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VÅR 2018 
 

21.1 ”Kom-deg-ut-dagen” vinter Vidar og Dorte 

Den Norske Turistforening fyller 150 år i dag! Vi feirer med å arrangere 

ski- og akedag i Horten. Natursti og premier. Åpent for alle!  

Vi må se an føreforholdene og gir videre informasjon på Facebook og på 

vår nettside. Vi satser på å gjennomføre uansett om det blir ski, skøyter 

eller til fots. Oppmøte kl 12.00.  

17.2 – 19.2 Skitur med overnatting på Blefjell Tormod og Vidar 

Skitur til snaufjellet på Blefjell. Det blir 2 overnattinger på Eriksbu og det 

blir mye tid til lek og moro både inne og ute. Turen til hytta er på 7 

kilometer, går delvis i upreparerte skiløyper og krever visse 

skiferdigheter. Begrenset antall plasser, påmelding* senest 10.2. Mer 

informasjon kommer etter påmelding. 

17.3 –18.3 Vårskitur til Presteseter Vidar og Tormod 

Skitur med overnatting på Presteseter i Svarstad. For medlemmer fra 4 - 

12 år og deres foresatte, men alle deltakerne bør være i stand til å gå 3 

km på ski. Det vil bli forskjellige ski- og snøaktiviteter og uorganisert lek 

på den koselige hytta. Begrenset antall plasser, påmelding* senest 9.3. 

Mer informasjon kommer etter påmelding. 

  



VÅR 2018 
 

25.3 Påskeeggjakt på Knudsrød Henriette og Martha Gunn 

Påskeharen har vært på Knudsrød og lagt igjen noen overraskelser til 

barna! Påmelding* senest fredag 23.3. Egenandel på kr 10 pr barn som 

ønsker å delta i eggjakta. Bålet blir tent kl 10.00 på Knudsrød.  

15.4 Ut på tur i Hortensmarka Dorte og Patrick 

Detter blir en enkel tur i nærområdet, egnet for alle barn. Vi starter ved 

Knudsrød og går en liten tur, forslagsvis til Utsikten. Tilbake ved Knudsrød 

lager vi bål, spiser medbrakt bålmat og koser oss med lek. 

Oppmøte kl 10.00 på Knudsrød. 

3.6 Mat på tur Henriette og Martha Gunn 

Lei av pølser? Vi snakker om mat som kan lages med barna på tur. 

Kanskje vi finner noen ting i skogen vi kan ta med oss til bålet. Passer best 

for 5 år og oppover (småsøsken kan selvfølgelig være med på turen).  

Påmelding* senest fredag 1.6. Medlemmer gratis/Ikke medlemmer kr 80.  

Oppmøte kl 10.00 på Knudsrød. 

15.6 –17.6 Padletur med overnatting Tormod 

Vi drar på padletur i DNT Horten sine kanoer fredag ettermiddag og 

overnatter i telt til søndag. De barna som vil, kan overnatte i egen lavvo 

uten voksne! Det blir fisking, leirbål og andre aktiviteter. Påmelding* 

senest 11.6. Mer informasjon kommer på Facebook og vår nettside. 
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4.8 Spennende tur til Kjøsterudjuvet Patrick og Dorte 

Kjøsterudjuvet i Drammen er et veldig spennende juv, der vi må klyve 

over stein og trær, og krysse den lille elven en million ganger! På toppen 

er det et idyllisk vann der vi kan bade og spise niste. Turen egner seg for 

barn fra 5 år og oppover (gangtid 2 timer opp og 1 time ned). Oppmøte kl 

11.00 ved Drammen Skisenter 

17.8- 19.8 Fellestur kano/kajakk til Øksne Tormod og Patrick 

Fellestur med hele DNT Horten. Det blir padling, fisking, bading og mange 

andre aktiviteter. Vi finner et idyllisk sted og setter opp telt. Begrenset 

antall plasser, påmelding* senest 10.10. Følg med på Facebook og vår 

nettside for mer informasjon.  

1.9 – 2.9 #nattinaturen  Vidar 

Tradisjonell overnattingstur på Knudsrød for medlemmer av Barnas 

Turlag. Forskjellige aktiviteter rundt hytta og lavterskel telting. Begrenset 

antall plasser, påmelding* senest 29.8. Oppmøte kl 15.00 på Knudsrød. 

2.9 ”Kom-deg-ut-dagen” høst Martha Gunn med flere 

Høstens store arrangement for DNT. Vi samles på oppgitt sted og legger 

til rette med aktivitet, lek og moro for barna. Følg med på Facebook eller 

nettsiden vår for nærmere informasjon.  
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30.9 Sopptur Henriette 

Vi snakker om hvordan man skal plukke sopp med barn, hvordan gjøre 

det gøy, hvilken sopp skal vi plukke? Det blir lagd soppsuppe på bålet 

med pinnebrød til. Passer best for 5 år og oppover (småsøsken kan 

selvfølgelig være med på turen). Påmelding* senest fredag 28.9. 

Medlemmer gratis/Ikke medlemmer kr 50. Oppmøte kl 12 ved Knudsrød. 

14.10 Hvittingen (407 moh) Patrick og Tormod 

Vi går fra Hanekleiva (fv 319) til toppen av Hvittingen i Holmestrand/ 

Sande. Dette er en veldig fin tur med mange flotte utsikter. Turen opp er 

cirka 6 km. Vi spiser medbrakt niste underveis. Barna må være vant til å 

gå en lengre tur. Oppmøte kl 10.00 ved Kopstadkrysset. 

24.10 Fullmånetur Martha Gunn og Patrick 

Den tradisjonelle måneskinnsturen. Vi håper det blir en klar himmel! Ta 

med lommelykt og følg refleksløype gjennom Borreparken. Etterpå blir 

det grilling på Prestegårdstranda. Ta med mat, drikke og det du trenger 

for et par timer ute. Oppmøte ved Borrehaugene og utdeling av natursti 

kl 17.00. 

1.12 Juleaktiviteter på Knudsrød Henriette og Dorte 

Det blir flere stasjoner hvor barna kan lage julegaver og andre 

morsomme ting. Det vil bli servert grøt og kanskje kommer nissen en tur? 

Passer aller best fra ca. 4 år. Begrenset antall plasser, påmelding* senest 

27.11. Medlemmer gratis/ Ikke medlemmer kr 50. Oppmøte kl 15.00 på 

Knudsrød. 



 

Barnas Turlag er en undergruppe til DNT Horten. Vi har ca. 200 turglade medlemmer 

i alderen 0- 12 år. Vi arrangerer turer for barn og barnefamilier som på denne måten 

blir kjent med turmål i området og treffer andre som er glade i å være på tur.  

Medlemskap i Barnas Turlag koster kr 125,-. Innmelding skjer enkelt ved å gå inn på 

www.dnt.no og trykke på fanen som heter "Medlemskap". Ikke-medlemmer er også 

velkommen på flere av våre arrangementer! På turer med begrenset antall plasser, 

prioriteres medlemmer. På alle våre turer har foresatte ansvar for sine egne barn. 

Knudsrød har blitt et viktig samlingssted for Barnas Turlag, og noen av våre 

arrangementer i 2018 foregår her.  

Per i dag er vi 6 frivillige turledere som arrangerer turene våre. Vi trenger flere 

frivillige, og oppfordrer foreldre/besteforeldre til å komme med forslag til turer, 

eventuelt være med å organisere en tur eller to sammen med oss. Bare å ta kontakt 

med en av turlederne om du har lyst å bidra. 

Kontaktinformasjon:     
Dorte Møller  916 75 307  Henriette Såstad 

Henriksen  
993 03 639 

Tormod Spangelo  941 63 036  Martha Gunn Bøe  913 99 622 
Vidar Anmarkrud  97 57 58 52  Patrick Cleophas  413 84 994 

Følg med på Barnas turlags egen gruppe på Facebook for mer info om turene 
gjennom året: www.facebook.com\barnasturlaghorten. Eller se på vår nettside: 
horten.dnt.no. *Påmelding til turer gjøres også via vår nettside. Har dere spørsmål 
eller innspill til oss, kan vi kontaktes på telefon eller på e-postadresse 
barna@hoot.no. 

http://www.dnt.no/
http://www.facebook.com/barnasturlaghorten
https://horten.dnt.no/
mailto:barna@hoot.no

