Turbo Trykk
– Bladet for turglade barn i Telemark!

NR 1 – 2015

• Familiecamp
• Gårdsbesøk
• Toppturer
• Hundekjøring
• Klatring
• Gruvetur
• Beversafari
• og mer moro
med Barnas
Turlag Telemark!
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Nytt aro – nye turer
med Barnas Turlag!
Et aktivt uteliv bidrar til å gi alle barn en god oppvekst. Gjennom Barnas Turlag kan barna glede seg
over å treffe andre barn på tur.
Telemark Turistforening har 11 Barnas Turlag spredt
rundt i fylket. I løpet av 2014 har ﬂinke turdeltagere
besteget topper, hatt bålkos, klatret ute og inne, vært
på pannekaketur, skitur, grøttur, sykkeltur og mye
mer. I 2015 vil vi følge opp med gode opplevelser
og arrangerer turer både i nærområdet der du bor
og på fjellet.
I bladet ﬁnner du oversikt over Barnas Turlag i
Telemark, og deres turprogram for 2015. Bli med på
lavvo- og hytteturer, fakkeltur, familiecamp, gårdsbesøk, hundekjøring, kveldsmattur klatring og mye,
mye mer!
Turhilsen fra Turbo!

Forsidefoto: Ottar Kaasa

Turbo Fjellrev er maskot for Barnas Turlag.
Hvor mange Turboer kan du ﬁnne i bladet?

Barnas Turlag er Den Norske Turistforeningens
tilbud til barn mellom 0–12 år og deres familier.
Medlemmer i Barnas Turlag bor gratis på våre
selvbetjente og ubetjente hytter over hele landet,
og får god rabatt på de betjente hyttene.
Pris 2015 (barn 0–12 år): Kr 120,Vil du engasjere deg i Barnas Turlag?
Vi trenger stadig hjelp! Er det ikke Barnas Turlag
der du bor, hjelper vi deg gjerne å starte opp.
Ta kontakt med oss på
telemark@turistforeningen.no
eller ring 35 53 25 55.
Foto: Eldbjørg L Ettestad

2

10 tips for en vellykket tur med barn
Å dra på tur er moro for både voksne og barn. Tid til fri lek, glede, fantasi og spenning er viktigere enn å gå
langt. Her er våre beste tips til hvordan du kan gjøre turen med barna til en god opplevelse.
1.
2.
3.
4.
5.

Sørg for en god start!
Pakk sekken i god tid, helst kvelden før.
Ta gjerne med noen gode venner med barn på
samme alder.
Selg inn turideen din til barna – vær entusiastisk!
Ta med sunn og næringsrik mat og nok drikke.
Bestem dere for om målet med turen er å være
ute og leke, eller om dere vil til en hytte, en fjelltopp eller et annet konkret turmål.

6. Snakk om de positive turopplevelsene både
underveis og etter turen.
7. Vær med på leken når dere er ute. Lek og samtaler i naturen skaper nærhet og god kontakt
mellom barn og voksne.
8. Kle deg godt og praktisk selv også. Voksne som
fryser er dårlig turselskap for barn.
9. Husk å kle av barna hvis de blir for varme.
10. La heller turen bli litt for kort enn altfor lang og ta
mange pauser.

Ut på topptur – Ti-Topper’n Grenland 2015
Har du vært på toppturjakt før?
Kanskje tiden er inne i 2015 til å klyve opp på din aller
første fjelltopp. Fra 1. mai til 1. november kan du samle
topper og naturopplevelser med Ti-Topper´n Grenland. Har du vært på minst fem av toppene, får du en
ﬂott statuett. I 2014 var 600 barn med!
Foto: Ingvil Olsen Djuvik

Les mer på www.titoppern.no

Veneli turområde – spennende for små og store
Veneli turområde er et spennende område i Kviteseid
kommune for små og store, kjent for sin ﬂ otte utsikt
der en i klart vær kan se Telemarkskysten, Gaustatoppen og deler av Hardangervidda.
Turstiene i Veneli er lett tilgjengelige, passe vanskelige
og godt merka i et familievennlig landskap med
muligheter for topptur eller barnevennlig kosetur til
Venelibua ved Venelifjellet. Kanskje med innlagt
overnatting, og bading og ﬁske i idylliske Venelitjønna
rett ved?

Fra Veneli turområde

Kviteseid Turlag har stått for merking og tilrettelegging av området, som stod ferdig våren 2014.
Utgangspunktet for de varierte fjellturene i Veneli turområde er Bendiksmyr, 4,5 km fra RV41.
Les mer på www.veneli.no
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Tu rp rog ra m 2015
Barnas Turlag Bamble
13. jan
Fakkelkveld - Åpning av
Friluftslivets år
1. feb
Kom deg ut-dagen
15. apr
Suppetur til Stormyhrseter
31. mai
Ambervann Villmarksleir
30. aug
Gruvetur i Bamble
14. okt
Spenningstur til Jypleviktangen
9. des
Grøttur i Nisseskogen
Kontakt: Reidun Åby Olsen, 976 65 895

Barnas Turlag Porsgrunn
13. jan
Fakkelkveld - Åpning av
Friluftslivets år
25. jan
Skitur og hoppkonkurranse
31. mai
Besøk hos heldiggrisene
på Borgestad gård
30. aug
Sykkeltur til jern- og bronsealderen
6. sep
Kom deg ut-dagen
18. okt
Pinnebrødtur til Årdalsåsen
Kontakt: Rebekka L. Øvre-Eide, 992 56 863

Barnas Turlag Bø
13. jan
Fakkelkveld - Åpning av
Friluftslivets år
1. feb
Krinto Kom deg ut-dagen
15. mars
Båltur til Trytetjønn
6. mai
Småkryptur til Hellos
19. mai
Kanotur og beversafari på Bøelva
14. juni
Blomstertur
6. sep
Kom deg ut-dagen
4. okt
Mattur til Tangen
9. nov
Med kart og kompass
i Breisåsskogen
Kontakt: Katrine M. Østergaard, 958 38 015

Barnas Turlag Nome
1. feb
Kom deg ut-dagen
12. mars
Kveldsmattur
26. apr
Vårløsning i Tveitankroken
7. juni
Topptur til Østerholtnatten
22. aug
Overnattingstur Fiskelaus
6. sep
Kom deg ut-dagen
5. nov
Lommelyktstur
6. des
Adventstur til lavvoen ved
Sveigtjønnåsen
Kontakt: Bodil Sandøy Tveitan, 408 51 188

Barnas Turlag Gautefall
13. jan
Fakkelkveld - Åpning av
Friluftslivets år
1. feb
Kom deg ut-dagen
22. feb
Dalen Akedag i Dalen
8. mars
Skileik på Åsheim i Kjosen
26. apr
Kart- og kompassopplæring
20. mai
Kveldsmattur på Bygdetunet
7. juni
Fiskedag på Måvann
6. sep
Kom deg ut-dagen
23. okt
Pannekaketur på Bygdetunet
Kontakt: Eldbjørg L. Ettestad, 415 01 118
Barnas Turlag Kviteseid
1. feb
Kom deg ut-dagen
6. sep
Kom deg ut-dagen
Kontakt: Tone Martinsen Heggtveit, 977 41 437
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Barnas Turlag Seljord
13. jan
Fakkelkveld - Åpning av
Friluftslivets år
1. feb
Kom deg ut-dagen
1. mars
Hundekjøring
26. apr
Gardsbesøk Nordigard Bjørge
14. juni
Vandring i Hanakamjuvet
15.–16.aug Overnattingstur til Mogen
6.sep
Kom deg ut-dagen
1. nov
Stjernetur i Svartdal
Kontakt: Helen R. Svartdal, 481 05 903
Barnas Turlag Siljan
13. jan
Fakkelkveld – Åpning av
Friluftslivets år
12. apr
Natursti ved Galtetjern
20.–21. juni Overnattingstur i Skrim
24. sep
Fisketur til Raubern
Kontakt: Sissel Mogård, 907 55 593

Husk at du kan være med på turer med alle Barnas Turlag!
Barnas Turlag Skien
1. feb
Kom deg ut-dagen
6. sep
Kom deg ut-dagen
31. okt
Spøkelsesvandring Brekkeparken
Kontakt: Telemark Turistforening, 35 53 25 55

Kalhovd Turisthytte
4. apr
Påskemoro
26. juni
Fjellmoro for barnefamilier
24. juli
Sykkeltur Kalhovd-Synken
7.–9. aug Kajakktur til Stordalsbu

Barnas Turlag Tinn og Rjukan
13. jan
Fakkeltrugetur - Åpning av
Friluftslivets år
1. feb
Kom deg ut-dagen
3. mars
Kveldsmattur
7. apr
Kveldsmattur
2. juni
Kveldsmattur
4. aug
Kveldsmattur
6. sept
Kom deg ut-dagen
6. okt
Kveldsmattur
3. nov
Kveldsmattur
1. des
Kveldsmattur
Kontakt: Cecilie Andersen, 928 71 178

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Barnas Turlag Vinje
13. jan
Fakkeltrugetur - Åpning av
friluftslivets år
1. feb
Kom deg ut -dagen
18. apr
Skitur på Haukeli
9. mai
Tur for dei aller minste
7. juni
Fottur Bordalen - Gjøsløysdalen
5. juli
Tur for dei aller minste
15.–16. aug Overnattingstur til Mogen
6. sep
Kom deg ut -dagen
22. nov
Inneklatring
Kontakt: Trine Lothe, 932 16 744

Foto: Eldbjørg L. Ettestad

Foto: Rannveig Berge

Trilleturer
Telemark Turistforening og Barnas Turlag ønsker
velkommen til sosiale, uformelle og hyggelige
trilleturer tirsdager kl. 10.00 hele året. Turene er
vanligvis 5–10 km og varer i cirka 3 timer inklusive lunsj ute hvis ikke annet er oppgitt. Trilleturene er en ﬁn anledning til å treffe andre i samme
situasjon og bli kjent med trillemuligheter med
barnevogn.
Trilleturkoordinater Grenland 2015
• Lene Aspen Nilsen (LAN) mob. 916 35 938
• Ingrid Vik Jondahl (IVJ)
mob. 995 00 415
• Heidi M. V. Nilsen (HMVN) mob. 905 29 079
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Tu rbos a ktivitetstips!
Vi hjelper deg med tips til hva familien kan gjøre
sammen til alle årstider! Ikke la kuldegrader ødelegge motivasjonen til å være ute om vinteren,
utnytt vårens vind med å ﬂy hjemmelaget drage,
bruk naturens naturlige farger om
sommeren og kos dere rundt bålet
på høsten!

VINTER
Maling på snøen
Du trenger: Termos med varmt vann og vannmalingsskrin. Stryk pensel med
vann og farge utover
snøen. Dette fungerer
best når snøen er hard
og isete. Kreativitet og
friluftsliv i ett!
Lag iskuler
Du trenger: Ballonger, vann, telys, evt. konditorfarge
for å få farge på kulene.
Fyll ballonger med vann, og legg de utendørs slik at
vannet fryser til is. Ta kulene ut av ballongen når de er
hardfrosne. Kulene kan brukes til å bygge
islykter, og blir også ﬁne med telys inni.

VÅR
Lag drage av plastpose
Du trenger: En plastpose, teip, 6 sugerør og 5 meter
lang snor.
Klipp posen som vist på bildet (plasten skal være dobbel). Merk først med tusj. Ikke klipp over bunnfolden
(den som er 41 cm lang). Åpne så det du har klipt ut.

Foto: Sindre Flø
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1

2

Skjøt sammen sugerørene
til to spiler på 41 cm til
sammen.
Teip så spilene på dragen.
Lag så to hull i hjørnet på
dragen.
Forsterk hullene med teip.
Fest så et snøre å 153 cm
gjennom hullene.
Finn midten på snoren som du festet,
her binder du fast linen.
3

SOMMER
Mal med naturlige vannfarger
Kok vann og blader, bær eller blomster. Sil blandingen,
og du har ﬁne farger som du kan bruke til maling.
Gult 3 dl gule blomster, røsslyng- eller bjørkeblader
og 3 dl vann.
Rosa 3 dl mørkerøde rosekronblader (evt. tyttebær)
og 3 dl vann
Blått 3 dl blåklokker, 2 dl vann og 1/2 ts eddik.
Prøv deg frem og ﬁnn egne farger!

Foto: Vegar Hvamb

HØST
Båltur
Du trenger ikke gå
langt for å lage et
bål som varmer og
gir god stemning
på turen. Bruk
helst bålplasser
som allerede er
etablerte, og unngå
å fyre direkte på fjell da
temperaturen kan gjøre at
fjellet tar skade. Når rasten er over må bålet slukkes
med tilstrekkelig med vann.
Husk!
Høst og mat på bål går som hånd i hanske.
Ikke bare smaker varm mat på tur
fantastisk godt, men det er
også spennende og
stemningsfullt.

BÅLREGLER
• Bålbrenning er strengt forbudt i og i nærheten av skogsvegetasjon f.o.m. 15. april
t.o.m. 15. september.
• Det er lov å brenne bål i utmark fra
15. september til 15. april.
• En del steder ﬁnnes det bålplasser allerede.
Bruk disse om du har muligheten.
• Bruk steiner til å bygge en liten bålplass
med ”gulv” og ”vegger”.
• Vurder vind og tørrhet i vegetasjonen før
du fyrer opp bål.
• Slukk alltid bålet ordentlig når du forlater
det.
• Rydd bålplassen ﬁnt etter deg.

Foto: Jan-Eilert Pedersen

SUDOKU

Foto: Eldbjørg L. Ettestad

Fyll ut de tomme feltene slik at de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 2x3 felter,
inneholder alle tallene fra 1–6.
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Returadresse: Telemark Turistforening, Postboks 3089, 3707 SKIEN

TURBO•KRYSS Premiekryss! En overnatting for deg og

hele familien på Flekkerhytta på Svanstul!

i
1

1 Godt å drikke

2

2 Bror til far eller mor

3

3 Trenger man for å fyre bål

4

4 Verdensdel

5

5 Har man på brødskiven

6

6 Stort idrettskonkurranse

7

7 Fisk

8

8 Dyr som hopper fra tre til tre

Hint: Utstyr til turen

Send svar til: telemark@turistforeningen.no – Merk med premiekryss – Innen 15. mars 2015

ELG
GRISEBANK
– Hva skjer hvis du slåss
mot en gris?
– Du får grisebank

VET IKKE

Hørt om elgen som datt
i elva og ble rein?
Etterpå datt den utfor et
stup og da var det hjort.
Dagen etter havnet den
på disken og ble rådyr

Den ene hakkespetten til den andre:
– Hvem er det?
Den andre:
– Hakk´e peiling

SPISE SNEGLER?

GLEMSK

Hvorfor spiser
franskmennene snegler?

– Hva heter den
nye hunden din?

– Fordi de ikke liker
hurtig mat

– Jeg vet ikke, den
vil ikke si det

