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Forside: På vei opp lia 
fra Sota Sæter på årets 
turlederhelg. Vår alles 
frivilligansvarlig i DNT 
Oslo og Omegn, Claudia 
von Gostomski, ser ganske 
fornøyd ut!
Foto: Ragna Hirsch

LEDER 
Kjære turledere
Sommersesongen er definitivt over. Vi har passert 
vinterdagen (14. oktober, dagen vintersiden på 
primstaven begynner), og i fjellet har kong vinter 
meldt sin ankomst.

Våre turledere har gjennomført sine turer med 
glans – ingen alvorlige skader på fjellturene denne 
sommeren. (Den tragiske dødsulykken på Hurum 
er ikke med i denne statistikken.) Vi ønsker å tro at 
jevnlig oppfriskning av turlederkompetanse bidrar 
til dette. Som turledere har vi et stort ansvar og det er viktig med påfyll så vi 
føler oss trygge i rollen. Vi er på mange måter DNTs «spisse» ende. Det er oss 
turdeltakerne ser og forholder seg til. Det er vi som har mulighet til å gi DNT 
et godt omdømme og flere deltakere på tur.

Jeg vil takke administrasjonen i Storgata som legger til rette for oss turledere. 
Det er en glede å komme innom og hente turledermappe og utstyr. Alltid blide 
og imøtekommende til tross for en hektisk hverdag. Det setter vi stor pris på!
Vi hadde en vellykket turledersamling på Sota Sæter i Breheimen i september. 
Til og med værgudene var på vår side denne vakre høsthelgen. Lokal turleder 
Arnt Sveen tok oss med på flotte turer til Sottjønni lørdag og mot Mysubytta 
søndag. Søndag morgen startet med årsmøte og informasjonsmøte. Vi hadde 
gode diskusjoner, innspill og forslag som vi tar med oss i det videre arbeidet i 
styret.

Jeg retter en stor takk til Sine Sara Astad som gikk ut av styret etter eget ønske. 
Hun studerer i Australia og da er det langt hjem. Under årsmøtet var hun like 
fullt med på Skype – det viser hvilket engasjement Sine Sara har hatt for DNTs 
turledere. Igjen: TUSEN TAKK!

Inn i styret ønsker vi hjertelig velkommen til Ragna Hirsch. Valgkomitéen har 
gjort en god og omfattende jobb, ingenting ble overlatt til tilfeldighetene. 
17. oktober gjennomførte det nye styret sitt første styremøte på Huldreheim i 
Rælingen. Alle var til stede og alle ble til dagen etter. Vi startet møtet klokka 
1700 og var så vidt ferdig med agendaen før dagen ebbet ut. Innimellom 
alle sakene serverte Monika en fortreffelig lakserisotto. Det er både 
krevende og inspirerende å være styreleder for engasjerte og kunnskapsrike 
styremedlemmer. Og for dere som er turledere: Bruk oss – vi kan ikke 
garantere gjennomslag for alle ønsker – men vi skal jobbe for turledernes beste.

I forrige uke passerte jeg Finse med toget. Den nye Brebua ser helt ferdig ut på 
utsiden og skal etter planen åpnes 12. desember. Der skal vi ha turledersamling 
for vinterturledere i januar – verdt å ta med seg!

På vegne av styret ønsker jeg dere alle en god og lun mørketid. Plutselig blir 
dagene lysere igjen og da starter den fine vintersesongen!

Gerda Grøndahl, leder av turlederstyret
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Vinterens turledermøter
Turledermøtene er et sosialt møtested med faglig 
innhold. Vanligvis har vi en foredragsholder som 
presenterer et aktuelt tema, etterfulgt av en pause 
med forfriskninger. Etter pausen fortsetter møtet med 
diskusjoner, caser eller et foredrag til. Alle turledere, 
uansett status og tilhørighet, er hjertelig velkomne på 
møtene. Det er bare å møte opp og ta med godt humør! 

Høsten 2019 og vinteren 2020 er det planlagt følgende 
turledermøter: 
•	 20.	november	2019 på	Sørenga	friluftshuset, 

kl 18:00. Tema: «Redning i fjellet – sommer og 
vinter». Politibetjent Øyvind Finnekåsa Aaboen 
fra Nord-Gudbrandsdal lensmannskontor vil blant 
annet fortelle om politiets rolle og oppgaver i 
en redningsaksjon i fjellet, sommer som vinter. 
Dessuten vil Kjell André Ringdal fra Røde Kors 
snakke om deres oppgaver i redning og søk.

•	 21.	januar	2020 i Storgata 3, kl 18:00. Tema: 
«sporløs ferdsel». En foredragsholder som har vært 
med på ekspedisjoner gir oss tips om hvordan vi 
som turledere kan praktisere sporløs ferdsel. Ett av 
spørsmålene vi bør diskutere er hva og hvordan vi 
skal snakke med turdeltakerne om sporløs ferdsel.

•	 26.	februar	2020 i Storgata 3, kl 18:00. Tema: 
«Dugnadsarbeid i DNT Oslo og Omegn». 
Representanter fra flere dugnadsgrupper vil 
informere om sitt arbeid. Vi håper å få besøk som vil 
fortelle om det å være hyttevakt og hyttetilsyn, være 
i vedgruppa, jobbe med varding og stimerking, og 
om det å vedlikeholde bruer, slik brugruppa gjør. 

Foto: Asbjørn Pedersen, dugnadsgruppa

Fellestur: Gjennom hjartet av Jotunheimen. Foto Anna Larsson

Elin maler en T ved Drykkjarsteinen på stien mellom Mid-
dalsbu og Litlos. Foto: Alf Fagersand
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Ledige turlederoppdrag vinteren 2020

Forkortelser og forklaring til turlederstatus
GT = grunnleggende turleder. Du må være minst grunnleggende turleder for å lede denne 
turen eller aktiviteten
ST = sommerturleder. Du må være minst sommerturleder for å lede denne turen eller 
aktiviteten. For vinterturer på fjellet skal du har god erfaring fra flere skiturer på høyfjellet fra 
hytte til hytte.
VT = vinterturleder. Du må være minst vinterturleder for å lede denne turen eller aktiviteten
AL = aktivitetsleder. Du må være aktivitetsleder/ha erfaring med barn for å lede denne turen 
eller aktiviteten
NT = nærturleder. 
IT = Instruktør. Du må være godkjent instruktør.
SKR = må ha skredkurs; SKA = skredkurs alpint
BRE = må ha brekurs
TOP = toppturerfaring
Engelsk språk = Turen står oppført i det engelske vinterprogrammet. Turleder bør beherske 
engelsk godt da det vanligvis er mange utenlandske deltakere med på disse turene.

Fra vandregruppas tur «Langs Jostedalsbreen» Foto: Albrecht Hofheinz

Nå kan du melde din interesse for å lede vinterturer 
for DNT Oslo og Omegn. Alle aktive turledere i DNT 
Oslo og Omegn skal ha fått en epost med en lenke 
til et regneark med ledige oppdrag. Har du ikke fått 
denne eposten? Da kan du sende en epost til Claudia 
cvg@dntoslo.no og be om lenken. 

Frist	for	å	melde	sin	interesse	for	inntil	3	turer	er	
24.	november	2019.

Når du bruker regnearket, skriv ditt navn i ledig blått felt 
for turen(e) du ønsker å lede. Ikke skriv i grønne felter! 
Har du flere turer du kan tenke deg å lede, skriver du 
et tall foran ditt navn i prioritert rekkefølge. Ønsker 
du å lede turen sammen med en annen turleder, skriv 
begge navnene i ett felt. Du trenger ikke lagre fordi 
dette gjøres automatisk. Når du registrerer navnet ditt 

i regnearket, samtykker du til at denne listen gjøres 
tilgjengelig for andre som ønsker å være turleder. Det 
gjelder ikke «første mann til mølla», og det kan stå 
flere turlederønsker enn turlederbehov for samme tur. 

Som turledere skal du skape turfellesskap og 
involvering av deltakerne underveis på turen. Husk 
å velge en tur etter egen evne! Bemerk at noen turer 
har engelsktalende deltakere. På turene i vinterfjellet 
er det obligatorisk med tilstrekkelig varm sovepose, 
vindsekk, spade og liggeunderlag for hver turleder og 
hver enkelt deltaker.

Etter fristen starter administrasjonen med fordelingen 
av turer. Har du fått en tur kommer du til å få tilsendt 
en turlederbekreftelse. Denne skal signeres og 
returneres senest to uker etter utsending.
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Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status
Senior 22.03.20 28.03.20 12514-01 Skarvheimen 55+ 8 2 1 VT+ 1 ST
Senior 29.03.20 2.04.20 12510-01 Rondane 55+ 12 2 1 VT+ 1 ST
Senior 14.04.20 18.04.20 12511-01 Ski og turopplevelser på Krækkja 30 4 2 VT+ 2 ST
Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status
DNT ung 16.01.20 19.01.20 12584-01 Grunnkurs skred (NF) Hemsedal 

(19-30 år) 8 2 NF SKR 
instr 1

DNT ung 17.01.20 19.01.20 12526-01 Hyttetur i Nordmarka (19-30 år) 
(2020) 8 2 VT/ST/GT

DNT ung 24.01.20 26.01.20 12529-01 Skitur i Nordmarka (13-16 år) 
(2020) 12 2 VT/ST/GT

DNT ung 1.02.20 2.02.20 12531-01 Skitur til Vikkelihytta (16-24 år) 
(2020) 7 2 VT/ST/GT

DNT ung 15.02.20 18.02.20 12582-01 Vinter BaseCamp (16-26 år) 10 2 VT/ST

DNT ung 4.03.20 8.03.20 12585-01 Fra Femundsmarka til söta bror 
(19-30 år) 7 2 VT

DNT ung 6.03.20 8.03.20 12545-01 Vintertelting for nybegynnere (19-
30 år) (2020) 10 2 VT/ST

DNT ung 13.03.20 15.03.20 12547-01 Toppturhelg på Skarvheim (19-30 
år) (2020) 6 2 VT SKR 

TOP

DNT ung 13.03.20 15.03.20 12549-01 Vintersamling / årsmøte DNT ung 
Oslo 2020 40 10 VT/ST/GT

DNT ung 26.03.20 29.03.20 12546-01 Vintertelting for nybegynnere 2 
(19-30 år) (2020) 10 2 VT/ST

DNT ung 2.04.20 5.04.20 12551-01 DNT ung SAGA Ringebufjellet 
(19-30 år) 6 2 VT

DNT ung 17.04.20 19.04.20 12550-01 Hyttetur på Finse (13-16 år) 
(2020) 8 2 VT/ST

DNT ung 23.04.20 26.04.20 12578-01 Skitur i Skarvheimen (19-30 år) 8 2 VT/ST

DNT ung 30.04.20 3.05.20 12581-01 Toppturcamp på Valdresflya (19-
30 år) 10 2 VT SKR 

TOP

DNT ung 21.05.20 24.05.20 12586-01 Toppturhelg på Sota Sæter (19-
30 år) 10 2 VT SKR 

TOP
Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status
DNT fjellsport 10.01.20 12.01.20 12540-01 Skitur på Lifjell - introduksjon til 

vinterfriluftsliv 12 2 VT

DNT fjellsport 23.01.20 26.01.20 12561-01 Topptur- og NF skredkurs alpint, 
Hemsedal 10 2 IT SKA

DNT fjellsport 31.01.20 2.02.20 12532-01 Isklatring nybegynnerkurs - Rjukan 8 2 IT isklatring

DNT fjellsport 14.02.20 16.02.20 12534-01 Isklatring nybegynnerkurs - 
Hemsedal 8 2 IT isklatring

DNT fjellsport 20.02.20 23.02.20 12562-01 Topptur- og NF skredkurs alpint, 
Fondsbu 10 2 IT SKA

DNT fjellsport 21.02.20 23.02.20 12539-01 International Randonnèe 
Weekend at Hemsedalsfjellet 8 2 VT SKR

DNT fjellsport 6.03.20 8.03.20 12538-01 Snøhetta på fjellski 12 2 VT SKR

DNT fjellsport 13.03.20 15.03.20 12537-01 I Nansens fotspor over 
Vossaskavlen 12 2 VT

DNT fjellsport 1.04.20 4.04.20 12564-01 Topptur- og NF skredkurs alpint, 
Krossbu 10 2 IT SKA 

BRE1

DNT fjellsport 3.04.20 5.04.20 12542-01 To trygge toppturer ved 
Gjendesheim 12 2 VT

DNT fjellsport 7.04.20 12.04.20 12553-01 Høgruta Jotunheimen 8 2 IT SKR1 
BRE1
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DNT fjellsport 22.04.20 26.04.20 12543-01 Fjellskitur over Breheimens topper 12 2 VT/IT BRE1

DNT fjellsport 23.04.20 26.04.20 12565-01 NF videregående skredkurs alpint, 
Hemsedal 6 1 IT SKA

DNT fjellsport 29.04.20 3.05.20 12563-01 Topptur- og NF skredkurs alpint, 
Sota Sæter 10 2 IT SKA

DNT fjellsport 30.04.20 3.05.20 12544-01 Toppturhelg i Romsdalen 10 2 VT SKR
DNT fjellsport 30.04.20 3.05.20 12552-01 Josten på langs 8 2 VT/IT BRE1

DNT fjellsport 12-Des-
19

12-Des-
19 12554-01 Skiteknikk-duggis 12 2 IT ski

DNT fjellsport 7.01.20 7.01.20 12554-02 Skiteknikk-duggis 12 2 IT ski
DNT fjellsport 23.01.20 23.01.20 12554-03 Skiteknikk-duggis 12 2 IT ski
DNT fjellsport 4.02.20 4.02.20 12554-04 Skiteknikk-duggis 12 2 IT ski
DNT fjellsport 20.02.20 20.02.20 12554-05 Skiteknikk-duggis 12 2 IT ski
DNT fjellsport 3.03.20 3.03.20 12554-06 Skiteknikk-duggis 12 2 IT ski
DNT fjellsport 19.03.20 19.03.20 12554-07 Skiteknikk-duggis 12 2 IT ski
Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status
Barnas Turlag 11.01.20 Skitur til åpning av Nye 

Kobberhaughytta (7-12 år) åpent 2 GT

Barnas Turlag 2.02.20 Kom deg ut-dagen på Sognsvann 5000 15 AL/Ingen
Barnas Turlag 2.02.20 Kom deg ut-dagen på Furuset 1000 10 AL/Ingen
Barnas Turlag 8.02.20 Skitur til Fuglemyrhytta (7-12 år) åpent 3 GT 

Barnas Turlag 9.02.20 Vinterfest på Ola Narr i regi av 
FRIGO 500 5 AL/Ingen

Barnas Turlag 16.02.20 20.02.20 12573-01 Vinterdager i Femundsmarka 
(9-12 år) 20 2 1 VT + 1 ST

Barnas Turlag 17.02.20 21.02.20 12459-03 Turboteam ukjent 2 1 ST + 1 AL
Barnas Turlag 17.02.20 Eventyryoga (4-6 år og 7-9 år) 25 x 2 1 hjelper
Barnas Turlag 19.02.20 Vinterferiedag på Friluftshuset åpent 2 hjelper

Barnas Turlag 22.02.20 23.02.20 Mini-ekspedisjon i Lillomarka 
(7-12 år) 22 3 GT

Barnas Turlag 29.02.20 1.03.20 Villmarkshelg på Sæteren Gård 
(2-5 år) 26 2 1 GT + 1 AL

Barnas Turlag 1.03.20 Markadagen på Skullerud 500 5 AL/Ingen
Barnas Turlag 7.03.20 Mina og meg - foredrag 70 2 hjelper
Barnas turlag 13.03.20 15.03.20 12575-01 Snøhuletur på Finse 18 3 2 VT + 1 AL

Barnas Turlag 14.03.20 15.03.20 Villmarkshelg på Sæteren Gård 
(2-5 år) 26 2 1 GT + 1 AL

Barnas Turlag 20.03.20 22.03.20 12575-02 Snøhuletur på Finse; turleder 
forbereder dagen før turstart 18 3 2 VT + 1 AL

Barnas Turlag 22.03.20 Yoga i snøen (4-6 år og 7-9 år) 25 x 2 1 hjelper

Barnas Turlag 28.03.20 29.03.20 Villmarkshelg på Sæteren Gård 
(2-5 år) 26 2 1 GT + 1 AL

Barnas Turlag 6.04.20 Påskeferiedag på Friluftshuset åpent 1 hjelper
Barnas Turlag 9.04.20 12.04.20 Turboteam [Hytte ikke avklart] ukjent 2 1 ST + 1 AL
Barnas Turlag 9.04.20 12.04.20 Turboteam [Hytte ikke avklart] ukjent 2 1 ST + 1 AL

Barnas Turlag 22.04.20 Bli kjent med Barnas Turlag - 
foredrag 70 2 hjelper

Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status
Voksen 5.02.20 5.02.20 12524-01 Kart og kompasskurs - Oslo 14 1 kart&komp
Voksen 11.02.20 11.02.20 12524-02 Kart og kompasskurs - Oslo 14 1 kart&komp
Voksen 20.02.20 20.02.20 12524-03 Kart og kompasskurs - Oslo 14 1 kart&komp
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Voksen 3.03.20 3.03.20 12524-04 Kart og kompasskurs - Oslo 14 1 kart&komp
Voksen 23.04.20 23.04.20 12524-05 Kart og kompasskurs - Oslo 14 1 kart&komp
Voksen (eng) 26.03.20 1.04.20 12496-01 Klassikeren i Rondane 14 2 1 VT + 1 ST
Voksen 6.02.20 9.02.20 12508-01 Midtvintertur til Finse; ikke kvistet 12 2 1 VT + 1 ST
Voksen 7.02.20 9.02.20 12490-01 Tre skidager gjennom Nordmarka 12 2 1 VT + 1 ST
Voksen 27.02.20 1.03.20 12512-01 Skidager på Gjendesheim 12 2 1 VT + 1 ST

Voksen (eng) 5.03.20 8.03.20 12486-01 Hardangervidda nord; delvis 
kvistet 12 2 1 VT + 1 ST

Voksen (eng) 14.03.20 21.03.20 12518-01 Klassikeren Hardangervidda øst 12 2 1 VT + 1 ST
Voksen 19.03.20 22.03.20 12501-01 Skidager på Glitterheim 12 2 1 VT + 1 ST
Voksen (eng) 22.03.20 29.03.20 12500-01 Gjennom Jotunheimen 12 2 1 VT + 1 ST
Voksen 27.03.20 31.03.20 12559-01 Rundtur Jotunheimen vest 12 2 1 VT + 1 ST
Voksen (eng) 28.03.20 3.04.20 12525-01 En klassiker i Jotunheimen 12 2 1 VT + 1 ST
Voksen (eng) 29.03.20 5.04.20 12500-02 Gjennom Jotunheimen 12 2 1 VT + 1 ST

Voksen (eng) 1.04.20 8.04.20 12513-01 Kremtur i Breheimen og 
Jotunheimen 12 2 1 VT + 1 ST

Voksen (eng) 2.04.20 5.04.20 12503-01 Rondane SØR 12 2 1 VT + 1 ST
Voksen 3.04.20 9.04.20 12521-02 I hjertet av Hardangervidda 12 2 1 VT + 1 ST

Voksen 4.04.20 9.04.20 12485-01 Villmarksskitur i Femundsmarka; 
ikke kvistet 12 2 1 VT + 1 ST

Voksen 4.04.20 9.04.20 12506-01 Gjennom Rondane 12 2 1 VT + 1 ST
Voksen 5.04.20 9.04.20 12559-02 Rundtur Jotunheimen Vest 12 2 1 VT + 1 ST
Voksen 7.04.20 13.04.20 12521-01 I hjertet av Hardangervidda 12 2 1 VT + 1 ST

Voksen (eng) 17.02.20 22.02.20 12476-01 Magisk midtvintertur i Langsua 
Vinter; delvis kvistet 10 2 1 VT + 1 ST

Voksen (eng) 27.02.20 1.03.20 12502-01 Rondane øst; ikke kvistet 10 2 1 VT + 1 ST
Voksen 12.03.20 15.03.20 12495-01 Gjennom Alvdal Vestfjell 10 2 1 VT + 1 ST
Voksen (eng) 15.03.20 22.03.20 12505-02 Rondane øst; ikke kvistet 10 2 1 VT + 1 ST
Voksen (eng) 24.03.20 29.03.20 12523-01 Mot Rondane 10 2 1 VT + 1 ST

Voksen 29.03.20 2.04.20 12507-01 Gjennom Langsua, Jotunheimens 
forgård 10 2 1 VT + 1 ST

Voksen 29.03.20 3.04.20 12522-01 I Breheimens rike 10 2 1 VT + 1 ST
Voksen (eng) 31.03.20 4.04.20 12528-01 Urørte spor i Jotunheimen 10 2 1 VT + 1 ST
Voksen (eng) 14.04.20 21.04.20 12505-01 Gjennom Skarvheimen 10 2 1 VT + 1 ST
Voksen (eng) 8.03.20 14.03.20 12492-01 Høydepunkter i Skarvheimen 8 2 1 VT + 1 ST
Voksen (eng) 22.03.20 28.03.20 12492-02 Høydepunkter i Skarvheimen 8 2 1 VT + 1 ST
Voksen (eng) 27.03.20 4.04.20 12515-01 Hardangervidda fra nord til vest 8 2 1 VT + 1 ST
Avdeling Start Slutt Turkode Turnavn #delt # turl Status

Ekstra lett nærtur; hver mandag kl. 
11 fra Tøyen 1-2NT NT

Ekstra lett nærtur; hver tirsdag kl. 
11 fra Mortensrud 1-2NT NT

Ekstra lett nærtur; hver onsdag kl. 
11 fra Furuset 1-2NT NT

Ekstra lett nærtur; hver tirsdag kl. 
11 fra Stovner 1-2NT NT

Nærtur Skøyen/Bogstad; hver 
tirsdag kl. 11 fra Skøyen 1-2NT NT

Nærtur kveld; skal starte opp 1-2NT NT
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Referat fra årsmøte i turledergruppa 2019
Når:	22.	september	2019
Hvor:	Sota	Sæter,	Breheimen
Antall	frammøtte:	54	

Tilstede fra styret: Gerda Grøndahl, Peter Mikosch-
Warren, Sverre Tvinnereim, Henriette Kampesveen, 
Jan Gunnar Jakobsen, Monika Kufner, Sine-Sara 
Astad (via Skype)

Tilstede fra valgkomiteen: Sigrid Bellamy og Stig 
Solberg
Fraværende fra valgkomitéen: Bente Hagen

Innkalling til årsmøtet med årsberetning ble 
annonsert i bladet «Turleder’n» nr 2/19.

Styreleder Gerda Grøndahl ønsket alle frammøtte 
velkommen, og syns det var spesielt gledelig med 
så mange, nye deltakere. Til sammen var de fleste 
typer turledere og grupper representert.

Saker:
Sak	1.	Valg	av	møteleder.
Gerda ble valgt som møteleder.

Sak	2.	Valg	av	referent.
Referent fra administrasjonen: Claudia von 
Gostomski

Sak	3.	Gjennomgang	av	årsberetning
Gerda gjennomgikk årsberetning. Vedtatt

Sak	4.	Valg	av	nye	styrerepresentanter
Sigrid Bellamy leste opp valgkomitéens innstilling 
for leder og kandidater. 

Styreleder Gerda Grøndahl er ikke på valg.
Styremedlem Peter Warren er ikke på valg.
Styremedlem Sine Sara Astad er på valg og har selv 
valgt å gå ut av styret.
Styremedlem Monika Kufner foreslås gjenvalgt for 
2 år.
Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen er ikke på valg.
Styremedlem Henriette Kampesveen er ikke på valg.
Styremedlem Sverre Tvinnereim foreslås gjenvalgt 
for 2 år.
Som nytt styremedlem foreslås Ragna Hirsch for 2 
år.

Valgkomitéen anbefaler derfor følgende 
sammensetning av det kommende styret:
Styreleder: Gerda Grøndahl
Styremedlemmer: Peter Mikosch-Warren, 
Monika Kufner, Jan Gunnar Jakobsen, Henriette 
Kampesveen, Sverre Tvinnereim og Ragna Hirsch.

Valgkomitéen 2020:
Sigrid Bellamy går ut av valgkomitéen.
Bente Hagen og Stig Solberg er ikke på valg.
Som nytt medlem i valgkomitéen foreslås Magnus 
Wethal.

I vedtektene til turledergruppa DNT Oslo og 
Omegn står det at valgkomitéen skal tilstrebe å 
sikre mangfold, slik at styrets sammensetning er 
representativt for bredden av alle foreningens 
aktivitetstilbud. Dette har valgkomitéen tatt hensyn 
til i sitt arbeid.

Vedtak:
Valgkomitéens innstilling for styremedlemmer og 
valgkomitéen ble godkjent.

Den nye styret ser slik ut: 
Styreleder Gerda Grøndahl (1 år)
Styremedlem Peter Mikosch-Warren (1 år)
Styremedlem Monika Kufner (2 år)
Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen (1 år)
Styremedlem Henriette Kampesveen (1 år)
Styremedlem Sverre Tvinnereim (2 år)
Styremedlem Ragna Hirsch (2 år)

Valgkomitéen: Bente Hagen (leder), Stig Solberg og 
Magnus Wethal

Sak	5.	Innkomne	forslag
Styret beklaget at saken som turleder Miriam 
Weirud hadde sendt inn ikke ble tatt opp som 
årsmøtesak, men ble gitt god tid på det påfølgende 
informasjonsmøtet. Dette følges opp ved neste 
styremøte i turledergruppa.

Gerda takket alle for frammøtet.

Protokollvitner: Maj Oxaal, Fredrik Emil Juul



Fra Turlederhelgen på Sota Sæter 20.-22. september
Foto: Jan Gunnar Jakobsen

Foto: Wolfgang Leister

v/ turleder Ragna Hirsch
I år var vi 65 deltagere på turlederhelgen, hvorav ti var 
ledsagere. Med andre ord flere enn vanlig, og det til 
tross for at Sota Sæter ligger ganske så langt fra Oslo.

Helgen ble for de fleste av oss høstens første møte 
med kong vinter. Vi hadde strålende vær hele helgen, 
og fargespekteret var utrolig flott. Rødt, gult og alle 
nyanser av grønt og brunt, kritthvit nysnø fra høyt 
oppe i lia, og en himmel så knallblå om dagen og 
stjernespekket på kvelden at det var helt magisk. 

Fordi det hadde snødd i løpet av dagene før vi ankom, 
ble lørdagens planlagte tur til Tverrådalskyrkja på 
2089 meter avlyst. I stedet gikk vi til Sottjønnin 
på 1465 meter. Arnt Sveen som er turleder i DNT 
Gudbrandsdalen ledet oss til en liten hytte der vi 
rastet. Solen stekte, utsikten til det opprinnelige 
målet var fantastisk, og det var vanskelig å snu 
nesen hjemover. Knut Sørgaard holdt et interessant 
foredrag for oss om geologien der vi var. Om istider 
og periodene mellom istidene, og om fjellet vi sto på 
som hadde spor av skuring fra isbreens bevegelser for 
lenge, lenge siden. På spørsmålet om vi nå går en ny 
istid i møte, ja så var svaret at «ja det gjør vi»!

Etter turen var det så varmt i hytteveggen at vi kunne 
sitte ute og prate videre om dagens tur, tidligere turer 
og om kommende vinterturer som nærmer seg med 
stormskritt, og som mange av oss ser frem til. 

Fredag kveld hadde vi hatt en hyggelig middag, og 
lørdagens middag ble om mulig enda bedre med 
nydelig skinke-og pølsesnacks til forrett, finnbiff 

til hovedrett (selvskutt reinsdyr ble vi fortalt) og 
sjokoladekake til dessert. Senere på kvelden holdt 
turleder Arnt et lite foredrag om Sota Sæter (som han 
faktisk er «i slekt med»). 

Søndagen startet med årsmøte for turledergruppa. 
Eget referat finnes et annet sted i dette heftet. 

Dagens hovedtur gikk til Mysubytta, en vakker 
setergrend innerst i dalen der stiene går videre til 
Slæom og Sprongdalshytta. Også denne turen ble ledet 
av Arnt. Noen gikk en litt kortere tur i lia ovenfor Sota 
sæter, og noen satte nesen hjemover.

For oss som gikk på tur, ble det servert deilig 
potetsuppe som vi kunne spise ute i det strålende 
været. Bussen kom i god tid og brakte oss til Otta der 
vi satte oss på kveldstoget, som etter Lillehammer ble 
buss for tog. Med andre ord en lang hjemreise, men 
hvilken rolle spiller det når man kan se tilbake på 
en helg med flotte turer og masse sosialt og hyggelig 
samvær med andre turledere! 



Tema 1: Dekning - mobil og GPSTurleder-tipset

v/	turleder	Wolfgang	Leister	(Foto:	JSG)

I en nødsituasjon i fjellheimen, der man skal oppnå 
kontakt med omverdenen (for eksempel med 
medisinsk nødtelefon 113), er man avhengig av 
dekning. Dekning er et begrep som gjelder for både 
mobiltelefon og GPS, men det er en stor forskjell 
mellom disse to begrepene likevel. 

Når	har	jeg	dekning	med	GPS? GPS 
baseres på satellitter som går i banen 
rundt jordkloden. Disse satellittene 
sender ut signaler som helst skal 
komme uforstyrret frem til 
mottakeren. Dermed skal man 
helst ha fri sikt til et stort nok 
segment av himmelen for å ha 
dekning med en GPS. 

Når	jeg	har	dårlig	dekning	
med	GPS? Inne i bygninger, 
i nærheten av fjellskrenter, 
inne i kjøretøy (f.eks. tog, buss, 
bil), i tunnel, eller andre steder der 
signalene ikke kommer frem, blir det 
dårlig eller ingen dekning. Du kan avlese aktuell 
nøyaktighet under feltet «EPE» (som står for estimert 
posisjoneringsfeil). For eksempel kan det i nedre 
delen av Aurlandsdalen være vanskelig å få god 
dekning.

Når	har	jeg	dekning	med	mobiltelefonen	
(mobildekning)?	Mobildekning forutsetter at du kan 
motta signaler fra bakkeantenner. Disse er montert 
på husvegger eller på frittstående basestasjoner. 
Kommer du for langt bort fra disse blir det dårlig 
eller ingen mobildekning (unntak er satellittelefon). 
I fjellet er det kun noen få slike basestasjoner, og 
disse er ofte langt unna der du befinner deg, eller 
skjult bak fjelltopper. For vanlige telefonsamtaler og 
dataforbindelser må du ha kontakt med en basestasjon 
fra det selskapet du har abonnement hos. 

Hvordan	vet	jeg	om	det	er	dekning	dit	jeg	skal? 
Telefonoperatørene tilbyr såkalte dekningskart. Ta 
en titt på disse kartene før du reiser. For å finne 
dekningskart bruk ordet «dekningskart» i en 

søkemotor, og navnet på selskapet du har abonnement 
hos. 

Kan	jeg	ringe	nødtelefonen	når	jeg	ikke	har	
dekning?	For å kunne ringe nødtelefonen må du ha 
dekning av minst én operatør. Har du en moderne 
mobiltelefon behøver du ikke å foreta deg noe for å 
ringe nødnummeret, selv om du ikke har dekning fra 
din egen operatør. 

Hva	gjør	jeg	når	jeg	ikke	oppnår	kontakt	
på	nødnummeret?	Dersom ingen 

operatør har dekning der du befinner 
deg, kan du ikke nå nødnummeret. 
Trenger du assistanse, må du 
derfor bevege deg til et område 
der det er dekning av minst én 
operatør. 

Kan	jeg	ringe	til	DNT-
kontaktperson	når	jeg	ikke	har	

dekning? Nei, det vil ikke være 
mulig. All kontakt må i så fall skje via 

nødnummeret.

Hva	gjør	jeg	når	mobilen	er	låst	og	jeg	ikke	har	
koden?	Det skal være mulig å slå nødnummeret i det 
feltet der du taster inn koden. Dersom du ikke klarer 
å slå 113, slå 112 istedet og si ifra til sentralen at du 
ringer angående en medisinsk nødsituasjon.

Må	jeg	slå	av	telefonen	eller	ta	ut	SIM-kortet	for	
å	ringe	nødnummeret?	Nei, vanligvis ikke! Om 
du har en eldre telefon eller ved visse typer feil i 
mobilnettverket kan dette likevel føre frem. Det 
skader ikke å prøve, om det ikke finnes en annen 
utvei! Husk å notere posisjonen før telefonen slås av. 
NB! Istedenfor å ta ut SIM-kortet kan du la være å 
taste inn PIN-kode. Å ta ut SIM-kortet ute i naturen 
anbefales ikke – mister du det i bakken vil du aldri 
finne det igjen! 

Hva	med	satellittelefon? Satellittelefon kan 
brukes i de områdene der det ikke er mobildekning. 
Satellittelefonen er avhengig av satellitter, slik 
GPS også er (men det er ulike typer satellitter). 
Abonnementet på disse telefonene er ganske kostbart 
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(f.eks. et 30-dagers kontantkort med en times taletid 
koster rundt to tusen kroner).

Det	er	ingen	mobildekning	og	det	står	om	liv	og	
helse.	Turledere	kan	ha	med	en	nødpeilesender.	En 
slik deles ut ved behov/ønske når man henter utstyret 

før turen man skal lede. Med denne senderen kan 
man sende ut et nødrop med posisjonsangivelse (gis 
automatisk), og nødetatene / helikopter blir varslet 
umiddelbart. Nødpeilesender skal ikke brukes dersom 
man kan klare seg på egenhånd. 

Tema 2: Walkie-Talkie på tur
tekst	og	bilder	v/	turlederne	Monika	Kufner	og	
Marcel	Grohmann

Har dere som turledere med ansvar for baktroppen 
noen gang forsøkt å få kontakt med den andre 
turlederen som går i den første delen av gruppa 
og gruppa er stor? Vi 
hadde denne gangen 18 
deltakere. 

Jeg klarte ikke å oppnå 
kontakt, i hvert fall ikke 
uten å løpe som en gal 
for å rekke turlederen 
i front, eller rope så 
høyt jeg kunne. Begge 
mulighetene kan 
gjøre turdeltagerne 
utrygge, hvilket er helt 
unødvendig. Grunnen til 
at jeg ønsket å få kontakt 
med Marcel var at en 
deltaker i baktroppen 
klaget på gnagsår og 
spurte om han kunne 
få gnagsårsokkene som 
Marcel hadde i sekken 
sin.

Etter en stund klarte vi 
(selvfølgelig) å få kontakt 
med hverandre og løse 
problemet. Vi tenkte da 
at det kunne vært lurt 
å slå på de to walkie-
talkiene som Marcel 
hadde med. Og for en 
hjelp det var!

Ikke bare for å få kontakt 
hvis det virkelig er 
nødvendig, men også 
for å holde en god og 

tett dialog turlederne seg imellom. «Går det bra med 
dere?» hørte jeg fra Marcel, da baktroppen som jeg 
var med i, ikke klarte å holde eller ikke ville holde det 
høye tempoet som fronttroppen. «Vi venter ved neste 
brua», meldte da Marcel tilbake!».

Ikke bare var vi to 
turlederne veldig 
fornøyd med å holde 
oss informert om hva 
som skjedde i andre 
enden av gruppen. Også 
deltakerne opplevde at 
vi kommuniserte hele 
tiden. I tillegg klarte vi 
på den måten å få til at 
hver deltaker fikk gå i sitt 
eget tempo uten å miste 
kontakten med resten 
av gruppen. Deltakerne 
satte veldig pris på dette.

Etter denne gode 
erfaringen, kan vi bare 
anbefale å ta med walkie-
talkie, også hvis man 
er alene som turleder. 
Det finnes alltid en ivrig 
deltaker som har lyst å få 
et ansvar.

Et viktig tips til til slutt: 
Tenk på å lade walkie-
talkiene ofte nok under 
turen – for å slippe å 
miste kontakten på siste 
dagen – som det skjedde 
med oss…

Marcel bruker walkie-talkie på turen i Aurlandsdalen.

Detaljbilde med walkie-talkie-modeller.
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Tema 3: Snorking og ørepropperTurleder-tipset

v/	turleder	Ragna	Hirsch

Noen klarer ikke å sove sammen 
med andre som snorker. Noen 
snorker og klarer ikke å stoppe 
med det, selv om de ligger 
sammen med andre som ikke 
snorker og altså ikke klarer å 
sove sammen med dem som 
snorker. Hvordan er det mulig å 
løse dette problemet?

Min anbefaling er at de som 
ikke snorker må starte testing av de 
øreproppene som finnes på markedet, for å 
finne de proppene som passer best for seg selv. Det 

finnes mange varianter, og selv har jeg 
kommet frem til at de avbildede 

øreproppene fungerer veldig bra 
for å dempe uønskede lyder.

Hvis noen lurer på hvorfor jeg 
bruker ørepropper, er svaret at 
ikke alle ikke-snorkere sover 
stille, selv om de visstnok ikke 

snorker. 

Et annet godt tips er at de som 
ikke snorker tar med noen engangs-

ørepropper for å kunne tilby til dem 
som ikke liker å høre på snorkerne – som en 

hyggelig gest. 

Tema 4: Sporløs ferdsel
Ved ferdsel i naturen, bør man bestrebe seg på at man 
ikke etterlater seg spor. Naturen skal altså være mest 
mulig uberørt når man forlater et sted, slik at de som 
kommer etter kan oppleve den samme gleden av å 
møte uberørt natur. Dette betegnes som «sporløs 
ferdsel». Sporløs ferdsel innebærer at du fjerner det 
du måtte ha bygget, så som gapahuker eller lignende, 
legger steiner fra bålplassen tilbake, tar 
med alt søppel, unngår å lage synlige 
spor av enhver art osv. Rydd 
gjerne også opp etter andre 
som ikke har vært så flinke 
med sin sporløse ferdsel.

Det finnes en del 
innlegg om temaet på 
internett, f.eks. https://
www.norskfriluftsliv.
no/hva-er-sporlos-
ferdsel/ eller https://
turjenter.no/sporlos-
ferdsel/, for å nevne noen. 
Administrasjonen ønsker 
innspill om hva sporløs ferdsel 
betyr for turledere, hvordan man 
kan formidle det, og om det finnes 
tiltak som er enkle å gjennomføre. Er det 

noen forskjell på å tenke sporløs ferdsel på nærtur og 
fjelltur, sommer og vinter? 

Eksempel på tiltak kan være at de som ferdes i 
naturen har med seg komposterbare hundeposer. 
Disse brukes når man må gjøre sitt fornødne for at 
andre skal slippe å møte etterlatenskaper langs stien. 

Bruk av komposterbare hundeposer var et 
helt nødvendig tiltak da mange turister 

var med Monsen på tur i fire 
fjellheimer i fjor sommer. 

Har du flere idéer? 
Diskutér dine idéer 

med turlederstyret og 
administrasjonen, 
eller skriv et innlegg 
til Turleder’n eller 
på turledergruppas 
facebook-side. Temaet vil 

tas opp på turledermøtet 
i januar.

Rondane. Sporløst. Foto:Jørgen 
Sundsli Gundersen
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GPS-tipset

Grunninnstillinger på GPS
v/ turleder Gunnar Sevåg

Interessen for GPS og navigering er økende. 
Smarttelefonen har gitt oss muligheten til enkel 
navigering både på vei og i terrenget. Den er ofte 
enkel i bruk ved navigering, og trenger ikke tykke 
manualer for å kunne benyttes til navigering. Men 
den har også noen utfordringer, så som driftstid per 
opplading og robusthet. 

Mange velger dedikerte GPS-modeller for bruk i all 
slags vær og under krevende forhold. For å få en slik 
GPS til å fungere godt, og sammen med de fjellkartene 
vi benytter i Norge, kreves det at den er innstilt riktig. 
Når den leveres fra butikken, er den er ofte satt opp 
for andre kartsystemer og måleenheter enn det vi 
benytter under fjellturene våre. Og det er ikke alltid at 
butikkbetjeningen har god kunnskap om oppsettet.

For en ny GPS kan det være lurt å oppdatere den til 
nyeste programvareversjon. Dette gjøres normalt ved 
hjelp av PC med Internett-tilknytning. Du trenger 
en kabel mellom denne og GPS’en (normalt en USB-
kabel). Har man en Garmin-modell er det vanligvis 
Garmin Express programmet man benytter (https://
www.garmin.com/nb-NO/software/express). Når dette 
programmet kjøres, sjekker det om den tilkoblede 
GPSen trenger oppdatering. Hvis så, lastes riktig 
programvareversjon ned til GPSen. Denne frakobles 
PCen og startes på nytt for installasjon av den nye 
programvareversjonen. (se også forrige nummer av 
Turleder’n for mer utfyllende informasjon om dette).

Så er tiden kommet til å sette opp grunninnstillingene 
i GPSen. Dette bli en generell gjennomgang, men 
gjelder for mange av Garmins nyere modeller med 
tastatur i 62-66 serien:

• Gå inn i hovedmenyen ved å trykke to ganger på 
Menu-tasten.

• Trykk på Oppsett (setup).
• Trykk på System.
  • Trykk på GPS Normal / Satellittsystem GPS.
  • Trykk på ønsket språk (Norsk / Engelsk)
  • Trykk på batteritype (alkalisk / oppladbart)
• Trykk på Quit for å gå ut av denne menyen og for å 

gå tilbake til Oppsett-menyen.
• Trykk på Kart.
  • Trykk på Orientering og velg Spor Opp eller  

  Nord Opp. Dette bestemmer om kartet eller  
  sporet du går skal vises opp på kartskjermen  
  når du går. Prøv begge, og finn ut hva du liker best.

  • Velg Dashbord /   
  datafelter eller Datafelter / 2  
  små, avhengig av GPS modell.

• Trykk på Quit for å gå ut av denne menyen og 
tilbake til Oppsett-menyen.

• Trykk på Enheter
  • Trykk på Fart / Distanse og velg Metrisk.   

  Trykk Quit.
  • Trykk på Temperatur og Velg Celsius. Trykk  

  Quit.
  • Trykk på Trykk og velg Millibar. Trykk Quit.
• Trykk Quit for å gå tilbake til Oppsett-menyen.
• Trykk på Posisjonsformat.
  • Trykk på Posisjonsformat og velg UTM-UPS  

  fra nedtrekksmenyen. Trykk Quit.
  • Trykk på Kartdatum og velg WGS-84. Trykk 
   Quit.
  • Trykk på Kartsfærioide og velg WGS 84. Trykk 
   Quit.
• Trykk på Quit for å gå ut av denne menyen og 

tilbake til Oppsett-menyen.
• Trykk på Tid.
  • Trykk på tidsformat og velg 24-timers. Trykk 
   på Quit.
  • Trykk på Tidssone og velg Automatisk. Trykk 
   på Quit.
• Trykk på Quit for å gå tilbake til Oppsett-menyen.
• Trykk på Page-knappen et antall ganger til 

kartskjermen vises.
  • Trykk på Menu-knappen én gang og velg 
   Endre Datafelter.
  • Det ene datafeltet markeres. Trykk Enter-
   knappen og velg Avstand til best. sted., evt. 
   Avstand til neste. Trykk Quit.
  • Markér det andre datafeltet. Trykk Enter-
   knappen, og velg Destinasjon eller Veipunkt 
   ved Dest., avhengig av modell. Trykk Quit.

Nå har du foretatt noen av de viktigste innstillingene 
for å få GPSen til å fungere etter norske forhold.
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DNT Oslo 26-45
v/	turleder	Sine-Sara	Astad

Aldersbestemte turer har eksistert i mange år, men 
siden 2018 har engasjementet og tilbudet til de 
mellom 26 og 45 år eksplodert!

På initiativ fra Sine-Sara Astad, Sverre Tvinnereim og Frederik Emil Juul satte Vandregruppa i gang storsatsning 
på aldersbestemte turer i året som var. I løpet av 2018 har disse turlederne rekruttert over 50 andre turledere 
til å bli med å arrangere turer som for det meste foregår lokalt i Oslo. Blant annet startet de i høst med 
#LateSunday – søndagsturer med oppstart i 12 tiden. Disse turene har hatt 15-25 deltakere hver uke.

I september ble det arrangert en flott helgetur til Gaustatoppen og 
Helberghytta i nydelige høstfarger med suveren utsikt. Senere på høsten 
ble det gjennomført poesi og orienteringstur, uteovernatting på Nedre 
Gupu, hengekøyetur til Håøya, og stortur til Nydalshytta/Fjellvang med 33 
deltakere og turledere før jul.

Etter jul har søndagskonseptet #LateSunday, vintertur til Mustadkroken 
og kanotur på Bjørnsjøen blomstret videre, samtidig som nye turer og 
aktiviteter har kommet til. Buldring annenhver onsdag, øyhopping, 
bading og tegning i Oslofjorden, Høneuka; Opplev orrfuglens flamenco er 
bare et knippe av turer som har trukket deltakere ut i naturen.

Attraktivt tilbud som treffer en viktig målgruppe
Turlederne ser tydelig at det er stor interesse blant voksne i alderen 
26 til 45 år for å bli med på både overnattingsturer og søndagsturer. 
Fra deltakerne har det kun vært gode tilbakemeldinger på at turene er 
aldersbestemt. Turlederne tror dette er fordi deltakerne ikke bare ønsker 
turopplevelsen, men også å danne et fellesskap med andre i samme 
aldersgruppe. Mange av deltakerne blir «gjengangere» på turene, og det 
dannes sosiale nettverk gjennom tilbudet.

Bruker sosiale medier aktivt
Informasjonen om fellesturene ligger ute både på Vandregruppas 
internettside og Facebook-gruppe. I tillegg har DNT 26-45 en egen 
Facebook gruppe som nå har nesten 750 medlemmer. I 2019 vil også 
Instagram bli tatt i bruk for å nå flest mulig fra denne målgruppen. 

Kjenner du voksne i alderen 26-45 år som er interesserte i et slikt 
fellesskap? Del gjerne informasjonen videre! Turledere i aldersgruppen 
kan melde seg inn i FB gruppen: Turledere DNT Oslo 26-45, eller ta 
kontakt med Sine (sinesara@gmail.com). 

FAKTA om DNT Oslo 26 – 45

Antall turer i 2018: 26
Antall turer i 2019 (før sommeren): 32
Antall deltakere på aldersbestemte turer i 2018: 320
Antall medlemmer i FB gruppen: ca 750
Mer informasjon finnes på FB: DNT Oslo 26-45, eller DNT 26-45.
Mer informasjon finnes også på hjemmesidene til Vandregruppa: Vandregruppa.dnt.no.

Foto: Sine-Sara Astad

Foto: Sine-Sara Astad

Foto: Carsten Schwermer
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Nye sommerturledere er helt klare
v/ turlederne Annelies Ollieuz og Sveinar Kildal. Begge foto: privat

Vi er kanskje bare to nummer i rekken av 
sommerturledere i DNT. Over firehundre er vi 
visstnok i Oslo og Omegn. Så vi som fullførte 
sommerturlederkurset nå i høst blir ti nye linjer i et 
allerede stort regneark oppi PC’n til Claudia. 

Det finnes imidlertid en personlig side av utdannelsen 
av turledere. Det var med stolthet og glede vi 
gratulerte hverandre etter tur i peisestuen i den 
gamle Timberstua på Grimsdalshytta en regntung 
septembermorgen. En og en ble vi kalt inn til de 
garvede kursledere. Oraklene. Med mer erfaring i 
fellesturer enn noen trodde det var mulig å hente. Det 
er vel knapt en fellestur som de ikke har gått, en elv 
de ikke har vadet, eller et snøfelt de ikke har krysset. 
Så da er det kanskje ikke så rart at deres ‘gratulerer, du 
har bestått’ ble mottatt med stolthet og glede. 

Etter fem dager gjennom Rondane med regn, snø, 
sol, glede og hygge, ble årets sommerturlederkurs 
avrundet med utdeling av lisens for sommerfjellet. 
Og siden norsk sommerfjell er som en middels vinter 
andre steder i verden, gir lisensen oss også mulighet 
til å være medturleder på vinterturer. 
Det ble mange overraskelser på strekket fra Muvatn til 

Grimsdalen. Overraskelser som ikke skal ropes for de 
uinnvidde, slik at det imponerende kursopplegget kan 
brukes igjen, med små forbedringer for hvert år, basert 
på tilbakemeldingen fra deltakerne.

Med 10 nye sommerturledere er DNT litt bedre rustet 
for å føre videre en lang og stolt tradisjon med å samle 
turinteresserte til fellesturer i fjellet. Fra de tidligste 
patentførere frem til dagens frivillige turledere skal 
arven om å skape trygghet og glede i fjellet fortsettes. 

Med ydmykhet overfor en krevende rolle venter vi 
spent på neste års turlederoppdrag. Vi gleder oss til å 
komme i gang, og håper at alle dere erfarne turledere 
tar oss ferskinger under vingene og hjelper oss til å fly 
til nye høyder. 

Tusen takk til DNT Oslo og Omegn, og til Peter, Kjell 
og Silje for dedikasjon, innlevelse og profesjonalitet. 
Fersk sommerturlederhilsen fra Annelies og Sveinar 
på vegne av alle ti deltakere på kurset. 
 

Gruppebilde foran porten ved Grimsdalshytta. Fra ven-
stre: Kjell Jonsson, Kerstin Siemonsen, Sveinar Kildal, Li-
selotte Krøger, Olav Holta, Claudia Hak, Annelies Ollieuz, 
Per Helgesplass, Martin Lilleeng Sætra, Silje Maurtveten, 
Jens Gunnar Ørka, Carsten Ulrich Schwermer, Peter 
Mikosch-Warren.Foto:Sveinar Kildal
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Referat fra Turledermøtet 9. september
Tema: Verneområder

v/ turleder Jan Gunnar Jakobsen
Kamilla startet med å fortelle kort om seg selv. 
Vinterturleder og utdannet programmerer, men i 
tillegg så glad i naturen at hun også hadde utdannet 
seg som naturoppsyn. Og om de som er naturoppsyn 
blir det sagt at når en først får dette vervet, så har man 
det så lenge man er arbeidsfør. Det er med andre ord 
ikke så ofte muligheten for å bli naturoppsyn dukker 
opp…

Om bakgrunnen for hvorfor vi har verneområder, har 
Miljødirektoratet sagt at «Naturvernområder skal 
sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder 
av internasjonal, nasjonal og regional verdi.» Dette 
er også forklaret i friluftsparadokset, som sier at «Jo 
mer vi bruker den naturen vi er så glad i, dess mer 
ødelegger vi den».

I Norge har vi 5 typer verneområder.
• Naturreservat: Truet, sjelden eller sårbar natur, 

eller områder som har særlig betydning for 
biologisk mangfold

• Biotopvernområde: Beskytter leveområdet til 
bestemte arter eller økosystem

• Marint verneområde: Beskytter marine 
verneverdier på samme måte som et naturreservat

• Landskapsvernområde: Natur- eller 
kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller 
opplevelsesmessig verdi

• Nasjonalpark: Større naturområder med særegne 
eller representative økosystemer eller landskap, 
uten tyngre naturinngrep

Naturreservat har strengest vern, mens Nasjonalpark 
har svakest vern. Disse verneområdene kategoriseres 
etter tre prinsipper: Kunnskapsgrunnlag (fakta og 
kunnskap), Evighetsprinsippet (ta vare på og overlate 
naturen mest mulig upåvirket) og Føre-var prinsippet 
(avstå fra å gjøre inngrep).

Alle verneområder har en egen verneforskrift, 
og en forvaltningsplan. Som turledere kan dette 
være interessant lesing, som gir informasjon om 
det området vi skal gå tur i. Disse kan vi finne på 
nettsidene kart.naturbase.no og www.miljøstatus.no, 
og det ble demonstrert hvordan vi kunne navigere 
på kartet, zoome inn på de enkelte områdene for å 
finne frem til denne informasjonen. Vi turledere ble 
oppfordret til å prøve ut disse sidene på egen hånd.

Etter pausen guidet Peter Mikosch-Warren oss 
gjennom caser fra sommerens turer.

Kamilla Rust. Foto: Sigmund Evensen
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Referat fra turledermøtet 10. oktober 
Tema: Evaluering av redningsoperasjonen på Hurum 15. mai 2019.
v/ turleder May Drage
Monica Kufner, Jan-Gunnar Jakobsen, Claudia von 
Gostomski og Glenn Menkin hadde lagt til rette 
for en gjennomgang av hendelsen i sommer, der en 
turdeltaker på Turbussen ramlet utfor en skrent og 
døde.

Turleder på gruppen «lang tur» og hovedturleder 
beskrev begge hvordan de taklet hendelsen ut ifra den 
rollen de hadde på turen. De fortalte om hvordan de 
igangsatte redningsoperasjonen og organiseringen 
av turfølget på 91 personer tilbake til bussene og 
hvordan administrasjonen i Oslo bidro. Turleder på 
lang tur hadde 33 deltakere med i gruppen, pluss to 
medturledere som var fordelt i gruppen.

Uhellet fant sted på stien som var ca én meter bred. 
Personen som gikk bak kvinnen som omkom, så 
at det ene benet hennes virket som om det sviktet 
under henne. I området kvinnen ble funnet var det 
ulendt og steinete og hun lå med ansiktet ned i en 
skråning. Hun ga ingen lyd i fallet og det var stille 
da turlederne nådde ned til henne. Turleder varslet 
113 og oppga koordinatene på kartet og helikopteret 
kom etter 13 minutter. Ambulansepersonell ankom 
etter 20-25 minutter og hadde med hjertestarter. 
Den forulykkede var svært skadet, og det var ingen 
respirasjon. Turlederne fikk instruks fra 113 og gjorde 
det som var mulig før helikopteret med lege kom. En 
av medturlederne tok vare på gruppen, som fortsatte 
til bussen. Det var lange 20 minutter å vente på 
hjelp, og det var en underlig stillhet i skogen fortalte 
turlederne. Det ble tatt kontakt med Administrasjonen 
i Storgaten 3. I ettertid har turlederne reflektert over 
hvor rasjonelt de handlet da det sto på. For dette fikk 
de ros av hjelpemannskapene.

Hovedturleder, som gikk på kort tur og så helikopteret 
komme, ante at det hadde skjedd noe. Bussjåføren 
hadde allerede mye fakta om redningsoperasjonen via 
nettet. Henning Wikborg kontaktet hovedturleder.

Ved ankomst til Oslo ble de som var involvert i 
redningsaksjonen, samt politiet, møtt av et kriseteam 
/ mottakssenter i Storgaten 3. Administrasjonen 
ble «satt på prøve», men håndterte denne kritiske 
situasjonen på en svært god måte, mente turlederne. 
Alle hadde følt seg godt ivaretatt.

På bakgrunnen av denne hendelsen diskuterte 
turledergruppen krisehåndtering / redning i både 
nærområdene og i fjellet. Temaene kan oppsummeres 
som følger:

• Hvordan takler jeg en alvorlig ulykke?
• Hva gjør jeg- kanskje langt til fjells eller til skogs?
• Har jeg nødvendig kunnskap?
• Hvordan kommunisere med 113 eller 110?
• Klarer jeg å oppgi posisjon/ koordinater?
• Hva om det ikke er mobildekning?
• Og ikke minst: Vil jeg klare å beholde roen og 

unngå spekulasjoner og ivareta de andre deltakere?

Flere spørsmål og tema som ble snakket om var også:
• En ulykke er umiddelbar på nettet, og hvordan 

hindrer vi folk i å ta bilder
• På fjellturene har vi navneliste over deltakerne, 

men her bør vi nok gjeninnføre telefonnummer til 
pårørende

• Turbussen, nærturer? Navneliste på deltakerne? 
Telefon til pårørende?

• To turledere i fjellet
• Hvor mange turledere i forhold til antall deltagere 

på turbussen og nærturene?
• Nødpeilesendere
• Klimarisiko – har deltakerne nødvendig klær? Mat 

og drikke?
• Lyn – hvordan skal vi forholde oss til det?
• Snøskred, jordskred?
• Tilbud hvert år om førstehjelpskurs
• Kart og kompass, GPS- kurs, posisjon/koordinater
• Hvor ringer vi etter hjelp, er det 113 eller 110? 

Hvordan kommuniserer vi med disse telefonene
• Hvordan skal vi ivareta de andre deltakerne i 

gruppen / psykososial førstehjelp
• Mobildekning – finnes det kart over 

dekningsområdene / hvilke mobiler har dekning 
hvor?

• Hennings telefon for varsling av ulykker- den må 
alltid være tilgjengelig.

• Turledere som utsettes for uhell reagerer 
forskjellig, og reaksjonen kan komme senere.
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Ny selvbetjening på Glitterheim

Foto: Jasemin Folvik Adem
Den nye flotte selvbetjeningen på Glitterheim åpnet 
15. september. Den har 20 sengeplasser med stort 
fellesrom og eget rom for de som har med hunden 
sin. Vi håper dette blir tatt godt imot fra de som går 
«Høgruta» utenfor åpningstidene på Glitterheim.

Ny selvbetjening på Finse

Foto: Finsehytta
Den nye selvbetjeningshytta på Finse er planlagt 
fullført i løpet av høsten, for å kunne tas i bruk rett 
over nyttår. Byggingen pågår for fullt, men dato for 
åpningen er ikke fastsatt enda. Går alt som planlagt, 
skal dette bli et selvbetjeningstilbud med 42 senger når 
Finsehytta ikke er åpen.

Gråhøgdbu erstattes med Veslefjellbua
Gråhøgdbu legges ned og erstattes med Veslefjellbua. 
Dagens Gråhøgdbu har åtte senger mens den nye får 
20 sengeplasser 
med eget rom 
for de som har 
med hunden 
sin. Årsaken 
til flyttingen 
er ønsket om 
å etablere en 
«lomme» inne 
i fjellet uten 

merkede stier og hytter for å bedre forholdene for 
villreinen. Hytta åpnes offisielt 2. november. Den nye 
hytta ligger ved Veslefjellet og Veslefjelltjern sørøst for 
Spidsbergseter ved Trolløypa. Rutene til Gråhøgdbu 
fra Eldåbu og Jammerdalsbu vil delvis legges om og 
delvis legges ned. En slik endring kan være grunnlag 
for misforståelser, men Gråhøgdbu stenges ikke før 
årsskiftet! Endringen vil bli kunngjort i mange sosiale 
media for å sikre at folk får det med seg.

Ny beredskapsplan
DNT sentralt har utarbeidet en ny beredskapsplan, og 
alle turledere oppfordres til å lese den. Hensikten med 
beredskapsplanen er å sette DNT i stand til å håndtere 
vanskelige saker og kriser i forbindelse med store 
arrangementer, eller ved hendelser knyttet til hyttene 
våre. Beredskapsplanen skal sikre at organisasjonen 
til enhver tid er best mulig forberedt på å mestre 
krisesituasjoner som kan oppstå. Våre medlemmer, 
brukere, samfunnet, mediene og egen organisasjon 
forventer at vi både har systemene for og er i stand til 
å håndtere vanskelige hendelser og situasjoner. Den 
nye beredskapsplanen finner du på http://dntoslo.no/
turlederskjema/ 

TUR-magasinet legges ned
DNT Oslo og Omegn har besluttet å ikke gi ut TUR-
magasinet i sin eksisterende form fra og med 2020. I 
TUR-magasinet har vi frem til nå fått presentert alle 
fellesturer. Vi har imidlertid sett en nedgang i antallet 
som faktisk leser magasinet og i antallet turdeltakere som 
først oppdaget sin aktuelle tur i magasinet. Ressursene 
som har blitt brukt på TUR-magasinet vil nå bli brukt til å 
satse mer i digitale kanaler hvor det et stort potensiale for 
forbedring. Det vil også bli produsert et eget fjellmagasin 
som skal presentere tilbudene til foreningen i fjellet, og 
som skal være tilgjengelig på våre betjente hytter og i 
tursentrene.

Engasjements-profilen for fellesturer
Engasjementsprofilen for fellesturer ble først presentert 
i Turleder’n 3/2017. Diagrammet er et tankekart for 
turledere som ønsker å vurdere engasjerende faktorer 
både før og under fellesturer. En oppdatert versjon av 
diagrammet med bruksanvisning finner du på https://
www.researchgate.net/publication/334094709_
Engasjementsdiagram_for_fellesturer. En vitenskapelig 
artikkel om engasjementsprofilen for fellesturer ble nylig 
publisert: Wolfgang Leister: «Strengthening Tourists’ 
Engagement in Guided Hiking and Trekking», Adm. Sci. 
2019, 9(2), 45; https://doi.org/10.3390/admsci9020045.Foto: DNT Oslo og Omegn



19

NOTISERTurer for alle
I DNT Oslo og Omegn 
ønsker vi at alle skal få oppleve 
gleden av å være på tur, uansett fysisk 
funksjonsevne. Vi ønsker derfor å starte et 
prøveprosjekt i 2020 med turer for alle. I første omgang 
er tanken å planlegge 4-6 turer i Oslo som er tilrettelagt 
for mennesker med nedsatt fysisk funksjonsevne. Siden 
dette er et prøveprosjekt, ønsker vi å teste ut turer både 
på dagtid og kveldstid, i ukedager og i helger. Turene må 
være lett framkommelig med rullestol. Har du forslag 
til egnede turmål? Vil du være med å planlegge og/eller 
lede en eller flere av turene? Ta kontakt med Helene på 
helene.oygardslia@dntoslo.no.

Takk
Redaksjonen takker Jørgen 
Sundsli Gundersen for 
innsatsen som bilderedaktør. 
Jørgen har valgt å 
prioritere andre aktiviteter 
i tursammenheng. Vi 
kommer til å savne ham i 
redaksjonskomkitéen og 
ønsker lykke til videre. 

Utan mat og drikke, heller 
ingen fotografering. Foto: Olav Holta

Avtroppande fotoredaktørs sluttord
Å jobbe med Turleder’n-reaksjonen ved denne flotte 
gjengen som er Beate, Wolfgang, Ragna, Jon Arne, og i 
dette nummeret Gunnar og Jan Gunnar har vore inkje 
mindre enn ein fest! Vil takke alle saman for kjennskap og 
spennande tider, eg kjem til å sakne denne jobben, folka 
og å treffast for å få til eit godt og spennande magasin. Det 
har vore svært lærerikt, og ei glede ! Å leite fram høvelege 
foto har vore mykje detektivverksemd, eg vil takke alle 
flotte turleiarar og andre som har motteke og besvart 
mine henvendelsar og spørsmål, og bidratt med og delt 
sine fotos. Dessverre har mykje ikkje fått plass i bladet, det 
er tøft å velge, og å vrake, men det er ikkje mindre viktig 
materiale for det om det ikkje blir publisert ! Alt som er 
sendt har gitt inspirasjon, innsikt og er svært nyttig! 
Til alle fotoglade turleiarar, fortsett å sende og å dele 
bilete og opplevingar med/i Turleder`n, godtfolket i 
redaksjonen og alle som les det fine og viktige bladet 
vårt! Takk for meg, og til redaksjonen: Lykke til med 
vidare jobbing med Turleder’n ! 
Turhelsing frå Jørgen

Saker til styret i 
turledergruppa
Saker som du/dere som turledere ønsker at skal 
behandles av styret i turledergruppa, sendes på 
epost til turlederstyret@dntoslo.no. Dersom du/dere 
ønsker at saken skal bli behandlet under årsmøtet, 
må den sendes innen 15. august. Det bør også gjøres 
tydelig i oversendelsen at det dreier seg om en sak 
som du/dere ønsker behandlet på årsmøtet. 

AKTIVITETSKALENDER
Oppdatert kalender finner du også på 
www.dntoslo.no/aktiviteter-og-kurs/ 
 
November 2019
12  Planleggingsmøte f. turer i Vandregruppa
20  Turledermøte på Sørenga Friluftshuset 
Desember 2019
3 Sherpa-kurs for nye turledere i Vandregruppa 
Januar 2020
17-19  Vintersamling for vinterturledere
21  Turledermøte 
Februar 
7-15  Vinterturlederkurs
7-10  Vintersamling for sommerturledere
12  Ambassadørkurs
26  Turledermøte 
Mars 
20-22  Grunnleggende turlederkurs
25 & 27-29 Trygg og sikker orientering i vinterfjellet 
April
21  Nærturlederkurs
22  Ambassadørkurs 
Mai
5  Nærturlederkurs
8-10  Grunnleggende turlederkurs
27  Nærturlederkurs 
Juni
5-6  Grunnleggende turlederkurs
26-28  Trygg og sikker orientering i marka 
August
6+7-9  Trygg og sikker orientering i sommerfjellet
17-22  Sommerturlederkurs 
September
4-6  Grunnleggende turlederkurs



Returadresse:
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Styret i Turledergruppa:
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no)
Peter Mikosch-Warren, Monika Kufner, Jan 
Gunnar Jakobsen, Henriette Kampesveen, Sverre 
Tvinnereim og Ragna Hirsch 
Valgkomité 2020: Bente Hagen (leder), Stig 
Solberg og Magnus Wethal
Sekretær: Claudia von Gostomski

DNT Oslo og Omegn:
Tlf: (Sentralbord) 22 82 28 00
Tlf: (Turinfo) 22 82 28 22
Internett:   www.dntoslo.no
Kontaktperson i DNT Oslo og Omegn for turledere 
er Claudia von Gostomski, epost: claudia.
gostomski@dntoslo.no Tlf: 94 83 77 81

O lær oss, høie vidde,
å strekke ut vår favn
og ikke snevert sidde
og se på eget gavn!

Nordahl Rolfsen 1848 - 1928

Ved Rauhelleren . Foto: Hilde Løken Magnussen  


