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Bamble Turlag

Bamble Turlag

Bamble Turlag ble stiftet i 2010 og har ca. 
700 medlemmer. Turlaget er tilknyttet 
DNT Telemark som en av 57 
medlemsforeninger i Den Norske 
Turistforening. DNT har mer enn 500 
hytter, over 300.000 medlemmer og 
ansvar for 20.000 km merkede løyper.

Turlagets formål er å arbeide for et enkelt, 
allsidig og naturvennlig friluftsliv og for 
sikring av friluftslivets natur- og 
kulturgrunnlag.

Den første oppgaven var å anlegge en 
kyststi gjennom kommunen som kunne 
henge sammen med kyststiene i Porsgrunn 
og Kragerø. En 60 km lang sti ble åpnet i 
2012. Etter dette har det vært mye arbeid 

med forbedringer og vedlikehold av 
kyststien.

Det er også anlagt en kyststi på Langøya og 
noen andre turstier. I 2020 ble fire nye 
historiske kulturstier åpnet i kommunen. 
Alle stier er lagt ut på UT.no, som nå 
omfatter 20 turforslag i Bamble kommune.

Turlaget arrangerer hver år en rekke turer, 
hvorav de fleste i nærmiljøet . Noen turer 
krever påmelding og det kan bli endringer i 
turprogrammet. Sjekk derfor alltid 
turlagets hjemmesider for oppdatert 
informasjon i forkant av turene:

bambleturlag.dnt.no  
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Kyststiens dag

Bamble Turlag

Bamble Turlag inviterer  - etter to års 
opphold på grunn av  pandemien - barn og 
voksne til en flott dagstur på kyststien i 
Bamble søndag 22. mai. 

Denne datoen er samtidig Frivillighetens 
dag i Frivillighetens år 2022.

 I år går turen fra Trosby til Fjordglimt og er 
7 km lang. En kortere variant på 3,5 km 
går fra Trolldalen til Fjordglimt. På turen fra 
Trolldalen vil det være overraskelser for de 
minste.

Vi møtes på parkeringsplassen ved 
Fjordglimt mellom kl 10 og 10.30 for 
transport med buss eller maksitaxi til 
starten for lang og kort løype.

Med en startavgift på 100 kr. får hver av 
deltagerne en T-skjorte, transport til start 
og grillmat med drikke ved målgang ved 
Fjordglimt. Påmelding og betaling av 
startavgift via turlagets hjemmesider innen  
20. mai:

bambleturlag.dnt.no 
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Barnas Turlag Bamble

Bamble Turlag

Gjennom arbeidet i Barnas Turlag forsøker 
vi å gi barn fra 0 - 12 år spennende 
opplevelser, slik at de blir glade i å være ute 
i naturen året rundt.

I 2022 vil det blant annet være eventyrtur 
til Ivarsand, friluftshelg ved Bamlevann med 
overnatting og lekebyttedag med tur på 
Rugtvedt sammen med Miljøagentene.

De flerte turene er åpne for alle, men vi ser 
gjerne at barna melder seg inn i Barnas 
Turlag. Turer med begrensninger på antall 
er forbeholdt medlemmer. 

Det kan bli endringer  i det oppsatte 
turprogrammet, så det anbefales å sjekke 
hjemmesidene til Bamble Turlag  hvor de 
planlagte  turene for Barnas Turlag og 
Bamble Turlag blir oppdatert og er mer 
utførlig beskrevet.

Følg oss gjerne på Facebook:

Barnas Turlag Bamble eller
Bamble Turlag/Kyststien i Bamble
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Velkommen på tur

Bamble Turlag

6. februar
Kom deg ut dagen - Vinter 2022.
Oppmøte på den lille øya innerst på 
Dammane på Sundby kl. 12. 

13. mars
Eventyrtur til Ivarsand . Natursti med 
troll/eventyrtema.
Oppmøte på P-plass til Ivarsand kl. 11. 

3. april 
Vårtur til Svanheia . Rundtur på ca. 1,5 km 
med nistestopp og bålpanne underveis.
Oppmøte Langesund barneskole kl. 11. 

8. mai
Detektivtur "Innbrudd på Omre Magasin" 
av Jørn Lier Horst. Oppmøte Langesund 
ungdomsskole kl. 11.

22. mai 
Kyststiens dag. Tur fra Trolldalen til 
Fjordglimt (3,5 km). Oppmøte på 
Fjordglimt kl 10 - 1030. 

18.-19. juni 
Friluftshelg ved Bamlevann med 
overnatting i telt eller hengekøye. Oppmøte 
ved P-pass til Bamlevann lørdag kl. 12.

 14. august
Lekebyttedag med tur på Rugtvedt sammen 
med Miljøagentene. Alle barn tar med 5 
leker som kan byttes. Oppmøte ved P-plass 
til Rugtvedt skole kl. 11.

3. - 4. september 
Kom deg ut dagen med overnattingstur på 
Langøya. Opmøte lørdag morgen på kaia i 
Langesund for felles båttransport.

9. oktober 
Høsttur til  Kjerrvika. Tur til Kjerrvika med 
bål og grønnsaksuppe. Oppmøte på P-
plass til Langesund barneskole kl. 11.

13. november 
Reflekstur til Skeidi-helleren. Vi følger 
refleksene gjennom skogen til helleren hvor 
bålet venter. Husk lommelykter og varme 
klær. Oppmøte ved Bamble kirke kl. 16.

8. desember
Grøttur i Nisseskogen. Fakler langs løypa i 
Bambles dype skoger hvor vi kanskje treffer 
på nissen.Turen avbsluttes med grøtfest 
inne på Kleppseter gård.  Oppmøte  på 
gården kl 17.  
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Bamble Turlag 

Bamble Turlag

TURER

I Bamble Turlag har vi ulike type turer. På 
onsdagsturene besøker vi interessante 
steder i Bamble og blir informert om 
historien og lokale forhold. En viktig del av 
turen er praten under "kaffepausene" 
underveis.

Vi har også turer i helgene og alle turer 
legges opp slik at de burde passe for de 
fleste.

Bamble Turlag har også ansvaret for  Aktiv i 
100 Bamble, som er et turtilbud på 
formiddagen en gang i uken for aktive 
pensjonister. Dette er nærmere beskrevet 
på siste side.

DUGNADER

Bamble Turlag har mange entusiastiske 
dugnadsfolk som gjør en stor innsats  for å 
gi et godt turtilbud til kommunens 
innbyggere.

Vi har plass til flere, så hvis du har lyst til å 
gjøre en innsats - ta kontakt med noen i 
styret eller send en e-post til 
bamble.turlag@dnt.no

Det er et trivelig miljø i dugnadsgruppene, 
fint å kunne bruke kroppen ute i frisk luft og 
vite at oppgavene som gjøres blir høyt 
verdsatt av turgåere på stiene. 
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Velkommen på tur

Bamble Turlag

6. februar
Kom deg ut dagen - Vinteren 2022
Oppmøte på den lille øya innerst på 
Dammane på Sundby kl. 12. 

10. februar
Årsmøte på klubbhuset til SOIL  kl. 18.

31. mars
Dugnadsplanlegging på Halen Gård kl.18.

8. mai
Rundtur ved Sibjørntjern og Gårdemmen 
ved Herre. Oppmøte ved barnehagen 
Oksodden kl. 10.
 
22. mai
Kyststiens dag. Oppmøte på Fjordglimt kl. 
10 - 10.30.

25. mai
Rundtur ved Nevlunghavn og mot Mølen. 
Oppmøte ved Lasses kl. 17 for felles 
avreise.

8. juni
Historisk rundvandring på nedre Stathelle. 
Oppmøte ved P-plass utenfor Kjell Berg sin 
forretning kl 17.

19. juni
Guidet rundtur på Arøya. Oppmøte 
Smietangen fergekai kl. 11. Turen betales 
T/R ved ombordstigning. 

17. august
Rundtur ved Dammane i Brevik. Oppmøte 
ved P-pass for Dammane kl. 17.

31. august
Bærtur til Kilebygda. Felles avreise fra 
Lasses kl 17 .

14. september 
Rundtur i området ved Eik Gård.  Etter 
turen avsluttes tursesongen med kaffe og 
grilling på Eik. Turlaget stiller med med 
grill/kaffe og den enkelte tar med egen 
grillmat. Oppmøte Eik Gård kl. 17.
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Aktiv i 100 Bamble

Bamble Turlag

Aktiv i 100 Bamble er et turtilbud for aktive 
seniorer som møtes hver mandag 
formiddag til en 3-5 timers tur i skog og 
mark i Grenland og omegn.

Det er en gruppe for menn og en for 
kvinner og noen ganger er det fellesturer.

Gruppene møtes på faste steder for 
samkjøring til utgangspunktet for turen. 
Det er turtilbud alle mandager med unntak 
av sommerferien og høytider.

Det lages halvårlige turprogram for begge 
grupper. På grunn av føre- og værforhold 
er det alltid risiko for at en tur ikke kan 
gjennomføres som planlagt. Da blir turen 
lagt om.

Turprogrammet for hver gruppe finnes på 
hjemmesidene til Bamble Turlag. Her er 
det lenker til nærmere beskrivelse av 
turene: 

bambleturlag.dnt.no   
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DNT er Norges største 
friluftsorganiasjon med over 
300.000 medlemmer. Vi består av 
57 lokale turlag, og arbeider for å 
fremme enkelt, aktivt, allsidig og 
miljøvennlig friluftsliv.


