


Leder
Kjære turledere.
Vi nærmer oss «normalt» etter en lang pandemi. Turlederhelgen
på Finse markerte på en måte vendepunktet. Vi dro opp dit uten
helt å vite hvordan årsmøtet, med påfølgende turledermøte, skulle
gjennomføres med riktige smitteverntiltak, men ble «reddet» av
regjeringen som opphevet avstands- og antallbegrensning akkurat
den helgen. Planen var å gjennomføre det utendørs, men nå
kunne vi altså fylle stua i Brebua med turledere. Det var godt å se
dere igjen!
Årsmøtet i turledergruppa ble ledet av Vidar Torsvik. Referat inne i
bladet. Velkommen til våre to nye styremedlemmer Andreas og
Sveinar, og stor takk til våre to avtroppende styremedlemmer
Ragna og Sverre. Turlederstyrets overordnede mål er ivaretakelse
av turledere. Men «til lags åt alle kan ingen gjera». Det som er
veldig bra for en er kanskje ikke fullt så bra for en annen. Våre turledere favner et bredt
spekter. Dere skal vite at det er minst like viktig å ta med deltakere på en liten dagstur i marka
som en krevende vintertur på 2000-meters topper.
Turledermøtet tok for seg to viktige temaer.
1) Hvordan håndterer DNT situasjonen når en turleder blir «avskiltet»? Målet er at dette skal
håndteres på en så god måte at turlederen «går av med stolthet og verdighet». DNT har
mange aktiviteter hvor de trenger frivillige, og erfarne turledere har mye erfaring de kan dele
med andre.
2) Frivilligdrevne turer. Lars Nordseth fortalte om sine erfaringer fra en slik tur. Dette var i
utgangspunktet en tur for Vandregruppa og var satt opp med et tempo på 4 km/t som snitt. En
krevende tur som ikke var for en gjennomsnittlig turdeltaker. Det krever derfor mye av
turlederne, også selektering av deltakere. Litt blandet erfaring fra denne turen som er viktig å
ta med videre.
Referat fra dette turledermøtet på Finse finner du i denne Turleder’n.
I skrivende stund sitter jeg på bussen på vei hjem fra DNTs UT-danningskonferanse som ble
gjennomført på Haukeliseter Fjellstue. Et av fokusområdene er turlederutdanningen. Hvordan
kan denne bli standardisert for alle foreninger? Det må være et mål at denne eies av DNT
sentralt og forvaltes lokalt. Den sertifiserte turlederutdanningen må være den samme for alle
turledere uansett medlemsforening. Den enkelte forening/turlag må plusse på med
dokumentert opplæring der det er behov for det. Videre vil det på (kort?) sikt komme et
kompetanseregister for turledere. Det vil også bli tydeligere krav på hvilke ferdigheter vi må
opprettholde (f.eks. førstehjelp). Det er også på trappene et standard fjellmedisinsk
førstehjelpskurs for sommer- og vinterturledere.
Neste turledermøte er 15. november i Bystua på Sørenga. Vi møter fysisk og her blir det tid til
å prate sammen igjen!
Hilsen Gerda Grøndahl
Leder i turlederstyret DNT Oslo og Omegn



Redaktørens hjørne

Kjære medturledere!
På vegne av redaksjonen ønsker vi dere velkommen til høstnummeret av Turleder’n. Det føles
som om vi nettopp møttes på Finse til Turlederhelg, og allerede nærmer det seg fristen for å melde
inn ønsker for de turene til vinteren som er satt opp av administrasjonen. Mye er nytt i år: Turledere
oppfordres til å lage egne turer, meldinger og turønsker formidles via Mobilise, og turledermøtene
begynner så smått å være i hybrid form, dvs. både på Teams og fysisk. På grunn av ombygging av
Storgata 3, vil de nærmeste møtene være i Bystua på Sørenga.
På vegne av redaksjonen
Wolfgang Leister, redaktør av Turleder’n
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Turledermøter digitalt
Det planlegges fortsatt å gjennomføre hybride turledermøter i en tid fremover, dvs både fysisk og
digitalt i den grad dette lar seg gjennomføre. Lenker til møtene vil bli annonsert via e-post når
tidspunktet for møtene nærmer seg. Møtene blir også annonsert i Mobilise som Nyhetsbrev.
Temaene for noen av møtene er ikke bestemt i detalj ennå. Følg med på annonseringene i andre
kanaler. Følgende møtedatoer er planlagt:

● Mandag, 15. november kl 1800 (merk ny dato). Møtet vil finne sted i Bystua DNT Sørenga
og via Teams (hybrid-møte). Temaer: (1) Presentasjon av de nye medlemmene i styret til
turledergruppa. (2) Glenn Menkin informerer om «Omorganisering DNT OO» og
«Frivillig-drevne turer». (3) Styret spør turlederne om hvilken opplæring eller kurs de
trenger for å kunne gjennomføre slike turer. Lenken til møtet på Teams:
https://bit.ly/38sK9DZ

● Tirsdag, 18. januar 2022, kl 1800. Hvor: Bystua DNT Sørenga og via Teams (hybrid-møte).
Temaet for møtet er ikke bestemt ennå. Lenke til Teams-møtet: https://bit.ly/3t5rYxr

Husk kjørereglene for gjennomføring av digitale og hybride møter:
● Klikk på lenken i god tid før møtet starter (vi er på 15 min før møtet og svarer gjerne på

tekniske spørsmål).
● Du behøver ikke å ha programmet Teams installert for å kunne delta via PC. Du kan åpne

lenken i nettleseren. Velg å delta anonymt dersom du ikke har Microsoft-konto.
● For å delta via mobiltelefon eller nettbrett må du laste ned Teams appen.
● Hvis ingenting annet fungerer kan du delta ved å ringe inn telefonnummeret som er angitt i

møteinkallingen (kun lyd). Husk møtenummeret.
● Husk å dempe mikrofonen når du er i møtet (din mikrofon vil være dempet når du kommer

inn i møtet).
● Still spørsmål og gi kommentarer i chatten eller rekk opp «hånden» for å få ordet.
● Husk å slå på mikrofonen mens du snakker (og demp den etterpå).

Fra turledermøtet på Finse – Foto: Jan Gunnar Jakobsen

https://bit.ly/38sK9DZ
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https://bit.ly/3t5rYxr


Ledige turoppdrag vinter 2022
v/ Team Fjell (Camilla, Claudia, Iris og Heidi)
De fleste ledige turlederoppdrag vinter 2022 ligger nå ute i Mobilise, men de siste oppdragene
kommer fortløpende. https://dnt.mobilise.no/mobile
Frist for å søke et oppdrag: 21. november 2021
VINTERTURER FOR VOKSNE OG SENIORER
Team Fjell er ferdig med å planlegge våre vinterturer for voksne- og seniorer, og alle ledige
turlederoppdrag i denne kategorien ligger fra og med 20. oktober i Mobilise.

BARNAS TURLAG
Vi er ferdige med å planlegge våre vinterturer for Barnas Turlag og alle ledige turlederoppdrag i
denne kategorien ligger fra og med 20. oktober i Mobilise.
Husk at hvis du leder en Barnas turlag tur har du mulighet til å ta med ett barn eller barnebarn. På
baseopphold (ikke hytte til hytte tur), er du også velkommen til å møte opp en dag før på hytta for å
bli kjent med hytta og området.

HVA SKJER ETTER AT FRISTEN HAR UTLØPT?
Etter fristen starter Team Fjell med fordelingen av turer. Husk at prosessen kan ta flere dager. Som
bekreftelse vil du få en melding via Mobilise.
I kommentarfeltet for påmeldingen kan du skrive hvis du ønsker å lede turen med andre turledere
eller hvis din siste tur ble avlyst.
Ønsker du å stå på vår uforpliktende reserveliste? Vi har lagt ut et oppdrag med navn
«Reserveliste vinterfjell 2022, fra 18. februar til 1. mai 2022. Turledere som registrerer seg på dette
oppdraget, blir kontaktet hvis det blir frafall av turledere underveis i sesongen. Meld deg på!

VIKTIG INFORMASJON
● Husk å velge en tur etter evne og kompetanse.
● På alle vinterturer i fjellet er det obligatorisk med tilstrekkelig sovepose, vindsekk, spade og

liggeunderlag per turleder.
● Deltakerne skal noen dager før tur/kursstart få en informativ e-mail fra deg som er

turleder/instruktør.
● Som turleder/instruktør skal du skape turfellesskap og involvering av deltakerne underveis.
● Bruk våre sjekklister som du har fått utlevert på turlederkurs aktiv før og under turen.

(https://www.dntoslo.no/turlederskjema/).

Du kan nå selv endre din interessemelding på et oppdrag
Vi har nå lagt til ny funksjonalitet i Mobilise som gjør at du, etter å ha meldt interesse for et
oppdrag, kan gå inn i systemet og endre på interessemeldingen. Dette gjøres ved å klikke på det
aktuelle oppdraget som ligger under meldt interesse. Dette er nå mulig:

● Du kan melde deg av oppdraget helt, slik at det ikke lenger står som meldt interesse
på det oppdraget

● Du kan endre svar på spørsmålene som ble svart på da du meldte interesse
● Du kan endre på kommentaren som er gitt
● Du kan endre på ditt rolleønske

Merk at endringer kun kan gjøres frem til påmeldingsfristen går ut. Etter dette kan du ikke gjøre
endringer lenger.
Husk at dette systemet er nytt for oss også, så gi beskjed om det er noe dere lurer på eller
informasjon som mangler. Håper mange av dere finner interessante oppdrag og melder interesse:)

https://dnt.mobilise.no/mobile
https://www.dntoslo.no/turlederskjema/


Referat fra årsmøtet i Turledergruppa, 26. september 2021
Turledergruppa i DNT Oslo og Omegn holdt sitt ordinære årsmøte på Brebua, ved Finsehytta, den
26. september 2021, kl. 10.00. 69 turledere var møtt frem.
Til stede fra styret: Gerda Grøndahl, Peter Mikosch-Warren, Sverre Tvinnereim, Jan Gunnar
Jakobsen og Monika Kufner,
Fraværende fra styret: Ragna Hirsch og Henriette Kampesveen
Styreleder Gerda Grøndahl åpnet møtet ved å ønske alle fremmøtte velkommen.
Innkalling til årsmøtet med årsberetning ble lagt frem i bladet «Turleder’n» nr 3/21 og kommunisert
via e-post. Det var ingen kommentarer til innkallingen.

1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT.
Vidar Torsvik ble valgt som møteleder.
Sigrid Bellamy ble valgt som referent.

2. ÅRSBERETNING
Styreleder Gerda Grøndahl leste hele årsberetningen.
Årsberetningen ble vedtatt med en endring. Under punktet Turledermøter, skal det tas med
informasjon om møtet 28. april 2021:  Kyststier ved Oslofjorden.

3. VEDTEKTER
Monika Kufner informerte om styrets arbeid med oppdatering av vedtektene. Endringene er
fremlagt og akseptert av DNT Oslo og Omegns styre.
Vedtektene ble godkjent av møtet.

4. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET
Valgkomitéen besto av Stig Solberg (leder), Magnus Wethal og Anne Johansen.
Stig Solberg leste valgkomiteens innstiling til medlemmer av styret, som tok hensyn til både DNT
Oslo og Omegns Veileder for valg komitéer DNT Oslo og Omegn, vedtatt av styret i 04.02.21 og
vedtektene til Turledergruppa.
Valgkomitéens forslag til sammensetning av det kommende styret:
● Styreleder Gerda Grøndahl ikke på valg
● Styremedlem Peter Mikosch-Warren ikke på valg
● Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen ikke på valg
● Styremedlem Henriette Kampesveen ikke på valg
● Styremedlem Monika Kufner foreslås gjenvalgt for to år
● Styremedlem Andreas Lorentzen foreslås valgt for to år
● Styremedlem Sveinar Kildal foreslås valgt for to år
Ingen andre kandidater ble lagt frem.
Sveinar Kildal, Monika Kufner og Andreas Lorentzen ble hver for seg enstemmig valgt av møtet.

5. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN
Stig Solberg leste valgkomiteens innstilling til valgkomitéen.
Nytt medlem av valgkomitéen for tre år: Sverre Tvinnereim.
Valgkomité 2022: Magnus Wethal (leder), Anne Johansen og Sverre Tvinnereim
Sverre Tvinnereim ble enstemmig valgt av møtet.

6. INNKOMNE FORSLAG
Ingen innkomne forslag før fristen.
Gerda takket turlederne for frammøte og takket Vidar for god møteledelse.



GPS-tipset
Tema: Ruter, spor og autoruting i Garmin GPS
v/ turleder Gunnar Sevåg
Det er ofte litt usikkerhet om forskjellen mellom ruter og spor i en GPS. Data om begge disse
finnes i Gpx-filen som lages når man bruker eller skal bruke GPSen. En Gpx-fil kan lages på en PC
for å planlegge en tur, eller den skapes når GPSen er i aktiv bruk. Et program for å lage en slik fil
er for eksempel Garmin Basecamp.
Ruter og spor benyttes til å hjelpe til med navigeringen. På GPS-skjermen kan de se ganske like
ut, men det er noen forskjeller.

RUTER
Hvis du ønsker å planlegge en tur før du går turen, kan du lage en rute. Denne består gjerne av en
samling faste veipunkter, som knyttes sammen med linjer. På en ukestur kan man lage en rute for
hver dag. Den kan bestå av for eksempel startpunkt, lunchpunkt, sikringsbu, utsiktspunkt og
sluttpunkt. Det er altså forhåndsdefinerte veier som er laget for å hjelpe til med navigeringen og
lagt inn i GPSen. Normalt er det rette linjer mellom punktene i den sekvensen man ønsker å gå.
Det må altså tas hensyn til terrengforholdene underveis når man går.

SPOR
Spor inneholder sporpunkter. Disse ligger vanligvis mye tettere enn rutepunktene. Spor lages
oftest på GPSen når man går. Sporet følger nøyaktig der man går og gir blant annet mulighet for å
følge sporet tilbake til der man startet. En funksjon i GPSen gjør det mulig å snu sporet
(BackTrack) slik at man enkelt kan følge det tilbake.
Spor kan også lages ved hjelp av et PC-program, for eksempel Garmin Basecamp. Her kan sporet
frihåndstegnes til å følge en sti eller lignende, og deretter lastes ned til GPSen for å brukes på
turen man skal gå. Avstanden mellom sporpunktene kan velges, men normalt settes den
automatisk av GPSen avhengig av hvilken hastighet GPSen har (for eksempel fottur, sykkeltur eller
biltur). Det er en begrenset mengde spor- og veipunkter GPSen har plass til. Men for vanlig turbruk
skal det mye til før dette minnet blir fullt. Hvis dette skjer, vil de eldste sporpunktene bli slettet først.

DELING AV RUTE OG SPOR
Ruter og spor er altså gode hjelpemidler når man er på tur eller skal på tur. De kan lagres og deles
med andre. Du kan sende rute og spor direkte fra GPS til GPS. Man kan også finne dem i
databaser som for eksempel i ut.no. Disse kan lastes inn i GPSen for bruk under turen.

AUTORUTING
Moderne GPS-kart har mye informasjon i seg som man ikke ser
ved vanlig bruk. De kan inneholde informasjon om terrenghøyder
(og dybder). Stiinformasjon i GPS-kartet kan brukes av GPSen til
såkalt autoruting. Denne funksjonen aktiveres i GPSens
innstillinger. Da vil den vise veien til neste rutepunkt langs stien
(og ikke i luftlinje). Den vil også ta hensyn til stikryss og foreslå
beste rute. Det er imidlertid noen fallgruver. I terreng med mange
stier og kryss kan automatikken gå seg litt vill, og hvis
rutepunktet ligger et stykke utenfor sti, kan det også by på litt
utfordringer for automatikken. Et godt råd er alltid å sjekke om
foreslått rute vist på GPS-skjermen gir mening!



Referat fra Turledermøte 15. september 2021
Tema for turledermøtet var «Frivilligorganiserte aktiviteter – modell og retningslinjer». Litt over 40
deltakere fulgte med via Teams. Glenn Menkin, avdelingsleder for friluftsaktiviteter, presenterte den
nye modellen (Presentasjonen er tilgjengelig også i Facebook-gruppa).
Bakgrunnen for modellen er å åpne for nye muligheter, erfaringer fra vandregruppa, gjøre det
enklere for turledere og å verdsette innsatsen til turlederne. Ordningen skal leve ved siden av turer
og aktiviteter satt opp av administrasjonen.
Det har blitt gjort positive erfaringer med Versjon 1 i Bærum Turlag, Ung, Fjellsport og
Vandregruppa i 2021. Versjon 1 er et godt utgangspunkt. Følgende skal kartlegges: kursing, rutiner
for evaluering av turer, synspunkter vedr. antall turledere, depositum og teltavgift, refusjon om man
skal innom hytter fra andre foreninger, samt at informasjon om forsikring skal inn i beskrivelsen.
Arbeidsgruppa i administrasjonen har igangsatt Versjon 2. Turlederstyret og vandregruppa vil
involveres i dette arbeidet. Kompetansebehovet vil kartlegges. Modellen gjøres kjent i foreningen
høsten 2021. Landingside for modell og vilkår gjøres kjent på web-adressen
https://www.dntoslo.no/turer-ved-frivillige/. Hytter for turer i 2022 bestilles før 1. november (fristen
gjelder både marka og fjellet).
Modellen består av fem steg: (1) turleder planlegger aktiviteten, (2) turleder booker
hytteovernatting, (3) turleder legger ut aktiviteten i Sherpa, (4) turleder gjør praktiske forberedelser,
og (5) turleder gjennomfører etterarbeid.
Etter presentasjonen ble det åpnet for spørsmål og innspill fra deltakerne. Disse skal brukes til å
utforme Versjon 2 av modellen. Deltakerne lurte på bl.a. følgende (svar i kursiv):

● Skal turer godkjennes av et organisasjonsledd? – Ja, og eventuelt kan administrasjonen
godkjenne turen.

● Kan denne modellen også brukes for lukkede grupper? – Dette er ment som en del av
foreningens tilbud. Alle disse turene skal være åpne og tilgjengelige for alle på lik linje.

● Er denne modellen også aktuelt for turer som involverer barn? – Ja, denne modellen
gjelder for alle turer, både bo på hytta, hytte-til-hytte, i marka og ved fjorden.

● Hva skjer når man må endre planene på en tur man setter opp. Det er en snau frist, og det
er lenge til sommeren. Kunne man ikke skyve litt på fristen? – Dette vil man avvente litt.

● Hva ved uforutsette ting under en tur? Skal da turleder legge ut, eller finnes det en annen
løsning? Hvordan er det med transport, spesielt på turer hvor det er et behov for å bestille
taxi/ekstrabuss, og hvor kostnadene skal deles på et ukjent antall deltakere. – Dette er ikke
helt klarlagt, og det jobbes med saken.

● Hva med overnattingsturer i marka, midtuke (ikke helg). 14 dager før påmeldingsfrist er
lang tid. Kan den kortes ned? – Det jobbes med saken.

● Kan det lages en mal for hva vi bør legge inn i turbeskrivelsene angående kostnader, hva
folk forplikter seg til ved påmeldingen og hva som gjelder rundt avmelding? Eller er det
tenkt at man bare skal linke til vilkårsdokumentet? – Det jobbes med saken.

● Hva skjer meg de vanlige turene for voksne (sommer og vinter) som har blitt organisert fra
administrasjonen til nå? Hvor mange av disse turene skal administrasjonen organisere i
framtiden? – Det jobbes med dette i disse dager. Det vil bli en del færre turer, men dette er
ikke bestemt ennå. Det finnes også andre avdelinger. F.eks. bedriftsmarked. Til dette trengs
også turledere. Men det er en annen avdeling som utvikler dette / bruker tid for å utvikle
dette.

● Hvordan går det med betaling for turene? Går det gjennom det normale systemet? - Nei.
Det ønskes ikke at turleder skal legge ut for utgifter, og heller ikke at økonomien i
foreningen involveres. F.eks. at hver deltaker må gjøre opp hver for seg. Dette er en
problemstilling som det jobbes med.

https://www.dntoslo.no/turer-ved-frivillige/


● Modellen er egnet for overnattingsturer, ikke kveldsturer i nærområde, ikke sant? – Ja det
er riktig.

● Det ble nevnt et nytt program som erstatning for Sherpa. Er det nye programmet knyttet
opp mot Motimate? – Målsettingen er at hele DNT skal bruke samme system. Det er for
tidlig å si om det knyttes opp til Mobilse. Dette spørsmålet er tatt opp (det er synspunkter på
Sherpa vs. Mobilise).

● Er Versjon 2 av retningslinjene ferdig før 1. november? – Antagelig ikke.
● Hvordan tenker dere disse turene markedsført mot utenlandske deltakere? Vi kan ikke

forvente at disse har app for hyttebetaling og Vipps? Blir det et engelsk program for 2022? -
Det jobbes med dette. Hyttebetalingsappen kan bruke utenlandske kort.

● Hva hvis det blir avlysninger pga sykdom eller lignende? Har man en gjeng med turledere
som kan steppe inn på kort varsel? – Problemet er notert.

● Spørsmålet om betaling er hvem som eier risikoen til turen økonomisk. – Det er foreningen.
Men dette er en risiko som foreningen er villig til å ta.

● Kan fristene for avmelding stå i turbeskrivelsen? – Eventuelt kan hytta sende en regning til
de som har meldt seg av.

● Det var snakk om å sette en «fastpris» for mat på selvbetjente hytter – dette er ikke avklart.
● Hvordan ordner man lettest betalingen når man lager felles middag og frokost på

selvbetjent hytte? – Det er meningen, men dette har ikke kommet opp ennå. Det ligger inne
som et forslag.

● Hvorfor kan betalingen ikke gå gjennom administrasjonen? Hvorfor skal alle gjøre opp for
seg på en hytte? – Forklaringen er at vilkårene er annerledes enn pakkereiseloven krever.
Det er også en moms-problematikk og et stykke merarbeid. Dette må diskuteres videre og
man har ikke kommet i mål med et enklere betalingssystem på tur.

● I forhold til pakkereiseloven: Hvem skal stille reisegaranti? – Det er foreningen.
● Hva hvis turlederen blir sjuk og betaling via turlederen går feil? – Foreningen er

selv-assurandør på det.
● Er kunden beskyttet her? F.eks. hvis det skjer ting? – Det er tatt noen runder med NHO

reiseliv og juridiske vurderinger på vilkårene; det er avtalerett.
● Kan vi legge til en «brannliste» inn i frivilighetssystemet? (Hvor man kan melde at det

trengs ekstra turleder) – God idé.
● Vil verdibonger fortsette som før? – Ja, men det arbeides med å erstatte systemet med

verdibonger til å bli mer rettferdig.
● Erfaring fra Vandregruppa: Det gjøres enkeltvis betaling i regi av vandregruppa. Det

fungerer og folk gjør opp for seg. Det er stor forståelse for at man bruker appen og at alle
betaler for seg.



Referat fra turledermøtet 26. september 2021
v/ turleder Karin Mikosch

TEMA 1: HVORDAN HÅNDTERES DET HVIS EN TURLEDER IKKE LENGER SKAL FÅ LEDE TURER?
Første temaet som ble diskutert, var en oppfølging av et forslag til årsmøtet som kom inn for sent
til å kunne behandles på møtet: «Hvordan håndteres det hvis en turleder ikke lenger skal få lede
turer?» Peter Mikosch-Warren, fra styret i Turledergruppa, ledet diskusjonen rundt dette viktige
temaet, som har blitt mer og mer aktuelt de siste årene. Temaet var planlagt som tema på et
turledermøte våren 2020, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.
Turlederstyret hadde bedt administrasjonen om å sende prosedyren de fulgte hvis de bestemte
seg for at en turleder ikke lenger skal få turer pga tilbakemeldinger fra turdeltakere, fysikk eller
atferd. Prosedyren ble sendt kort tid før møtet, slik at det ikke var tid til å studere den nøye. Men
den finnes nå på nett under turledelse, og alle som er interessert kan lese den der.
Etter at de nye vedtektene trådte i kraft, kan turlederstyret bistå som støtte til turlederen i
diskusjonene med administrasjonen i DNT, som kan anses som en «oppdragsgiver». Turlederen
må selv be aktivt om denne støtten fra turlederstyret.
Generelt gjelder prinsippet «tur etter evne» for alle typer turer og turledere. Tilbakemeldinger fra
deltakere er et viktig innspill, men en må være klar over at den kan slå feil ut (f.eks. fordi bare et
fåtall deltakere besvarer en questback – og sannsynligheten for tilbakemeldinger er større hvis
noen er misfornøyd). Det er ingen klare retningslinjer, dvs. ingen aldersbegrensning som sådan,
men individuelle vurderinger og samtaler i hvert tilfelle.
Det er uheldig at en turleder ikke får tildelt turer uten å være klar over hvorfor. Det er derfor viktig at
også turlederen er inneforstått med bakgrunnen for at dette skjer (degradert eller «avskiltet»).
Begge parter bør derfor være enige om løsningen (f.eks. at man leder en tur sammen med en
erfaren turleder, at man bare leder nærturer eller ikke lenger leder krevende fjellturer).
Teoretisk sett er det mulig å lede turer for et annet turlag, men i alvorlige tilfeller (f.eks. tvilsom
atferd mot barn) kan dette rapporteres videre til DNT sentralt. Hvis en turleder vil lede turer for et
annet turlag, og det turlaget spør om vedkommende er i stand til å være turleder, så er rutinen at
det blir opplyst at DNT OO mener at turlederen er uegnet.
Turlederbeviset har en utløpsdato. Hvis en ikke har tatt turer på dette nivået, så må man ta kurset
om igjen. Administrasjonen og styret i DNT har et juridisk ansvar. Derfor er det forståelig at de
ønsker å få litt kontroll over at turledere, også ute i turlagene, har riktig kompetanse.
Peter mente at turleder«pensjonister» fortsatt skal være en del av turledergruppa, og kunne delta
på f.eks. i turledermøter.
Spørreundersøkelser (Questbacks) blir ikke sendt ut etter alle turer – vanligvis blir disse ikke sendt
ut for dags- eller nærturer. Resultatet fra spørreundersøkelsene blir heller ikke automatisk
videresendt til turlederen, da det er en manuell jobb å redigere disse – men man bør etterspørre
resultat for sin tur, noe Turlederstyret anbefaler.
Turlederstyret skal utarbeide nye prosedyrer for hvordan turlederstyret skal agere og støtte
turledere som ønsker det. Styret vil informere om disse når de foreligger.

TEMA 2: FRIVILLIGDREVNE TURER
Det neste temaet på agendaen, frivilligdrevne turer og den nye frivillighetsmodellen, ble diskutert
ennå ivrigere. Glenn Menkin hadde presentert dette på det forrige turledermøtet, hvor det også ble
stilt mange spørsmål rundt temaet. Han lovet å komme tilbake med svar på de åpne spørsmålene.
Presentasjonen, retningslinjer og vilkår finnes på hjemmesiden. Det er viktig å huske at disse er
under utvikling, dvs. at det ikke er den endelige versjonen. Uansett er det bestemt at det skal
satses mer på frivilligdrevne turer neste år og mindre på turer organisert av administrasjonen.
Den nye modellen satser på at turlederen tar et større ansvar også for den administrative delen av
turplanleggingen, legge turer ut på internett, forhåndsbestille hytter, kommunisere med deltakere,
osv. Også deltakere vil få mer ansvar selv, de må booke og betale hytter selv, organisere transport



selv, etc. Det ansvarlige turlaget må godkjenne turen før hyttene bookes. Frist for forhåndsbooking
av hytter er 1. november for hele året. Administrasjonen vil fortsatt legge ut turer i det
internasjonale turprogrammet hvis de er planlagt i tid.
Reglene omfatter alle aktiviteter (f.eks. også kajakk, SUP, packraft) og turer for alle turlag, inkl.
Barnas turlag. De er ganske like til hvordan turer organiseres i andre DNT foreninger i resten av
landet. Den nye modellen har mange fellestrekk med hvordan Vandregruppa organiserer turer. De
opplever dog at de nye reglene gir innskrenkninger i forhold til hvordan de har hatt det tidligere og
det ser de som noe negativt ifølge noen av de som tilhører Vandregruppa og turledergruppa og
som var tilstede under turlederhelgen.
Den største fordelen med den nye modellen er at en turleder kan få en tur akkurat som han/hun
ønsker seg, også litt mer uvanlige turer, f.eks. med packraft eller hengekøye. Men det fins en del
utfordringer og uklarheter som det må jobbes med. Det fins også et behov for opplæring til
turledere. Blant annet i hvordan man får lagt ut turer på nettet (f. eks i Sherpa).
For å få et bedre inntrykk av hvordan en tur etter det nye konseptet ville ser ut, fortalte Lars
Norseth om sine erfaringer med en frivilligorganisert tur langs Rondanestien, en 10-dagers tur fra
Hafjell til Hjerkinn. Han er grunnleggende positiv til modellen, men han ser også en del
utfordringer. Turen ble satt opp som en tur for Vandregruppa, men ble så benyttet for å teste ut
hvordan det nye konseptet ville fungere på en «standard» DNT OO tur. Han ser en del forskjeller
mellom deltakere på en tur i vandregruppa og en voksentur organisert av administrasjonen i DNT
OO. Deltakere på en tur i vandregruppa kjenner hverandre og erfaringsnivået angående fjellturer
er mer homogent. Da blir det viktig at turlederen verifiserer minimumferdigheter deltakere måtte ha,
for å minimere risikoen for at turen må avbrytes underveis. DNT OO er den juridiske arrangøren –
men hvordan ser det ut med det økonomiske risikoen? Skal det håndteres av turlederen? Skal ikke
turledere ha en rekvisisjonsblokk i tilfelle av uventede hendelser, f.eks. hvis planlagt transport ikke
blir nådd? Alt dette i følge Lars.
Han var veldig tydelig på at kravene til turledere bli mye høyere og at dette må tas hensyn til i
turlederutdanningen og i videre opplæring. Nå stilles det også krav til at begge turledere må ha
tilstrekkelig kompetanse (dvs to sommerturledere på en sommertur, ikke lenger mulig med en
sommerturleder og en grunnleggende turleder). Hvis man overnatter på hytter som ikke er DNT
OO sine hytter, må turlederen betale store deler av overnattingen selv. Det blir heller ingen
godtgjørelse i form av bonger. Da blir det et spørsmål om vi har nok turledere som er villige til i å
organisere og gjennomføre slike turer.
Møtet sluttet med at Gerda sammenfattet turlederstyrets mening angående frivilligdrevne turer.
Styret har ikke vært involvert tidlig nok, men når de til slutt fikk se gjennom utkastet, ble det mange
(minst 21) åpne spørsmål. Det gjaldt spesielt turlederens juridiske og økonomiske ansvar.
Styret hadde gjerne sett at administrasjonen organiserte flere turer også i framtiden, selv om disse
skulle blir dyrere. På den andre siden er det klart at mange medlemmer ønsker seg rimeligere turer
og synes at DNT er for dyrt.
Styret ser også en utfordring i å finne nok turledere til å organisere og lede turer med disse
vilkårene. På den andre siden har slike turer fungert godt for Vandregruppa. Administrasjonen har
lovet at de vil støtte slike turer med en dedikert ressurs.
Styret skal jobbe videre mot administrasjonen for å forbedre konseptet og for å legge til rette for
opplæringen som det er behov for.



Tur til Hardangerjøkulen og Blåisen
v/ turleder Knut Sørgaard
Lørdag 25. september gikk mange av oss en tur til Blåisen, som er en nordlig arm av
Hardangerjøkulen. Den er Norges sjette største isbre, isbreer dekker omkring en prosent av
Norges landareal. Toppen av breen er 1861 moh., den er faktisk fast fjell og er Hordalands høyeste
topp. På turen snakket vi om isbreer og istider, her gjengir vi et kort sammendrag.

FRA SNØ TIL ISBRE
Det må snø for at det skal bli isbreer. Mens snø har en tetthet på 0,1 g/cm3, så har is 0,9 g/cm3.
Snø som ligger over sommeren sier vi har «oversomret». Når dette skjer mange år etter
hverandre, vil rimeligvis snømengden vokse. På grunn av veksling mellom tining og frost,
trykkpåvirkninger og en viss tilgang på vann, vil dette snølageret gradvis gå over til fast is. Dette
skjer ikke over natta, i Norge tar denne prosessen typisk 5 til 10 år.

ISBREEN GJENNOM ÅRET

a) er breen om våren, b) er om høsten. Fra Atle Nesje: Brelære 1995
Om vinteren vil det falle snø over hele isbreen. I løpet av sommeren vil snøen i den laveste delen
smelte, mens den i den øverste delen normalt blir liggende. Denne snøen vil gradvis bli til is, og
slik kompensere for den delen av isbreen som har beveget seg nedover. Slik er breen et dynamisk
system.

ISBREER BEVEGER SEG
Isbreer er plastisk, det betyr at den kan bevege seg langsomt. Hastigheten er bestemt av en rekke
forhold, som terrenghelning, istykkelse og istemperatur. Vi må altså se for oss at dersom klimaet
blir kjøligere, så kan store mengder snø oversomre. Istedenfor å bygge opp en «kjempehaug» av
snø, sørger naturens prosesser for at snøen blir til is, som slik beveger seg nedover. Ettersom det
er varmere klima i lavereliggende områder, vil isen som strømmer nedover etter hvert smelte.



I 1972 styrtet et småfly på Jostedalsbreen. Etter 49 år, kom vrakdeler i høst ut av Bøyabreen, en
brearm som går ned til Fjærland. Vrakdelene har beveget seg med en hastighet i isen på 100
meter pr år, som dermed også er hastigheten denne dalbreen beveger seg. (Fra vg.no)
Gitt at klimaet er stabilt, vil en isbre finne en balanse mellom vekstområder i de høyeste områdene,
og smelteområder i de lavere områdene. Den linja som er grensa mellom vekst og smelting heter
likevektsgrensa eller snøgrensa.

Foran Blåisen ligger mange endemorener, avsatt av isbreen i bevegelse, men det kommer også
sand og grus ut av isen, delvis transportert av smeltevann. En isbre kan fungere som en
«bulldoser», men også som en «gravemaskin» når den danner fjorder og daler.

KLIMAENDRINGER
Nå som klimaet blir varmere, vil isbreene smelte tilbake. Universitetet i Bergen måler fronten av
Midtdalsbreen hvert år. Dette er «naboen» til Blåisen, et lite stykke lenger vest. Det siste året har
den trukket seg hele 24 meter bakover. Slik er isbreer veldig gode klimaindikatorer, fordi de viser
utviklingen over litt lengre tid. Et litt kompliserende forhold er at i deler av Norge har
vinternedbøren økt. Dette gir mer «mat» til noen breer, særlig de lengst vest.

ISTIDER OG JENS ESMARK
Geologen Jens Esmark (1763-1839), født i Danmark, var i sitt yrkesaktive liv tilknyttet sølvgruvene
på Kongsberg. Han reiste mye rundt i Norge, og la merke til at foran flere av våre isbreer lå det



endemorener med en ryggform ganske lik tilsvarende rygger som han fant i lavlandet. Han trakk da
den banebrytende slutningen at Norge en gang måtte ha vært dekket av en stor sammenhengende
innlandsis. Han skrev i 1824: «…at Jorden til bestemte Tider har været bedækket med Iis og
Snee.»
Esmark mente også, som vi vet i dag, at årsaken til at det ble istider, kunne forklares med
endringer i jordas bane rundt sola. Hans oppdagelser den gang var et enormt skritt videre for å
forstå hvordan landet vårt var blitt formet gjennom flere store istider. Et slikt paradigmeskifte i
forskningen ble selvsagt ikke tatt godt imot, og det tok lang tid før hans forskning ble allment
akseptert. Om tre år kan vi markere 200-årsjubileet for Esmarks banebrytende forskning!

AVSLUTNING
Trenger en turleder kunne alt dette? Nei, vi er ikke vandrende fagspesialister. Men kan du fortelle
enkelt om isbreer, at de har kommet og gått, og at de har slipt og formet landet vårt, da gir du
samtidig turdeltakerne en mulighet til undring og refleksjon.

Hva kan man fortelle turdeltakerne om Finse?
v/ turleder Wolfgang Leister
Turlederhelgen i år fant sted på Finse. Finsehytta ble overtatt fra Direktoratet for Fiendtlig Eiendom
i 1947 av Den Norske Turistforening og har vært drevet som betjent turisthytte siden 1949. Hytta
har blitt bygget om i flere omganger, senest i fjor, der også Brebua ble bygd som
selvbetjeningskvarter utenom sesongen.
Finse og området rundt byr på mye stoff vi kan fortelle til turdeltakerne: Rallarvegen, Roald
Amundsen, Fridtjof Nansen, Robert F. Scott, Jernbanen, Finse 1222, skøytehallen (som ble bygd
av hotelleierne Alice Fangen og Andreas Klem i 1913, et 1036 kvadratmeter stort bygg uten søyler
med 200 lyspærer i taket; Sonia Hennie øvde der før OL i 1928), Hardangerjøkulen, Blåisen,
flyplassen på breen (Under andre verdenskrig ble det prøvd å bruke breen som landingsstripe –
uten suksess. Finsehytta ble opprinnelig bygd for å teste flymotorer under arktiske forhold),
snøplaneten Hoth (I 1979 ble Finse og området brukt til opptaksted til Starwars Episode V),
forskning (Finse Alpine Research Centre som drives av universitetene i Oslo og Bergen), og mye
mer. Det finnes mer informasjon på følgende sider: https://snl.no/Finsehytta,
https://no.wikipedia.org/wiki/Finse, https://digitaltmuseum.no/011085440489/skeisehallen-pa-finse,
https://finsehytta.dnt.no/historie/, ...

Turledertipset
v/ turleder Wolfgang Leister
Langs populære turstier kan det bli til et problem når det er mange turister der den ene eller andre
må på do. Ofte er det lite hyggelige spor etter papir og avføring i nærheten av populære
rasteplasser. På NRK.no kunne man lese 20. oktober, at reiselivet vil gi turister do-opplæring. Se
denne lenken: https://www.nrk.no/vestland/reiselivet-vil-gi-turistar-do-opplaering-1.15696819.
I NRK-artikkelen gis det flere anbefalinger, bl.a. å gå på do før man legger ut på tur, bruke toaletter
der disse finnes, og å ha «gode rutiner for dobesøk» i naturen. Det anbefales også å ha med et
«do-sett», bestående av en liten spade, desinfiserende middel til hender, våtservietter, dopapir og
dobbel søppelpose. Det kan diskuteres i hvor stor grad det er fornuftig å grave mange hull i bakken
for å skjule etterlatenskapene. Dette vil ikke fungere på steder der mange ferdes, og mange hull
rundt omkring rasteplasser vil ikke være bra.
Bruk av hundeposer vil være en bedre egnet metode. Hundeposer kan nemlig også brukes til å
transportere avføring fra mennesker! Husk å knytte hundeposen godt igjen etter bruk og legg disse
i en plastpose for søppel før du legger det hele inn i sekken for transport til nærmeste egnede
søppelbøtte. Anbefalt «do-sett» vil altså bestå av en rull med hundeposer, desinfiserende middel,
våtservietter/dopapir og søppelpose. Dere kan gjerne oppfordre deltakerne på en tur å ha med et
slikt «do-sett» når dere sender ut velkomstbrevet.
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Notiser
REFERATER FRA STYREMØTER I TURLEDERSTYRET
Du finner referater fra både styremøtene i turlederstyret og fra årsmøtene på følgende adresse:
https://www.dntoslo.no/turlederstyret/. Turlederstyret setter pris på engasjement fra turlederne, som
oppfordres til å sende innspill til turlederstyret@dntoslo.no.

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.

SMITTEVERNTILTAK PÅ TURER OG HYTTER
Smitteverntiltakene fra myndighetene og DNTs nasjonale standarder for besøk av hytter og
deltakelse på turer er det viktig å være forberedt på. På hyttene vil det være oppslag for hvordan
man oppfører seg på hytta. Våre turledere er godt informert om tiltakene og vil hjelpe alle å få en
tur som ikke i hovedsak er preget av Covid 19, men av turopplevelsene i en romslig og trygg
atmosfære.

INFORMASJON OM STYRET OG VEDTEKTER.
Mer informasjon om styret og vedtekter finner du her: https://www.dntoslo.no/turlederstyret/

NETTSIDE FOR TURLEDERE
Hold deg oppdatert om kommende kurs og aktiviteter, nyttig dokumentasjon og informasjon om
covid-19. Følg linken: https://www.dntoslo.no/turledergruppa/

TURLEDERHELG OG ÅRSMØTET 2022
Styret har bestemt at neste turlederhelg finner sted fra 23.-25. september 2022. Vi kommer med
mer informasjon om område og hytte når det har blitt bestemt. Hold av datoen!

KLAGEBEHANDLING OG BISTAND TIL TURLEDERE
Mer om dette temaet finner du her: https://www.dntoslo.no/klage-og-bistand/

NYE MEDLEMMER I TURLEDERSTYRET
Velkommen til Sveinar Kildal og Andreas Lorentzen til styret for Turledergruppa. Mer om de nye
styremedlemmene kan du lese i det forrige nummeret (nummer 3/2021) av Turleder’n, som du
finner på https://www.dntoslo.no/turledern/

TURLEDERKURS
Vi har begynt å legge ut flere turlederkurs på nettsiden, ta gjerne en titt!

SHERPA-KURS
Er du usikker på hvordan du legger ut turer i Sherpa, programmet DNT bruker for å legge ut
turbeskrivelsen sine på nettet? Vandregruppa v/ Stian Andreassen, organiserer et Sherpa-kurs på
onsdag 19. januar kl. 18-20 i Bystua ved DNT Sørenga. Du finner kurset på dntoslo.no under
aktiviteter.
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Dikt og bilde

Foto: privat

Styret i Turledergruppa:
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no)
Styremedlemmer: Peter Mikosch-Warren, Monika Kufner, Jan Gunnar Jakobsen, Henriette
Kampesveen, Sveinar Kildal og Andreas Lorentzen.
Sekretær: Claudia von Gostomski.
Valgkomitéen 2022: Magnus Wethal (leder), Anne Johansen og Sverre Tvinnereim.

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: 40 40 44 64
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