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TURPROGRAM
2016 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)

Friluftlivets år 2015 er historie. Det ble mange arrangement og stor aktivitet. 
Det er 10 år til neste gang det blir arrangert et slikt felles løft for få folk ut i 
naturen. Men, vi er ikke avhengig av et slikt «år». Det er ingen grunn til at vi 
ikke fortsetter å være aktive ute i fri luft. 

Programmet fra DNT Nedre Glomma er spekket med muligheter i 
lokalmiljøet. I tillegg kan alle DNT medlemmer også benytte seg av alle 
DNTs øvrige turprogram og tilbud. Spesielt hyggelig er det hvis noen finner 
turer  i de andre Østfold-foreningenes turprogram. Vi er heldige i vårt land 
som fortsatt har rike muligheter til å nyte mer eller mindre uberørt natur, 
både i vårt nærmiljø og ved å velge turer lenger unna.

Vi kan ikke lukke øynene for at klimaet endrer seg, og det oppleves 
for mange som en trussel. DNT oppfordrer alle sine medlemmer til en 
bevisstgjøring for å ta vare på naturen og dens goder. Hver og en av oss kan 
bidra litt ved å videreføre til våre barn og barnebarn arven om et enkelt og 
miljøvennlig friluftsliv.

Østtorphytta er navnet på DNT Nedre Glommas første hytte. Etter mye 
planlegging, søknader til ulike instanser, noen forsinkelser og det som 
normalt tar tid, regner vi med at Østtorphytta er ferdig til bruk i løpet av sen 
vår. Vi tenker å ha storsamling og innvielse av hytta 12. juni. Sett allerede nå 
av denne datoen! 

Det er med stor stolthet vi kan ønske vise en medlemsøkning på 
172 medlemmer i 2015. Det totale medlemstallet for DNT Nedre Glomma er 
nå 2818. Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen.

Jeg ønsker dere alle vel møtt på diverse turer og aktiviteter i 2016!

Sigrun Svartedal 
Leder DNT Nedre Glomma
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TILLITSVALGTE (fram til årsmøtet 30.03.2016)
Leder Sigrun Svartedal 954 53 965
Nestleder/sekretær Magne Kværum 982 51 270
Kasserer Øivind Utne 951 49 238
Styremedlem Ellen Hasle Kokkim 924 17 808
Styremedlem Margunn Helle Grundvig 482 72 349
Styremedlem Per Ove Lindemark 900 87 091
Styremedlem  Ole Jørgen Hommeren 976 84 110 
Varamedlem May Britt Torp 476 78 181
Varamedlem Kjell Andersen
Varamedlem Unni Christiansen 976 23 949

KONTAKTPERSONER TURGRUPPENE
Tur & Kultur Per Ove Lindemark 900 87 091
Seniorgruppa Bjørg L. Corneliussen 455 05 780
Barnas Turlag Ellen Hasle Kokkim 924 17 808
 Live T. Bratlie 467 86 387
Fjellsportgruppa Stephen Gangestad 976 62 001
DNT ung Kristine Aleksandersen 902 66 070
Materialforvalter Tor Arild Olsen 913 37 918

KONTAKTINFORMASJON
Adresse: DNT Nedre Glomma, Postboks 246, 1702 Sarpsborg 
Telefon: 69 13 00 80
E-post: nedreglomma@turistforeningen.no
Web-adresse: www.dntnedreglomma.no
Kontonummer: 1638.17.33088
Organisasjonsnummer:  985 006 180

ÅRSMØTE

DNT Nedre Glomma avholder ordinært årsmøte onsdag 30. mars. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til 
styret senest 3 uker før møtet. Årsmøtedokumentene legges ut på 
foreningens nettside og på rådhusene i Fredrikstad, Sarpsborg og 
Hvaler senest 1 uke før årsmøtet.

STYRET
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MEDLEMSKONTORET

Adresse: Torget 5, Sarpsborg
Tlf: 69 13 00 80

Åpningstider:
Mandag – fredag: 09.00- 16.00
Lørdag: stengt

Turistkontoret Visit Sarpsborg er vårt 
medlemskontor. 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 informasjonsbrosjyrer om 
DNT.  I tillegg kan du hente standardnøkkel 
til de ubetjente DNT hyttene mot et 
depositum.

DNT Nedre Glomma ønsker å være en 
ressurs for barnehager og skoler. Vi ønsker 
også å gjøre det enkelt for våre medlemmer 
å dra på telttur. Foreningen har turutstyr 
som kan leies for en mindre sum.

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon 
eller nedreglomma@turistforeningen.no.

MAIL 
Vårt medlemsregister må oppdateres
Gå til www.turistforeningen.no/minside og 
registrer adresseendringer og mail-adresse.

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

NYHETSBREV
Det er foreningens intensjon å kunne 
sende ut et nyhetsbrev til medlemmer. 
Et nyhetsbrev kan inneholde turer, 
foreningsinformasjon fra styret m.m. 
Meld deg på nyhetsbrevet på 
www.dntnedreglomma.no.

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

FACEBOOK
Meld deg på DNT Nedre Glomma sin 
facebook-gruppe for oppdateringer og 
turdiskusjon. Søk på ”DNT Nedre Glomma” 
og spør etter medlemskap i gruppen. 
Barnas Turlag har en egen gruppe ”Barnas 
Turlag Nedre Glomma”.

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

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

VI
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2. utgave, bare på nett. Noen feil og 
mangler i den trykte versjonen er rettet.

Omslagsbilder: Nina Frydenlund
DNT ung bilde: Therese Veiset
Andre bilder: Medlemmer
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BARNAS TURLAG
Er du enslig mor/far, kjernefamilie, snill tante/onkel eller bestemor og bestefar? Ta med barna og 
bli med oss på tur! Med Barnas Turlag er turene lagt opp på barnas premisser. Barna finner nye 
turvenner som gjør at «motoren» holdes i gang lenger og turen blir morsom. 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:
Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808 og Live T. Bratlie, 467 86 387.
barnas@dntnedreglomma.no
Barnas Turlag har også egen facebook-side, søk etter ”Barnas Turlag Nedre Glomma”

Alle barn som har vært med Turbo på min. 5 turer i 2015 vil få en overraskelse på nisseturen i 
desember. De av barna som har vært med på 8 turer får en større overraskelse! Send en mail til 
hasle.kokkim@gmail.com med barnets navn og alder, samt antall turer innen 15. november så vi får 
en oversikt over hvor mange det gjelder.  Hilsen Turbo og resten av turlederne i Barnas Turlag DNT 
Nedre Glomma.
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BARNAS TURLAG

TUR TIL ØSTTORPHYTTA
Søndag 13. mars

DNT Nedre Glomma bygger hytte! Vi tar 
turen til Østtorp og ser hvordan det går med 
prosjektet. Hytta forventes å være ferdig våren 
2016. Vi tar med oss nistepakke og utforsker 
området.
Passer for: Alle, også barnevogn.
Oppmøte:  kl. 11.00. Merket parkering. Følg RV 
111 fra Sarpsborg mot Rakkestad. Følg skilting 
fra Knatterudfjellet trelast. 
Turledere: Margunn H. Grundvig, 482 72 349 
og Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808.

FAMILIEORIENTERING I 
FREDRIKSTADMARKA 
Søndag 17. april

Bli med på orientering! Vi går opp til Hattegapen 
gapahuk, ca 2 km å gå. Her stiller Fredrikstad 
skiklubb med kart og en enkel orienteringsløype. 
Ingen krav til forkunnskap eller utstyr. Ta med 
nistepakke. 
Passer for: Alle, også barnevogn, men noen 
bratte kneiker.
Oppmøte: kl. 11.00 ved Rolvsøyhallen (Ketils 
vei, 1665 Rolvsøy). 
Turledere: Live T. Bratlie, 467 86 387 og Line 
Agersborg-Sandøy, 970 69 766.

KYSTSTIEN FRA GANSRØD TIL 
FUGLETÅRNET PÅ ØRA
Sannsynligvis en søndag i mars eller april

Oppmøte:  Følg med på hjemmesiden/avisen/
Facebook.
Turledere: Gunnar S. Eriksen, 938 08 479 og 
Ketil Haugen, 979 72 893.

MATSPRELL I ØSTSIDENMARKA
Søndag 22. mai

Mattur til Gudeberg skoles lavvo i 
Østsidenmarka. Bli med på å utforske hva man 
kan finne av spiselige ting i naturen. Inger-Lise 
Østmoe er med i år også. Vi fyrer opp bål i 
lavvoen, ta med mat. Ca 1,5 km t/r. 
Passer for: Alle, men noen bratte kneiker. 
Oppmøte: kl. 11.00 på p-plassen ved 
Regimentsmyra skytebane. Veien vil bli skiltet 

fra krysset mellom Habornvn. (rv 111) og 
Torsnesvn. (107). Følg Torsnesveien ca. 1,5 km, 
p-plass på venstre side av veien. 
Turledere: Live T. Bratlie, 467 86 387 og Marte 
Dahlberg, 995 76 347.

FISKETUR I FREDRIKSTADMARKA
Søndag 5. juni

Denne turen pleier å være veldig populær, så det 
er med glede vi inviterer igjen. Vi stiller med 
mark, fiskestenger og plaster. Husk flytevest og 
eventuelt annet som gjør turen trivelig.
Passer for: Alle. Vogner og rullestoler er spesielt 
velkomne.
Oppmøte: kl. 11.00. Fisket foregår i en av 
dammene, og stien vil være merket fra p-plassen 
ved FIF-huset øverst i Åsebråtenveien. 
Turleder: Laine Høyning, 991 08 382.

TUR I FJÆRA
Søndag 21. august

Barnas Turlag arrangerer strandtur i samarbeid 
med marinbiolog fra Oslofjordens Friluftsråd. 
Her blir det muligheter for å studere smått 
og stort som vi finner i fjæra. Vi tar med bl.a 
krabbesnører og vannkikkerter. Ta med badetøy 
og matpakke. Husk redningsvest til de minste.
Passer for: Alle, også med barnevogn.
Oppmøte: Sett av datoen, så kommer vi tilbake 
til sted og klokkeslett. Følg med på nettsidene/
avisen/Facebook. 
Turledere: Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808 og 
Line Agersborg-Sandøy, 970 69 766.

HØSTFEST PÅ ØSTTORPHYTTA MED 
OVERNATTING
Lørdag 3. september – søndag 4. september

Bli med på en spennende overnattingstur til 
den nye hytta vår; Østtorphytta. Det blir leik, 
aktiviteter, grilling og bålkos. Felles måltider. 
Det er muligheter for å overnatte både ute og 
inne. 
Passer for: Alle. Både små og store barn. 
Oppmøte: kl 15.00 lørdag. Merket parkering. 
Følg RV 111 fra Sarpsborg mot Rakkestad. Følg 
skilting fra Knatterudfjellet trelast. 
Varighet: ca 24 timer. Ca 1-2 km gange til hytta. 
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Påmelding: Innen 21.8.16 på mail til Margunn 
H. Grundvig: mahelg85@gmail.com
Pris: Gratis for medlemmer. Andre: kr. 115,- for 
barn og kr. 250,- for voksne. 
Turledere: Margunn H. Grundvig, 482 72 349 
og Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808.

KOM DEG UT-DAGEN PÅ 
ØSTTORPHYTTA
Søndag 4. september

Kom deg ut-dagen arrangeres av lokallag 
i Den Norske Turistforening over hele 
landet første søndagen i september. Som en 
forlengelse av høstfesten arrangerer vi dette 
årets septemberutgave av Kom deg ut-dagen på 
Østtorphytta. Det kommer til å bli aktiviteter for 
store og små.
Passer for: Alle 
Oppmøte: kl 12.00. Merket parkering. Følg RV 
111 fra Sarpsborg mot Rakkestad. Følg skilting 
fra Knatterudfjellet trelast.  
Turledere: Margunn H. Grundvig, 482 72 349 
og Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808.

TURBO CAMP RAVNSJØ
Fredag 9. – søndag 11. september

Arrangeres av DNT Vansjø. Følg med på nett/
annonsering for detaljer.

ROSA MARKATUR
Søndag 9. oktober

En søndagstur i Fredrikstadmarka, til støtte 
for Rosa sløyfe aksjonen. I samarbeid med 
brystkreftforeningen. Se også side 17.
Oppmøte: Rolvsøyhallen kl 11.00.

TUR TIL PERNES SPEIDERHYTTE I 
ØSTSIDENMARKA
Søndag 30. 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 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.

RAVNEBERGET FORT
Søndag 6. november

Barnas Turlag arrangerer tur til spennende 
kanonstillinger og skyttergraver på Ravneberget 
fort i Sarpsborg. Her er det flott utsikt, benker, 
grillplass og mye spennende å utforske.
Passer for: Det er sti et kort stykke, men det bør 
være muligheter også med barnevogn. 
Oppmøte: kl. 11.00. Følg skilting fra 
Kurlandveien, Sarpsborg.
Turledere: Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808 og 
Line Agersborg-Sandøy, 970 69 766.

NISSETUR PÅ ØSTTORPHYTTA
Søndag 4. desember

Bli med på nissetur med Barnas Turlag. Vi leter 
etter nissen i skogen og etterpå serverer vi grøt 
og saft. Det kan være godt å komme vekk fra 
julestria for store og små.
Passer for: Alle. 
Oppmøte: kl 11.00. Merket parkering. Følg RV 
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Endelig arrangerer Barnas Turlag trilleturer 
igjen! Ny turleder er Janne Svello. Oppstart fra 
januar 2016 med tur hver 14. dag. Følg med på 
hjemmesiden/avis/Facebook for informasjon om 
turer. 

Trilleturer for deg som ønsker å treffe andre med 
små barn, få trim og frisk luft. Alle turene kan 
gås med ”vanlig” barnevogn. Deltakerne har selv 
med mat og drikke. Tilbudet er gratis og åpent 
for alle.

DNT Nedre Glomma legger opp turer 
på fire-fem kilometer annenhver tirsdag 
(i partallsuke). Alle turene starter kl. 12.00. 
Turene vil komme opp på aktivitetsoversikten på 
www.dntnedreglomma.no. Du finner oss også på 
Facebook, søk etter DNT Nedre Glomma.

Dette ikke er en typisk mammagruppe, det er 
jo etter hvert blitt mange pappaer som også er 
hjemmeværende. Besteforeldre er også hjertelig 
velkommen.

Ved veldig lave temperaturer dvs fra - 10 grader 
og kaldere avlyses turen, vi tar da utgangspunkt 
i temperatur målt ved nitiden samme dag. 
Dersom du er i tvil, ringer du turleder. Avlysning 
kan også forekomme dersom kraftig snøfall gjør 
at veier og fortau ikke er tilstrekkelig brøytet, 

eller hvis det er ekstremt glatt og vanskelig å 
bevege seg utendørs med vogn.

DNT Nedre Glomma trenger turledere for 
å opprettholde faste trilleturer. For mer 
informasjon, kontakt Live T. Bratlie, 467 86 387.

TRILLETURER

111 fra Sarpsborg mot Rakkestad. Følg skilting 
fra Knatterudfjellet trelast. 
Turledere: Live T. Bratlie, 467 86 387 og Ellen 
Hasle Kokkim, 924 17 808.

STJERNETUR
Januar 2017

En ettermiddag/kveld i januar 2017 arrangerer 
Barnas Turlag stjerne/fakkeltur. Følg med på 
hjemmeside/avis/Facebook for informasjon om 
dato, tid og sted.

KOM DEG UT-DAGEN 
Søndag 5. februar 2017

Tradisjonen tro arrangerer vi Kom deg ut-dagen. 
Følg med på hjemmesiden/avis/Facebook for 
informasjon om tid og sted.

NÆRTURER/HVERDAGSTURER
I tillegg til planlagte turer er det tanke om å 
arrangere et par kveldsmat-/nærturer i løpet av 
2016. Følg med på hjemmesiden/avis/Facebook 
for informasjon.
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DNT ung - for deg som er ung og liker friluftsliv. DNT ung er ungdomstilbudet til Den Norske 
Turistforening. Alle mellom 13-26 år som er medlemmer i DNT er automatisk med i DNT ung. Vi 
tilbyr et variert friluftsliv, og kan garantere deg ekte opplevelser ute i naturen.

Vi mangler turledere for DNT Ung Nedre glomma. Er du interessert i å lage et lokalt turmiljø tilbyr 
vi gratis turlederutdanning. Vi tilbyr turer i samarbeid med de andre DNT-foreningene i Østfold.
 
Kontaktperson: Kristine Aleksandersen, 902 66 070, krisaleks@hotmail.com

DNT UNG
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RONDANE
Torsdag 23. – torsdag 30. juni

Rondane ved Sankthans-tider er «Velkommen 
til vårfjellet!». Nå er naturen på sitt vakreste. 
Dalene er grønne, elvene er lekende store 
og fjelltoppene er hvite. Her er det store 
variasjoner, og hyttene er koselige - en av dem 
med seterdrift.
Dette er turen både for deg som ønsker mye 
hygge, og for deg som kan klare deg uten de 
lange dagsetappene. Om ønskelig kan vi en dag 
bestige en topp over 2 000 meter.
Rute: Tog fra Oslo S til Hjerkinn, og går en 
kort time til Hjerkinn fjellstue. Videre til 
Grimsdalshytta, Haverdalseter, Nedre Dørålseter 
(2 netter), Rondvassbu og Smuksjøseter. Siste 
dag tar vi bussen til Otta og tog til Oslo S. Alle 
hyttene er betjente. 
Deltakere: fra 15 år.
Pris: Kr. 3 280,- Omfatter all reise fra Oslo S og 
tilbake dit - samt kost/losji fra middag dag 1 og til 
lunch-pakke dag 8. Losji stort sett på 4-6-manns-
rom i egen lakenpose. Prisen gjelder DNT-ung 
medlemmer fra Østfold, andre + kr. 2 600.
Påmelding: Innen 31. mai. Se nettside.
Turledere: Fred Larsen, Elin Kjellsen og Thea 
Lauritzen.

SKARVHEIMEN
Mandag  11. – fredag 16. juli

I Skarvheimen er naturen svært variert. 
Fjellområdet strekker seg fra Hemsedal i øst 
til Aurland i vest, fra Tyin og Filefjell i nord til 
Hallingdal og Bergensbanen i sør. Her er alt 
fra brede daler og vide flyer til spisse tinder og 
stupbratte lier. Her møtes Øst- og Vestlandet i et 
mektig favntak.
Fra gammelt av gikk her flere av de mest brukte 
ferdselsveiene mellom Østlandet og Vestlandet.
Rute: Tog fra Oslo S til Ål og buss 1 time til 
Toviki. Så er det 2 timer å gå til Iungsdalshytta. 
Videre til Raggsteindalen, Geiterygghytta (2 
netter) og Finsehytta. Siste dag tar vi tog til Oslo 
S. Alle hyttene er betjente.
Deltakere: Fra 13 år.
Pris: Kr. 2 680 - Omfatter all reise fra Oslo S og 
tilbake dit - samt kost/losji fra middag dag 1 og til 

lunch-pakke dag 6. Losji stort sett på 4-6-manns-
rom i egen lakenpose. Prisen gjelder DNT-ung 
medlemmer fra Østfold. Andre + kr. 2 200.
Turledere: Magnus T. Hoff og Sindre Tørfoss.

HARDANGERVIDDA
Mandag 1. – lørdag 6. august

Gå fantastiske Hardangervidda der fjord møter 
fjell! Fra hytte til hytte langs ruten Haukeliseter–
Hellevassbu– Litlos–Tyssevassbu–Mosdalsbu–
Odda, og buss tilbake til Oslo.
Deltakere: Middels tung tur, du må være i god 
form og vant til å gå fotturer med ryggsekk.
Pris: Kr. 3 500,- inkluderer transport, 
overnatting, frokost og middag alle dager, og 
turlederkostnader. Prisen gjelder DNT-ung 
medlemmer fra Østfold. Andre + kr. 1 500.
Påmelding: Innen 31. mai. Se nettside.

RONDANE
Tirsdag 4. – lørdag 8. oktober

Ingenting er som en tur til Rondane på høsten!
Her finnes vakker natur som viser seg fra sin 
beste side. Alt fra de mer høytliggende
områdende til fjellbjørk i sine vakre farger.
Dette er en fin og lett tur med middellange 
etapper. 
Rute: Tog eller buss til Otta. Lokal buss 
inn mot Rondevassbu. Vi går de siste km til 
Rondevassbu,hvor en bedre middag venter på 
oss. Dagen etter går vi innover Illmanndalen, og 
nedover mot Bjørnhollia, ca. 12 km.
Neste dag så går ferden til Eldåbu. Det er ca. 16 
km, med noe stigning, i et vakkert terreng. Etter 
en fin kveld på Eldåbu tar vi turen tilbake til 
Rondevassbu. Dette er en noe lengre etappe på 
24 km. Vi tardagen til rådighet og nyter turen. 
Dagen etter så satser vi på fint vær og kommer 
oss opp på Rondeslottet, før hjemreise.
Pris: Kr. 2 500,- inkluderer transport, 
overnatting, frokost og middag alle dager, og 
turlederkostnader. Prisen gjelder DNT-ung 
medlemmer fra Østfold. Andre + kr. 1 500.
Påmelding: Innen 31. august. Se nettside.
Turleder: Martin Michalsen 982 64 352, 
michalsen.student@gmail.com.
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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 turersom er 
mere krevende.

De fleste turene er lokale dagsturer i Nedre Glomma–området, Østfold og Bohuslän. Disse 
turene er lagt til søndager. På de fleste turene er det bare å møte opp. Enkelte turer har 
begrenset deltakerantall, og krever påmelding. Turer i som strekker seg over flere dager krever 
forhåndspåmelding og medlemskap i DNT.

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

For nærmere informasjon om den enkelte tur, kontakt turleder/kontaktperson, eller Per Ove 
Lindemark, 954 53 965, tur.kultur@dntnedreglomma.no.
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TUR & KULTUR

TORSNES
Søndag 3. mai

Vi besøker noen av husmannsplassene til Thorsø 
Herregård og vandrer langs strandkanten i det 
vakre kystlandskapet i Torsnes. Turen går på 
svaberg og stedvis ulendt skogsterreng. Lengde 
6-7 km, varighet 3–3,5 timer.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Langvik på 
Torsøveien kl 11.00.
Turleder: Tove Lader, 950 71 702.

TRANEDANS VED HORNBORGASJÖN
Lørdag 9. april 

Busstur til Hornborgasjön ved Skara (ca2,5 t) for 
å oppleve Traner i dans og andre fugler i trekk. 
Er vi heldige kan vi se 20.000 traner beite ved 
«Trandansen» 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 fugler vi ser. Vi legger turen 
innom andre steder ved sjøen som Fågeludden/
Naturum, Ekornavallen og andre attraksjoner 
om det passer.
Oppmøte: P-plass ovenfor Torvbyen i 
Fredrikstad kl. 8.00 eller ved Solbergtårnet v/E6 
i Skjeberg kl. 8.15.
Deltageravgift: Ca. kr.250/pers. som skal dekke 
bussleie og sjåfør. Betales om bord på bussen.
Påmelding:  Innen fredag 1. april til Per Ove 
Lindemark, per.ove.lindemark@gmail.com, 
900 87 091,  eller Ornitologisk forening v/
Øyvind Lågbu, 994 86 430. 

ELINGAARDSKOGEN
Søndag 17. april

På ukjente veier i Elingaardskogen. Vi tester ut 
nytt kart over området. Lett terreng. Ca 3 timer 
inkl. matpause. Frammøte på parkeringsplassen 
ved Høvelbygningen på Elingaard kl. 11.00. 
Turen arrangeres i samarbeid med Friluftslivets 
dag på Elingaard.
Turleder: Reidun Guldhaug, 934 26 503, 
guldhau@online.no.

SPJÆRØY 
Søndag 24. april

Rundtur på Spjærøy nord. Både langs kyst og 
skog. Mange idylliske steder og boplasser. Turen 
er middels krevende, går på sti, fjell og vei. Ta 
med matpakke og drikke. Turens varighet ca. 
4 timer og ca. 6–7 km lang.
Oppmøte: kl. 11.00 på parkeringsplass skiltet til 
Brottet. Ta av mot Spjærøy kirke.
Turleder: Solbjørg Aleksandersen, 976 92 031.

NORDRE VARTEIG
Søndag 1. mai

Vi går en rundtur på sti i et område med både 
ny og gammel historie. Vi spiser matpakke i 
gapahuken i Langsettbakken. Turen er ca. 8 km.
Oppmøte: Start ved Furuholmen (greit å 
parkere) kl 11.00.
Turleder: Kjell Andersen, 909 96 178.

LUNDERAMSA, KRÅKERØY
Søndag 8. mai

Område STuren går langs deler av kyststien på 
Kråkerøy. Vi besøker bl.a.bronsealderrøysa på 
Lunderamsa. Litt ulendt skogsterreng  i enkelte 
partier av løypa.  Runden er på ca 6–7 km, 
varighet 3–3,5 timer.
Oppmøte: Ta av Hvalerveien på Lunde og kjør 
i retning Femdalsund. Parkeringsplass på høyre 
hånd før Femdalødegården. Start kl. 11.00.
Turleder: Tove Lader, 950 71 702.

NORDRE SANDØY
Søndag 15. mai

Turen går på vei og sti. Vi møtes til ferjeavgang 
på Skjærhalden kl. 10.40 og returnerer til samme 
sted kl. 15.20. 
Påmelding: På grunn av ferga vil jeg gjerne ha 
påmelding innen 18. mai.
Turleder: Pål Sandnes, 911 08 133, 
paalsandnes@gmail.com.
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SYKKELTUR SØLVSTUFOSS – ISNES
Søndag 22. mai

Turen går forbi sykehuset til Svartdal/ 
tømmertunellen, videre til Isnes og til 
Sølvstufoss. Her spiser og hviler vi og ser 
forhåpentligvis en foss med stor vannføring 
(avhengig av snøsmelting). Tilbake går turen på 
vei forbi Valbrekke til Ramstad, Melleby, over 
Stikkaåsen og tilbake til Kalnes. Total lengde 
ca. 14 km. Vi må trille syklene et lite stykke forbi 
Isnes, ellers er det god sykkelvei. Den som blir 
med på turen bør ha litt sykkeltrening.
Oppmøte: Kalnes videregående skole kl. 11.00.
Turleder: Sigrun Svartedal, 954 53 965.

TVETERVANNET RUNDT
Søndag 29. mai

Fredrikstad sin gamle reserve drikkevannkilde 
snart en saga blott! Dette er en lett tur som går 
på sandvei og skogssti, ca. 3 timer. I nordenden 
av vannet går stien på noen store demninger 
som ble bygget for mange år siden. Her tar vi en 
pause. I 1939–40 årene ble det tatt ut mye torv i 
dette området, noe vi fortsatt kan se spor etter.
Oppmøte: Fra Sandbakken kjører du 
Rokkeveien mot Halden, ca 8 km. Der er det 

skiltet mot venstre, kjør til du kommer til en 
åpen plass hvor du kan parkere.
Turleder: Geir M Hansen, 977 09 426.

BÅTSTANGEN-SØLVSTUFOSS 
Søndag 5. juni

Rundtur  med start fra Agnalt/Velta kl. 11.00. 
Turen er omtrent 10 km, 4 timer. Kupert terreng 
på deler av turen.
Turleder: Runar  Jansen,  913 03 905.

ÅPNING AV ØSTTORPHYTTA
Antagelig en søndag i juni 

Offisiell åpning av Østtorphytta. Turtrase 
kommer senere. Følg med på nett og i 
annonseringer.
Turleder: Ole Jørgen Hommeren, 976 84 110.

KALHOVD (RJUKAN)
Fredag 19. – søndag 21. august

Blir du med på en av Norges vakreste 
sykkelturer, med fantastisk utsikt til 
Gaustadtoppen? Turen går fra Gvepseborg 
- Kalhovd (tur/retur). Turen er for dem 
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med sykkel og litt trent til å sykle lengre 
turer. Sykkelturen starter med privatbiler 
til Krossobanen på Rjukan. Svevebanen til 
Gvepseborg ca. 800 moh. Derifra bratt et 
par kilometer. Kupert langs god sykkelveg til 
Kalhovd. Overnatting på Kalhovd turisthytte og 
samme vegen tilbake neste dag. 
Deltagere må ha med personlig sykkel/
sykkelutstyr som sykkelvesker(anbefales) evt. 
ryggsekk. Totalt ca. 30 kilometer. Beregn varmt 
tøy på turen, Kalhovd ligger på 1100meter.
Fredag til lørdag overnatter vi på Rjukan fjellstue 
med middag, før vi kjører til Krossobanen tidlig 
lørdag morgen. 
Pris: Med overnatting på 4-6 mannsrom. 
Halvpensjon ca. 680,- (middag/overnatting/
frokost) x 2 ca. kr 1300,-
Bindende påmelding: Innen 20. juni 2016. 
Viktig for bestilling av overnatting/mat og for å 
ordne med samkjøring i privatbiler. Pakkeliste 
vil bli sendt ut til de som melder seg på. Turleder 
organiserer samkjøring i privatbiler.
Turleder: Gunnhild Ristesund, 932 35 498.

KRYSSTJERN RUNDT
Søndag 28. august

Vi går fra Rokkeveien ved Sandbekk. Skiltet inn 
til parkering. Vi følger dels langs skogsvei og 
sti.  Vi følger stien rundt krysstjern og raster ved 
vannet. Enkelte kuperte bratte partier. Distanse 
ca 9 km og varighet 3-4 timer. 
Turleder: Ole Jørgen Hommeren, 976 84 110.

LANDEPARKEN-TROMPETEN
Søndag 4. september

Rundtur i og rundt Landeparken og Trompeten. 
Start fra parkeringsplassen ved Tunevannet. 
4–5 km. 3 timer. Lett terreng i parkmiljø. 
Arrangeres i samarbeid med Lande Vel.
Oppmøte: Start fra parkeringsplassen ved 
Tunevannet kl. 11.00. 
Turleder:  Runar  Jansen, 913 03 905.
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HELGETUR TIL NOREFJELL
Fredag 9. – søndag 11. september

I år reiser vi til det populære Norefjell, med 
bl.a. Høgevarde (1459 moh) som mål. Her 
er utsikten på en klar dag formidabel og kan 
måle seg med Gaustadtoppen. Norefjell byr 
på høyfjell og flott turterreng. Felles bussreise 
fra Fredrikstad/Sarpsborg fredag ettermiddag 
til Haglebu Fjellstue hvor vi bor og får «full» 
pensjon og oppredd seng. Lørdag går vi fottur fra 
Tempelseter til Høgevarde med lokal turleder. 
Fotturen kan ha noe valgfri rute. Søndag legger 
vi besøk på Blaafarveværket med utstilling 
av Kai Fjell, tur i koboltgruvene og Kittelsen 
utstilling. Med forbehold om prisendring vil vi 
turen komme på kr 2 880,- pr. person ved min. 
25 deltakere. 
Påmelding: Innen 1. august til 
turleder Sigrun Svartedal, 954 53 965, 
sigrun_svartedal@yahoo.no.

KULTURSTIEN ONSØY
Søndag 18. september

Vandring i våre forfedres fotspor.  Natur- og 
kulturstiene rundt Elingaard Herregård. 
Ca. 3 timer inkl. matpause i lett terreng. Turen 
arrangeres i samarbeid med Onsøy historielag. 
Oppmøte: Parkeringsplassen ved 
høvelbygningen kl.11.00. 
Turleder: Reidun Guldhaug, 934 26 503., 
guldhau@online.no.

VARTEIG NORD
Søndag 25. september

Hele turen går i område som på 1500 tallet 
tilhørte storgården Gryte. På turen starter vi 
med å høre om ferdsel på Glomma. Deretter går 
vi om bygdeborg fra folkevandringstida og vi tar 
nista i en gapahuk som ligger ved «Ingaleden».
Oppmøte: Parkeringsplass på Furuholmen 
kl. 11.00
Turleder: Kjell Andersen, tlf 909 96 178.

FEM-TJERNS-TUR BØRTEVANN
Søndag 2. oktober

Rundtur i Nordre Skjebergmarka. 10 km i lett 
kupert skogsterreng. 4 timer.
Oppmøte: Start fra Grinerød kl. 11.00.
Turleder: Runar  Jansen, 913 03 905.

KYSTTSTIEN HØYSAND-LØKKEVIKA
Søndag 9. oktober

Kyststien langs Skjeberkilen til Gressdal hvor 
vi passerer Sandvika, som er blitt en perle 
innerst i Skjebergkilen, samt idylliske Sildevika. 
En visitt innom Søsterborgen og en svipptur 
nedom Gressdal før vi tar gangsti gjennom 
naturreservatet via Jørstadmyra, Bjørnehikollen, 
Feklova og tilbake til Høysand. Turlengde 7 km.
Oppmøte: Ved Høysand Bad kl 11.00.
Turleder: Per Ove Lindemark, 900 87 091.

IKKE FASTSATT
Søndag 16. oktober

SPRINKELET
Søndag 23. oktober

Rundtur i Gressvikmarka. På veien passerer vi 
mange fine utsiktspunkt, med Sprinkelet som 
høyeste punkt. Samt kulturminner. Turen er 
middels krevende og går på sti i kupert terreng.
Ta med matpakke og drikke. Turens varighet 
ca. 3 timer og 6-7 km lang.
Oppmøte: Trondalen idrettsplass kl. 11.00.
Turleder: Solbjørg Aleksandersen, 976 92 031.

FREDRIKSTADMARKA
Søndag 30. oktober

Vi møtes på Skogstrandbanen og går via 
Stenhuset og ”den lange teigen” til Nordre Veum 
før vi returnerer via Borgåsen med flott utsikt. 
Lengde ca 9 km, matpause tar vi underveis. 
Varighet ca 4 timer.
Oppmøte: Skogstrandbanen kl. 11.00
Turleder: Pål Sandnes, 911 08 133.
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SARPSBORG OG FREDRIKSTAD

BLI MED PÅ RUNDTUR I FREDRIKSTADMARKA

SØNDAG 9. OKTOBER
OPPMØTE VED ROLVSØYHALLEN 
KL. 11.00

Merket natursti på ca 5 km til Hatten.
• Aktiviteter for barn i alle aldre
• Vi fyrer bål, og serverer kaffe
• Mulighet for grilling av egne    

pølser
Pris: 50,- for voksne, barn gratis.
Inntektene går til brystkreftsaken.
Kontakt: Magne Kværum, 982 51 270,
magne@dntnedreglomma.no

ROSA     MARKATUR

Arrangører:

DNT Nedre Glomma
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KALENDER 2016

Se programmet for gruppen om hvilken 
tur som går på den nevnte datoen.

Følg med på nettsidene, 
flere turer kan bli satt opp!

BARNAS 
TURLAG DNT UNG

TUR & 
KULTUR

SENIOR

JANUAR

FEBRUAR

MARS 13, 17 3-6 16

APRIL 7-10 3, 9, 17, 
24

13, 20, 27

MAI 22 1, 8, 15, 
22, 29

4, 11, 18, 
25

JUNI 5 23-30 5, 12 1, 8, 15

JULI 11-16

AUGUST 21 1-6 4-7 19-21, 28 24, 29-1, 
31

3-4, 4, 
9-11

2-4 4, 9-11, 
18, 25

7, 14, 21, 
28

OKTOBER 9, 30 4-8 2,9, 16, 
23, 30

5, 12, 19, 
28

6

DESEMBER 4

FJELL-
SPORT

SEPTEMBER

NOVEMBER

TUR & 
KULTUR
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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. 
Vi sender deg gjerne på turlederkurs mot at du hjelper oss å lede turer. Grunnleggende turlederkurs 
går oftest over en helg om våren eller høsten. Sommerturlederkurset er normalt en sommeruke i 
fjellet.

Kontakt Anna Hellstrøm, 476 72 792 eller a-hellst@online.no for mer informasjon.

DNT AMBASSADØRKURS
Lørdag 2. – søndag 3. 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: Visit Sarpsborgs lokaler.
Dato: Følg med på nettside/facebook.
Påmelding: Anna Hellstrøm, 476 72 792, 
a-hellst@online.no.

LIVREDNINGSKURS 
Søndag 6. mars

Arrangør: DNT Vansjø

GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS
Lørdag 2. – søndag 3. april

Arrangør: DNT Nedre Glomma

NÆRTURLEDER
Onsdag 1. juni

Arrangør: DNT Nedre Glomma. Kursleder: 
Anna Hellstrøm

Nærmere informasjon om 
kursene kommer på 
nett.
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Vi er i gang med bygging av DNT Nedre 
Glommas hytte på Østtorp!

Endelig er alle dokumenter for bygging av hytta 
vår på Østtorp  godkjent i kommunen.

På grunn av antatt store problemer med mugg i 
det gamle bygget har vi valgt å sette opp en helt 
ny hytte. Det er gjort avtale med Solhytten om et 
bygg på ca 80 kvm. (se bildet).

Grunnarbeidet vil starte om noen uker, det vil 
bli lagt opp ny strøm tilførsel inn til området 
og det er boret etter vann. Brønnen gir ca 
200 l/time, ingen usmak på vannet og det vil 
rutinemessig bli tatt ut vannprøve for kjemisk og 
bakteriologisk innhold.

Boligdelen av den gamle bygningen vil etter 
hvert bli revet. I uthus-delen vil vi lage utedo og 
også ha god lagerplass.
Det er et stort økonomisk løft og det er søkt om 

tilskudd fra fire ulike fond og vi håper uten å vite 
noe som helst at vi kommer i betraktning for en 
betydelig økonomisk støtte.
Mye av arbeidet blir satt bort til fagfolk og 
byggefirma. Vi trenger likevel en pool av 
personer som kan bidra med dugnad. Det skal 
legges ned rør og ledninger og selv om mye 
foregår med maskiner trengs også «handmakt» 
i perioder. Utearealer skal ryddes og bygges opp, 
det skal males innvendig og utvendig og utedo 
må mures opp.

BIDRA?
Dersom du mener at du kan bidra og har lyst er 
det viktig at du melder din interesse til Anna-
Boel Andersen på medlemskontoret vårt,
tlf 69 13 00 80. 

Lurer du på noe når det gjelder dugnad kan du 
kontakte Ole Jørgen Hommeren. Han treffes på 
tlf privat 976 84 110 eller hommeren@online.no.

ØST TORPHY T TA
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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, Kjerringholmen, 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?

NYHET! RABATT HOS G-MAX
Ta med medlemskortet neste gang du handler hos G-max. DNT Nedre 
Glomma har inngått rabattavtale med G-max. Det vil gi deg rabatt på de 
fleste produkter. Det vil også bli invitert til enkelte handledager, med gode 
priser.Detaljer om avtalen kommer på nettsiden.
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FJELLSPORT

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.
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LYST TIL Å KLATRE?
Vi klatrer jevnlig på Redpoint klatresenter 
på Lisleby om vinteren. Vanligvis torsdager  
kl. 19.00. Med varmere temperaturer 
beveger vi oss ut til lokale klipper. Passer 
alle ferdighetsnivåer.
Kontakt Magne Kværum,  
982 51 270, 
magne@dntnedreglomma.no.

SKITUR GAUSDAL VESTFJELL
Torsdag 3. – søndag 6. mars

Dette området kalles også Huldreheimen og 
nylig ble faktisk et 3. navn valgt, nemlig Langsua. 
Området ligger mellom Valdres og 
Gudbrandsdalen og er Jotunheimens forgård. 
Her finner vi et småkupert terreng og en fin 
kombinasjon av fjell, bjørkeskog og åpne vidder. 
Ruta vi skal gå starter på Yddin sør for 
Beitostølen. 
Vi går første dag inn til Storeskag som er nybygd 
etter at den gamle hytta ble revet. Fredag går 
vi videre til den fantastisk vakkert beliggende 
Storkvelbu. Lørdag går vi vestover til Haldorbu. 
Søndag går vi tilbake til Yddin. 
Alle hyttene er selvbetjente. 
Dagsetappene vil ligge på ca. 5 timer, i et 
forholdsvis lett gått terreng. 
Vanskelighetsgrad: Middels.
Reise: Egen biler. Vi kjører opp torsdag 3 mars, 
og starter å gå tidlig ettermiddag.
Passer for: ungdom/voksne
Pris: kr. 300,- I tilegg kommer utgifter til 
transport, egen mat og overnatting.
Turleder/påmelding: Stephen Gangestad, 
976 62 001, ste-gan@online.no. Påmeldingsfrist  
18. februar.

SKITUR SKARVHEIMEN
Torsdag 7. – søndag 10. april

Geiterygghytta – Finsehytta – Krækkja 
– Haugastøl. Vi følger ”høyfjellsruta”  fra 
Geiterygghytta i Skarvheimen via Finse
og Krækkja til Haugastøl. Turen går gjennom 
flott natur i variert terreng.
Torsdag morgen tar toget til Ål og transport
videre til Geiteryggtunnelen. Det blir det en kort 
tur på ski inn til Geiterygghytta (3–4 km) på
ettermiddagen/kvelden.
Fredag går vi til Finsehytta. Været avgjør om vi 
går via Kyrkjedøri eller Sankt Pål. Uansett blir 
en del stigning (ca. 500 høydemeter), som vi blir
premiert med på vei ned mot Finsehytta. 
Etappelengde ca. 22-25 km.
Lørdag fortsetter turen til Krækkja i et relativt 
snilt terreng mellom Hallingskarvet og 
Hardangerjøkulen. Etappelengde ca 20 km.
Vi avslutter turen på søndag med en relativt kort 
tur til Haugastøl (10–12 km), hvor vi setter oss 
på toget hjem. Alle hyttene er betjente.
Maks 16 personer.
Pris: Kr. 350,- I tilegg kommer utgifter til 
transport, egen mat og overnatting.
Turleder/pålmelding: Rune Olsen, 928 51 029, 
raolsen70@gmail.com. Påmelding innen 17. 
mars.
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FOTTUR HURRUNGANE
Torsdag 4. – søndag 7. august

Tur fra hytte til hytte er ikke det vanligste i 
Hurrungane. Dette er en litt uvanlig tre dagers 
tur i et fantastisk landskap. Vi går over bre, 
mellom høye tinder, flate strekninger og ender 
på 60 m høyde. 
Dag 1: Turtagrø – Stølsmaradalsbu
Vi starter  fra Turtagrø etter frokost kl. 0900. 
Opp Skagadalen til bandet, 1700 m.  Videre 
sporadisk merket på sva og snø bratt ned til 
Midtmaradalen.  Fra utløpet av dalen går vi 
bratt opp mot sørvest til Snørestødet, 1200 
m, høyt over Utladalen. Herfra kort ned til 
Stølsmaradalsbu. 8 timer, 17 km. 
Dag 2: Stølsmaradalsbu – Gravdalsbu
En kort dags etappe høyt oppe i skogkanten. 
Først over Brendeteigen med utsikt til 
Vettisfossen. Vi tar den høye varianten opp til 
1140 m før vi går ned til Gravdalsbu. 3 timer, 7 
km. 
Dag 3: Gravdalsbu – Fuglesteg
Fra Gravdalsbu på nesten gjengrodd sti 5 km 
nordover Gravdalen. Deretter svinger vi mot vest 
opp til Gravdalsbandet, 1360 m. Stigning opp 
til 1400 m vest for Veste Austabotn og ned til 
Berdalsbandet. 
Her har vi 2 muligheter, vi kan ha en bil stående 
på Tindeveien og kjøre tilbake til Turtagrø. 
Eller vi kan gå 2 km på veien og ned Berdalen 
til Fuglesteg for overnatting i steinhuset. Neste 
dag må vi da gå ned til Fortun ( 1 time) og bil 
eller buss opp til Turtagrø Stølsmaradalsbu og 
Gravdalsbu inneholder kun 4 senger, vi trekker 
lodd om disse. Taperne sover på madrass eller 
egne underlag på gulv. 
Til Fuglesteg; 7 timer, 16 km. 
Vanskelighetsgrad: middels +
Reise: Egne biler. Vi møtes på Turtagrø onsdag 
kveld 3. august. 
Passer for: Fjellsportinteresserte
Pris: 300.- I tilegg kommer utgifter til transport, 
egen mat og overnatting.
Krav til utstyr: Her gjelder å ikke ha for tung 
sekk, maks 12 kg. Vi skal krysse Skagastølsbreen, 
denne er kort og lite utsatt for sprekker. 
Jeg har gått den både med og uten stegjern/
tau. Forholdene avgjør. Vi forholder oss  til 
anbefalinger fra Norgesguidene på Turtagrø, og 

tar om nødvendig med stegjern, seler og tau. 
Dette kan lånes av DNT Nedre Glomma. Lett 
dagstursekk med nok drikke, mat, varme klær. 
Turleder/påmelding: Catharina Christensen 
og Stephen Gangestad, ste-gan@online.no, 
976 62 001. Påmeling innen 14. juli.

TINDERANGLING 
SNØHETTAMASSIVET
Fredag 2. – søndag 4. september

Vi bor i telt, eller på DNT-hytta Snøheim. 
Snøhettamassivet byr på topptur uten klatring 
for de som ønsker dette, to topper over 2000 m 
er innenfor rekkevidde. For de som ønsker 
større utfordringer kan man klatre den kjente 
Snøhettatraversen. Vi leier inn førere hvis 
noen ønsker dette. Om du ønsker å stole på 
egne ferdigheter og gå traversen selv, bør du ha 
erfaring med grad 4 i høyfjell.
Pris: 900,- hvis du ønsker tur med klatrefører, 
ellers 300,- I tilegg kommer utgifter til 
transport, egen mat og overnatting.
Turleder/påmelding: Magne Kværum, 
982 51 270, magne@dntnedreglomma.no. 
Påmelding innen 12. august. Opplys om 
klatreerfaring ved påmelding.

STØTTER OSS PÅ TUR –
DNT NEDRE GLOMMA 
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STØTTER OSS PÅ TUR –
DNT NEDRE GLOMMA 
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SENIORGRUPPA
Turene våre er lagt opp av erfarne turledere og går i variert terreng; i skog og mark og i strandsonen. 
De varer vanligvis 3-4 timer inkludert rast med medbrakt mat og drikke. De fleste turene går i 
nærmiljøet; Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler, men det hender også vi drar lenger av sted.

De siste tre årene har vi hatt en høsttur til fjells. Vi leier buss og drar til en fjellstue som ligger i et 
godt turterreng.  I 2016 går turen til Sjusjøen.

Turtilbudet vårt er beregnet på godt voksne mennesker som har anledning til å ta seg fri onsdag 
formiddag.  De bør være i stand til å gå i noen timer i variert terreng.  Det er en fin anledning til å 
møte andre turglade mennesker og utforske nye turområder.  I 2016 skal vi forsøke noe nytt: noen 
av turene våre vil komme i to versjoner, med hver sin turleder.  Det blir en tur av ”vanlig” lengde, og 
en noe kortere. Se turprogrammet.

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte om årets turer på Musikkhuset på Greåker onsdag 16. mars 
kl. 12.00.  Den første turen går onsdag 13. april.  Nærmere informasjon om møtet og turene vil bli 
annonsert i Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad, vanligvis på tirsdag, dagen før turen går.  
Informasjonen legges også ut på hjemmesiden til DNT Nedre Glomma og på Facebook.

Medlemmer av DNT blir prioritert på turer med påmelding.  De har førsterett til å melde seg på 
frem til 10 dager før turdato hvis ikke annet er nevnt, ikke-medlemmer kan sette seg på venteliste.

For mer informasjon, ta kontakt med turleder eller Erik Leister, 69 39 07 10 / 451 36 838, 
foterik@gmail.com.

Velkommen på tur! 
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SENIORGRUPPA

16. MARS - INFOMØTE
Musikkhuset, Greåker.

13. APRIL - GLOMMASTIEN
Gamlebyen–Selbak–Lisleby–Cicignon.
Turansvarlig: John Klavestad, 69 34 65 33/928 
11 243. Historiske kommentarer v/Peter Jul 
Hanssen.

20. APRIL - KALNES-VISTERSKOGEN*
Turansvarlig: Kari Hansen, 922 16 034
Påmelding*

27. APRIL - FOTEN – TORGAUTEN 
– STRØMTANGEN
Kort og lang løype.
Turansvarlige: Solveig Finstad,922 60 557 og 
Harald Henriksen, 69 32 76 69/909 70 588.

4. MAI - FREDRIKSTADMARKA SYD
Start fra Stjernehallen. Kort og lang løype.
Turansvarlige: Liv Simensen, 69 39 09 55 / 
948 43 419  og Finn Eriksen, 911 97 393.

11. MAI - FERIEHJEMMET, 
KVASTEBYEN*
Turansvarlig: Berit Pettersen, 990 48 646.
Påmelding*

VÅREN 2016

*På turer hvor det er påmelding, kan kun medlemmer melde seg på frem til en uke før 
turdato. Deretter  kan også ikke-medlemmer melde seg på.

18. MAI - SØLVSTUFOSS
Turansvarlig: Rune Karlsen, 928 59 622.

25. MAI - HANKØ
Turansvarlig: Margareth Larsen og  Roald Fiane 
Pettersen, 468 40 249.

1. JUNI - OVEN*
Turansvarlig: Nille Oven, 970 66 836.
Påmelding*

8. JUNI - SYDKOSTER*
Med båt fra Skjærhalden. Kort og lang løype.
Påmelding: på Seniorgruppas  infomøte 16. 
mars, og senest 4. april
Turansvarlig: Svein R Karlsen, 
69 31 34 59/414 00 654.

15. JUNI - ROLVSØYMARKA
Turansvarlig: Arne Lund, 958 53 024.
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24. AUG - FREDRIKSTADMARKA SYD
Turansvarlig: Arne Lund, 958 53 024.

31. AUGUST - ARKIMEDESSKRUEN, 
KIRKØY
Turansvarlig: Erik Leister, 69 39 07 10/ 
451 36 838.

29. AUG-1. SEPT - FJELLTUR TIL 
SJUSJØEN*
Turansvarlig:. Liv Simensen, 
69 39 09 55 / 948 43 419.
Påmelding på Seniorgruppas infomøte 
16. mars*

2. SEPTEMBER - TUNEVANNET VEST
Turansvarlig: Rune Karlsen, 928 59 622.

7. SEPTEMBER - KRÅKERØY: 
BJØRNEVÅGEN
Turansvarlig: Kari Marcussen, 
416 50 908 / 69 32 87 61.

14. SEPTEMBER - GAMMELSRØD-
TASKEN-HELGERØD-OVEN*
Turansvarlig: Nille Oven, 970 66 836
Påmelding*

21. SEPTEMBER - JELØY*
Turansvarlige: Margareth Larsen - Roald Fiane 
Pettersen, 468 40 249.
Påmelding*

28. SEPTEMBER - KALLERØDFJELLET, 
ONSØY
Turansvarlig: Willy Kristiansen, 69 33 63 94/ 
909 85 342.

5. OKTOBER - F REDRIKSTADMARKA 
SYD
Turansvarlig: Arne Lund, 958 53 024.

12. OKTOBER - 
 ØRA– GANSRØD–PERNES
Turansvarlig: Erik Leister, 69 39 07 10/ 
451 36 838.

19. OKTOBER - ENGELSVIKEN 
Turansvarlig: Nille Oven, 970 66 836.

28. OKTOBER - FREDRIKSTADMARKA 
– SUPPETUR!
Turansvarlig: Erik Leister, 69 39 07 10/ 
451 36  838.

SENIORGRUPPA, HØSTEN 2016

*På turer hvor det er påmelding, kan kun medlemmer melde seg på frem til en uke før turdato. 
Deretter  kan også ikke-medlemmer melde seg på.
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DNT Nedre Glomma ønsker å være en ressurs 
for barnehager og skoler. Vi ønsker også å gjøre 
det enkelt for våre medlemmer
å dra på telttur. DNT Nedre
Glomma har turutstyr som kan leies for en min-
dre sum. 
For en klasse som skal på overnatting kan vi 
anbefale følgende:

3 lavvoer med plass til ca. 8 personer i hver.
1 felles oppholdstelt
1 tursekk med 2 gassbrennere, kjelesett, førstehjelps-
veske, 6 spikkekniver, turøks, sammenleggbar sag, 
liggeunderlag, kompass, presenning og tau.

Utstyret kan leies enkeltvis.

Priser
Lavvo: 200,- per døgn.
Samlet klassesett for overnatting:
1000,- per døgn.

For mer informasjon kontakt materialforvalter 
Tor Arild Olsen, 
tlf. 913 37 918

UTSTYR TIL LEIE
FOR MEDLEMMER, SKOLER OG BARNEHAGER

FRILUFTSLIV MÅ LÆRES!

DNT Nedre Glomma ønsker å være en ressurs 
for barnehager og skoler. 
Vi ønsker også å gjøre det enkelt for våre 
medlemmerå dra på telttur.
 DNT NedreGlomma har turutstyr som kan leies 
for en mindre sum.
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”FJELL OG VIDDE” 
– Norges største friluftsmagasin, 6 ganger i året mottar du 
friluftsmagasinet ”Fjell og Vidde”. Bladet er Norges største 
friluftsmagasin. 

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.

UNGDOMSMAGASINET UT
2 nummer av ungdomsmagasinet UT, for alle mellom 13 og 
26 år.

30% RABATT PÅ DNT TURISTHYTTER 
Du får tilgang til og medlemspris på mer enn 460 turisthytter 
til DNT i hele Norge. Medlemsrabatt utgjør ca. 30%. 

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

RABATT PÅ PRIVATE FJELLSTUER
På 50 hytter og fjellstuer i Norge.

 UTFORSK NABOLANDENE
Redusert pris på fjellhyttene i Sverige, Finland og Island.

BARNAS TURLAG
Også barna setter pris på å få sitt eget medlemskort med 
bevis på at de er medlem i turistforeningen. Medlemmer 
i Barnas Turlag får gratis overnatting på alle selvbetjente 
hytter  sammen med foreldrene/foresatte.

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.

RABATT PÅ DE HISTORISKE HOTELL 
10 prosent rabatt ved overnatting på utvalgte hoteller 
tilknyttet De Historiske - hotell og spisesteder. For å få 
rabatt må overnatting bestilles via bestillingsskjemaet på 
DNTs nettsider. 

RABATT PÅ THON HOTELS
Bo hos Thon Hotels fra kr 348,- per person i dobbeltrom 
inkludert frokost. 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, via vår webside www.
thonhotels.no eller direkte til hotellet. Benytt kundekoden 
TH21850032 for å få avtalerabatten. Husk å ta med 
medlemskortet når du besøker hotellet. Tilbudet er basert på 
ledig kapasitet og kan derfor i visse perioder være utilgjengelig 
på enkelte hoteller.
www.thonhotels.no 

RABATT PÅ NSBS KUNDEKORT
Du får NSBs kundekort for 550kr (normal pris er 750kr). 
Kundekortet gir deg 30 % rabatt på NSBs avganger. I 
tillegg kan du ta med deg ett barn under 16 år gratis. 
Kundekortinnehavere får 10 % rabatt på ordinære 
overnattingspriser på samtlige Choice Hotels i Norge. www.
nsb.no 

BUSSBILLETT TIL HALV PRIS
Nye medlemmer får 50% rabatt på bussbillett fra NOR-WAY 
Bussekspress på én valgfri strekning

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 FISKEUTSTYR
10 prosent rabatt i nettbutikken til Skitt Fiske AS. 
www.skittfiske.no  

RABATT PÅ FORSIKRING 
Du får du minst 14 % rabatt på alle skadeforsikringer og 
ytterligere 5 % rabatt på innboforsikring. Les mer om avtalen  
på gjensidige.no/turistforeningen

15% RABATT PÅ JAKT, FISKE OG 
FRILUFTSUTSTYR
Nettbutikken www.amfibi.no gir deg 15% rabatt på alle varer.

STRYN SOMMERSKI
Som DNT-medlem får du 20% rabatt på dagskort på Stryn 
Sommerski. Husk medlemsbeviset!

RABATT PÅ FESTIVALER 
Fjellfilmfestivalen på Gjendesheim, se www.fjellfilm.no.
Vinjerock 
10% rabatt på billetter til Peer Gynt-stemnet
20% rabatt på Førdefestivalen

GODE GRUNNER FOR Å BLI MEDLEM I 
DNT NEDRE GLOMMA.......................................................................................
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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 spesialpro-
grammet for turen. DNT Nedre Glomma forbe-
holder 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. Der-
som økningen overstiger 10 % av den annonserte 
prisen kan deltakeren uten ekstra omkostninger 
avbestille turen. Ytelser utover det som er fast-
satt 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 doku-
mentere at innbetalingen har funnet sted innen 
fristen.

AVBESTILLING 
DNT Nedre Glomma må varsles dersom reser-
vert plass ikke skal benyttes. Hvis ikke annet er 
oppgitt i spesialprogrammet, kan turen avbe-
stilles 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, åpnings-
tider, 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 hjem-
mesiden 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 helsetil-
standen 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 pak-
keliste på 
www.turistforeningen.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 2016
Hovedmedlem  640,-
Ungdom (19 -  26 år) 330,-
Skoleungdom (13 – 18 år) 200,-
Barn (0 – 12 år)  120,-
Honnør (over 67 år eller uføre)  495,-
Husstandsmedlem 320,-
Nyhet: Familiemedlemskap 1 150,-
Livsvarig medlem (pris 25 x hovedmedlem) 16 000,-

Innmelding:
•Ta kontakt med medlemsservice på tlf: 4000 1868 
•www.dntnedreglomma.no
•Medlemskontoret Visit Sarpsborg  


