
 

DNT Drammen og Omegn ›  Nedre Storgate 10, 3015 Drammen  ›  Tlf.: 32 25 51 40  ›    Organisasjonsnr: 971 438 118  

Bankgiro: 2200.24.16534  ›  Epost: kontoret@dntdrammen.no  ›   www.dntdrammen.no 

 

DNT Ung Drammen 

Våren 2020 

 

Om:   Åpent for alle mellom 13 og 30 år. Medlem av DNT eller/og ikke-medlemmer 

Kvar:  Turene skjer hovedsakelig i Buskerud fylke og DNT Drammen og Omegn sitt område 

Som regel oppmøte i Drammen Sentrum. Se hver enkelt tur for detaljer om dette. 

Spørsmål:  Ta kontakt med Sigbjørn Bøtun på sigbjorn@dntdrammen.no eller 90577749. Kom 

gjerne innom tur-butikken i Nedre Storgate 10 for en uformell prat eller rådgiving. En 

turleder for hver tur er navngitt med tlf-nummer. Har du konkrete spørsmål om den 

enkelte turen kan du kontakte turlederen direkte. 

Følg @DNTUngDrammen på Instagram og Facebook. Du finner også utfyllende 

informasjon om oss på www.drammen.dnt.no 

 

 

 

 

mailto:sigbjorn@dntdrammen.no
http://www.drammen.dnt.no/
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Dato  Turbeskrivelse og transport Vanskeleg
-sgrad 

Turleder 

29.10.
2019 

Turtirsdag: Utemiddag på Blektjern 

Alder: 13 -30 år 
Siste tirsdag i oktober blir det bynært friluftsliv på sitt 
beste! Vi tar med middagen ut. Oppmøte foran 
fontena på Strømsø Torg kl.15:30. Se etter person i 
rød turlederjakke. Vi rusler sammen opp til Blekktjern 
for å tenne bål, lage mat og ha det trivelig sammen. 
Dere tar med det dere vil spise så stiller vi med ved til 
bål 
 

Enkel  Ole André Skonnord 

Tlf: 97499293 

 

26.11.
2019 

Turtirsdag: klatrekveld inne på klatreverket 

Er du nysgjerrig på og lyst til å prøve å klatre? Vi 
møtes på Klatreverket for å klatre litt sammen. Vi 
stiller med folk som har sertifisering og som kan 
sikre. Du trenger derfor ingen forkunnskaper. 
Inngang: 125kr. Utstyr kan lånes. NB: klatresko må 
leies av klatreverket. 
Oppmøte: 18.00 i resepsjonen på Klatreverket 
Drammen 
Se etter person med DNT-logo 

Enkel  Turleder: Silje 
Maurtveiten 
98481497 

 

 
28.01 

Turtirsdag snøleik 

Vi møtes på Nepejordet tirsdag 28. januar klokken 
1800.  Mulighet for aking, snørugby, snøskulpturer og 
kakaohygge. Ta gjerne med deg kveldsmaten så vi 
kan nyte den sammen, kanskje blir det til og med 
mulighet for litt bålkos. Husk varme klær og legg igjen 
stoltheten hjemme 

 
 Enkel  

 

Ida Camilla 
Christensen  
40614740 

 

 
08.02.-
09.02 

Snøhuletur til Fagerfjell  

Turen er for dem mellom 18 og 30 år. Oppmøte ved 
Friluftslivets hus i Nedre Storgata 10 lørdag 8. februar 
kl 09.50. Vi reiser samlet til Fagerfjell lørdag kl. 10.00 
og bygger snøhule  

 
vanskeleg 

 

Frode Hals - 
97560428 

 
25. feb  

Turtirsdag: gourmetmiddag på primus 

Oppmøte utenfor Esso/Deli de Luca ved sykehuset kl. 
17:00, derfra går vi sammen opp til gapahuken ved 
Hamborgstrømpaviljongen der vi skal lage god mat 
og god stemning 
  

Enkel  Amalie Fjellsøy –  
95 20 85 71  

 
14-.15. 
mars 

Skitur til Sigribu 

18-30 år. Vi møtes utenfor DNT butikken i Drammen 
kl 08:50. Kl 09:00 samkjører vi til Fagerfjell, spenner 
på oss skia og setter kursen mot Sigridsbu. Vi skal gå 
ca 14km der 9 km er i preparerte løyper og 5km er 
uten spor. 

 
middels 

Frode Hals - 
97560428  
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Ta gjerne kontakt med turleder for spørsmål om turen, eller besøk våre heimesider. Alle turer ligger ute med 

påmeldingsinformasjon på www.drammen.dnt.no/aktiviteter 

 
31.03 

Turtirsdag(TT): Båltur til Haukåstoppen 

Tirsdagsturen i mars går til Haukås hvor det blir tent 
opp bål. Du kan ta med deg hva du selv vil grille, 
kanskje vil du ta med middagen ut? Vi tar med litt 
dessert, banan og sjokolade, og litt popcorn som vi 
kan poppe på bålet. Oppmøte ved Bernås på 
Konnerud kl. 18:00. Det er mulig ta bussene 22 og 24 

Enkel Ingeborg Kvarme 
tlf:  94165470  

 

 
24. 
april 

Utekino på Hamborgstrømpaviljobgen 

Fredag 24. april inviterer vi til filmkveld i 
Hamborgstrømpaviljongen kl. 18:00. Ta med deg litt 
snacks og bli med på en koselig kveld i ei hytte! 

 
Enkel 

  Ingeborg Kvarme 
tlf:  94165470  

 

 
28.04. 

TT: klatring inne  

Er du nysgjerrig på og lyst til å prøve å klatre? Vi 
møtes på Klatreverket for å klatre litt sammen. Vi 
stiller med folk som har sertifisering og som kan 
sikre. Du trenger derfor ingen forkunnskaper. 
Inngang: 125kr. Utstyr kan lånes. NB: klatresko må 
leies av klatreverket. 
Oppmøte: 18.00 i resepsjonen på Klatreverket 
Drammen 
Se etter person med DNT-logo 

 
Enkel  

Ole André Skonnord 

Tlf: 97499293 

 

 
26.05. 

TT: tjernhopping 

På denne eksotiske turen starter vi på torget i 
drammen og går en runde i bragernesåsen og prøver 
å få en dukkert i så mange vann som mulig. Vi holder 
oss bynært på hele turen, i ekte tirsdagsturstil, med 
fokus på lav terskel og det å kose seg utendørs.  
Vi starter turen på torget klokka 17. Vi håper på å 
være tilbake før klokka 20:00.  

 
Middels 

Mathias Rognebakke  
41645391 

 

 
13.06.-
14.06 

Hengekøyetur til Storsteinsfjell  

 Vi møtes utenfor DNT butikken i Drammen og går 
sammen mot Storsteinsfjell. Her finner vi en bra plass 
med god utsikt å sette leir, lager en fantastisk middag 
og koser oss i solnedgangen. Neste dag spiser vi en 
god frokost før vi pakker sammen leiren og starter 
hjemturen tilbake til Drammen.  

 
Middels  

Frode Hals - 
97560428 

22.06-
26.06 

BASECAMP, 13-16 ÅR, HEMSEDAL 
BaseCamp er for deg som har gått i 8.trinn 
9.trinn og 10.trinn i 2018/2019.  Vi bur i telt og 
lavvo, samt har eit stort samlingstelt til måltider 
og sosialt samvær. 
Dagane blir fylt med aktivitetar som klatring, 
kanopadling, fiske og toppturar. 

Vanskelig Silje Maurtveiten  
98481497 

http://www.drammen.dnt.no/aktiviteter
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Turene er åpen for ungdommer i alderen 

13-30 år. Enkelte turer er begrenset til 

øvre eller nedre del av denne gruppen, 

som t.d. Basecamp. Vennligst se 

hjemmesidene for informasjon om dette. 

 

Du trenger ikke å være medlem av DNT, 

eller en erfaren turgåer for å bli med på 

våre fellesturer. Noen er krevende og 

stiller krav til erfaring og utstyr, andre er 

enkle og passer for alle nybegynnere. 

Mange av turene, som f.eks. 

turtirsdagene (TT) er korte turer i 

Drammen sitt nærområde. Disse turene 

har ingen påmelding og er en ypperlig stad å begynne om du vil bli kjent med nye turvenner og delta mer aktivt 

innen friluftsliv.  


