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SNØDEKTE VIDDER: 
 Hardangervidda om vinteren er 
magisk med Gaustatoppen som 
ruver i det fjerne!   Foto:  Marius 
Dalseg Sætre.

DET ER LITE SOM KAN måle seg med den norske fjellheimen vinterstid. Lange 
hvite vidder, snøfokk, stiv kuling og lav vintersol. Vi som har opplevd vinterfjellet, kan lett 
kjenne en dragning til fjells så fort de første dagene med frostrøyk melder sin ankomst. 
Kriblingen etter snødekte vidder og ski på beina lyser opp selv den  mørkeste vinter dagen. 
Denne gleden vil vi at enda flere skal få kjenne på! 

Gleden ved å oppleve fjellet, uavhengig av erfaring eller kunnskap. Enten du er 
 nybegynner på ski eller du er en dreven skiløper som har lang erfaring med  vinterfjellet. 
I dette programmet håper vi å ha noe for alle. At du kan finne en tur som passer akkurat 
deg. En fellestur byr på opplevelser på både betjente og ubetjente hytter. Kanskje har du 
lang erfaring med skiturer på Hardangervidda, men har aldri testet  rutene i Jotunheimen? 
Kanskje er dette vinteren du tar med familien til fjells for første gang?  Alternativene er 
mange, og vi håper programmet for vinteren både inspirerer og  motiverer.

God tur!

DNT Oslo og Omegn, Storgata 3, 0155 Oslo
228 22 800 / dntoslo.no / marked@dntoslo.no
DNT Oslo og Omegn er miljøsertifisert og bruker miljøgodkjent papir. 

UTGIVER: DNT Oslo og Omegn
OPPLAG: 100 000
REDAKTØR OG DESIGN: Jasemin.folvik@dntoslo.no
TRYKK: Panzerprint

SELVBETJENINGSHYTTER34
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VÅRE TURTIPS

DNT-NØKKELEN  
DNTs standardnøkkel passer til de aller fleste ubetjente og selvbetjente hytter. Det er 
derfor en god regel å alltid ha med seg nøkkelen når du skal på tur. Medlemmer kan få 
nøkkelen mot et depositum på kr. 100. Bestill DNT-nøkkelen i vår nettbutikk eller i ett 
av våre tursentre. Les mer på dntbutikken.no.

TRANSPORT TIL FJELLS
Det går tog og buss i alle dalfører til fjells. Flere av våre gode samarbeidspartnere har 
direkteruter til og fra fjellet. Vi anbefaler deg å bruke entur.org for å plan legge din reise. 
Entur gir deg reiseforslag på tvers av fylker og kollektiv selskaper og gjør det enkelt å 
finne den beste ruten fra din dør til fjells. Tenk på miljøet, reis kollektivt!  

FØREMELDINGER
På våre nettsider legger vi ut turfolkets og lokalfolkets siste tilbakemeldinger om vær 
og føreforhold i fjellet.  Du vil finne føremeldinger for alle fjellområdene hvor DNT har 
hytter. Sjekk  dntoslo.no/forerapport når du planlegger turen din.  

SMARTE APPER
 Det er et fåtall steder i fjellet som har dekning, men disse appene er det likevel lurt å 
laste ned før turen: yr eller VG Pent, DNT Medlem, Hjelp 113, DNT SjekkUT og UT.no. 

FOR BARNEFAMILIER
Turboteamet fra Barnas Turlag inviterer til lek og moro. De kommer til Fondsbu i 
 vinterferien, 18.-22/2, og til Liomseter og Sota Sæter i påsken. Bli med på skilek, 
snøhule graving, matlaging utendørs og mye mer. Store og små er garantert nye venner 
og flotte ute opplevelser!   Les mer om tilbudet på barn.dntoslo.no/turboteam.

Å dra på fjelltur krever forberedelser. På de neste sidene finner du tips som kan gjøre 
planleggingen enklere slik at du får gode og trygge opplevelser i vinterfjellet. 

ENKEL  
Lette dagsturer på merkede ruter 
eller arrangementer som passer 
for alle. 

MIDDELS  
Dagsetapper på inntil 10-15 km, 
for det meste på merkede ruter. 
Passer for deg som er i normal
god form. 

KREVENDE  
Dagsetapper på inntil 20-25 km, 
delvis utenom merkede ruter. 
Passer for deg som er i god form 
og har noe fjellerfaring. 

EKSTRA KREVENDE 
Dagsetapper på mer enn  25 km, 
ofte utenom merkede ruter. Passer 
for deg som er i svært god form og 
har god fjellerfaring. 

VÆR OG FØRE:  Vinterfjellet er lunefullt, og forholdene skifter raskt. Foto: Marius Dalseg Sætre. 

GRADERING
Er du usikker på hvor krevende turene er? De fleste av DNTs fellesturer og 
aktiviteter er merket med både hvem turen passer for og hvor krevende den 
er. Les nøye om turen og nivået på forhånd. Da er det lettere å velge riktig 
tur for deg. Merk at de ulike nivåene kun er generelle graderinger, som ikke 
 nødvendigvis passer for alle turer og aktiviteter og at terrenget kan være 
svært varierende. En topptur kan for eksempel være bare en kort dagstur, 
men  gradert som krevende.

TIPS TIL UTSTYR
Å legge ut på tur i vinterfjellet krever mye og riktig utstyr. Men alt må 
ikke være nytt. Flere av våre hytter leier ut fjellski og utstyr. Ta direkte 
 kontakt med  hyttene angående utleie. På bua.io kan du låne utstyr til sport 
og  friluftsliv helt  gratis. På nett selges også masse brukt utstyr til en rimelig 
pris. Kom gjerne innom ett av DNTs tursentre. Her kan du finne brukte 
kvalitets klær og betale med vipps direkte til selger. Du finner også mye fint 
 utstyr til medlemspris. Det viktigste er at det passer deg og din tur.
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SLIK ER VINTERRUTENE MERKET  
Vinterrutene på fjellet er merket med naturkvist. 
Noen få er merket med bambus- eller  plaststikker. 
Fjellrutene er bare merket deler av vinteren, bort-
sett fra noen få som er permanent merket med 
staker, staur, maling på trær, plastbånd eller på 
 annen måte. Nesten alle skogsløyper er  permanent 
merket. Merkingen utføres av turistforeningene, 
hoteller og lokale organisasjoner. 

Merkingen kan bli forsinket eller falle bort på 
grunn av vær- og føreforhold som gjør det umulig 
å få satt ut kvisten. Vær oppmerksom på at ruta 
inn til en hytte kan være merket uten at hytta er 
åpen fordi ruta leder videre til en annen hytte som 
er åpen. 

DNTS MERKEDE VINTERLØYPER  
Kvistekartet viser oversikt over hvilke ruter som 
er merket i påsken. Før og etter påske er det færre 
åpne  hytter og ruter som er merket. Rutene som er 

merket i et lengre tidsrom, finner du i  oversikten 
over merkeperiode. Kvistekartet for 2019 blir 
klart i månedsskiftet  desember/januar. Følg med 
på våre nettsider  dntoslo.no hvor vi legger ut 
 oppdatert kvistekart så snart det er klart. 

FØLG ALLTID MED PÅ KARTET 
Selv om de merkede vinterrutene ofte er et trygt 
veivalg i vinterfjellet, kan du ikke alltid stole på 
merkingen. Kvist kan være føyket ned, nappet opp 
eller spist av rein. Været kan også gjøre at du ikke 
kan følge merkingen. 

Kvistene er ingen erstatning for kart og kompass, 
så følg derfor alltid med på kartet når du går, slik at 
du til enhver tid vet hvor du er. Det finnes mange 
turkart som er tilpasset ulike fjellområder og har 
vinterrutene inntegnet. 

Norge-serien 1:50 000 fra Nordeca dekker hele 
landet. Selv om du bruker GPS, må du uansett ha 
med papirkart og kompass. 

FJELLVETTREGLENE 
Uansett om du er nybegynner eller en dreven fjell-
vandrer er fjellvettreglene gode å ha i bakhodet før 
og under turen. 

PLANLEGG TUREN 
Planlegging er ikke bare inspirerende og gøy, men 
også en nødvendighet for å gjøre turen til en tryg-
gere opplevelse. 

TA TRYGGE VEIVALG 
Du bør alltid vurdere hvor det er trygt å gå. 

BRUK KVISTEKARTET 
På våre nettsider finner du et kvistekart som viser 
hvor og når de forskjellige rutene er kvistet.
 
KLÆR OG UTSTYR 
Ta alltid med ryggsekk og det utstyret fjellet krever. 
Se gode råd og tips på dnt.no. 

HUSK VINDSEKKEN 
Vindsekk er obligatorisk utstyr for vinterturer i høy-
fjellet. Den gir ly for vær og vind – både når du tar 
en pause og når du må søke beskyttelse. 

SJEKK VÆR OG FØRE 
Ikke ta sjanser! Selv korte turer kan bli vanskelige 
hvis været kommer overraskende på deg. 

HVIS UHELLET ER UTE 
På turer i vinterfjellet kan man gå lenge uten å treffe 
andre. Da kan riktig sikkerhetsutstyr og kunnskap 
om kameratredning bli livsviktig. 

KART OG KOMPASSKURS
Er du ikke helt trygg på kompasset? Selv om du 
kan lese kart, er det også viktig å kunne kompass, 
spesielt på vinterturen. Delta på nybegynnerkurs i 
Oslo og meld deg gjerne på fellestur for å øve før 
du tar turen alene. 

VINTER 2019

SIKKERHET I VINTERFJELLET 
Det norske vinterfjellet gir mulighet for store  naturopplevelser, men krever kunnskap av oss som ferdes 
der. Skiturer i vinterfjellet kan være en mektig  opplevelse. Noen ganger litt for  mektig. Vær omslagene 
kan komme brått, men tar du dine forhånds regler og har det utstyret og den kompetansen som kreves, 
er det mange gode opplevelser som venter på deg! Her kommer det noen tips til hvordan du kan gjøre 
vinterturen tryggere. Les mer på dnt.no/vintervett.

KART OG KOMPASS:  Meld deg på kart og kompasskurs. Foto: Marius Dalseg Sætre. 

p DET SIKRESTE:  Husk at en 
GPS går tom for strøm og at kart og 
GPS på mobilen ikke fungerer uten 
dekning. Foto: Marius Dalseg Sætre.
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FELLESTUR

Det er så fint å gå i fjellet, og det er enda bedre når du kan dele opplevelsen med 
 andre. Med DNT Oslo og Omegn går du med kvalifiserte turledere. Her får du 
 informasjon om hvordan det er å være med på fellestur i vinterfjellet.

HVEM KAN BLI MED PÅ TUR? 
Alle! Vi har fellesturer for alle aldre og med forskjellige vanskelighetsgrader. Gjennom 
hele året har vi turer som spenner fra trilleturer i Nordmarka til overnattingsturer på 
 ubetjente hytter i marka og hytte til hytte-turer i fjellet eller klatreturer i fjellet. Ta en 
titt på dntoslo.no for å finne turen som passer for deg. Her i dette turprogrammet kan du 
se oversikten over alle turene du kan melde deg på i fjellet i vinter.

Mange spør oss om man må melde seg på sammen med noen man kjenner. Absolutt 
ikke! De fleste som melder seg på tur, kommer faktisk alene. Underveis på turen blir 
du godt kjent med de andre deltagerne, dere deler utfordringer, hjelper hverandre og 
 opplever den fantastiske turen sammen. Hver kveld avslutter vi dagen med felles middag, 
enten servert på betjent hytte eller laget i felleskap på selvbetjent hytte. 

BOOKE TUREN 
I dette turprogrammet kan du finne turer som passer deg og din vanskelighetsgrad. Her 
finner du turnummeret og kan søke opp turen på våre nettsider dntoslo.no.

I turbeskrivelsen på nett kan du lese mer om turen fra dag til dag. Her finner du 
 informasjon om ruten vi skal gå, antall km, pris og estimert tid på turen. Du vil også se 
hvor mange deltagere det er plass til på turen. Før du booker, kan det være greit å vite om 
du skal være med helt fra Oslo eller om du møter opp i fjellheimen. Gi oss også beskjed 
om allergier eller annet vi og hyttene må ha informasjon om.

GRADERING AV TUREN
Det skal være gøy å gå på fellestur, men har du valgt en for krevende tur, kan skigleden 
og naturopplevelsen bli ødelagt av tunge bakker, tungt føre og krevende værforhold. Det 
er derfor viktig at du ikke undervurderer vanskelighetsgraden når du skal velge tur. Den 
samme turen kan oppleves som svært krevende for noen og veldig lett for andre. Sett deg 
grundig inn i ruten og terrenget turen går i. 

Er du i tvil, ta gjerne kontakt med ett av tursentrene til DNT Oslo og Omegn eller 
 direkte med aktivitetsavdelingen. Er du nybegynner, anbefaler vi at du velger en lettere 
tur – enkel til middels (blå/grønn).

TURLEDERS ROLLE
Fellesturene ledes av fjellfolk som har solid 
er faring og har gjennomført DNTs vintertur-
lederkurs eller tilsvarende. Våre turledere gjør 
dette på 100 % frivillig basis og er ikke lønnet av 
oss. De drives av gleden over å ferdes i naturen og 
vil gjerne la andre få oppleve det samme.

Turlederne går gjennom ruten med deltagerne 
hver kveld og har overordnet ansvar for  fordeling 
av rom, de gir informasjon underveis på turen og 
 tilpasser tempo og pauser underveis.  Turlederne 
våre har med enkelt førstehjelpsutstyr og er 
 grundig  kurset for å håndtere utfordringer som 
kan oppstå. På alle vinterturene våre er det to 
turledere, noe som gir økt trygghet og bidrar til 
økt fleksibilitet på tempo og fart.

 
FØR DU DRAR PÅ TUR
Hvem har ikke lagt ut på lengre turer for så 
å finne ut at formen er for dårlig? Det er lurt å 
 investere i oppbygging av formkurven i god tid før 
fjellturen. Det gir god mosjon å gå turer – bedre 

enn du tror. Finn en tur som er egnet for ditt nivå. 
Du bør ha basiskunnskaper om kart og kompass 
på plass.  Sikkerheten på vinterturene baseres på 
 erfaringerne som finnes i de 9 fjellvett-reglene. 
Skulle det skje uhell eller ulykker, har turlederne 
god kjennskap til førstehjelp. Det er også viktig at 
den enkelte deltaker er bevisst sitt ansvar.

 
PAKKELISTE OG UTSTYR
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig 
bekledning og utstyr i sekken. På nettsiden til 
DNT Oslo og Omegn finner du pakkeliste for 
 vinterturene. Et godt tips er å teste utstyret før 
du drar på tur. Sjekk at sekken ikke er for tung, at 
skoene ikke klemmer og at utstyret er i orden.

Det er obligatorisk at alle deltakere på vinter-
turene har med sin egen sovepose,  ligge underlag, 
vindsekk/nødbivuakk og spade. Skifeller og snø-
briller (stormbriller) er også svært nyttig  utstyr på 
vinterturer. Sett deg godt inn i pakkelisten når du 
forbereder vinterturen. 

ALENE PÅ FELLESTUR? Underveis på turen blir du godt kjent med andre deltagere. Foto: Marius Dalseg Sætre.  

fra start til slutt



11VINTER 2019

TURPROGRAM FJELL 2019

Vi har mange aktiviteter i vinter. Flere av turene våre er populære gjengangere som vi 
gjennomfører år etter år. Vårt mål er alltid å kunne tilby nye og spennende turer og 
aktiviteter. Her er noen av nyhetene vi har for vinteren 2019.

SVIPPTUR TIL FJELLS 
Raskt opp til fjells og ned igjen! Dette er turen for deg som er i god fysisk form, har 
et sterkt ønske om å oppleve fjellet på sitt aller vakreste, men som har litt lite tid i en 
 hektisk hverdag.  Vi arrangerer svippturer til Jotunheimen og Skarvheimen. 

Ideen bak turene er å komme seg raskt langt inn i fjellheimen og oppleve vakker natur 
og tøffe skiturer. Turene går fra fredag til søndag, med skiturer på begge reisedagene.

URØRTE SPOR I JOTUNHEIMEN
En helt ny rute laget på anbefaling av vår bestyrer på Fondsbu! Her får du kjenne på det 
virkelige vinterfjellet i et spektakulært, nesten øde terreng. En eventyrlig tur på urørt 
snø i Jotunheimen. Turen går over fem dager, og vi bor på selvbetjente hytter i vakre 
omgivelser. Vi avslutter turen på den betjente hytta Fondsbu og får et velfortjent måltid 
som avslutning på en nydelig tur i Jotunheimen. 

VINTERTELTING FOR NYBEGYNNERE 
Har du lyst til å se hva vinterteltlivet har å by på, men vil ikke dra alene? Har du ikke 
sovet ute om vinteren før? Har du lyst til å få en liten innføring i hvordan man graver 
en levegg, hvordan man holder seg varm eller bruker primus om vinteren? Hvor får 
man drikkevann fra når alt er frosset? Hvordan holder man varmen når det er kaldt 
ute?  Visste du for eksempel at man kan bruke to soveposer utenpå hverandre eller ha en 
 varmeflaske i soveposen for ikke å fryse om natten? Bli med DNT ung til Finse!

På denne turen blir det fokus på å lære hva vintertelting på fjellet innebærer og på 
prøving og feiling i trygge omgivelser.

INTERNASJONAL TOPPTURHELG 
Bli med på internasjonal toppturhelg på Hemsedalsfjellet. Fokuset blir på trygge topptur-
er der både randonnée, telemark og splitboard er mulig å bruke. På grunn av skiftende 
vær og korte dager på denne tiden av året blir ikke turene de lengste eller mest krevende. 

TIDSKLEMMA?   Meld deg på en 
av våre turnyheter: Svipptur til fjells. 
Foto: Marius Dalseg Sætre.

TURNYHETER

SVIPPTUR TIL FJELLS  
JOTUNHEIMEN
TURKODE: 12014

URØRTE SPOR I 
JOTUNHEIMEN
TURKODE: 12037

VINTERTELTING FOR 
NYBEGYNNERE
TURKODE: 12166

INTERNASJONAL 
TOPPTURHELG
TURKODE: 12181

SVIPPTUR TIL FJELLS  
SKARVHEIMEN
TURKODE: 12002

DNT-BUSSEN
I vinter setter vi opp egne busser mellom Gjendesheim og Otta. Dette 
gjør vi for at du skal kunne komme deg enkelt, greit og raskt til og 
fra fjellet. Husk å booke på forhånd, da er du sikret plass på bussen. 
DNT-bussen har flere avganger og starter allerede i vinterferien og 
går helt frem til 1. mai. Se dntoslo.no for informasjon og påmelding.
TURKODE: 12067 til fjellet
TURKODE: 12124 fra fjellet
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Femundsmarka

Rondane

Oslomarka

Hardangervidda

Skarvheimen

Jotunheimen

Breheimen

Dovrefjell

Langsua

Alvdal Vestfjell

TURPROGRAM
Bli med oss på tur! På de neste sidene vil du finne oversikt over 
alle turer og kurs vi har i fjellet. Les mer, bestill og betal turen på 
nett. Slik gjør du: Gå inn på dntoslo.no/tur og finn din tur. Søk på 
turnummer hvis du allerede har bestemt deg. 

Ta med naturen hjem. 
Nyt livet ute og inne!

Et hjem fullt av planter er ikke bare vakkert – det er bra for deg også.
Uansett hvordan du vil innrede hjemmet ditt, er du velkommen til Plantasjen. 

210x260_DNT_11.2018_Final.indd   1 06.11.2018   20.06
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DOVREFJELL
Snøhetta på Dovrefjell ble i tidligere tider regnet 
for å være Norges høyeste fjell. I dag vet vi bedre, 
men det er lett å være enig i at Snøhetta- massivet 
er imponerende der det rager høyt og fritt over 
fjellviddene på Dovrefjell. Vest for Snøhetta 
 forandrer fjellformasjonene karakter. Fjellene 
 mellom Sunndalen og Romsdalen er atskillig 
villere enn de lengre øst. 

BREHEIMEN
Breheimen ligger nordvest for Jotunheimen. 
Joste dalsbreen,  Fortundalsbreen og Tverrå-
dalskyrkja kan oppleves her i  Breheimen og er 
kanskje  Norges mest mangfoldige fjellområde. 
Med  frodige grønne daler og karrig høyfjells-
natur toppet av breer er fjellområdet  kontrastfylt. 
 Breheimen ble nasjonalpark i 2009.

JOTUNHEIMEN
Fastlands-Norges mektigste fjellmassiv. Her er 
grupper av  skarpe fjellrygger som ender i høyreiste 
tinder, høye platåer og flyer.  Mellom tinder og 
 rygger går dype daler, mange  f rodige med elver, 
fosser og sjøer.  Jotunheimen er det  fjellområdet 
med flest 2000-meters topper i hele Norge, med 
Galdhøpiggen som den høyeste på 2469 moh. 

SKARVHEIMEN
Naturen er svært variert i fjellområdet som fikk 
navnet Skarvheimen så sent som i 1995. Fra 
 Hemsedal i øst til Aurland i vest, fra Tyin og 
Filefjell i nord til Hallingdal og Bergensbanen i 
sør, fins alt fra brede daler og vide flyer til kvasse 
tinder og stupbratte lier. Her møtes øst- og 
 vestland i et mektig favntak.

HARDANGERVIDDA
Hardangervidda er Nord-Europas største 
 høyfjellsplatå. Her er det langstrakte vidder, fiske-
muligheter i massevis, rikt dyre- og planteliv og 
spektakulære fosser. Vestre del av Hardangervidda 
er kupert, og en av Norges største breer, Hardan-
gerjøkulen, ruver i nordvest. Den karakteristiske 
Hårteigen, 1690 moh, er selve veiviseren.

FEMUNDSMARKA
På begge sider av den mektige innsjøen 
 Femunden, som er Norges tredje største  innsjø, 
ligger Femundsmarka. Innsjøen strekker seg 
seks mil nordover fra Femundsenden i Hedmark 
til Nordvika i Sør-Trøndelag. Femundsmarka er 
er et flott område med skikkelig villmark, lekre 
fiskevann og bjørke- og furuskog. 

RONDANE /ALVDAL VESTFJELL
Rondane er et praktfullt fjellområde. Det har flere 
2000-meters topper, som f.eks. Rondeslottet, 
Høgronden og Storronden, men også frodige 
daler og rikt planteliv. Rondane er både for deg 
som vil opp på topper og for deg som vil rusle 
langs  frodige lettgåtte stier. Alvdal Vestfjell er 
et rolig, lettgått  område med nydelige hytter og 
 Sølnkletten som selve diamanten. 

LANGSUA
Mellom Valdres og Gudbrandsdalen finner vi 
Jotunheimens forgård, som rommer granskog 
og furumoer, bjørkelier og steinflyer, topper og 
tinder. Få fjellområder i Norge kan måle seg med 
Langsua når det gjelder frodighet høyt til fjells. 
Langsua er fremdeles et område som har en fin 
blanding av uberørt natur og fredelige seter-
miljøer. Et fint og lett turterreng med kort avstand 
mellom hyttene.

FJELLOMRÅDENE VÅRE



16 17VINTER 2019 VINTER 2019

TURPROGRAM FJELL 2019TURPROGRAM FJELL 2019

Hardangervidda

TURER FOR VOKSNE

KLASSIKEREN HARDANGERVIDDA ØST

Flott skitur gjennom den østlige delen av Hardangervidda med ansiktet vendt mot solen. 
Fantastisk høyfjellsvidde uten bratte bakker som skal klyves eller nifse utforkjøringer. 

DATO: 16/3TURKODE: 12077 DAGER: 8

HARDANGERVIDDA MED HUNDESPANNFØLGE

En nydelig skitur på Hardangervidda, der hundespannet frakter noen kilo av hver deltakers bagasje. Deilig!  
DATO: 5/4TURKODE: 12010 DAGER: 8

HARDANGERVIDDA LIGHT

Nydelig tur i den østlige delen av Hardangervidda i et 
lett, variert fjellterreng. Vakre omgivelser og lettere 
 terreng gjør dette til en flott fellestur for deg som 
ønsker å komme deg ut uten å møte altfor mange 
utfordringer underveis.

DATO: 7/3TURKODE: 12003 DAGER: 4

I HJERTET AV HARDANGERVIDDA

Dette er utvilsomt den klassiske skituren mange drømmer om! Hardangervidda er perfekt for deg som ønsker 
en litt rolig tur i vakre omgivelser uten for mange tøffe motbakker og skumle utforkjøringer. 

DATO: 12/4,16/4TURKODE: 12083 DAGER: 6

MASSIV IV – HARDANGERVIDDA

Denne Hardangerviddaturen er perfekt for deg som ønsker mange dager på skitur og som liker å gå med sola 
midt imot hele veien.

DATO: 4/4TURKODE: 12011 DAGER: 9

SKITUR PÅ HARDANGERVIDDA  55+ 

Hytte til hytte-tur. Hardangervidda passer perfekt for deg som ønsker en tur i vakre omgivelser uten for mange 
tøffe motbakker og skumle utforkjøringer. Et fantastisk skiterreng med store variasjoner. På Krækkja blir det 
spennende lysbildekåseri.

DATO: 1/4TURKODE: 12148 DAGER: 5

BREHEIMEN:   Fellestur 
i  spennende fjellandskap. 
Foto: Marius Dalseg Sætre. 
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RONDANE LIGHT

En lettere tur rundt inngangen av majestetiske Rondane. For deg som vil lære mer om å gå på ski i vinterfjellet.
DATO: 28/2TURKODE: 12048 DAGER: 4

KLASSIKEREN I RONDANE

Denne turklassikeren starter med en natt på Hjerkinn Fjellstue, deretter går vi sørover og avslutter på 
den betjente DNT-hytta Bjørnhollia.

DATO: 5/4TURKODE: 12001 DAGER: 7

SAGA I LILLEHAMMER – RONDANE

SAGA strekker seg hele veien fra Lillehammer til Dovre. SAGA I går fra Lillehammer til Rondane. 
SAGA I og SAGA II kan ikke gås sammenhengende i 2019.

DATO: 30/3TURKODE: 12046 DAGER: 8

LANGHELG I ALVDAL VESTFJELL

Bjørkeskog og rolige fjell med Store Sølnkletten som ruver over fjellområdet. Bli med på en koselig skitur!
DATO: 14/3, 21/3TURKODE: 12034 DAGER: 4

SAGA II RONDANE – DOVRE
DATO: 6/4TURKODE: 12047 DAGER: 8

SAGA strekker seg hele veien fra Lillehammer til Dovre. SAGA II går fra Rondane til Dovre (Snøhetta). 
SAGA I og SAGA II kan ikke gås sammenhengende i 2019.

LANGHELG FRA FINSE

En klassisk skitur på Hardangervidda. Med hvite vidder og Hardangerjøkulen i din umiddelbare nærhet, 
vil denne skituren kunne bli en vakker opplevelse.

DATO: 4/4TURKODE: 12084 DAGER: 4

PÅSKETUR I SKARVHEIMEN

Skarvheimen, et fantastisk skiterreng med store variasjoner. Flotte dagsturmål med storslått utsikt. Opp- og 
nedkjøringer som de fleste av oss kan klare og dagsetapper mellom hyttene som ikke er altfor lange. 

DATO: 13/4TURKODE: 12090 DAGER: 5

Jotunheimen
SKITURER FOR FERSKINGER PÅ GJENDESHEIM

Denne turen inneholder fine dagsturer i området ved Gjendesheim. Vertskapet står for utsøkt lokal produsert 
mat som nytes med fantastisk utsikt. 

DATO: 28/2TURKODE: 12056 DAGER: 4

GJENNOM JOTUNHEIMEN

På denne turen vil du hele veien nyte utsikten mot flere av fjellområdets høyeste og flotteste tinder. 
Over nattingene blir på betjente hytter, hvor vi kommer til dekket bord, og på selvbetjeningshytter.

DATO: 23/3, 30/3, 12/4TURKODE: 12016 DAGER: 8

URØRTE SPOR I JOTUNHEIMEN

En eventyrlig tur på urørt snø i Jotunheimen. Lange, fine etapper i nydelig terreng. 
En tøff tur for erfarne fjellvandrere. 

DATO: 2/4TURKODE: 12037 DAGER: 6

SVIPPTUR I JOTUNHEIMEN

Dette er turen for deg som har litt lite tid, er i god fysisk form og har et sterkt ønske om å oppleve fjellet på sitt 
aller vakreste. Gjendesheim og Glitterheim ligger midt i fantastiske Jotunheimen.

DATO: 29/3TURKODE: 12014 DAGER: 3

VAKRE SKIDAGER PÅ GLITTERHEIM

Området rundt Glitterheim byr på flotte skiforhold med fristende dagsturer både i og utenfor preparerte 
skiløyper. Dagene rundes av med nydelig lokalprodusert mat og hyggelig samvær i peisestua. 

DATO: 28/3TURKODE: 12057 DAGER: 4

Rondane, Dovre og Alvdal Vestfjell

LANGHELG I RONDANE SØR

Denne skituren går i den vestlige og sørlige delen av Rondane. Dette er skituren for deg som ikke ønsker de 
lange, krevende turene i høyfjellet, men som allikevel ønsker fine skiturer i fantastisk landskap.

DATO: 4/4TURKODE: 12051 DAGER: 4

MASSIV III SKARVHEIMEN

En kupert og spennende skitur i ett av de fineste fjellskiområdene i Sør-Norge. Her finnes alt fra brede daler og 
vide flyer til kvasse tinder og stupbratte lier.

DATO: 18/3, 23/3TURKODE: 12012 DAGER: 7

SVIPPTUR I SKARVHEIMEN

Du trenger ikke en hel uke i fjellet for å oppleve mye. Denne helgen går vi tur-retur Finse - Geiteryggen via to 
forskjellige ruter. Herlige skiturer! Mandag morgen er du full av energi og klar for en ny uke.

DATO: 20/3, 3/5TURKODE: 12002 DAGER: 3

Skarvheimen
HØYDEPUNKTER I SKARVHEIMEN 

Turen går i et villt og vakkert fjellandskap i kvistede ruter og med kvalifiserte turledere.
DATO: 10/3, 24/3TURKODE: 12005 DAGER: 7

SKITUR I RONDANE – RONDVASSBU OG BJØRNHOLLIA 55+ 

Hytte til hyttetur. Turen tar deg inn i hjertet av Rondane. Vakkert vinterlandskap med variert terreng der flere 
av Rondanes kjente topper passeres underveis.

DATO: 8/4TURKODE: 12149 DAGER: 5
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BARNAS TURLAG

DNT UNG
GRUNNKURS SKRED (NF) HEMSEDAL – NORDISK 19-30 ÅR

Gjør de sikre veivalgene i fjellet! Gjennom dette kurset oppnår du en grunnleggende forståelse av snøskred.
DATO: 17/1TURKODE: 12152 DAGER: 3

FRA FEMUNDSMARKA TIL SÖTA BROR 19-30 ÅR

På denne turen får du oppleve Femundsmarka på sitt aller beste, fra den kjente østsiden av Femunden til den 
noe mindre kjente svenske delen av dette fantastiske naturområdet. 

DATO: 24/1TURKODE: 12154 DAGER: 4

SENIORTURER
SKI- OG TUROPPLEVELSER PÅ FONDSBU

Har du lyst til å komme opp i det virkelige ville vinterfjellet, bør du bli med på denne turen til Jotunheimen. 
Området rundt Fondsbu byr på flotte skiforhold mellom ville og vakre tinder. Tilrettelagte dagsturer. 
Bestyrer Solbjørg ønsker oss velkommen og byr på god mat og vakker sang.

DATO: 24/3TURKODE: 12147 DAGER: 5

SKITUR PÅ HARDANGERVIDDA  55+ 

Hytte til hyttetur. Hardangervidda passer perfekt for deg som ønsker en tur i vakre omgivelser uten for mange 
tøffe motbakker og skumle utforkjøringer. Et fantastisk skiterreng med store variasjoner. På Krækkja blir det 
spennende lysbildekåseri.

DATO: 1/4TURKODE: 12148 DAGER: 5

SKITUR I RONDANE – RONDVASSBU OG BJØRNHOLLIA 55+ 

Hytte til hytte tur. Turen tar deg inn i hjertet av Rondane. Vakkert vinterlandskap med variert terreng og flere 
av Rondanes kjente topper passeres underveis.

DATO: 8/4TURKODE: 12149 DAGER: 5

KURS I OSLO
KART OG KOMPASSKURS 

Kart og kompasskurs, 3 timers nybegynnerkurs i DNT Oslo og Omegns lokaler i Oslo.
DATO: 6/2, 12/2, 21/2, 5/3, 25/4TURKODE: 12130

Breheimen
MASSIV I + II BREHEIMEN/JOTUNHEIMEN

En skikkelig fjellskitur for fjellvante, skiglade hytte til hytte-folk som liker å gå litt tøffe turer i områder som 
også byr på hyggelige, betjente hytter med fyr på peisen og deilig mat.

DATO: 10/4TURKODE: 12013 DAGER: 6

PÅSKEEVENTYR I BREHEIMEN

En nydelig tur i de mektigste fjellområdene i Sør-Norge.
DATO: 14/4, 16/4TURKODE: 12015 DAGER: 5

GJENNOM FEMUNDSMARKA FRA RØROS 

Fra historiske Røros gjennom vill furuskog sørover i den umerkede og varierte Femundsmarka. 
DATO: 17/2TURKODE: 12063 DAGER: 7

Femundsmarka

PÅSKETUR FEMUNDSMARKA

En rundtur i  Femundsmarka Nasjonalpark. Vidt skue, småkupert terreng og runde topper.
DATO: 13/4TURKODE: 12126 DAGER: 5

MAGISK MIDTVINTERTUR LANGSUA

Det spesielle vinterlyset midtvinters, kortere dager, stilhet og kaldt vær er alle ingredienser for en perfekt 
fjelltur i februar. Langsua er et magisk område med småkupert terreng og med en fin kombinasjon av fjell, 
bjørkeskog og åpne platåer.

DATO: 18/2TURKODE: 12125 DAGER: 6

RUNDTUR LANGSUA, JOTUNHEIMENS FORGÅRD

Bli med til Langsua, hvor etappene er korte og terrenget snilt. Fin tur for deg som ikke har gått så mye i fjellet 
vinterstid. Langsua kalles Jotunheimens forgård, og på fine dager kan man se fjellene ruve i horisonten.

DATO: 6/4, 10/4TURKODE: 12085 DAGER: 5

Langsua

SNØHULETUR PÅ FINSE 8-12 ÅR

En tur for tøffe og vinterglade familier. Grav din egen 
snøhule med kyndig veiledning og bli med på en natt 
ute. Finse er et ypperlig og snøsikkert sted, og alt 
ligger til rette for en naturopplevelse for livet! Dette 
blir en minnerik tur både for deg og barna. 

DATO: 15/3, 22/3TURKODE: 12080 DAGER: 3

TEORI I VINTERFJELLET – TIPS OG TRIKS
DATO: 14/2TURKODE: 12143

Skal du på din første fjelltur i vinter? Her får du råd og tips om planlegging av vintertur, valg av bekledning og 
smart pakking av sekk. Kurset foregår i DNT Oslo og Omegns lokaler i Oslo.

KLASSIKEREN I RONDANE – PÅSKETUR

Nyt påsken i Rondane, et vakkert fjell område med dype daler, åpne vidder og mektige  topper. 
 Trofaste veivisere i godvær er topper som  Rondslottet, Veslesmeden og Storronden.

DATO: 12/4TURKODE: 12081 DAGER: 7
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TOPPTURCAMP PÅ VALDRESFLYA 19-30 ÅR

Vårsol og senvinter i fjellet gir drømmeforhold for toppturer og leirliv på Valdresflya. Bli med på en skikkelig 
fin helg med andre toppturentusiaster!

DATO: 16/5TURKODE: 12176 DAGER: 4

KLATRETUR TIL ULA I SANDEFJORD 19-30 ÅR

Har du ikke prøvd klatring ute før, eller har du lyst til å gjøre det enda mer? Bli med oss til Ula i Sandefjord og 
lær noen nye triks.

DATO: 30/5TURKODE: 12178 DAGER: 4

TOPPTURHELG I SOGNDAL 16-26 ÅR

Har du lyst til å oppleve skikjøring og topptur i noen av Norges vakreste omgivelser? Bli med DNT ung Oslo på 
roadtrip til puddermekka i Sogndalsdalen og Jostedalen.

DATO: 5/4TURKODE: 12169 DAGER: 3

HYTTETUR PÅ FINSE 13-16 ÅR

På denne turen får du sjansen til å oppleve Hardangervidda midt på vinteren. Vi skal bo fast på Finsehytta og 
dra på dagsturer i området begge dager.

DATO: 12/4TURKODE: 12170 DAGER: 3

DNT UNG TUNGTVANNSAKSJONEN 19-30 ÅR

Historien kjenner alle. Denne turen gir deg sjansen til å gå i fortidens spor og oppleve Norges historie på nært 
hold. Bli med på en historisk, utfordrende og ikke minst spennende tur på Hardangervidda.

DATO: 13/4TURKODE: 12172 DAGER: 7

SKITUR I SKARVHEIMEN 19-30 ÅR

Et storslått fjellområde som Skarvheimen, må oppleves. Midt mellom de høye fjell i Jotunheimen og det flate 
høyfjellsplatået på Hardangervidda strekker Skarvheimen seg etter stjernene. 

DATO: 25/4TURKODE: 12173 DAGER: 4

BULDRETUR TIL STANGE 19-30 ÅR

Har du ikke prøvd buldring ute før, eller har du lyst til å gjøre det enda mer? Bli med oss til Stangeskogen og 
utforsk Norges svar på Fontainebleau.

DATO: 4/5TURKODE: 12174 DAGER: 1

TOPPTURHELG PÅ SKARVHEIM 19-30 ÅR

En helg for deg som ønsker å lære og praktisere mer om hvordan man kan gjennomføre trygge toppturer i 
 fjellet. Godt blandet med god mat og selskap på en av DNT Oslo sine nyeste og mest tilgjengelige fjellhytter.

DATO: 22/3TURKODE: 12167 DAGER: 3

DNT UNG SAGA RINGEBUFJELLET 19-30 ÅR

Vil du skape din egen SAGA? På denne turen skal vi gå etappene på Ringebufjellet og benytte oss av de 
 s elvbetjente hyttene langs ruta.

DATO: 4/4TURKODE: 12168 DAGER: 4

VINTER BASECAMP 13-16 ÅR

En sosial vinterleir på Fondsbu med skiturer, uteaktiviteter og lure tips for friluftsliv i vinterfjellet. 
En langhelg i vinterferien med masse ski, snø, lek og moro.

DATO: 21/2TURKODE: 12160 DAGER: 4

VINTERSAMLING OG ÅRSMØTE DNT UNG OSLO 13-30 ÅR

En sosial, billig og innholdsrik aktivitetshelg for deg som er DNT-medlem, har lyst til å bli kjent med nye folk 
og bruke stemmeretten din til å påvirke DNT ung Oslos aktiviteter og prioriteringer for neste år.

DATO: 8/3TURKODE: 12164 DAGER: 3

VINTERTURLEDERKURS DNT UNG OSLO 16-30 ÅR

Kurset for deg som vil ta neste steg i DNTs turlederstige. Lær mer om vinterfriluftsliv, skred, turlederrollen og 
sikkerhet på tur i vinterfjellet.

DATO: 17/2TURKODE: 12159 DAGER: 7

En sosial vinterleir på Gjendesheim med skiturer, 
uteaktiviteter og lure tips for friluftsliv i vinter fjellet. 
En langhelg i vinterferien med masse ski, truger, snø, 
lek og moro. Gjendesheim er et perfekt sted for å møte 
nye mennesker og lære nye ting! 

DATO: 16/2TURKODE: 12158 DAGER: 4

VINTERTELTING FOR NYBEGYNNERE 19-30 ÅR

Har du ikke sovet ute om vinteren før? På denne turen blir det fokus på å lære hva vintertelting i fjellet 
 innebærer, og du kan prøve og feile i trygge omgivelser.

DATO: 29/3TURKODE: 12166 DAGER: 3

TOPPTURHELG PÅ 
SOGNEFJELLSHYTTA 19-30 ÅR

En helg for deg som ønsker å lære og praktisere mer 
om hvordan man kan gjennomføre trygge toppturer i 
fjellet, godt blandet med god mat og hyggelig selskap.
Bli med til fantastiske Sognefjellshytta!

DATO: 30/5TURKODE: 12177 DAGER: 4
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Toppturkurs
TOPPTURKURS JOTUNHEIMEN 

Ved Leirvassbu i hjertet av Jotunheimen ligger det mange topper over 2000 meter som byr på flotte 
 nedkjøringer. Vi finner egnede topper for god introduksjon til topptur.

DATO: 28/3TURKODE: 12111 DAGER: 3,5

SKITEKNIKK OG LØSSNØKJØRING 

Dette er et kurs for deg som vil forbedre svingteknikken, og som ønsker å bli en bedre skikjører med fokus 
på topptur. Kurset er for nybegynnere og viderekommende. Bli med til fjells!

DATO: 11/1TURKODE: 12108 DAGER: 2,5

SKITEKNIKK TELEMARK FOR NYBEGYNNERE 

Dette er et kurs for deg som vil lære å kjøre telemark. Med fokus på grunnleggende skiteknikk og topptur.
DATO: 8/2TURKODE: 12128 DAGER: 1,5

SVINGTEKNIKK OG TRYGGHET PÅ FJELLSKI 

Bli med til Varingskollen like utenfor Oslo for å bli bedre nedover på fjellski. 
DATO: 8/3TURKODE: 12109 DAGER: 1,5

Alpine skikursFJELLSPORT
Skred

DATO: 7/2, 28/2TURKODE: 12098 DAGER: 4

Isklatring

NF GRUNNKURS SKRED ALPINT

Gjennom dette skredkurset oppnår du en grunnleggende forståelse av snøskred, vurdering av terreng, 
 betydningen av den menneskelige faktor og andre forhold som påvirker  skredfaren. 

Har du lenge hatt en drøm om å hakke løs på  vertikal 
is? Isklatring er en ekstra spennende og morsom 
 utfordring. Et nybegynnerkurs i isklatring er lavterskel 
og gøy. Bli med i de frosne fossene i Hemsedal!

DATO: 15/2TURKODE: 12103 DAGER: 3

NF GRUNNKURS SKRED ALPINT 

Gjør de sikre veivalgene i fjellet! Gjennom dette skredkurset oppnår du en grunnleggende forståelse av 
snøskred, vurdering av terreng, betydningen av den menneskelige faktor og andre forhold som påvirker 
 skredfaren. 

DATO: 24/1TURKODE: 12092 DAGER: 4 STED: Hemsedal

NF GRUNNKURS SKRED NORDISK 
DATO: 17/1TURKODE: 12097 DAGER: 4

Gjennom dette skredkurset oppnår du en grunnleggende forståelse av snøskred, vurdering av terreng, 
 betydningen av den menneskelige faktor og andre forhold som påvirker  skredfaren. 

STED: Rjukan

STED: Sogndal

ISKLATRING NYBEGYNNERKURS 

Har du lenge hatt en drøm om å hakke løs på  vertikal is? Bli med i de frosne fossene på Rjukan! Rjukan er 
verdenskjent for sine gode isklatringforhold. Et nybegynnerkurs i isklatring er lavterskel og gøy for deg som er 
nysgjerrig på sporten. 

DATO: 1/2, 8/2TURKODE: 12100 DAGER: 3 STED: Rjukan

ISKLATRING INTRODUKSJON 

Isklatring er moro, spennende og teknisk utfordrende! Rett utenfor Oslo finner man gode muligheter for å få 
en innføring i isklatring. 

DATO: 26/1TURKODE: 12102 DAGER: 1 STED: Oslo

STED: Hemsedal

TOPPTUR OG SVINGTEKNIKK FOR VIDEREKOMMENDE

Dette er et kurs for deg som vil forbedre svingteknikken og som ønsker å bli en bedre skikjører.
DATO: 18/1TURKODE: 12127 DAGER: 2 STED: Varingskollen

STED: Hallingskarvet Skisenter

STED: Varingskollen

STED: Varingskollen

TOPPTUR OG SVINGTEKNIKK FOR NYBEGYNNERE 

Dette er et kurs for deg som har lite eller ingen erfaring med toppturutstyr og som vil bli bedre i svingteknikk 
samt bedre rustet til å være med på toppturer i høyfjellet.

DATO: 4/1, 24/1TURKODE: 12105, 12107 DAGER: 1,5 STED: Varingskollen

STED: Leirvassbu

TOPPTURKURS JOTUNHEIMEN 

I Hurrungane finner du Norges spenstigste topper, flere av disse kan by på fantastiske  nedkjøringer! 
Vi overnatter i telt ved Leirvassbu i fantastiske omgivelser.

DATO: 25/4TURKODE: 12113 DAGER: 3,5 STED: Leirvassbu

TOPPTURKURS FOR NYBEGYNNERE 

Vil du bli tryggere på topptur? På Gjendesheim får du sjansen i vinter, enten du har lite eller moderat erfaring, 
egne ski eller vil leie ski på Gjendesheim. Vi utforsker fjellandskapet rundt hytta med turleder.

DATO: 4/4TURKODE: 12112 DAGER: 3,5 STED: Gjendesheim
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Instruktørkurs
NF METODEKURS SKRED ALPINT/NORDISK

Kurset er første del av NF skredinstruktørutdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør 
skal kunne for å holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling/workshop innen skred. Det er opptakskrav for dette 
kurset.

DATO: 16/1TURKODE: 12119 DAGER: 4,5

FØRJULSTOPPTUR 

Bli med på en sosial førjulstopptur-helg hvor vi endelig starter skisesongen og jakter på god snø. 
DATO: 23/11TURKODE: 12141 DAGER: 2,5

TOPPTURHELG I ROMSDALEN – ISFJORDEN

Romsdalen byr på en rekke topper og uforglemmelige nedkjøringer. Vi legger opp til en langhelg med 
 toppturer og fin vårskikjøring. 

DATO: 9/5TURKODE: 12144 DAGER: 3,5

ROMSDALSEVENTYR MED TOPPTURER

Romsdalen byr på en rekke topper og uforglemmelige nedkjøringer. Vi legger opp til en langhelg med 
 toppturer og fin vårskikjøring. 

DATO: 14/4TURKODE: 12145 DAGER: 3,5

SNØHETTA PÅ FJELLSKI 

Bli med på en krevende tur på fjellski til Dovres tak og Norges høyeste fjelltopp utenfor Jotunheimen, Snøhetta. 
DATO: 15/3TURKODE: 12129 DAGER: 2,5

TOPPTURHELG I SOGNDAL

Vi drar på løssnøjakt i Sogndal! Kjent for sine mange topper, fjordutsikt og dyp pudder – Sogndal byr på det 
ypperste av toppturer. 

DATO: 18/1TURKODE: 12140 DAGER: 2,5

TO TRYGGE TOPPTURER VED GJENDESHEIM

Er du glad i topptur? Turen gjennomføres som todagsturer i nærheten av Gjendesheim og Valdresflya. 
Vi besøker trygge topper som gir god skikjøring og sikre snøforhold.

DATO: 5/4TURKODE: 12139 DAGER: 2,5

Turer med instruktør
HØGRUTA JOTUNHEIMEN – 3 ETAPPER

Norges svar på Alpenes klassiker. Bli med på et fire dagers eventyr i Jotunheimen! Dette er en tur hvor vi går de 
tre første etappene av den fem etapper lange Høgruta i Jotunheimen på toppturski.

DATO: 21/3TURKODE: 12115 DAGER: 3,5

HØGRUTA JOTUNHEIMEN

Turen byr på lange dagsetapper og fantastiske nedkjøringer for deg med god form og skierfaring fra 
tidligere toppturer. 

DATO: 26/3, 2/4TURKODE: 12116 DAGER: 5,5

JOSTEN PÅ LANGS OG LODALSKÅPA

Selveste klassikeren blant vårskiturer! Turen er skitur, topptur, bretur, telttur og langtur i ett. Vi setter av en 
ekstra dag for å komme til topps på vestlandets dronning, Lodalskåpa.

DATO: 1/5TURKODE: 12117 DAGER: 4,5

JOSTEN PÅ LANGS

Selveste klassikeren blant vårskiturer! Turen er skitur, topptur, bretur, telttur og langtur i ett.
DATO: 23/5TURKODE: 12118 DAGER: 3,5

Turer med turleder

HALLINGSKARVET PÅ LANGS MED TELT 

Vi går Hallingskarvet på langs. Bli med på en sosial helgeskitur.
DATO: 3/5TURKODE: 12122 DAGER: 2,5

FOLGEFONNA PÅ LANGS

Klassikeren blant vårskiturer gir deg variasjonene mellom vår og vinter, bre og flotte nedkjøringer på ski. 
DATO: 30/5TURKODE: 12123 DAGER: 3,5

VÅRSKITUR TIL DEMMEVASSHYTTA 

Demmevasshytta er en nærmest utilgjengelig  perle fra slutten av 1800-tallet som klamrer seg til en liten 
 fjellhylle ved Hardangerjøkulen. Dit drar vi!

DATO: 5/4TURKODE: 12114 DAGER: 3,5 STED: Finse

STED: Sogndal/Jostedalen (Plan B: Hemsedal)

STED: Dovrefjell

NF VEILEDERKURS SKRED

Veilederkurset i skred kvalifiserer deg til å bli godkjent NF-skredinstruktør. Det er opptakskrav for dette kurset.
DATO: 20/2TURKODE: 12120 DAGER: 4,5 STED: Hemsedal

STED: Hemsedal

STED: Isfjorden
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TURSENTRENE

PLANLEGGING: Du får god hjelp til planlegging av turen din fra våre flinke turveiledere. Foto: Eivind Haugstad Kleiven.

TURVEILEDNING
I begge Tursentrene hjelper våre dyktige turveiledere deg med alt fra hvordan en DNT-
hytte fungerer til hva du bør ha med deg på tur. De hjelper deg gjerne med å planlegge 
drømmeturen din, og de har god oversikt over turer og kurs som DNT arrangerer. De 
forklarer deg om medlemsfordelene, om hva du kan bidra med som frivillig i DNT Oslo 
og Omegn og annet du lurer på.

 
TURSENTERET I STORGATA 3
Her finner du et landsdekkende utvalg av kart, du finner et stort utvalg bøker og 
oppslagsverk om friluftsliv, og du kan deponere på og få med deg DNT-nøkkelen. 

I Storgata får du kjøpt komplett fjellbekledning samt sekk og annet utstyr til turen. 
Alt til medlemspris. Eller velg friluftsklær fra bruktstativet – også kalt vippsstativet; et 
supert alternativ når du ønsker et rimeligere og miljøvennlig alternativ. 

FRILUFTSHUSET PÅ SØRENGA
Også her får du hjelp av dyktige turveiledere, enten du planlegger en vintertur på  fjellet 
eller i Oslomarka eller en kajakktur på Oslofjorden. Utvalget av kart, turbekledning og 
frilufts utstyr er mer dreiet mot sjø og kajakk enn utvalget i Storgata. På Friluftshuset 
finner du også et vippsstativ med brukte friluftsklær. 

TELEFON: 
(+47) 228 22 822

MAIL: 
turinfo@dntoslo.no

Drømmer du om skiturer over åpne vidder eller opp snøkledde tinder? Litt usikker på 
hvordan du skal få det til? Da anbefaler vi at du oppsøker ett av Tursentrene i Oslo – 
i Storgata 3 eller på Friluftshuset på Sørenga.

De beste beslutningene
tas over en kopp

Aberdeen Standard Investments er stolt sponsor 
av Kobberhaughytta og DNT Oslo og Omegn. 

 

aberdeenstandard.com

Navnet Aberdeen Standard Investments benyttes om investeringsvirksomhetene 
i Aberdeen Asset Management og Standard Life Investments. 

 

ka�e i marka

dntoslo.no

dntbutikken.no
friluftshuset.dntoslo.no
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Gjendebu
JOTUNHEIMEN 

ÅPNINGSTID: 12/4 – 22/4

MOH: 990 

OVERNATTING: 119 senger 

BESTYRER: Lars Åge Hilde

TLF: 61 23 89 44

Utenom sesong: 915 74 965

EPOST: gjendebu@turistforeningen.no

gjendebu.dnt.no

Glitterheim
JOTUNHEIMEN

ÅPNINGSTID: 22/3 – 22/4

MOH: 1384 

OVERNATTING: 137 senger 

BESTYRER: Knut og Tone Vole

TLF: 61 23 18 33

Utenom sesong: 61 21 22 86 / 900 15 529

EPOST: gl-heim@online.no

glitterheim.dnt.no

Skogadalsbøen
JOTUNHEIMEN

ÅPNINGSTID: 5/4 – 22/4

MOH: 833

OVERNATTING: 87 senger 

BESTYRER: Ole Martin Moen og 

Trine Marie Johansen

TLF: 975 69 094

Utenom sesong: 941 41 250 / 401 95 790

EPOST: skogadalsboen@turistforeningen.no

skogadalsboen.dnt.no

Gjendesheim
JOTUNHEIMEN

ÅPNINGSTID: 16/2 – 1/5

MOH: 994

OVERNATTING: 185 senger 

BESTYRER: Marius Haugaløkken og 

Anne Katrin Taagvold

TLF: 61 23 89 10

Utenom sesong: 416 66 301

EPOST: gjendesheim@turistforeningen.no

gjendesheim.dnt.no

Fondsbu
JOTUNHEIMEN

ÅPNINGSTID: 15/2 – 5/5

MOH: 1065

OVERNATTING: 100 senger 

BESTYRER: Solbjørg Kvålshaugen

TLF: 970 74 218

EPOST: fondsbu@turistforeningen.no

fondsbu.dnt.no

Krækkja
HARDANGERVIDDA

ÅPNINGSTID: 1/3 – 22/4

MOH: 1161

OVERNATTING: 85 senger 

BESTYRER: Elin Wiborg og Kjell Slåtten

TLF: 478 13 660 

Utenom sesong: 320 89 130

EPOST: kraekkja@turistforeningen.no

kraekkja.dnt.no

Sandhaug
HARDANGERVIDDA

ÅPNINGSTID: 29/3 – 22/4

MOH: 1250

OVERNATTING: 80 senger 

BESTYRER: Jan Tyssebotn og Brita Gjerde

TLF: 917 66 225 

Utenom sesong: 905 07 109 / 971 21 196

EPOST: sandhaug@turistforeningen.no

sandhaug.dnt.no

Litlos
HARDANGERVIDDA

ÅPNINGSTID: 29/3 – 22/4

MOH: 1180

OVERNATTING: 52 senger 

BESTYRER:  Jarle Viskjer

TLF: 00881641414663 

Utenom sesong: 416 61 636 

EPOST: litlos@turistforeningen.no

litlos.dnt.no

Rauhelleren
HARDANGERVIDDA

DNT Drammen og Omegn

ÅPNINGSTID: 22/3 – 22/4

MOH: 1221 

OVERNATTING: 58 senger

BESTYRER: Mona og Hans Olav Lægreid

TLF: 415 50 404

EPOST: mail@rauhelleren.no

rauhelleren.dnt.no

Mårbu
HARDANGERVIDDA

DNT Drammen og Omegn 

ÅPNINGSTID: 22/3 – 22/4

MOH: 1130 

OVERNATTING: 46 senger

BESTYRER: Svein-Arne Tyssebotn og 

Oda Mykkeltvedt

TLF:  901 18 056

EPOST: marbu@turistforeningen.no

maarbu.dnt.no

Solheimstulen
HARDANGERVIDDA

DNT Drammen og Omegn

ÅPNINGSTID: 22/3 – 22/4

MOH: 991

OVERNATTING: 40 senger

TLF: 32 74 36 14

EPOST: solheimstulen@dntdrammen.no

solheimstulen.dnt.no

BETJENTE HYTTER

HYTTENE I FJELLET

Mogen
HARDANGERVIDDA

DNT Telemark

ÅPNINGSTID: 12/4 – 22/4

MOH: 950

OVERNATTING: 50 senger

BESTYRER: Kyle O'Donoghue og 

Marthe Isaksen

TLF: 971 51 530

EPOST: mogen@dnt.no

mogen.dnt.no
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Kalhovd
HARDANGERVIDDA

DNT Telemark

ÅPNINGSTID: 22/3 – 22/4

MOH:  1100

OVERNATTING: 75 senger 

BESTYRER: Kjersti Wøllo og Petter Martinsen

TLF: 901 20 131 

EPOST: kalhovd@dnt.no

kalhovd.dnt.no

Gaustatoppen T.H
HARDANGERVIDDA

DNT Telemark

ÅPNINGSTID SERVERING: 9/2 – 20/10

MOH:1860 

OVERNATTING: 11 senger, sovesal

BESTYRER:  Jorunn Karlberg Tveiten

TLF: 971 33 309 

EPOST: gaustatoppen@dnt.no

gaustatoppen.dnt.no

Nørdstedalseter
BREHEIMEN

ÅPNINGSTID:  5/4 – 22/4

MOH: 937 

OVERNATTING: 40 senger 

BESTYRER:  Maj-Britt og 

Lars Halvard Finsrud

TLF: 950 76 382 / 57 00 32 99

Utenom sesong: 951 13 513/ 993 91 777

EPOST: nordstedalseter@ turistforeningen.no

nordstedalseter.dnt.no

Sota Sæter
BREHEIMEN

ÅPNINGSTID: 5/4 – 22/4

MOH: 740 

OVERNATTING: 86 senger

BESTYRER: Ove og Silje Lilleengen

TLF: 478 15 977

Utenom sesong: 902 63 153

EPOST: sotaseter@turistforeningen.no

sotaseter.dnt.no

Finsehytta
SKARVHEIMEN

ÅPNINGSTID: 3/3 – 12/5

MOH: 1223

OVERNATTING: 174 senger

BESTYRER: Rigmor og Edvar Sæbø

TLF:  56 52 67 32 

Utenom sesong: 482 57 055 / 908 52 245

EPOST: finsehytta@dntoslo.no

finsehytta.dnt.no

Iungsdalshytta
SKARVHEIMEN

ÅPNINGSTID: 1/3 – 22/4

MOH: 1111 

OVERNATTING: 52 senger

BESTYRER: Geirmund Tormodsgard 

og Jarle Tvedt

TLF: 975 89 394

EPOST: post@iungsdalen.no

iungsdalshytta.dnt.no

Geiterygghytta
SKARVHEIMEN

ÅPNINGSTID: 1/3 – 5/5

MOH:  1229

OVERNATTING: 86 senger 

BESTYRER: Jon og Marit Wøllo

TLF: 906 01 453

EPOST: geiteryggen@ turistforeningen.no

geiterygghytta.dnt.no

Rondvassbu
RONDANE

ÅPNINGSTID:  1/3 – 22/4

MOH:1173 

OVERNATTING: 128 senger

BESTYRER: Øystein Gården

TLF:  61 23 18 66

Utenom sesong: 975 92 292

EPOST: rondvassbu@ turistforeningen.no

rondvassbu.dnt.no

Bjørnhollia
RONDANE

ÅPNINGSTID:   5/4 – 22/4

MOH: 914

OVERNATTING: 90 senger 

BESTYRER:  Beate Øygarden og 

Svein Aaseng

TLF: 901 11 380 

Utenom sesong: 971 60 868 / 901 48 920

EPOST: bjornhollia@ turistforeningen.no

bjornhollia.dnt.no 

Grimsdalshytta
RONDANE

ÅPNINGSTID: 5/4 – 22/4

MOH: 1000

OVERNATTING: 66 senger

BESTYRER: Sonja Rykhus og Rune Sundt

TLF: 452 98 155 / 61 23 17 88

Utenom sesong: 970 13 264 / 900 55 742

EPOST: grimsdalshytta@turistforeningen.no

grimsdalshytta.dnt.no

Svukuriset
FEMUNDSMARKA

ÅPNINGSTID: 28/12 – 1/1,15/2 – 24/2 og

12/4 – 22/4 

MOH: 830 

OVERNATTING: 43 senger

BESTYRER: Cato Madvig og Leela M. Guenin

TLF:  476 12 496 

Utenom sesong: 476 12 496 / 649 29 150

EPOST: svukuriset@turistforeningen.no

svukuriset.dnt.no

Liomseter
LANGSUA

ÅPNINGSTID: 4/4 – 22/4

MOH: 915

OVERNATTING: 40 senger

BESTYRER: Kjell Arne Grøntjernet

TLF: 61 41 11 51

EPOST: liomseter@ turistforeningen.no

liomseter.dnt.no

HYTTENE I FJELLET
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Jotunheimen
Olavsbu, 52 senger 

Thomashelleren, 14 senger

Torfinnsbu, 25 senger

Yksendalsbu, 18 senger 

Hardangervidda
Helberghytta, 16 senger 

Hellevassbu, 26 senger  

Lufsjå, 14 senger 

Lågaros, 38 senger  

Kjeldebu, 51 senger 

Middalsbu, 12 senger  

Rembesdalseter, 18 senger  

Torehytten, 24 senger  

Stordalsbu, 12 senger 

Tyssevassbu, 12 senger 

Breheimen
Arentzbu, 22 senger 

Fast, 10 senger 

Navarsete, 9 senger 

Skridulaupbu, 4 senger 

Slæom, 20 senger 

Sprongdalshytta, 12 senger  

Trulsbu, 12 senger 

Vigdalstøl, 10 senger 

Torsbu, 14 senger (Tafjordfjella)

Skarvheimen
Bjordalsbu, 26 senger 

Skarvheim, 11 senger 

Kljåen, 8 senger  

Rondane, Dovre og 
Alvdal Vestfjell
Korsberghytta, 13 senger 

Storgrytdalseter, 15 senger 

Eldåbu, 18 senger 

Gråhøgdbu, 8 senger 

Jammerdalsbu, 12 senger 

Reinheim, 36 senger 

Femundsmarka
Marenvollen, 13 senger 

Narjordet, 6 senger 

Raudsjødalen, 14 senger 

Røvollen, 25 senger 

Langsua

SELVBETJENINGS HYTTER
Med et medlemskap og DNTs standard- nøkkel har du tilgang til et stort 
nettverk av hytter i de  sentrale fjellområdene i Norge. De fleste  hyttene 
ligger langt til fjells med et utsyn du sent vil glemme. Mer  informasjon 
om våre selv betjeningshytter finner du på dntoslo.no.

ALT DU TRENGER: På Helberghytta og de andre selvbetjen ings-
hyttene finner du kjøkkenutstyr, dekktøy, ved, gass og proviant. 

PROVIANTLAGER: Du skal slippe å gå med tung sekk på hytte 
til hyttetur, her finner du et godt utvalg av mat!

Fehytta, 10 senger 

Haldorbu, 16 senger  

Fehytta, 10 senger 

Haldorbu, 16 senger  

Storhøliseter, 18 senger  

Oskampen, 12 senger  

Skriurusten, 16 senger  

Storkvolvbua, 27 senger 

Storeskag, 11 senger  

Svarthamar, 9 senger 

Kongshelleren, 12 senger  

Slettningsbu, 14 senger  

Sulebu, 24 senger 



Vi kjenner fjellets hemmelighet,
helt ned til grunnfjellet.
Hvor det kommer ifra, og
hvor gammelt det er.

Vi kjenner elvens opprinnelse,
fra første dråpe. Hvor den var for
millioner av år siden, og hva
som da gikk tur langs bredden.

www.lundin-norway.no

DNT Oslo og Omegn 

Lundin Norway er stolt sponsor 
av DNT Oslo og Omegn
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