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Retningslinjer for turledere  
 
Reglene nedenfor er generelle, og skal være dekkende for de fleste turer/aktiviteter vi har.  
 
 
 

Generellt 
• Turlederen er DNT Lillehammers representant på turen. 
• Turlederens viktigste oppgave er å ivareta gruppas sikkerhet og trivsel på turen. Formidling 

av turglede og naturopplevelse bør være blant målene på turen.  
• Turleder må ha tilstrekkelig kompetanse etter turens krav for å lede turen. 
• Turledere er dekket av DNTs fellesforsikring «Dugnadsulykke med reiseforsikring» fra 

Gjensidige.  
 
 
Opplæring og gjennomføring av retningslinjene gis blant annet gjennom DNTs turlederkurs og 
turlederkvelder. Vi anbefaler kursene for alle turledere. 
 
Vi viser til DNTs opplæring av turledere med kurs, sertifiseringer og litteratur.  

 

Planlegging og risiko 
Turleder utarbeider plan for turen, eventuelt i samarbeid med aktuell turkomité.   
I forbindelse med turplanlegging skal turleder foreta en risikovurdering. Riskovurderingen gjøres 
på «min side» under dnt.no. På nærturer, trilleturer og liknende er det ikke nødvendig å legge inn 
en risikovurdering på nett, men foretas en risikovurdering på egenhånd.  
 
Turleder kan beslutte at turen ikke skal gjennomføres etter programmet på grunn av for høy 
risiko som f.eks. dårlig vær. Det er anledning til å avlyse turer når det er for få påmeldte. 
Deltakerne er selv økonomisk ansvarlig for bestilte tjenester som transport, overnatting, 
mat.  
 
 

Før turen 
• Påmelding gjøres i hovedsak på nett av deltakerne selv eller av turleder etter samtale. Hvis 

ikke deltakerne legges inn med Sherpa skal turleder levere liste med fullt navn og 
mobilnummer på deltakere og pårørende til DNT Lillehammer. 

• På hytter med booking sjekker turleder belegget. 
• Turleder skal organisere transporten. 
• Turleder skal alltid ha med nødvendig sikkerhetsutstyr som mobiltelefon, kart, kompass, 

vindsekk, førstehjelpspakke, «Turlederens kriseark», «Førstehjelps-ABC».  Spot 
nødpeilesender eller annet teknisk utstyr tas med ved behov.  
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• Deltakere skal melde fra hvis de lider av sykdommer som kan komme i konflikt med turen 
(for eksempel hjerteproblemer, allergi, diabetes, epilepsi). 
 

På turen 
Ved avreise/turstart: 
Turleder møter i god tid. Før avgang gjør turleder evt. avtale om en medansvarlig. Turleder veileder 
deltakere under gjennomføring av turen. Alle turdeltakere er ved egen  
adferd ansvarlig for sin egen og andres sikkerhet. Gjør deg synlig. Benytt helst antrekk med DNT-
logo. Det er viktig at turlederen tar en tydelig rolle. Ønsk alle velkommen og gi en kort orientering om 
blant annet. 

• Kart som viser planlagt rute, turens lengde, rasteplasser, pauser, forventet vær og 
føreforhold. 

• Endringer på turen og grunner for dette. 
• Risikomomenter på tur og mulige avbøtende tiltak. 
• Nødvendig personlig utstyr og eventuell sjekk av dette. 
• Fordeling av deltakere ved transport i privatbiler, gi klar beskjed hvor bilene skal kjøre.  

Turstart, tell antall biler, minne om at sjåfører må ta sine passasjerer med tilbake og varsle 
om noen mangler. 
 

 
 Turdeltakere skal melde fra til turleder: 

• Hvis de får skader, gnagsår eller lignende, eller trenger hjelp. 
• Hvis de ønsker å snu eller gå en annen veg. 
• Hvis de på andre måter har tenkt å gjøre avvik fra oppsatt tur. 

 
Turlederens vesentligste oppgave på turen er til enhver tid å ha gruppens sikkerhet og trivsel for øye. 
Lederen skal så godt han/hun kan, vurdere hver enkelt deltakers forutsetninger med hensyn til den 
enkeltes og gruppens sikkerhet. Deltakere som klart ikke fyller de krav som lederen mener bør stilles 
for vedkommende tur, kan nektes videre deltakelse. 
 
Lederen skal i utgangspunktet til enhver tid vite hvor deltakerne befinner seg. I dårlig vær, vanskelig 
terreng eller når lederen ellers finner det ønskelig, skal gruppen holdes samlet. Deltakere som ikke vil 
gjennomføre en tur, kan gis tillatelse til å avbryte turen på eget ansvar når turlederen mener dette er 
forsvarlig. Turleder skal så fort det er praktisk/teknisk mulig ta kontakt for å forsikre seg om at 
vedkommende har kommet fram.  
 
Ulykker og uhell  
Turleder bør kunne utføre riktig førstehjelp ved ulykke. Turleder ringer nødtelefonen 113 
omgående hvis man tror det har skjedd en alvorlig ulykke. Ring 116117 (legevakt) ved 
mindre alvorlige skader. Turleder varsler dernest DNT Lillehammer, fortrinnsvis daglig leder 
eller styreleder. Henvendelser fra presse, pårørende og andre henvises til politiet, DNT 
Lillehammer eller DNTs krisetelefon.  
 
  



3 
 

  
 
 

 
Overnattingsturer  
På overnattingsturer orienterer turleder om branninstruks og hytteregler. Alle deltakerne skriver seg 
inn i hytteprotokollen snarest etter ankomst. 
På hytter uten vakt eller betjening fungerer turleder som hyttevakt. Turlederen skal opptre 
påpasselig overfor samtlige gjester ved å sørge for at hyttereglene blir overholdt. Medlemmer over 
60 år og barnefamilier har fortrinnsrett til sengeplass på senger som ikke kan bookes. Ellers har ingen 
fortrinnsrett, hverken medlemmer av turfølget eller øvrige gjester.  
 

Etter turen 
Turleder skal levere lånt utstyr seinest 3 dager etter hjemkomst, eller etter avtale. 
 
Foreningen dekker i utgangspunktet turleders faktiske utgifter til transport, opphold og mat. 
Ved kortere turer kan turleder vurdere om hennes andel av bensinspleis dekkes av deltakerne.  
Ved tvil om dekking av utgifter avklares dette med daglig leder før turen.  
På turer med utgifter ut over transport, må det i planleggingsfasen vurderes om det skal fastsettes en 
deltakeravgift.  Beløpet oppgis i turbeskrivelsen. Utleggskjema finnes på foreningens hjemmeside; 
 
lillehammer.dnt.no/frivillig/ 
  
Veiledende sats for utregning av bensinspleis er for tiden kr 3,5 - pr km. 
 
Utgifter i forbindelse med research før en tur dekkes normalt ikke. 
 
7. ANDRE MOMENTER 

• Turleder bør opplyse om at bilder fra turen kan bli brukt av DNT, og eventuelt sjekke om 
noen reserverer seg. 

• Etter turen skal rapport med bl.a opplysning om antall deltakere og eventuelle avvik fra 
forventet forløp sendes DNT Lillehammer. Avvik og hendelser som har medført uhell, ulykker 
og nesten-ulykker skal noteres inn i sikkerhetsvurderingen på «min-side». 

• Turleder er DNTs førstelinje og bør ved passende anledninger si litt om foreningen og litt om 
andre turer som kan være interesse. 

• Turprogrammet bør være tilgjengelig for utdeling, og det bør henvises til ytterligere 
informasjon på nettsida lillehammer.dnt.no 

 
 
Kontakt tillitsvalgte eller daglig leder for nærmer spørsmål. 
 
Underskrifter 
 
………………………………..       ……………………………….. 
Styreleder        daglig leder 
 


