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VELKOMMEN TIL NYTT TURÅR 2016!
Friluftslivets år 2015 ble nok et tusenår for Narvik og Omegn Turistforening; ved siste
medlemsopptelling hadde vi 1006 medlemmer. Dermed slo vi også rekorden fra 2013
på 1003 medlemmer. Vi håper alle medlemmene vil være med oss videre. 

I år innfører DNT familiemedlemsskap, som innebærer at familien melder seg inn samlet.
Man betaler en familiekontingent på 1150,- uansett hvor mange medlemmer man
registrere r på familien. Dette er et ledd i DNTs satsing på familien, og familier med
mange medlemmer vil slippe rimeligere unna enn tidligere år. Hvis familie medlemsskap
ikke lønner seg for din familie, er det fortsatt mulig å melde seg inn en og en.

Årets turprogram inneholder noe for en hver smak. Å gå på tur sammen med andre er
trivelig og sosialt, og det er en fin måte å bli kjent med andre vandrere. Det er viktig at
alle kan delta på sitt nivå. Derfor har vi spenn i turene våre, både når det gjelder lengde
og vanskelighetsgrad. Vel møtt på tur med NOT i 2016! 
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LITLETIND/SLØRET PÅ DRONNINGA
lørdag 5. mars
Topptur med randoski eller telemark.

Turen til Litletind er en enkel topptur som
ikke tar lang tid. Nedkjøringen er flott, og hvis
forholdene spiller på lag kjører vi ned sløret på
Dronninga. Denne turen passer for de fleste og
krever minimalt med utstyr. ASSS (skredsøker,
søkestang og spade) er en forutsetning for å
delta.
Oppmøte: Matkroken i Håkvik kl. 10.00.
På melding: SMS til turleder Markus Pleym, 
450 15 656.

GANGNESAKSLA lørdag 9. april
Topptur med randoski eller telemark.

Turen opp til Gangnesaksla er helt nydelig og
utsikten mot Skjomen og Frostisen må opp-
leves. Turen tar ca 3-4 timer. Opp og ned-
kjøringen er veldig fin og lite skredutsatt. Dette
er en tur som ikke krever veldig mye erfaring
men god form er en fordel. 
Oppmøte: ved Narvik jernbanestasjon hvor vi
kjører samlet til Sør-Skjomen. ASSS (skred søker,
søke stang og spade) er en forutsetning for å delta.
På melding: SMS til turleder Markus Pleym, 
450 15 656.
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Rånkjeipen. Foto: Ingunn Wiesinger

TOPPTURER



STORFJELLET lørdag 7. mai
Topptur med randoski eller telemark. 

En av de flotteste skifjellene i Norge ligger i
Beisfjord og heter Storfjellet. Det er av flere an-
sett som det ultimate toppturfjellet. Dette er en
tur som krever en del trening og er relativt tung.
Turen er som lang og toppen er over 1.600 m,
så her kreves det en del trening. Belønningen
er formidabel og dette er virkelig noe man kan
dele på sosiale medier. ASSS (skredsøker, søke -
stang og spade) er en forutsetning for å delta,
samt god form og en del erfaring i alpint ter -
reng. Tidsmessig må man regne med 10 timer. 
Oppmøte: kl. 09.00 ved bommen opp til
Skamdalen i Beisfjord. 
På melding: SMS til turleder Markus Pleym, 
450 15 656.

STORTINDEN I EFJORD 
tirsdag 14. juni
Kveldstur til den majestetiske Stortinden i
Efjord. Turen opp er litt krevende og den har
bratte, men ikke direkte luftige partier. Vi
kjører fra Narvik kl. 16.00 og regner med å
være tilbake i Narvik ca kl. 22.00. Turen er
detaljert beskrevet i Topper i Ofoten og Sør-
Troms.
Turledere: Bjørn Forselv og Inger Krane. 
På melding: 905 73 732 senest dagen før.

MIDNATTSOLTUR TIL LINKEN
uke 24 eller 25
Midnattsoltur til Linken. Turen starter fra Øvre
Fjellheisstasjon kl. 21.00. Det går an å gå eller
ta gondolen til startstedet. Turen går til Linken
- toppen av Fagernesfjellet. Hvis forholdene er
bra, går vi kanskje videre til Andre- og Tredje-
toppen. Forhåpentligvis har vi sol hele turen -
uansett hvor seint eller tidlig vi gir oss! 
Turleder: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

RÅNKEIPEN juli
Topptur til Rånkeipen i regi av Ballangen
Turlag og Narvik og Omegn Turistforening. 
Oppmøte: Turen starter i Rånbogen og det tar
3-4 timer opp. Det er 6 km en vei med jevn
stigning hele veien. Godt skotøy og stor
matpakke er å anbefale! Rånkeipen ligger på
1.200 moh og byr på en fantastisk utsikt!
Turleder:Trine Olsen (trine@happyteam.no).
Eksakt tidspunkt og påmelding:
se websidene til NOT.

ROMBAKSTØTTA juli - august
Ettermiddagstur til Rombakstøtta. 
Oppmøte: ved minikraftverket i Tøttadalen.
Værforbehold. Nærmere info under NOTs
sider på FB og i lokalavisa.
Turledere: Adelheid Flakstad, 997 48 701 og
Veronica Føre Andersson, 901 25 844.
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SEPMOLA august
Topptur til Sepmola i regi av Ballangen Turlag
og Narvik og Omegn Turistforening. 
Oppmøte: Turen starter ved Børsvannet i Bal-
langen og det tar opp mot 4 timer til toppen.
Det er om lag 8 km opp, med mye løs stein
den siste delen. Godt skotøy og stor matpakke
er å anbefale! Med sine 1.342 moh tilbyr
Sepmola en nydelig utsikt. 
Turleder: Trine Olsen (trine@happy team.no). 
På melding: Eksakt tidspunkt og påmelding,
se websidene til NOT.

IPPOCOHKA
lørdag 3. eller søndag 4. september
Topptur til et av kommunens og regionens
høyeste fjell. 
Oppmøte: Avmarsj fra Norddalen, like ved
merket løype mot Lossi. Vi følger Stasjonselva
et stykke før vi bøyer av vestover mot toppen.
Med jevn stigning tar vi ca. 1.150 høydemeter
fordelt over en avstand på 5-6 km. Det er
ingen spesielt vanskelige eller luftige partier,
men de siste 500 høydemeterne går vi i steinur.
Fra toppen på 1.727 moh er utsikten for-
treffelig i alle retninger. Ca. 4 timer opp. Ta på
fjellsko, og ha med vindtett jakke/bukse i
tilfelle vind opp mot toppen. Lue, votter, skjerf
er også lurt å ha. 
På melding: til turleder Gjøran Jakobsen, og
Øydis Jakobsen, 920 41 429.

Beisfjordtøtta. Foto: Bjørn Forselv



Noen av turene er beskrevet i bøkene På tur i
Narvik og omegn I og II av Bjørn Forselv. 

Turledere vil primært være Bjørn Forselv, Sissel
Nilsen, Stein Evert Pettersen og Ellinor Hansen
Framvik.

Noen turer har en del stigning og andre er
ganske flate. De letteste turene er merket med
én stjerne, de antatt tyngste med tre stjerner.
Alle skal kunne gå i sitt eget tempo, vi går ikke
fra noen (som ikke ønsker det sjøl). 

Ta gjerne med en venn som ikke tror dette er
noe for ham/henne.

På alle turene oppfordrer vi til å møte opp på
Jernbanestasjonen litt før kl. 17.00 slik at
kjøring i størst mulig grad kan samordnes.

Turene vil bli nærmere beskrevet på NOTs
nettside. Vi tar med en bok på hver mandags-
tur som deltakerne registrerer seg i. Boka blir
liggende til ca. oktober, slik at man har mulig -
het til å gjennomføre turen på andre ukedager.

    TUR 1 mandag 9. mai
     Olbogfjellet �
    TUR 2 mandag 23. mai
     Stortoppen Fagernes �
    TUR 3 mandag 30. mai
     Mølnelva i Beisfjord �
    TUR 4 mandag 6. juni
     Rombak stasjon fra Sildvik ��
    TUR 5 mandag 13. juni
     Klubvannet på Virakfjellet ��
     
    TUR 6 mandag 20. juni
     Peppartuvvannet i Håkvik ��
     
    TUR 7 mandag 22. august
     Tøttarota ��
    TUR 8 mandag 29. august
     Rundvannet i Beisfjord ��
    TUR 9 mandag 5. september
     Vassheim i Mørkhola ��
    TUR 10 mandag 12. september
     FUNN-hytta ��

MANDAGSTURER
Mandagstur. Foto: Bjørn Forselv
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KONTAKTPERSONER I NOT
Øydis Jakobsen, Styreleder            tlf. 920 41 429        oeydis@yahoo.no

Jon Sommerseth, daglig leder        tlf. 402 40 987        jonsom@online.no

Erik Kimsaas, kasserer                   tlf. 971 53 029        ejokims@online.no

Sven Erik Ervland, hyttedrift        tlf. 473 01 514        ervland@online.no 

Finn Johnsen, transport                tlf. 900 25 409        finnjo2@online.no

Bjørn Forselv, løypeansvarlig         tlf. 905 73 732        bjofor@vgs.nfk.no

Knut Schulstad, styremedlem        tlf. 906 95 195        knut.schulstad@narvikskolen.no

HYTTETUR?
Hvis man har lyst på en tur også utenom fellesturene, har NOT 13 hyttesteder man kan besøke.
Noen kan man komme til etter 2-3 timers gange i lettgått terreng, mens andre må man streve litt
mer for å nå fram til. Underveis og vel framme venter det deg flott natur og fine opplevelser! Les
mer om hyttene og rutene på hjemmesida til NOT www.narvikfjell.no. 

Husk sovepose (eller lakenpose), hyttenøkkel og mat! Skriv deg inn i protokollen når du kommer
fram og forlat hytta i minst like god stand som da du kom. Betal for oppholdet med engangsfull-
makt på hytta eller til NOTs konto 4520.07.19348 etter turen.
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Oallavaggi. Foto: Øydis JakobsenNed Skamdalsbakkan. Foto: Øydis Jakobsen
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BYGGEAKTIVITET I NOT
Sommeren 2015 ble annekset på Cunojavre revet. På forsommeren i år skal pillarer til ei
ca 80 kvm. Saltdalshytte støypes. Hytta skal ha 20 sengeplasser i to etasjer (hems) og skal
settes opp i perioden juli-september. NOT har avtale med en snekker som skal lede hele
arbeidet, men vi ønsker kontakt med folk som kan hjelpe til med dugnad. Vi trenger folk
til flere typer oppgaver gjennom hele perioden.

Vinteren 2014 ble hvilebua ved Baugevann knust av snøskred. Ny hytte på 15 kvm ble
senhøsten i fjor satt opp på andre siden av Baugeelva. Hytta har vedfyring, to sengeplasser
og får tilnærmet full hyttestandard. Hytta kommer til å stå ferdig til bruk til sommeren.

NOT ønsker på generell basis kontakt med frivillige som vil bidra med tilsyn og
vedlikehold av hytter! Ta kontakt!

Vássečohkka. Foto: Bjørn Forselv



 

Barnas Turlag

Gode turopplevelser er minner for livet. Foto: Øydis Jakobsen

HØSTTUR TIL FUNNHYTTA 
lørdag 15. eller søndag 16. oktober
Oppmøte: ved Minikraftverket kl. 11.00. Vi
ser på høsttegn og snakker om hvordan naturen
gjør seg klar til vinteren. Ta med solid mat -
pakke og varm drikke. 
Turleder: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

MØRKETIDSTUR TIL FØRSTEVANN  
mandag 31. oktober
Barnas Turlags markering av at vi går inn i
mørketiden har blitt en tradisjon som mange
setter pris på. Vi går refleksorientering på turen
opp til Førstevann og lager bål vel framme.
Oppmøte: ved Minikraftverket. Følg reflekser
og fakkelbokser til Førstevann. Husk hodelykt/
lommelykt. Kontaktperson Øydis Jakobsen,
920 41 429.
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BARNAS TURLAG

FUNN-hytta. Foto: Øydis Jakobsen
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TURBOTRIMMEN
Barnas Turlag har egne trimkasser på 6 steder i Narvik kommune: 

Tyttebærsletta i Beisfjord - 2 km gange på vei fra krigskirkegården. 

Kobberstadløypa - like etter den lange bakken i 2-km-sløyfa. 

Grillbua på Fagernes - følg sti fra Moslings vei. 

Lillevika - langs Lyngedahl-stien. Start fra Jaklamyra eller fra Vassvik.

Håkvikdalen - kryss bro over elv, et stykke forbi Storvatnet. 

Taraldsvikfjellet - følg vei fra Minikraftverket til Førstevann. Deretter sti opp mot Taralds-
vikfjellet. 

Vi har utarbeidet et eget Turbotrimkort, som alle medlemmer i Barnas Turlag får. 
I alle Turbotrimkassene ligger det klippetenger til å klippe kortene med, og turbøker. 
Premie til alle som besøker minst 4 av kassene. 

Kart utarbeides i løpet av våren.

Sealgajavri. Foto: Øydis Jakobsen
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Røysvann. Foto: Bjørn Forselv

FELLESTURER
Vær ute i god tid ved påmelding til turene. Avklar med turleder på forhånd om dette er en
tur som passer for deg. Datoer som mangler/endres, vil komme så fort det er klart på NOTs
nettsider. Det kan godt hende at det vil bli flere fellesturer enn de som står i programmet –
følg med på www.narvikfjell.no!

VARDEN PÅ VEGGFJELLET  
søndag 28. februar
Skitur fra Trollhøgda til Varden på Veggfjellet.
Turen er på totalt 15 km og går i relativt lett
terreng. 
Turledere: Bjørn Forselv og Inger Krane. 
På melding: 905 73 732 innen fredag 
26. februar.

SNØHULETUR
lørdag 2. april
Vi går ikke langt fra bilveien og finner ei god
fonn å grave i. Fokus blir å grave snøhuler som
er egnet for overnatting og deretter å overnatte
i dem. Turen egner seg også for barn. 
På melding: til turleder Bjørn Forselv, 
905 73 732 innen torsdag 31. mars.
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Isvatnet. Foto: Bjørn ForselvSteinbua med Lilletind og Dronninga i bakgrunnen.
Foto: Øydis Jakobsen

FJELLBU – LOSSI 
– CÁIHNAVÁGGI – FJELLBU
fredag 8. – søndag 10. april
Skitur med overnatting på Lossihytta og Cáihna -
vággihytta. 

Vi kjører fredag ettermiddag til Fjellbu, fra
Narvik senest kl. 16.00. Ca 4 timers skitur til
Lossi. Husk skifeller. 

Lørdag til Cáihnavággi via Kalixhågen, ca 6
timer. Søndag via Steinelvdalen ned til Nord-
dalen og Fjellbu, ca 5 timer. Middels vanske -
lighetsgrad på turen, en del stigning. 
På melding: innen 4. april.
Turleder: Jon Sommerseth, 402 40 987.
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SØRFJORD – RØYSVATNHYTTA 
– PAUROHYTTA
fredag 29. – søndag 1. mai
Den årlige populære skituren til NOTs to sør-
ligste hytter. Båt fra Kjøpsvik til Sørfjord tors-
dag ettermiddag eller fredag morgen. 
Turledere: Bjørn Forselv og Inger Krane. 
På melding: 905 73 732 i god tid.

VÅR-SKITUR TIL CÀIHNAVÀGGI 
Slutten av mai / begynnelsen av juni
Vi møtes ved parkeringsplassen like før dem-
ningen i Norddalen, og går opp Steinelva til
Càihnavàggi-hyttene. Der overnatter vi før vi
returnerer tilbake til bilene via Kalixdalen
dagen etter.
For å kunne gjennomføre denne turen tas det
forbehold om snø og værforhold. Nærmere
info under NOTs sider på FB og i lokalavisa.
På melding: til turledere Adelheid Flakstad, 
997 48 701 og Veronica Føre Andersson,
901 25 844.

SVADET I EFJORD 
onsdag 22. juni
Kveldstur til de fantastiske bergene på Svadet i
Efjord.
Påmelding: til turleder Stein-Evert Pettersen,
909 69 952 senest dagen før. 

HELGETUR TIL HUNDDALSHYTTA 
fredag 1. – søndag 3. juli
Tur til Hunddalen der vi tar tog fredag. Om
kvelden lager vi felles middag og gjør oss klar
for et toppstøt på en av de mange toppene som
ligger rundt hytta. Hovedmålet vil være Rista -
chocka, men hvis det ikke er full klaff med
været vil vi bestige en enklere topp. Felles mat
lørdag. Tog tilbake til Narvik søndag. 
På melding: til turleder Markus Pleym  innen
27. juni, 450 15 656.
Oppmøte: ved Narvik togstasjon 14.40 fredag
1. juli.

RUNDTUR PÅ SKJOMFJELLET 
torsdag 21. – søndag 24. juli
Starter med tog til Katterat og derfra stort sett
på anleggsvei fram til Hunddalshytta (12 km).
Neste dag går turen via Nordbergryggen og
Oallavagge til Cunojavrehytta (19 km). Tredje
dag går i relativt flatt terreng til Lossihytta (16
km). Siste dag går vi forbi Narviks tøffeste fjell
Huinarcohkka og ned langs den mektige fjell-
ryggen Màttacorru til Skamdalen i Beisfjord
(20 km). 
På melding: innen 17. juli. 
Turleder: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

 
 

 
 

Beisfjordtøtta. Foto: Bjørn ForselvIppočohkka. Foto: Bjørn Forselv
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DRONNINGRUTA
fredag 19. – lørdag 20 august
Vi kjører til Stø lørdag ettermiddag, og overnatter
på campingen der. Søndag går vi Dron nin g ruta
i rolig tempo. Det er nødvendig med gode sko
og godt med drikke - det er lite vann å finne
underveis. Det er mye opp og ned, så du må
være i god form!
Turledere: Stein Evert Pettersen og Inger Krane. 
Påmelding: 909 69 952 innen torsdag 
18. august.

RUNDTINNVANN / BOAZOVARRI
søndag 28. august
Vi kjører til veis ende på Lappviklemmen, går
opp til Rundtinnvann, følger så Boazavarri-
ryggen og videre ned til Lappviklemmen og
beregner 4-5 timer på turen.
Turleder: Jo Dreyer.
Påmelding: Guri Indregard, 900 28 847.

DEN LANGE FJELLMARSJEN 
lørdag 3. – søndag 4. september
Oppmøte: ved Narvik jernbanestasjon kl. 06.00
lørdag morgen. Felles transport til demningen
øverst i Norddalen. Vi starter å gå derfra senest
kl. 07.30 og går via Cunojavre og Oallavagge til
Vokterboligen.
Der kan de som vil nyte en tur i badstua før vi
spiser felles mat/griller i gapahuken.
Vi overnatter og tar toget tilbake til Narvik
søndag formiddag. Denne fjellmarsjen er ca. 4
mil og lengden gjør den krevende.
Terrenget i seg selv er ikke utfordrende. Turen
tar 10-12 timer og passer for voksne.
Gode sko og godt humør er et must! 
Påmelding: turledere Adelheid Flakstad, 
997 48 701 og Veronica Føre Andersson, 
901 25 844.

FLERE TURER?
Følg med på NOTs nettsider: narvik.turistforeningen.no eller www.narvikfjell.no
Her blir turene i programmet lagt ut med dato og beskrivelse. Det kan godt være at det
blir satt opp flere turer enn det som er med i turprogrammet.

Håkvikdalen. Foto: Øydis Jakobsen
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Søndag 28. februar                            Varden på Veggfjellet                                 fellestur

Lørdag 5. mars                                  Litletind/Sløret på dronninga                   topptur

Lørdag 2. april                                   Snøhuletur                                                 fellestur

Fredag 8. – søndag 10. april               Fjellbu – Lossi – Cáihnavággi – Fjellbu   fellestur

Lørdag 9. april                                   Gangnesaksla                                            topptur

Fredag 29. april – søndag 1. mai        Sørfjord – Røysvatnhytta – Paurohytta   fellestur

Lørdag 7. mai                                    Storfjellet                                                   topptur

Mandag 9. mai                                  Olbogfjellet                                               mandagstur

Lørdag 21. – søndag 22. mai             Cáihnavággihytta                                       fellestur

Mandag 23. mai                                Stortoppen Fagernes                                 mandagstur

Mandag 30. mai                                Mølnelva i Beisfjord                                 mandagstur

Mandag 6. juni                                  Rombak stasjon fra Sildvik                      mandagstur

Mandag 13. juni                                Klubvannet på Virakfjellet                       mandagstur

Tirsdag14. juni                                  Stortinden i Efjord                                    topptur

Mandag 20. juni                                Peppartuvvannet i Håkvik                        mandagstur

Onsdag 22. juni                                Svadet i Efjord                                          fellestur

Uke 24 eller 25                                  Midnattsoltur til Linken                          topptur

Juli                                                    Rånkeipen                                                 topptur

Fredag 1. – søndag 3. juli                   Helgetur til Hunddalshytta                       fellestur

Torsdag 21. – søndag 24. juli             Rundtur på Skjomfjellet                            fellestur

August                                              Sepmola                                                     topptur

Fredag 19. – lørdag 20. august           Dronningruta                                            fellestur

Mandag 22. august                            Tøttarota                                                   mandagstur

Søndag 28. august                             Rundtinnvann / Boazovarri                      fellestur

Mandag 29. august                            Rundvannet i Beisfjord                             mandagstur

Lørdag 3. – søndag 4. september       Den lange fjellmarsjen                              fellestur

Lørdag 3. eller 4. september              Ippocohka                                                 topptur

Mandag 5. september                        Vassheim i Mørkhola                                mandagstur

Mandag 12. september                      FUNN-hytta                                              mandagstur

Lørdag 15. eller søndag 16. oktober   Høsttur til FUNN-hytta                           Barnas Turlag

Mandag 31. oktober                          Mørketidstur til Førstevann                     Barnas Turlag

TURKALENDEREN



LYST TIL Å BLI MEDLEM?
1. Klikk deg inn på www.narvikfjell.no eller
www.turistforeningen.no

2. Ring DNT v/medlemsregisteret: 22 82 28 00
og meld deg inn. Alle med bostedsadresse i
Ofoten tilhører automatisk Narvik og Omegn
Turistforening.

MEDLEMSKAP 2016
Hovedmedlem: .......................................    640,-
Honnørmedlem: .....................................    495,-
Husstandsmedlem:..................................    320,-
Student/ungdom (19-26 år):...................    330,-
Skoleungdom (13-18 år): ........................    200,-
Barnas Turlag (0-12 år): ..........................    120,-
Familiemedlemsskap: .............................. 1.150,-

OVERNATTINGSPRISER PR NATT
Medlemmer ............................................    150,-
Ikke medlemmer.....................................    300,-
Ungdom u/25 år medlem .......................      75,-
Ungdom u/25 år ikke medlem................    150,-
Barn u/13 år, medlem .............................        0,-
Barn u/13 år, ikke medlem......................      75,-
Dagsbesøk .............................................      75,-
Depositum nøkkel ..................................    100,-

NØKKELSALG OG BETALING
På hvert hyttested er det normalt ei hovedhytte og
ei sikringshytte. Alle de ordinære hyttene har stan -
dard DNT-nøkkel, mens kvilebuene er åpne.
Nøkkelsalgsteder er i Sparebanken Narvik og på
turistkontoret ved jernbanestasjonen. Du kan også
bestille nøkkel ved å skrive til NOT. Storsteins -
hytta har egen nøkkel som kan lånes hos Jørn Kåre
Sommerseth (tlf. 76 95 12 96, 480 74 112), deposi -
 tum kr 200,-. Nøkkel til Vokterboligen samt info
kan fåes hos Sven Erik Ervland, tlf. 473 01 514.

Betaling for hyttene skjer vanligvis via nettbank til
konto 4520.07.19348 eller på hyttene gjennom

betalingsfullmakt som legges i egen kasse på hytta,
et sikkert og unikt system for hele DNT. Husk
løpenr i protokoll! 

NB: Utenlandske statsborgere må bruke Visa,
American Express, Eurocard, e.l. 

HYTTER
NOT har følgende hytter fra nord til sør: Vokter -
boligen på Rallarveien (kan leies på egne vilkår),
Hunddalen, Oallavagge (hvilebu), Cuno javre,
Lossi, Caihnavagge, Gautelis, Skoaddejavre, Sitas,
Baugevann (hvilebu), Pauro og Røysvatn.
I hyttene finner du alt du trenger unntatt mat, noe
å ligge i (lakenpose/sovepose el.l.), dopapir, fyr-
stikker og stearinlys. Hyttene har ved (tar ut kull)
til oppvarming, og primus til matlaging. Parafin -
lamper og/eller solcelle-anlegg til belysning. Vær
obs på brannfare ved bruk av lamper og lys under
skap og i nærheten av tekstiler, vegger etc. Oversikt
over hyttene våre, antall sengeplasser, kart refe -
ranser og kartnummer finner du på www.narvik-
fjell.no.

FELLESTURER
Turleder skal vurdere om deltakerne er i stand til
å gjennomføre turen på ønsket måte, (dvs at han/
hun er tilstrekkelig utstyrt; har godt fottøy og klær,
og for øvrig synes å være i god form eller på annen
måte skikket til å delta). Turleder vil diskutere
dette med turdeltakerne før avmarsj. Deltakere
som er med på NOTs fellesturer må følge turleders
anvisninger. Ingen må eksempelvis gå på egen
hånd, «gå i forveien», ta andre ruter e.l. NOT eller
turleder er ikke juridisk ansvarlig ved skader eller
tap av liv eller eiendeler.

Turleder har normalt ikke med elektronisk hjelpe-
og eller kommunikasjonsutstyr på noen av NOTs
turer. Turlederne er ikke profesjonelle fjellførere,
men interesserte NOT-medlemmer med god er-
faring innen friluftsliv.

Narvik og Omegn Turistforening
Postboks 615, 8508 Narvik

Du finner all informasjon
om NOT på internett;      www.narvikfjell.no
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