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VELKOMMEN TIL NYTT   TURÅR 2020

Kontakt oss:
Epost: fot@dnt.no
Facebook: Flekkefjord og Oplands Turistforening
Hjemmeside: www.fot.dnt.no

Kjære  Turvenner - nå også i Audnedal!

Takk til DNT Sør for våre nye medlemmer/turvenner fra Audnedal.

Takk til DNT sentralt som gir ros for oversiktskartet, der man digitalt (ut.no) finner
nærmere beskrivelse av de foreslåtte turer.

Takk til DNT’s styreleder Per Hanasand, som stilte på viktig møte om vindkraft på Spira i
Flekkefjord.

Takk til alle som har vært med å bidra til at FOT i 2020 kan gi et mangfoldig tilbud.

Digitalisering er DNT sitt satsingsområde for å nå ut til flest mulig.

Medlemsvekst er DNT sitt satsingsområde for at flest mulig skal få naturopplevelser.

For FOT betyr Digitalisering også rasjonalisering, og at vi enklere kan nå ut med
informasjon om våre turer og arrangementer.

En medlemsrekord på 1000 medlemmer, gir FOT muligheten for videreutvikling. Men
det viktigste er at vi får nye turvenner og at vi nå har et stort geografisk område å boltre
oss på.

Barnas Turlag har alltid et spesielt fokus, men kunne vi i 2020 ha fått mer fart på DNT
Ung ? Begge deler er jo vår fremtid. Ungdom oppfordres hermed til å ta kontakt.

DET LIGGER I VÅR NATUR  - GOD TUR I 2020!

Lilly Marie Kongevold
Styreleder

FØLG OSS PÅ
INSTAGRAM:

TURISTFORENING



KOM DEG UT - MELD DEG INN

ALLEMANNSRETTEN
Dette er en viktig lov som gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge,
uavhengig av hvem som er grunneier. Dette er et gratis fellesgode og en del av vår
kulturarv, men det utløser også din plikt til å opptre varsomt og med hensyn til
naturen og dyrelivet i  området hvor du ferdes. Miljødirektoratet har det overordnede
ansvaret for allemannsretten. Les mer på www.miljodirektoratet.no

BLI MEDLEM I FLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING (F.O.T.)
FOT er med sine 129 år en av Norges eldste turistforeninger.  Antall medlemmer
nærmer seg 900.  For å bli medlem i FOT må du melde deg inn i DNT. Vi følger
veiledende priser . Innmelding: www.dnt.no

Bli medlem du òg - og bli en del av  felleskapet!

DNT-HYTTA  LI
Gården Li er en turisthytte i Flekkefjord, nydelig beliggende med utsikt mot havet. Du
kan forhåndsbestille hovedhuset, dette gjør du på www.listerbooking.no. Stegeløa er
vanlig sikringsbu.  Her benyttes  DNTs universalnøkkel som kjøpes på DNT-butikker
eller dnt.no .  For mer informasjon om  Li kan du besøke våre hjemmesider.

BUA  UTLÅNSSENTRAL
Besøker du Bua kan du låne sport- og fritidsutstyr helt gratis. "Utstyrsbibliotekene"
gjør det enklere å prøve flere og mer varierte aktiviteter.  Her finnes alt fra kompass til
sovepose, rulleski til pulk, og ryggsekk til sykler. Alle som registrerer seg kan låne,
men tilbudet retter seg spesielt mot barn og unge, og familier.  I vår region finnes det
utlånssentral i Lyngdal, Audnedal og Flekkefjord.  For mer informasjon, se bua.io.

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

BARNAS TURLAG (BT)
Barnas Turlag er akkurat det det høres ut som, barnas EGET turlag for barn mellom
0-12 år. Denne turgruppen har eget program som passer for hele familien. BT
arrangerer fellesturer i fleng som du kan velge mellom. I tillegg kan du lære både tips
og triks til hvordan du, sammen med barna dine, kan få en best mulig tur.
Er du ny turgåer, kan BT være en flott introduksjon til løyper og turer i ditt
nærområde, som du senere kan benytte deg av på egenhånd. Mer informasjon kan du
finne på våre hjemmesider, eller ved å følge BT på facebook.



FELLESTURER 2020

KOM DEG UT søndag 2. februar
Den nasjonale turdagen hvor alle er
invitert med ut på tur. FOT arrangerer
flere turer i flere kommuner denne
dagen.  Det blir noe for enhver smak!

ÅRSMØTE FOT torsdag 27. februar
Denne dagen avholdes det årsmøte for
Flekkefjord og Oplands Turistforening.
Det blir enkel servering og årsmøtet
annonseres i avisen i forkant.

SKITUR TIL LORDEHYTTA  22. mars
Dagstur fra Knaben. 26 km t/r.
Krevende.  Oppmøte kl. 10  ved
Reinshommen hyttefelt.
Ansvarlig: Siri Moi Mjaaland.

OVERNATTINGSTUR I SIRDAL  mars
Lørdag til søndag. Turen går til
Sandvatn turisthytte fra Hunnedalen.
Fjellski benyttes. Ca 7 km/en vei.
Værforbehold.
Påmelding. Ansvarlig: Elise Toft.

SNØHULETUR I SIRDAL februar
DNT Ung tur for eventyrlystne mellom
13 og 26 år.  Det kreves litt
skierfaring, og utstyr.  Værforbehold.
Påmelding. Ansvarlig: Lars Enok Wang

AMBASSADØRKURS 12. februar
Kurset er første ledd i DNT sin tur-
lederutdanning. Kurset avholdes på
ettermiddag/kveld. Påmelding.
Kursholder: Dag R. Fredriksen.

GÅRDEN LI søndag 5. april
Tradisjonen tro er det sesongåpning av
gården Li første søndag i april.
Ta med pølser, kakao og godt humør,
- vi står for bål. Turen passer for alle.

PÅSKETUR TIL RINNA I LYNGDAL
Skjærtorsdag 9. april
Det blir natursti, pølser, eggkoking,
kaffe, saft og leker for barna.
Oppmøte Austad kirke. Samarbeid:
Austad Grendeutvalg og
Historielaget. Ansvarlig: Gjert
Caspersen.

Følg  facebooksiden "Flekkefjord og Oplands Turistforening
(FOT) " for oppdatert informasjon i forkant av turene.



FELLESTURER 2020

TURLEDERKURS 18.-19.april
Kurset er gratis for medlemmer som
kan tenke seg å bli turleder.  Kurset er
andre ledd etter fullført Ambassadør-
kurs (se over). Påmelding.
Kursholder: Per Thomas Skaanes.

TUR PÅ ANDABELØY søndag 3. mai
Den 1,5 km lange turen går til
Engelsvannet/Nonknuden. Oppmøte
ved fergekaia. Mulighet for natursti og
grilling. Ansvarlig: Ole R. Danielsen

TUR TIL NAKKESTAD I LYNGDAL
torsdag 21. mai
Parkering på nedre Epledal kl. 11.00.
5 km på vei, sti, og lett terreng.
Ansvarlig: Gjert Caspersen.

FRILUFTSCAMP   5. -7. juni
Friluftscamp for 5.-7. klasse i Eple-
dalen i Lyngdal.  Campen er et
samarbeid mellom Lister Friluftsråd
og FOT.  Påmelding. Ansvarlig: Dag
Fredriksen.

FELLESTUR TIL KVINEN  6. juni
Overnattingstur for medlemmer med
felles middag på kvelden. Gratis
overnatting. Begrenset antall, -frivillige
prioriteres.  Avgang fra Salmeli eller
Donsen.  Påmelding.

VIA FERRATATUR PÅ KNABEN
søndag 21. juni kl. 13.00.
For barn og voksne over 40 kg/12 år.
Værforbehold. Påmelding.
Ansvarlig: Leif Hunsbedt

KOM DEG UT i august/september
Den nasjonale turdagen hvor alle er
invitert med ut på tur. Barnas Turlag
har arrangement i nærmiljøet søndag
6. august.
FOT har stand på Fedakvarten (29.8)
og på Nordsjøfestivalen (30.8).

                                   VISSTE DU?
    På UT.no finner du en rekke flotte turer i ditt nærområde!

*Endringer i programmet kan forekomme



BT   FLEKKEFJORD - LUND  - LYNGDAL

Kvinesdal

Barnas Turlag har et godt og variert turtilbud for barn og unge
helt opp til 13-årsalderen. Å ta med seg barna ut på tur er noe av
det mest givende vi kan tenke oss. Verdens største lekeland
ligger for deres føtter - hvem vil ikke oppleve det? BT er aktive på
Facebook og annonserer alle sine turer der. Følg dem  - så er du
alltid oppdatert, selv når de tar en tur på sparket!

Eksempler på turer: nyttårsdresin, aketur, geocache-tur, telttur,
hengekøytur, sykkeltur, fisketur, badetur, topptur, fototur,
filmkveld utendørs, matpakketur, middag på bål-tur, trilletur,
padletur eller via ferrata-tur.

    TURER BLIR ANNONSERT PÅ FACEBOOK!



ÅRETS TURER 2020  - BESØK 10 (6)  STK!
Flekkefjord
1. Forekammen Dato:
2. Søylandsvarden* Dato:
3. Ravnåsen* Dato:
4. Hesteheia Dato:
5. Hågåsen* Dato:
Kvinesdal
6. Falkefjellstølen Dato:
7. Tjødneskarknuten v/Gaustad-via/topp Dato:
8. Nonskarknuten (Norskeknuten) Dato:
Farsund
9. Lofjellet Dato:
10. Gråfjell Dato:
11. Sellegrod-Solbjørg Dato:
Lyngdal
12. Hausvik Fort* Dato:
13. Nylandsvarden i  Austad Dato:
14. Kaldåsknipen Dato:
15.          Kvåsrunden Dato:
Lund
16. Tothammeren  NY Dato:
17. Sandstøl* Dato:
18. Kongeveien                   Dato:
Sirdal
19. Hovsknuden* Dato:
20. Falkefjellstølen Dato:

(*Geocache)
BLI MED I TREKNINGEN AV PREMIER  (FOR  DNT-MEDLEMMER)

Navn:________________________________________Tlf.______________________

E-post:_______________________________________Kommune:_______________

Send til  fot@dnt.no - emnefelt: Årets Turer 2020 - innen 11.11.2020



www.fot.dnt.no
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Vi heier på deg hele   
veien til toppen!

TUSEN TAKK TIL ALLE STØTTESPILLERE!


