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VELKOMMEN TIL NYTT  TURÅR 2021

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

Kjære  Turvenner - "Look to Norway!"

Takk til alle som har gratulert med nye stier i 2020. Stier som mange har trodd var
helt nye, fordi man ikke hadde oppdaget dem før.

Takk til alle som har vært med å sette slitespor på våre stier i 2020. Det har blitt
naturlig slitasje, og gjør jobben med rydding enklere. Ekstra vedlikeholdsarbeid tar vi
med et smil – for i 2020 ble stiene virkelig benyttet.

Takk til alle våre frivillige som har tilrettelagt for naturopplevelser.  Da Covid-19 smalt
inn over oss, og alt ble stengt ned, lå naturen der ; tålmodig og klar for å benyttes.

Takk til STIEN som man har kunnet oppsøke i tunge perioder med nedstenging,
permittering og der man fant mulighet for trening og sosialt avstandssamvær.

"Look to Norway" sier World Economic Forum i Psykologtidsskriften 3. mai 2020.
Vi ble kjent for å gjøre det vi alltid har likt å gjøre: TURGLEDEN.

Turgleden for store og små vil nok bli like viktig i 2021.

FOT håper nye medlemmer vil bli med i fellesskapet med gamle medlemmer:
 -La oss sammen slite stiene i 2021!

DET LIGGER I VÅR NATUR  - GOD TUR I 2021!

Lilly Marie Kongevold
Styreleder



KOM DEG UT  -  MELD DEG INN

Foto:

DNT-HYTTA  LI
Gården Li er en turisthytte i Flekkefjord, nydelig beliggende med utsikt mot havet.
Gården består av et våningshus, en stegeløe, og en kystledhytte. Samtlige enheter
forhåndsbestilles på www.listerbooking.no. Stegeløa er vanlig sikringsbu og benytter
DNTs universalnøkkel som kjøpes på DNT-butikker eller dnt.no .
For mer informasjon om  Li kan du besøke våre hjemmesider eller ut.no.

BLI MEDLEM
FOT er med sine 130 år en av Norges eldste turistforeninger.  Antall medlemmer
nærmer seg 1000.  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!

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

DNT FJELLSPORT
DNT fjellsport er en av Norges største arrangør av klatrekurs, brekurs, fjellsportkurs
og andre aktiviteter som krever spesiell kompetanse, med tilbud for alle - fra
nybegynnere til instruktører. Over hele landet finnes lokale fjellsportgrupper som
arrangerer turer, kurs og aktiviteter for fjellsportinteresserte. I FOT er vi i gang med å
få på plass en fjellsportgruppe. Er du interessert i å delta i komiteen ber vi deg ta
kontakt!

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, Kvinesdal og Flekkefjord.  For mer informasjon, se
bua.io.

BARNAS TURLAG (BT)
Barnas Turlag har et godt og variert turtilbud for barn og unge fra 0 til 12 år.  BT er
aktive på facebook, og annonserer alle sine turer der. Følg BT  så er du alltid
oppdatert, selv når de tar en tur på sparket!

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



FELLESTURER 2021

KOM DEG UT søndag 7. februar
Den nasjonale turdagen til DNT hvor
alle er invitert med ut på tur.

ÅRSMØTE FOT torsdag 18. februar
Det blir enkel servering og foredrag.
Kl. 1830 på Signaler Flekkefjord.

SKITUR TIL LORDEHYTTA  1. april
Dagstur fra Knaben. 26 km t/r.
Krevende.  Ansvarlig: Siri M. Mjaaland

PÅSKETUR I AUSTAD  1. april
Natursti, leker, pølser & godteri. Møt
ved Grendehuset.  Arrangør: Austad
Historielag, A. Grendeutvalg, FOT

GÅRDEN LI søndag 11. april
Sesongåpning kl. 12.30.  Ta med
pølser, kakao og godt humør,  - vi står
for bål. Turen fra Fidsel passer for alle.

TURLEDERKURS 17.-18. april
Kurset er andre ledd etter fullført
Ambassadør-kurs (digitalt). På-
melding. Kursholder: Per Th. Skaanes

TUR TIL FØRLAND søn. 25. april
Ved Hovsherad. Oppmøte kl. 10 i
kryss til Steinberg (nordsiden). Besøk
på heiegården, mulig  båt-transport.
Ansvarlig: Tanja Surdal og Tom Moen

TUR PÅ ANDABELØY søndag 2. mai
Tur til Engelsvannet og Nonknuden.
Mulighet for natursti og grilling.
Ferjetider fra Abelsnes: nordled.no
Ansvarlig: Ole R. Danielsen

TUR TIL SPEIDERHYTTA søn 23. mai
Familietur til speiderhytta ved
Urstadvannet på Hidra. Ta med egen
grillmat. Ansvarlig: Gunnhild Åsly

TUR TIL SKRELIA  søndag 6. juni
Rundtur i vakre Skrelia med litt
historisk informasjon. Arrangør:
Austad Historielag, FOT, Lyngdal
Rotaryklubb. Naturlos: Gjert
 Caspersen og Sigmund Pollestad

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



FELLESTURER 2021

FELLESTUR TIL KVINEN lør. 12. juni
Overnattingstur for medlemmer med
felles middag. Begrenset antall, -
frivillige prioriteres. Påmelding.

VIA FERRATATUR PÅ KNABEN
søndag 20. juni kl. 13.00.
For barn og voksne over 40 kg/12 år.
Værforbehold. Påmelding.
Ansvarlig: Leif Hunsbedt

SIMONSKYRKJA søndag 27. juni
Fra Egenes Camping. Krevende tur
med bratt stigning. Retur via
Tjørsland/ gamleveien.
Ansvarlig: Paul E. Joreid

FRILUFTSSKOLE  sommerferien
Friluftsskole er et ferietilbud over 3-5
dager i nærmiljøet, med en frivillig
overnatting. Alder 10-13.  Påmelding.

KNABENES - KNABEN  søn 8. august
Nymerket løype mellom Knabenes
(nær Salmeli)  til Knaben, 15 km. Husk
niste. Ansvarlig: Leif Hunsbedt

KOM DEG UT- DAGEN søn. 5. sept
Alle store og små er invitert med ut på
tur i regi av Barnas Turlag/DNT.  Bål
og rebusløp med premier.

BRUDLERUTA  søn. 19. september
Blant12 Historiske Vandreruter i
Norge   (Historiskevandreruter.no)
Turleder: Alf Morten Dydland og Siri
Moi Mjaaland.

SOPP-TUR  søndag 26. sept.
Dagen tilbringes i Kjørrefjordskogen i
Farsund. Påmelding.
Ansvarlig: Tom-Johnny Karoliussen.

JULEFEST torsdag 18. november
Førjulssammenkomst med god mat og
den gode samtalen.
Alle medlemmer hjertelig velkommen.

*Endringer i programmet kan forekomme

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



SENIORTURER - LYNGDAL & OMEGN
I Lyngdal er det en aktiv gruppe som arrangerer fellesturer om
lag to ganger i måneden. Hovedsakelig blir turene arrangert i
Lyngdal på dagtid, men tidvis legges turene til andre kommuner.

Turene legges ut i forkant med beskrivelse på facebooksiden
"Flekkefjord og Oplands Turistforening".

Bli med på fellesturen torsdag 13. mai kl. 13 som blir arrangert
i samarbeid med Austad Historielag.  Naturlos: Gjert Caspersen.

Vel møtt!

              TAKK TIL VÅRE STØTTESPILLERE:

Kvinesdal



ÅRETS TURER 2021  - BESØK 10 (6)  STK!
Flekkefjord
1. Simonskyrkja fra Egenes Camping Dato:
2. Veden Stod ved Åsnes Dato:
3. Nonknuten på Andabeløy Dato:
4. Hågåsen på Hidra* Dato:
Kvinesdal
5. Sandvassheia Dato:
6. Støknudan Dato:
7. Lindeknuden Dato:
8. Høge Varden (nær Årlia) Dato:
Farsund
9. Skiphaug ved Havika Dato:
10. Knygen* Dato:
11. St. Olavsvarden* Dato:
Lyngdal
12. Erikstadfjellet i Austad* Dato:
13. Vedefjellet i Austad* Dato:
14. Skuldra* Dato:
Lund
15.          Tothammaren Dato:
16. Surteknuten* Dato:
17. Lindtjørnsknuten* Dato:
Sirdal
18. Vardefjell ved Haughom Dato:
19. Klovsteinen Dato:
20. Havsynsknuten ved Lindeland Dato:

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

Navn:________________________________________Tlf.______________________

E-post:_______________________________________Kommune:_______________

Send til  fot@dnt.no - emnefelt: Årets Turer 2021 - innen 11.11.2021



www.fot.dnt.no

           TAKK TIL VÅRE STØTTESPILLERE!


