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TURPROGRAM
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FREDRIKSTAD, SARPSBORG OG HVALER

TURTILBUD FOR HELE FAMILIEN FRA DNT NEDRE GLOMMA
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”DNT arbeider for å fremme  enkelt, 
aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv 
og for sikring av friluftslivets natur– og 
kulturgrunnlag ”  (DNTs formålsparagraf)

DET LIGGER I VÅR NATUR  
- VELKOMMEN UT PÅ TUR

Et svært aktivt år er lagt bak oss og mulighetens 
år ligger foran- vil du være med?

DNT Nedre Glomma med våre tre 
«medlemskommuner» Hvaler, Fredrikstad og 
Sarpsborg, har fantastiske naturperler å by på for 
store og små turvenner. 

DNT har tradisjon for å ha turer i høye fjell 
og vide vidder. Østfoldnaturen byr på andre 
kvaliteter som vi selv kanskje ikke verdsetter 
på samme måte som de mer etablerte fottur-
områdene i DNTs lange historie. Fra kystens 
svaberg til skogkledde åser byr naturen i våre 
distrikt på muligheter for utrolig mange gode og 
varierte turer.

Turprogrammet for 2019 har mange perler 
– spesielt kan nevnes mange turer på Hvaler. 
For oss som ikke har hatt tilknytning til disse 
perlene gir det en unik mulighet til å bli kjent 
med naturen og lokale kuriositeter presentert av 
turledere med god lokal kunnskap.

Turprogrammet er spekket med turer for 
turglade i alle aldre, det er bare å velge og plotte 
inn i din egen «turkalender». La deg inspirere, ta 
på turskoa og bruk naturen i ditt nærområde !

DNT Nedre Glomma samarbeider med de 
andre DNT foreningene og Tistedalen turlag 
om diverse turer og kurs. Ta en kikk på våre 
kurstilbud å se om det er noe som kan treffe ditt 
interessefelt.

Det finnes allerede merkede stier på kryss og 
tvers i fylket, og mere merking skal det bli i 
2019! Let deg fram på UT.no

Ellers må vi anbefale at du bruk DNTs nettsider 
som inspirasjon og kanskje for å planlegge 
sommerens fjelltur? 

Nytt er at det i løpet av våren, Ca.mars måned, 
vil vårt nyetablerte medlemsblad komme med 
aktuell informasjon fra DNT Nedre Glomma. 

Håper vi ser deg på noen av vårer turer og 
arrangement!

Sigrun Svartedal 
Styreleder DNT Nedre Glomma

DUGNAD
Dugnad er en kombinasjon av det sosiale og 
det nyttige, noen ganger mest det sosiale. 
I DNT Nedre Glomma har vi en del som 
arbeider frivillig med vår hytte, Østtorphytta 
og sti. Dersom du kunne tenkt deg å delta i 
dugnadsarbeid for foreningen ta kontakt med 
medlemskontoret: nedreglomma@dnt.no

Vi har også regelmessig behov for folk som 
kan trå til på spesielle arrangement, som 
f.eks. OPPTUR, en heldag ute i naturen for 
8. klassinger, Kom Deg Ut-degen, hele Norges 
turdag i regi av DNT og andre arrangement. 
Eller er du interessert av å bli turleder – hør av 
deg til medlemskontoret. nedreglomma@dnt.no 

ØSTTORPHYTTA
Ligger på et gammelt torp (småbruk), i skoglige 
omgivelser i Sarpsborg kommune, på grensen 
mot Rakkestad. Hytta har 3 soverom og totalt 19 
sengeplasser.

Hytta er ubetjent og låst med DNT-nøkkel. Den 
har strøm og innlagt vann. Det er også mulig å ta 
en dusj. Utedo i boden.

Ta med lakenpose/sovepose og nødvendig mat og 
drikke.

Du kan gå inn til hytta langs med veien eller 
gjennom stien på merket sti – ca. 2 km hvilken 
du vei du velger.

Som på de fleste DNT hytter er «det alltid 
plass», men større grupper bør reservere 
plass på medlemskontoret. 400 23 137 eller 
nedreglomma@dnt.no

Vil unngå full hytte på turen, sjekk kalender over 
gruppereservasjoner:  
nedreglomma.dnt.no/osttorphytta/

Velkommen på hyttetur til Østtorphytta!
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KONTAKTINFORMASjON
Adresse: DNT Nedre Glomma, Postboks 246, 1702 Sarpsborg 
Telefon: 400 23 137
E-post: nedreglomma@dnt.no
Web: www.dntnedreglomma.no
Kontonummer: 1638.17.33088
Organisasjonsnummer:  985 006 180

Styret (fram til årsmøtet 20.03.2019)
Leder Sigrun Svartedal 954 53 965
Nestleder/sekretær Ellen Hasle Kokkim 924 17 808
Kasserer Liv Karlsen 924 98 877
Styremedlem Nicolai Midthun 412 22 243
Styremedlem Gunnhild Ristesund 932 35 498
Styremedlem Benedicte Haug Olsen 997 07 230
Styremedlem  Ole Morten By 928 33 863 
Varamedlem Anna Hellstrøm 476 72 792
Varamedlem Asbjørn Borge 900 54 658
Varamedlem Live T. Bratlie 467 86 387

KontaKtperSoner
Daglig leder Anna-Boel Andersen 400 23 137
Tur & Kultur Gunnhild Ristesund 932 35 498
Seniorgruppa Erik Leister 69 39 07 10
 Liv Simensen 948 43 419
 Kirsti Rotvik 975 69 723
Barnas Turlag Ellen Hasle Kokkim 924 17 808
 Live T. Bratlie 467 86 387
Fjellsportgruppa Stephen Gangestad 976 62 001
DNT ung Henrikke Fjærestad 452 81 207
Materialforvalter Pål Sandnes  911 08 133
Sti Per Ove Lindemark 900 87 091
 Roald Terjesen 911 03 775
Østtorphytta - dugnad Ole Jørgen Hommeren 976 84 110
Medlemsblad Nicolai Midthun 412 22 243
Turprogram Magne Kværum 982 51 270
Kurs Anna Hellstrøm 476 72 792
DNT tilrettelagt Anna Hellstrøm 476 72 792

MEDLEMSKONTORET
Adresse: Torget 5, Sarpsborg
Tlf: 400 23 137

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 medlemsblad.  I tillegg kan du hente 
standardnøkkel til de ubetjente DNT 
hyttene mot et depositum.

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon 
400 23 137 eller nedreglomma@dnt.no.

MIn SIDe 
Vårt medlemsregister må oppdateres.
På www.dnt.no/minside kan du 
administrere ditt medlemskap.

..........................................................

FacebooK
Offisiell side: 
www.facebook.com/dntnedreG

Vi har også grupper hvor alle kan poste, 
for deling av bilder og turdiskusjon. Søk 
på ”DNT Nedre Glomma” og spør etter 
medlemskap i gruppen. 

Barnas Turlag har en egen gruppe ”Barnas 
Turlag Nedre Glomma”.

..........................................................

InStagraM
instagram.com/dntnedreglomma

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
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ÅRSMØTE
Dnt nedre glomma avholder ordinært årsmøte på glenghuset, 
Dronningensgate 34, Sarpsborg onsdag 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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BARNAS TURLAG

KOM DEG UT-DAGEN 
Søndag 27. januar

I år som i fjor inviterer vi til aktiviteter i Trøsken. 
Her blir det skileik og aking for hele familien. 
Vi har fyr på grillen, så det er muligheter for å 
grille medbrakt mat. Følg med på facebook og på 
nettsider for nærmere informasjon.
passer for: Alle 
oppmøte: Kl. 12.00 ved Harehjellhytta. 
Varighet: Ca. 3 timer. 
turledere: Margunn H. Grundvig, 482 72 349, 
Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808 og Ole Morten 
By, 928 33 863.

SKITUR MED OVERNATTING PÅ 
HADELAND  
lørdag 2. – søndag 3. mars

Vi er invitert av Barnas Turlag Hadeland til å 
bli med på skitur fra Tverrsjøstallen til Katnosa 
i Nordmarka lørdag 2. mars. Her overnatter vi 
i den hyggelige DNT-hytta Katnosdammen, før 
retur søndag.   
Niste til turen tar hver enkelt med, og vi fordeler 
mat som hver enkelt tar med seg så vi kan lage 
en felles middag når vi kommer frem og frokost 
på søndag. 
passer for: Turen passer for barn som er vant til 
å gå på ski og klarer en skitur på 10 km. Skituren 
går i lett kupert/flatt og lett terreng.
oppmøte: Kl. 12.00 på p-plass ved 
Tverrsjøstallen. SMS bompenger (60) for å kjøre 
opp enten fra Toso eller Olimb. https://www.
skiforeningen.no/marka/stuer/?id=34
pris: kr 50,- for medlemmer. Kr. 100,- for 
ikke-medlemmer. 
påmelding: til Anne Britt Skretteberg, 
412 22 173 innen 21.2. Oppgi navn, 
telefonnummer, samt alder på barna og 
eventuelt medlemsnummer. Mere informasjon 
kommer etter påmelding. Begrenset antall 
plasser.
turledere: Live T. Bratlie, 467 86 387, Marte 
Strand, Anne Britt Skretteberg.

BÅLMAT-KURS MED BARNAS TURLAG 
OG OSLOFjORDEN FRILUFTSRÅD
Søndag 31. mars

Vi samles rundt bålet på Østtorp, og Oslofjorden 
Friluftsråd lærer oss å lage alternativ bålmat. 
OF stiller med mat og mye kunnskap. Vi gleder 
oss til å bytte ut grillpølsene med spennende og 
smakfulle alternativer.
passer for: Alle
oppmøte: Kurset starter kl 1200 på 
Østtorphytta. Dere må parkere på parkeringen 
ved Knatterudfjellet trelast sitt lager, og beregne 
god tid på veien inn. Det er 2 km å gå på grusvei. 
Vi merker ute ved veien, og dere følger veien inn 
til hytta på egenhånd. 
Varighet: 3 timers kurs.
turledere: Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808 og 
Cecilie By, 476 54 726.
påmelding: nedreglomma@dnt.no innen 
24. mars Oppgi antall personer, alder på barna 
og telefonnummer.

BLI MED PÅ RINGMERKING AV FUGL
Søndag 7. april

Bli med Barnas Turlag på fuglemerking. Vi har 
med oss en fuglekjenner og er spent på hva vi 
får i nettet. Følg med på Barnas Turlag Nedre 
Glomma på facebook og nettsidene våre for 
nærmere informasjon og sted.
passer for: Alle 
oppmøte: Kl.11.00 Vi kommer tilbake til sted
Varighet: ca. 3 timer. 
turledere: Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808 og 
Ingebjørg Kvam, 473 89 601.

HOLD NORGE RENT
lørdag 4. mai

Hvert år deltar tusenvis av frivillige på 
strandryddedagen som er Norges største 
kollektive ryddedugnad, og som arrangeres 4. 
mai. Sammen rydder vi Norge. Vi oppfordrer 
alle til å bli med på strandryddedagen, men hvis 
denne datoen ikke passer så står man selvsagt 
fritt til å velge hvilken dag man vil rydde. Hvis 
noen ønsker å organisere en dugnad så ta 
kontakt med DNT Nedre Glomma. 

– 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. Vi fortsetter 
med 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 på minst 5 turer i 2019 vil 
få en overraskelse. De som har vært med på 
minst 8 turer får en større overraskelse. Barna 
får stempel i turpasset hver gang de er med oss 

på tur. Levér passet på nisseturen i desember, 
så vil barnet få en overraskelse i etterkant. Om 
dere ikke er med på nisseturen så må turpasset 
leveres til medlemskontoret eller sendes dit, 
adressen er: DNT Nedre Glomma, Torget 5, 1707 
Sarpsborg. Siste frist 6. desember.

Alle dagsturene våre er gratis, også for ikke-
medlemmer.  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.  
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Turboklubb KANOTUR I PROFESSOR 
DRØVELS FOTSPOR
Søndag 2. juni 

Husker du brødrene Dal som padlet opp 
Overfloden i kanoen Elvegris i jakten på 
professor Drøvel? Overfloden var smal og trærne 
dannet et tak over dem. Dette og mye mer kan 
du oppleve på kanotur fra Sollikrysset ved E6 til 
Fredrikstad sentrum. Vi spiser lunsj underveis 
og følger med på det rike fuglelivet i området. 
Kanskje får vi se beveren også? Mer info om 
oppmøte og sted kommer ved påmelding. Vi 
organsierer samkjøring av sjåfører tilbake til 
startpunkt.
passer for: Barn fra 8–14 år med foreldre.
turledere: Ingebjørg Kvam, 473 89 601, Cecilie 
By, 476 54 726 og Ole Morten By, 928 33 863.
påmelding: cecienok@gmail.com innen 19.mai. 
Oppgi navn og alder, telefonnummer og evt. 
medlemsnummer. Ytterligere informasjon 
kommer på mail etter påmeldingsfrist. 

OVERNATTING PÅ STORESAND 
lørdag 22. – søndag 23. juni

I forkant av Storesanddagen søndag 23. 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. Man 
medbringer selv mat og drikke. 
Barnas Turlag Hadeland er også invitert til 
denne turen. Informasjon om Storesand teltplass 
finner dere her: www.storesandteltplass.com
passer for: Alle
påmelding: nedreglomma@dnt.no innen 8. 
juni. Oppgi navn og alder, telefonnummer og 
evt. medlemsnummer. Ytterligere informasjon 
kommer på mail etter påmeldingsfrist. 
pris: Overnattingen er gratis for DNT-
medlemmer. Ikke-medlemmer: se priser på 
teltplassens hjemmeside. Betales i kiosken ved 
ankomst. 
turledere: Live T. Bratlie, 467 86 387, Cecilie 
By, 476 54 726 og Ole Morten By, 928 33 863.

STORESANDDAGEN
Søndag 23. 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, Storesand Hvaler, 
Storesandveien 88, Skjærhalden. Arrangementet 
varer til kl 15. 
turledere: Cecilie By, 476 54 726, Live 
T. Bratlie, 467 86 387 og Ole Morten By, 
928 33 863 

BASECAMP PÅ TYIN -ÅRETS 
HAPPENING
torsdag 1. – søndag 4. august

Ta med familien på sommerens høydepunkt på 
Tyin. Her skapes minner og venner for livet, 
gjennom morsomme aktiviteter som gir samhold 
og mestringsfølelse. Det blir tilrettelagt for 
mange ulike turer og aktiviteter på alle nivåer, 
og for små og store i alle aldere. Se egen side for 
flere detaljer.

Turboklubb KLATRING PÅ HANKØ
Søndag 11. 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! Ta med lunsj, og gjerne badetøy.
passer for: Barn mellom 8-14 år.
oppmøte: På fergekaja ved Hankøsund. Mer 
info kommer ved påmelding!
turledere: Cecilie By, 476 547 26, Ole Morten 
By, 928 33 863 og Andreas Kjølberg 424 93 739.
påmelding: cecienok@gmail.com 
innen 1. august. Oppgi navn og alder, 
telefonnummer og evt. medlemsnummer. 
Ytterligere informasjon kommer på mail etter 
påmeldingsfrist. Medlemmer prioriteres. 

Turboklubb KANOTUR MED 
OVERNATTING
lørdag 24. – søndag 25- august

Haldenvassdraget med overnatting i telt. Mer 
info kommer.
passer for: Barn fra 8-14 år med foreldre
turledere: Gunnar S. Eriksen, 938 08 479 og 
Ketil Haugen, 979 72 893
påmelding: nedreglomma@dnt.no innen 
11. august. De påmeldte får nærmere beskjed om 
oppmøte og utstyrsliste.

SOPPTUR I ELINBORGSKOGEN
onsdag 21. august

Igjen er vi så heldige å ha med oss to 
soppsakkyndige fra Fredrikstad soppforening på 
turen. Vi leter etter sopp i skogen, vi får hjelp 
og veiledning. Bli med! Ved forsinket sesong 
ved tørke e.l vil turen bli utsatt til senere på 
høsten. Dette vil bli informert på Facebook og 
på hjemmesiden. 
passer for: Alle. 
oppmøte: På p-plassen i enden av 
Elinborgveien kl 17. 
Varighet: Ca 2 timer
påmelding: på facebook-arrangement 
(opprettes ca 1 uke i forkant) slik at vi vet ca. 
hvor mange som kommer. 
turledere: Live T. Bratlie, 467 86 387 og Line 
Agersborg-Sandøy, 970 69 766.

KOM DEG UT DAGEN 
Søndag 1. september 

Tradisjonen tro så legger vi kom deg ut 
arrangementet til friluftslivets dag i samarbeid 
med Sarpsborg Idrettsråd 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: Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808, 
Line Agersborg Sandøy, 970 69 766 og Ingebjørg 
Kvam, 473 89 601.
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Turboklubb KLUBBHELG PÅ ØSTTORP
Fredag 20. – søndag 22. september

Dette blir en spennende helg på Østtorp for 
de litt større barna. Her blir det innføring i 
grunnleggende friluftsliv som bålfyring, kart og 
kompass, bekledning, pakking av sekk, bruk av 
bål og brennere, allemannsretten og etablering 
av leirsted, samt førstehjelp. 
passer for: Barn fra 8-14 år i hovedsak uten 
foreldre.
turledere: Cecilie By, 476 547 26, Ole Morten 
By, 928 33 863 og Margunn H. Grundvig, 
482 72 349
påmelding: cecienok@gmail.com innen 
8. september. Pakkeliste og mer informasjon 
kommer ved påmelding.

FØRSTEHjELP PÅ ØSTTORPHYTTA
Søndag 20. oktober

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 og hjerte- lungeredning 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
Varighet: 2-3 timer
oppmøte: Kl 11 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 
Trond Kokkim.

PERNES SPEIDERHYTTE I 
ØSTSIDENMARKA
Søndag 27. 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.

APPELSINTOPPEN
Søndag 3. november

Kveldsmattur til Appelsintoppen. Vi har fyr på 
bålet så ta med kveldsmaten. Husk hodelykt og 
refleksvest på de minste.
oppmøte: Vi går fra parkeringen i Per 
Gyntveien til Appelsintoppen kl. 17.00. 
passer for: Alle.
Varighet: 2 timer.
turledere: Line Agersborg Sandøy, 970 69 766 
og Ingebjørg Kvam, 473 89 601.

SE HELLERISTNINGER I SKINNET FRA 
EN LYKT
onsdag 13. november

Bli med Barnas Turlag og Østfold fylkes–
kommune ut i kveldsmørket for nattlysning av 
helleristninger. Dette er en ny og spennende 
måte å utforske helleristninger på da lyset skaper 
skygger i furene. 
oppmøte: kl 17.30. Følg med på hjemmesiden, 
facebook og avisen for nærmere informasjon om  
sted.
turledere: Ellen Hasle Kokkim, 924 178 08 og 
Line Agersborg Sandøy, 970 69 766.

NISSETUR PÅ ØSTTORPHYTTA
Søndag 1. 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 
Line Agersborg Sandøy, 970 69 766.

SKØYTEDAG
Januar 2020

Følg med for mer informasjon i avisa, 
hjemmeside og facebook.

KOM DEG UT-DAGEN
Søndag 2. februar 2020

Følg med for mer informasjon i avisa, 
hjemmeside og facebook.
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KANOTUR PÅ BØRTEVANN
Fredag 31. mai – lørdag 1. juni 

Bli med oss på en klassisk østfoldtur! Målet er å 
padle helt inn til enden av det langstrakte vannet 
og overnatte der. Dette blir en vårtur med bål, 
prat og hygge. Vi overnatter en natt før vi padler 
samme vei tilbake igjen på lørdag. Vi har det som 
trengs av kano, padleutstyr og redningsvester. 
oppmøte: Cafeen på Børtevann klokken 16.00.
alder: 13–26 år.
overnatting: I lavvo, eller under åpen himmel.
utstyr: Det du trenger for å overnatte (vi har 
lavvo).
pris: 150,- for medlemmer, 250,- for ikke-
medlemmer. Betaling skjer til DNT Nedre 
Glomma: Kto.nr.: 1638 17 33088 – merk navn 
(på deltaker) og navn på turen.
påmelding: innen 20 mai til vetlebb@yahoo.no. 
Oppgi navn, adresse, telefonnummer, 
medlemsnummer og alder.
turledere: Vetle Blekken, Margrete Wøien og 
Henrikke Fjærestad

KLATRETUR MED OVERNATTING
Kanskje vår mest spennende tur dette året! 
Vi planlegger en artig tur for dere som er 
interessert i å prøve fjellklatring ute. Mer 
informasjon kommer nærmere sommeren, så 
følg med.

SKITUR I OSLOMARKA
Fredag 1. – søndag 3. februar

Bli med oss på årets første tur i Oslomarka! 
Målet er Fjellvanghytta. Her skal vi hygge oss 
med mat, prat og peiskos. Lørdag organiserer 
vi oss og tar en tur i området rundt hytta. 
Velkommen på tur! 
oppmøte: Sarpsborg togstasjon klokken 15.00.
alder: 16–26 år.
overnatting: To netter på Nydalshytta
utstyr: Skiutstyr.
pris: 150 for medlemmer, 300 for 
ikke-medlemmer.
påmelding: Innen 17. januar.
turledere: Vetle Blekken, Margrete Wøien og 
Henrikke Fjærestad.

TUR TIL ØSTTORPHYTTA
Fredag 26. – lørdag 27. april

Vi må selvfølgelig ha en tur til vår helt egne 
DNT hytte Østtorp! Vi går fra parkeringen ved 
Knatterudfjellet og inn til hytta via traktorveien. 
Hjemover tar vi en annen vei igjennom skogen 
før vi ender opp ved parkeringen igjen. Dette blir 
en hyggelig lavterskel tur og midt i blinken hvis 
du vil se hvordan det er å være med oss på tur! 
oppmøte: Parkeringen ved Knatterudfjellet 
kl. 17.30.
alder: 13–26 år.
overnatting: En natt på Østtorp.
pris: Gratis – alle deltakere bidrar med mat.
turledere: Vetle Blekken, Margrete Wøien og 
Henrikke Fjærestad.

Er du mellom 13- 26 år og glad i friluftsliv da kan DNT ung være noen for deg. Vi er i en 
oppstartsfase der vi vil ha med så mange som mulig for å blåse nytt liv i DNT Ung Nedre Glomma. 
Vi vet interessen lever blant ung-folket og derfor ønsker vi å legge til rette for at den kan dyrkes! Vil 
du være med som deltaker er du hjertelig velkommen til å melde deg på turene våre. Følg også med 
på vår facebook side.

Det er begrenset plass på turene – meld deg på tidlig! Vi er opptatte av å legge til rett for at miljøet 
kan vokse og at deltakerne får muligheten til å utvide sin krets av friluftsinteresserte venner!

Kanskje du til og med er gira på å ta større del i prosjektet og vil hjelpe oss å dytta skuta av gårde? 
Vi trenger flere turledere  som vil sitte ved roret sammen med oss! Send oss en mail om du har 
spørsmål til oss, vil være med som deltaker eller kunne tenke deg å bli med i turledergjengen. Vi 
gleder oss til å blåse liv i et nytt tur-år! 

Hilsen Vetle, Margrete og Henrikke. 

Kontakt: Henrikke Fjærestad 452 81 207, Vetle Blekken 901 81 688 eller Margrete Wøien.

DNT UNG

Den lille 
forskjellen
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Dette kan bli årets høydepunkt for mange familier, 
små og store barn, ungdommer, voksne og eldre. 
Det blir tilbudt lange og korte toppturer, bretur, 
klatring, tegning og arbeid med naturmaterialer 
for barn.

Passer de fleste
Basecamp passer for deg som liker å være ute, og 
ønsker å ligge i telt. Du kan gjerne komme alene, 
sammen med familien eller en venn. Du kan 
være tre måneder eller 100 år. Du velger selv hva 
du ønsker å delta på av aktiviteter.

Innbydende leirplass
Campen vil finne sted i Koldedalen ved Tyin 
i Jotunheimen torsdag 1. august til søndag 4. 
august. Området har flere 2000-meterstopper i 
umiddelbar nærhet som Falketind, Uranostind 
og Langskavltind. Det er heller ikke lange veien 
til Tyinholmen høyfjellstuer og Fondsbu (DNT 
betjent hytte).

I campområdet vil du finne sanitærtelt, tørketelt, 
oppholdstelt og informasjonstelt. Dette til deres 
disposisjon.

Alle som ønsker å delta på campen må ha med: 
eget telt, utstyr og mat. På ettermiddagen vil 
det tennes opp bål og griller – en fin mulighet 
til å kombinere matlaging og møte med nye 
mennesker.

generelle spørsmål
Stephen Gangestad, 976 62 001, 
ste-gan@online.no
Ole Morten By, 928 33 863, 
ole-morten.by@dnt.no 
Det vil bli avholdt et infomøte i forkant.

pris
Pris for å delta på camp:
500,- voksen og 250,- for barn og ungdom opp 
til 18 år. Barn og ungdom under 18 år må være i 
følge med voksen.

påmelding 
nedreglomma@dnt.no
Frist for påmelding er 14. juni.
Sjekk «Generell informasjon» i turprogrammet 
for å delta på tur.

AKTIVITER MED EGEN PÅMELDING

breturfor voksne og ungdom 
Vi går inn Falkbreen under Falketind. Dette 
er en forholdsvis «snill» bre. Her får du en 
introduksjon til brevandring.

topptur Falketind
Mer informasjon om turen. Se hjemmeside 
under våren 2019.
Topptur Uranostind 
Vi går over Uranosbreen, og bestiger den 
særpregede Uranostind, 2 157 moh. For 2000 
-meter samlere er det også mulig å ta med 
Slingsbytinden. Samme vei tilbake.

Vi har begrenset med breutstyr, vil du være 
sikret plass må du reservere på forhånd.

INFOMØTE BASECAMP
onsdag 15. mai

 Litteraturhuset i Fredrikstad kl. 19.00 – 20.30.

B A S E C A M P
Koldedalen i Jotunheimen 1.–4. august

FORELØPIG PROGRAM
torsdag:
15.00: Campområdet er klart for innrykk
19.00:  Offisiell åpning av Basecamp
19.30:  Fyr på bålet
20.00: Førermøte 

Fredag:
Topptur (varighet 10-12 timer) starttid kommer 
senere.
11.00 – 17.00: Bretur til Falkebreen med førere*
12.00 – 17.00: Enkel topptur – tur som passer for 

7 til 12 åringer, og personer som 
ønsker en mindre strabasiøs tur.

12.00 – 15.00: Buldring for alle.
14.00 – 17.00: Lang løpetur gjennom dal og fjell.
19.00:  Fyr på bålet.
19.00: Innføring i bruk av kart og kompass.
(ikke interessert av å gå på tur – mulighet til å få 
praktiske kunnskaper under dagen i friluftsliv) 

lørdag:
Topptur (varighet 8-10 timer) starttid kommer 
senere
10.00 – 14.00: Tegneaktiviteter for barn / lage ting 

av naturmaterialer.
12.00 – 15.00: Enkel topptauklatring for barn og 

ungdom.
15.00 – 17.00: Naturvandring med kart og kompass
19.00:  Fyr på bålet.

Søndag:
Dagen vil bli benyttet til nedrigging og kos, egne 
turer eller topptur til Langskavltind.

*krever egen påmelding
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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. Vi har også enkle sykkelturer. På de fleste turene er det bare å møte opp. Enkelte 
turer har begrenset deltakerantall, og krever påmelding. Turer som strekker seg over flere dager 
krever forhåndspåmelding og medlemskap i DNT.

Turene vil bli annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad og Fredriksstad Blad. Hjemmesiden vår vil 
inneholde oppdaterte turplaner.

For nærmere informasjon om den enkelte tur, kontakt turleder/kontaktperson, eller Gunnhild 
Ristesund, 932 35 498, tur.kultur@dntnedreglomma.no.

RØRFjELL, SKOGLAND
Søndag 31. mars 

Turen går fra Skogland til Rørfjell. Vi følger 
merket sti ned den frodige Bjørndalen og videre 
langs kommunegrensen mot Råde, opp mot 
bronsealderrøysa på Rørfjell. Vi går videre til 
utkikkstårnet 114 + 15 moh. der vi tar pause før 
vi returnerer tilbake til Skogland. Ca. 8 km på sti 
og skogsbilvei. 
Varighet: 3–4 timer.
oppmøte: P-plass nedenfor Skogland kl. 11.00.
turleder: Sigrun Svartedal, 954 53 965.

HORNBORGARSjØEN, SVERIGE
lørdag 6. april 

Busstur til en av Europas viktigste fuglesjøer, 
Hornborgasjön ved Skara, ca. 2,5 t. Her lander 
store mengder fugler på trekk, og spesielt traner 
i dans er en stor opplevelse. Er vi heldige, kan 
vi se opptil 20 000 traner, 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 arter vi ser. Vi 
legger også turen innom andre steder ved sjøen.
Varighet: Hele dagen
oppmøte: P-plassen ovenfor Torvbyen i 
Fredrikstad kl. 8.00 eller ved Solbergtårnet v/E6 
i Skjeberg, kl. 08.15.
Deltakeravgift: ca. 250 kr. pr. person, for 
bussleie og sjåfør. Betales i kontanter på bussen.
påmelding: Innen fredag 29.mars, til Reidun 
Guldhaug, guldhau@online.no eller til 
Ornitologisk forening.
turleder: Reidun Guldhaug, 934 26 503.

HVALER, PAPPERHAVN PÅ INNSIDEN 
OG UTSIDEN
Søndag 7. april 

Bli med på vårtur og nyt vårt vakre kystlandskap, 
med den gamle fiskerhavna, svaberg, skog 
og boplasser. Turen går på vei, sti og svaberg. 
Middels krevende. Ca. 6 kilometer.
Varighet: 4 timer totalt.
oppmøte: P-plassen for Guttormsvauen på 
Vesterøy kl. 11.00.
turledere: Solbjørg og Per Ivar Aleksandersen, 
976 92 031.

ØSTTORPRUNDEN
Søndag 14. april

Turen går til Østtorp - Ådalen- Bredholt - 
Ulvedalen - Røstadåsen - Østtorp og tilbake til 
Knatterudsaga. Lengde ca. 10 km.
Varighet: 3–4 timer.
oppmøte: Parkeringen ved krysset Rv 22 og 
Østtorpveien (Knatterudsaga) Klokken 11.00.
turleder: Egil Bredholt, 926 57 840.

KULTURLEDEN, NORDRE SPjÆRØY
Søndag 28. april

Turen starter fra parkeringsplassen ved Spjærøy 
kirke og går i skogsterreng og kystmiljø via Sand, 
Sydengen og Tredalen før vi avslutter med et 
kort besøk i Brottet. Turen er på ca. 8 km. 
Varighet: 3–4 timer.
oppmøte: Parkeringsplassen ved Spjærøy kirke, 
kl. 11.00.
turleder: Runar D. Jansen, 913 03 905.

SKjEBERGMARKA I SARPSBORG
Søndag 5. mai

Tur rundt Krysstjern i Skjebergmarka. Turlengde 
ca. 6,4 km, hvorav 4 km på skogsbilvei og 2,5 km 
på sti.
Varighet: 3–4 timer inkludert pause.
oppmøte: P-plass 300 m øst for Sandbekk gård i 
Skjeberg, kl. 11.00.
turleder: Johan Fjærestad, 951 07 074.

LINNEKLEPPEN 
Søndag 12. mai 

Ønsker du å bli med på turen til en av Østfolds 
høyeste topp? Der kan du få fantastisk utsikt. 
I klarvær kan du se helt til Holmenkollen, 
Norefjell og Gaustatoppen. Spaserturen er 
ca. 7-8 km. Guide er Per Vidar Pedersen.
Varighet: 3–4 timer.
oppmøte: Felleskjøring fra parkeringsplassen 
ved Iseveien senter, Snekkerstubakken 26, 
1738 Borgenhaugen. Møt opp klokken 10.15.
turleder: Gunnhild Ristesund, 932 35 498.
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OVEN, KYSTSTIEN
Søndag 19. mai

Vi vandrer på stier til Ovensund, langs stranden 
til Svartskjær, Husebystranda (Akselstranda), 
Storesand, Oventangen, Kjærringbukta og 
tilbake til Brygga ved Kokholmsund.
Varighet: Ca. 3 timer, inkludert pause.
oppmøte: Fv 351 mot Oven, 5 km, ved butikken 
fortsett veien rett fram til brygga hvor det er 
parkering. Turstart kl. 11.00.
turleder: Nille Oven 970 66 836.

VARTEIG NORD
Søndag 26. mai

Vi vandrer dels på sti, vei og litt i terrenget. Vi 
går forbi flere kulturminner.
Varighet: 4-5 timer, krevende tur.
oppmøte: Furuholmen i Varteig kl. 11.00.
turleder: Ole Jørgen Hommeren, 976 84 110.

TRØSKEN/TjENNETjENN
Søndag 2. juni 

Turen starter fra Harehjellhytta i Trøsken og 
går på god sti inn til idylliske Tjennetjenn 3 km 
øst for Harehjellhytta, hvor vi inntar medbragt 
matpakka ved gapahuken. Turen tilbake legger vi 
om Harehjellen, en nedlagt husmannsplass før vi 
returnerer tilbake til Harehjellhytta.
Varighet: 3–4 timer, ca. 6 km.
oppmøte: Harehjellhytta, klubbhytta til Trøsken 
IL, kl. 11.00.
turleder: Per Ove Lindemark, 900 87 091.

INGEN TUR PLANLAGT
Mandag 10. juni, 2. pinsedag

DNT- Nedre Glomma har ingen planlagt tur 
denne dagen, når turprogrammet går i trykken. 
Følg allikevel med på hjemmesiden, for 
endringer. Kanskje det dukker opp en tur?

TORSNES
Søndag 16. juni

Vi starter på Langvik og følger kysten rundt via 
de mange husmannsplassene som ligger langs 
kysten.  Turen går for det meste på tørt underlag, 
kanskje enkelte fuktige partier. 
Varighet: 3–4 timer.
oppmøte: P-plassen på Langvik, Fv 532 
(Thorsøveien) kl. 11.00.
turleder: Pål Sandnes, 911 08 133.

SYKKELTUR, VARTEIG-RAKKESTAD
Søndag 18. august

Turen starter fra Varteig kirke, og følger 
Varteigveien nordover. Tar så av, østover, på 
Gamle Bøveien. Via Brenneveien (grusvei) 
kommer vi så ut på Varteigveien igjen, litt 
lenger nord. Etter noen km tar vi så inn på 
Grytelandsveien (grusvei), hvor vi tar en rast ved 
Grytelandstjernet. Denne veien tar oss igjen ut 
på Varteigveien som vi følger tilbake til kirken.
Varighet: 3–4 timer, 23 km.
oppmøte: Varteig kirke, kl. 11.00.
turledere: Nicolai Midthun, 412 22 243 og
borghild Johanne Øby.

HÆRFØL
Søndag 25. august

Lyst til å være med til eksotiske Herføl, Hvalers 
sydligste bebodde øy? Her finnes blankskurte 
svaberg, rullesteinstrender, gravrøyser, lyngheier, 
og ikke minst bosetting med vakker bebyggelse. 
Turen går på vei, sti og svaberg. Påmeldingsfrist: 
Telefon 976 92 031 innen 23 august.
Varighet: Ca. 4,5 timer. Middels krevende, 
ca. 7 km.
oppmøte: Skjærhalden fergebrygge med avgang 
kl. 11.30. Retur kl. 15.40.
turleder: Solbjørg og Per Ivar Aleksandersen, 
976 92 031.

KOM DEG UT-DAGEM
Søndag 1. september

I dag er det KOM DEG UT-DAGEN, og Tur 
og kultur deltar her. Varighet ca. 11–15. For 
program, se barnas turlag.

NORDRE KRÅKERØY
Søndag 8. september

Rundtur på nordre Kråkerøy
Vi starter ved Kråkerøy Ungdomsskole og går 
en rundtur langs skogstier og over svaberg til 
bl.a. Enhus, Sandvika og Hellekilen.  Vi tar en 
matpause nede ved sjøen.
Varighet: 3–3,5 timer, 7–8 km.
oppmøte: Kråkerøy Ungdomsskole, kl. 11.00.
turleder: Tove Lader, 950 71 702.

SKINTERFjELL I VARTEIG SYD
Søndag 15. september

I dag går turen i et sti-rikt  område syd i Varteig. 
Turen er lettgått, ca. 7 km. Vi er midt i bær- og 
soppsesongen, kanskje vi finner noe å sanke? Vi 
tar matpakka underveis på et egnet sted.
Varighet: 2–3 timer.
oppmøte: Hasle, Nipaveien. Følg veien over 
Hafslundsøy og Nipebrua. Herfra er det merket.
turleder: Sigrun Svartedal, 954 53 965.

RUNDTUR ØSTTORP
Søndag 22. september

Turen starter fra parkeringsplassen ved 
Knatterudfjellet og følger merket sti inn 
til nordenden av Fosseidene. Herfra følger 
vi nymerket sti sørover åsryggen vest for 
Fosseidene og legger turen innom våpenlageret 
hvor vi tar en kort matrast. Videre går turen etter 
merket sti nordover til Østtorphytta og videre 
skogsløypa tilbake til utgangspunktet.  Turen er 
på ca. 8,5 km.
Varighet: 3–4 timer.
oppmøte: Knatterudfjellet, like ved Rv 111, 
kl. 11.00. 
turleder: Per Ove Lindemark, 900 87 091.

KYSTSTIEN VED ULLERØY
Søndag 29. september

Turen starter fra Brevik i Ullerøy. Merket 
fra Ullerøyveien. På grunn av begrenset 
parkeringsmuligheter oppfordres det til 
kompiskjøring. Vi følger kyststien forbi Brevik 
der det har vært steinbruddvirksomhet, forbi 
Helle til Revebukta, og tilbakeveien går vi i 
skogsterreng på gode stier. 
Varighet: 4–5 timer. Ca. 8-9 km.
oppmøte: Brevik, Ullerøy, kl. 11.00.
turleder: Runar D. Jansen, 913 03 905.

FREDRIKSTAD I SYD
Søndag 6. oktober 

Etter en orientering om Fredrikstad Skiarena 
legger vi turen til Stordammen, langs denne 
og til Hattegapen. Hjemveien via Skihytta og 
pumpedalen til Veum og skiarenaen. Turen 
går på stier og skogsveier, for det meste tørt 
underlag.
Varighet: 4–5 timer. Lengde ca. 8 km.
oppmøte: Fredrikstad Skiarena, 
Brønnerødveien, kl. 11.00.
turleder: Pål Sandnes, 911 08 133.

RAVNEBERGET
Søndag 13.oktober

Bli med på turen som går fra Glengshølen i 
Sarpsborg. Vi går til Appelsintoppen med det 
fine utsiktstårnet via Ravneberget, Jomfrusal 
og Herresal. Den er dessverre ikke tilpasset 
barnevogn, noe bratt terreng, sti, grus og asfalt.
Tilbaketuren går langs gang- og sykkelstien, hvis 
ikke stiarbeidet er ferdigstilt. 
Varighet: 3–4 timer. Turen er 6–8 km.
oppmøte: Glengshølen ved liten P-plass 
kl. 11.00.
turleder: Gunnhild Ristesund, 932 35 498.
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Velkommen til et nytt turtilbud! Turtilbudet 
startet høsten 2018 og fortsetter inn i 2019. 
Anita Hougen er turleder på alle turene. 
NB! På disse turene vil det være med hund!

SPjÆRØY
Søndag 17. februar

Vi følger stien ned til vannet, gå over brua og 
følger stien ned til stranda i Labukta. Vi går ned 
til Spjærøykilen og går til Sand, for deretter å gå 
tilbake til Spjær. Ta med matpakke.
passer for: Voksne, lett vanskelighetsgrad. Kan 
være vått gjennom Grønnet.
oppmøte: Offentlig parkeringsplass ved Spjær 
kl. 11.00
Varighet: 6 km, ca. 3 timer.
turleder: Anita Hougen, 908 27 373.

VESTERØY
Søndag 17. mars

Turen starter fra Utgårdskilen videre til Utgård, 
deretter til Skjelsbuveten, en rundtur på 5 km. 
fra Utgård. Ta med matpakke.
passer for: Voksne, middels vanskelighetsgrad. 
oppmøte: Parkeringsplassen ved Utgårdskilen 
kl. 11.00.
Varighet: 7 km, ca. 3 timer.
turleder: Anita Hougen, 908 27 373.

KIRKØY 
Søndag 12. mai 

Turen starter og slutter på Storesand. Vi går 
kyststien til Homlungen fyr, for deretter å 
komme til Skjærhalden. Lett terreng tilbake fra 
Skjærhalden til Storesand. Ta med matpakke.
passer for: Voksne, middels vanskelighetsgrad. 
Ulendt terreng.
oppmøte: Storesand parkering kl. 11.00.
Varighet: 6 km, ca. 2 timer.
turleder: Anita Hougen, 908 27 373.

NORDRE SANDØY
Søndag 16. juni

Denne turen starter på Dalsberg og vil passere 
Nordre Sandøy på langs til Makø. Vi ta en tur 
innom Tordenskioldsbukta på veien. Så tar vi 
ferje fra Makø tilbake til Skjærhalden. Ta med 
matpakke.
passer for: Voksne, lett vanskelighetsgrad.
oppmøte: Hvaler kirke kl. 11.00. Finn 
parkeringsplass ved kirken, alternativt vis a vis 
kirken, parkeringsplass mot betaling. Ferje til 
Nordre Sandøy går fra Skjærhalden.
Varighet: 5 km, ca. 2 timer – i tillegg kommer 
ferjetiden frem og tilbake på ca. 1 time. Egen 
betaling på fergen.
turleder: Anita Hougen 908 27 373.
påmelding: Medlemskontoret: 400 23 137 eller 
nedreglomma@dnt.no, senest 13. juni.

Turer på HvalerVATERLAND OG GAMLEBYEN I 
FREDRIKSTAD
Søndag 20. oktober

Vi rusler en runde i idylliske omgivelser i 
Vaterland, og blir kjent med bygninger og litt 
historie i Gamlebyen. Hvis det ikke er for kaldt 
og regnfullt, avslutter vi med nistemat på vollen 
ut mot elva.
Varighet: 2-3 timer. 
oppmøte: P-plassen ved innkjørselen til 
Gamlebyen kl.11.00.
turleder: Reidun Guldhaug, 934 26 503.

BRATLIPARKEN/FREDRIKSTADMARKA 
SØR
27. oktober

Sentrumsnær søndagstur. Vi møtes i sørenden 
av Bratliparken og går gjennom parken, forbi 
minnesmerker fra krigen og videre langs sti til 
Bjørndalen. Her går vi en runde og tar en rast, 
før vi går tilbake gjennom Bratliparken. 
Varighet: Ca. 3 timer. Lengde 5–6 km.
oppmøte: Sørenden av Bratliparken.  Det 
går vei opp fra Traraveien ved Glemmen 
vgs. Ved behov for parkering, benytt f.eks. 
langtidsparkeringen ved Steffensjordet.
turleder: Tove Lader, 950 71 702.

BASTØY
Dato ikke bestemt, se hjemmesiden

DNT-Nedre Glomma har i samarbeid med 
Horten, Vansjø m.m. fått muligheten til å 
bli med på en av Oslofjordens perler, Bastøy. 
Botaniske opplevelser.
turleder: Nille Oven

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.

ER DU 
DNT NEDRE 
GLOMMAS 
NYE 
MEDHjELPER?

RABATT HOS

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.
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Friluftskurs
KART OG KOMPASS 
torsdag 4. april 

Enkel innføring i bruk av kart og kompass - til 
oppfrisking og for de usikre.
Sted : Østtorphytta.
Kursledere: Per Ove Lindemark og Sigrun 
Svartedal.
oppmøte: Parkeringsplass ved stien inn til 
Østtorphytta kl 17.30.
påmelding: Medlemskontoret, 
nedreglomma@dnt.no

De andre Dnt-foreningene i Østfold 
arrangerer også flere kurs, se nettsiden for 
mer informasjon:

FRILUFTSLIV OG KAjAKK 
2. og 6.–7. april

Teorikveld 2. april Helgetur lørdag 6. og søndag 
7. april. arrangør: DNT Vansjø

DNT UNG INTRODUKSjONSHELG I 
FRILUFTSLIV
Fredag 3. – søndag 5. mai

arrangør: DNT Vansjø

GRUNNKURS HAVKAjAKK
lørdag 4. og søndag 5. mai

arrangør: DNT Vansjø

FØRSTEHjELPSKURS
tirsdag 26. mars

arrangør: DNT Indre Østfold

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.

GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS
lørdag 9.  – søndag 10. mars

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. 
Sted: Østtorphytta
pris: 1900,- for medlemmer i DNT Østfold. 
Kr 2400,- 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 
generell god turkunnskap. Aldersgrense er 16 år.
Kursleder: Anna Hellstrøm.
påmelding: Medlemskontoret, 
nedreglomma@dnt.no, innen 25. februar.

DNT AMBASSADØRKURS
torsdag 9. 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, 
nedreglomma@dnt.no.

NÆRTURLEDERKURS
tirsdag 3. september

For deg som ønsker å være turleder i 
nærområdet. Innehold: Turplanlegging, 
risikovurdering, turlederrollen, utstyr og 
områdeskunnskap.
Kursleder: Anna Hellstrøm.
Varighet: Kl. 18.00-21.00.
Kurssted: Østsiden Fredrikstad. Oppmøte 
ved Gansrød parkeringsplass ved lysløypa på 
Østsiden.
påmelding: Til medlemskontoret, 
nedreglomma@dnt.no.

Sjekk også kurstilbudet fra andre foreninger.

GRUNNKURS HAVKAjAKK
lørdag 25. og søndag 26. mai

arrangør: DNT Vansjø

GRUNNKURS HAVKAjAKK
lørdag 15. – søndag 16. juni  

arrangør: DNT Vanjsø   

AMBASSADØRKURS
Søndag 17. mars

arrangør: DNT Indre Østfold 
 
NÆRTURLEDERKURS
Søndag 17. mars

arrangør: DNT Indre Østfold 
 
KART OG KOMPASS KURS 
tirsdag 2. april

arrangør: DNT Indre Østfold 
 
FERSKINGKURS
lørdag 11. mai

arrangør: DNT Indre Østfold

TOPPTAUKURS
Søndag 11. august

arrangør: DNT Indre Østfold 
 
FERSKINGKURS
Søndag 15. september

arrangør: DNT Indre Østfold

LEDKURS
Søndag 10. november

arrangør: DNT Indre Østfold
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FJELLSPORT

SKarVHeIMen
torsdag 4. – søndag 7. april

Dag 1: reise - bjordalsbu
Vi tar buss fra Oslo Bussterminal til Breistølen 
(1.022 moh) på Hemsedalsfjellet torsdag kl. 
0940. Fremme kl. 1430.  Torsdag ettermiddag 
går vi opp til Bjordalsbu (1.580 moh.), ca. 11 km. 

Dag 2: bjordalsbu - Iungsdalshytta
Ca. 18 km/5 timer. Ruta til Iungsdalshytta går 
sørover, over Øvre Bjordalsvatnet (1571 moh.) og 
østover Gråhyrneran. Nedkjøring i Mjolgerdalen 
til Djupsvatnet (1091 moh.) og videre til 
Iungsdalshytta (1111 moh.). Denne er betjent. 

Dag 3: Iungsdalshytta - geiterygghytta
Ca. 28 km/9 timer. Opp Iungsdøla, over 
Volavatnet, forbi DNTs selvbetjeningshytte 
Kongshelleren (1450 moh.). Her tar vi lunsj. Syd 
for Kongshellernuten, øst for Bolhovd, ned til 
Geiterygghytta (1229 moh.) som er betjent. 

Dag 4: geiterygghytta - Finse stasjon
Hjemreise.   Ca. 16,4 km /6 timer. Ruta via 
Omsvatnet og Omsbreen er vårt første valg 
denne dagen. Denne er ca. 18 km/7 timer.  
Alternativt kan vi gå i brekanten og direkte ned 
til Finse, et par km kortere (totalt 16,4 km). En 
tredje mulighet er å gå via Kyrkjedøra, 20 km/7 
timer. Vi tar tog fra Finse til Oslo kl. 14.34 eller 
kl. 18.19. 

Max antall deltakere på denne turen: 9

nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved 
påmelding!

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.

gradering av turen: Lengde rød/terreng rød. 
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv 
den enkleste skitur kan bli svært krevende med 
utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og 
godt utstyr er det oftest disse turene man husker 
best og som gir godt samhold og gode historier. I 
fjellet går man utenom preparerte løyper og må 
være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken 
riktig og smart.

Selvbetjeningshytte: Hytta er utstyr er utstyrt 
med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og 
gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i 
fellesskap

Kart og ruteinformasjon: Topo 3000-kart 
Filefjell, Turkart Skarvheimen, Turkart 
Hemsedal Nord, alle 1:50 000. Sjekk ut.no 
for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart 
kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på 
Nettbutikken.

påmeldingsfrist: 1 februar til Stephen 
Gangestad ste-gan@online.no,  976 62 001,  
eller Rune Olsen rune.olsen@vinmonopolet.no,  
928 51 029.

pris: Kr. 350.- Betales til DNT Nedre Glomma 
kontonr. 1638 17 33088. Merk Skarvheimen.  
I tillegg kommer kostnader for reise, mat og 
overnatting. 

turledere: Stephen Gangestad og Rune Olsen.
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Seniorgruppas turer er et tilbud til dem som har anledning til å gå tur på onsdag 
formiddag. 

I 2019 er det planlagt 9 turer i vårhalvåret og 11 turer i høsthalvåret. I tillegg 
arrangeres for 7. gang en tur til fjells, denne gang til kjente trakter på Venabygdfjellet 
i begynnelsen av september.

Nærmere opplysninger om turene vil bli gitt på Seniorgruppas informasjonsmøte 
onsdag 13. mars på Musikkhuset, Greåker. Turene blir også annonsert i Fredriksstad 
Blad og Sarpsborg Arbeiderblad på tirsdager og for øvrig lagt ut på foreningens 
nettside www.dntnedreglomma.no og på facebook.

NB: Turer merket med * krever påmelding pga buss. Medlemmer har 
fortrinnsrett, mens ikke-medlemmer kan sette seg på venteliste.  Henv. DNT 
Nedre Glommas kontor, Torggt. 5, Sarpsborg, tlf. 400 23 137, eller e-post 
nedreglomma@turistforeningen.no.  Kontoret er betjent mandag - fredag 
kl. 09:00-15:30.

Velkommen på tur!

For Seniorgruppa:

Erik Leister, 69 39 07 10 – Kirsti Rotvik, 975 69 723 – Liv Simensen, 948 43 419

SENIORGRUPPA

ONSDAG 13. MARS - INFOMØTE
Musikkhuset på Greåker kl.12.00

10. APRIL - KONGSTEN – VATERLAND 
- GAMLEBYEN
turansvarlig: Liv Andersen, 454 49 898

24. APRIL - SKÅRA – BORGE – TVETE
turansvarlig: Asbjørn Borge, 900 54 658 

8. MAI - ENNINGDAL – ELGÅFOSSEN *
turansvarlig: Svein R. Karlsen, 414 00 654

15. MAI - DYPEKLO – OKSRØDKILEN 
– BLÅSOPP 
turansvarlig: Oddvar Eriksen, 481 91 990

VÅREN 2019

22. MAI - THORSØLANDET NORD*
turansvarlig: John Skau, 932 60 458

29. MAI - ULLERØY * 
turansvarlig: Rolf Jul Strand, 913 39 673

5. jUNI - VESTERØY 
turansvarlige: Margareth Larsen og Roald Fiane 
Pettersen, 468 40 249

12. jUNI - RÅDE – OKSNØEN 
turansvarlig: Jorun Bjerkebæk Sommerfelt, 
415 07 094

19. jUNI - ENGELSVIKEN
turansvarlig: Inger-Torill Solberg, 480 55 992

*Krever påmelding, se innledning.
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21. AUG - SØNDRE SANDØY *
turansvarlig: Bjørg Eilertsen, 938 67 917.

28. AUGUST - LØKKEVIKA, SKjEBERG*
turansvarlig: Finn Arne Hansen, 952 70 054.

2.  - 5. SEPT - FjELLTUR TIL VENABU, 
VENABYGDFjELLET
turansvarlige: Liv Simensen og Bjørg Eilertsen.  
Påmelding på Seniorgruppas infomøte 13. mars.

4. SEPTEMBER - LILLENG – ØSTENTO 
- ONSØYKNIPEN
turansvarlig: Asbjørn Borge, 900 54 658

11. SEPTEMBER - FEMDAL, KRÅKERØY
turansvarlig: Liv Simensen, 948 43 419

18. SEPTEMBER - VANSjØ, RÅDE
turansvarlig: Nille Oven, 970 66 836

25. SEPTEMBER - ULLERØY
turansvarlig: Rolf Jul Strand, 913 39 673

2. OKTOBER - TRØSKENOMRÅDET *  
turansvarlig: Kari E. Hansen, 922 16 034.

9. OKTOBER - ÅRVOLLTANGEN * 
turansvarlige: Margareth Larsen og Roald Fiane 
Pettersen, 468 40 249

16. OKTOBER - HOLMSFjELLA, 
TORSNES  
turansvarlig: Finn Arne Hansen, 952 70 054

23. OKTOBER - ENHUS – SANDVIKA 
– POSEHOLMEN
turansvarlig: Inger-Torill Solberg, 480 55 992

30. OKTOBER - SPRINKLET, 
GRESSVIKMARKA
turansvarlig: Oddvar Eriksen, 481 91 990

SENIORGRUPPA, HØSTEN 2019

*Krever påmelding, se innledning.

Ledsaging i Langsua:

”Klar t det går ”
Turer for synshemmede

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. 

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 ØSTTORPHYTTA
lørdag 19. oktober – søndag 20. oktober

Høstturen går til DNTs nybygde hytte på 
Østtorp. Det blir bål og turer i storskogen på sti 
eller traktorvei. Har du aldri vært på en DNT-
hytte før? Nå har du sjansen! Ca 2 km å gå på 
grusvei inn til hytta. Overnatting ute i gapahuk 
eller telt for den som foretrekker det i stedet for 
å sove innendørs. Oppmøte på Sarpsborg stasjon 
lørdag formiddag. Mulighet for overnatting i 
Fredrikstad for de som kommer langveis fra. 
turleder: Anna Hellstrøm, 476 72 792.

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-hytte-
turer i fjellet. 

I 2018 har det vært gjennomført en telttur på 
Hvaler i april, tur til Ravnsjøhytta i november og 
en krevende seksdagers fjelltur gjennom Langsua 
nasjonalpark. Det er blitt en herlig, turglad og 
humoristisk gjeng som ønsker nye deltakere og 
ledsagere hjertelig velkommen!

Det blir to turer i Østfold i 2019. Det er turer 
som passer både for erfarne friluftsfolk og for 
den som ikke har vært på tur før. Det arbeides 
også med å få til en lang fjelltur, kanskje på 
Dovrefjell, i juli eller august. 

KANOTUR
Fredag 24.  – søndag 26. mai

Vi drar ut på fredag ettermiddag og slår opp telt 
og lavvo som en base for helgen. Det blir kanotur 
ut fra leiren både lørdag og søndag. Kanskje 
det er varmt nok for et bad eller to? Enkel 
informasjon om padleteknikk og sikkerhet. 
Vi ordner med kanoer og telt/lavvo. Ta med 
redningsvest, liggeunderlag og sovepose, eller 
si fra dersom du ønsker å låne. Begrenset antall 
plasser. Felles reise fra Fredrikstad stasjon. 
Informasjon og påmelding: 
Anna Hellstrøm, 476 72 792
turleder: Per Brevik.
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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.

”FjELL OG VIDDE” 
– Norges største friluftsmagasin, 6 ganger i året mottar du 
friluftsmagasinet ”Fjell og Vidde”. Bladet er Norges største 
friluftsmagasin. 

MEDLEMSBLAD 
DNT Nedre Glomma startet opp et nytt medlemsblad høsten 
2018 som kommer å følge med som bilag i Fjell og Vidde. 
Medlemsbladet blir utgitt to ganger i året.

RABATT PÅ DNT TURISTHYTTER
Du får tilgang til, og medlemspris på mer enn 550 turisthytter 
til DNT i hele Norge. Barn og ungdom betaler vanligvis kun 
½ pris for overnatting på selvbetjente – og ubetjente hytter 
og på sovesal på betjente hytter.

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 
barnefamilier, ungdom, eldre, fellesturer for folk flest og 
krevende fjellsportturer. Turene kan være fra korte turer 
i nærmiljøet til lengre flerdagersturer i høyfjellet eller 
utlandet. Vi tilbyr også kurs og medlemsmøter. 

 DNTS TRADISjONSRIKE ÅRBOK
Før jul kommer DNT med en årbok som inneholder 
friluftstema eller turområder i sin helhet.

RABATT PÅ DNT TURISTHYTTER 
Du får tilgang til, og medlemspris på mer enn 500 turisthytter 
til DNT i hele Norge. Ungdomsmedlemmer betaler vanligvis 
kun 1/2 pris for overnatting på selvbetjente- og ubetjente 
hytter og på sovesal på betjente hytter.

HYTTENØKKEL
Din egen hyttenøkkel (mot depositum) som passer til nesten 
alle DNTs selvbetjenings- og ubetjente hytter. 

RABATT PÅ EN REKKE PRIVATE FjELLSTUER
Mange private fjellstuer og turisthytter som ligger naturlig 
i DNTs sti- og rutenett tilbyr DNT-medlemmer rabatt på 
overnatting. På UT.no kan du sjekke hvilke overnattingssteder 
som gir rabatt. 

 UTFORSK NABOLANDENE
Rabatt på fjellhyttene til turistforeningene i Sverige, Finland 
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 
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.

RABATT PÅ NSBS KUNDEKORT
Du får NSBs kundekort for 550kr (normal pris er 750kr). 
Kundekortet gir deg 20 % rabatt på NSBs avganger. I tillegg 
kan du ta med deg ett barn under 16 år gratis. 

BUSSBILLETT TIL HALV PRIS
Nye medlemmer  kan bestille et rabattkort som gir 50% rabatt 
på bussreise med NOR-WAY Bussekspress. Rabattkortet 
er personlig og gjelder kun for en person en vei på valgfri 
reisestrekning innen NOR-WAY Bussekspress sitt rutenett 
som ikke krever bussbytte. 

10-15%  RABATT PÅ OSLO SPORTSLAGER 
Hos Oslo Sportslager får du 10 % rabatt ved varekjøp opptil 
1500 kroner, 15 % over 1500 kroner. Oppgi medlemsnummer 
for å få rabatt. NB! Rabatten gjelder ikke ved kjøp av Everest-
sykler.  www.oslosportslager.no

RABATT PÅ FORSIKRING 
Les mer om medlemsrabatter i Gjensidig på:  
www.gjensidig.no/dnt

RABATT PÅ FESTIVALER 
Fjellfilmfestivalen, Vinjerock, Peer Gynt-stemnet,  
Førdefestivalen og Kristinspelet.

RABATT HOS G-MAx 
DNT Nedre Glomma har lokal rabattavtale.

Mer informasjon om medlemsfordeler finner du på 
www.dnt.no/medlem/fordeler/

GODE GRUNNER FOR Å BLI MEDLEM I 
DNT NEDRE GLOMMA

BILDER (NY!)
På turer i/arrangement i regi av DNT Nedre 
Glomma kan det bli tatt bilder av deltakerne i 
løpet av turen/arrangementet. Disse bildene vil i 
ettertid bli benytte i regi av DNT Nedre Glomma 
(sosiale medier, nettsider, medlemsblad, 
turprogram og andre publikasjoner). Hvis du ikke 
ønsker å bli fotografert, vennligst gi beskjed til 
turleder.

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 infor-
masjon 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.dnt.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.

GENERELL INFORMASJON
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MEDLEMSKONTINGENT 2019
Familiemedlemskap 1 250,-
Hovedmedlem  695,-
Ungdom (19 -  26 år) 350,-
Skoleungdom (13 – 18 år) 215,-
Barn (0 – 12 år)  130,-
Honnør (over 67 år eller uføre)  540,-
Husstandsmedlem 380,-
Livsvarig medlem (pris 25 x hovedmedlem) 17 375,-

Innmelding:
•www.dnt.no/medlem
•Ta kontakt med medlemsservice på tlf. 4000 1870 


