
Modulplan for modul 2 Grunnleggende Turlederkurs 
Personer som har deltatt på grunnleggende turlederkurs er godkjent turleder for turer i nærmiljøet 
som i hovedsak går på veier og stier.  
 
Tidspunkt/varighet: 15 timer (2 dager). Kurset kan arrangeres hele året.  
 
Opptakskrav: For opptak til Grunnleggende Turlederkurs, kreves det gjennomført 
ambassadørkurset, og god generell turkunnskap. Aldersgrense er 16 år. 
 
Mål: 
Etter endt kurs skal deltagerne ha: 

- God praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse.  
- God generell turkunnskap. 
- God kunnskap om turutstyr, turbekledning og mat/drikke på tur.  
- Grunnleggende orienteringsferdigheter.  

 
Organisering/arbeidsform: 

- Forelesning. 
- Praktiske og teoretiske øvelser. 
- Gruppearbeid. 
- Individuelle oppgaver.  

 
Vurdering 
Alle som er aktivt deltakere og fullfører kurset, vil få deltagerbevis. Kursleder vil gi råd til de 
deltagerne som ønsker det i forhold til mulighet for videre utdanning som sommerturleder.  
 
Anbefalt litteratur: 

• Turlederhåndboken, DNT. 
• Hmm, hvor er jeg nå, Norges Orienteringsforbund.  
 
I tillegg kommer litteratur for ambassadørkurset: 
• DNTs veivalgsdokument og årsberetning. 

• Medlemsforeningens veivalgsdokument og årsberetning. 
• DNTs og medlemsforeningens nettsider. 
• Aktuell brosjyrer fra DNT og medlemsforeningen om de ulike aktivitetstilbudene; Barnas 

Turlag, DNT Ung, folk flest, fjellsport, senior osv. 
• Aktuelle brosjyrer fra Direktoratet for Naturforvaltning(DN) om friluftsloven og 

allemannsretten. 
• Til fots i Norge, DNT 
• Så du det eller gikk du forbi, Stavanger Turistforening. 



 

Godkjent studieplan for kurset: 

TEMA/TID INNHOLD LITTERATUR 

Kursstart.  - Presentasjon av kursleder, kursinnhold, 

arbeidsform. 

- Praktisk informasjon  

 

Kort repetisjon av  

ambassadørkurset. 

 

CA ¼  TIME 

- Hva lærte vi på ambassadørkurset? 

 

Se litteraturliste for 

ambassadørkurset.  

 

Turlederrollen  

 

CA 5 TIMER 

- Viktige lederoppgaver. 

- Hva kjennetegner en god leder? 

- Formidlingsteknikker. 

- Hvordan høre og se alle turdeltagerne? 

- 

Turlederhåndboken 

 

Generell litteratur 

om friluftslivet 

Kart og kompass 

- detalj orientering  

 

CA 4 TIMER 

- Grunnleggende innføring i kart og 

kompass. 

- Ulike typer kart 

- Målestokk og ekvidistanse 

- Turplanlegging 

- Beregning av rutetider 

- Kompasskurs 

- Formidling av kartkunnskap  

- Formidling av naturkunnskap 

- Formidling av DNTs holdninger  

 

Hmm – hvor er jeg 

nå 

Bekledning/utstyr 

 

CA 1 TIME 

- Gjennomgang av hensiktsmessig 

bekledning på tur.  

- Hvilke fordeler/ulemper har de mest kjent 

materialene som ull/bomull/gortex  

 

Mat og drikke på tur 

 

CA 2 TIMER 

- Grunnleggende teori om mat og drikke på 

tur 

- Bruk av vanlige kokeapparater (rødsprit, 

gass) 

- Mat på bål. Hvordan lage bål. 

 

 

 

Ferdaråd 

 

CA 1 TIME 

- Hvordan og hvorfor  

Kursavslutning 

 

 

  

 

 

 



Veiledende kursprogram for Grunnleggende Turlederkurs 
 

Lørdag  

10.00-11.00  

Oppmøte  

- Velkommen til kurs 

- Kort informasjon 

- Presentasjonsrunde (Ferdaråd) 

- Forventninger til kurset / helga 

- Turlederrollen. Felles introduksjon. Hva kjennetegner en god turleder? 

 

11.00-12.30 

Turlederrollen i praksis 

- Gjennomføring av en kort nærmiljøtur til overnattingsplassen 

- Fokus på viktige turlederoppgaver som organisering, kart og kompass, 

formidlingsteknikker, hvordan høre og se alle, holde tidsskjema med mer.  

-  

12.30-12.45 

Velkommen til hytta, samling på tunet, praktisk informasjon og innkvartering 

 

12.45-14.00 

Lunsj ved bålplassen  

- Hvordan lage enkel, spennende og god ute-mat? 

- Bruk av bål og kokeapparater 

 

14.00- 17.00 

DNT- Ambassadørkurs 

Gjennomfører ambassadørkurset med power point presentasjon . 

 

17.00-19.00 

Kart og kompass  

Grunnleggende innføring i kart og kompass: hva er et kart, karttegn, målestokk, ekvidistanse, 

ulike karttyper, kompass, kompasskurs, beregning av turdistanser, med mer. 

 

Etter introduksjonen legges det opp til en tur med fokus på  

- orientering på 50 000 kart  

- orientering på orienteringskart  

- praktiske øvelser for tilvenning og opplæring i kart og kompass  

 

19.30- 21.00 

Utemiddag 

 

21.00-22.00 

Gruppeoppgaver om turledelse i nærmiljøet.  

22.00 

Sosialt samvær  

 

 



 

 

Søndag  

08.00-09.00  

Frokost 

 

09.00 -11.30 

- Turledersekken 

- Bekledning og utstyr   

- Grunnleggende teori om mat og drikke på tur  

- Enkle skjul for vær og vind  

 
11.30 – 12.00  

Matpakkelunsj 

 

12.00-15.00 

Turlederrollen i praksis – legges opp til en tur med vekt på disse temaene  

– Formidling av kultur og historie, flora og fauna (ta gjerne med en lokal dyktig kjentmann til 

dette tema).  

- Formidlingsteknikker (alle skal øve på å være turleder, starte eller avslutte turen osv.)  

- Rullerende turlederspill med innlagte case.  

- Sikkerhet/ risikovurderinger  

 

15.00- 15.30 

Turplanlegging – hva er det viktig å huske på? (kan gjerne taes gruppevis rundt kartet).  

 

15.30-16.00 

Jeg den nye ”Nærmiljøturlederen” - hva kan jeg bidra med?  

Kursevaluering og avslutning 

Utdeling av kursbevis 

Fottur tilbake til utgangspunktet 

 

 

 


