TURTILBUD FOR HELE FAMILIEN FRA DNT NEDRE GLOMMA

TURPROGRAM
FREDRIKSTAD, SARPSBORG OG HVALER

2018

1

Slik kunne en utflukt arte seg i 1933.
Fra et familie-album, Spjærøy.
Akvarell v/Svein R Karlsen.

”DNT arbeider for å fremme enkelt,
aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv
og for sikring av friluftslivets natur– og
kulturgrunnlag ” (DNTs formålsparagraf)
BLI MED UT PÅ TUR !
Den Norske Turistforening (DNT) er Norges
største friluftsorganisasjon med over 300 000
medlemmer.

I 2018 feirer DNT 150 års jubileum

I årets program kan du finne den turen/
arrangementet som passer spesielt for deg.

Sigrun Svartedal
Leder DNT Nedre Glomma

Det betyr at det arrangeres spesielle
jubileumsturer lokalt og nasjonalt. I Østfold
DNT Nedre Glomma er lokal turistforening for
blir det arrangert tur til den høyeste
kommunene Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg
toppen i hver kommune. Du finner mer om
med 3300 medlemmer. Vi har en ubetjent hytte, Toppturkonkurransen inne i programmet.
Østorphytta, med overnattingsplass til 20. Hytta Toppturene og noen andre turer er valgt ut
ligger på grensen til Rakkestad kommune 2,5 km som jubileumsturer. Disse er markert med
fra FV111. Man kan velge å gå på vei eller på
jubileumslogoen i programmet.
merket sti fra Knatterødfjellet sag.
Benytt anledning til å komme deg ut på kort eller
DNT jobber for å tilrettelegge for et aktivt, trygt lang tur, i nærmiljø eller mer fjerntliggenede,
og naturvennlig friluftsliv. DNT Nedre Glomma uansett, friluftsliv bidrar til bedre folkehelse.
har en rekke arrangement som passer for
familier med barn, for unge, for de som vil ha litt Det finnes allerede merkede stier på kryss og
større utfordringer, og for ”folk flest”. Nytt i år
tvers i fylket, og mere merking skal det bli i
er Turboklubb, spesielt tilpasset aldersgruppen
2018! Let deg fram på UT.no.
8-13 år. Vi har også et spesielt tilbud til
svaksynte, eller deg som vil være ledsager. Vil du Det ligger i vår natur – velkommen ut på tur i
lære mer har vi også et bredt tilbud av kurs.
jubileumsåret 2018!

I tillegg til det du finner i dette programmet,
er selvfølgelig turer, arrangement og bruk av
DNTs hytter over hele landet tilgjengelig for
våre medlemmer. Vi anbefaler at du også finner
turer arrangert av de andre DNT foreningene
i Østfold: DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, og
Tistedalen Friluftslag.
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Tillitsvalgte (fram til årsmøtet 20.03.2018)
Leder
Sigrun Svartedal
Nestleder/sekretær
Magne Kværum
Kasserer
Per Ove Lindemark
Styremedlem
Ellen Hasle Kokkim
Styremedlem
Gunnhild Ristesund
Styremedlem
Benedicte Haug Olsen
Styremedlem
Rune Karlsen
Varamedlem
Anna Hellström
Varamedlem
Nicolai Midtun
Varamedlem
Live T. Bratlie
Kontaktpersoner turgruppene
Tur & Kultur
Gunnhild Ristesund
Seniorgruppa
Erik Leister
Solveig Finstad
Liv Simensen
Barnas Turlag
Ellen Hasle Kokkim
Live T. Bratlie
Fjellsportgruppa
Stephen Gangestad
DNT ung
Styret
Materialforvalter
Pål Sandnes

Medlemskontoret
Adresse: Torget 5, Sarpsborg
Tlf: 400 23 137
954 53 965
982 51 270
900 87 091
924 17 808
932 35 498
997 07 230
928 59 622
476 72 792
412 22 243
467 86 387
932 35 498
69 39 07 10
922 60 557
948 43 419
924 17 808
467 86 387
976 62 001
911 08 133

Kontaktinformasjon
Adresse:
DNT Nedre Glomma, Postboks 246, 1702 Sarpsborg
Telefon:
400 23 137
E-post:
nedreglomma@turistforeningen.no
Web-adresse:
www.dntnedreglomma.no
Kontonummer:
1638.17.33088
Organisasjonsnummer: 985 006 180

Åpningstider:
Mandag – fredag: 09.00- 16.00
Lørdag: stengt
Vi har medlemskontor hos iSarpsborg.
Du finner oss på adresse Torget 5 i
Sarpsborg. Her finner du turkart over
Østfold og et utvalg av turkart for fjellturer,
turprogram for alle DNT-foreningene i
Østfold, planleggingskart for Sør-Norge
og informasjonsbrosjyrer om DNT. I
tillegg kan du hente standardnøkkel til de
ubetjente DNT hyttene mot et depositum.
DNT Nedre Glomma ønsker å være en
ressurs for barnehager og skoler. Vi ønsker
også å gjøre det enkelt for våre medlemmer
å dra på telttur. Foreningen har turutstyr
som kan leies for en mindre sum.
Har du spørsmål? Ta kontakt
på telefon 400 23 137 eller
nedreglomma@turistforeningen.no.

MIN SIDE
Vårt medlemsregister må oppdateres.
På www.dnt.no/minside kan du
administrere ditt medlemskap.
..........................................................
Facebook
Meld deg på DNT Nedre Glomma sin
facebook-gruppe for oppdateringer og
turdiskusjon. Søk på ”DNT Nedre Glomma”
og spør etter medlemskap i gruppen.
Barnas Turlag har en egen gruppe ”Barnas
Turlag Nedre Glomma”.
..........................................................

vi opplyser om

STYRET

Gi din grasrotandel til
DNT NEdre Glomma!
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk
Tipping, hvor du som registrert spiller
kan velge ett lag eller én forening som du
ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi
oppfordrer deg til å støtte oss i DNT Nedre
Glomma!
Vårt organisasjonsnummer er:
985 006 180

ÅRSMØTE

DNT Nedre Glomma avholder ordinært årsmøte på Speiderhuset,
Speiderveien 7, Fredrikstad tirsdag 20. mars kl. 19.00. Saker som
ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest
3 uker før møtet. Årsmøtedokumentene legges ut på foreningens
nettside senest 1 uke før årsmøtet.
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Kom deg ut-dagen
Søndag 21. januar
I år feirer Den Norske turistforening 150 år og
vi inviterer til utebursdag i Trøsken. 21. januar
er stiftelsesdagen, og vi feirer med leker og
aktiviteter for hele familien. Skirenn start
kl. 13.00. Vi har fyr på grillen, så her er det
muligheter for å grille medbrakt mat.
Passer for: Alle.
Oppmøte: Kl. 12.00 ved Harehjellhytta.
Varighet: Ca. 3 timer.
Turledere: Margunn H Grundvig, 482 72 349,
Gyrid Pedersen, 906 60 996, Andreas Kjølberg
414 93 739.

BARNAS TURLAG

– for barn som vil ut!
Et aktivt uteliv er viktig for å gi barna en god
oppvekst. Gjennom Barnas Turlag treffer dere
andre barnefamilier, barna får nye lekekamerater
og dere får lære grunnleggende friluftsliv
sammen i trygge rammer.

I Barnas Turlag DNT Nedre Glomma er vi stolte
av å presentere årets program. Et variert tilbud
til alle aldre i Barnas Turlag. I år introduserer
vi Turboklubb, et tilbud til de eldste barna, i
alderen 8-13 år. I denne alderen kan det være
spennende å utforske andre friluftsaktiviteter
enn bare enkle turer i skogen, og det er også gøy
å være på tur sammen med andre barn på samme
alder. Det er viktig for oss at de eldste barna
fremdeles synes det er gøy med Barnas Turlag –
for det er det!
Alle barn som er medlem i Barnas Turlag og
som har vært med Barnas Turlag Nedre Glomma
på minst 5 turer i 2018 vil få en overraskelse.
De som har vært med på minst 8 turer får en
større overraskelse. Barna får stempel i turpasset
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hver gang de er med oss på tur. Levér passet
på nisseturen i desember, så vil barnet få en
overraskelse i etterkant.
Alle dagsturene våre er gratis, også for ikkemedlemmer. Medlemmer i Barnas Turlag bor
gratis eller har gode rabatter på DNT-hyttene. På
Østtorphytta, vår ubetjente hytte i DNT Nedre
Glomma, er det lagt til rette for at barnefamilier
kan overnatte. Området rundt er perfekt for lek
og turer på barns premisser!
Barnas Turlag trenger nye turledere for å
opprettholde tilbudet. Er du interessert? Ta
kontakt med Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808
eller Live T. Bratlie, 467 86 387.
Det kan forekomme endringer i det oppsatte
programmet og det kan også bli arrangert mer
impulsive turer, så følg med på hjemmesiden
eller på Facebook: Barnas Turlag Nedre
Glomma.

FAKKELTUR TIL BORGE VARDE
Februar, dato ikke fastsatt
En ettermiddag/kveld i februar arrangerer
Barnas Turlag stjerne/fakkeltur. Følg med på
hjemmeside/avis/Facebook for informasjon om
dato og tidspunkt.
Passer for: Alle. Turen opp til Borge Varde er
rullestolvennlig, så lenge det ikke ligger snø.
Turledere: Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808 og
Gyrid Pedersen, 906 60 996.
GÅRDSBESØK PÅ HJØRGUNn GÅRD
Mars, dato ikke fastsatt
Vi besøker Hjørgunn gård, hvor det er mulighet
for ridning, hilse på dyra samt leke og kose seg i
de koselige omgivelsene. Caféen er åpen, og det
tennes bål så vi kan varme oss.
Passer for: Alle
Oppmøte: Kl. 11.00. Følg med på hjemmeside/
avis/Facebook for informasjon om dato.
Turledere: Cecilie By, 476 54 726 og Andreas
Kjølberg, 414 93 739.

Turboklubb
SYKKELTUR I ELINBORGSKOGEN
Søndag 15. april
Bli med på en rundtur i Elinborgskogen på
sykkel. Vi sykler på grus- og traktorvei, noe
kupert terreng. Vi spiser medbrakt lunsj
på Storesandvik som ligger i nordre del av
Hankøsundet.
Passer for: Barn mellom 8 og 13 år.
Utstyr: Egen sykkel og hjelm. Sjekk bremser før
turen.
Oppmøte: Kl. 11.00 på parkeringsplassen i
Elinborgveien. Kjør Elingårdveien, ta til venstre
inn på Elinborgveien og følg denne til enden.
Varighet: Ca. 3 timer.
Turledere: Margunn H. Grundvig, 482 72 349
og Cecilie Enoksen By, 476 54 726.
KANOPADLING I BØRTEVANN
Søndag 6. mai
Lyst til å padle kano? Dette er en familiedag
hvor barn og voksne kan padle kano sammen i
flotte Børtevann. Vi frakter DNT sine kanoer til
parkeringsplassen ved vannet. Vi anbefaler alle å
ta med egen redningsvest. Ta med matpakke!
Passer for: Alle.
Oppmøte: Kl. 11.00 på parkeringsplassen
over brua ved Børtevann kano og båtutleie.
Grinerødveien 2, 1730 Ise.
Turledere: Ole Morten By, 928 33 863 og
Cecilie Enoksen By, 476 54 726.
familietur til
Brattestø, Asmaløy
Søndag 13. mai
Jubileumstur i vakkert kystlandskap. Variert
og ganske lett terreng – på sand, rullestein,
gressbakke og grusvei. Ca. 6 km, 3 timer
inkludert matpause.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Åsebu på
Asmaløy kl. 11.00.
Turleder: Tove Lader, 950 71 702.
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MATSPRELL I ØSTSIDENMARKA
onsdag 23. mai
Mattur til Gudeberg skoles lavvo i
Østsidenmarka. Bli med på å utforske hva
man kan finne av spiselige ting i naturen.
Turen arrangeres i samarbeid med Fredrikstad
soppklubb. Vi fyrer opp bål i lavvoen, ta med
mat. Ca. 1,5 km tur/retur.
Passer for: Alle, men noen bratte kneiker.
Oppmøte: P-plassen ved Regimentsmyra
skytebane kl. 17.00. Veien vil bli skiltet fra
krysset mellom Habornvn. (rv 111) og Torsnesvn
(rv 107). Følg Torsnesveien ca. 1,5 km, p-plass på
venstre side av veien.
Turledere: Live T. Bratlie, 467 86 387, Ellen
Hasle Kokkim, 924 17 808 og Cecilie E. By,
476 54 726.
Turboklubb KAJAKK-KURS
onsdag 13. juni
Har du lyst til å prøve å padle kajakk? Da er
dette noe for deg. Samarbeid med Fredrikstad
kajakklubb. Værforbehold. Max 10 deltagere,
«førstemann til mølla».
Deltakeravgift: 50 kr.
Passer for: Barn mellom 8 og 14 år.
Utstyr: Fredrikstad kajakk klubb står for
kajakker og vester. Pakkeliste kommer nærmere
på mail til de som får plass.
Oppmøte: Djupeklo. Kurset starter kl. 17.00.
Kjør Vikaneveien. Ta av til venstre inn på
Djupekloveien. Kjør til enden.
Varighet: 3 timer.
Turleder: Margunn H. Grundvig, 482 72 349.
Påmelding: mahelg85@gmail.com.
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OVERNATTING PÅ STORESAND
Lørdag 23. – søndag 24. juni
I forkant av Storesanddagen 24. juni inviterer vi
til overnatting på den hyggelige teltplassen ved
Storesand på Kirkøy, Hvaler. Vi har mulighet
til å overnatte på et eget område på teltplassen
slik at vi ligger samlet. Barnas Turlag Hadeland
er også invitert på denne turen. Informasjon
om Storesand teltplass finner dere her:
www.storesandteltplass.com
Passer for: Alle
Påmelding: nedreglomma@turistforeningen.no
innen 9. juni. Oppgi navn, telefonnummer og
evt. medlemsskap. Ytterligere informasjon
kommer på mail etter påmeldingsfrist.
Pris: Overnattingen er gratis for DNTmedlemmer. Ikke-medlemmer: kr. 50,- som
betales direkte til Storesand Teltplass. Man
medbringer selv mat og drikke.
Turledere: Live T. Bratlie, 467 86 387, Cecilie
By, 476 54 726, Ole Morten By og Hege Urdal.
Storesanddagen
Søndag 24. juni
Bli med på en hyggelig og aktiv dag i fjæra. Vi
trekker blant annet strandnot og fisker krabber.
Turen arrangeres i samarbeid med Oslofjorden
Friluftsråd.
Passer for: Alle.
Oppmøte: Kl. 12.00, Storesand Hvaler,
Storesandveien 88, Skjærhalden. Varer til 15.00.
Turledere: Live T. Bratlie, 467 86 387, Cecilie
By, 476 54 726, Ole Morten By og Hege Urdal.
Base ØSTTORP
Søndag 19. august
Jubileumstur, vi feirer DNT 150 år! Styret
i DNT Nedre Glomma ønsker velkommen
til arrangement for hele DNT-familien på
Østtorphytta. Vi legger opp til aktiviteter for
alle aldre i området rundt hytta. Flere detaljer
kommer på nettsida når datoen nærmer seg.
Oppmøte: Parkering ved FV 111 kl. 11.00, følg
merket sti eller gå veien inn til Østtorphytta.
Arrangementet varer fra kl. 11.00–15.00.
Turledere: Styret i DNT Nedre Glomma.

Turboklubb KLATRING PÅ HANKØ
Søndag 26. august
Er du mellom 8-14 år? Har du lyst til å prøve
utendørs klatring? Vi tar turen til Hankø,
et av Østfolds beste klatrefelt. Ingen krav
til forkunnskap eller utstyr. Vi stiller med
klatreutstyr!
Passer for: Barn mellom 8-14 år.
Oppmøte: På fergekaja ved Hankøsund. Mer
info kommer ved påmelding!
Turledere: Ole Morten By, 928 33 863, Cecilie
Enoksen By, 476 547 26, Andreas Kjølberg og
Magne Kværum.
Turboklubb Kanotur med
overnatting
Lørdag 1.—søndag 2. september
For barn fra 8 år med voksne. Sted er ikke
endelig fastlagt. Overnatting enten på hytte eller
i telt. Begrenset antall deltakere.
Passer for: barn mellom 8 og 14 år.
Påmelding: Innen 18. august til
nedreglomma@turistforeningen.no. De
påmeldte vil få tilsendt nærmere informasjon
om oppmøte og utstyr som skal tas med.
Turledere: Gunnar S. Eriksen, 938 08 479 og
Ketil Haugen, 979 72 893.

SOPPTUR - familietur
En hverdag i september
Jubileumstur. Vi inviterer på ny til Sopptur
i Elinborgskogen, i samarbeid med dyktige
soppsakkyndige i Fredrikstad soppklubb. Dato er
ikke satt, men det blir på en hverdag.
Følg med på hjemmesiden, facebook eller avisen
for nærmere informasjon om tid og sted, eller
kontakt medlemskontoret, 400 23 137.
Pernes speiderhytte i
ØSTSIDENMARKA
Søndag 28. oktober
I kanten av Øra naturreservat ligger Pernes
speiderhytte. Vi legger turen hit for mat og
aktiviteter i samarbeid med speiderne. Vi tenner
grill, ta med grillmat.
Passer for: Alle. Turen til Pernes er omtrent
3 km t/r og går på grusvei (folkesti) som er
tilrettelagt for rullestol og barnevogn. Returen
kan alternativt gå på kyststien langs Øra
Naturreservat.
Oppmøte: kl 11.00. Følg Torsnesveien ca. 1 km,
ta av inn Turveien (skiltet med Barnas Turlag)
og følg denne til nedlagt Gansrød skytebane for
parkering.
Turledere: Gunnar S. Eriksen, 938 08 479 og
Ketil Haugen, 979 72 893.

Kom deg ut-dagen i Sarpsborg
Søndag 2. september
Tradisjonen tro så legger vi Kom deg ut
arrangementet til Friluftslivets dag i samarbeid
med Sarpsborg kommune og mange av
kommunens andre foreninger. Arrangementet
foregår i Landeparken ved Tunevannet. Her blir
det garantert aktiviteter for alle.
Passer for: Alle.
Oppmøte: Kl. 12.00.
Varighet: Ca. 3 timer.
Turledere: Live T. Bratlie, 467 863 87, Ellen
Hasle Kokkim, 924 17 808.
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FØRSTEHJELP PÅ ØSTTORPHYTTA
Søndag 4. november
Bli med Barnas Turlag og Røde Kors til
Østtorphytta. Det blir innføring i førstehjelp
for store og små. For de minste barna blir
det bamsesykehus, og for de litt større blir
det bandasjering, båresurring og hjertelungeredning på dukker. Det blir også
muligheter for å gå manngard etter gjemte
gjenstander og ikke minst får små og store ta en
titt på ambulansen. Vi har fyr på bålpanna. Husk
bamse, bålmat og klær etter vær. Vi skal være
ute. Passer for alle.
Oppmøte: Kl. 11.00 ved Knatterudfjellet trelast
sitt lager, Østtorpveien. Følg RV111 fra Sarpsborg
mot Rakkestad. Ta av inn på Østtorpveien.
Merket oppmøtested. Skogsveien inn til hytta er
tilgjengelig for barnevogn og rullestol. Omtrent
2 km en vei.
Turledere: Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808 og
Hege Urdal.
Helleristninger
Onsdag 14. november
Se helleristninger i lyset fra en lommelykt.
Bli med Barnas Turlag og Fylkeskonservator
Katharina Hoffman ut i kveldsmørket for
nattlysning av helleristninger. Dette er en ny
og spennende måte å utforske helleristninger
på da lyset skaper skygger i furene. Følg med på
hjemmesiden, facebook og avisen for nærmere
informasjon om tid og sted.
Oppmøte: Kl. 17.00. Informasjon om
oppmøtested kommer.
Turleder: Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808.

Nissetur PÅ ØSTTORPHYTTA
Søndag 2. desember
Bli med på nissetur med Barnas Turlag. Vi
serverer grøt og saft. Etterpå leter vi etter nissen
i skogen.
Passer for: Alle. Skogsveien inn til hytta er
tilgjengelig for rullestol og barnevogn.
Oppmøte: Kl 11.00 ved Knatterudfjellet trelast,
Østtorpveien. Følg RV 111 fra Sarpsborg mot
Rakkestad. Ta av inn på Østtorpveien. Merket
oppmøtested. Ca. 2 km gange til hytta.
Turledere: Andreas Kjølberg, 424 93 739 og
Hege Urdal.
Stjernetur
Januar 2019
Mer informasjon kommer, følg med på
hjemmesiden, facebook og avisen.
Kom deg ut-dagen
Søndag 3. februar 2019
Mer informasjon kommer, følg med på
hjemmesiden, facebook og avisen.

DNT UNG
DNT Ung - for deg som er ung og liker friluftsliv. DNT ung er ungdomstilbudet til Den Norske
Turistforening. Alle mellom 13-26 år som er medlemmer i DNT er automatisk med i DNT Ung. Vi
tilbyr et variert friluftsliv, og kan garantere deg ekte opplevelser ute i naturen.
Vi ønsker flere turledere for DNT Ung Nedre Glomma. Er du interessert i å lage et lokalt turmiljø
tilbyr vi gratis turlederutdanning. Vi tilbyr turer i samarbeid med de andre DNT-foreningene i
Østfold.
Vi har ikke planlagt Ung-turer i DNT Nedre Glomma, men oppfordrer interesserte ungdommer til å
benytte tilbudet i de andre Østfold-foreningene.
Kontakt: Medlemskontoret, 400 23 137.
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Kulturleden, Nordre Spjærøy
Søndag 18. mars
Turen langs kulturleden på Spjærøy.
Oppmøte: Spjærøy kirke, kl. 11.00.
Turleder: Runar D. Jansen.

TUR & KULTUR
Tur– & kulturgruppa inviterer til fellesturer for voksne i alle aldere som ønsker å gå tur sammen
med andre. I mange av våre turer tilbyr vi informasjon om kultur, natur eller lokalhistorie. For
noen turer er det turen i seg selv som er målet. Felles for alle turene er at vi tilbyr mosjon,
naturopplevelser og frisk luft.
Våre turer har varierende lengde. De fleste turene vil passe for de fleste, men vi har også turer som
er mere krevende.
De fleste turene er lokale dagsturer i Nedre Glomma–området, Østfold og Bohuslän. Disse
turene er lagt til søndager. På de fleste turene er det bare å møte opp. Enkelte turer har
begrenset deltakerantall, og krever påmelding. Turer i som strekker seg over flere dager krever
forhåndspåmelding og medlemskap i DNT.
Turene vil bli annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad og Fredrikstad Blad. Hjemmesiden vår vil
inneholde oppdaterte turplaner.
For nærmere informasjon om den enkelte tur, kontakt turleder/kontaktperson, eller Gunhild
Ristesund, 932 35 498, tur.kultur@dntnedreglomma.no.
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Hornborgasjön
Lørdag 7. april
Busstur til Hornborgasjön ved Skara (ca. 2,5 t.)
for å oppleve traner i dans og andre fugler i
trekk. Er vi heldige kan vi se 20.000 traner
beite ved «Tranedansen» sammen med svaner,
gjess, ender, ørn og mange andre arter. Turen
er i samarbeid med ornitologisk forening som
hjelper oss med å finne ut hvilke fugler vi ser. Vi
legger turen innom andre steder ved sjøen som
Fågeludden/Naturum, Ekornavallen og andre
attraksjoner om det passer.
Oppmøte: P-plassen ovenfor Torvbyen i
Fredrikstad kl. 08.00 eller ved Solbergtårnet ved
E6 i Skjeberg kl. 08.15.
Deltakeravgift: ca. 250,-per. person som skal
dekke bussleie og sjåfør. Betales om bord på
bussen.
Påmelding: Innen tirsdag 3. april til Per Ove
Lindemark, per.ove.lindemark@gmail.com,
900 87 091 eller Ornitologisk forening.
NB! Ved stor pågang prioriteres medlemmer i
DNT og Ornitologisk forening.
Hafslundskogen
Søndag 8. april
På kryss og tvers i Hafslundsskogen.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved
konferansesenteret på Hafslund hovedgård
kl. 11.00.
Turleder: Johan Fjærestad.

Topptur Hvaler,
Bankerødkollen
Søndag 15. april
Jubilumstur, og en del av toppturkonkurransen,
se side 20. Turen går fra Skjelsbu og sørover
langs Skjelsbusundet til Veten, med fantastisk
utsikt. Videre til nedre Utgårdskilen og Hvalers
høyeste punkt Bankerødkollen 72 m.o.h. Turen
går på sti og fjell og er en middels krevende tur.
Varighet ca. 4 timer.
Oppmøte: Bygger’n på Skjelsbu kl. 11.00.
Turledere: Per Ivar og Solbjørg Aleksandersen,
976 92 031.
Elingaard
Søndag 22. april
Vi går natur- og kulturstiene rundt Elingaard.
Ca. 3 timer i lett terreng, inkl. matpause.
Dette er et samarbeid med friluftslivets dag på
Elingaard.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved
høvelbygningen kl. 11.00.
Turleder: Reidun Guldhaug, 934 26 503.
Rolvsøyhallen
Søndag 29. april
Turen går nordover slik at vi følger
Skavdalsfjellet, runder Hansedammen. Vær og
lyst bestemmer den endelige ruta sydover. På
et eller annet sted møter vi Lysløypa og følger
denne mot Rolvsøyhallen. Lengde ca. 9 km,
varighet 4 timer.
Oppmøte: Rolvsøyhallen kl. 11.00.
Turleder: Pål Sandnes, 911 08 133.
Sykkeltur langs Glommastien
Søndag 6. mai
Turen går fra Rolvsøy mot Fredrikstad via
stedet der de fant Vallebåten fra 900-tallet og
Hans Nilsen Hauges barndomshjem. Vi tar
båten over Glomma ved Lisleby og sykler opp
mot Sarpsborg via Roald Amundsens hjem og
Sarpefossen tilbake til Rolvsøy. Rundt 3,5 timer
inkl. matpause.
Oppmøte: Parkeringsplassen på Rema ved
rundkjøringen langs rv. 109 på Rolvsøy kl. 11.00.
Turleder: Gunnhild Ristesund, 932 35 498.
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familietur til
Brattestø, Asmaløy
Søndag 13. mai
Jubileumstur i vakkert kystlandskap. Variert
og ganske lett terreng – på sand, rullestein,
gressbakke og grusvei. Ca. 6 km, 3 timer
inkludert matpause.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Åsebu på
Asmaløy kl. 11.00.
Turleder: Tove Lader, 950 71 702.
Sølvstufossen
Mandag 21. mai (2. pinsedag)
Tur til Sølvstufossen går på vei og sti via
Båtstangen. Forhåpentligvis er fossen på sitt
største på dette tidspunkt. Her tar vi matpakken
og nyter fossefallet. På Båtstangen blir det stopp
og litt historie fra stedet. Fra fossen går vi via
Grøtet og får også denne gårdens historie før den
ble lagt øde. Tilbake til Agnalt etter ca. 3 time.
Turen er enkel, men kan bli noe fuktig ved høy
vannføring.
Oppmøte: Agnalt grendehus klokken 11.00.
Turleder: Sigrun Svartedal.

Topptur Fredrikstad,
Østentorøysa
Søndag 27. mai
Jubilumstur, og en del av toppturkonkurransen,
se side 20. Turen starter ved Lilleng gård og
følger skogsvei og stier til Østentorøysa, den
høyeste toppen i Fredrikstad kommune (119,5
m). Derfra går vi til Onsøyknipen hvor vi tar
matpause. Veien tilbake starter med nedstigning
via Lindeklova. Tau boltet til fjellveggen letter
nedstigningen, men terrenget er bratt og ulendt!
Vi følger Lillengdalen tilbake til Lilleng Gård.
Lengde ca. 6 km, 3 timer.
Oppmøte: Gjesteparkeringen ved Lilleng Gård
kl. 11.00.
Turledere: Tove Lader, 950 71 702 og Ole Jørgen
Hommeren.
Kystmiljø på Kråkerøy
Søndag 3. juni
Turen går fra gravlunden ved Kråkerøy kirke
gjennom Strålsundparken til Hellekilen,
Sandvika og Enhuuskilen. Ca. 10 km, 4–5 timer.
Oppmøte: Kråkerøy gravlund kl. 11.00.
Turleder: Runar D. Jansen, 913 03 905.

Topptur Sarpsborg,
Gastgiveren
Søndag 10. juni
Jubilumstur, og en del av toppturkonkurransen,
se side 20. Gastgiveren ligger i Trøskenmarka på
grensen til Våler kommune, og er med sine 216
m.o.h. Sarpsborgs høyeste punkt. På klare dager
ser en bl.a. over til Gaustatoppen i vest. Turen
starter fra klubbhytta til Trøsken IL og går delvis
på lysløype, sti og skogsbilveier. Lengde 6,3 km
og varighet ca. 3,5 timer. Ta med matpakke.
Oppmøte: Harehjellhytta kl. 11.00.
Turleder: Per Ove Lindemark, 900 87 091.
Historisk tur til Østtorp
Søndag 17. juni
Turen går fra Solstad, like ved Langsholt, via
Høgnipa over Røstadåsen til Østtorphytta.
På veien har vi mulighet til å besøke en av de
eldste boplasser i landet, våpenslipp fra siste
verdenskrig og gravrøyser fra bronsealderen.
Turen er på totalt 12,5 km.
Oppmøte: Det settes opp buss som går fra
Fredrikstad kl. 10.00, med stopp på Quality
Grålum kl. 10.20 og gamle meieribygget
på Hafslund kl. 10.40 og ventes å være på
Langsholt nordre kl. 11.00. Bussen henter oss på
Knatterudfjellet kl. 16.00.
Påmelding: Per Ove Lindemark, 900 87 091
eller per.ove.lindemark@gmail.com innen
11. juni.
Turledere: Per Ove Lindemark 900 87 091 og
Egil Bredholt.
Base Østtorp
Søndag 19. august
Jubileumstur, vi feirer DNT 150 år! Styret
i DNT Nedre Glomma ønsker velkommen
til arrangement for hele DNT-familien på
Østtorphytta. Vi legger opp til aktiviteter for
alle aldre i området rundt hytta. Flere detaljer
kommer på nettsida når datoen nærmer seg.
Oppmøte: Parkering ved FV 111 kl. 11.00, følg
merket sti eller gå veien inn til Østtorphytta.
Arrangementet varer fra kl. 11.00–15.00.
Turledere: Styret i DNT Nedre Glomma.
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Søndre Sandøy
Søndag 26. august
Vi går fra Nedgården. En rundtur på øya med
sine idylliske badestrender og boplasser.
Turen går på vei og sti. Lett til middels krevende.
Retur fra Nedgården kl.15.50.
Påmelding: Innen 23. august.
Oppmøte: Brygga på Skjærhalden.
Båtavgang kl. 11.30.
Turledere: Per I. og Solbjørg Aleksandersen,
976 92 031.
SOPPTUR - familietur
En hverdag i september
Vi inviterer på ny til Sopptur i Elinborgskogen,
i samarbeid med dyktige soppsakkyndige i
Fredrikstad soppklubb. Dato er ikke satt, men
det blir på en hverdag.
Følg med på hjemmesiden, facebook og avisen
for nærmere informasjon om tid og sted, eller
kontakt medlemskontoret, 400 23 137.
Sykkeltur fra Østtorphytta,
Bredholtrunden
Søndag 2. september
Vi sykler inn til Østtorphytta, videre til
Ådalen, Bredholt og opp til Øverby, Lund og
langs Ertevannet og tilbake til Bredholt og
Østtorphytta. Lengde ca. 25 km, på grusvei
og traktorvei. Lett til middels krevende, for
dem som liker å sykle sammen med andre
tur-syklister.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved
Knatterudfjellet kl. 11.00.
Turledere: Gunnhild Ristesund, 932 35 498 og
Egil Bredholt.
Nylende
Søndag 9. september
Turen går sydover mot Havna og Skårød. Jordene
på Skårød krysses før vi følger Raubråteberget
og Langbråten frem til Høydal. Sykkelveien
langs Visterflo til parkeringen. Lengde ca. 7 km,
4 timer.
Oppmøte: Nylende Idrettslag bane kl. 11.00.
Turleder: Pål Sandnes, 911 08 133.
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Ullerøy
Søndag 16. september
Turen går fra Åkentoveien på Grimsøya til
Løkkeviktoppen, forbi Søsterborgen til Høysand.
Ca. 11 km, 4–5 timer.
Påmelding: Innen 10. september til
runjan@online.no.
Oppmøte: Busstransport fra Solbergtårnet
kl. 11.00.
Turleder: Runar D. Jansen, 913 03 905.

Lunderamsa, Kråkerøy
Søndag 7. oktober
Turen går i skogen og over bergknauser opp til
Lunderamsa, ei gravrøys fra bronsealderen. Lett
terreng. På veien har vi bl.a. fine utsiktspunkter
over Kråkerøyskjærgården. Lengde ca. 9 km,
3,5 timer inkl. matpause.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Speiderhuset
kl. 11.00.
Turleder: : Tove Lader, 950 71 702.

Gammelsrød - Råde
Søndag 23. september
Turen går forbi nordre Tasken, søndre Tasken
og til Våpenhula ved Helgerød. Lengde ca. 7 km,
3–4 timer.
Oppmøte: 1 km fra krysset hvor Oven skiltet
står, retning mot Oven kl. 11.00.
Turleder: Nille Oven, 970 66 836.

Kjøkøy
Søndag 14. oktober
Buråsen med tufter etter gamle
husmannsplasser, og huset til Harald
Kallsten.
Oppmøte: Ved Kjøkøy kystfort kl. 11.00.
Turleder: Anna-Boel Andersen, 400 23 137.

Sprinklet
Søndag 30. september
Gressvikmarka med Sprinklet. Vi beregner
ca. 3 timer inkl. matpause. Lett terreng med litt
stigning.
Oppmøte: Parkeringsplassen til Gressvik IF i
Trondalen kl. 11.00.
Turleder: Reidun Guldhaug, 934 26 503.
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Topptur Fredrikstad,
Østentorøysa
Søndag 14. oktober
Jubilumstur, og en del av toppturkonkurransen,
se side 20. Hvis du samler kommunetopper,
og ikke fikk vært med på turen i mai. Turen
starter ved Lilleng gård og følger skogsvei og
stier til Østentorøysa, den høyeste toppen i
Fredrikstad kommune (119,5 m). Derfra går vi
til Onsøyknipen hvor vi tar matpause. Veien
tilbake starter med nedstigning via Lindeklova.
Tau boltet til fjellveggen letter nedstigningen,
men terrenget er bratt og ulendt! Vi følger
Lillengdalen tilbake til Lilleng Gård. Lengde
ca. 6 km, 3 timer.
Oppmøte: Gjesteparkeringen ved Lilleng Gård
kl. 11.00.
Turleder: Magne Kværum, 952 51 270.

Kirkestien, sør i
Fredrikstadmarka
Søndag 21. september
Vi går fra Gamle Glemmen kirke opp mot
Borredalsvannet og videre forbi Stordammen og
opp de bratte steintrappene. Turen går så videre
på sti ned forbi gapahuken ved jordbæråkeren
og tilbake til Gamle Glemmen kirke. Turen tar
ca. 3 timer.
Fremmøte: Glemmen kirke kl. 11.00. Parkering
ved kirken. Det er ingen gudstjeneste der etter
planen, men følg med på DNT hjemmeside eller
avisannonse for eventuelle endringer.
Turleder: Gunnhild Ristesund, 932 35 498.
Rundtur i Østsidenmarka
Søndag 28. oktober
Turen går på stier fra Begby skole via Laverød og
Nybøle tilbake til Begby skole. Lengde 5–6 km,
3–4 timer.
Oppmøte: Begby skole kl. 11.00.
Turleder: Runar D. Jansen, 913 03 905.

Turgleder fra A til Å
Aketur
Båttur- busstur - biltur ‑ busstur
Cykletur
Dametur - din tur
Ekstratur
Ferietur - flytur - fjelltur
Gruppetur - guttetur
Handletur - hyttetur - heisatur
Ingen tur
Joggetur - jentetur
Kanotur
Langtur - løpetur
Månedens tur - måneskinnstut
Natur - nedtur
Opptur
Pakketur - poltur - padletur - pilegrimstur
Rundtur - rotur - ruptur
Seiltur - skitur - sopptur - seniortur - skogtur - sutur
Topptur - treningstur - trilletur - tinktur
Utur
Vandretur - vintertur
World around tur
X-tur, bedre kjent som «ut i det blå tur»
Yndlingstur
Zoo-tur
Æres tur
Ønsketur
Åpen tur
Sigrun Svartedal
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KALENDER 2018
Følg med på
nettsidene,
flere turer kan
bli satt opp!
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Dato
21.1
februar
8.-11.2
mars
14.3
18.3
20.3
7.4
8.4
10.4
11.4
15.4
15.4
17.4
18.4
22.4
25.4
29.4
2.5
6.5
6.5
9.5
13.5
16.5
21.5
23.5
23.5
27.5
29.5
30.5
3.6
6.6
10.6
13.6
13.6
17.6
23.-24.6
24.6
19.8
22.8
26.8
26.8
29.8
september
1-2.9
2.9
2.9
3.-7.9
5.9
9.9
12.9
16.9
19.9
22 -23.9
23.9
26.9
30.9
3.10
7.10
10.10
14.10
14.10
17.10
21.10
24.10
28.10
28.10
4.11
14.11
21.11
2.12
Jan 2019
Feb 2019

Arrangement/tur
Kom deg ut-dagen, Trøsken
Stjernetur/fakkeltur, Vetatoppen
Skitur i Femundsmarka
Gårdsbesøk på Hjørgunn gård
Informasjonsmøte Senior
Kulturleden, Nordre Spjærøy
Årsmøte
Hornborgasjön
Hafslundskogen
Kurs i kart og kompass
Gansrød- Pernes
Sykkeltur i Elinborgskogen
Topptur Hvaler, Bankerød
Ambassadørkurs
Kirkøy, Hvaler
Elingaard
Nes Herregård, Torsnes
Rolvsøyhallen
Iddefjorden
Sykkeltur langs Glommastien
Kanopadling i Børtevann
Jeløya, Moss
Familietur til Brattestø, Asmaløy
Kaholmen, Kråkerøy
Sølvstufoss
Kjøkøy
Matsprell i Østsidenmarka
Topptur Fredrikstad, Østentorøysa
Nærturlederkurs
Oven- Hestholmen, Råde
Kystmiljø på Kråkerøy
Østsidenmarka
Topptur Sarpsborg, Gastgiveren
Kyststien Saltnes
Kajakkurs, Djupeklo
Historisk tur til Østtorp
Overnatting på Storesand teltplass
Storesanddagen
Base Østtorp
Spjærøy, Hvaler
Søndre Sandøy
Klatring på Hankø
Søndre Ullerøy
Sopptur
Kanotur med overnatting
Kom deg ut-dagen i Sarpsborg
Østtorphytta, Bredholtrunden
Fjeltur til Rødtungstøl, Ål
Kalnesskogen
Nylende
Kråkerøy
Kyststien
Møklegård- Øyenkilen -Foten
Grunnleggende turlederkurs
Gammelsrød - Råde
Kirkøy, Hvaler
Sprinklet
Guslundåsen, Skjeberg
Lunderamsa, Kråkerøy
Thorsø, Torsnes
Kjøkøy
Topptur Fredrikstad, Østentorøysa
Elingårdskogen
Kirkestien, sør i Fredrikstadmarka
Østtorphytta
Rundtur i Østsidenmarka
Pernes speiderhytte i Østsidenmarka
Førstehjelp på Østtorphytta
Helleristninger
Medlemsmøte på Litteraturhuset
Nissetur på Østtorphytta
Stjernetur
Kom deg ut-dagen

Kommentar
Familietur -Bursdagen til DNT
ettermiddag/kveld

Fredrikstad
Påmelding
Østtorphytta kl. 18-21

Topptur, jubileumsbidrag
Torget 5, Sarpsborg, kl. 18-21

Skavdalsfjellet -Hansedammen
Påmelding

Påmelding
Familietur, jubileumsbidrag
2.pinsedag - mandag

Topptur, jubileumsbidrag
Østsidenmarka, Fredrikstad kl. 18-21
Påmelding

Topptur, jubileumsbidrag
Påmelding
Påmelding
Samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd
Jubileumsbidrag
Påmelding
Påmelding
Familietur, jubileumsbidrag

Sykkeltur
Hallingdal

Grimsøy - Høysand
Østtorphytta

Påmelding

Topptur, jubileumsbidrag, 2. sjanse

Påmelding
Laverød - Nybøle
Samarbeid med Røde Kors
Lommelykttur

Turgruppe/ansvarlig
Barnas Turlag
Barnas Turlag
Fjellsport
Barnas Turlag
Senior
Tur & Kultur
Styret
Tur & Kultur
Tur & Kultur
Per Ove L. og Sigrun S.
Senior
BT Turboklubb
Tur & Kultur
Anna Hellström
Senior
Tur & Kultur
Senior
Tur & Kultur
Senior
Tur & Kultur
Barnas Turlag
Senior
Felles
Senior
Tur & Kultur
Senior
Barnas Turlag
Tur & Kultur
Anna Hellström
Senior
Tur & Kultur
Senior
Tur & Kultur
Senior
BT Turboklubb
Tur & Kultur
Barnas Turlag
Barnas Turlag
Felles
Senior
Tur og Kultur
Barnas Turlag
Senior
Felles
BT Turboklubb
Barnas Turlag
Tur & Kultur
Senior
Senior
Tur & Kultur
Senior
Tur & Kultur
Senior
Anna Hellström
Tur & Kultur
Senior
Tur & Kultur
Senior
Tur & Kultur
Senior
Tur & Kultur
Tur & Kultur
Senior
Tur & Kultur
Senior
Tur & Kultur
Barnas Turlag
Barnas Turlag
Barnas Turlag
Felles
Barnas Turlag
Barnas Turlag
Barnas Turlag

TURLEDERKURS

Dette er kursene for deg som er interessert i å lede turer og ønsker å formidle
turglede til andre.
Den Norske Turistforenings turlederutdanning skal gi en enhetlig basiskompetanse til turledere
som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakere på fellestur og bidra til å stimulere turdeltakerne til å
drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.
Hovedfokuset i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til friluftslivet
og dets utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon. DNTs
turlederutdanning er bygget opp av 4 moduler som bygger på hverandre. Andre kurs for turledere er
førstehjelpskurs, aktivitetslederkurs for Barnas Turlag og instruktørutdanning i DNT fjellsport.
Ønsker du å bli turleder?
Ta kontakt med oss i DNT Nedre Glomma! Alle turgruppene trenger til enhver tid flere turledere.
Kursutgifter refundres når at du hjelper oss å lede turer.
DNT AmbassadørKURS
Torsdag 17. april
Ambassadørkurset er åpent for alle som ønsker
å lære mer om foreningen og som ønsker å bidra
til driften av foreningen, ikke bare for turledere.
Kurset er gratis. Hovedtema:
• Presentsajon av DNT som organisasjon.
• Strategi, mål og verdigrunnlag.
• Organiseringen og det praktiske rundt et
turlederoppdrag.
• Hvordan ta inn på hytte, rutiner og rettigheter
på hyttene.
• Friluftslivsloven og allemannsretten.
Varighet: 3 timer, fra kl. 18.00–21.00.
Sted: Medlemskontoret i Sarpsborg, Torget 5.
Kursleder: Anna Hellstrøm.
Påmelding: Til medlemskontoret, Anna-Boel
Andersen, nedreglomma@turistforeningen.no.
Nærturlederkurs
Tirsdag 29. mai
For deg som ønsker å være turledere i
nærområdet. Innehold: Turplanlegging,
risikovurdering, turlederrollen, utstyr og
områdeskunnskap.
Kursleder: Anna Hellstrøm.
Kurssted: Østsiden Fredrikstad kl. 18.00-21.00
Påmelding: Til medlemskontoret, Anna-Boel
Andersen, nedreglomma@turistforeningen.no.

Grunnleggende turlederkurs
Lørdag 22. – søndag 23. september
Dette er et nyttig kurs for alle som vil lede
DNT turer lokalt. Dette er også et kurs som
ligger til grunn for de som vil gå videre på DNT
sommerturlederkurs for å kunne lede turer i
fjellet. Sentrale tema blir turledelse, orientering
og turkunnskap.
Kursleder: Anna Hellström
Sted: Østtorphytta
Pris: Kr. 1.900,- for medlemmer i DNT Østfold
Kr. 2.400,- for medlemmer av andre foreninger.
Inkluderer overnatting, instruktør, måltider og
turlederhåndboka. Kursavgiften refunderes etter
2 tur/aktivitetslederoppdrag for DNT Nedre
Glomma.
Opptakskrav: Gjennomført ambassadørkurs, og
god generell turkunnskap. Aldersgrense er 16 år.
Ambassadørkurset ”Bli kjent med DNT”, er ikke
innbakt i dette kurset. Det vil bli mulighet til å ta
Ambassadørkurset fredag 21. september
Kursleder: Anna Hellström.
Påmelding: til medlemskontoret:
nedreglomma@turistforeningen.no innen
3. september.
Sjekk også kurstilbudet fra andre foreninger
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Friluftskurs

DNT feirer
med 18 «Toppturer» i Østfold
Se detaljer på dnt.no/indreostfold
DNT-foreningene i Østfold samarbeider i år om en
«Toppturkonkurranse» med fine premier. De fleste
turene går til det høyeste punktet i hver kommune.
DATO

ARRANGEMENT

STED

15/4

BANKERØDKOLLEN

22/4

GJETERYGGEN

29/4

START KL:

VARIGHET

HVALER

11:00

4 timer

7 km

72

HALDEN

10:00

4 timer

12 km

258

ARMROÅSEN

VÅLER

11:00

5 timer

9 km

175

KJEMPEKASTET

RYGGE

11:00

3,5 timer

6,5 km

54

10/5

SPYDEBERG VARDE

SPYDEBERG

10:30

4 timer

9 km

258

27/5

ØSTENTORØYSA - alternativt 14. oktober

FREDRIKSTAD

11:00

3 timer

6 km

119

27/5

SLAVASSHØGDA

RØMSKOG

11:00

4 timer

7 km

336

28/5

HØGBRÅTEN

HOBØL

18:00

3 timer

4 km

281

NORDERE STANGE VARDE

EIDSBERG

11:00

5 timer

7 km

290

10/6

GASTGIVEREN

SARPSBORG

11:00

3,5 timer

6 km

216

17/6

LINNEKLEPPEN

MARKER

11:00

4 timer

7 km

325

22/8

VIKTJERNÅSEN

TRØGSTAD

18:00

3 timer

6 km

332

26/8

FAMILIETUR TIL LINNEKLEPPEN

RAKKESTAD

11:00

5 timer

7 km

325

HØGE STANG

AREMARK

10:00

4 timer

12 km

274

16/9

«TREFJELLSTUR»

JELØY/MOSS

10:00

5,5 timer

15 km

140

23/9

«MØRKJA»

SKIPTVET

10:30

5 timer

5 km

223

7/10

VARDEÅSEN

ASKIM

10:00

5 timer

12 km

235

14/10

ØSTENTORØYSA - alternativt 27. mai

FREDRIKSTAD

11:00

3 timer

6 km

119

28/10

VETAÅSEN

RÅDE

11:00

4 timer

5 km

110

6/5

3/6

9/9

KONKURRANSEREGLER

20

Vi trekker premier både til de som har besteget få
topper, og til de som har besteget flest topper. Bli med,
bli bedre kjent i Østfold - og møt trivelige turfolk!

(les mer på kortet du får)

LENGDE

M.O.H.

1. pr. - Kano med årer og vester fra Arne Hasle A/S i Askim

toppen du har besøkt. Deretter tar du kortet med deg på de

2. pr. - Bergans Jubileumsryggsekk med div. utstyr

andre «Toppturene». Ta godt vare på stemplingskortet og

3. pr. - Bergans Ryggsekk med div. utstyr

send det inn når sesongen er over.

4.-5. pr. - Termos

OBS - OBS - VIKTIG!!

Husk at planene er lagt lenge før turene blir gjennomført,

TOPPTURENE - som bringer deg 4 023 meter opp,

så det er særs viktig at du sjekker hjemmesidene før du

gjennomføres i de 4 DNT-foreningene i Østfold.

«drar på tur». Der vil du også finne mer om eventuelle

Alle turene er synlige på alles hjemmesider.

vanskeligheter eller andre forhold ved turen.

FOTRAPP 2018

De andre DNT-foreningene i Østfold
arrangerer også flere kurs. Se nettsiden for
mer detaljer:
Ferskingkurs i friluftsliv
Lørdag 9. og søndag 10. mai
Grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv.
Arrangør: DNT Indre Østfold.
Grunnkurs havkajakk
Lørdag 26. og søndag 27. mai
Kurset gir deg ”vått kort”.
Arrangør: DNT Vansjø.
Brattkortkurs
Lørdag 13. og søndag 14. oktober
Grunnleggende klatrekurs.
Arrangør: DNT Vansjø.

Flere topper = flere sjanser til premiering - som er:

På første tur får du et stemplingskort og et stempel for

4

Kart og kompass
Tirsdag 10. april
Enkel innføring i bruk av kart og kompass - til
oppfrisking og for dusikre
Sted : Østtorphytta kl. 18.00–21.00.
Kursledere: Per Ove Lindemark og Sigrun
Svartedal.
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Femundsmarka
Torsdag 8. – søndag 11. februar
Vi starter torsdag morgen og kjører til
Grøvelsjøen i Sverige. Vi går sjøen inn i Norge til
Sylen, og overnatter i telt i skogs bandet opp mot
Grøtådalen.
Fredag går vi over bandet og ned hele Grøtådalen
til Øvre Roasten. Her overnatter vi i hytte.
Lørdag går vi opp i fjellet og runder nord for
Store Svuku. Vi fortsetter vest for fjellet til
Svukuriset. Denne vakre betjente DNT hytta
åpner vanligvis ikke før senere på vinteren. Den
er imidlertid oppe denne helga i forbindelse med
Femundsløpet.

Lyst til å klatre?
Vi klatrer jevnlig på Redpoint
klatresenter på Lisleby om
vinteren. Vanligvis torsdager
kl. 19.00. Med varmere
temperaturer beveger vi oss ut
til lokale klipper. Passer alle
ferdighetsnivåer.
Kontakt Magne Kværum,
982 51 270,
magne@dntnedreglomma.no.

Søndag går vi opp til Revlingsjøene, følger disse
og ned til Grøvelsjøen og bilene.

FJELLSPORT

Krav til utstyr: Fjellski, skifeller, gode vindtette
klær, dunjakke, stor ryggsekk eller pulk,
vintersovepose, soveunderlag (om oppblåsbart ta
med et ekstra). Mat og drikke til eget bruk.
Påmelding: Innen 9. januar, til turleder.
Pris: Kr. 350,- I tillegg kommer kostnader for
reise, mat og overnatting. Leie av Roastbua deles
mellom deltagerne, Svukuriset har DNT-priser.
Turleder: Stephen Gangestad, 976 62 001,
ste-gan@online.no.

Fjellsportgruppa i DNT Nedre Glomma er et turmiljø for deg som liker de litt mer utfordrende
turene både på fjellet og i nærområdet. Er du interessert i for eksempel toppturer, tinderangling,
teltturer eller turer utenfor de mest opptråkkede løypene, er Fjellsportgruppa i DNT Nedre Glomma
noe for deg.
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Stephen Gangestad, 976 62 001,
fjellsport@dntnedreglomma.no. Sjekk også ut hjemmesiden vår, flere turer kan bli satt opp.
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”Klar t det går ”

«Det er mange som har spurt. Hva
i all verden får en blind ut av en
tur til Preikestolen?»

Turer for synshemmede

Naturopplevelser beriker livet og inspirerer
til mer fysisk aktivitet for alle. DNT har i
flere år arbeidet med prosjektet «Klart det
går!» med mål om å skape et turtilbud for
funksjonshemmede.
Fjellturer er mulig for synshemmede! Med
ledsager og riktige ledsagerteknikker kan også
blinde svaksynte til og med gå hytte-til-hytteturer i fjellet.
I juni 2017 ble det arrangert Klart det går-tur til
Preikestolen. Totalt deltok 30 synshemmede,
ledsagere og turledere fra DNT Nedre Glomma,
Blindeforbundet Hordaland, Blindeforbundet
Møre og Romsdal og Stavanger Turistforening.
I august gikk turen til Østtorphytta.
Også i år er det planlagt to turer.
Telttur på Hvaler
Lørdag 7. – søndag 8. april
Bli med til Hvaler om våren når det er som mest
trekkfugler i området. Vi overnatter i telt nær
havet på Asmaløy. Ca. 2 km å gå på sti og svaberg
til teltplassen. Felles reise fra Fredrikstad og
Sarpsborg sentrum.
Turleder: Anna Hellstrøm, 476 72 792.

«För mig handlar det om
Utmaningen, äventyret, att Känna
på tystnaden, att försöka hitta ett
inre lugn. Att få uppleva detta med
personer som har samma dåliga
förutsättningar för att göra det och
att kunna stötta varandra till att
lyckas. När någon beskriver hur
vackert det är så bildar man sin
egen uppfattning av hur det ser ut
och detta blir mina alldeles egna
bilder. Och att få upprepa mantrat
kliv, kliv överlev när man tar sig
uppför berget är en fantastiskt fin
känsla;))»

Vil du være ledsager?
Har du lyst å oppleve naturen på en litt
annerledes måte, og samtidig gjøre noe
meningsfullt og sosialt? Da kan det å være
ledsager for synshemmede på tur være noe
for deg!
Sterkt svaksynte og blinde som skal på tur
trenger en ledsager å gå sammen med.
Ledsageren går først og den synshemmede går
bak. Mellom seg har de f.eks. en bambusstav
eller et tau som er festet til ledsagers
ryggsekk.

«For meg handler det om
opplevelser og mestring. Nå har
jeg sett en gang, og jeg har alltid
brukt naturen helt fra jeg var
barn. Jeg tror vi alle kan lære
oss å bli glad i naturen uansett.
Naturen handler så mye mer enn
og bare å se den. Den kan luktes,
høres og føles. Ikke alle blinde
går Preikestolen eller liker turer i
fjellet, så vi gjenspeiler resten av
befolkningen som synshemmet
også. Så handler det om å bli gitt
muligheten å oppleve. Det har
dere som har arrangert turen
gjort! Jeg håper at det blir flere
anledninger. Vet ikke om dere som
så fikk med dere all fuglesangen?
Det fikk jeg! Nå er jeg en ivrig
fuglelytter og elsker fugler. Og
alle bekkene og fossene. Og alle
menneskene som gikk opp og
ned med alle mulige språk. Alle
barnestemmene på turen. Alle
hundene som bjeffet. Jeg fikk føle
på fjellet ...»

Vi søker deg som er i normalt god form og
som liker å være ute i naturen. De som har
vært ledsagere forteller om en berikende
opplevelse som setter litt perspektiv på livet.
Det gode samarbeidet og samtalene som
oppstår mellom de to som går i par er givende
for begge parter. Turene får et innhold utover
naturopplevelsene.
Ta kontakt med Anna Hellstrøm, 476 72 792
eller a-hellst@online.no for mer informasjon.

Hyttetur til Ravnsjøhytta
Lørdag 21. – søndag 22. oktober
Ravnsjøhytta er et gammelt tømmerhus som
ligger nydelig til ved Ravnsjø. Det blir bål
og turer i storskogen på sti eller grusvei. I
underkant av 2 km på skogsvei å gå inn til
hytta. Felles reise fra Fredrikstad og Sarpsborg
sentrum.
Turleder: Anna Hellstrøm, 476 72 792.
Mer informasjon finner du på Facebook-gruppa
”Klart det går i DNT Nedre Glomma”
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Å holde i sekken til ledsager gir mye informasjon
om terrenget for den som er blind.

Bilder fra Preikestolen 2017: Samuel Farebo
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VÅREN 2018
14. mars - Infomøte
Musikkhuset, Greåker kl. 12.00.
11. april - Gansrød, Pernes
Turansvarlige: John Skau, 932 60 458 og
Asbjørn Borge, 900 54 658

SENIORGRUPPA
21. januar 2018 fyller Den norske Turistforening 150 år, og jubileet vil bli feiret på forskjellig vis
gjennom året over hele landet. Også i vår forening vil jubileet bli markert. Se mer om dette på egen
side i turprogrammet.

Søndag 13. mai - Brattestø,
Asmaløy
Familiearrangement, se egen beskrivelse
16. mai - Kaholmen, Kråkerøy
Turansvarlig: Roald Terjesen, 911 03 775.

18. april - Kirkøy, Hvaler
Turansvarlig: Bjørg Eilertsen, 938 67 917

23. mai - Kjøkøy
Turansvarlig: Liv Simensen, 948 43 419.

25. april - Nes Herregård,
Torsnes
Turansvarlig: John Klavestad, 928 11 243.

30. mai - Oven–Hestholmen *
Turansvarlig: Nille Oven, 970 66 836.

2. Mai - Iddefjorden*
Turansvarlig: Svein R. Karlsen, 414 00 654.

6. juni - Østsidenmarka
Turansvarlig: Liv Andersen, 454 49 898.

13. juni - Kyststien Saltnes
Turansvarlig: Jorun Bjerkebæk Sommerfelt,
9. mai - Jeløya *
Turansvarlige: Margareth Larsen og Roald Fiane 415 07 094.
Pettersen, 468 40 249.

Forøvrig tilbyr Seniorgruppa som vanlig 10 turer i vårhalvåret og 10 turer i høsthalvåret for godt
voksne som har anledning til å gå tur onsdag formiddag. De fleste turene går i nærmiljøet i Nedre
Glomma-området, men noen ganger drar vi litt lenger av sted. Det er også planer om en fjelltur til
Rødungstølen, Ål i Hallingdal, i begynnelsen av september.
Nærmere om våre turer på informasjonsmøtet 14. mars på Musikkhuset, Greåker.
Som tidligere, blir dette møtet og turene annonsert i Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad
tirsdag før møtet/turdagen. Turer med påmelding annonseres også uken før. Mer detaljert
informasjon legges ut på foreningens nettside www.dntnedreglomma.no og på Facebook.
Medlemmer av DNT har fortrinnsrett ved turer med påmelding, mens ikke-medlemmer kan sette
seg på venteliste.
Velkommen på tur!
For Seniorgruppa:
Erik Leister, 69 39 07 10 - Solveig Finstad, 922 60 557 - Liv Simensen, 948 43 419
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SENIORGRUPPA, HØSTEN 2018
22. aug - Spjærøy, Hvaler
26. september - Kirkøy, Hvaler
Turansvarlige: Margareth Larsen og Roald Fiane Turansvarlig: Bjørg Eilertsen, 938 67 917.
Pettersen, 468 40 249.
3. oktober - Guslundåsen,
29. august - Søndre Ullerøy *
Skjeberg *
Turansvarlig: Rolf Jul Strand, 913 39 673.
Turansvarlig: Finn Arne Hansen, 952 70 054.
3. - 7. sept - Fjelltur til
Rødungstøl, Ål i Hallingdal
Nærmere opplysninger på Seniorgruppas
infomøte 14. mars.
5. september - Kalnesskogen,
Sarpsborg
Turansvarlig: Kari E. Hansen, 922 16 034.
12. september - Kråkerøy
Turansvarlig: Inger-Torill Solberg, 480 55 992.

10. Oktober - Thorsø, Torsnes
Turansvarlig: John Skau, 932 60 458 og Asbjørn
Borge, 900 54 658.
17. oktober - Elingaardsskogen
Turansvarlige: Margareth Larsen og Roald Fiane
Pettersen, 468 40 249.
24. Oktober - Østtorphytta *
Turansvarlig: Rune Karlsen, 928 59 622.

19. september - Møklegård–
Øyenkilen–Foten
Turansvarlig: Liv Simensen, 948 43 419.
*Medlemmer av DNT har fortrinnsrett ved turer med påmelding, mens ikke-medlemmer kan
sette seg på venteliste. Ta kontakt med turleder.

Rabatt hos G-max

Ta med medlemskortet neste gang du handler hos G-max. DNT Nedre
Glomma har inngått rabattavtale med G-max.
Medlemmer av Nedre Glomma Turistforening får 15% rabatt på veiledende
pris hos G-Max Fredrikstad på alle egne merkevarer som Rast, MCKinley,
Frank Shorter, Norheim, TOKO, TechnoPro, BikeTec, Firefly og SkillMill.
På alt annet sortiment i butikken, ikke nevnt ovenfor, får medlemmene 10%
rabatt på veiledende pris.
Rabatten gjelder ikke nedsatte/rabatterte varer, pakkeløsninger og spesielt
markedstilpassede priser, våpen, ammunisjon, optikk og elektronikk.

ER DU
DNT NEDRE
GLOMMAS
NYE
MEDHJELPER?

Liker du å gå tur, og har lyst å dele din turglede med andre? Vi trenger stadig
nye turledere og medhjelpere både til turer i nærmiljøet og til fjellturer. Vi
kan tilby spennende kurs som en del av DNTs turlederutdannelse. Bli med og
gjennomfør drømmeturen din som turleder!
Stimerking, websider, styreverv, Østtorphytta, medlemsmøter. Det er mange
små og store oppgaver som skal gjøres. Kan du bidra en kveld eller mer hører vi
gjerne fra deg!
Vil du bidra? Kontakt turgruppene eller et av styremedlemmene.

Den lille
forskjellen
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GODE GRUNNER FOR Å BLI MEDLEM I
DNT NEDRE GLOMMA
.......................................................................................
støtt DNTs naturvernarbeid og
samfunnsengasjement
Turistforeningen arbeider aktivt for å styrke friluftslivet og
verne vår felles naturarv både på lokalt og nasjonalt nivå.
DNT Nedre Glomma engasjerer seg aktivt i arealplanlegging
for å sikre friluftsinteressene i størst mulig grad ivaretas.
Du støtter driften av turistforeningens hytter, merkingen av
stier og er dermed med på å sikre våre unike turmuligheter
i hele landet.

spisesteder. Tilbudet gjelder kun online bestilling og ved
bruk av rabattkoden DNT.
Rabatt på Thon Hotels
Som medlem i DNT får du gunstige priser hos Thon Hotels i
Norge. Reservasjon gjøres via Thon Hotel Service Centre på
telefon 815 52 400 eller direkte til hotellet. Husk å ta med
medlemskortet når du besøker hotellet og oppgi at du er
medlem for å få avtalerabatten. Tilbudet er basert på ledig
kapasitet og kan derfor i visse perioder være utilgjengelig på
enkelte hoteller.

”Fjell og Vidde”
– Norges største friluftsmagasin, 6 ganger i året mottar du
friluftsmagasinet ”Fjell og Vidde”. Bladet er Norges største Rabatt på NSBs kundekort
Du får NSBs kundekort for 550kr (normal pris er 750kr).
friluftsmagasin.
Kundekortet gir deg 20 % rabatt på NSBs avganger. I tillegg
kan du ta med deg ett barn under 16 år gratis.
Nedre Glommas turprogram
Får du sendt hjem i posten. For at flest mulig skal finne
noe som passer sin interesse, har vi turer spesielt for Bussbillett til halv pris
barnefamilier, ungdom, eldre, fellesturer for folk flest og Nye medlemmer kan bestille et rabattkort som gir 50% rabatt
krevende fjellsportturer. Turene kan være fra korte turer på bussreise med NOR-WAY Bussekspress. Rabattkortet
i nærmiljøet til lengre flerdagersturer i høyfjellet eller er personlig og gjelder kun for en person en vei på valgfri
reisestrekning innen NOR-WAY Bussekspress sitt rutenett
utlandet. Vi tilbyr også kurs og medlemsmøter.
som ikke krever bussbytte.
DNTs tradisjonsrike årbok
Før jul kommer DNT med en årbok som inneholder 10-15% rabatt på Oslo Sportslager
Hos Oslo Sportslager får du 10 % rabatt ved varekjøp opptil
friluftstema eller turområder i sin helhet.
1500 kroner, 15 % over 1500 kroner. Oppgi medlemsnummer
for å få rabatt. NB! Rabatten gjelder ikke ved kjøp av Everestrabatt på DNT turisthytter
Du får tilgang til, og medlemspris på mer enn 500 turisthytter sykler. www.oslosportslager.no
til DNT i hele Norge. Ungdomsmedlemmer betaler vanligvis
kun 1/2 pris for overnatting på selvbetjente- og ubetjente
Rabatt på forsikring
hytter og på sovesal på betjente hytter.
Les mer om medlemsrabatter i Gjensidig på:
www.gjensidig.no/dnt
Hyttenøkkel
Din egen hyttenøkkel (mot depositum) som passer til nesten
Rabatt på festivaler
alle DNTs selvbetjenings- og ubetjente hytter.
Fjellfilmfestivalen, Vinjerock, Peer Gynt-stemnet,
Førdefestivalen og Kristinspelet.
Rabatt på en rekke private fjellstuer
Mange private fjellstuer og turisthytter som ligger naturlig
i DNTs sti- og rutenett tilbyr DNT-medlemmer rabatt på Rabatt hos g-max
overnatting. På UT.no kan du sjekke hvilke overnattingssteder DNT Nedre Glomma har lokal rabattavtale. Se betingelser
s. 29.
som gir rabatt.
Mer informasjon om medlemsfordeler finner du på
Utforsk nabolandene
Rabatt på fjellhyttene til turistforeningene i Sverige, Finland www.dnt.no/medlem/fordeler/
og på Island.
Barnas Turlag
Også barna setter pris på å få sitt eget medlemskort med
bevis på at de er medlem i turistforeningen. Medlemmer fra
0 til 4 år bor gratis på våre selvbetjente og ubetjente hytter
over hele landet, og får gode rabatter på de betjente hyttene.
Rabatt på De Historiske hotell
DNT-medlemmer får 10 prosent rabatt ved overnatting
på utvalgte hoteller tilknyttet De Historiske - hotell og
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GENERELL INFORMASJON
OVERNATTING
Overnattingsturene er åpne for alle som er
medlemmer av DNT Nedre Glomma eller
andre lokallag av DNT. Ikke-medlemmer kan
ved påmeldingen tegne medlemskap i DNT
Nedre Glomma. For deltakeren er påmeldingen
bindende og vilkårene akseptert når depositum/
deltakeravgift er innbetalt innen fristen.
Pris
Prisen omfatter det som er nevnt i
spesialprogrammet for turen. DNT Nedre
Glomma forbeholder seg retten til å endre
prisen dersom det skjer endringer i våre inngåtte
prisavtaler med transportører eller hytteeiere/
overnattingssteder. En eventuell prisforhøyelse
skal varsles snarest mulig, og senest innen 20
dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10
% av den annonserte prisen kan deltakeren uten
ekstra omkostninger avbestille turen. Ytelser
utover det som er fastsatt i spesialprogrammet
for turen må betales av den enkelte deltaker.
Betaling
Ved påmelding vil deltakeren få tilsendt informasjon om innbetalingskonto. DNT Nedre
Glomma kan annullere påmeldingen dersom
depositum/restfaktura ikke er på kontoen dagen
etter forfallsdato, med mindre kunden kan
dokumentere at innbetalingen har funnet sted
innen fristen.
Avbestilling
DNT Nedre Glomma må varsles dersom
reservert plass ikke skal benyttes. Hvis ikke
annet er oppgitt i spesialprogrammet, kan turen
avbestilles senest 14 dager før avreise for turer
som krever påmelding. Ved avbestilling etter
dette eller ved manglende frammøte, beholdes
det innbetalte beløpet.

Endring av tur
Det tas forbehold om at oppsatte tider kan
bli endret på grunn av endring i rutetider,
åpningstider, eller særlige forhold som gjør det
vanskelig å gjennomføre turen som planlagt.
Hvis mulig skal DNT Nedre Glomma meddele
eventuelle endringer før avreise. Vesentlige
endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra
arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da
bli tilbakebetalt.
Avlysning av tur
DNT Nedre Glomma kan avlyse en tur p.g.a.
force majeure, vanskelige vær- og føreforhold,
for få påmeldte/deltakere, mangel på turleder
eller lignende. Ved avlysning plikter DNT Nedre
Glomma, dersom der er mulig, å underrette
deltakerne senest 3 dager før avreise. Dersom
en tur blir avlyst vil hele det innbetalte beløp bli
tilbakebetalt. Utover dette har deltakeren ikke
krav på erstatning.
Deltakerens ansvar
Deltakeren plikter å lese gjennom programmet
grundig, følge med på evt. endringer på
hjemmesiden til DNT Nedre Glomma og
vurdere om han/ hun er fysisk/ psykisk i stand
til å delta på turen. Hvis en deltaker er klar
over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han
forpliktet til å konsultere lege. Deltakeren må ha
med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Se
forslag til pakkeliste på
www.turistforeningen.no. Deltakeren forplikter
seg til å rette seg etter turlederens anvisninger.
Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/
psykiske krav som stilles, eller møter fram med
mangelfullt utstyr, kan han/hun nektes å delta
eller utelukkes fra resten av turen, uten at det
kreves tilbakebetaling fra DNT Nedre Glomma.
Deltakeren må selv bære omkostningene ved
hjemreisen.
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MEDLEMSKONTINGENT 2018
Familiemedlemskap
1 215,Hovedmedlem
680,Ungdom (19 - 26 år)
350,Skoleungdom (13 – 18 år)
210,Barn (0 – 12 år)
125,Honnør (over 67 år eller uføre)
530,Husstandsmedlem
340,Livsvarig medlem (pris 25 x hovedmedlem) 17 000,Innmelding:
•www.dnt.no/medlem
•Medlemskontoret iSarpsborg
•Ta kontakt med medlemsservice på tlf. 4000 1870
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