etter. Det var da bare å starte 
før de andre om morgenen. Jeg forklarte henne at det 
var ikke slik det fungerte på DNT-turer – der starter vi 
samlet, og holder «kontrollen» gjennom hele dagen.

Fra Nedalshytta ble det ordnet med transport ned. 
Ikke bare for henne, men også for to av de andre som 
frivillig valgte dette alternativet.

I ettertid fikk jeg flere e-poster fra Berta hvor hun 
uttrykte undring over at jeg skulle fraråde henne 
4-støvlersturer og ikke la henne gå siste dagen. Disse 
tok jeg med til DNT som besvarte dem for meg. Etter 
det har jeg ikke hørt noe fra henne. Det hører også 
med til historien at Berta hadde samme problem på 
en tidligere tur. Der måtte hun starte to timer før de 
andre for å komme fram til neste hytte i rimelig tid.

Som turledere tror jeg dette er en situasjon vi kan 
komme opp i fra tid til annen. Selv om vi har snakket 
med turdeltakerne på forhånd. Hvor tidlig skal vi 
plukke slike deltakere ut av gruppa, og hvordan kan 
vi klare å gjøre det til en vinn – vinn situasjon? Av 
de øvrige deltakerne på denne turen fikk jeg gode 
tilbakemeldinger, og de syntes også jeg hadde vært veldig 
omtenksom med Berta. Selv tenker jeg at dette kunne 
vært helt omvendt – en strålende fornøyd turdeltaker 
(Berta), og 11 misfornøyde. Fordi den ene krevde såpass 
mye av turlederen. Og hva med dårlig vær? Da måtte jeg 
ha håndtert situasjonene på en mye tøffere måte.

Spreke toppturdager ved Snøheim. Foto: Sveinung Helgheim
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Referat fra Turledermøte 7. oktober 2014
v/ Beate Heilemann
Rundt 40 turledere hadde møtt opp i DNT Oslo og 
Omegns lokaler i Storgt. 3, Oslo.

OM MERKING I MARKA
Du kjenner naturligvis forskjellen på rød og blå 
merking? De røde merkene viser skiløyper og merkes 
av Skiforeningen og Oslo Kommune. Blå merking 
viser fotruter og merkes av DNT Oslo og Omegn. 
Arbeidet med skilting og merking av blåstiene i Marka 
har vært gjennomført på dugnad i alle de 86 årene 
arbeidet har pågått. Det finnes 1720 km med blåmerka 
stier i Marka.

Turledergruppas nyvalgte formann, Stig Solberg, 
ønsket velkommen og introduserte kveldens første 
foredragsholder – markainspektør Dag Olav Brækkan. 
Dag Olav viste også bilder – ikke minst fra sitt 
favorittområde – rundt Solbergvann i Minneåsen ved 
Minnesund (et fint turområde mellom Hurdalssjøen i 
vest og søndre del av Mjøsa i øst). 

Har du noen gang lurt på hvem som henger opp de 
blå skiltene i Marka? Hvem som merker med blått så 
du finner fram? Eller hvem som rydder opp hvis et tre 
har falt over stien der du pleier å gå søndagsturen? 
Rutegruppa rydder og merker stier og tråkk i Marka 
og arbeider for å lage et sammenhengende stinett av 
opplevelsesrike stier, uavhengig av skogsbilveiene. 
DNT Oslo og Omegn stinett er en del av DNTs 
nasjonale rutenett.

Rutegruppa har som formål å vedlikeholde og utvikle 
DNT Oslo og Omegns rutenett i Oslomarka, som 
altså omfatter Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka, 
Bærumsmarka, Romeriksåsene, Kjekstadmarka, 
Lillomarka, Østmarka, Sørmarka og Svartskog. 
Rutegruppa står for rydding, merking, skilting og 
annen tilrettelegging av stier. I gruppas oppgaver 
inngår også dugnadsvirksomhet, rekruttering til og 
opplæring i arbeidet. 
Rutegruppa består av områdeledere med ansvar for 
hvert sitt område i Oslomarka. Oslomarka er delt 
inn i 23 områder. I tillegg består Rutegruppa av faste, 
registrerte assistenter og av rutekonsulenter med 
avtale med DNT Oslo og Omegn. Assistentene kan 
være tilknyttet ett område og bistå områdelederen 
her i arbeidet, eller bidra generelt i marka der det er 
behov. Rutekonsulentene er ikke tilknyttet ett bestemt 
område, men foretar befaringer av og vurderer hele 
rutenettets tilstand.

TILBAKEMELDINGER PÅ STIENE I 
MARKA
Bruker du Marka mye og legger merke til hvor 
de blåmerka stiene er godt eller dårlig merket? 
Rutegruppa vil ha tilbakemeldinger! Gi gruppa tips 
om hvor det er behov for en innsats, enten det gjelder 
merking, skilting eller rydding!

Disse tilbakemeldinger er viktige for å holde et jevnt 
godt tilbud med blåmerkede stier. Husk at alt arbeidet 
gjøres på dugnad. Derfor er det bra med motiverende 
tilbakemeldinger om hvor det er bra og informative 
beskjeder om hvor det er vanskelig å finne fram.

Har du et tips? Kontakt DNT Oslo og Omegn v/
Dag Olav Brækkan, tlf 22822852 eller epost dob@
dntoslo.no. Tips om rutenettet kan også formidles via 
Turinformasjonen tlf 22 8 22 8 22. 

Rutegruppa trenger stadig vekk flere som kan være 
med å hjelpe til med arbeidet. Om du kan være med 
en gang imellom eller mer fast i en av undergruppene 
har vi bruk for deg. Ta kontakt!

De aller fleste har vel fått med seg at nye skilt har 
dukket opp i marka! Blåstiene på Turistforeningens 
stinett har vært merket med blått helt siden 1930-
tallet. De nye skiltene har blitt utstyrt med hvit 
skrift, blå pil, vandresymbol og logoen til DNT Oslo 
og Omegn. Bakgrunnen er fortsatt grønn, men 
grønnfargen er klarere enn på de gamle skiltene. Dag 
Olav regner med å bytte ut ca. 200 skilt i den delen 
av Oslomarka som ligger innenfor Oslo kommune i 
løpet av 2014. Å bytte ut alle skiltene vil koste minst 
1,8 millioner kroner. Det koster fra 300 til 500 kroner 
å produsere ett skilt, avhengig av hvor mange og lange 
stedsnavn som står på det. I tillegg kommer kostnader 
i forbindelse med utkjøring. DNT har fått støtte 
fra Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og 
Gjensidigestiftelsen til det store skiltprosjektet.

NY LEDER I DNT OSLO OG OMEGN
Etter den vanlige hyggelige og sunne matpausen 
dukket Henning Hoff Wikborg opp. Henning er den 
nye lederen for DNT Oslo og Omegn og har tatt over 
etter Sverre A. Larssen. (Sverre A. Larssen ledet 
foreningen i 33 år).

DNT Oslo og Omegn er en stor og viktig organisasjon 
i DNT systemet. Det har derfor vært en utfordrende 
oppgave å velge ny leder. Det var 80 søkere til 
stillingen, og flere av dem var svært godt kvalifiserte. 
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Et enstemmig styre landet til slutt på Henning Hoff 
Wikborg. Henning kommer fra jobben som leder for 
DNT Drammen og Omegn.

I 2008 gjorde Henning Hoff Wikborg et verdivalg, 
da han gikk fra en krevende stilling som advokat og 
over i en virksomhet som lå hans hjerte nærmere. 
Filosofien til Henning er at et enklere liv er et godt 
liv. Målet og ønsket er å bidra til å spre livsglede 
gjennom friluftsopplevelser. Henning er opprinnelig 
Oslogutt, og da stillingen som daglig leder i DNT 
Oslo og Omegn ble ledig, var det ikke tvil om at dette 
var jobben han ønsket seg. Han har et stort hjerte 
for DNT og DNT Oslo og Omegn, hvor han har vært 

medlem siden han var liten.

Henning har også vært med i 71 grader nord i 2012. 
Da deltagerne skulle ta seg ned en snøslukt fra toppen 
av den 1542 meter høye Skårasalen i Sunnmørsalpene 
var skiinstruktør Wikborg i sitt ess. For å lette børa til 
en annen tok han en ekstra ryggsekk i hånden og satte 
utfor. Det endte med brudd på en nakkehvirvel og et 
lengre sykehusopphold. Men som Henning fortalte – 
det er ingenting som slår deltakelse i 71 grader nord 
hvis du ønsker å bli kjendis og få oppmerksomhet for 
noe du brenner for.

Møtet slutt ca. 2200

Stølsdalen i Breheimen, utedoen Gravdalen i Utladalen

Gravdalen i Utladalen

Stølsdalen i Breheimen

Lite hus på Fuglesteg i Luster

Alle foto: Hilde 
Løken Magnussen



18

Nytt turutstyr – tåsokker?
v/ Merete Gundersen 
Du har sikkert hørt om Tåjoggeskoene, men har du prøvd 
Tåsokkene? Sokkene kom opp som et humoristisk innslag 
om turutstyr på Vandregruppas «Nybegynner hytte-til-
hytte-tur i Romeriksåsen».

Turen ble arrangert første helg i oktober, og det ble 
gjennomgått turutstyr, pakking av sekk, «skikk og bruk» på 
ubetjente hytter og kart&kompass teori. Alle fikk praktisert 
orientering underveis på etappene Bruvoll – Snellingen – 
Råbjørnhytta – Harestua.

Elleve ivrige og særdeles spreke deltakere deltok 
(turlederne lurte på om de egentlig VAR nybegynnere?). 
Dessverre var det åtte stykker på ventelista som ikke fikk bli 
med på turen.

I tidsrommet FØR Aktivitetsavdelingen begynner med 
Ferskingkurs i fjellet og vinterturer, er det et enormt behov 
for turer i lavlandet. Oslomarka er et fantastisk område 
for kortreiste turer, både med overnatting- og dagsturer, 
og nå på høsten og tidligvinteren, er område spesielt fint. 
Oppfordring til alle turlag og turgrupper i DNT Oslo og 
Omegn!

Fra grunnleggende turlederkurs i Nordmarka
Tekst og bilde: Jon Arne Westgaard
Helgen 11.-12. oktober avholdt DNT Oslo og Omegn grunnleggende turlederkurs i Nordmarka. Lørdags morgen 
møtte nesten tretti spente mennesker opp i Sørkedalen, klare for en lærerik helg ute i nydelig høstvær. Sola gløttet 

såvidt frem da kurslederene Grethe Johnsen, Anne-Britt Nilsen og Lars-Christian 
Unger ønsket oss velkommen. I løpet av helga skulle vi gjennom tema som turledelse, 
orientering og turkunnskap, i tillegg til ambassadørkurset/Bli kjent med DNT.

Vi delte oss inn i tre grupper og startet på turen opp til Kobberhaughytta. Vi byttet på 
å være turleder og fikk utpekt et sted som vi skulle navigere frem til ved hjelp av kart 
og kompass. Etter å ha krysset en stor bekk og en farlig myr, samt et skogsområde 
som ikke hadde noe skog, ankom vi hytta hvor vi ble servert nystekte vafler og nykokt 
kaffe. Etter vaffelpausen fikk vi en leksjon om primus og opptenning av bål før vi 
innlosjerte oss på hytta.

En god treretters middag ble inntatt før vi tok fatt på første del av Ambassadørkurset/Bli 
kjent med DNT. Del 2 av Ambassadørkurset/Bli kjent med DNT startet vi på etter frokost 
søndag, etterfulgt av orientering og temaer som gruppedynamikk og bekledning.

Helga var preget av gode diskusjoner og utveksling av mange turtips og triks, en 
selvfølge når man samler tretti turglade mennesker. Vi bestod kurset hele gjengen, 

og fikk utdelte flotte turleder-luer som vi selvfølgelig hadde på oss i solskinnet på vei ned fra Kobberhaughytta.

Det var en lærerik helg med kursdeltakere i godt humør, flinke kursholdere og nesten bare fint vær. Vi gleder 
oss til å ta fatt på oppgaven som turleder, og mange av oss har allerede begynt å planlegge mot sommer- og 
vinterturlederkurs.

De nevnte tåsokkene :-) på Råbjørnhytta.

Råbjørnhytta. Begge foto: Anne Pernille Voll
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Turlederintervju
Turleder navn: Bruno Delafosse
Turleder siden år: Vinterturlederkurs i 1997.

Type turer du leder? Fjellturer og utenlandsturer, 51 
til sammen, hvorav 28 om vinteren. Foreløpig 
ingen nærturer, men kanskje i fremtiden.

Siste tur du ledet? Pyreneene i 
september 2014.

Hvordan jobber du for å 
huske navn på alle i grup-
pen? Prøver å lære fornav-
nene med å knytte dem til 
stedet de kommer fra. Jeg 
har jobbet litt siden 1991 
som reiseleder for franske 
bussturister hver sommer. 
Slik har jeg opplevd mange 
steder i Norge og er derfor nys-
gjerrig på hvor norske deltakere 
på våre turer kommer fra.

Hvor mange grader må det være i luften 
og vannet før du bader i fjellvann? Det er 
forfriskende å bade i fjellvann, men det må 
være litt varmt i luften. Badet både i 
Jotunheimen og Pyrénées i sommer 
på mine turer. Pleier å bade i 
Lofoten når jeg guider franske 
bussturister.

Har du noen kveldsaktivi-
teter som gir god respons i 
gruppen? Jeg har laget en quiz 
om Norge som jeg noen ganger 
bruker. Deler i små grupper med 
både nordmenn og utlendinger.

Hvordan fordeles 2-mannsrommet? Ut 
i fra gruppens sammensetning. Å gi 2-manns-
rommet til turleder(ne) er også et godt sikkerhetstil-
tak slik at turledere blir mer uthvilte. Det vil være da 
større sannsynlighet for at de fatter gode beslutninger 
når det gjelder risikohåndtering.

Hvordan setter du spiss på maten på selvbet-
jeningshytte? Som tidligere kokk på Restaurant 
Bagatelle hos Hellstrøm setter jeg stor pris på god 
mat. Jeg pleier å ta med meg mat til en middag når 
vi overnatter på selvbetjente hytter. I fjor vinter var 
det nesten ikke mat igjen på Yksendalsbua, og da var 

det bra at jeg hadde laget en kyllingrett som jeg hadde 
vakuumpakket på min kokkeskole hvor jeg jobber. 
Hadde da også tatt med en pastarett som ble smakt til 

med sterk chorizopølse og nyrevet parmesa-
nost. Jeg pleier også å ta med meg lime 

for å friske opp fersken eller ananas 
i boks og kanel til havregrøten.

Hvilke nyttig «dings» har du 
med i sekken? GPS, fotoap-
parat og hodelykt.

Bruker du GPS når du 
leder fellestur? Jeg pleier 
å bruke en enkel GPS uten 

kart, det tvinger meg til å 
holde vedlike mine ferdighe-

ter ved bruk av GPS. GPS er 
godt å ha som et sikkerhetsred-

skap.

Hvor sist brukte du verdi-bong? I august 
på Katnosadammen.

Favoritt turområde og/eller favoritt DNT-
hytte? Vinterstid liker jeg veldig godt 

Tafjordfjella, Nord-Norge, Hardan-
gervidda og Jotunheimen. Rabot-

hytta på Nordland som ble kåret 
til årets hytte (Turistforeningens 
hytte nr 500) har jeg lyst til å 
oppleve. Ellers har jeg overnattet 
i over 100 DNT hytter og har fått 

gullnøkkelen.

Hvordan opplever du å ha ut-
lendinger med på fellestur? Ulike 

forventninger eller annet? Det er beri-
kende å ha utlendinger med på fellestur sier 

franskmannen. De kan være fra lite til veldig fjellvante 
og ha et annet perspektiv enn folk som bor i Norge når 
det gjelder fjellopplevelser.

Hvordan har turlederoppgaven endret seg siden 
du ledet din første tur? Ved å bestille direkte på 
internett er det ikke sikkert at deltakerne får nok 
informasjon om vanskelighetsgraden på den turen de 
har meldt seg på.

Intervjuet av Sigrid Bellamy  
Dato intervju: Oktober 2014 



AKTIVITETSKALENDER
NOVEMBER
13. Høstmøte DNT Oslo og Omegn
14.-15. Kurslederkurs
18. Turledermøte og medlemskveld 
 i butikken

JANUAR
13.-14. Friluftslivets år åpnings-
 arrangementet i Tøyenparken
20.  Turledermøte
24.-25. GPS for nybegynnere

FEBRUAR
1. Kom deg ut dagen
14.-15. GPS for viderekomne

MARS
4. VIinterens Vakreste Eventyr

APRIL
25.-26. Grunnleggende Turlederkurs

MAI
6. Vårens Vakreste Eventyr
9.-10. Grunnleggende Turlederkurs
20. Førstehjelpskurs for turledere, 6 t.
30.-1.6 Førstehjelpskurs for turledere, 16 t.

JUNI
5.-6. Kart og kompasskurs i marka, 
 for turledere
20.-21. Førstehjelpskurs for turledere, 16 t.
20. Marka 24
27.-2.7  Sommerturlederkurs

OKTOBER
3.-4. Grunnleggende Turlederkurs
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av Johan Nordahl Brun Rolfsen (1848 – 1928) 
(et av seks vers)

Men vil du vide, hvor bedst du finder
de fagre flyer, de fine tinder,
saa følg mig ind under Jotunfjeld
 - en riktig skinnende sommerkveld.

Styret i Turledergruppa:
Leder: Stig Solberg (turlederstyret@dntoslo.no)
Sigrid Bellamy, Gerda Grøndahl, Bente Hagen, Ola 
Kleiven, Anne Langedrag

Representant fra styret i DNT Oslo og Omegn: 
(ikke utnevnt)

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
Fagsjef DNT Ung og fjellsport: Hanne Marte Furset
Gaute Dalastøyl Jensen, Marit Vidnes
Fagsjef fjell: Camilla Horten
Kari Larsen, Ellen K. Næsje, Claudia von Gostomski
Fagsjef Senior: May-Liss Hansen
Fagsjef Prosjekt og helse: Hanne Tretterud Lund
Mari Kolbjørnsrud
Fagsjef Barnas Turlag: Maren Ekeland (fra 9. februar 
2015), Kristin Baune Bochud


