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LEDER 
Vi har vandret i 150 år, og jeg tenkte på vår grunnlegger, 
Thomas Heftye, da jeg besøkte jubileumsarrangementet 
i Spikersuppa denne uken. Hva ville han ha tenkt om 
utviklingen som har bragt DNT fra å være en forening 
for de få, til en forening for de mange. Vårt ønske er 
å få flest mulig ut i naturen, samtidig som vi tar best 
mulig vare på den. Et rikt liv med enkle midler, eller 
med Thomas Heftyes egne ord: «Lad oss gjøre det let 
og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er 
stort og vakkert i vort land».

DNT Oslo og Omegn har utviklet seg fra å være en forening med mest aktivitet i 
høyfjellet til også å være en aktør der folk bor; i byen, langs fjorden og ved marka. 
Vi har passert 92.000 medlemmer og har over 900 registrerte turledere, i alle 
kategorier. Omtrent halvparten av dem er aktive, og i 2017 var vi med og arrangerte 
over 2600 arrangementer for over 62.000 medlemmer.

Hvilke utfordringer står vi foran de neste årene? Årets landsmøte vedtok 
veivalgsdokumentet for 2019-2023, og den nyvalgte styrelederen, Per 
Hanasand fra Stavanger og Omegn Turistforening sa det slik: «Hvis du skal 
bruke naturen til noe annet enn å nyte den, må du ha en god grunn.»

Det gir grunn til ettertanke når vi vet at andelen villmark har gått ned fra 
over 50 prosent i år 1900 til under 12 prosent i dag. Det er ulike grunner til 
det. Energiutbygging, veier, boliger og hytter er blant det som bidrar mest til 
nedbygging. Dette truer mangfoldet – og får konsekvenser for friluftslivet. 
Naturopplevelser og friluftsliv gir miljøengasjement. Det vi er glade i, tar 
vi vare på. Skal det være attraktivt med friluftsliv, må vi bruke naturen 
bærekraftig. Medlemsvekst og økte aktiviteter kan bidra til å belaste naturen. 
Samtidig forventes det av både medlemmer og ikke-medlemmer at DNT tar 
ansvar for et bærekraftig friluftsliv.

Økt aktivitet krever flere turledere og andre frivillige. Det vil bli stilt stadig 
flere krav fra våre turdeltagere (kundene) og andre samfunnsaktører om 
dokumentert opplæring, utdanning og kanskje også sertifisering av turledere. 
Vi må fortsette det gode arbeidet med kompetanseheving vi er i gang med, og 
det eneste som hjelper er kontinuerlig forbedring i alle ledd.

Jeg takker for meg som leder av turlederstyret ved kommende årsmøtet og 
takker for seks inspirerende og lærerike år Jeg blir med framover i andre roller 
og ønsker oss alle god tur videre!

God tur! - Stig Solberg

Med vandregruppa til Øyungen. Turledere: Camilla Hagen-Westerlund. Foto: Liv Randi Dyrhol. 



3

Høstens turledermøter
Turledermøtene er et sosialt møtested med faglig innhold. Vanligvis har vi en foredragsholder som presenterer 
et aktuelt tema. Så er det 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. Møt opp og ta med 
godt humør. 

Til høsten 2018 er det planlagt følgende turledermøter:
• Turledermøte 9. oktober 2018, kl 18. Tema: «Bål- og gourmet-mat på tur» med Kjell Jonsson og Bruno 

Delafosse. Det er planlagt at smaksprøver tilberedes i bakgården i Storgata 3 på bålpanne. Bruno vil vise 
oss hvordan vi kan piffe opp maten med enkle midler når vi er på en hytte. Bålspesialisten Kjell vil vise oss 
hvordan tilberede næringsrik mat ute på bål. NB! Møtet vil ha et noe annerledes format, og mesteparten av 
dette møtet er planlagt å være ute. Det vil bli sendt ut mer informasjon når tiden nærmer seg.

 • Turledermøte 11. desember, kl 18 i Storgata 3. Lars Norseth vil holde foredrag og innlede til diskusjon 
om «Hvilke hard- og soft-skills skal en turleder ha?». Etter pausen vil Maren Ekeland, leder av 
Aktivitetsavdelingen, oppsummere jubileumsåret 2018. 

Turlederhelg

I år inviterer vi til Grimsdalshytta, 21.-23. september, hvor det er et utrolig skue innover Rondane med de 
majestetiske toppene. På denne vakre plassen med gamle kulturbygninger vil du garantert trives. I Grimsdalen 
er det åpent og fritt med lettgått turterreng.        

Alle turledere fra DNT Oslo og Omegn uansett tilhørighet er velkommen, gjerne med ledsager. Det er også 
mulig å overnatte i privat telt eller i felles lavvo. Velg dette som «tilleggselement» når du melder deg på eller 
skriv i kommentarfeltet. Observér at dette ikke er billigere enn å bo inne.

Program:
Fredag 21/9: Avreise med tog fra Oslo S kl 14:02 med ankomst Dombås kl 18:05. Videre med ekstrabuss til 
Grimsdalshytta med ankomst kl 19:10. Middag kl 20:00.

Lørdag 22/9: Vi legger opp til både krevende og lette turer i området rundt Grimsdalshytta. Middag kl. 19:00.

Søndag 23/9: Årsmøte kl 09:00-10:30 etter frokost. Etter årsmøtet legges det opp til både krevende og lette 
turer. Ekstrabuss fra Grimsdalshytta kl 16:30 til Dombås. Tog fra Dombås kl 18:08 med ankomst Oslo S kl 22:04.

Pris: Kr 2368,- inkl. reise fra/til Oslo. Kr 1182,- fra/til Grimsdalshytta. Tillegg for ledsagere m/reise t/r Oslo kr 
320,- da reisen er delvis sponset. Da DNT Oslo og Omegn sponser overnattingen blir helgen ikke rimeligere 
dersom du velger å overnatte i telt eller lavvo.

Påmelding: Tur 11966.

Grimsdalshytta. Foto: DNT              Dørålseter-Grimsdalshytta. Foto:Jørgen Sundsli Gundersen
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Innkalling til årsmøte i turledergruppa 2018
Turledergruppas årsmøte finner sted søndag 23. september kl. 09.00 på Grimsdalshytta i tilknytning til 
turlederhelgen.

Dagsorden: Valg av møteleder – årsberetning – valg av medlemmer til styret og valgkomité – innkomne 
forslag. Forslag fra medlemmene vedrørende saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i 
hende senest fem uker før årsmøtet (dvs. før 19. august 2018).

Valgkomitéens innstilling for styret i DNT Oslo og Omegn 2018
Valgkomitéen, bestående av Sigrid Bellamy, Bente Hagen og Anne Langedrag har kommet med følgende 
innstilling:
• Styreleder Stig Solberg går ut av styret
• Styremedlem Ola Kleiven går ut av styret
• Styremedlem Gerda Grøndal foreslås valgt som leder for 2 år
• Styremedlem Peter Warren foreslås gjenvalgt for 2 år
• Styremedlem Sine-Sara Astad er Ikke på valg
• Styremedlem Monika Kufner er ikke på valg
• Som nytt styremedlem foreslås Jan Gunnar Jacobsen valgt for 2 år
• Som nytt styremedlem foreslås Henriette Kampesveen valgt for 2 år
• Som nytt styremedlem foreslås Sverre Tvinnreim valgt for 1 år

Valgkomitéen anbefaler derfor følgende sammensetning av det kommende 
styret:

Styreleder: Gerda Grøndal

Styremedlemmer: Peter Warren, Sine-Sara Astad, Monika Kufner, Jan Gunnar Jacobsen, Henriette 
Kampesveen og Sverre Tvinnreim.

Valgkomite 2019: Sigrid Bellamy (leder), Bente Hagen og Stig Solberg

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

Årsberetning for Turledergruppa i DNT Oslo og Omegn
September 2017 – September 2018

Styret har bestått av:
Leder Stig Solberg
Styremedlem Peter Warren
Styremedlem Gerda Grøndahl
Styremedlem Ola Kleiven
Styremedlem Sine-Sara Astad
Styremedlem Monika Kufner

Representant fra DNT Oslo og Omegns styre: ingen
Sekretær, representant fra DNT Oslo og Omegns 
administrasjon: Claudia von Gostomski

Valgkomité: Anne Langedrag, Sigrid Bellamy og 
Bente Hagen

Fra styrets arbeid:
Det har blitt avholdt fem styremøter i denne perioden.

«Turleder’n», vårt medlemsblad, utkommer med 
tre nummer pr. år. Redaktør er Wolfgang Leister. 
Bilderedaktør frem til januar 2018: Hannah Sophie 
Narvhus. Jørgen Sundsli Gundersen overtok som 
bilderedaktør våren 2018. I redaksjonskomitéen er 
også Beate Heilemann, Jon Arne Westgaard, Kjell 
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Kort om kandidatene:
Gerda Grøndal: (Ny som leder, gjenvalg i styret for 2 år)
Gerda, født 1953, er oppvokst i Valdres med nærhet til fjellet. Hun ble 
grunnleggende turleder i 2009, sommerturleder i 2011, vinterturleder i 2014 og 
kursleder fra 2015. Nordisk skredkurs i 2017. Gerda har holdt ulike turlederkurs, 
bl.a Kindereggkurset for Barnas Turlag og vintersamling for sommerturledere. De 
siste fire årene har hun vært styremedlem i turlederstyret. Hun sier at «Jobben» i 
DNT gir masse glede og mening. Som sikkerhetsrådgiver i Bane NOR har hun bred 
ledererfaring, gjennomføringsevne og erfaring med prosjektbasert jobbing.

Peter Warren: (gjenvalg for 2 år)
Peter, født 1964, er svensk og ble valgt inn I turlederstyret I 2016. Han deltok på 
brekurs i 2009, ble bitt av basillen, og tok deretter grunnleggende, sommer- og 
vinterturlederkurs. Peter har også utdanning som kursleder, og har vært instruktør 
på flere turlederkurs og -samlinger. Dette har gitt ham kompetanse og erfaring som 
er verdsatt i styret.

Jan Gunnar Jacobsen: (ny for 2 år)
Jan Gunnar er 46 år, bor i Oslo og har Østmarka som nærmeste nabo. Han har vært 
sommerturleder i åtte år, deltatt på vinterkurs for sommerturledere, aktivitetskurs 
i Barnas turlag og har kart og kompasskurs. Han har også padlekurs i regi av 
Nøklevann padleklubb. Han har vært leder på 2 snøhuleturer med Barnas turlag. 
Han er styremedlem i borettslaget og jobber sivilt i Forsvaret.

Henriette Kampesveen: (ny for 2 år)
Henriette er 39 år og fra Skåbu, vokst opp med Jotunheimen som nabo. Alltid vært 
mye ute på tur hele året. Liker både korte turer i nærområdet og lengre turer i 
høyere fjellområder. Sier «turkompetansen» er selverfart. Hun har guidet mange 
turer i privat regi. Arbeider til daglig som politi i Oslo. Hun har det siste året 
blitt aktiv turleder for DNT med grunnleggende turlederkurs, ledet noen turer i 
nærmiljøet, samt bistått Barnas Turlag. Henriette skal ta sommerturlederkurs i år.

Sverre Tvinnereim: (ny for 1 år)
Sverre er 41 år, og opprinnelig bergenser. Han har bodd i Oslo de siste fem årene 
og arbeider som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Turleder siden våren 2014. Han tok sommerturleder kurset i 2016 og 
vinterturlederkurset i 2018 og har ledet turer på fjellet både sommer og vinter. 
Sverre har også organisert og ledet turer i nærområdet gjennom Vandregruppa 
og har en spesiell tilknytning til unge voksne-turer, som han mener er et viktig 
segment for DNT.

Jonsson (frem til januar 2018) og Ragna Hirsch (fra 
januar 2018). 

Turlederhelgen ble avholdt på Krækkja 
(Hardangervidda) 15.-17. september 2017. 52 
turledere deltok. Årsmøtet ble avholdt på Krækkja 17. 
september 2017.

Turledermøter
25/10-2017: Ble avlyst på grunn av sykdom.

23/11-2017: Tema «Hysterisk lett sekk» ved Marius 

Nergård Pettersen, og tema «Turlederrollen» ved 
Ingar Narvhus.

16/1-2018: Tema «Tur- og frivilligåret 2017» ved 
Maren Ekeland og tema «Forhold mellom bestyrer 
og turleder på en betjent hytte» ved bestyrer på 
Fondsbu Solbjørg Kvålshaugen.

10/4-2018: Tema «Småskader – forebygging og 
behandling på tur» ved Vivienne Locke og Frederik 
Emil Juul.
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Turnr. Start Slutt Navn Påm. Turl.

11259 9/20/2017 9/20/2017 Førstehjelpskurs for frivillige, 4 timer 14 1

11546 9/22/2017 9/24/2017 Kurslederkurs Løvlia 11 6

11221 9/26/2017 9/26/2017 Ambassadørkurs 2017 40 2

11292 9/30/2017 10/1/2017 Fjellmedisinkurs for turledere 16 timer 2017 14 1

11540 10/1/2017 10/1/2017 Nærtur-, aktivitetsleder og ambassadørkurs 20 2

11286 10/7/2017 10/8/2017 Grunnleggende turlederkurs 2017 11 3

11221 10/10/2017 10/10/2017 Ambassadørkurs 2017 25 2

11286 10/21/2017 10/22/2017 Grunnleggende turlederkurs 2017 11 2

11259 11/10/2017 11/10/2017 Førstehjelpskurs for frivillige, 4 timer, 15 1

11615 11/18/2017 11/18/2017 Frvillighetsfest DNT Oslo og Omegn 2017 65 0

11618 11/18/2017 11/19/2017 Frivilligfest og Turledersamling 2017 31 2

11617 11/19/2017 11/19/2017 Turledersamling 2017 18 0

11520 1/10/2018 1/14/2018 Kart og kompasskurs for turledere i fjellet vinter 2018 5 2

11507 1/26/2018 1/28/2018 Vinterturledersamling 2018 11 2

11519 2/9/2018 2/17/2018 Vinterturlederkurs 2018 DNT Oslo og Omegn 11 4

11605 2/9/2018 2/12/2018 Vintersamling for Sommerturledere 13 3

11746 3/6/2018 3/6/2018 Ambassadørkurs 2018 33 2

11989 3/22/2018 3/22/2018 Ulykke gjennom isen (badeøvelse) 4 0

11746 4/11/2018 4/11/2018 Ambassadørkurs 2018 43 2

11761 4/19/2018 4/19/2018 Førstehjelpskurs for frivillige, 4 timer 12 1

11752 4/25/2018 4/25/2018 Aktivitetslederkurs 2018 12 2

11666 4/28/2018 4/29/2018 Grunnleggende turlederkurs 2018 10 2

11747 5/2/2018 5/2/2018 Nærturlederkurs 2018 7 2

11783 5/6/2018 5/6/2018 Kindereggkurs: Nærtur-, aktivitetsleder og ambassadørkurs 15 2

11773 5/12/2018 5/13/2018 Fjellmedisinkurs for turledere 16 timer 2018 15 1

11666 5/26/2018 5/27/2018 Grunnleggende turlederkurs 2018 12 2

11782 5/29/2018 5/29/2018 Vårens vakreste eventyr - 2018 50 1

11741 6/15/2018 6/17/2018 Trygg og sikker orientering i Nordmarka 2018 11 2

11757 6/23/2018 6/28/2018 Sommerturlederkurs 2018 10 2

11773 8/18/2018 8/19/2018 Fjellmedisinkurs for turledere 16 timer 2018 10 1

11757 8/25/2018 8/30/2018 Sommerturlederkurs 2018 13 2

11752 9/5/2018 9/5/2018 Aktivitetslederkurs 2018 1 2

11740 9/6/2018 9/9/2018 Trygg og sikker orientering i sommerfjellet (f. turl.) 0 0

11666 9/8/2018 9/9/2018 Grunnleggende turlederkurs 2018 1 0

11746 9/12/2018 9/12/2018 Ambassadørkurs 2018 16 0

11747 9/19/2018 9/19/2018 Nærturlederkurs 2018 4 0

11966 9/21/2018 9/23/2018 Turlederhelg og årsmøte 2018 30 0

Turlederkurs og turlederturer (organisert av administrasjonen):
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Tema 1: CDI-mode for kompass-visning
v/ turleder Wolfgang Leister

Når vi navigerer med GPS og bruker kompass-funksjonen, viser en rød pil vanligvis retningen til målet (eller 
retning langs en rute eller et spor). Ofte kan man velge om man skal bruke en stor, middels eller liten peker 
til målet. Det er valgfritt hvilken av disse du bruker. Det finnes en innstilling til, som er merket med «CDI» i 
oppsett-menyen for retningspeker. CDI står for «Compass Direction Indicator» (kompassretningsviser) og viser 
kurs-retning samt et avvik fra denne. Kurs-retning er retningen mellom et startpunkt (ofte det punktet der du 
tok ut kursen) og målet. 

På tegningen ser du en sti mellom to veipunkter. Stien går rundt et vann, og derfor kan man ikke gå langs kurs-
linja som går i luftlinje fra start til mål. Når vi går langs stien blir det en avstand til kurs-linja, i tegningen merket 
med «ute av kurs». Anta at du er ved «aktuell posisjon» i tegningen. Da er heading den retningen du går, 
bearing retningen til målet og kurs den opprinnelige retningen fra start til mål. Disse er vanligvis forskjellige fra 
hverandre.1 

Bruker du den vanlige retningspilen vil den vise bearing, altså retning til målet. 
Bruker du CDI-innstillingen vil retningspilen vise retning langs kurs-linja samt 
et avvik og om man har gått for langt. Dette er praktisk når man navigerer til 
sjøs og i luftfart, men kan også være relevant når man navigerer i tåke eller i 
ensformig terreng der man ikke skal avvike fra oppsatt rute, f.eks. store skogs- eller 
myrområder som kan være ufremkommelige om man avviker fra oppsatt rute. 

CDI-visningen består av en pil og en brutt linje som viser kurs som er valgt. Den 
midtre delen av linja kan være forskjøvet til en av sidene. Denne viser hvor man 
skulle vært i henhold til opprinnelig kurslinje.2 Hvor langt linja på skjermen er 
forskjøvet til siden indikeres av prikkene (tallet øverst til høyre angir avstand til den 
femte prikken fra midtlinja; bruk + eller - for å forandre på dette tallet). Den blå 
pila indikerer om man beveger seg til eller fra målet.

Kurs-retning endres ikke mens man navigerer. Har man et avvik til siden viser 
ikke pilen retning til målet! For å vise retning til målpunktet kan du bruke ett av 
datafeltene til å vise «peker», som vist i bildet.

Velger du å navigere til et punkt vil kursen fastlegges da; navigerer du etter rute eller spor vil kursen mellom 
punktene på ruta brukes som kurs. Skal du redusere avviket må du bevege deg i den retningen den brutte delen 
av midtlinja befinner seg. Når det blå triangelet snur seg har du passert målet.

Før du bruker denne funksjonen anbefaler vi at du øver dette i kjent terreng. Sjekk i innstillingene at du ikke 
har slått på denne funksjonen ved en feiltakelse. Vi observerte flere deltakere på våre kurs som hadde denne 
funksjonen aktivert uten å være klar over det. 

1  I den norske oversettelsen i brukergrensesnittet blir både «heading» og «bearing» oversatt med «retning». 
2	 	NB!	Dette	er	feil	beskrevet	i	manualen	til	flere	av	GARMIN	modellene.

GPS-tipset
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Tema 2: Har noen tuklet med GPS-signalene? 
v/ turleder Wolfgang Leister

Vi har erfart fra nyhetene i det siste at GPS signalene har blitt forstyrret i Nord-Norge og at dette har 
påvirket flytrafikken. I begynnelsen av mars ble det annonsert, i forbindelse med en militærøvelse i Sør-Troms, 
at man måtte regne med at GPS-signalene kunne bli forstyrret i et stort område. Det har blitt rapportert om at 
forskere ved Universitetet i Texas har lurt båter til å endre kurs ved at de sendte ut GPS-signaler de hadde tuklet 
med. Det har også kommet rapporter i fag-pressen om at spillere av Pokémon Go har forandret GPS-signalene 
slik at deres mobiltelefon tror at de er på et annet sted enn de i realiteten var. Slike hendelser vil også påvirke 
GPS-mottakeren vi har med oss på tur. Konsekvensen kan være at apparatet ikke kan vise stedet der vi er, at 
verdien er veldig unøyaktig eller at apparatet lar oss tro at vi er på et helt annet sted.

Når GPS-signalene kommer til bakken er de veldig svake. Vanligvis klarer GPS-mottakeren å tolke signalene, 
men en relativ svak sender i nærheten, som sender på samme frekvens, kan overdøve signalene. Det har vært 
noen rapporter om at dersom man lytter på FM-radio på en bestemt frekvens, så kan GPS-signalet bli borte. 
De som forstyrrer signalene kan overdøve signalet (såkalt jamming), spille av opptak av tidligere signaler eller 
generere falske signaler som lurer GPS-mottakeren (såkalt spoofing). Det er ikke lov å bruke slikt utstyr som 
privatperson. Dersom noen bruker slikt utstyr vil det forstyrre et relativt stort område, avhengig av effekten til 
denne senderen.

Dersom man stoler blindt på GPS-apparatet kan man altså bli lurt. Dagens GPS-utstyr har ikke innebygde 
metoder som kan fastslå om signalene er forfalsket. Signalene er teknisk sett ikke sikret mot forfalskning. 
Dersom GPS-posisjonen hopper eller om apparatet viser en posisjon som ikke gir mening ut av aktuell kontekst, 
kan det være et tegn på at noe er feil. Som brukere må vi altså alltid følge med om det GPS-apparatet viser passer 
sammen med landskapet og med det kompasset viser. 

Når du er på fjellet kan GPS-signalene også bli dårligere av andre årsaker, f.eks. i en dyp dal eller ved 
fjellskrenter der det ikke er fri sikt til satellittene. Dermed anbefales det alltid å sjekke aktuell nøyaktighet, 
såkalt EPE (estimated positioning error). Sjekk også om oppgitte UTM-koordinater er i det området du forventer 
(sjekk på papirkartet), om klokka på GPSen viser riktig tid, samt om sporet (engl. track) du gikk stemmer 
overens med der du faktisk gikk. Slik finner du trygt frem selv om teknologien svikter.

Turgruppa i DNT Fjellsport
v/ turleiar Sigurd Harald Sande Schmidt 

DNT fjellsport i Oslo er tradisjonelt forbunde med bre-, 
klatre- og skredkurs, men kva med nybegynnarar og andre 
fjellsportinteresserte som vil på tur med likesinna? Her 
kjem turgruppa til fjellsport inn. Turleiargruppa til DNT 
fjellsport består i dag av omlag femten aktive turleiarar i 
alderen 25-45 år, og mange av desse har også kompetanse 
og interesse innanfor bratt friluftsliv. Gruppa møtes to 
gonger i året og planlegg turar for sommar og vinter. Vi 
har frå 2017 til 2018 auka talet på turar frå åtte til elleve, 
men likevel er etterspurnaden for turar stor og med 
mange personar på venteliste.

Det er stor takhøgde for kva type tur ein vil lage. Til 
sommaren planlegg vi blant anna å ha turar der vi 
kombinerer turleiarar og instruktørar. På den måten 

GPS-tipset
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Fra turledermøtet 10. april 2018 (småskadekveld)
v/ Turleder May Drage

Denne gangen var det en ny «svung» over møtet, og vi ble ønsket velkommen i døren av kveldens frivillige 
møtevert Henriette Kampestein. Vi fikk hvert vårt nummer fra en loddbok, og det ble trukket ut tre vinnere på 
slutten av møtet. Sine-Sara Astad ønsket velkommen på vegne av Turledergruppen. 

Det var svært mange som hadde funnet vegen til Storgata 3 denne kvelden. Småskader var nok et svært aktuelt 
tema, og heldigvis er det stort sett de små skadene vi håndterer på våre turer. Kiropraktoren Vivienne Locke 
betegnet småskader for skader som det er mulig å fortsette turen med. Hun anbefalte nettstedet: www.skadefri.no 
for repetisjon før en tur.

Hun hadde følgende tips for en vellykket tur: 
• Kontakt alle deltagerne på forhånd slik at de og du selv kan forberede turen på en god måte.
• Det kan være lurt å snakke med deltagerne om skotøy, bekledning og sekk, og kanskje også få litt peiling på 

fysisk form og motivasjon.

Hun påpekte flere ganger hvor viktig det er med pauser, og rett 
og slett ta det litt rolig i starten av en tur. Det er også viktig å 
minne deltagerne på hvor viktig det er å spise litt og drikke 
godt underveis. Bøye og tøye, strekke armene over hodet løser 
opp spenninger i armer og brystpartiet. Kommunikasjon med 
deltagerne er også viktig underveis, og dersom et «onde» dukker 
opp er det smart å gjøre noe med det. 

Lege Frederik Emil Juul gjennomgikk spesielt hvordan vi håndterer 
et overtråkk som er det som oftest inntreffer. Sine-Sara organiserte 
fire «førstehjelpsstasjoner» med en «skadet» person på hver gruppe, 
som alle kunne øve seg på. Nyttig repetisjon for oss alle! Frederik Emil 
gjennomgikk også prosedyrer i forbindelse med uhell / ulykker og sykdomstilstander som kan oppstå, og hvor vi kan / 
må søke assistanse og eventuelt få hjelp til å transportere ut en skadet person. Se på Turledergruppens facebook-side. 

Frederik Emil Juul, Thomas N. Mathisen, Vivienne Locke og Jørn Brunstad veiledet hver sin førstehjelpsgruppe. 
Svært nyttig kveld!

Foto: Wolfgang Leister

kan drøymeturen til turleiaren bli mogleggjort sjølv 
om han ikkje har formell kompetanse på til dømes 
brekryssing. Vilkåra for turleiarane er dei same som for 
DNT ung der ein får dekt alle utgifter, og i tillegg får ein 
overnattingsbongar per dag ein leder turen. Turgruppa 
til fjellsport er ganske ny, men vi ser at vi per i dag ikkje 
klarer å lage nok turar i høve til deltakarar, så om du er 
interessert i å halde/lage ein tur for DNT fjellsport så ikkje 
nøl med å ta kontakt (e-post: fjellsport@dntoslo.no).

Det finnast ei lukka gruppe på facebook for turleiarar 
fjellsport under navnet «DNT FO - Turledere» (bruk 
søkefeltet). Det er planlagt eit turleiarmøte 28.august kl 
18:00-20:00 i Storgata 3. 

Idyll ved Hallingskarvet. Vårskitur med Fjellsport. 
Turleder Daniel Todt. Fotos: Maria Bratteli. 
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Oslo Røde Kors og Spire. Hun 
er utdannet statsviter og bor i 
Asker sammen med samboer 
og en vilter ettåring. Hun har 
vokst opp med å boltre seg på 
ski og til fots i marka, samt 
i fjellheimen i Valdres. Aller 
best er de lange løpeturene 
i nærområdet Oppsjømarka 
i Asker sammen med 
bestevennen, en engelsk 
setter ved navn Django.

Vikar i Barnas Turlag
Helene Øygardslia begynte i 
aktivitetsavdelingen i februar 
som vikar for Hanna Vetvik i 
Barnas Turlag. Helene flyttet 
hjem fra Australia i desember 
med en master i folkehelse 
og sekken full av outback-
eventyr. Hun har tidligere 
jobbet som fysioterapeut, 
først og fremst med barn og 
aktivitetsgrupper for barn. Både Vegårshei, Oslo og 
Grimstad er «hjemme» for Helene. Selv om hun 
snart har bodd ti år i Oslo, er fortsatt det beste hun 
vet en sommerdag på Sørlandet. Helene er positivt 
innstilt til det meste, men trenger jevnlig påfyll av 
turer i Østmarka, britisk krim og store mengder te 
for å fungere optimalt.

Turlederrabatt
Aktivitetsavdelingen minner om at turlederrabatt i 
Turinformasjonen gjelder det året du leder en tur. 
Du må kunne henvise til tur du er satt opp på for 
å få «ansattpris». Turlederrabatten er personlig og 
gjelder innkjøp av varer til eget bruk.

Turledersamling og frivilligfest på 
Sæteren
Hold av 16.-17. november for da blir det 
turledersamling og frivilligfest. Mer informasjon 
kommer. 

Medisinering
Husk at du som turleder ikke skal gi medisiner til 
deltakere uten at dette er konferert med medisinsk 
personell (AMK). Dette gjelder også ulike former 
for smertestillende. 

Redaksjonskomitéen
Fra dette nummeret 
har vi fått en fornyet 
redaksjonskomité. 
Redaktøren takker Hannah 
Sophie Narvhus for jobben 
som bilderedaktør hittil. Hun 
gjorde en formidabel jobb 
med å finne bilder til forside 
og inne i heftet. 

Ny bilderedaktør blir Jørgen 
Sundsli Gundersen som 
ønskes velkommen. Jørgen 
er fersk vinterturleder fra 
kurs i Jotunheimen. Han er 
opprinnelig fra Treungen, 
bor i Skien og er turleder for 
sommer- og vinterturer for 
DNT Oslo og Omegn og i 
Telemark. 

Redaktøren ønsker også å 
takke Kjell Jonsson som 
redaksjonsmedlem. Han 
ønsker å satse mer på 
aktiviteter ute i naturen 
i fremtiden, og da blir 
det lite tid til overs for 
redaksjonskomitéarbeid. 

Vi ønsker Ragna 
Hirsch velkommen i 
redaksjonskomitéen. Ragna 
gikk på sommerturlederkurs 
i fjor og har allerede gjort seg 
bemerket i Turleder’n som 
skribent. 

Ny fagsjef i DNT ung Oslo
Maria Gangås Skaare overtok stillingen som 
fagsjef i mars, etter Hanne Marte Furset. Maria 
kommer fra en stilling som daglig leder i Latin-
Amerikagruppene i Norge. Hun har tidligere vært 
praktikant i UD, og vært aktiv i organisasjoner som 

NOTISER
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En turleders jomfrutur
v/ Leif Platou

Jeg tok sommerturlederkurset i august 2017, en 
fantastisk tur gjennom Rondane med evaluering og 
turledersertifikat utlevert på Grimsdalshytta på siste dag. 
Senere meldte jeg meg 
på Vintersamling for 
sommerturledere på 
Fondsbu i februar 2018, 
en god opplevelse hvor 
jeg i etterkant og i svært 
positiv modus meldte 
meg som medturleder 
på vintertur gjennom 
Skarvheimen. Min 
første tur som turleder.

Med en blanding av 
fryd og frykt nærmer 
avreisedagen seg for 
min første tur. Jeg har 
vært i Storgaten og mottatt deltakerlisten, to tyskere, 
to nederlendere, en person fra Syd-England og en fra 
København. Frykten er økende, og mine forutinntatte 
holdninger om at sydeuropeere (alt syd for Svinesund) 
ikke er skikket for denne type tur tar overhånd. En kjapp 
telefon til halvparten av deltakerne roer meg ned, men 
noen av historiene fra turledersamlinger henger fast, jeg 
forestiller meg noen scenarier om hvordan dette blir. Til 
og med skriver jeg en epost til Peter (W) for å få diskutert 
mulig utfall av denne turen. Peter er en sindig og erfaren 
fyr, dette går bra Leif var svaret jeg fikk derfra.

Jeg møter opp i god tid på Oslo S, fryktelig spent, hilser 
på deltakerne, babler i vei på engelsk, gruppen består av 
to leger, en fysioterapeut, to med administrative stillinger 
innen helsevesenet i sine respektive land og en pensjonist 
med erfaring fra turer verden rundt. Vi er på vei til Finse 
og vår første skitur. Samtalene på toget går lett, vi er 
allerede et team og etter innsjekking på Finse tar vi en 
ettermiddagstur på ski i retning mot Krækkja.

Mine forutinntatte holdninger blir gjort skikkelig til 
skamme. Ikke bare kan gruppen gå på ski, de har gode 
fjellski og støvler, er godt utstyrte på alle måter og har 

et pågangsmot vi i 
vår hverdag bare kan 
misunne våre kjære 
deltakere.

Neste dag går turen 
til Geiterygghytta, 
vi tråkker våre spor 
i nysnøen, vi velger 
korteste turen denne 
dagen, gjengen blir 
stille i bakken opp 
fra Finse, men ved 
ankomst er gruppen 
igjen tilbake i sitt svært 
smittende humør og 

samtalene går av seg selv. Slik fortsetter turen, etappe 
for etappe. Fra Kongshelleren til Iungsdalen opplever vi 
sterk vind og kulde over østre og vestre Volavatn, vi ser 
5-6 staker foran oss, men med denne gruppen var det 
aldri noe problem.

Jeg oppdager deltakernes perspektiv på denne turen. 
Våre deltakere har gledet seg til denne turen i lang tid, 
dette var deres turutfordring for året 2018. De har lurt 
på om de greier utfordringene, de har gruet seg og sovet 
dårlig, de har vært spente på været, hvor tøft blir dette, 
har jeg tatt meg vann over hodet. Jeg håper og tror at 
denne turen innfridde deres forventninger. 

Betydningen av å bygge relasjoner, lage et team og 
etablere en god gruppedynamikk og samtidig bry seg 
om den enkelte er svært viktig for å lykkes. I skrivende 
stund har jeg ikke sjekket evalueringene, men for en 
vitamininnsprøyting dette var og takk til deltakerne som 
gjorde min fordommer til skamme så ettertrykkelig. 

En turleder er født.
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Vinterturlederkurset 
fredag 9. februar - lørdag 17. februar 2018.

Av Inger Marianne Wethal

Vinterturlederkurset 2018 ble avsluttet på Fondsbu i 
et nydelig vintervær, noe som kursholderne forøvrig 
definerte som dårlig læringsvær.

Elleve kursdeltagere har lagt bak seg ni meget 
innholdsrike og krevende og lange dager. Vi har fått 
påfyll av kunnskap og ferdigheter innenfor områder 
som er helt nødvendige for en vinterturleder for å 
kunne ta med seg grupper med mennesker på tur i 
vinterfjellet.

Vinterfjellet er krevende på en helt annen måte enn 
sommerfjellet. Feil vi gjør i vinterfjellet kan få (og ofte 
får) store konsekvenser. 

Med dette som 
utgangspunkt 
hadde fire dyktige 
kursholdere Peter 
Warren, Lars-
Christian Unger, 
Kjell Jonsson og 
Jahn- Helge Flesvik 
laget et kurs som 
skulle gi kunnskap 
og ferdigheter 
innenfor områder 
som orientering 
i vinterfjellet, 
bolig i snø og 
nødovernatting, 
skred og 
skredproblematikk 
og det å ta sikre 
veivalg vinterstid.

De første dagene 
ble brukt i området 
rundt Fondsbu 
med topptur til 
Langeskavltind og 
orienteringsturer 
inn i 
Vennisstøldalen, før 
vi på tirsdag morgen 
satte retningen 
mot Olavsbu. Dette 
skulle vise seg å bli 

en lang dag hvor vi måtte jobbe mye sammen som 
gruppe for å klare å få med oss en veldig tung pulk. 
Grupper fungerer nødvendigvis ikke bare i kraft av 
å være gruppe, det er mye som må på plass før man 
ser sin egen betydning i gruppa og gruppa som helhet 
jobber for felles mål. Turen inn til Olavsbu viste oss 
det. Etter ti timers marsj kom vi omsider fram.

Turen fra Fondsbu hadde vist oss viktigheten av å 
ha ferdigheter og kunnskaper for å kunne sørge for 
fremdrift, sikkerhet og trygghet under krevende 
forhold.

Mørket hadde kommet sigende på, og turlederne 
fikk store utfordringer med å ha oversikten over 
hele gruppen. Den kontekstuelle læringen av hele 

tiden å ha oversikt 
over gruppen 
ble stor under 
disse forholdene. 
Fjellet vinterstid 
er krevende og 
uforutsigbart noe 
vi fikk merke mens 
vi var på Olavsbu. 
Været ble drastisk 
dårligere med 
tett snødrev, vind 
opp mot 20 m/
sek og minimalt 
med sikt. Planen 
var å returnere til 
Fondsbu og bygge 
snøhule underveis 
for å få verdifull 
kunnskap om bolig 
i snø, men på grunn 
av et vedvarende 
dårlig vær ble 
snøboligen bygget 
i en skavl som var 
under fire meter 
høy ved siden av 
Olavsbu. Dette ga 
fantastisk læring, og 
vi fikk oppleve hvor 
fort en snøbolig gir 
ly og trygghet.

Kommende vinterturledere foran kursleder Jan-Helge. Foto: Jørgen 
Sundsli Gundersen

Inka og Kaspar. Og koordinatene. Foto: Jørgen Sundsli Gundersen
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Dagene på både Fondsbu og Olavsbu ble brukt til 
grundig innføring i skredproblematikk. For å kunne 
gjøre trygge veivalg i vinterfjellet trenger vi kunnskap 
om hvordan håndtere skredterreng. Dette fikk vi 
grundig og verdifull læring om.

Kveldene på Olavsbu ble brukt til presentasjon av 
ulike emner knyttet opp mot de enkelte modulene 
i kurset. Disse ble tildelt kursdeltakerne i forkant 
av kurset – slik som turplanlegging vinterstid, 
orientering i vinterfjellet, den vanskelige 
turdeltakeren, vinterutstyr, bekledning og pakking 
av sekk, nedkjøling, kuldeskader, førstehjelp, mat og 
væske vinterstid, nødbivuakk og pauseanordninger, 
turledelse og turleders rolle, krise og krisehåndtering.

I mørket fredag morgen klokken 06.00 ble 
kompasskursen satt mot Fondsbu. Nattorienteringen 
stiller nye krav til kunnskap og ferdigheter hos oss for å 
komme trygt fram i mørket. Kurslederen Lars-Christian 
går som en trygg skygge parallelt med gruppen hele veien 
i mørket, rask til å kunne veilede om kursen blir feil.

Det var en flott opplevelse å gå fra mørket og inn i 
dagslyset. Sammen med dagslyset kom fjellene sakte 
fram og skapte en magisk opplevelse. Det hører med 
til historien at alle kursdeltakerne bestod, takket være 
oss selv og dyktige kursholdere som evnet å se oss, og 
som lagde gode rammer for læring og utvikling. Det 
var lov å feile så lenge vi tok lærdom av det, og i dette 
lå tryggheten for å prøve.

Vinterturlederkurs 2018. Foto: Karin Mikosch-Warren
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Vellykket vintersamling for 
sommerturledere
v/ turleder Thorbjørn Aas
Fotos: Jan Gunnar Jakobsen

Sommerturledere kan være turleder 2 på vinterturer 
i fjellet. Men mange mener at sommerturledere 
egentlig ikke er kompetente til en slik oppgave. Det vil 
DNT Oslo og Omegn gjøre noe med!
For aller første gang ble det i februar 2018 arrangert 
en «vintersamling for sommerturledere». Samlingen 
fant sted på Fondsbu, og interessen for å delta var 
stor - tretten sommerturledere deltok og i tillegg var 
to på venteliste. Tanken er å heve kompetansen til 
sommerturlederne slik at de blir mer skikket til å være 
turleder 2 på vinterturer.

Dette er ikke et kurs, men en samling, sier Ingar 
Narvhus, som derfor insisterer på å bli kalt møteleder, 
ikke kursleder. Samlingen er ikke en del av DNTs 
turlederutdanning og vil derfor ikke gi formell 
kompetanse. Men det er liten tvil om at samlingen 
likevel ble oppfattet som nyttig og lærerik av 
deltagerne.

Krevende orientering i vinterfjellet
Vinterorientering gir helt andre utfordringer enn 
sommerorientering. Mulig rasfare, tidsforbruk, 
vindforhold og lav temperatur kan gjøre rett 
orientering viktigere enn på sommerturer. Detaljer 
som myrer, vann og bekker dekkes av snø. Merkingen 
i kvistede løyper kan forsvinne ved at kvistene bøyer 
seg ned eller blåser bort. Store, hvite flater gjør det 
vanskelig å se hvor man er. Tåke, snøvær og «flatt 
lys» hindrer sikt og i tillegg gjør det nærmest umulig 
å se bratte skrenter like foran seg. På samlingen fikk 
deltagerne prøve seg på orientering i dårlig sikt, 
noe alle oppfattet som svært nyttig. Litt skigåing i 
tussmørke ble det også anledning til.

Grav deg ned i tide
Deltagerne fikk god anledning til å øve seg på å skaffe 
seg ly. Selv om vindstyrken nok aldri var høyere enn 
8 m/s, var det likevel godt å sette seg ned i en lun 
legrop eller en nødbivuakk med tak som kan brukes til 
sittende overnatting i nødsfall. Deltagerne brukte bare 
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rundt 15 minutter på en legrop og litt over en halvtime 
på nødbivuakk.

Rasfare!
Rasfaren er nå på 4 i Jotunheimen! Stort snøfall gjorde 
temaet rasfare og rassikring høyst aktuelt for de 13 
deltagerne. Hva gjør vi for å unngå å bli tatt av ras? Og 
hva hvis ulykken er ute? Heldigvis unngikk vi skred, 
men temaet ble godt teoretisk belyst av de to dyktige 
«møtelederne» Gerda Grøndahl og Ingar Narvhus, i 
tillegg til gruppearbeid rundt et snøskredcase.

Og selvsagt er frostskader, turledersekken, 
risikovurdering, krisehåndtering, mat på tur om 
vinteren og turledernes forventninger til hverandre 
sentrale temaer i denne sammenhengen, som derfor 
ble både godt belyst og grundig debattert av ivrige 
deltagere, i en svært vellykket samling hos trivelige og 
gjestfrie Solbjørg på Fondsbu.

Fornøyde deltagere

At deltagerne var fornøyde med samlingen, er det 
ingen tvil om.
«Jeg koste meg aller mest da Knut og jeg skulle være 
turledere og det var ganske liten sikt, masse snø å 
tråkke i, og vi skulle orientere oss til et høydepunkt 
mellom to bekkedrag. Det var veldig lærerikt og veldig 
trygt med to instruktører som visste akkurat hvor vi 
var», sier Ragna Hirsch, som også innser at hun må 
lære mer om GPS.

Obligatorisk?
«Synes dere at en slik vintersamling bør være 
obligatorisk for sommerturledere som vil være 
turleder 2 på vinterturer?» spør Gerda Grøndahl. Vi 
bringer spørsmålet videre til leserne og oppfordrer til 
debatt om dette i våre turlederfora.
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Vårens Vakreste Eventyr

Bilde-tema

Tekst og bilder: Wolfgang Leister, godt hjulpet av 
Gerda Grøndals informasjonsbrev. 

I år gikk vårens vakreste eventyr til Rælingens 
tusenårssted, Bjønnåsen, og deretter videre til 
Åmotdammen. De fleste reiste kollektivt til 
Sandbekkhallen. Etter en kort informasjon ved 
Gerda Grøndal og Stig Solberg dro vi avgårde forbi 
Sandbekkstua og Blystadlia mot Bjønnåsen. Hele 
femti turledere var med på turen. Gerda informerte 
oss underveis om området mens Susanne Backman 
passet på at ingen gikk seg vill. Underveis tok vi et 
par korte stopp for informasjon, drikke og en pust i 
bakken i det varme været.

Bjønnåsen rager 396 moh, og på en klar dag kan vi 
se Gaustadtoppen med det blotte øye. Været var fint 
og varmt, men Gaustadtoppen gjemte seg bak dis i 

Kystfjellseilas Måløy- Norfjordeid primo mai. Turleder: Kari Aanonsen. Fotos: Hilde Aarsheim 
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Vårens Vakreste Eventyr
lufta. Erik Hernes fortalte om vardene på Bjønnåsen 
og hvor viktig denne toppen var i den eldgamle 
vardevarslingen. Nå står en reléstasjon på toppen som 
inngår i det nasjonale telenettverket.

Fra Bjønnåsen gikk vi slakt sørover på god skogsti. 
Etter noen hundre meter «stupte» stien ned en 
ganske bratt skråning, nesten Bukkelægeret i 
miniatyr. I bunnen av denne fortsatte vi fram til 
Åmotdammen langs en vinterløype.

Ved Åmotdammen vanket det reker og godt drikke i 
tradisjonell stil. Det var også flotte bademuligheter for 
de som ønsket det. Praten gikk livlig om turplaner og 
annet. 

Også i år fikk vi en minnerik tur i begynnelsen av 
sommersesongen.

«Onsdagsbussen». 
Foto og turledelse: Maj Oxaal

Vårskitur med Vandregruppa. Voss/ Finse. Smal snøbru i Øvsthusdalen
Foto og turledelse : Sveinung Helgheim

Vårskitur med Vandregruppa. Voss/ Finse. Kaldevasshytta. Foto og turledelse : Sveinung Helgheim
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En internasjonal søndagstur
Det er internasjonal søndagstur. Er det mulig å ta med 
barn? Bli noen med som snakker arabisk? Blir det bratt?

Alle skal bli med. Hovedpoenget er ikke å gå en lang og 
krevende tur, men bare «å komme seg ut i den norske 
naturen i et hyggeligt sosialt miljø» – og kanskje snakke 
norsk. Derfor velger vi turer som passer for alle, hvor 
turutstyr ikke er så viktig. Alle som har lyst skal klare å 
komme seg ut. Vi velger hovedsakelig grusveier på våre 
turer.

Denne søndagen er det tur fra Vettakollen stasjon opp på 
Vettakollen, ned igjen og så videre til Sognsvann. Perfekt 
vær.

23 deltakerne møter opp, og vi er fire turledere. Det 
høres forskjellige – språk, persisk, arabisk, engelsk, tysk 
og norsk. Vi er en hyggelig blandet gruppe med folk fra 
Norge, Iran, Syria, England, Tyskland og Østerrike – 
voksne og barn. Noen har vært med på noen av de andre 
turene, blant dem to litt eldre norske par som fremhever 
at det alltid er interessant å bli kjent med folk fra andre 
kulturer. Det er også med noen iranske venninner med 
barna sine. Det er allerede en god stemning før vi starter 
med turen. To unge kvinner fra Tyskland fant turen på 
nettet – de snakker ikke norsk ennå og vil bli kjent med 
de fine turområdene rundt Oslo.

Forstår alle Engelsk, skal vi helst snakke Engelsk? Nei – 
alle vil snakke norsk!

Veien opp til Vettakollen er litt bratt, men alle klarer det. 
Barna er først – det føles at de løper veien opp og ned to 
ganger i full fart med masse latter.

Wow – utsikten er bare fantastisk – og ja: det er så enkelt 
å komme seg til en så utsatt plass!

Det blir matpause. Noen tenkte ikke på å ta med mat – 
ingen problem: alle deler gjerne. Det blir smaksprøver fra 
forskjellige land. Sitteunderlag? Så lurt at det finnes. Jeg 
tar et med neste gang!

Pausen tar god tid. Utsikten må nytes, nesten alle setter 
seg enten alene eller gruppevis som forgrunn foran 
utsikten. Men vi har god tid.

Nedover går det fort – og så går turen hyggelig videre på 
grusveien til Båntjern.

Det kommer spørsmål om DNT og hva slags andre turer 
det finnes. Ikke alle vet hva DNT egentlig «er» og hva 
DNT tilbyr.

Så kommer vi til Båntjern. Da skal jeg komme tilbake for 
å bade til sommeren! Finnes det fisk? Jeg elsker å fiske i 
Oslo. Hvor er vi egentlig nøyaktig nå?

Nesten alle snakker med hverandre.

Da er det ikke så langt å gå videre til Sognsvann. Her har 
noen vært før – på andre turer.

Vi bestemmer oss for ikke å går rundt Sognsvann i tillegg. 
For noen var turen absolutt lang nok. Så avslutter en 
fornøyd og delvis trett gruppe ved Sognsvann stasjon. 
Det kommer spørsmål om de neste turene, nesten alle 
planlegger å bli med på en av de neste turene.

En gruppe av blandede og motiverte deltakerne 
fra forskjellige land hadde en fin og inspirerende 
turopplevelse sammen og gleder seg til en rolig søndag 
ettermiddag og kveld.

Kanskje noen begynner å legge så stor vekt på Oslos 
fantastiske nærområde som vi gjør det?

v/ turleder Monika Kufner
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AKTIVITETSKALENDER 2018
(oppdatert kalender finner du også på https://www.dntoslo.no/aktiviteter-og-kurs/ )

August 2018
18-19  Fjellmedisinkurs 15 timer
25-30  Sommerturlederkurs 

September 2018
5  Aktivitetslederkurs
6-9  Trygg og sikker orientering i sommerfjellet 
12  Ambassadørkurs
19  Nærturlederkurs 
8-9  Grunnleggende turlederkurs
21-23  Turlederhelg

Oktober 2018
7  Kindereggkurs
9  Turledermøte, DNT Oslo og Omegn
17  Førstehjelpskurs 4 timer
24  Ambassadørkurs
27-28  Grunnleggende turlederkurs l

November 2018
7  Førstehjelpskurs 4 timer
14  Høstmøte
16-17  Turledersamling 
17  Frivillighetsfest
27  Turledermøte, DNT Oslo og Omegn

Ramsløkturen - en vårlig nærtur
v/ turleder Kari Fredriksen Sarnes

Turleder Ragna Hirsch har sitt spesielle sted hvor 
en kan plukke ramsløk, og i mai arrangerte hun en 
Ramsløktur for alle interesserte. Jeg kjente ikke til 
denne planten og aller minst hvordan den kan brukes 
i mat. 3. mai, på en veldig regnfull dag, dro jeg av sted 
med fullt oljehyre for å være med på Ramsløkturen. 
Ragna hentet meg på Eiksmarka T-banestasjon i øsende 
regnvær. Vi kjørte til Bjørumsaga på vei oppover mot 
Sollihøgda hvor turen startet. Da tiden nærmet seg 
avmarsj var det bare oss to. Siden været var så dårlig 
lurte vi på om det ville komme flere deltakere. Vi ventet 
noen minutter ekstra og plutselig dukket det opp to 
glade damer som ville være med. Imens hadde regnet 
gitt seg og solen tittet så vidt frem. Vi vandret innover 

Kjaglidalen. Planen var å gå til det nedlagte småbruket 
Kjaglienga, men pga mye snø gikk vi opp i en skråning 
et stykke innover stien. Der fant vi et teppe av Ramsløk. 
Vi plukket og plukket mens været ble bedre og bedre. 
Etter hvert måtte alle kaste jakka. Da vi hadde sanket 
flere bæreposer fulle var alle fornøyde. Før vi satte 
kursen tilbake til parkeringsplassen, ville turleder ta et 
bilde av oss glade sankere. Da var himmelen blitt knall 
blå og solen skinte, men vi måtte ta på oss jakkene til 
ære for fotografen.

Ragna hadde forberedt seg godt og delte ut oppskrifter på 
hvordan vi kunne tilberede Ramsløken. Nå gleder meg til 
deilige måltider med Ramsløk. En stor takk til Ragna!

Etter turen. Ramsløk. Klar for mosing og knusing. Foto:Camilla Frøseth Wedul
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Styret i Turledergruppa:
Leder: Stig Solberg (turlederstyret@dntoslo.no)
Sine Sara Astad, Gerda Grøndahl, Ola Kleiven, 
Monika Kufner, Peter Warren

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

Aktivitetsavdelingen
Leder: Maren Ekeland (vikar)

Barn, Ungdom, Fjellsport: Gaute Dalastøyl 
Jensen, Gunhild Lundblad, Oda Lassen-Urdahl 
(ung/Sørenga), Maria Gangås-Skaare (fagsef 
ungdom), Hanne Hide (vikar fagsjef barn), Helene 
Øygardslia (vikar barn), Hanne Hide (vikar 
fagsjef barn), Helene Øygardslia (vikar barn), 

Hanna Vetvik (permisjon), Heidi Degnes-Ødemark 
(fjellsport permisjon), Sofie Torlei Olsen (vikar 
fjellsport).

Fjell voksne og Senior: Camilla Horten (fagsjef), Kari 
Larsen, Claudia von Gostomski, Emily Haraldstad 
(vikar), Herman Nordby (vikar), May-Liss Hansen 
(fagsjef senior).

Prosjekter og folkehelse: Hanne Tretterud Lund 
(fagsjef), Mari Kolbjørnsrud, Kaweh Kolle Almassy, 
Lisbeth Stephensen Hildremyr.

Bærum Turlag: Ellen Kristine Næsje 
Asker Turlag: Ingeborg S. Dolven

Barndomsminne frå Nordland
Å eg veit meg eit land

langt der oppe mot nord
med ei lysande strand

millom høgfjell og fjord.

Elias Blix (1836 - 1902)

Fra Dronningstien i Hardanger. Foto: Hilde Løken Magnussen


