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DNT ung Trøndelag

MER INFO
www.dntung.no/trondelag
dntung.trondelag@dnt.no 

Kontakt oss:  
anne.wagner@dnt.no 
739 24 200/ 938 84 619

Turer og 
aktiviteter
for deg mellom 13-26 år
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   KLATRING
> Hver torsdag kl 18:00

> Utehallen Trondheim,  
    Ormen Langes vei 15

> Gratis leie av utstyr

> Medlemspris kr 60

> Du trenger ingen erfaring
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Følg oss på:
www.facebook.com/dntungtrondelag 
eller finn mer informasjon om turene på www.dntung.no/trondelag

DNT ung Trøndelag arrangerer turer, kurs og camper for deg mellom 13 og 26 år, som har lyst på
utfordringer og spennende naturopplevelser sommer og vinter. På arrangementene treffer du ungdommer
på din egen alder som liker friluftsliv, fart og spenning.

DATO TURMÅL

19. januar How to Telemark, med utgangspunkt i Vassfjellet

26. januar How to Telemark, med utgangspunkt i Vassfjellet

2. februar How to Telemark, med utgangspunkt i Vassfjellet

11.-13. februar Toppturshelg med fjellski på Dindalshytta

16. februar How to pulk, med utgangspunkt i Bymarka

25.-27. februar Introduksjon til vinterfriluftsliv på Dovrefjell

4.-6. mars Toppturshelg på Kårvatn

25.-27. mars Nybegynner tur på nedoverski, Bårdsgarden

1.-3. april Mini Ekspedisjon ved Snøhettamasivet på Dovre

22.-24. april Hengekøye og vårskitur til Sunndalsfjellene

1. mai Topptur til Snota

6.-9. mai Strandrydning og turhelg på Hitra

3.-6. juni Toppturer på Tusna

16.-19. juni Basecamp 18-26 år, Innerdalen

27. juni-1. juli Newtoncamp Trollheimshytta 13-16 år

15.-20. juli Romsdals-stien

5.-7. august Kanotur til Femund

8.-12. august Actioncamp, Gjevilvasshytta, 13-16 år

26.-28. august Dugnadstur til Orkelsjøhytta

2.-4. september Syltraversen

9.-11. september Buldresamling ved Harbakhula

16.-18. september Sykkeltur rundt Selbusjøen

21. september How to downhill sykle, Bymarka

30. september-
2. oktober

Downhill sykling på Oppdal

7.-9. oktober Fisketur ved Ramsjøhytta

29.-30. oktober Hunger-games

9. november How to første hjelp på tur

11.-13. november Blåtur

25. november Grønn fredag

BLI MED PÅ TUR BLI  MED  PÅ DUGNAD

Dugnadene er gratisturer (inkludert mat, transport og overnatting), man jobber og kan
lære mye praktisk av hverandre, og har det hyggelig sosialt. Du trenger ingen spesielle
kvalifikasjoner for å være med på dugnad, så lenge du er interessert i å bidra med å holde
DNTs hytter ved like! De som arrangerer dugnad, har gjerne erfaring med de konkrete
oppgavene. Dugnadene planlegges noe senere enn øvrige turer. Aktuelle dugnadsturer
publiseres på vår nettside og reklameres for via Facebook.

DNT Ung Trøndelag har siden våren 2017 arrangert egne
dugnader på TTs og NTTs hytter. Dugnadene arrangerer vi selv.

På en typisk dugnad skraper og beiser man yttervegger, gjør snekkerarbeide slik
som bytte av veggkledning, isolering, nye utemøbler, gravearbeider eller
lignende. Vi har også hatt dugnader der vi har koblet opp solcellestrømanlegget.
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