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LEDER – ferd etter evne

På DNTs UT-danningskonferanse, som ble arrangert 
på Gjendesheim 9.-11. oktober, hadde jeg gleden av å 
høre en av det norske friluftslivets virkelige storheter, 
sivilingeniør og veileder Nils Faarlund (78). Hans tese 
er at friluftslivet er et langsomt liv utenfor de oppgåtte 
spor og stier. Han provoserer gjerne, og vi kommer 
nok til å høre mer fra ham nå som Fjellvettreglene er 
under revisjon for publisering før påsken 2016. Han 
påstår at hvis vi har vett, trenger vi ikke regler ...

Jeg skal i stedet ta for meg et annet av hans utsagn, 
som ble gjentatt flere ganger under konferansen, og 
som jeg umiddelbart knyttet til virket som turleder: 
F e r d   e t t e r   e v n e !

Nettopp. Når du er turleder, og skal velge deg din neste tur fra den lange listen: 
Velg etter evne. 

Vi vet at mange av våre kunder velger å delta på fellestur fordi det er trygt å 
gå sammen med en turleder. De søker seg trygghet sammen med gruppen, og 
ikke minst turlederen. Mange søker spenning og opplevelse litt utenfor sin 
egen komfortsone og det er derfor viktig at turlederen holder seg innenfor sin 
komfortsone – godt innenfor.

Når du skal av sted har du helt sikkert kontroll på utstyret – alt som kan kjøpes er 
i orden, pakket og klart. Du har dobbeltsjekket at alt virker som det skal, og ekstra 
batterier er med.

Men hvordan er det med deg selv? Er du klar? Fysisk og mentalt for turen? Hvordan 
er kondisen? Har du trent nok? Når var du sist på tur med sekk, kart og kompass? 
Har du gått turer som er lange og tunge nok til å forberede deg? Har noe endret 
seg siden sist? Er ganglaget og balansen fortsatt i orden? Hva med skader, slitasje 
og «vondter»? Er hodet klart? Har det vært travelt på jobben de siste dagene 
før «ferien»? Psykologien sier at både fysiske og mentale belastninger kan føre 
til stressreaksjoner som gjør at vi får problemer med å ta beslutninger eller blir 
emosjonelt ustabile, irritable, trøtte eller rastløse. En ting er sikkert: Våre kunder 
verken ønsker eller fortjener en sliten turleder som går på grensen av sin egen 
kapasitet. 

Når jeg oppfordrer deg til å velge ferd etter 
evne, er det med et ønske om at du legger 
inn god sikkerhetsmargin når du skal 
velge din neste tur. Kjenn (og innse) din 
begrensning. De fleste av oss eldes jo med 
årene – heldigvis – og det er ingen skam å 
velge en mindre krevende tur enn sist.

Ha en god og aktiv vintersesong!

God tur! - Stig Solberg

Nesten tvillinger: Stig Solberg og Vidar 
Thorsvik. Foto: Kari Larsen
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Turledermøte – tirsdag 24. november
Tema: Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn, holder et innlegg om 
«etter ett år i jobben – tanker og visjoner for DNT Oslo og Omegn». 

Etter pausen:
Tema: «Caser, diskusjon og erfaringsutveksling» 
Ordstyrer: Stig Solberg, turleder og styreleder i turledergruppa

Turlederstyret forbereder noen reelle caser på problemstillinger som typisk oppstår 
på fellesturer. Casene vil diskuteres i mindre grupper. Et kort oppsummert forslag 
presenteres fra gruppene om hvordan de ville løst casen og forslag for korrigering og 
sikring. Dette kan bli en nyttig erfaringsutveksling.

Tid/sted: DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgaten 3. kl. 18.00, tirsdag 24. november 2015

Turledermøte – onsdag 27. januar 2016
Tema: Margrethe Assev, leder i Aktivitetsavdelingen i DNT Oslo og Omegn, vil holde et 
innlegg om «hvordan blir turprogrammet til». Hun vil si noe om hvordan ruter og turer 
planlegges, og si noe om målsettinger, erfaringer og evaluering av Aktivitetsavdelingens 
arbeid. 

Etter pausen: 
Tema: Aktiv turplanlegging. Det vil bli et gruppearbeid der idéer for nye turer utarbeides 
i felleskap. 
Ordstyrer: Stig Solberg, turleder og styreleder i turledergruppa.

NYTT: Førstehjelpskurs vinter
Vi tilbyr et 8-timers kurs i førstehjelp for skader vinterstid til våre turledere. Instruktør 
David Rohrmüller har bakgrunn fra Norsk Luftambulanse. Kurset finner sted på 
Nydalshytta lørdag 5. mars 2016 (mulighet for overnatting fra fredag til lørdag).

Kurset inneholder: Repetisjon av ABCDE, håndtering av nedkjølt pasient, behandle 
skader ute om vinteren, enkle skredøvelser, gjøre pasient transportklar (skikjelke), 
ledelse og hvordan ta vare på hele gruppa vinterstid.

Påmelding: Via nett med turnummer 10884, 15 plasser. Kurset er kun åpent for 
turledere (du behøver ikke å være vinterturleder).

Ferskingkurs i Friluftsliv
v/ Mari Kolbjørnsurd
DNT har utviklet og har nå satt i gang med «ferskingkurs i friluftsliv». Disse kursene vil 
arrangeres over hele landet og er åpne for alle som ønsker å lære mer om friluftsliv. Det er 
både for dem som har gått litt på tur før og dem som er helt nybegynnere. Med dette kurset 
ønsker vi å gjøre folk trygge slik at de får selvtilliten og motivasjonen for å komme seg ut. 

Gjennom kurset får deltakerne grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv. Dette er et 
praktisk kurs der deltakerne selv skal få prøve seg på blant annet bålfyring, matlaging 
ute, bruk av primus, kart, kompass og turplanlegging. I tillegg til økt kompetanse, ønsker 
vi at deltakerne får økt trygghet og inspirasjon.

DNT Oslo og Omegn har holdt noen ferskingkurs høsten 2015, og vil sette opp flere kurs 
fra våren 2016. Følg med på www.dntoslo.no/ferskingkurs

Nyansatt i 
Aktivitets-
avdelingen: 
Jostein Langslet

Jostein Langslet er 37 
år, fra Nøtterøy, bor 
i Asker, er samboer. 
Tidligere aktiv 
konkurransepadler, 
butikksjef Milslukern 
Sport 2011-2012, 
tidligere landlagstrener 
i padling 2013-2014, 
trener i Bærum 
Kajakklubb siden 
høsten 2010.

Ny ansatt i DNT Oslo 
som fagansvarlig 
Kajakk og leder for 
kommersiell drift på 
Sørenga. Arbeidet 
vil i hovedsak bestå 
å drifte og bygge 
opp kajakktilbudet 
på Sørenga og 
turinformasjon/butikk. 
Sørenga skal være 
turinformasjonen for 
det bynære friluftslivet, 
sjøen og marka. På 
Sørenga vil det også 
bli et samlingslokale 
som det vil være 
mulig å leie til møter, 
selskapeligheter eller 
andre sammenkomster.
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Vinterturer for voksne 2016
Vi har ledige turlederoppdrag til våre turer i 
vinterfjellet. Nedenfor ser dere en oversikt over turene. 
Aktivitetsavdeling ber deg sende inn ditt ønske om 
hvilken tur du ønsker å lede. Send til: cvg@dntoslo.no
Frist 6. desember 2015!

Er du sommerturleder med god erfaring fra flere 
skiturer på høyfjellet fra hytte til hytte, har du mulighet 
for å søke som turleder 2 (assistent til turleder). 
Vinterturledere vil bli prioritert. Hvis din vintertur 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 vinterprogrammet. Turleder bør beherske 
engelsk godt da det vanligvis er mange 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.

Avg.nr.  Tur Startdato  Sluttdato  Turlederrolle
10736-01 Magisk midtvintertur i Langsua (Huldreheimen) 20. feb. 2016 25. feb. 2016 Hovedturleder
10736-01 Magisk midtvintertur i Langsua (Huldreheimen) 20. feb. 2016 25. feb. 2016 Turleder
10758-01 Gjennom Femundsmarka til Røros 20. feb. 2016 26. feb. 2016 Hovedturleder
10758-01 Gjennom Femundsmarka til Røros 20. feb. 2016 26. feb. 2016 Turleder
10820-01 Introtur i vinterfjellet nivå 1 21. feb. 2016 25. feb. 2016 Hovedturleder
10820-01 Introtur i vinterfjellet nivå 1 21. feb. 2016 25. feb. 2016 Turleder
10761-01 Krysser Hardangervidda 05. mar. 2016 12. mar. 2016 Hovedturleder
10761-01 Krysser Hardangervidda 05. mar. 2016 12. mar. 2016 Turleder
10762-01 Rondanes perler 07. mar. 2016 13. mar. 2016 Hovedturleder
10762-01 Rondanes perler 07. mar. 2016 13. mar. 2016 Turleder
10809-01 Introtur i Jotunheimen nivå 2 07. mar. 2016 12. mar. 2016 Hovedturleder
10809-01 Introtur i Jotunheimen nivå 2 07. mar. 2016 12. mar. 2016 Turleder
10807-01 Langtur Jotunheimen-Skarvheimen 07. mar. 2016 20. mar. 2016 Hovedturleder
10807-01 Langtur Jotunheimen-Skarvheimen 07. mar. 2016 20. mar. 2016 Turleder
10805-01 Jotunheimen - Beitostølen 08. mar. 2016 13. mar. 2016 Hovedturleder
10805-01 Jotunheimen - Beitostølen 08. mar. 2016 13. mar. 2016 Turleder
10761-02 Krysser Hardangervidda 09. mar. 2016 16. mar. 2016 Hovedturleder
10761-02 Krysser Hardangervidda 09. mar. 2016 16. mar. 2016 Turleder
10775-01 Langhelg Rondane sør 10. mar. 2016 13. mar. 2016 Hovedturleder
10775-01 Langhelg Rondane sør 10. mar. 2016 13. mar. 2016 Turleder
10757-01 Skihelg fra Finse 11. mar. 2016 13. mar. 2016 Hovedturleder
10757-01 Skihelg fra Finse 11. mar. 2016 13. mar. 2016 Turleder
10755-01 Høydepunkter i Skarvheimen 12. mar. 2016 18. mar. 2016 Hovedturleder
10755-01 Høydepunkter i Skarvheimen 12. mar. 2016 18. mar. 2016 Turleder
10744-01 Brunos drømmeskitur i Tafjordfjella 12. mar. 2016 19. mar. 2016 Turleder
10760-01 Hardangervidda fra sør til nord 12. mar. 2016 19. mar. 2016 Hovedturleder
10760-01 Hardangervidda fra sør til nord 12. mar. 2016 19. mar. 2016 Turleder
10765-01 Hardangervidda-Skarvheimen, trekkhundtur 12. mar. 2016 19. mar. 2016 Turleder
10763-01 Klassikeren i Rondane 12. mar. 2016 18. mar. 2016 Hovedturleder

Fra Stigs Drømmetur. Foto: Stig Solberg
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Avg.nr.  Tur Startdato  Sluttdato  Turlederrolle
10763-01 Klassikeren i Rondane 12. mar. 2016 18. mar. 2016 Turleder
10811-01 Introduksjonstur i Langsua nasjonalpark 12. mar. 2016 16. mar. 2016 Hovedturleder
10811-01 Introduksjonstur i Langsua nasjonalpark 12. mar. 2016 16. mar. 2016 Turleder
10806-01 Høydepunkter i Breheimen 12. mar. 2016 17. mar. 2016 Hovedturleder
10806-01 Høydepunkter i Breheimen 12. mar. 2016 17. mar. 2016 Turleder
10805-02 Jotunheimen - Beitostølen 12. mar. 2016 17. mar. 2016 Hovedturleder
10805-02 Jotunheimen - Beitostølen 12. mar. 2016 17. mar. 2016 Turleder
10776-01 Gjennom Jotunheimen 13. mar. 2016 20. mar. 2016 Hovedturleder
10776-01 Gjennom Jotunheimen 13. mar. 2016 20. mar. 2016 Turleder
10804-01 Jotunheimen sør 15. mar. 2016 20. mar. 2016 Hovedturleder
10804-01 Jotunheimen sør 15. mar. 2016 20. mar. 2016 Turleder
10816-01 MASSIV - Breheimen/Jotunheimen 17. mar. 2015 22. mar. 2015 Hovedturleder
10816-02 MASSIV - Breheimen/Jotunheimen 17. mar. 2015 22. mar. 2015 Turleder
10763-02 Klassikeren i Rondane 19. mar. 2016 25. mar. 2016 Hovedturleder
10763-02 Klassikeren i Rondane 19. mar. 2016 25. mar. 2016 Turleder
10768-01 Påskeskitur med hundespann i Femundsmarka 19. mar. 2016 23. mar. 2016 Hovedturleder
10825-01 Påsketur i Breheimen 19. mar. 2016 25. mar. 2016 Hovedturleder
10825-01 Påsketur i Breheimen 19. mar. 2016 25. mar. 2016 Turleder
10776-02 Gjennom Jotunheimen 20. mar. 2016 27. mar. 2016 Hovedturleder
10776-02 Gjennom Jotunheimen 20. mar. 2016 27. mar. 2016 Turleder
10756-01 Påskeskitur Skarvheimen - Hardangervidda 21. mar. 2016 27. mar. 2016 Hovedturleder
10756-01 Påskeskitur Skarvheimen - Hardangervidda 21. mar. 2016 27. mar. 2016 Turleder
10769-01 Påskeskitur Hardangervidda 22. mar. 2016 27. mar. 2016 Hovedturleder
10769-01 Påskeskitur Hardangervidda 22. mar. 2016 27. mar. 2016 Turleder
10823-01 Påsketur i Jotunheimen 23. mar. 2016 28. mar. 2016 Hovedturleder
10823-02 Påsketur i Jotunheimen 23. mar. 2016 28. mar. 2016 Turleder
10769-02 Påskeskitur Hardangervidda 23. mar. 2016 28. mar. 2016 Hovedturleder
10769-02 Påskeskitur Hardangervidda 23. mar. 2016 28. mar. 2016 Turleder
10810-01 Påskeskitur i Langsua 23. mar. 2016 27. mar. 2016 Hovedturleder
10810-01 Påskeskitur i Langsua 23. mar. 2016 27. mar. 2016 Turleder
10772-01 Langhelg fra Finse 31. mar. 2016 03. apr. 2016 Hovedturleder
10772-01 Langhelg fra Finse 31. mar. 2016 03. apr. 2016 Turleder
10755-02 Høydepunkter i Skarvheimen 03. apr. 2016 09. apr. 2016 Hovedturleder
10755-02 Høydepunkter i Skarvheimen 03. apr. 2016 09. apr. 2016 Turleder
10755-03 Høydepunkter i Skarvheimen 02. apr. 2016 08. apr. 2016 Hovedturleder
10755-03 Høydepunkter i Skarvheimen 02. apr. 2016 08. apr. 2016 Turleder
10804-02 Jotunheimen sør 05. apr. 2016 10. apr. 2016 Hovedturleder
10804-02 Jotunheimen sør 05. apr. 2016 10. apr. 2016 Turleder
10824-01 Toppturdager ved Glitterheim 05. apr. 2016 10. apr. 2016 Hovedturleder
10824-01 Toppturdager ved Glitterheim 05. apr. 2016 10. apr. 2016 Turleder
10757-02 Skihelg fra Finse 15. apr. 2016 17. apr. 2016 Hovedturleder
10757-02 Skihelg fra Finse 15. apr. 2016 17. apr. 2016 Turleder
10757-03 Skihelg fra Finse 29. apr. 2016 01. mai. 2016 Hovedturleder
10757-03 Skihelg fra Finse 29. apr. 2016 01. mai. 2016 Turleder
10757-04 Skihelg fra Finse 06. mai. 2016 08. mai. 2016 Hovedturleder
10757-04 Skihelg fra Finse 06. mai. 2016 08. mai. 2016 Turleder
10831-01 17.mai-skitur på Hardangervidda 14. mai. 2016 17. mai. 2016 Hovedturleder
10831-01 17.mai-skitur på Hardangervidda 14. mai. 2016 17. mai. 2016 Turleder
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Barnas Turlag
LEDIGE OPPDRAG FOR BARNAS TURLAG
I 2016 vil antall turer i nærmiljøet rundt Oslo øke. Det «kortreiste» friluftslivet er viktig for barnefamilier, 
og vi vil derfor tilby varierte aktiviteter på hverdager og i helger gjennom hele året. I skoleferiene vil 
hovedfokuset vårt være på fjellet. Vi ønsker oss turledere til de spennende lokalaktivitetene våre. Vi trenger 
både turledere og medturledere (turleder 2). Vi har følgende ledige oppdrag i tiden fremover:

NÆRMILJØ
• 15. januar: Fakkel- og båltur til Røverkollen – for alle. Medturleder.
• 12.-13. februar: Hytte til hyttetur i Nordmarka – fra 8 år. Hovedturleder og medturleder.
• 5.-6. mars: Villmarkshelg på Sæteren Gård – 2-5 år. Hovedturleder og medturleder.
• 13. mars: Seterbesøk på Frønsvollen. Hovedturleder og medturleder.
• 30/4-1/5: Orrfuglleik i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Medturleder.

FJELLET
• 22.-26. februar: Villmarksdager Svukuriset – 8-12 år. Hovedturleder og medturleder.
• 22.-26. februar: Vakre vinterdager på Sota Sæter – 4-7 år. Hovedturleder og medturleder.

KANOKURS FOR TURLEDERE, 23.-24. APRIL
Dette blir et kurs for turledere som skal lede kanoturer for oss i sommer. Hold av datoen – mer info kommer. 
Kursholder: Matt Skuse.

Senior
LEDIGE TURLEDEROPPDRAG I VINTERFJELLET 2016
Vi har ledige turlederoppdrag til våre hyggelige seniorturer i vinterfjellet. Turene varer i 4 og 5 dager. Les mer 
om hver tur på www.dntoslo.no/senior/tur/fjell. Er du interessert i å lede en eller flere av turene send inn 
ditt ønske til May-Liss Hansen (fagsjef senior) på e-post: may-liss.hansen@dntoslo.no eller tlf 952 51 200. 
Nedenfor ser dere en oversikt over turene.
Frist 6. desember 2015!

Turnr Dato Turnavn Turleder
10829 14/3 Perler i Rondane – Rondvassbu og Bjørnhollia 55+ Vinterturleder /Turleder 2
10830 29/3 Hardangervidda light 55+ Vinterturleder/Turleder 2
10828 4/4 Mellom hvite tinder – Fondsbu Vinterturleder/Turleder 2

LOKALT
Vi trenger flere turledere til våre ukentlige seniorturer i Oslo og Omegn. Bli med på Turbussen som kjører 
tirsdager fra Bærum og Asker og onsdager fra Oslo. Bussen kjører direkte ut til ulike turmål hvor deltakerne 
går turer med ulik lengde. Det er behov for 6-8 turledere pr dag. Les mer om turbussen og hver tur på www.
dntoslo.no/turbussen. Er du interessert og har lyst til å være leder å lede noen av disse turene så ta kontakt.

Vikar i Aktivitetsavdelingen
Mari Clementine Østgaard blir vikar for Ellen Næsje fra 1. desember. Hun 
sier at det morsomste jeg vet er å sykle og stå på ski! Jeg liker også godt å 
gå lange turer i fjellheimen, og takker sjelden nei til en utfordring! Jeg har 
studert i Lillehammer og på Sunnmøre, men ville se om det fantes noe mer 
enn fjord og fjell i Tigerstaden. Der har jeg jobbet med sportsarrangementer 
og i Norrøna Flagship Store. Altså, jeg har god kontroll på Gore-tex og 
nasjonalsanger.
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Fra prosjekt- og helseavdelingen
v/ Hanne Tretterud Lund

Har du lyst til å få med folk ut på hverdagstur? 
Stadig flere kommer seg ut på tur ved hjelp av våre hyggelige og lokale turtilbud. Vi har derfor behov for folk med 
smittende turglede, som kan være med å arrangere turer på dagtid. Det er ledige turlederoppdrag i disse gruppene:

Nærturgruppa på Ammerud går på tur hver tirsdag klokka 11.00. Turene går i Lillomarka eller på turveier i 
området. Tilbudet er en del av prosjektet «Aktiv i 100», som består av åtte nærturgrupper i Oslo. Les mer på 
www.dntoslo.no/aktivi100.

«Go´ tur med DNT» er ett av våre ferskeste turtilbud. Målgruppa er spesielt flerkulturelle som har lyst til å 
komme i gang med turgåing. Turene går hver tirsdag klokka 11.00 fra Mortensrud Torg.

Enten du kan lede turer hver uke eller har mulighet til å steppe inn nå og da, så ta kontakt med 
mari.kolbjornsrud@dntoslo.no,

Turlederkurs 2016 DNT Oslo og Omegn
Dato Kurs Instruktør
Februar:
5-7/2 & 11-15/3 Vinterturlederkurs DNT Ung Magnus Wethal + Juel Victor
27/2-3/3 Vinterturlederkurs, v/ DNT sentralt -

Mars:
5/3 Førstehjelpskurs vinter, 8 timer David Rohrmüller

April:
6/4 Bli kjent med DNT (Ambassadørkurs) Christian Fornes + Margrethe Assev
16 – 17/4 Grunnleggende turlederkurs Jørn Brynstad + Peter Warren
20/4 Nærturlederkurs Oslo            
23-24/4 Kanokurs for turledere Matt Skuse

Mai
ila. mai Livredningsprøve 
7 – 8/5 Kart og kompasskurs i skogsområde Jørn Brynstad + Pål Brustad
10/5 Førstehjelpskurs for turledere, 4 t David Rohrmüller
12/5 Førstehjelpskurs for turledere, 4 t David Rohrmüller
21-22/5 Førstehjelpskurs for turledere, 16 t David Rohrmüller
20-22/5 Grunnleggende Turlederkurs DNT Ung    
28-29/5 Grunnleggende Turlederkurs Jørn Brynstad + Lisbet Natland

Juni:
4-5/6 Grunnleggende Turlederkurs Jørn Brynstad + Lisbet Natland 
18-19/6 Førstehjelpskurs for turledere, 16 t David Rohrmüller

Juli:
1-3/7 Kart og kompasskurs i fjellet sommer Jørn Brynstad + Pål Brustad 
Uke 27 Sommerturlederkurs DNT Ung        

August:
20-25/8 Sommerturlederkurs Ola Kleiven + Peter Warren

Oktober:
19/10 Bli kjent med DNT (Ambassadørkurs) Margrethe Assev
22-23/10 Grunnleggende Turlederkurs Jørn Brynstad + Gerda Grøndahl
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Statistikk for turåret 2015

Spørreundersøkelse blant turdeltakere sommer 2015
v/Claudia von Gostomski
I løpet av hver sesong blir det fortløpende gjennomført spørreundersøkelser blant turdeltakere for 
kvalitetssikring og videreutvikling av fellesturene. Alle deltakere på fellesturer som har registrert sin epost-
adresse mottar undersøkelsen. I sommer har vi mottatt 559 besvarelser, en svarprosent på 75%.

111 deltakere kommer fra utlandet (20%), 510 deltakere (91%) sjekker vår anbefalte pakkeliste før turen, og 505 
(90%) synes at utstyret de hadde med seg var tilstrekkelig for å gjennomføre turen. Deltakerne evaluerte turleders 
totale innsats som følger – svarprosenten i tabellen er summen for de som svarte 5 (enig) eller 6 (helt enig):

 2015 2014 2013 2012 2011
Turleder(e) hadde til enhver tid gruppens sikkerhet for øye 89 % 90 % 91 % 91 % 86 %
Turleder(e) hadde gruppens trivsel for øye 86 % 84 % 87% 90% 83 %
Turleder(e) ga tilstrekkelig informasjon under hele turens 
varighet (om rute, lengde, vær og lende) 87 % 82 % 87% 87 % 79 %
Turleder(e) samlet gruppen hver kveld for en gjennomgang 
av neste dags rute 91 % 87 % 89% 86 % 79 %
Totalinnsatsen til Turleder(e) var alt i alt veldig god 87 % 86 % 89% 90 % 83 %

Deltagere svarte som følger hvorfor de er med på en fellestur: 12% har ingen å gå med, 21% er med på fellestur 
fordi det er sosialt, 21% mener det gir sikkerhet med turleder, 30% mener at det er enkelt siden alt er tilrettelagt 
og 15% svarte «annet». Hele 88% (i fjor 98,6%) av deltakerne kan tenke seg å bli med på en ny fellestur.

Ros og ris fra deltakere:
• Turleder var av ypperste klasse både som leder og sosialt (pannekakene til frokost på de ubetjente hyttene var 

mer enn forventet)
• Trygg og sikker turleder som hadde hele gruppens trivsel i fokus, god kommunikasjon med den enkelte deltaker.
• Synes at turleder til enkelte tider har hatt litt høyt tempo.
• Munter, kunnskapsrik, vennlig, informativ, omsorgsfull samtidig som hun ikke var redd for å lede gruppa. 

Hun ga klare og greie beskjeder.
• Trivelig, dyktig og trygg turleder med mye kunnskap. Skapte en avslappet og inkluderende atmosfære.
• Satte pris på å bli oppringt av turledere før turen.
• Veldig flinke turledere som ga god informasjon og tydelige beskjeder under hele turen.
• Turlederen burde vært i bedre fysisk form. Mener at turleders fysiske form gjorde at vi ikke kom oss dit vi 

hadde tenkt oss.
Dersom du ønsker resultater fra turen du ledet i sommer, kan du sende e-post til cvg@dntoslo.no

DNT FJELLSPORT                        2015                                2014
 Kurs/turer Deltakere Kurs/turer Deltakere
Sommer 28 188 19 149
Vinter 22 206 12 102

DNT UNG 2015
Pr 13/10-15 er det 775 
deltakere på DNT ung sine 
turer og aktiviteter.

Tabellen viser antall fellesturer, kurs, turlederaktiviteter, deltakere og turledere pr 13/10-15.

FELLESTURER FJELL VOKSNE   2015         2014
     Turer Deltakere Turledere Turer Deltakere Turledere
Fellesturer sommer  75 897 112 65 774 90
Fellesturer vinter   41 433 83 35 410 70
Kurs for alle   9 162 12 9 101 13
Kurs og samlinger for turledere 12 311   6 82  
Totalt    137 1803 207 115 1367 173
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LANGRUTA 
MASSIV
DNT Oslo og Omegn har laget et 
konsept for vår nye langrute fra Sota 
til Haukeliseter. «MASSIV» står for mektige 
fjell og «IV» for antall fjellområder (fire): Bre-
heimen – Jotun¬heimen – Skarvheimen – Hardan-
gervidda. Ruta lanseres fra påsken 2016.

SKADER
På fellesturene for voksne i sommeren 2015 ble 
ni skader rapportert inn. De vanligste skadene er 
kutt-, strekk-, ankel- og kneskader. En deltaker veltet 
med en kano og ble sterkt nedkjølt. Deltakeren ble 
fraktet med helikopter til nærmeste sykehus og ble 
friskmeldt dagen etter.

RUTA I REMBESDALEN LAGT OM
 Nå er ruta i Rembesdalen lagt om. Endelig trase på 
vedlagte kart. Ruta er vardet og T-merket og det er satt 
opp stolper og nye skilt i de to nyetablerte stikryssene.

NOTISER

TAKK FOR GOD INNSATS
Takk til alle turledere for godt og trygt dugnadsarbeid 
i sommer. Det var en vanskelig sommer med høy 
vannstand i elvene og mye snø i terrenget. Tross alt 
hadde vi bare noen få skader blant deltakerne på som-
merturene. Vi takker alle sammen for at dere benytter 
fritiden til å føre våre deltakere trygt gjennom fjellet. 
Som tidligere sagt: Uten turledere, ingen fellestur.

NYTT PLANLEGGINGSKART
Legges ut gratis enten i Turinformasjonen eller i 
aktivitetsavdelingen. Ta gjerne et med når du henter 
din turledermappe.

STORESKAG I LANGSUA
Vi har fått ny avtale, og hytta er klar til vinteren. 
Hytta ligger ved siden av den hytta som vi hadde før.

SVARTVANNSHYTTA I VESTMARKA
Neste sommer innvies en ny hytte nord i Vestmarka: 
Svartvannshytta. Lokalforeningen Bærum Turlag 
bidrar til klargjøring og skal tar hånd om vedlikehold 
og tilsyn. Hytta kan brukes på lengre turer mel-
lom Kjekstadmarka og Krokskogen til overnatting 
underveis.

NY GRADERING AV FELLESTURER
Ny gradering til alle fellesturer fra vinter 2016. Vi 
benytter fargekoder istedenfor støvler og staver. For 
mer informasjon se: https://www.dntoslo.no/grade-
ringfellesturer/

NYTT NÆRTURLEDERKURS
DNTs nærturlederkurs er et praktisk kurs som kva-
lifiserer til å lede kortere dagsturer i områder hvor 
nærturleder er lokalkjent. Mål: Etter endt kurs skal 
deltakerne ha kunnskap om og innsikt i nærturlede-
rens ansvar og oppgaver. Dato for kurset finner du i 
lista med tilbud for turledere i dette heftet.

Gruppebilde med Vandregruppa. Foto: Stian Andreassen.
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Referat fra årsmøte i Turledergruppa 20.9.2015
1. VALG AV MØTELEDER
Ola Kleiven foreslo Stig Solberg som møteleder, 
ingen motkandidater ble foreslått. Claudia von 
Gostomski ble valgt som referent.

2. ÅRSBERETNING
Årsberetningen ble lest opp og godkjent.

3. VALG
Gunnar Sevåg leste opp valgkomitéens innstilling.
På valg:
Styremedlem Bente Hagen
Styremedlem Anne Langedrag
Anne Langedrag tar ikke gjenvalg. Valgkomitéens 
forslag var gjenvalg av Bente Hagen. Som nytt 
styremedlem ble Birger Baisgård foreslått. Forslaget 
ble enstemmig vedtatt, og ingen motkandidater ble 
foreslått.

Styret for 2015/2016 ble således:
Leder Stig Solberg (1 år) 
Styremedlem Sigrid Bellamy (1 år)
Styremedlem Bente Hagen (2 år)
Styremedlem Gerda Grøndahl (1 år)
Styremedlem Ola Kleiven (1 år)
Styremedlem Birger Baisgård (2 år)

Representant fra DNT Oslo og Omegns styre: Camilla 
Horten
Sekretær, repr. fra DNT Oslo og Omegns 
administrasjon: Claudia von Gostomski
Valgkomitéen 2014/2015 har bestått av: Odd Tangen, 
Gunnar Sevåg og Steinar Husby.
Valgkomitéen 2015/2016 består nå av: Gunnar Sevåg 
(1 år), Steinar Husby (2 år) og Anne Langedrag (3 år).

4. INNKOMNE FORSLAG
Ingen innkomne forslag

35 turledere var tilstede under årsmøtet.

Oslo 21. september 2015
Stig Solberg (Møteleder)            Claudia von Gostomski (Referent)

Fest for frivillige på Sæteren
v/ Kari Merete Horn
Lørdag 24. oktober var det skikkelig moro på Sæteren Gård. Alle frivillige i foreningen var invitert til fest. 
Administrasjonen ønsket på denne måten å takke alle for stor innsats i Friluftslivets år. Denne dagen var det 
administrasjonen som lagde mat og organiserte aktiviteter. Over hundre dugnadsfolk fra alle grupperinger i 
foreningen deltok på festen. Daglig leder Henning Hoff Wikborg ønsket velkommen og takket alle sammen 
for innsatsen i året som har gått. Han understreket at dugnadsinnsatsen er selve ryggraden i foreningen. 
Administrasjonen serverte boller og bålkaffe, og organiserte lek og moro ute på jordet. De sporty dugnadsfolkene 
var selvsagt med på leken! Etterpå ble det servert høstsuppe, kaker og kaffe i den nye låven på Sæteren. For 
mange var dette første besøk i den flotte, nye låven, som åpnet for en måned siden. Hans Jacob Opsahl viste 
lysbilder fra Antarktis og Thor Gotaas fortalte med iver og glød om skisportens historie.

Foto: Kari Merete Horn
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DNTs UT-danningskonferanse 2015
v/ styremedlem i Turledergruppa Ola Kleiven

Gjendesheim 9-11 oktober 2015

For tredje gang ble DNTs overordnede UT-
danningskonferanse avviklet i regi av DNT. Det var 
totalt 94 påmeldte deltagere medregnet arrangører 
og foredragsholdere. Fra DNT Oslo omegn deltok 
23 personer. Administrativt var programopplegg og 
gjennomføring et samarbeid med DNT og Norsk 
Fjellmedisinsk selskap. Målgruppen var DNTs 
turledere, instruktører, samt samarbeidspartnere 
innen redning og medisin.

Første økt var etter middagen fredag kveld med 
tittel, «Dannelse i norsk natur», ved «Tindebestiger» 
Nils Faarlund. Han satte Norge i perspektiv med 
friluftsutviklingen i Europa for øvrig og hvor DNTs 
etablering i 1868 var langt tidligere enn for de øvrige 
nordiske land. Likeledes hvordan formidlingen av fjellet 
(lenge før dagens sosiale medier) til folk i byene ble til 
ved at kunstnere malte fjellandskap på en måte som 
gjorde folk nysgjerrig, slik at de selv ønsket å se nærmere 
på dette. Dermed ble en tidlig turisme etablert.

På lørdag fulgte følgende programposter:
• Ulykker i norsk natur, med innlegg fra forskjellige 

foredragsholdere, med spørsmål og kommentarer.
• Sikkerhet og beredskap i DNT, med innlegg 

fra forskjellige foredragsholdere, spørsmål og 
kommentarer.

Etter en godt tilrettelagt innelunsj, var programmet 
utendørs +5° C og sol med følgende fem valgfrie 
programposter;

Fra UT-danningskonferansen 2015. Foto: Marius Dalseg Sætre

• Praktisk førstehjelp utenfor allfarveg
• Turledelse i vinterfjellet
• Nødsituasjon i bratt terreng
• Fotografering på tur
• På tur med Nils Faarlund

Etter en fortreffelig fjellmiddag i spisesalen 
på Gjendesheim var det musikalsk og verbal 
underholdning fra lokale artister fra Øvre Heidal.

Søndag fortsatte med orientering om den pågående 
revidering av fjellvettreglene som skal være klare og 
lanseres før påsken 2016. Kan også som det ble sagt 
formuleres kort som «Ferd etter evne». Deretter 
sekvenser på:
• Turplanlegging
• Bekledning
• Vinterrelatert førstehjelp
• «Tanker på veien ut»

Avslutningsvis fikk vi en nydelig suppelunsj før 
hjemreise.

Programmet var pedagogisk godt sammensatt og svært 
relevant for de situasjoner vi kan forvente å komme 
opp i. Likeledes er dette materiell som vi selv kan 
bruke i våre turlederroller, instruktørroller og ledelse 
i de ulike medlemsforeningene. Det er interessant 
og imponerende at så mange ressurssterke personer, 
deriblant bl.a. leger, redningspersonell og frivillige 
DNT representanter, bruker sin tid og kompetanse til 
å formidle og dele råd og erfaringer med oss.

Takk for en inspirerende og lærerik UT-
danningskonferanse.
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Fra årets turlederhelg
v/ Maj Oxaal
Årets turlederhelg, 18-20 september, var for 
første gang på flere år lagt til én enkelt hytte, 
nemlig Gjendesheim. Det finnes så mange gode 
turalternativer i omegnen at det var nok å velge blant 
for 2 dager for alle.
For de som hadde inkludert reise, startet turen 
fra Sandvika busstasjon. Også denne gangen stakk 
kollektivtransporten kjepper i hjulene, ettersom det 
var feil på signalanlegget på togstrekningen Oslo 
S-Sandvika. Dette resulterte i at ingen tog gikk i rute, 
og de som gikk var så fulle at de mest av alt kunne 
minne om bildene vi har sett fra japanske t-baner.
Men alle kom seg til Sandvika i tide for avreise og alle 
hadde en hyggelig busstur oppover med innlagt pause 
på Valdresporten. Vi ankom Gjendesheim litt før 
«skjema» og hadde fått beskjed om at vi måtte vente 
en halvtime før vi fikk middag. Men heldigvis slapp 
vi inn i matsalen med én gang, hvor vi fikk nyte en 
herlig buffet, med så variert utvalg at det var umulig å 
smake seg gjennom alt. Siden det var relativt fullt på 
Gjendesheim, måtte vi fordele oss litt rundtomkring 
i peisestuene, men de som ikke ville legge seg tidlig 
hadde hyggelig samvær utover kvelden.

Yr.no hadde varslet strålende vær for helgen, med 
temperaturer opp mot 10°C, men med en del vind. 
Og Yr fikk rett. Etter frokost la dagens største gruppe 
av gårde langs Gjende for å gå Jo-stigen opp på 
Besseggen. Gruppen ble ledet av Anne Johansen, 
som fikk mye skryt av deltagerne. Oppe på Besseggen 
var det ganske stor trafikk av turgåere som gikk den 
«vanlige» ruten fra Memurubu, og enkelte lurte nok 
på hvor denne ganske store gruppen plutselig dukket 
opp fra. Den andre gruppen, myndig ledet av Anne 
Berit Johnsen, tok båten til Memurubu og gikk tilbake 
til Gjendesheim langs Gjende. Siden båten var en 
del forsinket, kom de litt sent i gang, og kom dermed 
i mål så å si samtidig med gruppen som hadde gått 
Jostigen. Deretter dusj, avslapping i peisestuen og 
nok en deilig middag. Dagens siste programpost var 
et foredrag om Gjendesheim ved bestyrer Marius 
Haugaløkken, som presenterte litt historikk og en 
del fremtidsplaner, bl.a. flytting av parkeringsplassen 
og gangbro over Gjendeosen. Deretter igjen hyggelig 
samvær i peisestuen.
Søndagen opprant nok en gang med strålende 
høstvær, og litt mindre vind enn lørdagen. Etter 
frokost var det årsmøte, som startet med avsynging av 

Ved Besseggen, fra Turlederhelg 2015. Foto: Sven Erik Grindvold
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bursdagssang for Anne Berit. Selve møtet ble effektivt 
ledet av Stig, og ble avsluttet godt under den oppsatte 
timen. Dette var nok for mange den «store dagen», 
siden tur opp Synshorn (v. Bygdin) langs den nylig 
anlagte via ferrata sto på programmet. For mange var 
nok denne turen en utfordring av egen komfort-sone, 
men alle kom seg opp og alle var strålende fornøyde 
med turen. Gruppe nr. 2 gikk over Knutshø, også 
dette for mange en ganske luftig opplevelse, men Ola 
Kleiven var en dyktig turleder og loset alle trygt over. 
Siste gruppe valgte å gå oppover mot Sikkilsdalshø, 

ledet av Wolfgang Leister, og selv om denne turen 
kanskje ikke hadde de store utfordringene, ga den 
til gjengjeld fantastisk panoramautsyn over store 
deler av Jotunheimen etter å ha kommet over 
fjellbjerkeskogen. Tilbake på Gjendesheim fikk vi 
servert en deilig suppelunsj, og de som ønsket rakk 
også å ta seg en dusj før avreise.
Også bussturen hjem gikk knirkefritt, nok en gang 
med pause på Valdresporten.
Takk til styret for nok en strålende turlederhelg !

Husk å fylle på 
førstehjelpspose og 

se på utløpsdato på 
de forskjellige tingene. 

Første¬hjelpspose fylles på hos 
DNT Oslo og Omegn.

HUSKELAPP

Via-Ferata-gjengen. Foto: Gerda Grøndahl
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Referat fra Turledermøtet den 13. oktober 2015
Referent: Beate Heilemann

Ca. 40 personer var tilstede i DNT Oslo og Omegns 
lokaler. Møtet ble som vanlig dyktig innledet av 
turledergruppas formann Stig Solberg.

Han fortalte først fra den vellykkede Turlederhelgen 
på Gjendesheim (18.-20. september) med morsomme 
turer til Knutshø og opp Jostigen (stien som går langs 
Gjende og opp til midt på Besseggen). Noen dristige 
var også med på klatreturen «Synshorn via ferrata» på 
østsiden av Synshorn ved Bygdin.

Videre refererte Stig fra UT-danningskonferansen 
2015 (9.-11. oktober) på Gjendesheim. Årets høstmøte 
er 11. november. Ifjor var dette noe langdrygt. I år vil 
høstmøtet ikke vare mer enn to timer.

Kveldens foredragsholder var Kjell Reidar Hovelsrud. 
Kjell Reidar er fra Bærum og ble tidlig et lidenskapelig 
medlem av Bærum trekkhundklubb – «Rett fra skolen 
til snøhulen», som han selv sier. Da Oslomarka ble 
for tam begynte han å ferdes i Jotunheimen. Han 
fikk etterhvert lang fartstid på Svalbard med mange 
overvintringer, både som fangstmann, turoperatør og 
ekspedisjonsleder. Polfarere søker ofte hans råd.

Kjell Reidar viste lysbilder fra Svalbard og fortalte 
spesielt om de årene da han etablerte og bygget opp 
sin egen fangststasjon i Mushamna, på østsiden av 
Woodfjorden på halvøya Andrée Land. Her overvintret 
han som fangstmann fra 1987 til 1994. Han bygde først 
opp en hytte på Krosspynten lengere øst på Andrée 

Land, men fikk store problemer med sysselmannen og 
måtte til slutt flytte til Mushamna. Dette var en meget 
frustrerende tid.

Sysselmannen kjøpte til slutt hytta i Mushamna av Kjell 
Reidar, men Kjell Reidar har den dag i dag bruksrett på 
den. Han har som regel hatt en tur i året dit.

Det var et meget engasjerende foredrag, (selv om jeg 
personlig ikke har noen sans for fangstaktiviteter). 
Revefangst var det han tjente mest på. Han laget 
produkter selv og solgte mye til Longyearbyen. Vintrene 
var naturligvis harde, mørke og lange med maksimum 
på minus 49,6 grader i februar 1992.

Kjell Reidar har også utgitt 3 bøker – «Svalbard : et 
eventyrlig polarliv, 2000», «Isbjørnliv, 2008» og «Slik 
overlever du i uvær og kulde : vinterguide i fjellet, 
2012».

Etter den sedvanlige hyggelige spisepausen kom 
Magnus Wethal (turleder, kursinstruktør og medlem 
i DNTs utdanningskomité) for å gi oss en innføring 
i turlederutdannelsen i DNT. Det ble en meget 
inngående innføring i de forskjellige modulene. (Se 
DNTs nettsider).

Til slutt oppmuntret vinterturlederne Gerda 
Grøndahl, Peter Warren og Vidar Thorsvik flere til 
å ta vinterturlederkurs og å prøve seg som turleder i 
vinterfjellet. De avsluttet med å svare på spørsmål.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 2100.

Høsttur Rondane. Foto: Peter Warren
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Turlederintervju
Turleder navn: Wenche Dietrichson.
Turleder siden år: 2004

Type turer du leder? Seniorturer, både nærturer og 
turer på fjellet. Leder i Seniorgruppa. Det startet ved 
at jeg ledet en stavgangsgruppe for DNT, så ble jeg 
spurt om å bli turleder.

Siste tur du ledet? Turbussen sist onsdag og 
heldagstur til Kongsvinger på torsdag.

Jeg spør vanligvis om hvordan man jobber 
for å huske navn på alle i gruppen. Det 
er veldig mange med på dine turer 
og du er kjent for å huske mange 
navn. Hvordan klarer du det? 
Delvis gjennom assosiasjoner, men 
jeg har også god erfaring fra da 
jeg jobbet som rektor med mange 
kollegaer og elever.

Hvordan er det å være 
seniorturleder? Det er spreke, sporty 
folk som kommer, som er glad i å gå på 
tur. De fleste er vant til å gå på tur fra tidligere 
i livet og fortsetter med det. Det er veldig sosialt. 
Trivelig og positive turdeltakere, sjelden noen som er 
misfornøyd.

Det kan være vanskelig å legge opp til forskjellige 
nivåer. På Turbussen har vi 3 turlengder/nivåer. I 
Seniorgruppa tilbyr vi turer på torsdager og søndager 
med stor variasjon, som vi graderer fra en til fire 
støvler. Vi har toppturer i marka og lettere turer på 
øyene og ved vann. Noen av turene er aktivitetsturer 
hvor vi bl.a. bader, plukker bær eller steker sveler.

Nå har du nevnt Turbussen, heldagstur og 
Seniorgruppa, det blir mange turer? Ja, May-Liss 
Hansen, Fagsjef Senior på kontoret, organiserer 
Turbussen, heldagsturer og fjellturer for seniorer, 
med oss som frivillige turledere. Seniorgruppa er 
en dugnadsbasert turgruppe for seniorer, med eget 
styre, som setter opp eget turprogram, på samme 
vis som Turgruppa og Vandregruppa. Vi har også 
medlemsmøter 4 ganger pr år med interessante 
foredrag. Programmet for hele året kommer i 
brosjyren Senioraktiviteter og på nettet.

Hvorfor ble du med i styret til Seniorgruppa? Vi 
har et godt miljø i styret, jeg ble forespurt og ønsket å 
bidra. Etter 5 år som vanlig styremedlem, og nå som 

leder, er dette er mitt siste år i styret. Vedtektene sier 
maks 6 år. Det synes jeg er en bra ordning fordi det er 
lurt å skifte ut, få inn nye idéer og impulser.

Hvor gammel er en senior? Alle medlemmer 
over 60 år er automatisk med som senior. Vi har 
deltakere fra i slutten av 50 årene til over 90 år. Så 
aldersspredningen innen senior er like stor som 
for gruppen voksen (30-60 år). Vi jobber med å 

utvide tilbudet for yngre seniorer, f.eks. utvide 
tursesongen, har dagstur med kano 

og ønsker flere som vil bli med på 
overnattingsturer i marka.

Hvor mange grader må det være 
i luften og vannet før du bader 
i fjellvann? Jeg er oppvokst på 
Sørlandet med sjø og svømming. 

Det er i de senere år jeg er blitt 
så glad i fjellet og bader gjerne i 

fjellvann selv når det er kaldt.

Bruker du GPS når du leder nærturer? 
Jeg har GPS med, men turen går etter kartet. GPS 

er nyttig på befaringer, og når vi legger opp turer 
for å vurdere avstand og høyde i terreng. Deltakerne 
spør om avstand og høydemeter underveis. 
Seniorgruppa har GPS-kurs uten overnatting, GPS 
workshop og turer med Geocaching.

Hvor brukte du sist verdibong? Jeg får dessverre 
ikke brukt bongene like fort som jeg får dem. Sist jeg 
brukte bonger tror jeg var på Liomseter.

Favoritt turområde og/eller favoritt DNT hytte? Jeg 
var mest vant til å gå i Nordmarka, men er blitt kjent 
med og glad i å gå i alle markene rundt Oslo. Når det 
gjelder DNT-hyttene opplever jeg at de er forskjellige, 
men alle er like trivelige!

Annet du ønsker å få frem? Antall turledere som tar 
seniorturer har vokst de siste årene. Det er gledelig og 
gir muligheten til flere turer og større variasjon. Men 
vi ønsker naturligvis flere.

Andre utfordringer som seniorturleder? Som i 
alle sosiale grupper så ønsker vi flere menn, både på 
turene og i styret.

Intervjuet av Sigrid Bellamy   
Dato intervju: oktober 2015



AKTIVITETSKALENDER
NOVEMBER
24. Turledermøte
DESEMBER
6. Frist ønske vinterturer
8. Åpen kafé
10. Turslippkveld vinter 2016
JANUAR
12. Åpen kafé
27. Turledermøte
FEBRUAR
5.-7. Vinterturledersamling
5.-7. Vinterturlederkurs DNT ung, del 1
27.-3.3. Vinterturlederkurs DNT sentralt
MARS
11.-15. Vinterturlederkurs DNT ung, del 2
APRIL
6/4 Bli kjent med DNT  
16 –17/4 Grunnleggende turlederkurs  
20/4 Nærturlederkurs Oslo 
23-24/4  Kanokurs for turledere  
 

Returadresse:
DNT Oslo og Omegn
Pb. 7 Sentrum, 0101 Oslo
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Ved Geitsjøen øst på Hardangervidda,
Foto: Hilde L. Magnussen

Vidda i øynene

Noen mennesker har vidda i øynene,
du ser på dem at de har reist langt i tankene,
at himmelen er høy inne i dem.

Disse menneskene kan godt være hjelpeløse i et supermarked
og går seg ofte vill i storbyer.

Men uansett har de en ro i seg,
en ro som kommer fra vide horisonter og lange linjer.

Av Liv Anny Sæterdal

Styret i Turledergruppa:
Leder: Stig Solberg (turlederstyret@dntoslo.no)
Birger Baisgård, Sigrid Bellamy, Gerda Grøndahl, 
Bente Hagen, Ola Kleiven
Representant fra styret i DNT Oslo og Omegn: 
Camilla Horten
Sekretær: Claudia von Gostomski

DNT Oslo og Omegn
Tlf: (Sentralbord) 22 82 28 00
Tlf: (Turinfo) 22 82 28 22
Internett:   www.dntoslo.no

Aktivitetsavdelingen
Leder: Margrethe Assev
Fagsjef DNT Ung og fjellsport: Hanne Marte Furuset,
Gaute Dalastøyl Jensen, Marit Vidnes
Fagsjef fjell: Camilla Horten, Kari Larsen, Ellen K. Næsje, 
Claudia von Gostomski, Mari Clementine Østgaard (vikar)
Fagsjef Senior: May-Liss Hansen
Fagsjef Prosjekt og helse: Hanne Tretterud Lund,
Mari Kolbjørnsrud
Fagsjef Barnas Turlag: Maren Ekeland, Kristin Baune 
Bochud 
Fagansvarlig kajakk / drift Sørenga: Jostein Langslet


