
 

Kjære turleder!  
Et spennende turår ligger foran oss. I 2022 har KNT mer fellesturer enn noen gang. Dette skyldes at 
nykomlingen KNT Fjellsport er kommet på banen, og at KNT Barnas Turlag har stor aktivitet i 2022. 

Fellesturkatalogen er delt ut til alle medlemmene, og vi har fordelt turprogrammet til alle sportsbutikker og 
lignende som vil ha det på Nordmøre. 

2022 er frivillighetens år, og turlederne til KNT er en del av den viktige dugnadsgjengen som foreningen er 
tuftet på. 

Også i år blir turene annerledes organisert. Vi fortsetter med påmelding på alle turer via www.kntur.no.  

For å få se hvem som har meldt seg på, så må du inn på Min side på dnt.no. https://www.dnt.no/minside/logg-
inn/?next=/ Denne får du kun tilgang til hvis du er medlem i KNT/DNT. Nederst på Min side finner du «Mine 
turer og aktiviteter» og fra der kan du se hvem som har meldt seg på. Fra kontoret og fellesturkomiteen, så vil 
vi forsøke å orientere hvem som er påmeldt, men du kan altså sjekke selv. Hvis noen som ikke har meldt seg på 
møter opp, så ta dem med hvis det er plass og forsvarlig. Sørg for å få navn og telefonnummer på alle 
deltagerne på vanlig vis på medfølgende skjema. 

For å få til et variert turprogram trenger vi tips til turer og turledere fra dere. Kom gjerne med forslag til turer 
for 2023 sesongen, så skal vi i turkomiteen sy sammen et nytt turtilbud for neste sesong. I tillegg hadde det 
vært fint om dere kunne sendt oss bilder fra denne eller tidligere sesonger. Disse vil vi bruke i katalogen for 
neste år. Vi må ha bilder innen 1. november. Send en e-post med bilder til: roar@knt.no. 

For oss i turkomiteen er det viktig å informere deg om hvilket ansvar du har nå når du har tatt på deg denne 
viktige jobben med å være turleder for KNT. For at alle deltakerne skal få en god opplevelse er det noen små 
ting vi ønsker du skal gjøre. Videre i dette dokumentet ligger det informasjon om hva vi ønsker du må gjøre: 
Vedlagt ligger:  

• KNT turlederinstruks / veileder 

• Rapportskjema/regnskap 

• Deltagerliste. Merk: Denne tas med på turen. 

• Informasjon til den som skriver referat 

Rapportskjema, deltakerliste og referat og bilder sendes til KNT sitt kontor i Kristiansund så raskt som mulig 
etter turen. Bruk e-post: turist@knt.no.  

Skulle turen av ulike årsaker bli avlyst, send uansett inn tur-rapportskjema og sett to skråstreker over og skriv 
AVLYST. 

Fint om dere kan sende tilbakemelding om dere har fått dokumentene.  

Sett dere godt inn i det som står i turlederdokumentene!  

 

Hilsen oss i turkomiteen 

http://www.kntur.no/
https://www.dnt.no/minside/logg-inn/?next=/
https://www.dnt.no/minside/logg-inn/?next=/


 

Turlederinstruks/veileder 
Turlederne fungerer som KNT s representant på turen, de må være medlem av foreningen og ha god 
kjennskap til denne. Dersom turen er satt opp med flere ledere, bestemmer KNT hvem av dem som skal være 
ansvarlig leder. Ansvarlig leder har endelig beslutningsmyndighet på alle spørsmål som gjelder program og 
gruppens sikkerhet under arrangementet. 

Sikkerhet / forberedelser og vurderinger underveis på turen 
For å skape en god opplevelse for turdeltakere er det viktig med gode forberedelser og en god risikoanalyse. 

Ansvarlig leder må vurdere om det er tilstrekkelig med ressurser og kompetanse i forhold til turens 
vanskelighetsgrad. Om nødvendig utnevnes flere ledere. 

Ansvarlig leder skal sammen med arrangementets øvrige ledere på forhånd gjennomgå dagens program for å 
avgjøre hvordan programmet best mulig skal gjennomføres etter forholdene på stedet.  

Ved aktivitet på breer eller eksponert terreng er turleders vurderinger og kompetanse avgjørende for egen og 
andres sikkerhet, og det forventes at turleder innehar realkompetanse for å ta vurderinger fortløpende.  

Lederne må påse at nødvendig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig. Lederne må selv kunne bruke det nødvendige 
sikringsutstyr som turens eller arrangementets vanskelighetsgrad tilsier.  

Lederne skal følge opp den individuelle sikkerheten gjennom å kontrollere at innbinding i tau er gjort forsvarlig 
osv. 

Leder skal ha med seg liggeunderlag, bivuakk-/vindsekk, førstehjelpspakke, på vintertur også spade, 
skredsøker og søkestang. Turleder må selv vurdere om det er nødvendig at deltakerne har med skredsøker 
søkestang og spade.  

KNT forutsetter at alle våre turledere behersker bruken av kart og kompass og kan utføre nødvendig 
førstehjelp.  

Gjennomføring 
Ansvarlig turleder skal ved turstart gi en alminnelig orientering om opplegget. Lederen bør opplyse om 
planlagt rute, turens lengde, om lende, hva slags vær og føreforhold gruppen kan vente seg og om tidspunkt 
for avgang. Det bør også tas en gjennomgang av nødvendig og hensiktsmessig utstyr og bekledning. 

Dersom turopplegget/programmet må endres, bør deltakerne rådspørres. Lederen må legge fram konkrete 
alternativer. Det er ansvarlig turleder som fatter den endelige avgjørelse. 

Turleder skal vurdere hver enkelt deltakers forutsetninger med hensyn til den enkeltes og gruppens sikkerhet. 
Deltakere som klart ikke fyller de krav som lederne mener bør stilles for vedkommende tur, kan ansvarlig leder 
nekte vedkommende videre deltakelse.  

Ledernes viktigste oppgave under turen er til enhver tid å ha gruppens sikkerhet og trivsel i fokus. 

Lederne skal sørge for en forsvarlig gjennomføring av turen. Turleder skal følge det program som KNT har satt 
opp, så lenge dette ikke medfører særlig fare for deltakere på grunn av skader blant gruppens deltakere eller 
leder(e), uvær, skredfare eller uventede hendinger. 

Lederne skal til enhver tid ha oversikt over hvor deltakerne befinner seg. Turleder går normalt bakerst, avtal 
med pålitelig deltaker hvis dette fravikes. I dårlig vær, vanskelig terreng eller når lederen ellers finner det 
ønskelig, skal gruppen holdes samlet. Under slike forhold kan det være praktisk at lederen utpeker en eller 



 

flere av deltakerne til å ta teten og noen til å passe på køen. Dette gir lederen muligheter til å bevege seg fritt i 
gruppen og hjelpe til der det er nødvendig. Men husk at dette ikke er noen ansvarsdeling, bare en praktisk 
ordning. 

Kommunikasjonsutstyr (UHF radio) er ofte et godt hjelpemiddel. Dette har vi til utlån på kontoret. 

Deltakere som ikke vil gjennomføre en tur kan gis tillatelse til dette på eget ansvar, når dette etter ansvarlig 
leders mening er forsvarlig. 

Spesielt for dagstur 
Skriv alle deltakerne inn på skjema «KNT DELTAKERLISTE» før turen startes.  

Alle deltakere betaler for deltakelse på turen i henhold til informasjon i arrangement/fellesturhefte, unntak er 
kun deltakere under 13 år (Barnas Turlag), turledere og æresmedlemmer.  

Vær oppmerksom på differensierte priser for medlemmer / ikke-medlemmer. Vi har gode erfaringer med 
Vipps til denne bruken. Påmelding håndteres av kontoret, via www.kntur.no 

Spesielt for overnattingstur 
Påmelding til overnattingsturer blir håndtert av kontoret. Straks påmeldingsfristen er passert, blir det sendt ut 
faktura til de som er påmeldt. Turleder får oversendt deltakerliste for videre informasjon til deltakerne.  

Turfølget/gruppen må ikke dominere på hyttene. Husk at følget ikke har krav på særbehandling framfor andre 
gjester. 

På turer med overnatting skal alle deltakende, utenom turleder, betale i henhold til informasjon i 
arrangement/fellesturheftet. Vær oppmerksom på at det kan være differensierte priser for medlemmer / ikke-
medlemmer.  

Varsling ved hendelser 
Dersom det offentlige hjelpeapparat skal koples inn, skal varslingen skje gjennom nærmeste politimyndighet.  

Varslingsnumrene er: 

LRS (lokal redningssentral, politiet): 112 

AMK (akuttmedisinsk koordineringssentral): 113 

LEGEVAKT (felles for hele landet): 116117 

Disse sentralene står i direkte i forbindelse med hverandre, så uansett hvilket av disse to numrene du ringer 
får du hjelp. Disse kan også sette deg videre til lokal luftambulanse, lege, lensmann o.s.v. 

Husk at varslingen må inneholde: 

HVA har skjedd 

NÅR har det skjedd 

HVOR har det skjedd 

Ansvarlig leder varsler også KNT ved daglig leder: Roar Halten, 950 81 118   

 

http://www.kntur.no/


 

Utstyr til utlån 
KNT har til utlån for turledere: kommunikasjonsutstyr (UHF), søkestang, førstehjelpspakke, oransje snø-
/regntrekk til sekk og KNT turleder refleksvest. 

Etter turen 
Fyll ut rapport fra fellestur (vedlagt skjema). Send rapporten og deltakerlisten til KNT kontoret og sett inn 
innbetalinger fra deltakerne på KNT’s bankkonto 3930. 09.57661.  
Husk å sende/levere bilag til kontoret. 

For at vi skal få publisitet i pressen skal det skrives referat fra turen. Det kan med fordel gjøres avtale med en 
turdeltaker slik at en av disse skriver referatet. Referat og bilder fra turen sendes til: turist@knt.no. 
Distribusjon til presse og publisering på KNT sin hjemmeside og Facebook-side gjøres fra kontoret. Se ellers 
egen informasjon til referent.   



 

Rapportskjema for fellestur 
 

Tur nr: Tur til: Dato:  

 Antall personer Sum Anm. 

       

Voksne, full pris       

Barn 0-12 år       

Turleder:       

Turleder 2:    

Reiseutlegg turleder    

Sum    

        

Beløp som kommer inn på dagstur settes inn på kontonr. 3930 09 57661   

Bilag sendes/leveres KNT-kontoret sammen med rapport og deltakerliste     

        

Kryss av:     

 

          Forhåndsavtale i avis 
ordnet. 
 

 

          Referat og bilder fra 
turen er sendt til KNT.   

    

    

Anm.       

      

       

  

Sted dato  Sign. turleder  

    

 



 

Deltakerliste, fellestur 
Fellestur nr:              til:            

Priser dagsturer: medlem kr 50,- / ikke-medlem kr 100,- Medlemskap kontrolleres etter innsendt liste. 

Nr. Navn Tlf. Betalt 
beløp 

Nr. Navn Tlf. Betalt 
beløp 

1    26    

2    27    

3    28    

4    29    

5    30    

6    31    

7    32    

8    33    

9    34    

10    35    

11    36    

12    37    

13    38    

14    39    

15    40    

16    41    

17    42    

18    43    

19    44    

20    45    

21    46    

22    47    

23    48    

24    49    

25    50    



 

Informasjon til referent fra fellestur 
Takk for at du vil skrive referat fra turen du har deltatt på. Turreferatene er godt lesestoff for våre medlemmer 
og andre, de vil bli trykt i aviser og på nettsider, og er med på å gjøre KNT sitt virke synlig. Et godt referat kan 
være en inspirasjon for andre til å ta turer eller å delta på senere fellesturer.  

Noen faste ting må være med i referatene: 

• Fellesturens nummer (i turheftet)  

• Turmål 

• Turleder(e) 

• Referent (ditt navn) 

• Det må komme frem i teksten at det er en fellestur arrangert av KNT 

• Dersom du har bilder fra turen sendes disse sammen med referatet. Om det er andre som skal sende 
bilder må KNT informeres. Avtal dette med turleder. 

Referat og bilder sendes på adressen turist@knt.no, det vil bli videresendt til aktuelle aviser og publisert på 
KNT sin hjemmeside og Facebookside etter dette.  

 

På forhånd takk for at du bidrar til oppmerksomhet rundt det å dra på tur. 

 

Hilsen oss i turkomiteen 
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