
 

Bruksanvisning: SjekkUT i UT-appen 

Hva er SjekkUT?  

DNTs populære tjeneste for digital turpostregistrering, DNT SjekkUT, ble en del av UT-appen 

og UT.no 1 juni 2021. Den gamle DNT SjekkUT-appen blir lagt ned 1. november 2021. 

SjekkUT er en tjeneste for digital besøksregistrering - eller en slags digital versjon av 

turbøker og trimpostkasser. 

Med SjekkUT kan du "sjekke inn" og samle på turposter, fjelltopper, hytter og andre turmål 

over hele landet. Du kan konkurrere mot deg selv eller delta på ulike trimkonkurranser. Alle 

kan bruke SjekkUT, og det er helt gratis. 

 

Slik kommer du i gang: 

1. Last ned UT-appen til smarttelefonen din. (Det er kun mulig å registrere besøk via 

appen, når du er ute på tur.) UT-appen er tilgjengelig for iPhone og Android-telefoner 

og kan lastes ned i respektive app-butikker. Appen er selvfølgelig helt gratis! 

• Last ned UT-appen for iOS (iPhone) 

• Last ned UT-appen for Android 

Om du har lastet ned UT-appen tidligere: oppdater UT-appen i Appstore (iPhone) eller 

Google Play (Android) slik at du har siste versjon av UT-appen. 

2. Opprett en UT-brukerkonto. Dette gjør du gratis på https://ut.no/logg-inn eller via 

UT-appen. Husk å verifiser kontoen din via epost.  

 

3. Sørg for at posisjonstjenester (GPS) er skrudd på i telefonen din, og at du har gitt UT-

appen tillatelse til å bruke posisjonen din. Dette finner du under «Innstillinger» på din 

smarttelefon (under «sted» tillat stedstilgang når appen er i bruk). 

 

Slik bruker du SjekkUT: 

• Før turen kan du sjekke UT.no eller UT-appen for å se om det er noen turer, turmål 

eller lister som frister. 

• «Lister» er samlinger med anbefalte turmål, steder og hytter. Ved å "følge" eller 

melde deg på ei liste kan du enkelt ha oversikt over hvor mange steder i lista du har 

besøkt, samt delta i eventuelle konkurranser eller trekninger knyttet til lista. For å 

finne en «Liste» søk opp navnet på lista i søkefeltet i UT-appen eller på UT.no. 

• Ta med deg telefonen din på tur og bruk gjerne UT-appen underveis for å sjekke 

kartet eller finne informasjon om turen du er på. 

• Når du har kommet frem til turmålet ditt kan du åpne UT-appen og trykke på hytta 

eller stedet du er på. 

https://apps.apple.com/no/app/ut-no/id510575024
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bouvet.nrkut&hl=no&gl=US
https://ut.no/logg-inn


 

• På alle steder og hytter i appen vil det være en knapp som heter "SjekkUT". Trykk 

på denne for å registrere besøket ditt. OBS, du må være nærmere enn 75 meter for å 

kunne registrere et besøk. 

• Gratulerer, du har nå sjekket inn på et sted! Etter at besøket er registrert kan du 

skrive i gjesteboka og dele turopplevelsen din med andre brukere av UT. Sørg 

deretter for å nyte resten av turen og drøm om neste turmål! 

 

Hvor finner jeg mine registrerte besøk? 

Du finner en oversikt over alle dine registrerte besøk under "Mine besøk" på profilsiden din i 

UT-appen eller på UT.no. 

 

Hva gjør jeg hvis appen ikke fungerer eller jeg ikke har mobildekning og ikke får 

registrert besøket mitt? 

Vi er klar over at det er mange steder uten mobildekning på fjellet eller i skogen. Derfor 

jobber vi med å gjøre det mulig å registrere besøk selv når du mangler mobildekning. 

Det er i dag laget en løsning for offlinestøtte slik at du kan sjekke inn uten dekning, men 

noen opplever problemer med denne løsningen, spesielt på iPhone. Inntil videre må du 

dessverre ha mobildekning for å kunne registrere et besøk. 

Det kan dessverre også oppstå andre tekniske feil i systemet som gjør at besøket ikke ble 

registrert. Dersom du deltar i en konkurranse og du ikke får registrert et besøk på grunn av 

manglende mobildekning eller andre feil kan du kontakte foreningen/turlaget som arranger 

konkurransen og spørre om besøket kan etterregistreres. 

 

Finn mer informasjon om SjekkUT i UT her 

https://hjelp.ut.no/hc/no/articles/360020526299-Hva-er-SjekkUT-

