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3.2 - Kom Deg Ut-dagen vinter 
Vi kommer oss ut uansett vær og føre! Natursti og forhåpentligvis ski og 
aking. Turen er gratis og åpen for alle. Barnas Turlag stiller med bålpanne for 
varming av bålmat. Påmelding*. Oppmøte kl 11.00. Sted bestemmes senere 
- følg med på vår nettside eller på Facebook. Turleder Vidar, med flere 
 
16.-18.2 - Vintercamp med hundesledetur  
Vi setter opp en vintercamp og prøver å sove ute i telt eller lavvo i vinterkulda. 
Barna får møte trekkhunder både i hundegården og fra hundesleden. På 
søndag blir det også en ekspedisjon på ski. Ellers gode muligheter for aking. 
Kun for medlemmer. Påmelding*. Påmeldingsfrist 7. februar 2018. 
Begrenset antall plasser. Egenandel kr 100 per barn. Tid og sted for oppmøte 
bestemmes senere - følg med på vår nettside eller på Facebook.  
 Turleder Vidar, Tormod og Morten 
 
10.3 - Bålkos på festningen 
Formiddagstur for hele familien. Vi tenner bål og finner på noe gøy. Oppmøte 
kl 11.00 ved bålplassen på festningen. Turen er gratis! Ta gjerne med mat, 
drikke og en spikkekniv. Påmelding*. Varighet ca. 2 timer. Turleder Dorte 

I 2019 prøver vi ut turprosjektet  
«Barna ruler på fem Turbo-turer» 

Turhefte med detaljert informasjon kan hentes på 
Intersport Solberg sport i Horten. Bli med da vel! 



VÅR 2019 
 

 
17.3 - Skitur på Skrim  
Vi skal en dagstur på ski på Skrim. Dette er en lett tur som passer for alle barn 
som vil gå på ski. Det er også mulighet for aking. Det blir bål og grilling 
underveis. Påmelding*. Tid og sted for oppmøte bestemmes senere - følg med 
på vår nettside eller på Facebook. Turleder Marianne og Morten 
 
13.4 - Påskeeggjakt på Knudsrød 
Vi gjentar suksessen fra i fjor. Tur kun for medlemmer og påmelding*. 
Medlemskap må tegnes før påmelding. Oppmøte kl 11.00 på Knudsrød for 
praktisk informasjon, før vi sier klar-ferdig-gå til å finne påskeegg plassert i 
krinkler og kroker på Knudsrød. Passer for alle aldre. Påmelding*. Egenandel 
per barn kr. 20. Turleder Martha Gunn 
 
26.5 - Fisketur med Borre Jeger- og Fiskerlag 
Sammen med Borre Jeger- og Fiskerlag fisker vi på Borrevannet. Borre Jeger- 
og Fiskerlag har masse erfaring og kan gi oss verdifulle tips. Vi stiller med 
kanoer og tenner bål. Vi forventer mange mennesker, så vi må ha noen regler: 
alle barna må ha på redningsvest (ta med hvis du har), voksne er ansvarlig for 
egne barn og barn under 12 år må ledsages av en voksen i kano. Påmelding*.  
Oppmøte ved natursenteret, tidspunkt bestemmes senere – følg med på vår 
nettside eller på Facebook! Turleder Patrick og Tormod 
 
16.6 - Varnestangen 
Bli med til vakre Varnestangen en deilig sommerdag. Muligheter for bading 
på eget ansvar. Natursti fra Falkensten. Ca. 2 km å gå på barnevognvennlig 
veg, fin grusveg i fint terreng. Vanskelighetsgrad: Lett. Oppmøte kl 11.00 ved 
Falkensten bruk. Turleder Martha Gunn og Morten 



 

 

 

Fargelegg Turbo! 
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3.-4.7 • Overnattingstur ved Trollsvannet 
Vi drar til Trollsvannet. Her setter vi opp telt og så kan vi leke, bade, padle 
kano og fiske! Og selvfølgelig lager vi bål! Påmelding*. Oppmøte ved 
Trollsvannet parkering i Sandefjord kommune, kl 12.00. 
 Turleder Morten og Patrick 
 
11.8 - Signalen ved Holt gård 
Vi går fra Holt gård til den høyeste toppen i Tønsberg kommune, Signalen. 
Dette er en fin og lett tur, egnet for alle turglade barn. Så går vi tilbake til Holt 
gård. Her kan vi hilse på dyrene, hoppe i høyet og ri eller kjøre en liten tur 
med vogn. Påmelding*. Egenandel bestemmes senere. Oppmøte ved Holt 
gård, kl. 11.00. Turleder Patrick og Boris 
 
 
31.8 - 1.9 - #nattinaturen  
Den tradisjonelle natt-i-naturen, der ‘hele Norge’ sover ute. Vi setter opp telt 
ved Knudsrød. Det blir aktiviteter rund hytta og så tenner vi bål og lager mat. 
Noen sengeplasser i hytta. Påmelding*. Turleder Tormod, Vidar (og Dorte) 
 
 
1.9 - Kom Deg Ut-dagen høst 
Velkommen til en aktiv og innholdsrik dag på Knudsrød. Tilrettelagt med 
aktiviteter for barn. Turkafé. Oppmøte ved Norspace kl. 11.00-12.30 med 
utdeling av natursti. Turleder Martha Gunn med flere 
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22.9 - Medlemsmøte på Knudsrød 
Alle medlemmer i Barnas Turlag Horten inviteres til møte sammen med 
foresatte. Vi ønsker innspill fra dere på turer vi har hatt og turer vi skal ha. I 
tillegg blir det utdeling av diplom og premier til de som har vært med på 
turprosjektet «Barna ruler på fem Turbo-turer». Tidspunkt kl. 13-15. 
Påmelding*. Turleder Dorte med flere 
 
 
12.-13.10 - Overnattingstur på Sigridsbu 
Vi går fra Bolkesjø til den ubetjente DNT hytte Sigridsbu på flotte Blefjell, og 
overnatter der. De som vil kan bli med til Bletoppen, der en har flott utsikt mot 
Gaustatoppen. Det er ca. 12 km og 800 høydemeter. Påmelding*. Oppmøte 
kl. 10.00 ved Kopstadkrysset.  Turleder Patrick og Vidar 
 
 
12.11 - Fullmånetur i Borreparken 
Den årlige fullmåneturen. Vi satser på klar himmel og en flott måne. 
Oppmøte ved Borrehaugen kl. 17.00 for utdeling av natursti. Refleksløype 
ned til sjøen (Prestegårdsstranda). Passer for alle aldre. Trekning av natursti. 
Tilrettelagt med bål. Ta med mat/drikke for et par timer ute en magisk kveld. 
 Turleder Martha Gunn 
 
30.11 - Førjulstur 
Detaljer for turen er foreløpig ikke planlagt. Se mer informasjon når det 
nærmer seg på vår nettside og på Facebook. Påmelding*. Oppmøte ved 
Knudsrød kl. 11. Varighet ca. 2 timer.  Turleder Dorte med flere 



 

Barnas Turlag er en undergruppe til DNT Horten. Vi har ca. 200 turglade 
medlemmer i alderen 0- 12 år. Vi arrangerer turer for barn og barnefamilier i 
nærområdet. Målet vårt er å motivere til friluftsliv.  
 
Medlemskapet i Barnas Turlag koster kr 125,-. Innmelding skjer enkelt ved å 
gå inn på www.dnt.no og trykke på fanen som heter "Medlemskap". 
Ikke-medlemmer er også velkommen på flere av våre arrangementer! På turer 
med begrenset antall plasser, prioriteres medlemmer. 

Knudsrød har blitt et viktig samlingssted også for Barnas Turlag, og noen av 
våre arrangementer i 2019 foregår her. Per i dag er vi 8 frivillige turledere 
som arrangerer turene våre. På alle våre turer har foresatte ansvar for sine 
egne barn. 

Kontaktinformasjon:    
Dorte Møller  91675307  Tormod Spangelo  94163036 
Vidar Anmarkrud  97575852  Martha Gunn Bøe  91399622 
Patrick Cleophas  41384994  Morten Sandum 41294414 
Boris Woelk 98853783  Marianne Strømstad 97601241 
 
Følg med på Barnas Turlags egen gruppe på Facebook for mer info om turene 
gjennom året: www.facebook.com\barnasturlaghorten. Eller se på nettsiden 
til DNT Horten: https://horten.dnt.no. Påmelding* skjer på vår nettside. Har 
dere spørsmål eller innspill til oss, kan vi kontaktes på telefon eller på e-
postadresse barna@hoot.no.  

http://www.dnt.no/
http://www.facebook.com/barnasturlaghorten
https://horten.dnt.no/
mailto:barna@hoot.no

