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LEDER 
Hva har du på lur?

Det er få ting som er så avgjørende for å holde 
humøret og motet oppe på tur som god mat og nok 
væske. Ta gjerne en titt på kapittel 8 i Turlederboka, 
skrevet av Anne van der Wist og Kim Wagner. 
De tar for seg mat og drikke på tur og hvordan 
man med små knep og triks kan diske opp med 
humørforsterkende godsaker – som utvilsomt vil gi 
din turlederpopulæritet en stjerne i margen.

Det handler igjen om forberedelser – å forberede 
kroppen på det den skal gjennomføre. Skal du på en ukestur i høyfjellet må du 
begynne å fylle opp næringslagrene i god tid – litt annerledes enn foran en dagstur 
i marka. Tommelfingerregelen er: jo mer krevende tur, jo mer mat. Fyll på med 
«brennstoff» til frokost og lunsj, og med «byggesteiner» (proteiner) til middagen 
– og sjekk at turdeltagerne gjør det samme. Det kan være vanskelig å få i seg nok 
næring hvis man er sliten – å tygge «tørre brødskiver med svett ost» er ingen 
fornøyelse. Hvis utgangspunktet for dagen er ei selvbetjent eller ubetjent hytte er 
det vel knapt med brød også. Matens holdbarhet i sekken, uten kjøling, kan være 
en utfordring og krever planlegging. Tørking er et alternativ, og velg også mat som 
ikke trenger oppvarming. Energiinnhold og vekt er to viktige parametere. Og ha 
litt ekstra på lur i turledersekken: jeg har opplevd mange som har blitt glade for en 
neve nøtter, et par havrekjeks eller en sjokoladebit når det begynner å røyne på.

Vel så viktig som mat er drikke – og vi snakker vann! Om sommeren er det som 
regel enkelt å finne, og få i seg nok. Men pass på at alle gjør det. Drikk – og fyll 
flaska når du kan. Følg med på kartet og se hvor neste mulighet er, og informér 
deltagerne. Om vinteren er behovet mindre, men det kan likevel være vanskelig å få 
i seg nok. Det frister ikke å drikke kaldt vann når man fryser fra før. Her må man få 
i seg væske gjennom maten, f.eks. suppe, grøt eller middagsgryte. Husk termosen, 
og at uten mat og drikke, duger helten ikke.

Jeg vil også minne om turlederhelgen med årsmøte, fra 15. til 17. september 
på Krækkja. Det er lagt opp til et variert turprogram, og jeg tror det blir en fin 
avslutning på sommersesongen på en gammel og velbrukt, men nyrestaurert hytte.

God tur! - Stig Solberg

Luftambulane ved Litlos, Foto: Stig Solberg
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Høstens turledermøter
Turledermøtene er et sosialt møtested med faglig innhold. Vanligvis har vi en foredragsholder som presenterer 
et aktuelt tema. Så er det en pause med forfriskninger. Etter pausen fortsetter møtet med diskusjoner, caser 
eller et foredrag til. Alle turledere, uansett status og tilhørighet, er hjertelig velkomne på møtene. Møt opp og 
ta med godt humør. 

Turledermøte onsdag 25. oktober 2017, kl 18:00
Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3.
Det blir to temaer denne kvelden: Margrethe Assev, leder for Aktivitetsavdelingen, vil snakke om tur- og 
frivilligåret 2017. Hun vil gi en oppsummering og et blikk fram mot jubileumsåret 2018. Det andre temaet 
denne kvelden vil bli «forhold mellom bestyrer og turleder på en betjent hytte» v/ Solbjørg Kvålshaugen, som 
er bestyrer på Fondsbu. Det vil også bli plass til diskusjoner rundt disse to temaene. 

Turledermøte onsdag 15. november 2017, kl 18:00
Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3.
Marius Nergård Pettersen (se: Fjell og Vidde 2/2017) holder foredrag med tema «Hysterisk lett sekk»: 
hvordan går det an at vekta på ryggsekken stopper på 2,9 kg når alt av overnattingsutstyr er i sekken? Telt, 
sovepose, liggeunderlag, primus, ekstra klær, førstehjelpsutstyr og andre nødvendige småting - alt er der! 
Marius tar med seg utstyret og deler sine erfaringer. Her er det mye nyttig å lære. Selvfølgelig blir det tid til 
spørsmål og diskusjon også. 
Etter pausen vil Ingar Narvhus snakke om «Turlederrollen - Kunnskaper, ferdigheter og ikke minst holdning og 
innstilling».

Turlederhelg og årsmøte for turledergruppa 

Skilt ved Krækkja Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

Årets turlederhelg er planlagt 15.-17. september og vil 
finne sted på Kjækkja. Krækkja ligger vakkert til ved 
vannet Storkrækkja med utsyn mot Hallingskarvet. Her 
er det et åpent og lyst landskap med følelse av vidde. 
Krækkja var DNTs første hytte på Hardangervidda og 
det første bygget er fra 1878. På 134 år har det kun vært 
4 bestyrere på hytta, og selvfisket ørret fra Storkrækkja 
har blitt servert sammenhengende i denne tiden. Det 
har bodd folk her i flere tusen år, og rester etter boplas-
ser ligger nesten rett utenfor hyttedøra.
Alle turleder fra DNT Oslo og Omegn uansett 
tilhørighet er velkomne, gjerne med ledsager.

Fredag 15/9: Oslo S - Krækkja
Avreise med tog fra Oslo S kl 12.03 med ankomst 
Haugastøl kl 16.02. Videre med ekstrabuss til 
Fagerheim Fjellstua, ankomst kl 17.00. Vi går stien 
inn til Krækkja, 5,5 km (1,5t). Middag kl 20:00.

Lørdag 16/9: Krækkja
Vi legger opp til både krevende og lette turer.
• Topptur til Blåfjell med Bente Hagen som 

turleder.
• Historisk tur i nærområdet med Kjell, bestyrer på 

Krækkja (vi ser på fangstanlegg, dyregraver, gamle 
boplasser).

• Fisketur med Steinar Lauritzen som turleder.
Middag kl. 19.00.
Lysbildeforedrag: Krækkjas historie gjennom 139 år.

Søndag 17/9: Krækkja - Oslo S
Årsmøte kl 09:00-10:30 etter frokost.
Vi legger opp til både krevende og lette turer.
• Kort tur til Halne, 5-8 km
• Tur til Haugastøl, 15-17 km
Ekstrabuss fra Halne kl 17.15 til Ustaoset (vi stopper 
på Haugastøl kl. 18.00). Tog fra Ustaoset kl 18.46 
med ankomst Oslo S kl 22:35.

Pris: kr 2 056.- inkl. reise fra/til Oslo; kr 1 089.- fra/
til Krækkja; tillegg for ledsager m/reise t/r Oslo kr 
320.- da reisen er delvis sponset. 

Påmelding: «Førstemann til mølla» - bruk turkode 
11461.
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Kurs i førstehjelp / fjellmedisin
Det er satt opp følgende kurs i førstehjelp:

16 timers kurs: Fjellmedisinkurs for turledere finner sted 30. september - 1. oktober 2017. Påmelding: 
Turnummer 11292. 

4 timers kurs: Førstehjelpskurs for turledere finner sted 20. september 2017, kl 16-20. Turnummer 11259. 

Vi minner om at førstehjelpskurs er en del av turlederutdanningen. Turledere med førstehjelpskurs eldre enn 
fire år må repetisjons-utdanne seg før tildeling av neste oppdrag. Har du hatt et førstehjelpskurs utenfor DNT 
Oslo og Omegn bør du sende en kopi av diplomet til Claudia, cvg@dntoslo.no. Kostnadene tilbakebetales ikke 
automatisk, og en utfylt reiseregning etter turen må sendes til Claudia, cvg@dntoslo.no  

Sikker elvekryssing
For mange fjellvandrere er det en stor utfordring 
å krysse elver uten bruer og klopper. Onsdag 
ettermiddag, 18. oktober møtes vi ved Akerselva for 
å øve trygge elvekryssinger. Turlederne Peter Warren 
og Kjell Jonsson vil være instruktører. 

Temaer vil være:
• Hvordan komme over bekker og elver uten å 

sette liv og helse i fare?
• Spiller det noen rolle hvor dypt vannet er?
• Hva skal jeg ha på beina?
• Hvordan holder jeg balansen?

Møt opp til et lærerikt og vått ettermiddagsmøte 
sammen med andre turledere fra DNT Oslo og Omegn. Nærmere informasjon om utstyr, sted og tid vil bli 
annonsert på Facebook. Det er ingen påmelding - det er bare å møte opp.

Vintersamling for sommerturledere
Dato og sted: 9.-12. februar 2018, Fondsbu 

Vi har nå ved hjelp av frivillige turledere laget en vintersamling for sommerturledere i DNT Oslo og Omegn. 
Målgruppen er de som ønsker å være turleder 2 på vinterturer og som kanskje senere vil utdanne seg til 
vinterturleder. Samlingen skal gi deltakerne bedre innsikt i elementer som turleder 2 på vinterturer bør kunne 
for å være en støtte og diskusjonspartner til hovedturleder.

Fokusområder i vintersamlingen vil være: vinter-orientering, nedkjøling og kuldeskader, nød-bivuakk, rasfarlig 
terreng, forventninger til turleder 2, riktig utstyr, mm. Et mer detaljert program vil komme. Eventuelle spørsmål kan 
stilles til Ingar Narvhus (ingar@narvhus.com, 906 00 470) eller Gerda Grøndahl (gerda.g@online.no, 977 06 484).
 

Turledersamling og Frivilligfest
Dato og sted: 18.-19. november 2017, Sæteren gård i Bærum

Helgen 18.-19. november arrangerer vi både Frivilligfest og Turledersamling på Sæteren gård i Bærum. Lørdag 
starter vi med morsomme aktiviteter og fest på låven. Arrangementet er for både turledere, dugnadere og andre 
som bidrar i foreningen. Søndag gjennomfører vi Turledersamling med spesielt fokus på nærfriluftsliv. Turledere 
som ønsker å delta på både Frivilligfest og Turledersamling er velkomne til å overnatte. Det er også mulig å bare 
delta på søndagens samling. Sett av helgen allerede nå, mer informasjon og påmelding kommer. 
.

Foto: Jørgen Sundsli Gundersen 
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v/ Wolfgang Leister 
og Gunnar Sevåg

Vi blir ofte spurt om hvilken GPS-
mottaker som er best egnet på turer og hvilken vi 

kan anbefale. Med en hurtig utvikling av teknologien 
er det kun mulig å gi et øyeblikksbilde. Vi ønsker også 
å være nøytrale når det gjelder tilbydere så langt det lar 
seg gjøre. Men firmaet Garmin er nesten enerådende 
på det norske markedet.

Hvilken GPS-modell kan dere anbefale? 
Det kommer an på bruksområdet og hvilken 
tilleggsfunksjonalitet du ønsker. Bruk en GPS-modell 
som er beregnet for turbruk. Vi anbefaler modeller 
som kan vise kart, har innebygd elektronisk kompass 
og helst innebygd høydemåler. 

Det finnes hovedsakelig tre ulike måter å betjene 
GPSen: a) med knapper, b) med spak og knapper, 
og c) med berøringsskjerm. Hva du velger er for det 
meste smak og behag. Berøringsskjerm er for mange 
lettest å betjene, men vi nevner at berøringsskjerm kan 
være vanskelig å bruke i vinterkulde og med hansker, 
samt når det regner. Modeller med spak har en 
ulempe ved at det kan oppstå utilsiktet betjening når 
man kommer bort i spaken.

Det finnes så mange modeller, hvilke 
er bra? For vanlig turbruk et par 
ganger i året uten spesielle behov, 
familietur: Garmin eTrex 30 
(med spak) eller Garmin eTrex 
35 (berøringsskjerm). For mer 
avansert turbruk med større 
skjerm og innebygd kamera: 
Garmin Oregon 650. For turer om 
vinteren: Garmin GPS 64. 

Jeg vil bare ha GPS som ekstra 
sikkerhet; kan jeg ikke kjøpe noe enkelt 
uten kart? Vi kan ikke anbefale dette. De enkleste 
modellene krever at du er i bevegelse for å få angivelse 
av retning. I en nødsituasjon er dette en ekstra 
ting å tenke på. Dessuten er det en fordel å få opp 
aktuell posisjon uten å gå via papirkartet, spesielt i 
nødsituasjoner. Selv om du har en GPS-modell med 
avanserte funksjoner kan du under turen navigere 
på gamlemåten (kart og kompass) hvis du er mer 
komfortabel med dette.

GPS-tipset Jeg har en gammel modell; må jeg kjøpe ny? Nei - 
ikke så lenge du er fornøyd med mulighetene den kan 
tilby, og apparatet fungerer teknisk. Har du en modell 
med kart og elektronisk kompass kan du trygt bruke 
den. Mangler du kart eller elektronisk kompass må du 
eventuelt lære deg å kompensere for disse manglende 
funksjonalitetene. 

Hvilke elektroniske kart skal jeg bruke? For 
fotturer i Norge kan du kjøpe GPS kart Topo Norway 
Experience Pro V3 (koster i underkant av 1200 kroner 
i DNT butikken). Et godt alternativ er turkart «Topo 
sommer» som kan lastes ned gratis fra frikart.no. Du 
kan i tillegg laste ned skiløypene som er tilgjengelig 
i filen «Cross country - overlay map» på samme 
nettsted. NB! kart fra frikart.no kan ha varierende 
kvalitet i ulike områder - sjekk derfor alltid hvor bra 
kartet er i området hvor du skal bruke det.

Hva gjør jeg når min GPS oppfører seg merkelig? 
En GPS mottaker er en avansert datamaskin. Sjekk 
om batteriene er ladet og du bruker mottakeren som 
beskrevet i manualen. Har din modell funksjonene 
du forventer (f.eks. elektronisk kompass)? Er 
programvaren på mottakeren oppdatert (du kan 
oppdatere selv ved å koble til en datamaskin)? Hvis det 
er feil på maskinvaren ring kundeservice.

Hva med å bruke mobiltelefonen istedenfor GPS? 
Teknisk sett kan du bruke en moderne mobiltelefon 

til å navigere med. Husk at du må ha egnet 
app installert og turkart for området 

lastet ned på forhånd. Du kan ikke 
regne med å ha dekning underveis. 
Navigeringsverktøy som brukes 
i byer eller på veien er ikke 
nødvendigvis egnet for turbruk 
(bl.a. Google maps). 

Husk også at mobiltelefonen kan 
gå fortere tom for strøm ved bruk 

under navigering (du mister mulighet 
for å ringe i en nødsituasjon) og at 

telefonen ofte ikke er tilpasset røffe forhold 
(slag, vanntetthet, osv.). 

Hvilke apper skal jeg bruke? Det finnes mange 
apper til navigering. Av de vi har prøvd ut kan vi 
anbefale OSMand (Android), ViewRanger (iOS og 
Android) og NaVida (iOS og Android). Husk at du må 
laste ned kart på forhånd om du beveger deg utenfor 
mobildekning. Noe av kartmaterialet må det betales 
for under nedlasting. 



6

Innkalling til årsmøte i turledergruppa 
17. september 2017

Turledergruppas årsmøte finner sted søndag 17. 
september kl. 09.00 på Krækkja i tilknytning til 
turlederhelgen.

Dagsorden: Valg av møteleder – årsberetning 
– valg av medlemmer til styre og valgkomité – 
nye 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 er ikke klar ved 
trykklegging og presenteres på årsmøtet. 

Situasjonen er som følger: Valgkomiteen består 
av Steinar Husby, Anne Langedrag og Sigrid 
Bellamy. Styreleder Stig Solberg ikke på valg. 
Styremedlemmene Gerda Grøndahl, Ola Kleiven og 
Peter Warren er ikke på valg. Styremedlem Bente 
Hagen går ut av styret etter 6 år. Styremedlem 
Birger Baisgård er på valg.

Foreslåtte endringer i vedtektene
Styret i Turledergruppa har foreslått nye 
vedtekter for Turledergruppa i DNT 
Oslo og Omegn. Teksten er 
godkjent av styret i DNT Oslo 
og Omegn og legges frem for 
medlemmene på årsmøtet 
i september. Det kreves 
2/3 flertall for at endring 
i vedtektene godkjennes. 
Den fulle teksten for de 
nye vedtektene finner 
dere på 
www.dntoslo.no/
turlederstyret/.

Vedtektene var sist revidert i 
2011, og organisatoriske endringer, 
samt endring i aktivitetstilbudet 
gjør at turlederstyret fremmer 
forslaget. Styret mener det 
er hensiktsmessig at Styret i 
Turledergruppa rapporterer 
til Administrasjonen / 
Aktivitetsavdelingen, ikke til 
Styret i DNT Oslo og Omegn. 

Kort sammendrag:

§1-3 er uendret med unntak av språklige justeringer.

§4: Styret
• Vi foreslår å endre fra 8 til 7 styremedlemmer; 

årsmøtet velger leder + 6 styremedlemmer.
• Styremedlemmer (2) oppnevnt av DNT Oslo og 

Omegns styre og fra Administrasjonen utgår.
• Administrasjonen oppnevner sekretær for styret.
• Leder for Aktivitetsavdelingen, redaktør av 

«Turleder’n» og sekretær har alle møterett til 
styremøtene, men ikke stemmerett.

• Styret er beslutningsdyktig når minst 4 
medlemmer er tilstede (tidl. 5) og saker avgjøres 
ved simpelt flertall.

§5: Årsmøtet
• Innkallingen til årsmøtet er spesifisert til å 

omfatte mail, Facebook og Turleder’n
• Nytt punkt 2. er tatt inn i Valgkomitéens oppgaver.
• Valgkomiteen skal tilstrebe å sikre mangfold, slik 

at styresammensetningen er representativ for 
bredden av alle foreningens aktivitetstilbud.

•  Ekstraordinært årsmøte kan avholdes 
når styret eller minst 10% av 

medlemmene forlanger det. (tidl.: 
1/4 av medlemmene).

§6 -7: Valg og Endring av 
vedtekter er uendret, kun små 
språklige justeringer.
 
Årsberetning for 
Turledergruppa i DNT 

Oslo og Omegn
Sept. 2016 – Sept. 2017

Styret har bestått av:
Leder Stig Solberg

Styremedlem Peter Warren
Styremedlem Bente Hagen
Styremedlem Gerda Grøndahl
Styremedlem Ola Kleiven
Styremedlem Birger Baisgård

Representant fra DNT Oslo og 
Omegns styre: ingen

Sekretær, repr. fra DNT Oslo og Omegns 
administrasjon: Claudia von Gostomski
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Turnr. Start Slutt Turnavn #delt #turl

11139 07.sep 16 07.sep 16 Nærturlederkurs 19 2

11976 16.sep 16 18.sep 16 Turlederhelg 2016 50 3

10877 22.sep 16 22.sep 16 Førstehjelpskurs for turledere, 4 timer 14 1

10734 24.sep 16 25.sep 16 Førstehjelpskurs for turledere, 16 timer 2016 9 1

10874 22.okt 16 23.okt 16 Grunnleggende turlederkurs 2016 12 3

 19.nov 16 20.nov 16 Turledersamling, Sæteren Gård 41 11

11182 26.jan 17 29.jan 17 Kart- og kompasskurs for turledere i fjellet, vinter 2017 7 2

11131 03.feb 17 05.feb 17 Vinterturledersamling (turleder) 2017 14 6

11086 17.feb 17 25.feb 17 Vinterturlederkurs 2017 DNT Oslo og Omegn 9 3

11221 01.mar 17 01.mar 17 Ambassadørkurs 2017 (turleder) 22 1

11518 09.mar 17 09.mar 17 Ambassadørkurs - (Åpen kafe) 23 1

11505 30.mar 17 30.mar 17 Ambassadørkurs 2017 43 2

11259 05.apr 17 05.apr 17 Førstehjelpskurs for frivillige og turledere, 4t. 9 1

11260 05.apr 17 05.apr 17 Førstehjelpskurs for turleder rettet mot barn, 4t 11 1

11295 26.apr 17 26.apr 17 Nærturlederkurs 2017 16 2

11286 29.apr 17 30.apr 17 Grunnleggende turlederkurs 2017 12 3

11286 06.mai 17 07.mai 17 Grunnleggende turlederkurs 2017 12 4

11484 09.mai 17 09.mai 17 Aktivitetslederkurs 2017 12 2

11309 12.mai 17 14.mai 17 Kart og kompass kurs for turledere i skogsområde 2017 5 2

11540 14.mai 17 14.mai 17 Nærtur-, aktivitetsleder og ambassadørkurs 22 2

11465 01.juni 17 01.juni 17 Vårens vakreste eventyr - 2017 51 0

11292 03.juni 17 04.juni 17 Førstehjelpskurs for turledere 16 timer 2017 15 1

11588 13.juni 17 13.juni 17 Livredningskurs for turledere 8 2

11311 22.juni 17 25.juni 17 Kart og kompass kurs for turledere i fjellet sommer 2017 6 2

11298 11.juli 17 16.juli 17 Sommerturlederkurs 60+ 2017 12 3

11297 26.aug 17 31.aug 17 Sommerturlederkurs 2017 13 3

11295 06.sep 17 06.sep 17 Nærturlederkurs 2017 1 2

11484 13.sep 17 13.sep 17 Aktivitetslederkurs 2017 4 2

11461 15.sep 17 17.sep 17 Turlederhelg og årsmøte 2017 38 0

11259 20.sep 17 20.sep 17 Førstehjelpskurs for turleder, 4 timer 6 1

11546 22.sep 17 24.sep 17 Kurslederkurs Løvlia 8 5

11292 30.sep 17 01.okt 17 Fjellmedisinkurs for turledere 16 timer 2017 15 1

Valgkomité: Steinar Husby, Anne Langedrag og Sigrid 
Bellamy

Fra styrets arbeid:
Det har blitt avholdt fem styremøter i denne 
perioden.

«Turleder’n», vårt medlemsblad har utkommet med 
tre nummer pr. år. Redaktør er Wolfgang Leister, i 
redaksjonskomitéen er også Beate Heilemann, Hannah 
Sophie Narvhus, Kjell Jonsson og Jon Arne Westgaard.

Turlederhelgen ble avholdt i Bjørnhollia (Rondane) 
16-18/9 og 51 turledere deltok. Årsmøtet ble avholdt 
på Bjørnhollia 18/9.

Turledermøter
11/10-2016: Tema «Markahyttene» ved Janet Bydal 
og Kahoot-quiz ved styremedlem Birger Baisgård.

29/11-2016: Tema «Massiv fellestur sommer» med 
Henrik Næss, og «Caser fra fellestur Massiv» ved 
Henrik Næss.

24/1-2017: Tema «Snøskredvarslingen/Isvarslingen/
regObs» ved Ragnar Ekker fra Varsom.no.

21/3-2017: Tema «Krisehåndtering på tur» ved Helge 
Eiding, overlege på Redningshelikopteret på Rygge.
 
Turlederkurs og turlederturer:
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Turleder-Tips
Alle som er underveis på tur har opplevd situasjonen: 
det høljregner og både du og sekken blir søkkvåte. 
Da er det smart å beskytte innholdet i sekken fra å 
bli vått. Men erfaringen viser at ikke alle tiltak blir 
vellykkede. Spesielt når elektronikk eller papir blir 
vått er det ergerlig, og det kan oppstå skade. 

Jeg husker en fjelltur der jeg hadde pakket inn alt i 
sekken i diverse plastposer. Men etter en dag med 
regnvær hadde vannet likevel funnet veien inn i 
plastposene via åpningene. Sogar fotoapparatet (da 
fremdeles med filmrull) ble også våt, 
blitsen sluttet å virke og etterhvert ble 
det rust i mekanikken. Nei, dette 
var ikke løsningen. 

Det som virker er de store 
(sorte) søppelposene (så 
lenge det ikke har gått hull 
på dem). Å legge alt inn i 
den store posen og senke 
det hele ned i sekken virker 
best! Ulempen er at de ulike 
gjennomtenkte måtene å 
komme til innholdet i sekken 
ikke lenger virker. Det man 
trenger som neste ting er selvsagt 
nederst i sekken, ifølge Murphys lov … 

Sjøsekker er vanligvis for tunge og for tungvinte å 
håndtere. Jeg har også prøvd ut ulike nylon-baserte 

poser. Tidligere var disse tette for en kort byge, men 
så snart man begynte å gni langs stoffet kom vannet 
inn. I det siste har det kommet nye slike poser laget 
av Cordura. Disse ser ut til å være vanntette, men jeg 
har ikke testet dette fullt ut. Har dere?

Overtrekk utenpå sekken har jeg blandede erfaringer 
med. Regner det tungt er effekten ganske liten; ofte 
blåser overtrekket bare vekk, fyker av gårde og blir 
igjen som pynt i landskapet :-(

For elektronikk finnes det ulike plastprodukter 
som er viktig at man bruker for å 

beskytte apparatene. Også for kart 
finnes det bra kartmapper. En 

liten ulempe er at noen firmaer 
trykker logoer på kartmappa; 

dumt når målet ligger akkurat 
under logoen.

Reiseposer med glidelås 
kan brukes for å holde 

orden i tingene, men disse 
er ikke fullstendig vanntette. 

Reiseposer er meget nyttige, 
men det må brukes plastposer 

rundt dem for å holde innholdet 
tørt.

Kanskje har dere andre erfaringer. Del disse 
gjerne med oss. 

Foto: Peter Warren

Inntrykk fra 
fjellmedisinkurs for 
turledere
I pinsehelgen ble det et fullbooket 
fjellmedisinkurs for turledere. Vi møtte 
instruktør David Rohrmüller på Sollihøgda 
og gikk den korte turen til Mustadkroken. 
Der ble det både undervisning og praktiske 
øvelser ute. Det ble mange lærerike øvelser i 
realistisk vær (som dere ser på bildene). Alle 
deltakere tok med mye lærdom med hjem. 
Alle foto: Kjell Foss
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til å tilkalle 
hjelp. Dette gjøres 
ved at antennen åpnes 
og foldes ut. Under antennen 
er det en på-knapp (merket P) som 
trykkes i noen sekunder og apparatet er på. 
Brukes kun i en nødsituasjon! Samtidig gir den 
et lyssignal hvert tredje sekund. Det finnes også en 
test-knapp (merket T). En bruksanvisning er limt fast 
på baksiden av apparatet. 

Viktig! Apparatet og spesielt på-knappen skal kun 
brukes i en nødsituasjon! La antennen være i lukket 
posisjon. Apparatet holdes vekk fra barn (som kan 
utløse alarm). Apparatet er intet leketøy!

NOTISER

TURLEDERBONGER
Turlederbonger fra DNT Oslo og Omegn er kun gyldig 
på DNT Oslo og Omegn sine hytter! Disse gjelder ikke 
på private hytter og heller ikke hos andre foreninger. 
Sjekk på ut.no hvilken forening hytta tilhører før du 
betaler med turlederbong! Skal du bruke bongen på 
en betjent hytte må den vises frem på ankomstdagen!

NY NØDPEILESENDER
DNT Oslo og Omegn har kjøpt inn 
ytterligere åtte ResQLink Personal 
Locator Beacon, nødpeilesender. 
Disse sammen med de eksisterende 
InReach skal brukes på våre fel-
lesturer.

ResQLink har kun funksjonalitet 

TIDENES TURFEST
Vi gleder oss til sammen å skape Tidenes Turfest i Oslo Spektrum, 19. januar 2018. Vi feirer 150 år! Billetter kan 
du bestille her: www.ticketmaster.no/event/tidenes-turfest-den-norske-turistforening-150-ar-billetter/539269
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Referat fra møtet i Turledergruppa 21. mars 2017
Referent: Beate Heilemann

Møtet fant sted i DNT Oslo og Omegns lokaler i 
Storgt. 3, fra kl 17:30. Ca 30 turledere var tilstede. 
Formann Stig Solberg ønsket velkommen og 
introduserte lederen for kommunikasjonsavdelingen 
i DNT Oslo og Omegn, Kari Merete Horne. Kari 
Merete Horne informerte deretter om Kunnskapsåret 
2017. Det ble så delt ut en veiviserpakke til alle som 
møtte opp. Den inneholdt en vest, fem laminerte 
infokort og en gild, rød DNT-nøkkel. Det var den 
samme informasjonen som ble gitt på turledermøtet 
24. januar i år.

Kveldens andre tema var «Krisehåndtering på tur». 
Vi fikk møte Helge Eiding, overlege i anestesi på 
Rikshospitalet, forsker (intensivtransport) sponset 
av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, underviser på 
høgskoler og universitet og sist, men ikke minst, - flyr 
som anestesilege på redningshelikopteret på Rygge 
(330 skvadronen). Han var kommet for å formidle og 
vise film fra en fjellredningsaksjon. 

Helge Eiding er en kjekk friluftskar, som har et stort 
hjerte for redningshelikoptrene.

Hva er krise? En brann på Ullevål sykehus er ingen 
katastrofe. Der finnes det nok av hjelpemidler til å 
avhjelpe katastrofen.

Evakuering med helikopter. Husk; alt som kan blåse 
bort, blåser bort. Ikke beveg deg, du er et visuelt 
anker. Først når det blåser mer enn 120 knop kan 
ikke helikopteret fly fremover og maksimum vind 
for å kunne ta av er 45 knop. Det blir også problemer 
ved tett tåke over land, og det verste; lave skyer og 
kuldegrader; «freezing fog», dvs underkjølt regn på 
norsk, (0-2 grader C). Det å oppdage en person fra 
luften kan bli merkbart lettere hvis en har lys, selv 
lyset fra mobiltelefon kan sees godt i mørket. Sterke 
farger, refleks. Varmesøkende kamera fungerer 
ikke alltid så bra. De reagerer på varmedifferanse, 
men en person som er godt kledd har ikke en 
overflatetemperatur som skiller seg vesentlig fra 
omgivelsene.

ABC - hva står disse bokstavene for i 
redningstjenesten? Du ser noen trenger hjelp, da er 
det tre spørsmål du må stille deg selv.
• Airways. Har pasienten fri luftvei?
• Breathing. Puster pasienten normalt?
• Circulation. Er pasientens sirkulasjon   

(blodforsyning) truet eller påvirket?

I fjellmedisinen sier man også Airways Bleeding Cold.

Helge Eiding rådet oss til alltid ha med lue, hodelykt 
og tykke arbeidshansker i bilen i tilfelle ulykker. Masse 
skarpe kanter (glass, stål) og «alltid» dårlig vær.

Vår egen sikkerhet – egentlig det viktigste. Sikre 
åstedet. Folk vimer omkring. Gi folk oppgaver, da 
holder de seg som regel rolige. Presis og entydig 
kommunikasjon mellom de involverte. F.eks. Du 
må hente hjelp – Jeg henter hjelp. (Closed loop 
communication).

Varsling – 110 (Brann), 112 (Politi).
113 for melding til en Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral / AMK. Numrene kan man 
komme fram til med en vanlig GSM mobiltelefon 
selv om abonnementet er utgått eller om SIM-kortet 
i telefonen mangler. Ha mobilen i flymodus når den 
ikke brukes, så den ikke leter og leter og leter og 
batteriet går tomt.

Deretter hadde vi den sedvanlige hyggelig spisepausen 
med sunne drikkevarer, grønnsaker og frukt.

Etter pausen fortsatte Helge Eiding med litt om etter 
ulykken og PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), på 
norsk posttraumatisk stresslidelse.. Det er forskjellige 
tilnærmelsesmåter til dette. Helikoptermiljøet bruker 
debriefing - utblåsing, «få ut gørra», «troll sprekker i 
solskinn» for sine medarbeidere/ ansatte.

Det har vært gjort en undersøkelse av de overlevende 
etter Scandinavian Star-ulykken. De som faktisk 
ikke fikk noen spesiell oppfølging etter ulykken (de 
første som ble bragt inn til Vestfold) - var de som 
kom best ut av det psykisk i ettertid! Erfaring også fra 
siste verdenskrig. Krigsseilerne som havnet i vannet 
klarte seg psykisk bedre enn de som ikke ble utsatt for 
torpedering.

Råd – skriv turdagbok. Hva erfarte du på hver tur - 
med læringspunkter. Hva gjorde du bra? Hva gjorde 
du dårlig?

Til slutt ble vi vist en redningsfilm fra en «ekte» 
klatreulykke. Den var tankevekkende, men jeg syntes 
nok bakgrunnsmusikken ikke var helt velvalgt med 
tanke på det alvorlige temaet.

Møtet slutt ca 2100.
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«Vårens vakreste» - Lillomarka, torsdag 1. juni 2017
v/ Maj Oxaal 
Om været i mai i år var preget av mye vekslende vær 
med nedbør og vind, begynte heller ikke denne første 
junidagen alt for lovende, med litt grått, småsur vind 
og ikke spesielt høy temperatur. Men utover dagen 
bedret det seg betydelig, og da drøyt 50 turledere sto 
klare til avmarsj på Solemskogen kl. 17:15, skinte 
solen, og det var i grunnen ganske behagelig, og ikke 
for varmt å gå. Pga. trafikkproblemer ved Storo kom 
noen få påmeldte med en senere buss, og dagens 
turleder Wolfgang benyttet derfor anledningen til 
å orientere om dagens tur og de stedene vi skulle 
innom. Kl.1730 var alle kommet og vi la i vei på bred 
sti opp mot første stopp, Linderudseter. Bortsett fra 
en informasjonstavle er det ikke mye igjen av den 
gamle seteren, og utsikten er i ferd med å gro igjen, 
men et lite glimt av byen og fjorden fikk vi. Mens 
noen av de aller ivrigste deltakerne søkte noen geo-
cacher i nærheten, ga Wolfgang litt mer utfyllende 
informasjon.

Så gikk vi nedover en nyere skogsbilvei, før vi etter 
bare noen hundre meter tok av bratt opp på en 
blåmerket sti mot øst for å gå til «utbryterkongen» 
Ole Høylands gjemmested fra første halvdel av 

1800-tallet. Stedet omtales som en hule, men er i 
grunnen en stor sten som ligger over to fjellrabber og 
slik danner en hule, som er åpen i begge ender. Ole 
Høyland satt bla. fengslet på Akershus, og gjemte seg 
i denne hulen etter sine rømminger. Mytene vi ha det 
til at han gravde ned en skatt i området, men ingen 
har funnet noen skatt i de 167 årene som er gått siden 
Ole Høyland døde.

Vi fortsatte videre på blåmerket sti sørøstover, 
og svingte vestover da vi igjen kom ut på 
skogsveien. Etter noen hundre meter var det en ny 
informasjonstavle på et sted det har vært steinbrudd 
for emner til steinøkser og andre steinredskap.

Fra denne siste stoppen underveis var veien 
kort til Kapteinsputten ved Linderudkollen, 
der Aktivitetsavdelingen hadde stelt i stand det 
tradisjonelle traktementet med reker og godt drikke 
ved sørenden av vannet. Området bærer fortsatt litt 
preg av den omfattende utbyggingen av konkurranse-
løyper med kunstsnø-anlegg, men alle fant seg godt til 
rette og koste seg i sommerkvelden.

Takk til Aktivitetsavdelingen og til Wolfgang for nok 
et trivelig «vårens vakreste» !

Husk at turlederbongene er 
kun gyldig på DNT Oslo og 

Omegn sine hytter! 
HUSKELAPP
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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), Gunhild Lundblad
Kajakk / drift Sørenga: Jostein Langslet (Fagsjef), Reidun 
Bolsø

«Nordmannen» 
(vers 4 av 5)

Frampå vetteren stundom han tenkte:
Giv eg var i eit varmare land!

Men når vårsol i bakkane blenkte,
fekk han hug til si heimlege strand.

Ivar Aasen (1813 - 1896)

AKTIVITETSKALENDER
August 2017
26.-31. Sommerturlederkurs, turnr. 11297
September 2017
06. Nærturlederkurs, turnr. 11295
13. Aktivitetslederkurs, turnr. 11484
15.-17. Turlederhelg og årsmøte, turtnr. 11461
20. Førstehjelpskurs for turleder, 4 timer
22.-24. Kurslederkurs Løvlia
30.-(01.) Fjellmedisinkurs for turleder, 16 timer
Oktober 2017
07.-08.  Grunnleggende turlederkurs, turnr. 11286
13.-15.  DNTs UT-danningskonferanse 
18. Trygt over elva
21.-22. Grunnleggende turlederkurs, turnr. 11286

25. Turledermøte
November 2017
07. Førstehjelspkurs for turledere
15. Turledermøte
Januar 2018
10. og 12-14.  Kart- og kompasskurs i vinterfjellet.
19. Jubileumsfest 150 år DNT
26.-28. Vinterturledersamling
Februar 2018
09-17.  Vinterturlederkurs
09.-12. Vintersamling for sommerturledere
Juni 2018
07.-10. Jubileumsuke i Spikersuppa, Oslo
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