
 

 

 



 

Leder 
Kjære turledervenner 
Det ble en annerledes vintersesong i år, ikke helt som vi hadde            
tenkt oss. Turledere, som hadde fått tildelt sine vinterturer, var godt i            
gang med planleggingen da det plutselig ble bom stopp.         
Selvfølgelig er det en skuffelse – men i det store perspektivet er det             
en bitte, liten bagatell. For oss turledere er det selvfølgelig dette vi            
lever for – ta med gjester på tur i norsk natur. 
Sommerprogrammet er foreløpig ikke avlyst – hvordan det blir, er          
det derfor vanskelig å si noe om. Selv er jeg påmeldt som deltaker             
på tur «I moskusens rike» i begynnelsen av juli med mitt barnebarn            
på 10 år. Han har gledet seg veldig til denne turen med mormor,             
sikkert like mye som meg. Derfor gjør det så utrolig godt når han             
sier: «Mormor, det fjellet og de dyra er der neste år også, hvis vi              
ikke får gått i år». 
Det viktigste vi gjør i denne tiden, er å følge de rådene vi får om hvordan vi skal opptre for å                     
unngå smitte. Så kan vi igjen ta med oss gjester på tur i fjellheimen når tiden er inne for det. 
Hva kan vi som turledere gjøre i denne tiden når vi ikke kan være turledere? Vi kan være gode                   
ambassadører for DNT. Vi kan bruke våre røde turlederjakker på tur. Mange har spørsmål,              
enten det er om turer, utstyr eller annet. Vi kan gjøre vårt for at medlemstallet i DNT ikke går                   
ned – snarere tvert imot. 
Ta godt vare på dere selv og hverandre i denne tiden. Det er tøffe tider for mange – en telefon                    
til en som trenger det kan gjøre en stor forskjell. 
Beste hilsen til dere alle fra Gerda Grøndahl, leder i turlederstyret 
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Redaktørens hjørne 
Det vil bli endringer i utgivelsen av Turleder'n. Mange liker det nåværende formatet av tidsskriftet               
Turleder'n som hittil ble utgitt i papirutgave tre ganger i året. Dessverre blir dette nå slutt.                
Koronakrisen har fremskyndet en beslutning som har ligget i kortene en stund: kostnadene til              
trykking og utsending er store, og DNT Oslo og Omegn trenger midlene, som er satt av til trykking                  
og utsending, andre steder. 
Turleder'n vil fra og med nå komme ut som en ren pdf-utgave som vil legges ut på nettet.                  
Redaksjonen undersøker også om det er mulig å utgi heftet for lesebrett uten ekstra kostnader og                
ressurser. Når en utgave er ferdig vil det komme en annonsering i facebook-gruppen og eventuelt               
på epost. Layout av heftet kommer til å bli enklere enn tidligere, men redaksjonen arbeider med å                 
opprettholde samme standard av innholdet som hittil. 
Dette nummeret av Turleder’n er en ekstrautgave. I denne utgaven vil vi også komme med aktuelle                
tips om turledelse i den nåværende situasjonen. Virtuell turledelse og DNT veivisere er noen av               
idéene som har dukket opp på kort tid. Merk at noen av de faste rubrikkene utgår i dette heftet,                   
deriblant annonseringer.  
Neste stoffrist i begynnelsen av juni, til et nytt nummer, opprettholdes foreløpig. Vi forbeholder oss               
justeringer dersom det viser seg nødvendig (f.eks. i forbindelse med årsmøtet og årsrapporten og              
andre forhold). Det er vanskelig å planlegge mer konkret i den nåværende situasjonen. 
Redaksjonen håper at dere vil bli fornøyd med det nye formatet av Turleder'n, og vi ser frem til å                   
lage informative hefter til dere også i fremtiden. Dere er veldig velkomne til å bidra ved å sende                  
bidrag til redaksjonen. 
På vegne av redaksjonen,  
Wolfgang Leister, redaktør av Turleder’n 

Notiser 
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 hos 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. 
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Turleder-tipset 
Tema 1: Hvor har jeg kompasset når jeg er underveis? 
v/ turleder Ragna Hirsch 
Jeg har alltid hatt kompasset i en snor rundt halsen når jeg            
har vært underveis. Nå har jeg imidlertid lært noe som er           
mye smartere. Det lærte jeg av Lisbet Grut da jeg var på            
vintersamlingen i januar 2020, på den nye Brebua til         
Finsehytta, Jeg lærte forresten mye annet smart også på         
den samlingen, men det kan jeg kanskje skrive om en annen           
gang! 
Tilbake til kompassets plassering. I stedet for å ha         
kompasset dinglende i en snor rundt halsen, festet til         
sekken, festet til kartmappen e.l., lærte Lisbet meg at jeg          
kan ha det festet rundt underarmen. Det krever bare at man           
setter noen strikker i selve kompasset, slik at det sitter godt           
fast etter at man har tredd det på armen. Bildet viser           
hvordan det ser ut. Med Lisbets metode vil det være enkelt å            
holde armen slik at marsjpilen på kompasset viser retningen         
jeg skal gå. 
Det er sikkert mange som har andre lure tips. Redaksjonen          
tar imot alle gode tips! 

Tema 2: Virtuell turledelse 
I disse tider kan vi ikke lede turer på vår vante måte. I påvente av at vanlige turer igjen kan                    
arrangeres, tas vi med på digitale turer. Disse turene er tilrettelagt av frivillige turledere som har                
utarbeidet turforslag i nærområdene.  
Turene består av korte filmsnutter som viser høydepunkter fra turen og steder der det er et                
veiskille. Videre vises det gjerne kartutsnitt fra området, bilder fra severdigheter, tekstbeskrivelser            
og annen nyttig informasjon. Filmene er gjerne tatt opp med mobilkamera eller actionkamera. Noen              
ganger legges det også ut GPS-spor av turen, slik at man bruke GPSen til å gå samme turen.  

  
Turleder Peter Warren har lagt ut en virtuell turbeskrivelse på nesten ti minutter fra sydspissen av                
Oslomarka (Østnestangen på Hurum). Turleder Johanne Torgersen laget en digital tur for Nordre             
Follo turlag som starter på Kolbotn og går mest på blåmerkede stier. Du finner lenker til                

 



 

turforslagene på turledergruppas facebook-side. 
Når du ønsker å bruke et virtuelt turforslag kan du følge med på videopresentasjonen på telefonen                
mens du går. Husk at det kan påløpe kostnader for dataoverføringen av videopresentasjonen og at               
du trenger dekning underveis. Alternativt kan du laste ned presentasjonen til telefonen, om             
videotjenesten tillater dette. 
Det anbefales at du planlegger turen på forhånd hjemme, som alle andre turer, og bruker filmen til                 
inspirasjon til turen. Planlegg gjerne ved hjelp av kartet og skriv ned noen notater før du legger ut                  
på tur. Hvis en GPX-fil for turen er tilgjengelig, last den gjerne ned til GPSen og bruk den til                   
navigering underveis. 

GPS-tipset 
Tema 1: Bruk av GPS-spor fra ut.no 
v/ turleder Gunnar Sevåg 
De fleste bruker kart og kompass når de navigerer turer i mark og fjell. Det er god informasjon å                   
finne på nettsiden ut.no når man skal planlegge en tur. Man kan starte med å søke opp området /                   
stedet man ønsker å gå tur. Da dukker et lite, men detaljert terrengkart opp. Dette kan forstørres                 
ved å klikke på «Stort kart». Deretter kan man forstørre eller forminske kartet til det området man                 
ønsker å gå i. En hel del av rutene som vises er lagt ut som GPS spor – kalt GPX etter                     
dataformatet sporet er laget. Klikk på sporet du ønsker å gå. Da kommer det opp mer informasjon                 
om dette, og i en del tilfeller er det også en GPX fil som kan lastes ned. Klikk på GPX og                     
nedlastingssymbolet, og filen lastes ned til datamaskinen.  
Mange ønsker å benytte mobiltelefonen til navigering. Dette fungerer fint i mange tilfeller. Men ikke               
alle mobiltelefoner er robuste og beregnet for bruk ute i all slags vær, og batterikapasiteten kan                
være en begrensning når telefonens innebygde GPS er i bruk.  
Et godt alternativ er å benytte en tur-GPS til navigering. Det gjelder da å få overført GPX-filen fra                  
ut.no til din GPS-enhet, og aktivert den her.  
NEDLASTING AV GPS-SPOR TIL PC 
Når du har funnet og valgt en GPX fil på ut.no klikker du på nedlastingssymbolet, og filen lagres på                   
din PC, normalt i Nedlastinger / Downloads mappen. Litt avhengig av hvilken GPS-modell du har,               
kan overføringen foretas på forskjellige måter. På nyere modeller er det mulig med trådløs              
overføring, men det forutsetter egne programmer på PC. Vi forholder oss til den mer tradisjonelle               
måten med kabel mellom GPS og PC.  
OVERFØRING FRA PC TIL GPS 
Når filen fra ut.no er lastet ned, er vi klare til å overføre den til GPSen. Slå på denne, og vent til den                       
har startet. Ved tilkopling til PC, går GPSen normalt automatisk over i USB modus. Det er da mulig                  
å overføre spor- og veipunktfiler til denne fra PCen. Det er viktig å merke seg at riktige filer må                   
legges på riktig plass i GPSen, ellers kan den slutte å fungere. Gå til nedlastingsmappen               
(Downloads) på PCen, og finn filen du har lastet ned. Marker denne, og kopier den (ctrl-C). I                 
PCens filutforsker finner du nå filområdet til selve GPSen. Naviger deg til denne, og åpne mappen                
som heter Garmin. Her kan du kopiere inn filen. Vent til filen er ferdig kopiert inn. 
Så kan GPSen kobles fra PCen og startes på nytt. Det nye sporet ligger nå i GPSens menyvalg for                   
Sporstyring, og kan aktiviseres herfra. 
Har man en Garmin GPS kan man benytte programmet Garmin Basecamp for å få overført filen.                
Den hentes da først inn i programmet, og deretter overføres den til riktig plass i GPSen.  
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Tema 2: Hvordan navigere etter et spor 
v/ turleder Wolfgang Leister 
Når vi er på tur, kan vi navigere med GPS etter spor som kan komme fra forskjellige kilder: spor fra                    
turer vi har gått tidligere, spor vi har lastet ned fra turplanleggere eller spor som vi har mottatt fra                   
andre. Slike spor består av mange koordinater som til sammen beskriver stien vi skal gå. Du kan                 
laste ned slike spor for fotturer fra turplanleggere som ut.no og hiking.waymarkedtrails.org,            
trenings-nettsider som strava.com (krever innlogging) eller andre tjenester.  
For å navigere etter et spor aktiverer du det navngitte sporet i «sporstyrer». I hovedmenyen velg                
«sporstyrer» og finn sporet du ønsker å gå etter. Velg det ønskede sporet og trykk «kjør».  
Når du navigerer etter et spor bruker du best kompassvisning og følger retningen pilen viser. Du                
kan også bruke kartvisning dersom du ønsker å se på informasjon om terrenget. Det aktive sporet                
vil være fremhevet på kartet. Slik kan du se din egen posisjon og retning i forhold til sporet. Du kan                    
også kontrollere om din nåværende retning er riktig. Det anbefales at du øver orientering etter spor                
i kjent terreng før du bruker dette i ukjent terreng. 
Ønsker du å vite mer om hvordan du kan navigere tilbake i samme spor som du kom, ta en titt på                     
artikkelen i Turleder’n 1/2018 på side 12. 

Turledermøtet 26. februar – dugnadsarbeid i DNT 
v/ Hanne Bjørnstad og Knut Sørgaard 
Femti engasjerte dugnadsfolk og turledere møtte opp en onsdagskveld i Storgata for å få høre om                
alle de ulike dugnadsaktivitetene som organiseres av DNT Oslo og Omegn. Leder i turlederstyret,              
Gerda Grøndahl, ønsket velkommen. Deretter orienterte en representant for hver dugnadsaktivitet           
med godt forberedte innlegg om sine oppgaver. 

Vedgruppa ved Birger Baisgård 
Vedgruppa hogger og produserer ved som dekker behovet til alle Markahyttene. Gjengen står             
også for transporten til hver hytte. Samlet årsforbruk til hyttene er 3000-3500 sekker i året. Gruppa                
har Skar leir i Maridalen som base for virksomheten. Hit leveres tømmeret som er hogd i Marka                 
eller på tomter som skal utbygges. Gruppa sørger så for kapping, kløyving, pakking i sekker og                
tørking av veden. 
Gruppa har arbeidslyst langt utover å dekke vedforbruket. Derfor produserer de også materialer på              
saga, de snekrer gapahuker, bord og selger også noe ved.  
Gruppa har dugnadskafé andre torsdag i måneden kl. 11 på Skar leir. Ønsker du å være med kan                  
du enten møte opp eller kontakte Janet Bydal i DNT OO. 

Brubyggarlauget ved Vidar Falch 
Denne gruppa har ansvaret for vedlikehold og bygging av nye bruer på rutenettet. Dette er gruppa                
for de teknisk interesserte, for her planlegges, prosjekteres og bygges bruer på høyt faglig nivå.               
Det ble vist film fra monteringa av den nye brua ved Nedre Høystakka øst for Fondsbu. Denne ble                  
montert i juli 2019, og var gruppas første egenproduserte bru. Det er nok å holde på med, og i                   
2020 er det planlagt femten til tjue nye prosjekter. 
Brubygging krever avtale med grunneier og godkjenning fra kommunen. Det er høye krav til              
sikkerhet, og bruene prosjekteres for å tåle sterk vind og store mengder snø. 
Gruppa har bruk for flere, og du trenger ikke være teknisk fagkyndig. Også denne holder til på Skar                  
leir. Kontakt Kristian.stoll@dntoslo.no  

Områdekontakt og vardegruppa ved Steinar Lauritzen 
Fjellområdene som DNT Oslo og Omegn dekker er delt i ti områder med hver sin områdekontakt.                
Steinar har ansvaret for Vest-Jotunheimen, der det er i alt tre hundre kilometer sti. Oppgaven hans                
er å kartlegge tilstanden på stiene, bruene og skilta, og gi melding videre om behov for tiltak. Han                  
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har også med seg redskap, og gjør mindre reparasjoner der det er mulig. 
Vardegruppa er ei av gruppene som områdekontakten samarbeider med. Steinar melder fra om             
behov for nye varder eller for vedlikehold av de eksisterende. 

Stimerking i Marka ved Bjørn Miljeteig-Olssen 
Rutegruppa har ansvaret for 2500 kilometer sti. 175 dugnadsfolk deler på jobben med å rydde,               
skilte og blåmerke stiene. DNT har i samarbeid med andre utarbeidet «Merkehåndboka». Den             
anviser standarden man skal følge. Gruppa legger også ut klopper, drenerer stiene om det er mulig                
og har også montert enkle bruer. Det er viktig at tiltaka er avklart med grunneieren. 
Det er flere aktører som rydder og merker stier, blant disse er de lokale turlaga. Rutegruppa har                 
ansvaret for hovedstinettet, mens lokale aktører konsentrerer seg om sitt nærområde. Ønsker du å              
være med kan du kontakte Dag Olav Brekkan i DNT OO. 

Hyttevaktene ved Kjersti Selseth 
DNT OO har 52 selvbetjente hytter. På de mest besøkte er det hyttevakt i toppsesongen. Jobben                
er å passe på at folk skriver seg inn i protokollen, gjør opp for seg og at hver enkelt tar ansvar for                      
orden og vask på hyttene. Når det er mange gjester må vakta fordele senger og bidra til orden på                   
hytta. DNT ønsker at hver hyttevakt kan jobbe i minst to uker. Dette er en jobb man kan søke på                    
hver vår, men de som har vært hyttevakt tidligere blir prioritert. 

Hyttetilsyn ved Gerda Grøndahl 
Hver av de 31 ubetjente hyttene i Oslomarka har et hyttetilsyn, som består av fem til sju frivillige.                  
Oppgaven er å oppsøke hytta, og sjekke at alt er i orden. Hyttetilsynet etterfyller med forbruksvarer                
som stearinlys, fyrstikker, dopapir og gass. Andre oppgaver er å skifte oppvaskhåndklær og             
eventuelt sengetøy. 
Gerda er tilsyn ved vårt nyeste tilskudd, nemlig Huldreheimen i Østmarka. Hun og mannen tar               
gjerne en kveldstur hjemmefra de fem kilometerne inn til hytta som ligger vakkert til ved               
Ramstadsjøen. 
Det er 120 engasjerte hyttetilsyn. Ønsker du å bidra kan du ta kontakt med Janet Bydal i DNT OO. 

 
Notiser 
DNT-VEIVISERKORT PÅSKEN 2020 
Noen turledere husker sikkert «Veiviseråret 2017» der vi introduserte DNTs «veiviserkort» som et             
nyttig verktøy. En oppdatert versjon av veiviserkortene finner du på følgende adresse:            
https://www.facebook.com/download/673848590056311/Veiviserkort_TRYKK_rev2.pdf. Last  
gjerne inn filen på telefonen for å kunne vise kortene når du er ute som DNT veiviser. For                  
fremvisning kan du bruke en pdf-leseapp på din telefon.  
SPØRSMÅL OG SVAR I KORONATIDEN 
De fleste ansatte i DNT Oslo og Omegn er nå permittert, og DNT Oslo og Omegn har begrenset                  
med ressurser til å besvare henvendelser. Når du sender e-post til ansatte i administrasjonen, vil               
du motta automatisk svar om situasjonen i disse Korona-tider. Det er likevel mange spørsmål              
turlederne lurer på. Det finnes en side om spørsmål og svar på ofte stilte spørsmål på følgende                 
adresse: https://www.dntoslo.no/artikler/nyheter/20202-sprsmal-og-svar-i-koronatiden/. Merk at    
denne siden blir fortløpende oppdatert. 
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Styret i Turledergruppa: 
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no) 
Peter Mikosch-Warren, Monika Kufner, Jan Gunnar Jakobsen, Henriette Kampesveen, Sverre 
Tvinnereim og Ragna Hirsch  
Valgkomité 2020: Bente Hagen (leder), Stig Solberg og Magnus Wethal 
Sekretær: Claudia von Gostomski 
DNT Oslo og Omegn 
Tlf: (Sentralbord) 22 82 28 00 
Tlf: (Turinfo) 22 82 28 22 
Internett: www.dntoslo.no 
Kontaktperson i DNT Oslo og Omegn for turledere er Claudia von Gostomski, epost: 
claudia.gostomski@dntoslo.no Tlf: 40 40 44 64 
 
 
 
 

 

 
Kvann-plante ved Finse. Foto: Hilde Løken Magnussen 
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