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Medlemskontingenten 2021

Hovedmedlem kr 725.-

Ungdom 
19 – 26 år. Født 1995 – 2002 kr 370.-

Skoleungdom 
13 – 18 år. Født 2003 – 2008 kr 225,-

Honnørmedlem 
Født 1954 eller tidligere, og uføre kr 570,-

Husstandsmedlem  
til hoved-, ungdom-, honnør- 
eller livsvarig medlem kr 400,-

Barnas Turlag 
0 – 12 år. Født 2009 – 2021 kr 140,-

Familiekontingent kr 1 300.-

Livsvarig medlem kr 18 125.-

Med forbehold om endringer. Enkelte hytter kan ha noen avvik i prisene. Dette er våre veiledende priser og variasjoner kan forekomme.

OVERNATTING PR PERSON  (inkl. dusj)                                     Voksen
               Medl                              Ikke medl

                         Barn f. 2009 – 2017 
                Medl                               Ikke medl

Losji på 1 – 3 sengs rom * * inkl. 12% mva 382,- 490,- 190,- 251,-

Losji på 4 – 6 sengs rom * * inkl. 12% mva 332,- 425,- 165,- 216,-

Losji på større rom (sovesal) * * inkl. 12% mva 232,- 305,- 116,- 158,-

Annet losji, madrass på gulv * * inkl. 12% mva 157,- 240,- 77,- 117,-

Leie av lakenpose inkl. 25% mva 90,- 100,- 45,- 50,-

Teltere (pr. person) på tilrettelagt teltplass inkl. 12% mva 90,- 115,- 45,- 60,-

* * Medlemmer 13 – 26 år (f. 1995 – 2008) betaler halv pris på sovesal eller billigste ledige soveplass.

MATPRISER:                                     Voksen
               Medl                              Ikke medl

                         Barn f. 2009 – 2017 
                Medl                               Ikke medl

Frokost   inkl. 25% mva 142,- 185,- 72,- 93,-

Middag (tre retter m/kaffe, te eller saft)   inkl. 25% mva 357,- 438,- 178,- 194,-

Tallerkenrett m/kaffe, te, saft   inkl. 25% mva 210,- 242,- 105,- 121,-

Dessert/suppe   inkl. 25% mva 78,- 90,- 39,- 45,-

Niste, et helt smørbrød m/pålegg inkl. 15% mva 15,- 21,- 8,- 21,- 

Termos, m/kaffe /te eller varmt vann inkl. 15% mva 49,- 63,- 23,- 63,-

Betjente hytter i DNT Oslo og Omegn

DØGNPRIS  (frokost, dusj, middag, niste/termos)                       Voksen
       Medl               Ikke medl

         Barn f. 2003 – 2008 
        Medl                 Ikke medl

     Barn f. 2009 – 2017 
         Medl                Ikke medl

Døgnpris 1 – 3 sengsrom * inkl. mva 990,- 1 260,- 790,- 1 260,- 495,- 685,-

Døgnpris 4 – 6 sengsrom * inkl. mva 940,- 1 195,- 775,- 1 195,- 470,- 650,-

Døgnpris større rom (sovesal) * inkl. mva 840,- 1 075,- 725,- 1 075,- 421,- 592,-

* Ved overnatting 1 – 2 døgn er overnatting, frokost, 3 retters middag, niste/termos (fire brødskiver) og dusj inkludert.

PRISER 2021

Bestilling på hyttene
Det er anledning til å bestille på betjente hytter. 
Bestemmelsen om fortrinnsrett for personer over 
60 år og familier ble tatt bort fom. 2017.

Hunder
Det er et begrenset antall hunderom. Kontakt 
hyttene før ankomst for å bestille  hunderom.  
For hund på betjente hytter betales kr. 100,-  
pr opphold.

Lakenpose 
Lakenpose må  brukes i sengene. Lakenpose  
kan leies eller kjøpes på hyttene.

Spising og tilbereding medbrakt mat
Det er ikke anledning til å spise  medbrakt mat 
inne på betjente  hytter. Egne kokeapparater kan 
 heller ikke brukes ved hyttene utendørs.

Rabatter
Barn f. 2018 og senere bor og spiser gratis.
Medlemmer 13 – 26 år (f. 1995 – 2008)  
betaler halv pris på sovesal eller billigste  
ledige soveplass.
Medlemmer 13 – 18 år (f. 2003 – 2008)  
betaler halv pris på alle soveplasser i følge med 
foresatte og overnatting i samme rom.

Pristillegg grunnet smitteverntiltak
Vi gleder oss over at vi kan åpne hyttene 
igjen og vi skal gjøre det vi kan for at våre 
gjester skal få et trygt og hyggelig opphold.

Vi følger rådene fra myndighetene, og 
opprettholder nå nødvendige smitteverns-

tiltak på våre betjente  hytter. Kort fortalt blir 
det slik at vi leier ut færre rom/senger, og vi 
skal vaske mye og ofte.

Dette medfører ekstra bemanning 
og ekstra utgifter for oss. Vi håper at våre 
 gjester har forståelse for at vi må legge på et 

lite pristillegg for å dekke noen av utgiftene. 
Tillegget blir belastet ved utsjekk.

 
Tillegget blir belastet ved utsjekk:
Pristillegg per natt vinter/sommersesong 
2021: Voksen 45,- / Barn 25,-


