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MELD DEG PÅ: I sommer kan du velge
og vrake mellom mange attraktive
og spenstige turer med leder.
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DRØMMETUREN
STARTER HER
I år lar du drømmene dine leve. Du gir dem vinger og bestiger et fjell. Går en fottur over
mange dager eller setter åra i et blått, blankt hav. Du blir med oss på fellestur med
trygge turledere. DNT er Norges største friluftsorganisasjon og tilbyr et mangfold av
turer, aktiviteter, hytter, stier og kurs. Med oss får du naturopplevelser for livet.
Bli med på fellestur på 1–2–3
DNT tilbyr flere tusen turer og kurs hvert år over hele landet. Se dnt.no/aktiviteter. I denne
katalogen har vi plukket ut 53 av de aller fineste. Turene spenner fra fersking til fjellsport.
1.

Finn fellesturene du har mest lyst til å delta på.

2.

Søk opp turene på dnt.no/aktiviteter ved hjelp av dato, turnummer eller link.
Her finner du utfyllende informasjon – og kan melde deg på.

3.

Lurer du på noe? Kontakt medlemsforeningen som arrangerer turen.
Du kan også benytte kontaktinfo til turleder, der det er oppgitt på nettsiden.
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over hele landet. Her presenteres
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dnt.no/
aktiviteter

ROMSDALSEGGEN: Ta deg til nye høyder på fellestur med DNT i sommer.

TURLEDERE

NIVÅ PÅ TURENE
Enkel

Middels

Krevende

Ekstra krevende

Lette dagsturer i
relativt flatt terreng
og på merkede ruter,
eller arrangementer
for alle.

Dagsturer/dagsetapper
på inntil 4 timer i småkupert terreng, for det
meste langs merkede ruter. Passer for deg som er
vant til å gå med sekk og
er i normalt god form.

Dagsetapper på inntil
7 timer i variert og
kupert terreng, og delvis
utenom merkede løyper.
Passer for deg som er i
god form og har noe
fjellerfaring.

Dagsetapper på mer
enn 7 timer, tidvis i
svært bratt og ulendt
terreng og ofte utenom
merkede ruter. Passer
for deg som er i svært
god form og har mye
fjellerfaring.

På tur hele dagen
Gjennomsnittlig marsjfart
er ca. 3,5 km/t. Les nøye om
turen og nivået på forhånd.
Da er det lettere å velge
riktig tur for deg.

Alle fellesturene våre ledes
av sertifiserte turledere som
har tatt DNTs turlederkurs eller tilsvarende.
Dette er erfarne fjellfolk som
alltid har sikkerhet i fokus.
De jobber på dugnad og
drives av et ønske om å
dele fantastiske turopplevelser med andre.

5

HØYT OG LUFTIG

Den toppen i det fjerne, er den egentlig så fjern?
Bli med på en av våre fantastiske toppturer i sommer.

ROMSDALEN: Nyt fantastisk utsikt
i sommer, som her over Romsdalen,
Romsdalshorn, Trolltindene og Vegetind.
FOTO: LINE HEGGHEIM BR AUTE

FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

Opp og ned
Sju Søstre

F OTO : TO RI L L P E DE R S E N

Storslåtte topper
i Ofoten

F OTO : TO N E D R AB L Ø S

Toppturhelg på
Patchellhytta

TINDE-ELDORADO: Store Brekketind er en av mange muligheter.

VILL NATUR: Bli med inn i et område hvor du aldri må gå i kø.

HEFTIG: Vi får fantastisk utsikt over øyriket på Helgelandskysten.

Like ved foten til sagnomsuste Slogen, blant Sunnmørsalpanes spisse og vakre tinder, ligger Patchellhytta. Dette
er virkelig midt i smørøyet for toppturer, og i løpet av noen
intense dager skal vi velge noen av de fineste av dem. Vær
og føre bestemmer, men alternativer er Store Smørskredtind, Store Brekketind, Geithornet, Slogen, Søre Brekketind
og Nordre Smørskredtind. Det kan være aktuelt å sikre
deltakerne med tau på enkelte ruter. De som ikke selv har
klatresele og hjelm, kan låne av oss. Ved dårlig vær velger vi
enklere ruter, men uansett blir dette storslagent.

Mellom Narvik og Harstad ligger Ofoten med et vakkert
og vilt, men forholdsvis ukjent turområde. Vår utvalgte tur
starter fra Bogen innerst i Ofotfjorden, og går mellom fjell
der kalkstein preger flora og landskap. Vi lager basecamp på
intime og koselige Blåvatnhytta, med badstueutsikt av de
sjeldne og forfriskende bad rett utenfor. Toppturene til
Pungdalstind og Grindalstind starter rett fra hytta. De ligger
vel 1200 moh. og er luftige, men krever ikke klatring.
Returen på søndag går via fjellet Niingen (1073 moh.).

Klar for å gå 3525 høydemeter på én dag? På denne
fantastiske turen som tar 12–16 timer, skal vi innom alle
toppene, Sju Søstre, så fremt været tillater det. Du bør
være i fysisk god form – og ikke slite med høydeskrekk.
Vi starter på toppen lengst i sør, Breitinden, og går alle toppene opp og ned til vi ender på Botnkrona. Terrenget er i
hovedsak svaberg og ur. Noe er lettgått, mens andre partier
inneholder lett klatring og luftige partier. Siden turen er så
lang, anbefaler vi at dere overnatter i nærheten, enten på
Sandnessjøen Camping eller hotell i Sandnessjøen.

DATO: 14. – 16. juli
DATO: 25. – 27. august

PRIS: Kr 300,- medlem/ kr 600,- ikke-medlem

DATO: 1.–2. juli

PRIS: Kr 1550,- medlem/ kr 2210,- ikke-medlem

(+ kr 50,- badstu)

PRIS: Kr 200,- medlem/ kr 300,- ikke-medlem

NIVÅ:

NIVÅ:

NIVÅ:

HVOR: Sunnmørsalpane, Møre og Romsdal

HVOR: Vesterålen og Hinnøya, Nordland

HVOR: Sandnessjøen, Nordland

LINK: aast.dnt.no/aktiviteter/838655/

LINK: harstad.dnt.no/aktiviteter/841974/

LINK: dnt.no/aktiviteter/843633/

7

Inntil for noen år siden var Romsdalseggen en ukjent tur,
men seiler nå opp som en av de nye Norges-favorittene.
Den omtales av mange som en av landets vakreste fjellturer, men er absolutt ikke noe for deg med høydeskrekk.
Underveis får vi fantastisk utsikt over vakre Romsdalen,
med store kontraster mellom fjord og fjell. Vi skal følge
selve eggen, en luftig tur på rundt 10 kilometer og 970
meter stigning. Til tross for noen bratte partier, er det god
sti og de fleste klarer å gå turen. Dagen etter tar vi buss til
toppen av eventyrlige Trollstigen. For de som fortsatt har
friske bein, blir det mulighet for flere toppturer herifra.

Uforglemmelig tur til
Romsdalseggen og
Trollstigen

DATO: 18. – 20. august
PRIS: Kr 600,- medlem/ kr 900,- ikke-medlem
(inkl. buss, eks. opphold og annen reise).
NIVÅ:
HVOR: Romsdalen, Møre og Romsdal
TURKODE: HHT20170818-20
LINK: dnt.no/aktiviteter/838431/

LUFTIG: Dette er ikke turen for deg
med høydeskrekk, men vi lover en
utsikt du aldri vil glemme.
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FOTO: ØYSTEIN T VEITEN

DNT FJELLSPORT
Interessert i bratt friluftsliv? Vi har over
30 lokale fjellsportgrupper fra Troms i nord
til Kristiansand i sør som arrangerer turer og
kurs for deg som vil gå nye veier. Vi utdanner
også bre-, klatre,- skred- og isklatreinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF)
nasjonale standard.
dnt.no/fjellsport

Forbered deg til turen:

PAKKELISTE

For å få en best mulig tur, bør du pakke lett. En vanlig sommersekk skal veie mellom 7 og 12 kilo. Husk
varmt tøy, selv om sommeren. I høyfjellet kan det snø i juli. Ha alltid ull innerst og kle deg lag på lag.

Bekledning

Slik pakker du sommersekken: dnt.no/pakkeliste-sommer/

Regntøy (jakke og bukse)

Ryggsekk med passe volum

Tynn vindjakke og turbukse
(med god fukttransport)

Vanntett pose som passer
nedi sekken (evt. regntrekk)

Undertøy i ull/ullblanding
+ ekstra skift

Lakenpose/lett sovepose

Sokker med mye ull og god
passform + ekstra skift

Førstehjelpssaker med
gnagsårplaster og sportstape

Fleecejakke eller tynn
varmejakke

Toalettsaker (kun nødvendige) og et lite/lett
håndkle

Lue

Litt toalettpapir i pose

Ullvotter eller andre vanter/
votter som er varme selv når
de er våte

Solbriller og solkrem

Lette innesko/inneklær
Fjellstøvler og gjerne
gamasjer
FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

Utstyr

Shorts og t-skjorte
(ull/kunstfiber) hvis det
er meldt varmt vær

Myggmiddel/myggnett
Kart, kompass og kartmappe
Liten kniv
Fyrstikker/lighter
Liten hodelykt/lommelykt
Mat/godteri for dagen,
drikkeflaske, evt. termos
Penger/kort
DNT-nøkkel
Medlemskort i DNT
Proviant hvis du skal besøke
ubetjente hytter
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Ikke klar for å legge bort skia
riktig ennå? Det trenger du
heller ikke. Bli med og nyt en
av vårens toppturer på ski.

Bratte dager
Skikjøring når sola skinner 24 timer i døgnet,
vel, det er en opplevelse og et eventyr alle må
få med seg en gang i livet. Vårens bratteste
høyde-punkt i nord finner du på Kvaløya med
skileik og tinderangling. Trangt, bratt, ukjent,
klassisk eller intro? På denne teltturen har vi
med turledere og instruktører med masse erfaring som leder små grupper på tur. Deltakerne
velger hva de vil bli med på. Og frister strandlivet, kan du nyte Tromsøs beste badestrand
(må du ha varmt vann, anbefaler vi imidlertid
badestampen). På kveldene fyrer vi opp grillen
og det sosiale står i sentrum, eller du kan nyte
midnattssola fra en topp i nærheten.

UTVID
SKISESONGEN

PRIS: Kr 400,- medlem/
kr 600,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Kvaløya, Tromsø
LINK: dnt.no/aktiviteter/838344/
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FOTO: KRISTIN F OLSL AND OLSEN

DATO: 19. – 21. mai

FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES
F OTO : O S K A R Å S LU N D

SOSIALT: Møt andre toppturentusiaster på fellestur.

HVITT PUDDER: Ingenting slår følelsen etter å ha slitt seg opp en topp for å stå ned i herlig, urørt snø.

Toppturhelg på Haukeliseter
Finn fram solkremen og bli med på vårskitur. Med base på
Haukeliseter fjellstue utforsker vi nærområdet og legger ut
på noen fine oppturer og saftige nedturer. Vi blir servert
deilig mat og kan slappe av i villmarkspa med badstu og
stamp. Helgen egner seg for deg som elsker frikjøring på
ski. Våre erfarne turledere garanterer fart og spenning i
trygge rammer i vill og vakker natur.

Topptur Hurrungane
Opplev noen av landets aller flotteste skiturer og villeste
topper. I løpet av denne langhelgen blir du med og utforsker Hurrungane, fjellsportens vugge i Norge. Med
base på Turtagrø hotell, byr vi på flotte oppturer, mektige
platåer og heftige nedkjøringer. Vi velger topper etter vær
og føre; som Storebjørn, Loftet og Store Ringstind, alle
over 2000 meter. Det kan bli opp mot 1300 høydemeter
stigning, så du bør ha brukbar kondisjon. Våre turledere
har fokus på sikkerhet og god ferdselskultur underveis.

DATO: 12. – 14. mai

DATO: 24. – 28. mai

PRIS: Fra kr 2685,- medlem/

PRIS: Kr 4700,- medlem/ kr 5360,- ikke-medlem

fra kr 3190,- ikke-medlem

(telting er fullt mulig hvis du vil gjøre det rimeligere)

NIVÅ:

NIVÅ:

HVOR: Ryfylkeheiane, Hardangervidda, Telemark

HVOR: Hurrungane, Jotunheimen, Sogn og Fjordane

TURKODE : 2039

TURKODE: T16017

LINK: haukeliseter.no/aktiviteter/837821/

LINK: dnt.no/aktiviteter/838854/
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NY I FJELLET?
Hvis du ikke har gått i fjellet før, så grip sjansen nå.
Bli med på en av våre inspirerende ferskingturer.

ENDELIG: Sekken er pakket og fjellet ligger
for dine føtter. Ferskingturer er for deg som
ikke har så mye turerfaring fra før.
FOTO: MARIUS DALSEG SÆ TRE

Hardangervidda light

Intro til sommerfjellet

F OTO : TO R B J O L A N D

FOTO: MARIUS DALSEG SÆ TRE

FJELLVETTREGLENE

FJELLEVENTYR: Del utsikt og turglede med andre nybegynnere.

TURTIPS: Turleder kommer med masse gode turtips underveis.

Drømmer du om å gå fra hytte til hytte for første gang?
Da er denne nydelige turen med lette dagsmarsjer på
Hardangervidda perfekt for deg. Vi går i åpent lende og i
litt småkupert, enkelt terreng og turen passer for de aller
fleste. Andre dagen vil fotturen deles opp med en flott
båttur over Halnefjorden. I godvær får du storstilt utsikt
til Hallingskarvet, Hardangerjøkulen, Hårteigen og
Gaustatoppen – en super start på dine nye fjelleventyr.

Kjempelyst til å gå fra hytte til hytte, men usikker på
hvordan systemet fungerer? Da bør du bli med på denne
turen. Vi går i vakre Roltdalen, mellom høyfjell og skog,
midt i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Her finner du
setergrender, spor etter bosetning fra før svartedauden,
rester etter samiske boplasser og andre kulturminner. Vi
overnatter både på selvbetjente Ramsjøhytta og betjente
Schulzhytta. Dette blir en sosial og fin tur sammen med
folk som er ute etter akkurat det samme som deg: turglede.

DATO: 8.– 12. juli/ 15.– 19. juli/

29. juli – 2. august / 5.– 9. august

DATO: 7. – 9. juli

PRIS: Kr 5503,- fra Fagerheim/til Haugastøl.

PRIS: Kr 2265,- medlem/ kr 2765,- ikke-medlem

Kr 6768,- fra/til Oslo. Ikke-medlemstillegg kr 700,-

NIVÅ:

NIVÅ:

HVOR: Skarvan og Roltdalen, Sør-Trøndelag

HVOR: Hardangervidda, Buskerud og Hordaland

LINK: dnt.no/aktiviteter/839356/

1. Planlegg turen og meld
fra hvor du går.
2. Tilpass turen etter evne
og forhold.
3. Ta hensyn til vær- og
skredvarsel.
4. Vær forberedt på uvær og kulde,
selv på korte turer.
5. Ta med nødvendig utstyr for å
kunne hjelpe deg selv og andre.
6. Ta trygge veivalg.
Gjenkjenn skredfarlig terreng
og usikker is.
7. Bruk kart og kompass.
Vit alltid hvor du er.
8. Vend i tide, det er ingen
skam å snu.
9. Spar på kreftene og søk ly
om nødvendig.

TURKODE: 11262
LINK: dntoslo.no/aktiviteter/837259/
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HELT RÅTT
Lyst til å gå bratt, høyt eller skikkelig langt?
Bli med på en av våre ekstremturer i sommer.

STORSLAGENT: Fra Storsola får du fabelaktig utsikt

mot Storsylen. Opplev Syltraversen selv i sommer.
FOTO: JONNY REMMEREIT

Knivseggen på grensen

Rondane 8 x 2000

Syltraversen er en lang og bratt rygg som går på grensen
mellom Norge og Sverige, riksgrensen slik naturen selv
har skapt den. Her er det ikke lett å falle ned, hverken på
norsk eller svensk side, men det er noen luftige passasjer
og småklyving der turdeltakerne sikres etter behov. For
deg som liker et ekstra kick og nyter luft under vingene,
garanterer en tur over Syltraversen en opplevelse for livet.
DATO: 11. – 13. juli
PRIS: Kr 1960,- medlem/ kr 2660,- ikke-medlem

HVOR: Sylan, Sør-Trøndelag

FOTO: EIR A GUNDERSEN

LINK: tt.no/aktiviteter/839548/

VIS FJELLVETT HELE ÅRET
Trygghet og trivsel står alltid i førersetet
på tur med DNT. I tråd med norsk friluftslivstradisjon har turlederne og deltakerne et
felles ansvar for at turen blir en god opplevelse for alle. Fjellvettreglene legger grunnlaget
for turen, i tillegg til at sikkerheten ivaretas
gjennom turleders kompetanse.
Se Fjellvettreglene på side 13
og les mer på dnt.no/fjellvett.

FOTO: EIR A GUNDERSEN

FOTO:XXX

NIVÅ:

SKIKKELIG TØFT: Ikke alle kan skryte av å ha gått hele åtte 2000-metertopper på bare noen få dager. På vei til Rondeslottet.

Samler du på 2000-meter-topper? På denne turen kan
du bestige hele åtte av Rondanes ti mektigste topper.
Dette blir bratt, stort og vakkert. Du trenger ingen spesielle
ferdigheter, men det kommer til å kjennes godt i pusten og
lårene, så god fysisk form er en forutsetning. Våre turledere
har stort fokus på sikkerhet underveis. Etter mange høydemeter opp og ned skjemmer vi oss bort på DNTs betjente
hytter med dusj, god mat og drikke samt ei myk seng.

DATO: 31. juli – 4. august
PRIS: Kr 5425,- fra Ringebu/ til Otta. Kr 6580,- fra/

til Oslo. Ikke-medlemstillegg kr 700,NIVÅ:
HVOR: Rondane, Oppland
TURKODE: 11253
LINK: dntoslo.no/aktiviteter/839007/
15

Via Ferrata i Setesdal

Gå din egen SAGA
Snør sjumilsstøvlene og bli med på SAGA; DNT Oslo
og Omegns nye langrute fra Lillehammer til Snøhetta.
Vi skal gå 220 km over Ringebufjellet, gjennom Rondane
og Dovrefjell, alt på Turistforeningens merkede stier.
På denne turen går vi på både historisk og sagnomsust
grunn: Fra Birkebeinernes flukt med Håkon Håkonsson
lengst sør på ruta, til eventyrlige Snøhetta i nord. Fra Peer
Gynt og Dovregubben i Rondeslottet, til «Enige og tro til
Dovre faller». Vi overnatter på betjente og ubetjente hytter
underveis. Ruta kan også gås på egen hånd og kan gjennomføres i flere etapper. Er du klar for for din egen historie,
din SAGA?

F OTO : TO M K N U D S E N

DATO: 1. –15. juli
PRIS : Kr 13 537,- fra Lillehammer/til Hjerkinn
for medlemmer. Kr 14 279,- fra/til Oslo for medlemmer.
Ikke-medlemstillegg kr 700,NIVÅ:
HVOR: Ringebufjellet, Rondane og Dovre, Oppland
TURKODE: 11252
LINK: dntoslo.no/aktiviteter/839905/

JERNVEI: Via Ferrata er en merket klatresti, med wire boltet fast i fjellet. På tre dager skal vi opp tre spektakulære fjell.

Les mer på saga.dnt.no

En hel helg er viet deg som vil prøve ferdsel i bratt fjell uten å ta med
eget sikringsutstyr. Her tar vi oss opp Via Ferrata-stier i Setesdal,
wire-stier som er boltet og sikret fast i fjellet. På tre dager gjør vi
unna tre fjell og får tre spektakulære utfordringer. Denne turen er
for deg som ikke har høydeskrekk, har god fysikk og vil utforske
hva Via Ferrata er. Sikkerhet står i høysetet, og du lærer fort
hvordan du sikrer deg selv når du klatrer opp wiren. Hvis du ikke
har prøvd via ferrata før, gjør det. Du kommer til å bli hekta.

DATO: 16. –18. juni
PRIS: Kr 1800,- medlem/ kr 2400,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Setesdal, Aust-Agder
TURKODE: T0917
LINK: dntsor.no/aktiviteter/839695/

MAJESTETISK: En vindstille sommerkveld
hviler over Rondane og Rondvassbu. Dette er
bare én av opplevelsene på SAGA.
FOTO: MARIUS DALSEG SÆ TRE
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Går du en klassiker, har du noe å skrive hjem om.
I sommer kan du oppleve Trollheimen i all sin prakt.
FOTO: JORID SUNNSE T

KLASSIKERE
I generasjoner har folk vandret disse rutene, som kjennes
skikkelig i beina. Ta utfordringen du også.

KONTRASTFYLT: Senja er Norges nest største øy og byr på naturopplevelser i verdensklasse. Dette må du få med deg.

Se for deg bratte fjell som stuper rett ned i havet, og korallhvite strender. Senja er et eventyr med store kontraster, fra
hardfør og mektig natur til lune fjordarmer og vide multemyrer. På denne turen starter vi ved Lysvannet, Svartfjell, og
går sørover, fra lavland til høyfjell. Det blir en krevende tur
på rundt 80 km, og vi må bære med oss alt utstyret selv, da
det i hovedsak blir teltovernatting. Her er det så vakkert at
du vil lure på hvorfor du ikke har funnet veien hit før.

DATO: 10. –13. august
PRIS: Gratis for medlemmer/

kr 200,- for ikke-medlemmer
NIVÅ:
HVOR: Senja, Troms

FOTO: JULIE MASKE

Magiske Trollheimen

FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

Senja på langs

KJENT OG KJÆR: Trekanten i Trollheimen er på DNTs

topp 10-liste over populære fjellturer. Snota i bakgrunnen.

Trekanten i Trollheimen er en av landets aller mest
populære fjellturer, og går mellom Gjevilvasshytta, Trollheimshytta og Jøldalshytta. Her vandrer du i noen av Norges
vakreste seterdaler, omkranset av sagnomsuste topper og
bor på staselige DNT-hytter. En storslått naturopplevelse
og en uforglemmelig kulturvandring.
DATO: 29. juni – 2. juli/ 27. – 30. juli/ 7. – 10. sept.
PRIS: Kr 3155,- medlem/ kr 4175,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Trollheimen, Sør-Trøndelag
LINK: dnt.no/aktiviteter/839372/

dnt.no/aktiviteter/839546/
dnt.no/aktiviteter/839547/

LINK: dnt.no/aktiviteter/842633/
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Klassikeren i Breheimen

FOTO: OVE

FREMSÆTER

Trekanten i Tafjordfjella

F OTO : B O TO N N E S E N

VAKKERT: Tafjordfjella er det største fotturområdet på Sunnmøre.

MANGFOLDIG: Breheimen er en av de mest varierte nasjonalparkene i landet med alt fra frodige stølsdaler til karrig høyfjell og isbreer.

Vender du føttene mot Breheimen, får du alt det mange av
oss lengter etter; høyfjell, breer, topper og ulendt terreng.
Her er det raust med plass, og stiene er vakkert lagt i
terrenget for at du skal nyte utsikten. Vi starter på idylliske
Sota Sæter og bruker de neste dagene på vandring mot
Sprongdalshytta og Arentzbu før vi ender på Nørdstedalseter.
Siste dag triller vi ned på offroadsykler den spektakulære
fjellveien i Fortundalen. Siste hytte er fjellgarden
Fuglesteg, som er et lite stykke kulturhistorie i seg selv.

DATO: 2. – 6. august
PRIS: Medlem: Kr 4184,- fra Bismo/ til Fortun.
Kr 5717,- fra/ til Oslo.
Ikke-medlemstillegg kr 700,-

DATO: 4. – 8. juli
PRIS: Kr 3000,- medlem/ kr 3650,- ikke-medlem

NIVÅ:

NIVÅ:

HVOR: Breheimen, Sogn og Fjordane/ Oppland

HVOR: Tafjordfjella, Møre og Romsdal

TURKKODE: 11246

LINK: aast.dnt.no/aktiviteter/838634/

LINK: dntoslo.no/aktiviteter/838524/
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Tafjordfjella har alt: storslåtte, bratte vestlandsfjell i vest,
slakere fjell i øst og vidder i sørøst. Denne trekanten går i
det største fotturområdet på Sunnmøre, mellom hyttene
Reindalseter, Veltdalshytta og Pyttbua. Vi starter i et vilt
vestlandsterreng, som etter hvert åpner opp ved Veltdalshytta og vider seg ut mot de lange flyene i Skjåk. Hvis været
er fint, går vi opp på den vakre Karitinden, 1982 moh. Vi
skal også innom krigsminnet Fieldfarehytta som DNT kåret
til Norges mest historiske hytte i 2014. Dette er en tur alle
friluftsfolk bør ha i porteføljen.
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DNT har 550 hytter fra kysten til fjellet som bare venter
på ditt besøk. Alle er velkommen og garantert soveplass.
Er det fullt, fins det alltid en madrass.
Betjente hytter
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Les mer på dnt.no/booking

A

Selvbetjente og ubetjente hytter
170 hytter er selvbetjente. Her kan du
kjøpe tørrvarer fra et matlager. Resten
av hyttene våre er ubetjente. Her fins det
ikke mat, men kokemuligheter. Minst én i
følget må være DNT-medlem og ha nøkkel.
Alle medlemmer kan låne nøkkelen for et
depositum på kr 100,-. Som medlem får
du rabatterte priser, og allerede etter to
overnattinger kan medlemskap lønne seg.

M

dusj og tørkerom.

IE

hyttene har enkel, god standard med strøm,

L

to- til firemannsrom eller sovesal. De fleste

Booking
Ønsker du å reservere seng på de betjente
hyttene, ta kontakt med hver enkelt hytte
før turen. Sengeplasser på noen hytter kan
bookes på nett.

JU

og øl-/vinrettigheter) og overnatting på

:

matservering (som regel treretters middag

TO

Hyttene drives av et vertskap. Her får du

O

(mai–sept. + påske) og to er helårsåpne.

På alle hyttene finner du dyner, puter og
tepper, men du må ta med lakenpose,
sengetøy eller sovepose.

F

44 hytter er betjent i sesongene

Les alt om
hyttebesøket
på dnt.no/
om-hyttene
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TA ÅRA FATT

LÆRE Å PADLE?
Hvis du er nybegynner eller utrygg i kajakk,
anbefaler vi deg å ta våttkort. Se alle våre
padlekurs denne sommeren på dnt.no/kurs.
Du finner også noen kurs på side 31.

F OTO : L A R S KO R VA L D

Er det noe som slår følelsen av å gli sakte gjennom vannet?
Eller er du ute etter å kjempe litt med bølgene? I sommer kan
du prøve deg i en havkajakk eller ned et friskt stryk i kano.

Opplev Nord-Europas største canyon

FOTO: L ARS HAUK ANES KREMPIG

FOTO: MARIUS DALSEG SÆ TRE

Kajakktur til Akerøya

I HAVGAPET: Sammen skal vi teste farvannet utenfor Hvaler.

Nasjonalparken utenfor Hvaler byr på geologiske
severdigheter, et svært rikt fugleliv og selkolonier på
skjærene ytterst i havet. Basen vår er et gammelt gårdsbruk
ved Akerøya fort, og mulige dagsturer er øya Søndre Søster
og den indre skjærgården på Hvaler. Vær og forhold på
sjøen vil være med på å bestemme hvor vi drar, men fint
blir det uansett. Du må ha våttkort for å delta.
DATO: 23. – 25. juni
PRIS: Kr 2000,- medlem/ kr 2550,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Akerøya, Hvaler i Østfold

TURKODE: 11368
LINK: dntoslo.no/aktiviteter/839110/

VANNSPRUT: Ned Altaelva i kano er den ultimate måten å bli kjent med dette spennende elvegjelet på.

Det er stille. Vi er tett på elva og strykene, på laksen, på
andeflokkene, på dyrelivet og den rike vegetasjonen i dalen.
Vi kjenner spenningen, kraften i strykene, vannspruten fra
elva, vinden i håret og lukten fra natur og folk. Altaelva er
ikke bare berømt blant fiskere, men også for den største
politiaksjonen i fredstid. Slaget om elva stod i 1981, der
600 politifolk stod mot sammenlenkede naturvernere,
samer og elvefiskere. Vi drar innom skiferbruddene Stilla
og «Nullpunktet» der kampen stod, før vi kjører ned til
elva og får kanoene på vannet. La eventyret starte.

DATO: 11. – 13. august
PRIS: Kr 300,- medlem/ kr 500,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Alta, Finnmark
LINK: alta.dnt.no/aktiviteter/839382/
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Kajakkhelg på Vansjø

FOTO: JENS PE T TER ØR JANSEN

F O T O : C AT H R I N E H O L S T

Høsttur til Jomfruland

XXX: xxxx
HOLMER OG SKJÆR: Opplev nydelige dager på tampen av sommeren i Kragerøs flotte skjærgård.

Vi starter ved Valle og padler til idylliske Jomfruland. Her
overnatter vi i hytter på Jomfruland Camping eller i telt.
Den langstrakte øya er et fantastisk turområde med mange
flotte turstier, severdigheter og muligheter. Turen blir lagt
opp etter været. Denne turen egner seg for padlere med
våttkort som mestrer kameratredning og har noe padleerfaring. Deltakerne må ha kajakk og utstyr, sørge for
transport og ta med mat og drikke selv. Sammen sørger
vi for god stemning og en minneverdig tur.
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DATO: 18. – 20. august
PRIS: Kr 550,- medlem/ kr 700,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Kragerø, Telemark
LINK: drammen.dnt.no/aktiviteter/839381

STEMNINGSFYLT: Nyt fine dager i det vakre Vansjølandskapet.

Bli med på en nydelig helg på vannet helt på tampen av
sommeren. Vi padler fra Vaskeberget, gjennom Nåløyet og
fantastiske Sunna i Rygge og etablerer leir ved gapahuken
på Gudøya. Her tar vi kortere eller lengre turer rundt noen
av øyene, og kanskje noen vil opp i utkikkstårnet på toppen
av øya? Vi lager bål, nyter hvert drag av sommerkvelden og
overnatter i telt eller gapahuk. Du må ha våttkort eller
tilsvarende, og alle deltagere må være selvforsynte med
utstyr, vann og proviant.
DATO: 12. – 13. august
PRIS: Kr 200,- medlem/ kr 500,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Vansjø, Østfold
LINK: dntvansjo.no/aktiviteter/842673/

DNT GIR DEG
NATUROPPLEVELSER
FOR LIVET
I DNTs snart 150 år lange historie har formålet vært det samme: at flest
mulig skal få oppleve gleden ved å være ute, nå og i framtiden. I dag har vi
snart 300 000 medlemmer og over 600 000 var med oss på tur i fjor.
DNT for alle

Meld deg inn

Vi ønsker at folk fra alle samfunnslag

Som medlem får du rabatt på alle våre organi-

skal finne veien ut, uavhengig av sosial

serte turer og kurs over hele landet. Du får

bakgrunn, økonomi, nasjonalitet og fysisk

også magasinet Fjell og Vidde med masse flott

form. Vi tilbyr alt fra seniorturer til arrange-

turinspirasjon, samt rabatt på alle hyttene våre,

menter med Barnas Turlag. Fra turer i

organiserte turer, på turutstyr, forsikring og

ditt lokalmiljø til langturen du alltid har

en rekke andre fordeler. I tillegg bidrar

drømt om. Fra padling og opp til de

du til at over en million røde T-er og

spisseste tinder. Og fra ferskingkurs til

22 000 kilometer merkede

instruktørutdanning.

sommerløyper viser vei.
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Bli med oss i 2017.
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dnt.no/medlem
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Blir du med på tur inn i det ukjente, på stier utenfor allfarvei,
vil du oppdage hvor mangfoldig norsk natur er.

S VA R T I S E N . F OTO : J U L I E M A S K E

VILT OG VAKKERT

F OTO : T R I N E JA KO B S E N

Vandretur ned
Reisa nasjonalpark

PUST I BAKKKEN: Det er godt med en hvil i lyngen underveis.

HØYT OG LYST: Bli med på en miniekspedisjon over breen.

IMOFOSSEN: Opplev en av Norges vakreste fosser.

For deg som vil oppleve essensen av Vestlandet, vil en tur
til Stølsheimen raskt gi mersmak. Dette området strekker
seg fra høyfjellet, gjennom frodige stølsdaler til speilende
fjorder, dypt under bratte lier. Her er mange vann og vassdrag, vide myrområder med rolige elveløp, og ville elvestryk som kaster seg utfor bratte stup på vei mot fjorden.
Vår tur starter på Vikafjellet og går over Tindafarangen til
Åsedalen. Herfra går ferden videre til Solrenningshytten,
og over fjellet passerer vi blant annet Urdanipa som er en
av Stølsheimens høyeste topper, før nedstigning til Sylvarnes med overnatting i det gamle skolehuset. Siste dag går
vi langs veglause strender til Ortnevik.

Tenk deg en vårskitur over landets nest største isbre,
Svartisen, med sol nesten hele døgnet. Hele Kristi Himmelfart-helgen er satt av til denne miniekspedisjonen som starter
og slutter ved Storglomvatnet, der vi pakker utstyr og telt i
pulker og beveger oss opp på isen. Denne skituren krever at
du er i bra fysisk form og har gode skiferdigheter. Du må
også like å sovne og våkne i telt på Norges tak.

Gjennom tusener av år har Reisaelva skåret seg ned fra
Finnmarksvidda og dannet den frodige og ville Reisadalen.
Vi går fra vidde og glissen vegetasjon til en fargerik oase
av norske fjellplanter. Her kan vi se hekkende rovfugler og
spor etter rev, gaupe og jerv, kanskje bjørn og et og annet
menneske. Underveis passerer vi myrområder, jettegryter
med frådende vann, fossefall som stuper ned fjellsidene
og geologiske åpne leksikon med to milliarder års historie
skrevet i fjellveggene. Vi går i to dager, med en natt i telt og
en natt på Nedrefosshytta. Den siste dagen hentes vi med
elvebåt, en fenomenal avslutning på vårt villmarkseventyr.

HVOR: Svartisen, Nordland

DATO: 8. –10. september

DATO: 24.–27. august

TURKODE: BOT17-F-09

PRIS: Kr 1500,- medlem/ kr 2000,- ikke-medlem.

PRIS: Kr 2150,- medlem/ kr 2830,- ikke-medlem

LINK: bot.no/aktiviteter/838417

NIVÅ:

DATO: 24. – 28. mai
PRIS: Kr 500,- medlem/ kr 750,- ikke-medlem
NIVÅ:

NIVÅ:

HVOR: Alta, Kautokeino, Nordreisa/Finnmark og Troms

HVOR: Stølsheimen, Hordaland

LINK: alta.dnt.no/aktiviteter/839388/

F O T O : O R S O LYA H A A R B E R G , S A M F OTO

Med ski og pulk
over Svartisen
FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

Essensen av
Stølsheimen

LINK: dnt.no/aktiviteter/840597/
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Hvis du har lyst på en ferie sammen med andre
ungdommer, uten foreldre og masete søsken,
blir du med DNT ung i sommer.
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F O T O : K R I S TO F F E R M Æ L E T H U E S TA D

SOMMERCAMP

TA SJANSEN: På ferieuke med DNT ung på Nedalshytta er du

garantert høye svev og friske dager.

Er du mellom 13 og 16 år? Glad i fjellturer, kortspill, bading,
slakline, popkorn på bål, kanopadling, fisking og få nye
venner? Da må du bli med på en uforglemmelig ferieuke
på Nedalshytta fullpakket med gode opplevelser. Dagene
brukes ute i det fri med fjellturer, lek og moro.
DATO: 19. – 23. juni
PRIS: Kr 2950,- medlem/ kr 3300,- ikke-medlem.
NIVÅ:
HVOR: Sylan, Sør-Trøndelag
LINK: dnt.no/aktiviteter/840582/

Sommercamp Haukeli

FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

F O T O : K R I S TO F F E R M Æ L E T H U E S TA D

BaseCamp 1 (16–19)
FOTO: TRONDHJEMS TURISTF ORENING

Superkul fjellcamp

BALANSEKUNST: På Basecamp Tungestølen får du prøve deg på
alt fra padling, klatring til å balansere på line. Bli med?

GJØRMETE: Blir du med til Haukelifjell kan du teste hvor skitten

Opplev fantastiske dager sammen med andre 16–19-åringer
på BaseCamp i sommer. Det er først og fremst utrolig
sosialt! Dagene vil bli fylt av aktiviteter og du kan velge selv
hva du vil være med på: Klatring, brevandring, sykkeltur,
kanopadling og toppturer. Og så blir det avslapning i
sommersola, kveldskos rundt leirbålet, håndarbeidsverksted, ukulelespilling, konkurranser, volleyballturnering, og kanskje et friskt bad i bekken?

Sommerens høydepunkt for ungdom skjer på Haukeliseter
fjellstue. Sammen med ungdommer fra hele landet kan du
være med og teste ut et lass med kjekke aktiviteter. Vi skal
bli våte i kajakk, møkkete på terrengsykkel, sove i lavvo og
slappe av i utendørs badestamp. Det blir naturligvis også
tid til bålkos og fiske. Du må gå på ungdomsskolen (eller
begynne til høsten) for å bli med på denne campen.

DATO: 10. – 15. juli
PRIS: Kr 2820,- medlem/ kr 3170,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Breheimen med Jostedalsbreen, Sogn og Fjordane
TURKODE: 11327
LINK: dntoslo.no/aktiviteter/838198/

du blir med terrengsykkel – og masse mer.

DATO: 26. – 29. juni
PRIS: Kr 2400,- medlem/ kr 3000,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Haukeliseter, Hardangervidda
TURKODE: 411
LINK: stf.no/aktiviteter/840077/
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FOTO: GURO WAK SVIK

Klart det går!

DNT UNG
DNT ung er en av Norges største ungdomsorganisasjoner med over 42 000 medlemmer
mellom 13 og 26 år. DNT ung tilbyr friluftsaktivitet og -utdanning over hele landet. Som
medlem av DNT ung kan du være med på alt fra
hytte-til-hytte-turer, BaseCamper, padling,
klatring, spillkvelder, kitekurs og mye, mye mer.
Bli med oss ut, da vel!

SOSIALT: Møt andre som også digger å være ute.

Klar for en skikkelig utfordring? Bli med andre funksjonshemmede ungdommer på en kjempeflott tur i Suldalsheiane. Dette er virkelig majesteten blant heiene våre.
Her finner vi de vakreste og mest ruvende toppene i fylket,
rester av gamle ferdselsveier og godt bevarte stølsområder.
Det blir flere heftige opp- og nedstigninger, men vi tar oss
god tid og mange pauser. Vi lover en spektakulær,
kjempesosial og morsom tur.
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DATO: 25. – 27. august
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PRIS: Kr 900,- medlem/ kr 1200,- ikke-medlem
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LINK: stf.no/aktiviteter/839448/

F

TURKODE: 573

E

HVOR: Ryfylkeheiane, Rogaland

Prøve
Feile
Mestre
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ET KURS FOR

DEG?

Opplevelser i naturen er mer enn en tur fra A til Å.
Vi kan ta deg til nye høyder. DNT tilbyr over
500 ulike kurs i hele landet og er den største
arrangøren av friluftskurs i Norge.
Bli med på:
Førstehjelpskurs
GPS-kurs

Brekurs

Ferskingkurs
Instruktørkurs

Kart og kompass-kurs
Kitekurs
Merkekurs

Klatrekurs

Padlekurs

Skredkurs
Temakurs

Skikurs

Telemarkkurs
Toppturkurs
31

FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

FOTO: HEIDI S. JÆGTNE S

KURS

KURS

Finn et kurs
nær deg på
dnt.no/kurs

TA SJANSEN: Fjellsportkurset gir deg kunnskap som tar deg trygt opp.

VÅTTKORT: Hvis du føler deg utrygg i kajakk, anbefaler vi deg å ta et kurs og få våttkort.

Fjellsportkurs nivå 1

Kajakk grunnkurs

Fjellsportkurs er for deg som trives
i høyfjellet, og som ønsker å lære om
både bre og klatring. Målet er å gi deg
en helhetstenkning rundt høyfjellsaktivitet, som bre, snø, is og fjell. Du
får grunnleggende ferdigheter innen
bre- og fjellklatring, samt innen turplanlegging, alpine farer med mer.
Vi bor i telt og er i Jotunheimen; et
mekka for fjellsportaktiviteter.
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Som
DNT-medlem
får du rabatter
på alle kurs

DATO: 14. – 20. juli
PRIS: Kr 7790,- medlem/
kr 8290,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Sognefjellet, Oppland
TURKODE: 11354
LINK: dnt.no/

aktiviteter/839094/

Grunnkurset i havkajakk går over to dager
med utgangspunkt i DNT Oslo og Omegns
kajakksted på Langøyene i Oslofjorden eller
fra Friluftshuset på Sørenga. Kurset er en
introduksjon i bruk av havkajakk og dreier
seg om sikkerhet, padleteknikk og kameratredning. Ved gjennomført kurs får du
våttkort, en sertifisering på at du har vært
gjennom kurset. Etter en grunnleggende
opplæring, padler vi ut på fjorden og bruker
de mange øyene som base for trening
og praktiske øvelser.

VOKSEN:

20.–21. mai
27.–28. mai
10.–11. juni
26.–27. juni
15.–16. juli
24.–25. juli
05.–06. aug.
19.–20. aug.
09.–10. sept.
07.–08. okt.

16–30 ÅR :
13.–14. mai
03.–04. juni
19.–20. juni
08.–09. juli
17.–18. juli
22.–23. juli
12.–13. aug.
02.–03. sept.
16.–17. sept.

PRIS:

Voksen kr 3000,medlem.
DNT ung:
kr 1600,- medlem.
Ikke-medlemstillegg kr 550,-.
NIVÅ:
HVOR: Oslo
LINK: dntoslo.no/

kajakk/

FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

FOTO: HANNA HLEEN

KURS

KURS

Vi har også
turleder- og
instruktørutdanning

Se alle våre
kurs på:
dnt.no/ kurs

MED FELLER: Vårskitur i Rosendal handler om godt feste opp og myke svinger nedover.

LÆREVILLIG: Med lyst til å lære mer om vandring i fjellet, kommer du langt på ferskingkurs.

Toppturkurs (19–30 år)

Ferskingkurs

Drømmer du om spektakulære utsikter og helt rå
nedkjøringer? Rosendal har de bratteste og spisseste toppene og er Hordalands skieldorado om
våren. Altså den perfekte arena for toppturkurs
hvor du lærer om turplanlegging, rutevalg, bruk
av skredutstyr og skredfarevurdering, hvordan
finne den gode snøen, linjevalg og bruk av stegjern og isøks. Med gode instruktører og fokus på
sikkerhet, skal vi bestige noen fantastiske topper
denne langhelgen. Og vi kan love deg: Dette er
starten på ditt nye skieventyr!

DATO: 4. – 7. mai
PRIS: Kr 2420,- medlem/
kr 2720,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Folgefonna,

Hordaland
TURKODE: 530
LINK: dnt.no/

Lyst til å lære deg kart og kompass, hvordan du
tenner et bål, hva du bør ha med deg på tur og
hvor du har rett til å gå? Gjennom dette ferskingkurset får du grunnleggende ferdigheter i
friluftsliv. Med base på Preikestolen fjellstue, er
dette et praktisk og morsomt kurs hvor vi lærer
i fantastisk natur. Vårt mål er at du skal føle deg
trygg ute og at du skal bli inspirert til å komme
deg mer på tur.

DATO: 16. –17. september
PRIS: Kr 300,- medlem/
550,- ikke-medlem.
Se også pakkepriser med overnatting.
NIVÅ:
HVOR: Ryfylkeheiane, Rogaland
TURKODE: 1852
LINK: stf.no/aktiviteter/841160/

aktiviteter/837928/

33

Endelig er sommerferien her og familien kan
være sammen. Møt andre turglade familier
på en av våre camper eller fellesturer.

FOTO: MARIUS DALSEG SAE TRE

FAMILIEN
PÅ TUR

Uforglemmelige
familiecamper

Pappatur med kano

Hva er vel bedre enn 5 dager med ulike aktiviteter, turer,
lek og moro for hele familien? Bli med andre barnefamilier til idylliske Storerikvollen i Sylan eller majestetiske
Jøldalshytta i Trollheimen. Hver dag blir det fjellturer i
nærområdet og masse aktiviteter, som natursti, fisking,
padling/roing, garnsetting, sløying av fisk, slakk line, gjemsel,
ballspill, popkorn på bål, tauaktiviteter, eventyrstund og
bading. For barn 0–12 år med foreldre/foresatte.
DATO: 3. – 7. juli (Trollheimen) og 10. – 16. juli (Sylan)
PRIS: Barn (0–3 år gratis). Medlem: kr 290,-/døgn.
FOTO: MARIUS DALSEG SAE TRE

Ikke-medlem: 415,-/døgn. Voksen medlem: kr 815,-/
døgn. Ikke-medlem voksen: kr 1165,-/døgn
NIVÅ:
HVOR: Sylan eller Trollheimen, Sør-Trøndelag
LINK: dnt.no/aktiviteter/840658/
dnt.no/aktiviteter/840663/

BARNAS TURLAG

PÅ TUR MED PAPPA: Vi gir mamma en miniferie, og drar selv på eventyr med kajakk på Kolsjø nær Kongsberg.

Over 200 Barnas Turlag landet rundt sørger for
at familier og barn mellom 0 og 12 år har et sosialt
møtested og arena i nærmiljøet for å erfare, mestre
og lære om natur, tur og friluftsliv. Moro for små
og store med lavvo-, telt- og hytteturer, fisking,
klatring, friluftsskoler, turhelger og familiecamper.

Ta med deg ungene og bli med på helgetur
til den nokså ukjente, men vakre lille
perlen Kolsjø på Meheia nær Kongsberg.
Fredag slår vi teltleir på det fine området
ved Statskogs hytte på Kolsjø. Lørdag
padler vi hele lengden av sjøen, og øver
på å lage flåte av kanoene underveis. Her

dnt.no/barn

er det også gode fiskemuligheter. I enden
av sjøen tar vi beina fatt opp gjennom
skogen til ei lita tømmerkoie, hvor vi kan
grille pølser og kanskje ta et lite bad? Vel
«hjemme» i leiren lager vi middag og
leker sammen, som å balansere på
slakk line.

DATO: 18. – 20. august
PRIS: Gratis for medlemmer/
kr 125,- for ikke-medlemmer
NIVÅ:
HVOR: Meheia, Buskerud
LINK: tot.dnt.no/

aktiviteter/840782/
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FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

KOS: Opplev skikkelig kvalitetstid sammen i sommer.

F OTO : J U L I A VA R GH A

DNT SKOLEFRI

BRATT: Langs Lysefjorden stuper fossene rett ned i fjorden.

Rondane med barnebarn På kanten av Lysefjorden
Fjellglade besteforeldre; hva med å ta med barnebarna til
fjells i slutten av skoleferien? På Grimsdalshytta i Rondane
kan dere oppleve dager med lek og læring i kulturlandskap
og lettgått turterreng. Tur- og aktivitetsledere fra Barnas
Turlag vil fylle dagene med innhold og legge til rette for
turer og aktiviteter som passer både barn og voksne.
Dette blir en opplevelse for minnebøkene!
DATO: 7. – 10. august
PRIS: Barn: kr 2475,- medlem/ kr 2825,- ikke-medlem.
Voksen: kr 3930,- medlem/ 4630,- ikke-medlem.
NIVÅ:
HVOR: Rondane, Oppland
TURKODE: 11380
LINK: barn.dntoslo.no/aktiviteter/842096/

Turen starter ved Preikestolen, men snart svinger vi av fra
stien og går inn i roligere terreng. Ned mot fjorden passerer
vi Bratteli før vi ender opp på Bakken gård for overnatting.
Historien sier at folk på Bratteli bandt ungene fast i foten så
de ikke skulle rase i fjorden. Fullt så farlig blir det nok ikke på
denne turen, men vi anbefaler at barna er 10 år eller eldre da
turen er 14 km lang i et delvis krevende terreng. Søndag roer
vi det hele ned, og tar en kort tur til Songesand kai der vi tar
hurtigbåten tilbake til Lauvvik hvor vi har parkert bilene.
DATO: 20. – 21. mai
PRIS: Barn: kr 400,- medlem/ kr 600,- ikke-medlem.
Voksen: kr 600,- medlem/ kr 900,- ikke-medlem.
NIVÅ:
HVOR: Lysefjorden, Rogaland
TURKODE: 312
LINK: stf.no/aktiviteter/838925/
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Er du mellom 8 og 15 år, digger å være
ute og har lyst på en ferie uten foreldrene
dine? Bli med på en av DNTs ferieleirer
eller NewtonCamp i sommer.
Supergøy på ferieleir
Vi har over 20 kule leirer for deg mellom
8 og 15 år denne sommeren, på fjellet,
langs kysten og i skogen. Vi gjør masse
morsomme ting, som klatring, padling,
toppturer og riding, avhengig av hvor i
landet du bor. Se hva som skjer i ditt
område: skolefri.dnt.no/ferieleir
Lek og lær på NewtonCamp
Har du dilla på TV-programmet Newton?
I så fall bør du bli med oss på NewtonCamp
i sommer. Ute i naturen får vi testet
nysgjerrigheten, lærer masse om friluftsliv, gjør superkule aktiviteter og artige
eksperimenter. Les mer og meld deg på:
newtoncamp.no
For å se alle våre tilbud, sjekk:
dnt.no/skolefri

Yogacamp på
Reindalseter
Ute etter indre og ytre ro i harmoniske omgivelser?
Reindalseter i vakre Tafjordfjella er et perfekt sted for
yoga. Hytta ligger i en dal med en svært gammel furuskog, der det eldste treet er rundt 1000 år gammelt.
Det blir to økter med yoga hver dag; en dynamisk, aktiv
yoga om morgenen, og en roligere, oppbyggende økt på
ettermiddagen. Begge med meditasjon og pranayama.
Det blir også lagt opp til fotturer hver dag med DNTturledere. Gjennom hele oppholdet nyter vi Reindalseters
bevertning med full kost og losji samt oppredde senger.
DATO: 10. – 14. juli
PRIS: Kr 5900,- medlem/ kr 6600,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Tafjordfjella, Møre og Romsdal
LINK: aast.dnt.no/aktiviteter/838642/

MYK SOMMER: Kroppen er i sentrum for
oppmerksomheten når du er på yogakurs.
FOTO: ØY VIND EIDE
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HISTORISK SUS
Bli med på tur langs historiske vandreruter
der folk har tråkket spor i generasjoner.

MEKTIG: Turen fra Olden og opp
Oldeskaret følger den gamle ferdselsveien
mellom Nordfjord og Sunnfjord.
FOTO: PE TER FLDIAK

Sommertur i Langsua

FOTO: ELIZ ABE TH SCHEI

FOTO: MARIUS DALSEG SÆ TRE

Historisk vandrerute
F O T O : V I G D I S F L AT E N K VA M M E

Overveldende vakkert

OLDEN: Her får du alt du drømmer om.

TELEGRAFRUTA: Lær masse på en historisk reise over Saltfjellet.

RO NED: Nyt vakker natur sammen med andre turglade.

Turen opp de nylagte sherpatrappene til Oldeskaret innerst
i Olden i Nordfjord, gir deg bre, spisse tinder, fossefall og
speilblanke fjellvann. Vårt tråkk følger den gamle ferdselsveien mellom Nordfjord og Sunnfjord, fra Oldedalen
til Stardalen – stien som i gamle dager huset både friere og
bønder som driftet buskapen mellom dalførene. Første delen
er bratt mellom Volefossen og Svadåna, men etter rundt
600 høydemeter flater det ut og resten av turen går i flott
høyfjellsterreng. Vi får storslått utsikt over Briksdalsbreen
og fjellene rundt, og vi går gjennom den spektakulære fjellsprekken Gløvre. Virkelig en tur for minneboka.

Saltfjellet er et område med masse historie, fantastisk
natur og koselige DNT-hytter. Vi går gjennom geologisk
spennende områder, med marmorgrotter, elvegjel og
karstlandskap. Turen starter på Russånes og går opp
Harodalen, før vi ender opp på snaufjellet med flotte
fiskevann og store muligheter for å treffe på rein. Siste dag
går vi langs Telegrafruta, en av de historiske vandrerutene
som ble åpnet i 2015. Med oss får vi Manfred Hüttepohl,
forfatter av boka «Over Saltfjellet langs Telegrafruta».

Hvis du liker vidder framfor høye fjell, da er turen til
Langsua øst for Jotunheimen et veldig bra valg. Her går
vi gjennom Langsua nasjonalpark og flere verneområder
med myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rasmark, rik
fjellbjørkeskog, høyfjellslandskap og vakre støls- og setermiljø. Stien og praten går lett under den høye himmelen.
Store deler av turen følger vi Jotunheimstien som er merket
fra Oslo helt til Gjendesheim. Vi overnatter på selvbetjente hytter og på Liomseter, med treretters middag
og kaffe i peisestua.

DATO: 5. august
PRIS: Kr 1000,- medlem/

kr 1500,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Stryn/ Jølster, Sogn og Fjordane
LINK: isturlag.no/aktiviteter/843281/

DATO: 4. – 6. august
PRIS: Kr 500,- medlem/ kr 750,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Saltfjellet, Nordland
TURKODE: BOT17-TK-18
LINK: bot.no/aktiviteter/839217/

DATO: 30. juni – 2. juli
PRIS: Kr 350,- medlem/ kr 600,- ikke-medlem.
Reise og opphold på hyttene kommer i tillegg
NIVÅ:
HVOR: Langsua, Oppland
TURKODE: HHT20170030-0702
LINK: dnt.no/aktiviteter/839009/
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På vandring under åpen himmel, er det lett å komme i snakk med hverandre. Ta sjansen i sommer.
40

FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

MØT NYE
TURVENNER

DRØMMETUREN: Finn nye stier sammen med nye turvenner.

F OTO : A N D R É MA R TO N P E DE R S E N

FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

F O T O : A N G L I Q U E C U LV I N

TA SJANSEN! På denne turen møter du kanskje din utkårede?

TURGLEDE: Skap nye minner sammen i høst.

Fjellflørt på singeltur

På ukjente stier til Flåm

Seniortur i Stranddalen

Denne singelturen er for deg mellom 40 og 55 år. Her står
samværet og småpraten i høysetet, mens romantiske overtoner er en eventuell bonus. Vi kjører til Nilsebudammen i
Ryfylkeheiane og går enkle dagsetapper til hyttene Stakken
og Nilsebu. Etter fine dagsturer er det tid for å lage god mat
på gasskomfyr, samles rundt langbordet og dele interesser
og turerfaringer. Om du ikke får napp hos turfølget, så er
du garantert napp hos den smellfeite og knallrøde ørreten
i Nilsebuvatnet.

Er du 25–35 år og på jakt etter stier bortenfor allfarvei,
så er dette en ny og ganske ukjent variant. Vi starter med
Bergensbanen til Hallingskeid og går derfra til Kaldavasshytta. De neste dagene går vi mot UNESCOs verdensarvområde i Nærøyfjorden, og vandrer opp på topper og ned
i dype daler før vi ender ned Gunhildskorne med Ægir
bryggeri Pub i Flåm er siste rastested. En annen godbit
er overnattingen på fjellstua på Uppsete, der vertinna
byr på badstue og treretters middag. Med andre ord en
real drømmetur.

For deg som er turglad, over 60 år og liker å møte andre
mennesker, er denne turen til Stranddalen et utmerket
mål i høst. Hytta er kjent som perlen i Ryfylkeheiane. Her
går kombinasjonen hjemmelagde komler, flora og fauna og
koselig atmosfære opp i en høyere enhet. Vi drar i samlet
flokk til Øvre Moen, og vel inne på hytta blir vi møtt av en
strålende betjening. Om dagen går vi toppturer eller turer
til vakre stølsområder, og på kvelden blir det herlig tre
retters middag og sosialt samvær.

DATO: 22.–24. september
PRIS: Kr 700,- medlem /kr 1100,- ikke-medlem

DATO: 17.–20. august

NIVÅ:

PRIS: Kr 2795,- medlem/ kr 3475,- ikke-medlem

HVOR: Ryfylkeheiane, Rogaland

NIVÅ:

TURKODE: 537

HVOR: Hallingskeid/Flåm, Hordaland/Sogn og Fjordane

LINK: stf.no/aktiviteter/839038/

TURKODE: 229
LINK: dnt.no/aktiviteter/840604/

DATO: 5.–7. september
PRIS: Kr 1550,- medlem/ kr 1950,- ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Ryfylkeheiane, Rogaland
TURKODE: 735
LINK: stf.no/aktiviteter/838883/
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FATBIKE: Med store, fete hjul kommer
du deg lettere fram i fjellet, som her på Hovden.
FOTO: PER THOMAS SK AANES

PÅ TO HJUL
Interessen for terreng- og fjellsykling vokser, og det er ikke rart.
På sykkel kommer du litt lenger, litt fortere.

Nordens Toscana på sykkel
DATO: 3. – 5. juni
PRIS: Kr 850,- medlem/ kr 1150,- ikke-medlem.

Inkl. begge overnattinger samt frokost på Lillehammer,
øvrige måltider kommer i tillegg

FOTO: PER THOMAS SK AANES

Opplev det vakre kulturlandskapet på nært hold, med bølgende
åkrer og grønne åser. Vi følger rolige lokalveier, sykkelstier og
til og med et tidligere jernbanespor som nå har blitt sykkeltrasé.
Vi starter på Hamar og følger sykkelrute 7 om Stange vestbygd
– også kalt Nordens Toscana, hvor vi passerer velstelte storgårder
på rekke og rad. Fra Minnesund fortsetter vi langs vestsiden
av Mjøsa, her er det mer kupert og flott utsikt. Siste dag sykler
vi gamle Kongevegen fra Lillehammer sørover gjennom
«Prøysenland» til Hamar.

Fatbike i fjellet

NIVÅ:
HVOR: Mjøsa, Hedmark og Oppland
TURKODE: HHT20170603-05
LINK: dnt.no/aktiviteter/838425/

ULENDT: Fatbiken fungerer utmerket i fjellterrenget på Hovden.

Ønsker du å prøve fatbike for første gang? Eller er du
dreven, men ønsker å sykle sammen med noen? På denne
turen skal vi opp i 1000 meters høyde og bevege oss i
høyfjellsterrenget rundt Hovden. Fatbiken blir stadig mer
populært og egner seg godt til å ta seg frem i ulendt terreng. Vi kan love masse morsomme stier i dette spennende
landskapet. Turen er åpen for alle over 18 år, så lenge du
er i brukbar form og kan ta vare på deg selv i fjellet.

FOTO: ØY VIND WOLD

DATO: 19. – 20. august
PRIS: kr 1000,- medlem/ kr 1600 ikke-medlem
NIVÅ:
HVOR: Hovden, Aust-Agder
LINK: dntsor.no/aktiviteter/839598/

LEVENDE KULTURLANDSKAP: Mjøstråkk er navnet på den ca. 230 kilometer lange sykkelruta rundt Mjøsa, Norges største innsjø.
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VANDREREN
Moderne mennesker skal ha tid til alt. Disse langturene er for deg
som ikke vil stresse, men som ønsker tid til å gå deg til indre ro.

NASJONALROMANTISK:

Innerdalshytta i Innerdalen er en av
perlene på tur gjennom Trollheimen.
F OTO : P Å L KO X V I G

FOTO: MARIUS DALSEG SÆ TRE

Fra fjellhytter til fjordluksus
FINN ROEN: På denne turen tar vi oss tid til å nyte naturen i fulle drag. Vi skal innom barske fjellhytter og oppleve luksus ved fjorden.

I løpet av noen herlige dager får du oppleve to unike fjellområder,
Skarvheimen og Vossafjella. Turen starter med tog fra Oslo til
Ål, der vi begir oss inn i Skarvheimen med sitt vidåpne, vennlige
landskap. Fotturen går innom Iungsdalshytta, Raggsteindalen,
Geiterygghytta og over Hallingskarvet ned til Finse. Derifra drar
vi med tog til Mjølfjell og en natt på Kårdal pensjonat, før
vandring i Vossafjella og ned til Brakanes hotell med luksustilværelse i storslått vestlandsnatur.

DATO: 19. – 24. juli

FOTO: MARIUS NERGÅRD PE T TERSEN

EVENTYR: SignaTUR-turene er DNTs ypperste langturer.

SignaTUR Trollheimen
Blant tusser og troll i den trønderske fjellheimen skjuler
det seg en turskatt. I syv magiske døgn kan du vandre langt
og lenger enn langt gjennom frodige skoger og lune daler,
bo på Turistforeningens eventyrhytter og oppleve det ene
vakre postkortmotivet etter det andre. Ferden går gjennom Gjevilvassdalen, Innerdalen, Storlidalen, Jøldalen og
Folldalen; noen av Norges vakreste seterdaler. I tillegg kan
du bestige både Snota, Innerdalstårnet og Blåhø, og sove
i ærverdige hytter bygget helt tilbake på 1800-tallet. Ikke
rart at NRKs «Ut i naturen» og TV-serien «71° nord» har
lagt sine programmer til denne frodige fjellheimen. Vi
garanterer en opplevelse du aldri vil glemme.

PRIS: Kr 7300,- medlem/
kr 7900,- ikke-medlem (800,- kr mindre uten tog)

DATO: 8.– 16. juli

NIVÅ:

kr 8210,- ikke-medlem

HVOR: Skarvheimen/ Vossafjella, Buskerud/ Hordaland

NIVÅ:

TURKODE: FT1751

HVOR: Trollheimen, Sør-Trøndelag

LINK: indreostfold.dnt.no/aktiviteter/838892/

LINK: dnt.no/aktiviteter/839830/

PRIS: Kr 7510,- medlem/
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F OTO : R O S E MA R IA KO R O L

Fantastisk ukestur i Jotunheimen

VEKKERKLOKKER: Lyden av sauebjeller er aldri langt unna her.

FOTO: MARIUS DALSEG SÆ TRE

Etnefjellsturen

XXX: xxx

I JOTNENES RIKE: Stiene i Jotunheimen har vært populære for fotturister i over 150 år, og det er en veldig god grunn for det.

Blir du med på denne turen gjennom Jotunheimen, vil du oppleve
noe av det vakreste norsk natur har å by på; fine fotturer, dagstur
til majestetiske Glittertinden, en dag på isbre og båttur på Bygdin.
I jotnenes mektige land har fotturister helt siden midten av 1800tallet vandret og blitt imponert over fjellformasjoner, isbreer og
ikke minst fargen på alle vannene vi passerer. Underveis overnatter
vi på betjente hytter, og nyter gode måltider og fasiliteter.
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Etnefjellene er et fjellområde du kanskje ikke har hørt om,
men som overrasker med vakkert og spennende høyfjellsterreng, praktfulle fossefall og stier som svinger seg opp og
ned gjennom bjørkelier. Vi starter i frodige Åbødalen i
Sauda og går til Sandvasshytta. Deretter klatrer vi opp til
Naglane; et spennende virvar av blankskurt fjell, småbekker og kulper, med et mektig utsyn nordover mot
Folgefonna og vestover mot havet. Turen fra Storavassbu
til Løkjelsvatn går innom støler og langs idylliske vann,
før vi skal opp i høyden igjen til Svandalen og en utsikt
du aldri før har sett maken til.

DATO: 24. – 29. juni

DATO: 26. – 30. juli

PRIS: Kr 8900,- medlem/ kr 10 900,- ikke-medlem

PRIS: Kr 3000,- medlem/

NIVÅ:

kr 3500,- ikke-medlem

HVOR: Jotunheimen, Oppland

NIVÅ:

TURKODE: T21317

HVOR: Etne- og Saudafjellene, Rogaland.

LINK: dnt.no/aktiviteter/838607/

LINK: haugesund.dnt.no/aktiviteter/841012/
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TA VARE PÅ NATUREN
DNT jobber for at vi skal bevare den unike norske naturen
slik at også fremtidige generasjoner skal kunne drive
med friluftsliv i mest mulig uberørt natur.
Allemannsretten gir alle rett til ferdsel, telting,
rasting og andre aktiviteter i naturen. Men du
må ta rimelig hensyn til naturen, grunneiers
interesser og andre turgåere.

Hva kan du gjøre?
Følg DNT ungs miljøvettregler:

Les mer:
dnt.no/miljovett

1. Reis mindre, opplev mer
2. Sats på opplevelser, ikke utstyr

Å bidra til et mer miljøvennlig transportnett
som gjør det enkelt å reise kollektivt til
turutgangspunktet.
Å gjøre det mulig å oppleve stillhet i naturen.

3. Fiks alt, alltid
4. Spis grønt
5. Samkjøring er bra kjøring
6. Vær rustet mot uventet søppel
7. Vis vei, vær et godt klimaforbilde
IT

For å ta vare på naturen, jobber vi for:
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Å bevare unike friluftsområder og sikre
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grønne områder rundt byer og tettsteder.
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Større satsing på energisparing og
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«Ikke legg igjen noe i naturen
som ikke hører hjemme der.»
F

Les mer på: dnt.no/naturforvaltning
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naturvennlig energi.

47

Annonse

SMART TURMAT
T

I Norge er vi heldige som har fantastiske naturopplevelser like utenfor døren – helt gratis!
Med litt planlegging, trenger ikke turmaten koste stort heller.
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– Skal du på dagstur, fungerer det veldig godt med en
matpakke med grovt brød og proteinrikt pålegg som
egg, ost, fisk- eller kjøttpålegg, sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør.
– Dette er mat som metter og gir energi til veien
videre.

.
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Pannekaker på primus

Hvis du synes det er hyggelig å fyre opp primusen
eller bålet når du er på tur, har Sundfør følgende råd:
– Ta med en termos med pannekakerøre som du
steker ute. Ha litt grovt mel i røren så pannekakene
metter og gir litt ekstra «hold».
Eggerøre eller en omelett kan være smakfulle alternativer, mens suppeposer i alle
varianter også er billig og god turmat. Til
tomatsuppen kan du koke noen egg før du går
hjemmefra og ha oppi.
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Havregryn og Polarbrød

Skal du være borte i flere dager, er det viktig at du
tar med mat som ikke må lagres kjølig, og som
holder seg godt.

– Brød blir fort tørt, men Polarbrød eller knekkebrød fungerer veldig fint, sier Sundfør og foreslår at vi
tar med tubeost, syltetøy eller bokser med leverpostei
eller makrell i tomat som pålegg. For de som liker
grøt, er havregryn kokt på vann et supert alternativ.
– Ta med litt sukker, rosiner og nøtter til topping,
det gir ekstra energi, anbefaler ernæringsfysiologen.
Du kan også kjøpe ferdige porsjonsposer med grøt
som skal kokes opp med vann.
Tur-taco

Selv om du skal på tur, er det ingen grunn til å kaste
middagsrestene i kjøleskapet. Ta dem med! Og hvis
du har en pakke med grove tacolefser eller lomper i
sekken, kan du lage din egen tur-taco.
– Her er det bare fantasien som setter grenser
for hva du kan ha i lefsen. Rester av kylling, kjøtt og
fisk fungerer fint, og sammen med ferdig oppskårne
grønnsaker, mais og salat blir dette kjempegodt, sier
Sundfør. Husk bare å spise dette samme dag, så ikke
kyllingen og kjøttet blir dårlig.

Annonse

OPPSKRIFT:

OPPSKRIFT:

GROVE PANNEKAKER

Bland alle ingrediensene med en mikser, og
la røren stå og svelle i 15 til 30 minutter. Stek
pannekakene og server nylagde pannekaker
med grønnsakfyll og rørte blåbær.

MÜSLIBAR MED ROSINER

SMART TURMAT

SMART TURMAT

3,5 dl sammalt hvete fin
1 dl havregryn
2,5 dl hvetemel
0,5 ts salt
1 l Ekstra lett melk
6 egg

Hold
blodsukkeret
stabilt

Selv om vi spiser ordentlige
måltider på turen, kan det være
godt å fylle på med litt ekstra
energi innimellom. Nøtter og
tørket frukt fungerer supert
som mellommåltid når du
trenger litt ekstra energi.

Hos KIWI finner du flere ting som gir energi på turen:

Mellombar fra Eldorado
Havregrøt med bær i porsjonspakke fra Eldorado
Rosiner i porsjonspakker fra Eldorado
Små porsjonspakker med gulrøtter, sukkererter
og tomater
Porsjonsbegre med blåbær
Små flasker med smoothier
Frukt
– Det er ikke rart at barna våre
Unngå
ofte blir sutrete når vi går på tur.
sure og slitne
Vi voksne er ofte så opptatt av
barn
å motivere dem at vi deler ut
sjokoladebiter og kjeks så fort vi
har begynt å gå. Resultatet blir at
de ikke orker å spise ordentlig mat, får
et blodsukker som kjører berg-og-dalbane og til slutt blir de
slappe og sutrete, forklarer ernæringsfysiolog Tine Sundfør.
– Både store og små bør spise en ordentlig frokost før
dere går hjemmefra, og ta med sunn og god turmat som
metter og som alle liker, anbefaler hun.

5 dl müsli
1 dl rosiner
4 ss honning
1 dl eplejuice
2 stk. eggehviter
Sett ovnen på 150 grader. Legg bakepapir i
en ildfast form, helt opp til kanten. Bland müsli,
rosiner, honning og eplejuice. Pisk eggehviter
stive med en elektrisk mikser, og bland godt
sammen med müslirøren. Fordel røren i
formen, og stek i ovnen i ca. 1 time. Ta den
stekte kaken ut av formen og papiret, og skjær
den opp i mindre biter mens den fortsatt er
varm. Avkjøl müslibarene på rist.
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MASSIV
Klar for en skikkelig styrkeprøve? Da blir du med på
MASSIV – vårt spreke langturkonsept som ble lansert
i fjor. Den er delt opp i fire
etapper; bli med på alle, på én
eller gå den på egen hånd.
Dette fjelleventyret på hele 350 kilometer tar deg
gjennom de fire store fjellområdene Breheimen,
Jotunheimen, Skarvheimen og Hardangervidda.
Her får du et realt mål å strekke deg etter! Vi
følger Turistforeningens merkede ruter og overnatter på betjente og selvbetjente hytter. Derfor
kan du pakke lett og slipper å bære telt, sovepose
og mat. Gjør deg klar for en vakker, mektig og
mangfoldig tur, som definitivt vil sette spor.
MASSIV er en del av SignaTUR; våre aller
ypperste langturer. Se alle på dnt.no/signatur.
NIVÅ:
HVOR: Breheimen – Jotunheimen –

Skarvheimen – Hardangervidda
LINK: massiv.dnt.no/
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DE FIRE ETAPPENE:
MASSIV I – BREHEIMEN

MASSIV III – SKARVHEIMEN

Første etappe går i ville og frodige Breheimen. Eventyret
starter på Sota Sæter, før vi setter kursen over Fortundalsbreen, mot Nørdstedalseter og Sognefjellshytta. I løpet
av seks dager skal vi tilbakelegge 45 kilometer i et kupert,
krevende og eventyrlig terreng.

Tredje etappe går gjennom Skarvheimen hvor du finner
alt fra brede daler og vide flyer til spisse tinder og stupbratte lier. Her møtes øst- og vestland i et mektig favntak,
og den 98 kilometer lange turen gjennom Skarvheimen
vil møte alle dine forventninger.

DATO: 7. – 12. juli

DATO: 15. – 23. juli

PRIS: Kr 5074,- medlem/ kr 5774,- ikke-medlem

PRIS: Kr 6933,- medlem/ kr 7633,- ikke-medlem

TURKODE: 11281

TURKODE: 11283

LINK: dntoslo.no/aktiviteter/837557/

LINK: dntoslo.no/aktiviteter/837559/

MASSIV II – JOTUNHEIMEN

MASSIV IV – HARDANGERVIDDA

Her går du bokstavelig talt i kjempers fotspor. Andre
etappen er en 75 kilometer lang reise gjennom den
mektigste naturen Norge har å by på. Snør skoa,
dette blir en tur av dimensjoner!

Nord-Europas største høyfjellsplatå byr på store, flate
vidder – og har mange sider. Du kan få drømmedager
med skyfri himmel og stekende sol der du svever over
den hvite vidda. Men den kan også være røff, få plasser
føler man seg mindre enn når naturkreftene flekser sin
styrke på Hardangervidda. Etappen er MASSIVs lengste
på hele 122 kilometer.

DATO: 11. – 15. juli
PRIS: Kr 4799,- medlem/ kr 5499,- ikke-medlem
TURKODE: 11282
LINK: dntoslo.no/aktiviteter/837558/

DATO: 22. – 29. juli
PRIS: Kr 8266,- medlem/ kr 8966,- ikke-medlem
TURKODE: 11284
LINK: dntoslo.no/aktiviteter/837561/

MINNER FOR LIVET. Utsikten fra
Fannaråkhytta er bare en av mange
spektakulære opplevelser med MASSIV.
F OTO : S I RI M I DT U N
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Takket være en enestående
dugnadsinnsats fra alle våre
frivillige, tilbyr vi flotte turopplevelser over hele landet.
550 hytter og én million T-er
langs 22 000 km merkede
sommerruter venter på
alle som vil ut.

Vinn et
DNT-kurs!
Har du et bra turtriks?
F.eks. en måte å unngå gnagsår på
eller en egen teknikk for båltenning?
Bli med DNT og KIWI på
foto- videokonkurranse og
vinn et valgfritt kurs
i sommer.

MELD DEG INN:

dnt.no/medlem

GOD TUR!

Legg ut bilde/video på instagram
eller Facebook før 15. mai. Tagg med
#turistforeningen og #kiwi_minipris.
Les mer om konkurransen og vilkårene
på dnt.no/sommerturer.
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