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LEDER 
HVA SKJER INNE I OSS DER UTE?

Tittel og inspirasjon har jeg hentet fra en artikkel 
skrevet av naturveileder Live Danielsen i Statens 
Naturoppsyn, publisert på harvest.no. Jeg fikk tips om 
den fra en turlederkollega og sier takk for det. Etter å 
ha lest tenkte jeg: ja, hva skjer egentlig inne i meg når 
jeg er på tur i naturen? 

Forskere slår fast at natur virker positivt på helsa: 
depresjonsfølelse kan minske, produksjon av 
helsefremmende hormoner øker, humøret stiger og 
blodtrykk bedres. Det lar seg ikke gjøre å skille mellom indre og ytre opplevelse av 
natur. Men forskningen reiser også en del spørsmål. Har vi alle evnen til virkelig å 
oppleve naturen? Og har vi alle et slikt behov?

Naturen ser ut til å berøre noe i menneskets grunnfunksjon. Kanskje er det slik 
vi er skapt? Nervesystemet er muligens biologisk kodet til å hente inspirasjon og 
«næring» fra naturen – for å holde følelsesapparatet vårt friskt. En vesentlig del 
av opplevelsene foregår som et stille språk. Noe oppleves, men man skjønner ikke 
helt hva det er. Det stille språket oppstår når vi åpner sansene våre og våger å lytte 
bakenfor det vi har utviklet ord og logikk for.

Når vi snakker sammen om naturopplevelser blir vi tvunget til å sette ord på noe 
vi før bare har sanset. Naturopplevelser er personlige, men naturen har skapt et 
slags felles symbolspråk. Hvordan kjennes det å se en soloppgang? Ild, vann, fjell og 
blomster kan vekke assosiasjoner hos alle, og vi kjenner det som gode opplevelser. 

Den amerikanske forfatteren Richard Louv introduserer naturen som et «Vitamin 
N». Han mener naturen kan være med på å gjenopprette psykisk og mental balanse 
slik at man gjenopplever mening med livet. Sansehager og utflukter kan benyttes 
som terapi – eksemplene er mange.

Det er likevel en utfordring å forklare betydningen av naturen eller sette en 
økonomisk verdi på godene i naturen. Miljøverndepartementet konkluderer i 
en rapport (NOU 2013: 10 «Naturens goder») at det ikke er mulig å sette verdi i 
kroner og øre på alle godene, for eksempel naturopplevelser.

Prøv likevel å sette ord på det du opplever, og del dem med andre. Da blir vi mer 
bevisst opplevelsene, og gjennom samtale, ettertanke og refleksjon kan vi få mer ut 
av dem. Når tidligere tause naturopplevelser deles vil andre inspireres, og vi kan få 
løftet fram betydningen naturen har for oss. 

God tur! - Stig Solberg

Nye fjellvettregler
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Turledermøte – onsdag 11. mai 2016
Tema: Bli kjent med Sørenga! Vi tar en smugtitt på DNT Oslo og Omegns nye friluftshus på Sørenga. Jostein Langslet 
og Reidun Bolso vil informere og vise oss det nye friluftshuset på Sørenga. Frukt og kake etter visning og foredrag.

Tid/sted: Oppmøte foran DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3. kl. 18.00, onsdag 11. mai 2016. Foredrag og 
omvisning vil foregå på Sørengkaia 124. 

Vårens Vakreste Eventyr – tirsdag 31. mai 2016
Årets utflukt går fra DNT Sørenga langs havnepromenaden til Bygdøy sjøbad (ca 9 km). For de som ønsker en kortere 
tur finnes det mulighet for å ta buss fra Rådhusplassen til Bygdøy sjøbad med Sigrid Bellamy (turen blir da ca 5,5 km). 

Det planlegges at vi ankommer Bygdøy sjøbad ca 19:15. Aktivitetsavdelingen byr på reker med tilbehør og kald drikke. 
Ta med egen kopp, kniv og tallerken. Vi spiser utendørs uansett vær. Deltakelse er gratis.  Alle turledere, uansett 
gruppetilhørighet, ønskes velkommen med på tur!

Turstart: Kl. 16.30, DNT Sørenga, Sørengkaia 124, 0194 Oslo; du kommer til Sørenga til fots fra Oslo S.
Turslutt: Senest kl 21:30; mulighet for buss (linje 30 fra Bygdøy eller 31 fra Skøyen) til Oslo S.
Påmelding: Tur 11074, påmelding via nettet, senest innen 23. mai pga. mat.

Turlederhelg 2016
Sør i Rondane med sine lune dalfører og flotte natur ligger Bjørnhollia og venter på fjellturistene. Tunet på Bjørnhollia 
er vel verdt et besøk. Det har fått byggeskikkpris som et av det flotteste turistanlegg i fjellheimen. Bjørnhollia har sitt 
75-årsjubileum i år.

Alle turledere fra DNT Oslo og Omegn, uansett tilhørighet, er velkommen, gjerne med ledsager.

Fredag 16/9: Oslo S - Bjørnhollia
Avreise med tog fra Oslo S kl 12.34 med ankomst Lillehammer kl 14.43. Videre med ekstrabuss fra Lillehammer til 
Straumbu med ankomst kl 16.45. Vi går stien inn til Bjørnhollia, 6,2 km. Middag kl 20:30

Lørdag 17/9: Bjørnhollia
Vi legger opp til både krevende og lette turer. Vi planlegger tur til Skjerdalen (Villmanndalen) og tur til Høgronden.
Mulighet for en kanotur på en av de to tjerna.
Bestyrer vil fortelle om hyttas historie om kvelden.

Søndag 18/9: Bjørnhollia - Oslo S
Årsmøte kl 09:00-10:30 etter frokost.
Vi legger opp til både krevende og lette turer. Vi planlegger 
tur til Musvoldsæter og tur til Musvoldkampen.
Spisepause og dusj på Bjørnhollia kl 15:30-16:30
Vi går stien ned til Straumbu og tar ekstrabussen kl 18.00 
– til Lillehammer. Tog fra Lillehammer kl 20.14 med 
ankomst Oslo S kl 22:26

Pris: Kr 1 467.- inkl. reise fra/tilOslo
 Kr 1 144.- fra/til Bjørnhollia

Tillegg for ledsager m/reise t/r Oslo kr 320.- da reisen er 
sponset.

Påmelding: dntoslo.no, tur 11076 - «Førstemann til 
mølla»

Bjørnhollia. Foto: Eivind Haugstad KleivenFo
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Sommerturer for voksne 2016
Vi har ledige turlederoppdrag til våre turer i 
sommerfjellet. Se oversikt over turene i tabellen. 
Aktivitetsavdeling ber deg sende inn ditt ønske om 
hvilken tur du ønsker å lede til: cvg@dntoslo.no.

Frist 15. mars 2016!

Hvis din sommertur i 2015 ble avlyst, nevn det når du 
ønsker deg tur for 2016.

Turer markert med grønt betyr at turen står oppført 
i det engelske sommerprogrammet. For disse turene 
bør turleder beherske engelsk godt da det er vanligvis 
utenlandske deltakere med på disse turene.

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

Følgende turer har fått ny dato. Dato som står i TUR-magasin må rettes:
• Tur 10960-01, Klassikeren Jotunheimen, ny dato 26.-31. juli
• Tur 11006-01, Singeltur Jotunheimen vest 35-45 år, ny dato 16.-21. juli

Turleder Sigrid Bellamy ved Sikkilsdalsmunnin. Foto: Wolfgang Leister

Avg.nr Startdato Sluttdato Turnavn Maks Ant. 
    ant. delt  turl.
 23. juni 2016 26. juni 2016 Jotunheimen Fjellfestival 300 6
10901-01 27. juni 2016 01. juli 2016 Klassikeren i Rondane 12 1
10899-01 01. juli 2016 03. juli 2016 Vestfjorddalens eldorado 12 1
10890-01 02. juli 2016 10. juli 2016 Gjennom Dovre og Rondane 12 1
10962-01 03. juli 2016 09. juli 2016 Jotunheimstien gjennom Langsua 12 1
10903-01 04. juli 2016 09. juli 2016 Klassikeren i Femundmarka 12 1
11021-01 07. juli 2016 10. juli 2016 Langhelg i Langsua nasjonalpark 12 1
11020-01 07. juli 2016 10. juli 2016 Yogatur på Hardangervidda 15 1
10891-01 08. juli 2016 13. juli 2016 MASSIV I - Breheimen 12 1
10959-01 09. juli 2016 13. juli 2016 Hardangervidda light 12 1
10955-01 09. juli 2016 14. juli 2016 Jotunheimen sør 11 1
10962-02 10. juli 2016 16. juli 2016 Jotunheimstien gjennom Langsua 12 1
10901-02 11. juli 2016 15. juli 2016 Klassikeren i Rondane 12 1
10903-02 11. juli 2016 16. juli 2016 Klassikeren i Femundmarka 12 1
10953-01 11. juli 2016 15. juli 2016 Jotunheimens Perler 15 2
10892-01 13. juli 2016 18. juli 2016 MASSIV II - Jotunheimen 12 1
10967-01 14. juli 2016 17. juli 2016 Skarvheimens Perler 15 1
10873-01 16. juli 2016 23. juli 2016 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1
10959-02 16. juli 2016 20. juli 2016 Hardangervidda light 12 1
10886-01 17. juli 2016 24. juli 2016 Klassikeren Hardangervidda vest 12 1
10951-01 17. juli 2016 22. juli 2016 Klassikeren i Aurlandsdalen 15 1
11006-01 17. juli 2016 22. juli 2016 Singeltur Jotunheimen vest 35-45 år 20 3
10901-03 18. juli 2016 22. juli 2016 Klassikeren i Rondane 12 1
10969-01 18. juli 2016 22. juli 2016 Gamle kongevei fra Dovre 12 1
10953-02 18. juli 2016 22. juli 2016 Jotunheimens Perler 15 2
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Avg.nr Startdato Sluttdato Turnavn Maks Ant. 
    ant. delt  turl.
10893-01 18. juli 2016 24. juli 2016 MASSIV III - Skarvheimen 12 1
10904-01 18. juli 2016 23. juli 2016 Over grensen i Femundsmarka 10 1
10960-01 19. juli 2016 24. juli 2016 Klassikeren Jotunheimen Vest 12 1
11010-01 20. juli 2016 24. juli 2016 Sykkel og fottur i Breheimen 10 1
10873-02 23. juli 2016 30. juli 2016 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1
10970-01 23. juli 2016 29. juli 2016 Gjennom Breheimen 8 1
10951-02 24. juli 2016 29. juli 2016 Klassikeren i Aurlandsdalen 15 1
10952-01 24. juli 2016 31. juli 2016 Klassikeren i Jotunheimen 15 2
10894-01 24. juli 2016 31. juli 2016 MASSIV IV - Hardangervidda 12 2
11008-01 24. juli 2016 29. juli 2016 Singeltur Alvdal 30-40 år 10 1
10958-01 25. juli 2016 29. juli 2016 Toppturuke på Glitterheim 14 2
11009-01 25. juli 2016 29. juli 2016 Singeltur i Breheimen, fra 26-35 år 10 1
10889-01 26. juli 2016 31. juli 2016 Klassikeren på Hardangervidda 14 1
11017-01 28. juli 2016 31. juli 2016 I Slingsbys fotspor - Vest-Jotunheimen 12 1
10967-02 28. juli 2016 31. juli 2016 Skarvheimens Perler 15 1
10964-01 28. juli 2016 31. juli 2016 Godtur i Femundsmarka 12 1
10971-01 29. juli 2016 31. juli 2016 Sykkel og bretur - Finse 16 1
10959-03 30. juli 2016 03. aug. 2016 Hardangervidda light 12 1
10955-02 30. juli 2016 04. aug. 2016 Jotunheimen sør 11 1
10951-03 31. juli 2016 05. aug. 2016 Klassikeren i Aurlandsdalen 15 1
10953-03 01. aug. 2016 05. aug. 2016 Jotunheimens Perler 15 2
10956-01 01. aug. 2016 05. aug. 2016 Klassikeren i Breheimen 10 1
10973-01 03. aug. 2016 07. aug. 2016 Singeltur Skarvheimen 45-55 år 16 2
10873-03 06. aug. 2016 13. aug. 2016 Hardangervidda fra fjell til fjord 12 1
10968-01 06. aug. 2016 11. aug. 2016 Klassikeren i Skarvheimen 9 1
10886-02 07. aug. 2016 14. aug. 2016 Klassikeren Hardangervidda vest 12 1
10952-02 07. aug. 2016 14. aug. 2016 Klassikeren i Jotunheimen 15 2
10960-02 09. aug. 2016 14. aug. 2016 Klassikeren Jotunheimen Vest 12 1
10885-01 11. aug. 2016 14. aug. 2016 Klassikeren på Dovrefjell 14 1
10971-02 12. aug. 2016 14. aug. 2016 Sykkel og bretur - Finse 16 1
10952-03 14. aug. 2016 21. aug. 2016 Klassikeren i Jotunheimen 15 2
10898-01 18. aug. 2016 21. aug. 2016 Høsttur Skarvheimen 10 1
10898-02 25. aug. 2016 28. aug. 2016 Høsttur Skarvheimen 10 1
11021-02 25. aug. 2016 28. aug. 2016 Langhelg i Langsua nasjonalpark 12 1
10901-04 29. aug. 2016 02. sep. 2016 Klassikeren i Rondane 12 1
11033-01 31. aug. 2016 04. sep. 2016 Singeltur Rondane 55-65år 16 2
11026-01 31. aug. 2016 03. sep. 2016 Klassikeren i Langsua 12 1
10898-03 01. sep. 2016 04. sep. 2016 Høsttur Skarvheimen 10 1
10885-02 01. sep. 2016 04. sep. 2016 Klassikeren på Dovrefjell 14 1
10898-04 08. sep. 2016 11. sep. 2016 Høsttur Skarvheimen 10 1
11064-01 08. sep. 2016 11. sep. 2016 Høsttur og reinslakt i Jotunheimen 8 1
11034-01 23. sep. 2016 25. sep. 2016 Høsttur over og under Besseggen 14 2
10957-01 23. sep. 2016 25. sep. 2016 Toppturhelg i Rondane 14 2
11034-02 30. sep. 2016 02. okt. 2016 Høsttur over og under Besseggen 14 2
10957-02 30. sep. 2016 02. okt. 2016 Toppturhelg i Rondane 14 2
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GPS-TIPSET
Du kan avlese UTM-koordinat til et sted på UT.no ved at du først velger stedet og så klikker på «stort kart». I 
kartbildet trykk på høyre museknapp på det stedet du ønsker å vite koordinaten til og velg «Vis koordinater». 
Det dukker opp en boks der det vises koordinat i ulike formater. UTM-koordinat står for steder i Sør-Norge 
under overskrift WGS84 UTM32V. 
Merk at UT.no viser nord som første tall og øst som andre tall. På GPS-mottaker vises øst som første tall (øvre 
linje) og nord som andre tall (nedre linje). 

Sommer- og høstturer for seniorer samt kajakk 2016
Seniorturene i sommer- og høstfjellet er populære! Vi har i år mange spennende turer og trenger 2-3 
TURLEDERE på hver tur. I tabellen ser dere en oversikt over turene. Turene varer i 5 dager. Seniorturene er 
markert med rosa i tabellen.

Kajakk for seniorer. På alle kajakk-kursene og -turene er det med en godkjent instruktør. Er du interessert i 
å være TURLEDER 2 på en eller flere av kajakktilbudene ta kontakt med May-Liss Hansen. Kajakk-turene er 
markert med blått i tabellen.

Les mer om turene på www.dntoslo.no/senior. Er du interessert i å lede en eller flere av turene send inn ditt 
ønske til May-Liss Hansen på tlf 952 51 200 eller e-post: may-liss.hansen@dntoslo.no 

Frist: 15. mars 2016

Avg.nr Startdato Sluttdato Turnavn Maks Ant. 
    ant. delt  turl.
11035  04. jul  08. jul  Blomstringstur i Grimsdalen  20  3
11036  26. jul  30. jul  Vestlandets idylliske perler  15  1
11037  08. aug  12. aug  Peer Gynt Spelet i Rondane  15  2
11038  15. aug  19. aug  Perler i Jotunheimen  15  2
11039  22. aug  26. aug  Fjellopplevelser på Sota Sæter og Valbjørg 20  2
11040  22. aug  26. aug  Jotunheimens solside  14  2
11041  29. aug  02. sep  Ville Aurlandsdalen  20  2
11042  29. aug  02. sep  Turopplevelser i Skarvheimen  20  2
11043  05. sep  09. sep  Perler i Rondane  14  2
11036  11. sep  15. sep  Vestlandets idylliske perler  15  1
11044  12. sep  17. sep  Under Snøhettas krone  20  2
11028  2/6, 7/6, 14/6,  1 dag  Introkurs Langøyene  10  1

       16/6
11029  9/6, 23/8  1 dag  Kajakktur Oslofjorden  10  1

Behov for instruktører og frivillige på Friluftshuset
Friluftshuset på Sørenga kommer til å trenge dyktige kajakkinstruktører som kan ta på seg kursing og/eller turer 
med grupper. Meld din interesse direkte til Jostein Langslet på jostein.langslet@dntoslo.no dersom du er interessert 
eller ønsker info om hvordan du kan bli kajakkinstruktør. Dersom du ønsker å støtte opp om DNT Oslos Friluftshus 
som frivillig setter vi stor pris på om du sender en epost til reidun.bolso@dntoslo.no eller ta kontakt på 95971990. 
Vi kommer til å trenge frivillige blant annet i forbindelse med arrangement slik som åpne dager og temakvelder. Vi 
trenger folk til alt fra vakthold, renhold og planlegging. Hvis du har lyst til å bidra litt på sikt med å planlegge foredrag 
og temakvelder eller drive tilsyn med buldrerommet (klatring uten tau) på kveldstid og slikt er det også svært ønskelig. 
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Åpningshelg DNT Sørenga
v/ Jostein Langslet
Det blir åpningshelg på Sørenga helgen 21.-22. mai. Vi er ikke kommet til planleggingen av helgen i detalj enda, 
men vi kommer tilbake med mer informasjon når programmet for helgen blir mer klart. Det vil bli et program 
med ulike aktiviteter som vil pågå både lørdag og søndag. Det vil bli et utvalg av aktiviteter innen; kajakk, klatring 
(buldring), aktiviteter for barn, byorientering, servering av mat, taler, musikk etc.

Alle turledere er selvsagt hjertelig velkommen til å delta, enten for bare å ta del i festen eller som frivillig. Har du 
en god idé til en aktivitet eller noe annet som vil passe godt inn for åpningshelga på Sørenga så send en e-post til 
jostein.langslet@dntoslo.no eller reidun.bolso@dntoslo.no.

Jotunheimen Fjellfestival 23.-26.juni 2016
KICK-OFF FOR SOMMERFJELLET FOR ALLE!!
v/ Camilla Horten
I fjor ble Jotunheimen Fjellfestival arrangert for første gang. Vi hadde en super gjeng med turledere fra DNT Oslo og 
Omegn som fikk topp score av deltakerne for sin turledelse!

Vi gjentar suksessen og har igjen lagt opp til et stort og tettpakket turprogram, der deltakerne velger tur kvelden 
i forveien. Vi vet derfor ikke hvor mange som deltar pr tur, ei heller om turene som er satt opp blir gjennomført. 
Kanskje setter vi også opp turer som ikke står i programmet hvis været tillater det, for eksempel kan det bli snakk 
om skitur på Rasletind. Slike avgjørelser tas på Gjendesheim. Turlederne får et annerledes ansvar på Jotunheimen 
Fjellfestival enn på andre programfestede turer. Det vil alltid være minst to turleder pr tur, og turlederoppdragene vil 
bli fordelt så godt som mulig i forkant av arrangementet – april/mai. Samtlige turledere må likevel være forberedt på 
å måtte ta en helt annen tur når de kommer opp, samt bidra på Gjendesheim som for eksempel svare på spørsmål om 
praktiske ting, hjelpe sekretariatet ved behov osv.

Les mer om Jotunheimen Fjellfestival her: https://jotunheimenfjellfestival.dntoslo.no/ 

Vi gleder oss stort til å arrangere denne store turfestivalen igjen, og vi vet vi får med oss ansvarsfulle, sosiale og trygge 
turledere i år også.

Ønske om å bli med på festivalen sendes som vanlig inn til Claudia cvg@dntoslo.no. Skriv gjerne ned samtidig om du 
har en eller flere spesielle turer du ønsker å lede (se programmet). Har dere spørsmål i forbindelse med festivalen, 
ta kontakt med Camilla camilla.horten@dntoslo.no. Vi har holdt av 4-sengsrom til alle turlederne – ca. 12 turledere 
totalt fra DNT Oslo og Omegn.

Vil du være bilderedaktør for Turleder’n?
TURLEDER’N er et tidsskrift fra turledere til turledere, som utkommer på print og digitalt tre ganger 
per år: vår, sommer og høst. Redaksjonskomitéen, ledet av Wolfgang Leister, er ansvarlig for innhold mens 
administrasjonen i DNT Oslo og Omegn dekker kostnader til produksjon og distribusjon. Vi har behov for flere 
frivillige i redaksjonskomitéen og søker nå en bilderedaktør.

Bilderedaktørens oppgaver vil bestå i å forvalte og velge ut bilder som skal publiseres i Turleder’n – basert på 
tilgang til Fotoweb 8.0 (DNT’s bildearkiv), gjøre bildemateriell og illustrasjoner tilgjengelig for trykkeriet i riktig 
format, følge opp at rettigheter er sikret og fotograf krediteres samt å arkivere, merke og registrere «relevante» 
bilder fra turledere for senere bruk. Har du blikk for layout og design, har generelt gode IT-kunnskaper, og 
klarer å holde tidsfrister i korte og hektiske redaksjonsperioder tre ganger i året ønsker vi å høre fra deg! Du får 
mulighet til å påvirke utformingen av et populært tidsskrift!

Stillingen som bilderedaktør er ikke betalt men frivillig arbeid. Hvis denne jobben er noe for deg, ta kontakt med 
redaktøren (kontaktinformasjon står i impressum). 
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Turleder-Tips
I dette heftet starter vi en ny serie med praktiske tips om tema som er relevant for oss turledere. Redaksjonen 
trenger innspill på tema og praktiske løsninger. Vi ser for oss diskusjon av hvordan reparere ting mens vi er på 
tur, hva om støvlene faller fra hverandre, hvordan komme oss ut av et uføre, dippedutter og vidundermidler som 
kommer godt med, vedlikehold av utstyret, osv. Tips redaktøren om du ønsker å dele dine erfaringer med andre! 

Tema: Tur-elektronikk
v/ Wolfgang Leister
Når vi drar på tur har vi med oss en god del elektriske 
og elektroniske apparater, f.eks. hodelykt, mobiltelefon, 
fotoapparat og GPS-mottaker samt diverse batterier, 
ladere og kabler. Dette kan utgjøre en betydelig andel av 
vekten i sekken. Samtidig må man ta med nok batterier 
til at apparatene klarer seg langs det lengste strekket 
uten mulighet til å kunne lade. 

Nyere apparater har ofte bedre ytelse, er lettere og kan 
flere funksjoner samtidig. For mange år siden hadde jeg 
en hodelykt som med batterier veide ca. 600 gram. Ett 
sett med reservebatterier veide 350 gram, totalt altså 
nesten én kg kun for hodelykten! Heldigvis har det 
teknologiske framskritt gjort at hodelykter veier mye 
mindre, og batteriene holder lenger. 

Når man velger ut apparater anbefales det apparater som 
kan flere funksjoner samtidig. En moderne smart-telefon 
kan i mange sammenhenger erstatte fotoapparatet; også 
GPS-mottakere kan ha innebygd fotoapparat. 

BATTERIER
Apparatene vi har med oss går på batteri. Når apparatene 
bruker standardbatteri av type AA eller AAA kan det lønne 
seg å anskaffe oppladbare batterier. Disse er dyrere, 
men kan til gjengjeld lades opp på hytter med strømuttak. 
Husk at det kan være trangt om de få stikkontaktene på en 
hytte. Har du oppladbare batterier kan du redusere antall 
reservebatterier og dermed vekt i sekken.

Ved kjøp av batterilader anbefales det at pluggen til 
batterilader er avtagbar eller nedfellbar; jeg har klart å 
knekke pluggen på ladere som ble stappet ned i sekken. 
Det hadde også vært praktisk med en lader som drives 
med USB-strøm, men jeg har så langt ikke funnet en 
slik lader som er lett i vekt og liten i størrelse. Noen 
apparater har lading av batterier fra USB-strøm innebygd 
(f.eks. Garmin Oregon 650), men det må tas noen 
forbehold om hvor praktisk det er å lade andre batterier 
enn de som brukes i apparatet.

Et tips fra turleder Gunnar Sevåg: På vinterstid blir 
batterikapasitet dårligere i kulda. Ved å holde apparatet 
tett mot kroppen varmes det opp og batterikapasitet øker 

igjen. Husk å legge mobiltelefoner inn i vanntett pose for 
å unngå at fukt ødelegger den.

POWERBANK
Smarttelefon o.l. drives med et innebygd oppladbar 
batteri. Det anbefales å ta med en powerbank, altså en 
ekstra batteri-pakke til lading. Når man ikke har tilgang 
til strøm kan powerbank brukes til å lade telefonen. 
Disse finnes i ulik størrelse og kan lades med en 
strømadapter via USB. 

Det finnes også batteri-pakke med solcelle. Denne kan 
henges utenpå sekken slik at batteriene lades under 
turen når sola skinner. Solcelle-powerbank er litt stor, 
og det kan diskuteres hvor bra dette fungerer under 
varierende værforhold. 

Å SPARE STRØM
Det finnes gode råd hvordan spare strøm og dermed 
forlenge levetiden til en batteri-ladning. Det første 
er å skru ned belysning på mobiltelefon og GPS til 
et minimum. Funksjoner som ikke trengs burde slås 
av mens man er på tur. Mobiltelefoner burde settes i 
flymodus mens man er utenfor dekning (da trenger den 
nesten ikke strøm). Noen apper er batteri-tyver; vurder å 
endre settingene på disse. 

FORSØK PÅ EN PAKKELISTE
Jeg pleier å ha med smarttelefon (200g), GPS-mottaker 
(300g), hodelykt (100g) og billig lettvekts-lommelykt. 
Fotoapparat har jeg kuttet ut og bruker smarttelefon til å 
ta bilder. Alle apparater har full-ladete batterier. I tillegg 
har jeg med:
1 strømadapter fra nettspenning til USB-strøm; evt. 

adaptere – 100 g
1 USB-kabel til micro-USB (for mobiltelefon)
1 USB-kabel til mini-USB (for GPS)
1 powerbank; evt. solcelle-powerbank – 100-200 g
1 batterilader med nedfellbar plugg; lader AA og AAA 

– 100 g
4 oppladbare AA batterier til GPS-mottaker + 2 vanlige 

AA batterier – 200 g
 vinterstid ekstra sett med batterier til hodelykt, ofte 

AAA – 150 g

I vekt gir dette omtrent 600 g for apparatene og litt over 
600 g for tilleggsutstyret på sommerstid. 
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UHELL PÅ 
FELLESTURER
I 2013 og 2014 var det 
henholdsvis 22 og 27 uhell / 
uønskede hendelser på fellesturer og 
arrangementer, mens det kun var 13 hendel-
ser i 2015. De fleste uhell er hendelige uhell som å 
snuble i stein, fall på ski mv. Dette er et akseptabelt re-
sultat og viser at turledere har høy fokus på sikkerhet 
på fellesturer. Fortsett med den gode jobben dere gjør 
ved å bruke risikovurderingskjema, beredskapsplan og 
kriseark før turen.

BYGGESTART FOR FRILUFTSHUSET
Fredag 29. januar var det duket for byggestart i DNT 
Oslo og Omegn sine flotte lokaler på Sørenga. Hold 
av 21.-22. mai i kalenderen slik at du får med deg 
åpningshelgen. Vi inviterer byens befolkning til to 
dager full av aktiviteter, foredrag, mini-kurs og moro 
for folk i alle aldre. 

NOTISER

NYTT BESTYRERPAR PÅ LIOMSETER
Unni Stokstad og Kai Morten Nilsen blir nye bestyrere 
på Liomseter fra vinteren 2016. Unni er fra Vågå og 
Kai Morten fra Lista. De bor i dag i Kristiansand og 
arbeider henholdsvis i et IT selskap og på Sørlandet sy-
kehus. De er godt kjent med DNTs tilbud, og de møt-
tes til og med gjennom Fjelltreffen. Det var et større 
oppslag om dem i Fjell og Vidde i 2013. Vi gleder oss 
til å samarbeide med Unni og Kai Morten.

NYE NETTSIDER FOR LOKALE 
TURLAG
Alle lokale turlag er nå over på nye nettsider.

NYE ENGELSKE NETTSIDER
DNT Oslo og Omegn har 10 000 utenlandske med-
lemmer og har derfor påtatt seg ansvaret for utvikling 
av nye engelske nettsider på vegne av DNT. De nye 
sidene ble lansert før jul.

TELEFONI
Ny telefoni-løsning, mobilt bedriftsnett, ble innført for 
DNT Oslo og Omegn torsdag 26. november. Løsnin-
gen skal gjøre oss mer tilgjengelige for våre medlem-
mer og effektivisere vår sentralbordløsning. 

NYE SKATTEREGLER FRA 2016
Bilgodtgjørelse etter statens satser er fremdeles på 
4,10 kr/km, men tretti øre av dette anses fra 2016 som 
trekk- og avgiftspliktig bilgodtgjørelse. 

KVISTET LØYPE FONDSBU-OLAVSBU
Husk at kvistet løype fra Fondsbu til Olavsbu ble lagt 
om i fjor. Dessverre er den ikke oppdatert på UT.no. 
Du finner oppdateringer her: rettikartet.no. 

KURS FOR TURLEDERE 2016
Datoer for kurstilbudet finner dere i aktivitetskalende-
ren på siste side. Vi nevner spesielt førstehjelpskurs på 
fire og seksten timer og kart- og kompasskurs. Kart- og 
kompass kurs har vi to i år: marka og fjellet.

Alkohol: Foreningen 
forutsetter at turleder viser 

måtehold. Turleder skal til 
enhver tid være i stand til å 

opptre resolutt og handlekraftig; 
kritiske akuttsituasjoner kan oppstå når 

som helst på døgnet. For ledere av fellesturer i regi 
av Barnas Turlag og DNT Ung Oslo gjelder egne regler.

HUSKELAPP
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Referat fra Turledermøtet 24. november 2015 
Ref/ Beate Heilemann
Ca. 35 personer var tilstede i DNT Oslo og Omegns 
lokaler i Storgt. 3. Leder for turledergruppa, Stig 
Solberg, ønsket velkommen. Dessverre var daglig 
leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, 
av helsemessige grunner forhindret i å stille opp. 
(Heldigvis ikke noe seriøst).

Peter Warren, spesialsykepleier innen ambulanse 
og anestesi og turleder, stilte sporty opp på kort 
varsel med et foredrag rundt temaet: Hypotermi – 
nedkjøling, turleders planlegging og utstyr!Det blir 
for langt å gi et fyldig referat fra dette interessante 
foredraget, men noen smakebiter kommer her:

Nato definerer «Cold Winter Training» fra +8° 
Celsius! Lars Fält skriver i sin bok Uteliv på vintern 
– at «Ner till -15° C klarar man några misstag. Vid 
-15 till -30° C kan man klara ett misstag. Om det är 
kallare än -30° C får man inte göra några misstag!»

Er all viktig informasjon utsendt til deltakerne? Lurt 
å ringe til alle turdeltakerne før turen starter. Unge og 
eldre (> 65) er mer utsatt for nedkjøling. 

Starten på dagen; Kontrollere temperaturen. 
Planlegg pauser og måltider. Vær i forkant – tenk 
konsekvenser. Er alle kledd for tur og med riktig 
utstyr? – Er alle tørre, varme og mette ved start? Er 
det noen som begynner å bli slitne? Spiser og drikker 
alle ved pausene? Har alle en positiv væskebalanse?

Peters egen utstyrliste (forkortet): – ekstra votter/
overtrekkshansker, ekstra lue/balaclava, nødbivuakk, 
førstehjelpsutstyr iberegnet aluminiumsfolie, 
fyrstikker, liggeunderlag, sovepose, søppelsekker, 
vindsekk, jakke, sokkeskift, VBL-sokker/plastposer.

Det var et meget tankevekkende foredrag om 
hvordan klare seg i kulda. I disse klimakrisetider kan 
utfordringene bli enda større med det skumle null-
føret vi kan få så mye mer av kombinert med nedbør 
som regn/sludd og sterk vind.

Etter den velsmakende frukt-og grønnsakspausen 
hadde Turlederstyret forberedt en reel case. Vi 
diskuterte i fire mindre grupper, og hver gruppe kom 
med en kort oppsummering. Dette opplegget (at alle 
forberedte seg på samme case) fungerte veldig bra.

Møtet slutt ca. 2200.

Referat fra Turledermøtet 27. januar 2016 
Ref/ Beate Heilemann 
Ca. 40 personer var tilstede i DNT Oslo og omegns 
lokaler i Storgt. 3, Oslo. Leder for turledergruppa, Stig 
Solberg, ønsket velkommen.

Margrethe Assev, leder i Aktivitetsavdelingen i DNT 
Oslo og Omegn, ansatt i 2014, kom for å holde et 
innlegg om «hvordan blir turprogrammet til». Hun 
ønsket å si noe om hvordan ruter og turer planlegges, 
hvilke målsetninger som ligger til grunn for 
avdelingens arbeid, erfaringer og evalueringer.

I 1932 arrangerte DNT sin første fellestur, og dette 
skulle vise seg å bli en meget viktig aktivitet for 
foreningen. I løpet av årene som gikk har mange 
tusen deltagere vandret med turledere i fjellet 
og i marka, og foreningen arrangerer nå turer av 
forskjellig vanskelighetsgrad for medlemmer i alle 
aldre.

Først fortalte Margrethe om Aktivitetsavdelingens 
administrative oppbygging, videre om de ti frivillige 
gruppene – slike som Turgruppa, Vandregruppa, 

Seniorgruppa, Barnas turlag. Margrethe innrømmet 
at det er ansatte som Kari Larsen og Claudia von 
Gostomski som er de virkelige ekspertene på 
turprogrammet. 2016 er Familieåret og også året for 
Klassikerturene.

Det er strategisk føring at DNT ikke skal ha turer 
til utlandet lenger. Det er så mange aktører «der 
ute». «La oss styrke det vi kan best». DNT Oslo 
og Omegn vil nå fokusere på det opprinnelige 
pakketuropplegget, som hytte-til-hytte-tur i de 
klassiske fjellområdene. Årets sommerprogram gir en 
tydelig pekepinn på dette.

Planleggingen av turene er naturligvis basert på 
tidligere erfaring, det er et intrikat arbeide, og det 
praktiske bare må klaffe! Logistikken er veldig viktig.

Planleggingen begynner bort imot et år i 
forkant. Idémøter. Questback. Det er et gi-og-
ta i planleggingsprosessen. Og hva mener så 
hyttevertene? Prosessen er det samme for vinter-og 
sommerprogrammet. 14. januar begynte bookingen 
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Åpen Kafé
Åpen Kafé finner sted andre torsdag hver måned kl 11 i møterommene i Storgata 3. Alle frivillige er 
hjertelig velkommen. Hensikten med kaféen er at frivillige møter hverandre samt treffer sentrale folk fra 
administrasjonen. For hvert møte denne våren har vi satt opp et tema, men utover dette vil vi også informere 
om viktige saker foreningen arbeider med.

Ta gjerne en tur innom og spis lunsjen i Storgata. Vi serverer kaffe og te samt et kakestykke.

10/3 Antarktis, bildeforedrag v/ Hans Jacob Opsahl.
14/4 Dagens tema er dugnad i fjellet: planer og behov.
12/5 Aktivitetsavdelingen presenterer planer for sommerturene og aktiviteter 
 gjennom sommeren som trenger hjelp fra frivillige.
9/6 Uteaktivitet – kaféen flytter til Langøyene.

Vikar i Barnas Turlag
Inger Rødseth begynner hos oss 29. mars som vikar for Maren på Barnas 
Turlag. Inger er 37 år og har lang erfaring med prosjektstyring på mange ulike 
nivå gjennom jobben som forlagsredaktør. Hun har blant annet hatt ansvar for 
bokseriene, som er en av forlagets viktigste inntektskilder. Hun har også god 
kjennskap til og engasjement for barneaktivitetene i DNT, ettersom hun er leder og 
økonomiansvarlig for Barnas Turlag Ås, og var den som startet det opp i sin tid. Vi 
gleder oss til å få Inger med på laget!

Nyansatt i aktivitetsavdelingen
Reidun Bolsø er 33 år, fra Trondheim, bor på Rodeløkka, men flytter i løpet av 
2016 inn i nytt hus på Sørbråten like ved Movann. Gift, to barn, statsviter og 
lidenskapelig klatrer med sølvmedalje fra nordisk i buldring, teknikkinstruktør i 
klatring, tidligere president i Norges Klatreforbund. 
Nyansatt i DNT Oslo som fagansvarlig for Inkludering og Aktivitet. Arbeidet vil bl. a. 
bestå i å utvikle og lede aktivitetstilbudet ved Sørenga. 

for sommerturene. Så kommer arbeidet med 
bestillingene, avbestillingene, endringene osv.

Mange turledere lurer på hvilke turer som kommer 
med i det engelske turprogrammet. Det er som regel 
ukesturer, som har vist seg populære tidligere. På 
disse turene er det garantert engelskspråklig turleder. 
Det er det ikke på turene i det norske programmet. 
Disse landene er sterkest representert – England, 
Nederland, Tyskland – men også Australia og 
Russland kommer sterkt etter. Med lav kronekurs 
kommer det flere utlendinger.

Hvordan markedsføres det utenlands? Programmet 
blir sendt som PDF til noen turistkontor. Men 
Margrethe innrømmet at de ikke hadde vært så flinke 
til å markedsføre seg utenlands ennå.

Mange synes turene er veldig dyre. Kari Larsen 
informerte om at i sammenlikning med andre aktører 
i markedet – så er DNT Oslo og Omegn ikke griske. 
Det koster ca 1000.- pr døgn. Transport er veldig dyrt. 
Vandregruppa er basert på et billigere og enklere 
konsept. Ungdomsgruppas turer er også billigere.

Etter frukt og grønnsakpausen hadde vi caser. Folk 
i salen ble delt inn i 6 grupper som skulle planlegge 
6 forskjellige turer. To av gruppene planla teltturer, 
en seniortur, en familietur, to turer for voksne. En 
person pr gruppe la fram resultatet i plenum. Dette 
var et engasjerende opplegg – og det kom mange 
tilbakemeldinger til hvert av turoppleggene.

Møtet slutt ca. 2200.
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Dramatikk på Dovrefjell 
Tekst: Per Bjørner Myrbostad og Steinar Væge

Jeg blir blåst ned for n’te gang, ligger sammenkrøpet i ura 
og kjenner at nå orker jeg ikke å reise meg igjen. Vi er seks 
medlemmer i Fjellgruppen.no på vei fra Åmotdalshytta på 
Dovrefjell til Kongsvoll for å returnere hver til vårt etter 
ei fantastisk helg på fjellet. Alle er såkalt fjellvante og har 
god kondisjon. Datoen er 14. april 2013, og da vi starter fra 
Åmotdalshytta er været helt greit, det var aldri noen tvil 
om at vi skulle dra. Underveis øker vinden på, slik at det 
tilslutt blir vanskelig å holde 
seg på beina. Situasjonen 
endrer seg hurtig til å bli 
nådeløst kritisk.

Dette går ikke. Jeg vinker til 
de andre bak og roper av full 
kraft;

– Vi må stoppe her! Ta av 
dere skia og legg de under 
dere. Ta fram vindsekkene.

Så hadde jeg håpet jeg 
skulle få snakket med Pål, 
nestlederen som gikk bakerst 
og spredte en trygghet. Men 
vi ble alle opptatt med å 
holde ting fast. Ryggsekkene ble fylt av snø straks vi åpnet 
de. Når vi tok av oss en vott frøs fingrene stive, og når 
du endelig greide å fikle noe opp fra ryggsekken, ble du 
opptatt av å få det ned igjen før vinden tok det. Den ville ha 
hele sekken, lua, brillene, vottene, ski og staver.

DET ER ALVOR NÅ 
Jeg kryper inn i en jervensekk (som den kalles), men 
den bare blafrer og lager mer bråk enn ly. Jeg finner ikke 
glidelåsen, det er full gjennomtrekk, er det noe hjørne et 
sted, skulle det ikke være hull til hodet og armer? Kaos her 
inne. Jeg holder hendene inn til øret, mulig å få litt stillhet? 
Jeg ber til Gud, ber mekanisk. Rabler i tunger. Fort. Alvoret 
siger inn over meg. Jeg kjenner på redselen. Kjenner at 
den fanger. Og nå kjenner jeg kulden komme. Det er mitt 
ansvar at vi er her. Det er mitt ansvar å finne en løsning. 
Det er alvor nå, dette kan være slutten. Mener jeg det? Så 
slår det meg, hva gjør jeg her inne i denne sekken? Her vil 
jeg bare fryse i hjel! Det kan da umulig være løsningen. Jeg 
må ut! 

Jeg åpner vindsekken til han som ligger til venstre for 
meg og ser rett inn på et skjelvende, blårødt ansikt. Hele 
kroppen hans rister. Jeg roper til han, men han svarer 

ikke. Jeg får ingen reaksjon, han bare holder krampaktig 
vindtrekket rundt seg. Jeg legger meg bak han så han får 
le, slår på han, klemmer meg inntil han. Vet ikke om han 
kjenner det. Men hva skal jeg gjøre? Vindsekken til de 
andre til høyre for meg har revnet, de prøver fortvilt å 
holde den sammen, til å skjerme for tre personer. En av 
dem gjør det mesterstykket å få på seg en genser. Etter 
streng beskjed fra Pål. Han hadde stivnet til, så ut som 
en istapp i ansiktet, og satt passivt og så ut i luften. Han 

hjelpes i gang. Trer av seg 
den ene jakkearmen først, på 
med en genserarm, så den 
andre siden. Til slutt har han 
greid det! På med jakken, på 
med tørre vindvotter. Berget 
nå? 

GJØR KLOKE SMÅ 
TING
Vi ligger der, eller sitter og 
styrer med alt og ingenting. 
– Hvor lenge skal vi ligge her, 
roper en til meg. 
– Det kan bli lenge til det 
løyer, roper jeg tilbake, mer 
som et spørsmål. 

Mener jeg det? Det kan ta hele dagen! Og natta! Vi må snu, 
gå tilbake!

Mannen i vindsekken, som jeg fortsatt delvis holder rundt, 
har kommet seg opp i sittende stilling. Pål har kommet 
over til oss, han har ikke gitt opp, jeg ser at han gjør kloke 
små ting. Nå roper han noe til meg, tre ganger må han rope 
før jeg forstår hva han sier. At jeg må sende han sekken. I 
sekken finner han fram varm drikke. Selvsagt, hvorfor fikk 
ikke han i vindsekken drikke med en gang? Jeg kommer 
på at jeg har en kvikklunsj i topplokket på min sekk, jeg 
stapper noen biter i munnen til han i vindsekken. Han 
gaper opp og tar imot. En bit, to biter, tre, men så vil han 
ikke ha mer. Jeg tar resten selv. Nå har han fått både litt 
mat og drikke.

– Vi kan ikke være her, hører jeg noen rope. 
Pål skriker til meg at vi må snu, og jeg er enig.

Alle forstår. Han i vindsekken livner til. Ja, han vil gå. 
Han må gå. Delvis liggende og sittende jobber alle med å 
få på seg skiene, få låsemekanismen til å gripe. Så er det 
ryggsekken. Jeg bruker flere minutter på å få klipsene til 
å møtes, til å lukke seg. Fingrene er stive som is, jeg må 
streve for å få de inn i vottene igjen. Endelig. Alle har 

På vei mot Storskrympten i fintvær. Foto: Fjellgruppen.no
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begynt å reise seg, for å gå krokrygget, støttende på stavene. 

ANSIKTET FYLLES AV SNØ OG IS
Så går vi. Vi blåser over ende flere ganger alle sammen, 
men vi reiser oss igjen. Vi kommer oss i formasjon, i lang 
rekke. Når noen ramler stopper vi og støtter oss til stavene. 
Så går vi igjen. Jeg først som liksom er kjent. I null sikt. 
GPS-mannen som nr. 2 i rekka. Når jeg snur meg og ser 
bakover og teller til seks fylles ansiktet av snø og is. Jeg må 
vente på de andre, gå sakte nok. Jeg tenker vi må komme 
oss nedover, tape høyde. Jeg sklir på snøen. Ramler. Jeg 
har feller bare på ene skia. Den andre tok vinden når den 
løsnet. Så går jeg steg for steg i en ur med skia på. Ingen 
tenker på å ta av skia. Det er nød. Skia ofres. En stav blir 
knekt når en faller i ura. Han går videre med en stav. En 
annen stopper plutselig opp og blir stående. Han fikler 
med noe. Når vi faller så mye har jakke og genser lett for å 
skli opp, slik at ryggen blir naken. Jeg prøver å løfte sekken 
hans så han får dratt ned jakka. Inntil Pål skriker at vi må 
gå, vi kan ikke bli stående her. Så blåser vi overende igjen. 
Reiser oss. En annen overtar GPS-en, en som ikke har 
forfrosne fingre. Retningen blir pekt ut på nytt. Jeg går ti 
skritt, så må jeg ha retningen igjen. Vi passerer ur og skare, 
men svinger unna den verste blåisen. Dette tar tid. Timene 
går. Vi skal ikke miste noen i snøstormen!

NOEN BEGYNTE Å FALLE
Greier alle dette, vil alle nå hytta? Jeg kjenner en 
usikkerhet og blir stram i kroppen. Her er ikke tid og sted 
til følerier! Her skal det gås steg for steg. Alle skal nå hytta! 
Nå ser jeg en varde med 
T-merke. Da går det fortere, 
GPSen kan hvile. Jeg ser flere 
små varder i rekke, sikten er 
bedre. Nå vet jeg at før eller 
siden vil vi se Åmotdalshytta 
igjen. Den vi startet fra tidlig 
om morgenen kl 9.45. I litt 
vind, men ikke i en vind som 
gjorde at noen tenkte at vi 
skulle bli på hytta og liksom 
være værfaste. Det virket helt 
greit å gå, og sikten var helt 
fin. Vi tenkte ikke på å høre 
på værvarselet på radioen. 
Det var jo så fint vær i går! 
Dessuten hadde vi sjekket 
yr.no alle dager forut. Alle var godt til mote, mette og 
glade. Fellene på, vi gikk lett opp alle bakkene. Vi tok av oss 
skiene når vi passerte en ur. På igjen og jevn gange videre. 
Inntil vinden økte. Inntil noen begynte å falle. Inntil alle 
falt regelmessig. Inntil jeg hadde falt så mange ganger at 
jeg kjente at jeg måtte summe meg. Hva sier prosedyren 

nå? Prosedyren er vel å bruke utstyret vi bærer på? Vi er 
jo så godt utrustet! Vindsekker, søkestaver, søkeapparat, 
reservelue, reservevotter, skitupp, spader, ekstra tøy, 
sovepose. Hva skal vi med alt dette i denne vinden? Når 
du ikke greier å kle på deg noe? Hva skal du i en vindsekk 
uten nok klær? Hva skal du med spade når det ikke er snø 
å grave i. Alt er til overs! 

En gang på vei oppover spurte jeg om noen ville ha mat. 
Men ingen ville ha noe, bare en tok litt sjokolade. Jeg 
burde sørget for tvangsspising! Det var feil nummer en. 
Feil nummer to: Vi skulle snudd før. Når noen ble blåst 
overende, da skulle vi ha snudd. Feil tre: Vi skulle ikke lagt 
oss ned, men snudd tvert om. Å gå var det eneste riktige, 
selv om vi stadig ble blåst over ende. Da holdt vi varmen. 
Selvfølgelig. Men vi ante ikke at det skulle bli slik. Jeg 
hadde ikke tenkt tanken på krise. Vi skulle selvsagt greie å 
gå de 10 km til Reinheim, i det minste.

FYRER I OVNEN OG KOKER KAFFE 
Nå ser vi Åmotdalshytta der nede på vidda. Vi skriker av 
lykke, retter hendene i været. Vi skal greie det! Alle skal 
komme fram. Til en hytte uten mobildekning. Jeg vet 
vi kommer til å bli savnet. De venter oss på Kongsvold, 
med dusj, og middag. Tog-klærne våre ligger i pose under 
en trapp. Toget går 18.21. Vi blir værfaste på hytta. De 
hjemme vil vente på oss. Men først, de på Kongsvold 
vil savne oss. De vil ettersøke oss. Ringe politiet. Som 
forfrosne, nedisete villmenn kommer vi fram til hytta. 

Men døra er låst med en ikke DNT-nøkkel! Er det mulig? 
Jeg går bak hytta og sjekker 
bakdøra. Den har fokket 
helt igjen, men der står en 
spade. Og riktig, etter 20 
minutters graving på skift får 
vi opp døra. Fyrer i ovnen, 
koker kaffe. Mat. Vi setter 
oss tett rundt ovnen med 
dyner rundt oss. Lykkelige. 
Nå hører vi etterlysningen på 
radioen, klokken er 22.00.

– 6 menn er savnet på 
Dovrefjell. De ble meldt 
savnet kl 19 av personalet 
på Kongsvold Fjeldstue 
som ventet de tilbake 

ved 18-tiden. Gruppa er fjellvante menn i førtiåra. En 
leteaksjon er igangsatt, lyder det i høyttaleren. 

Vi får ikke ringt, vi må bare sitte der, i dynene og ha det 
både varmt og vondt. Vi tenker på alle som nå blir redde. 
Klokken halv ett er en av oss ute på do. Han ser noen 
lys der borte bak fjellknausen. Lyset levde, svingte. De 

Vinteridyll ved Åmotdalshytta. Foto: Fjellgruppen.no
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kommer, de leter etter oss langs løypa. Flere skarpe lys. 
Midt på svarte natta, i isende vind. Flere av oss går ut og 
blir stående og se på lysa som nærmer seg.

De kom kl 00.40. Fire menn på to snøscootere. Banket på 
døra, åpnet og steg inn. Hilste, leste opp navnene våre. 
De har satellitt-telefon og ringer politiet og Kongsvold 
Fjellstue. Nå får alle pårørende beskjed om at vi er funnet i 
god behold. De fire overnatter sammen med oss. Straks det 
ble lyst kom to snøscootere til og enda fire menn. Nå var 
det samlet åtte menn fra Røde kors. Dette var ikke vanlige 
menn. Nei dette var de kjekkeste menn i flotte uniformer. 
Og de skulle kjøre oss, vi ble plassert på sleder, liggende 
eller sittende. Vi var heller ikke vanlige menn. Vi var seks 
forkomne menn pakket inn i de tykkeste edeldunjakker. 
Vi ble tatt hånd om, passet på som bortkomne lam. Noen 
venter på oss.

ERFARINGER – HVA KUNNE VI GJORT
Før avgang i dårlig vær, gjennomgå prosedyre for hvordan 
man går i tåke og snøstorm. Gjør avtale om prosedyren 
(leder foran, en bakerst som påser at alle er med, GPS-
mannen som nr 2 i rekka, hold rekka, alle må forsøke å 
holde samme tempo, hvis stopp gjør alle unna alt som har 
med stopp å gjøre). Husk at kommunikasjonen kan bli 
vanskelig i sterk vind. Snu før det blir kritisk, tenk at været 
kan bli enda verre. Alle er ansvarlig for seg selv og må si fra 
når de er redd eller slitne.

Spis og drikk før du blir sliten eller tom, mat forebygger 
det psykiske mer enn du aner. Ha peanøtter eller sjokolade 
i lommene (unngå å måtte ta av sekken). Leder bør 
kommandere tvangsspising lenge før noen er tomme, selv 
om ingen synes de er sultne.

ERFARINGER MED UTSTYR
Stor fordel med bukse med høy rygg og seler, fordi fall, 
vind og sekk lett drar opp genser og åpner for vind og snø 
rett inn på ryggen. Sørg for å ta på varme klær når dere 
stopper opp, bruk vindsekken for å skape le slik at det blir 
mulig å få på klær. Hjelp hverandre. Legg dere tett. Pass på 
at alle får i seg mat og drikke! 

Reservelue og votter, varm genser, ekstra skift med 
ullundertøy. Dette hadde vi alle. Og selvsagt anorakk eller 
goretexjakke med hette, vindbukse. Jeg hadde en tynn 
goretexjakke, den revnet når jeg falt i ura. Har nå kjøpt 
kraftigere type til neste tur! Det har flere av oss gjort. 
Vindvotter eller goretex-votter duger. Hansker duger ikke. 

En vindsekk pr person. Når du først trenger den er behovet 
så stort at alle må ha hver sin. Vi hadde 3 sekker på 6 
mann. 

Reservesolbriller, gjerne slalåmbriller med bånd rundt 
hodet. Men erfaringen; ingen briller dugde, de ble dekket 
av snø og is. Vi så best uten briller. I den grad det var noe 
å se.

Nye fjellvettregler
Fjellvettreglene ble innført på bakgrunn av en rekke ulykker som skjedde påsken 1950. Den Norske 
Turistforening og Røde Kors utga etter dette brosjyren «Respekt for fjellet» og «de 9 fjellvettreglene» for å 
forebygge ulykker. Etter ulykkespåsken i 1967 da 18 personer omkom i fjellet, ble fjellvettreglene oppdatert i 
kampanjen «Aksjon fjellvett». Nå utgis fjellvettreglene i ny drakt. 

1.  Planlegg turen og meld fra hvor du går
2.  Tilpass turen etter evne og forhold
3.  Ta hensyn til vær- og skredvarsel
4.  Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer
5.  Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre
6.  Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is
7.  Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er
8.  Vend i tide, det er ingen skam å snu
9.  Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

Stadig flere ferdes i naturen og ferdighetsnivået varierer. Hittil står det ingenting om veivalg, snøskred eller usikker 
is i fjellvettreglene. En komité bestående av Jørgen Moland (DNT), Markus Landrø (NVE/NORTIND), Bjørn Arild 
Fjeldsbø (Ressursgruppe Ettersøkning, Norges Røde Kors), Cecilie Skog (norsk fjellklatrer og ekspedisjonsfarer), 
Julia Fieler (Norges Røde Kors) og Anne Mari Planke (DNT) har ledet arbeidet med å oppdatere fjellvettreglene og 
gjøre den forståelig for alle. Målet er å nå ut til nye generasjoner turfolk, samt å hjelpe folk til å hjelpe seg selv, til å ta 
ansvar for forebygging og turplanlegging; og for å hindre ulykker og dødsfall i fjellet.

Fo
to

: H
ild

e 
L.

 M
ag

nu
ss

en



15

Turlederintervju
Turleder navn: Henrik Næss
Turleder siden år: 2012. Jeg kom inn som turleder 
via nærturer. I 2011 ble jeg spurt om å ta en lokaltur 
for Bærum Turlag. Deretter fulgte invitasjon til 
rekevandring i Nansens fotspor på Fornebulandet, og 
der ble jeg oppfordret til å bli turleder, til å ta kurset. 

Type turer du leder? Fjellturer for DNT 
ung Oslo og for voksen. Foreløpig har jeg 
bare sommerturlederkurset. Jeg har ikke tatt 
vinterturlederkurs, men jeg håper å få det til 
neste år. Også nærturer for Bærum 
Turlag. 

Siste tur du ledet? Siste tur 
med DNT ung var gjennom 
Skarvheimen i fjor sommer, 
en studenttur. Min 
favorittaldersgruppe er 
fra 16 til 29 år. I påsken 
skal jeg være turleder for 
«Gjennom Jotunheimen». 
Det ble også tre turer for 
Bærum Turlag i fjor høst. 

Hvordan jobber du for å 
huske navn på alle i gruppen? 
Som lærer i videregående skole 
har jeg erfaring fra jobben, der med 
bilder av klassen til hjelp. Ved å studere 
deltakerlisten på forhånd går det bra å huske navnene 
innen et par dager. 

Hvor mange grader må det være i luften og vannet 
før du bader i fjellvann? Så lenge jeg ikke må hugge 
hull i isen, og det er litt varmt i været, sommer og fint 
på land, liker jeg å bade. Jeg tar gjerne et morgenbad. 

Har du noen kveldsaktiviteter som gir god respons 
i gruppen? På turer med DNT ung blir det leker og 
spill på kveldene, f.eks. Black Stories og mye quiz. 
Matematikk er mitt fag, og logiske nøtter er meget 
populære blant enkelte deltakere, ikke så blant andre!

Hvordan setter du spiss på maten på 
selvbetjeningshytte? Matlaging overlater jeg til 
andre. Jeg har ikke noe spennende med. DNT ung har 
turer med lavere økonomiske rammer. Vi bruker både 
betjente og selvbetjente hytter, men bor oftere i telt 
og lavvo. Noen ganger spiser vi inne på hyttene, selv 
om vi sover ute i telt. 

Hvilke nyttige ’dingser’ har du med i sekken? Quiz 
og spill – det bidrar alltid til god underholdning og 
å ha det hyggelig på tur. Ellers følger jeg de vanlige 
utstyrslistene.

Bruker du GPS når du leder fellestur? Jeg bruker 
ikke GPS selv, men har tenkt å kjøpe for å bruke til 
påske. På fjorårets tur brukte den andre turlederen 
GPS, og det var nyttig. Jeg var med på InReach kurset, 

og har hatt det med på påsketurene, heldigvis uten 
behov for å bruke det.

Hvor sist brukte du verdi-bong? 
Myrsetra på Krokskogen. Jeg var 

på tur til Elbrus med Hvitserk i 
fjor sommer, og i høst hadde 

vi reunion på Myrsetra. Jeg 
inviterte alle fra turen og 
bestilte alle de 10 plassene 
på hytta, dvs. brukte 10 
bonger. 9 personer kom, 
hvorav 5 overnattet. Meget 

vellykket. 

Favoritt turområde og/
eller favoritt DNT hytte? 

Katnosdammen er en favoritt. Jeg 
drar dit flere ganger i året, tar med 

venner og padler litt. Alt til sitt bruk, det er 
flott med både marka og fjellet. 

Du har akkurat kommet hjem fra Argentina? Det 
var en Hvitserkgruppe. Vi prøvde å komme på toppen 
av Aconcagua, men måtte snu pga. for mye vind, 
60-70 km/t under hele perioden. Vi lå i telt i 14 dager, 
med 2 netter på 5.500 m høyde. Det er spennende å 
reise rundt i verden og se på andre fjell. Andesfjellene 
er favoritt, som jeg har besøkt 3 ganger i løpet av de 
siste 3-4 årene. Likevel er ingenting bedre enn norske 
fjell.

En vanskelig situasjon du har opplevd som 
turleder, og hvordan den ble løst? Jeg har vært 
heldig, har ikke noen negative opplevelser, ingen 
konflikter. Alle turene har vært fantastisk flotte, 
synes alltid at det er hyggelig. Jeg gleder meg til alle 
oppdragene og er privilegert med mye ferie. 

Intervjuet av Sigrid Bellamy   
Dato intervju: januar 2016
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Returadresse:
DNT Oslo og Omegn
Pb. 7 Sentrum, 0101 Oslo
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Sel i vinterfjellet. Foto: Hilde L. Magnussen

AKTIVITETSKALENDER
MARS
5. Førstehjelpskurs vinter, 8 timer

APRIL
6. Bli kjent med DNT (Ambassadørkurs) 
16.–17. Grunnleggende turlederkurs 
20. Nærturlederkurs Oslo 
23.-24.  Kanokurs for turledere 

MAI
4. Opptur
7 .– 8. Kart og kompasskurs i skogsområde 
10. Førstehjelpskurs for nærturledere, 4 t
11. Turledermøte 
12. Førstehjelpskurs for nærturledere, 4 t 
21.-22. Førstehjelpskurs for turledere, 16 t
21.-22. Åpningsfest DNT Sørenga og kajakk 
20.-22. Grunnleggende Turlederkurs DNT Ung 
28.-29. Grunnleggende Turlederkurs
31. Vårens Vakreste Eventyr 

JUNI
4.-5. Grunnleggende Turlederkurs 
18.-19. Førstehjelpskurs for turledere, 16 t
18.-19.  Marka 24
23.-26. Jotunheimen Fjellfestival
27. – 3.  Sommerturlederkurs DNT Ung 

JULI
1.-3. Kart og kompasskurs i fjellet sommer 

AUGUST
20.-25. Sommerturlederkurs   

SEPTEMBER
4.  Kom deg ut dagen
8. Nærturlederkurs Oslo
16.-18.  Turlederhelg og årsmøte  

OKTOBER
19. Bli kjent med DNT (Ambassadørkurs) 
22.-23. Grunnleggende Turlederkurs

Styret i Turledergruppa:
Leder: Stig Solberg (turlederstyret@dntoslo.no)
Birger Baisgård, Sigrid Bellamy, Gerda Grøndahl, 
Bente Hagen, Ola Kleiven
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, Marit Vidnes
Fjell: Camilla Horten (Fagsjef), Kari Larsen, Ellen 
K. Næsje (permisjon), Claudia von Gostomski, Mari 
Clementine Østgaard (vikar)
Senior: May-Liss Hansen (Fagsjef)
Prosjekt og helse: Hanne Tretterud Lund (Fagsjef),
Mari Kolbjørnsrud, Hanne Vetvik
Barnas Turlag: Maren Ekeland (Fagsjef), Inger Rødseth 
(vikar), Gunhild Lundblad
Kajakk / drift Sørenga: Jostein Langslet (Fagsjef), Reidun 
Bolsø

HØYFJELLSLIV 
Det er så kort, ditt høylands-liv
på setervoll og bre;
snart foldes sneværs-kåpen stiv
utover sel og kve.

av Henrik Ibsen


