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Røisheim i Lom, 1892
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    Turglede i 150 år! 
DNT har bursdag - bli med og feire naturen og verdens sprekeste 150-åring!

 «Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert i vort 
land», uttalte Turistforeningens far, Thomas Heftye, som stiftet foreningen i 1868. Siden da har 
dette vært en rettesnor for foreningen. 

I 150 år har DNT vært en sterk forkjemper for det enkle friluftslivet og for at flest mulig tar i bruk 
naturen, samtidig som vi tar godt vare på den. Nå inviterer vi hele Norge på tur i 2018! Med 
jubileum blir det oppmerksomhet, og forhåpentlig bidrar det til flere medlemmer og frivillige til 
DNT, som vi er så avhengige av for å gi et bedre tilbud til flere.  

La oss feire naturen! Friluftslivet er ansvarlig, bærekraftig, og trivselsfremmende – det er 
utfordrende, sosialt, inkluderende og morsomt. Helsegevinsten er enorm! Hadde det vært en pille 
som hadde gitt samme effekt som friluftslivsopplevelser gjør, hadde alle tatt den! 

Tur 2018 gir deg en oversikt over DNT Sør ś hytter og løyper, aktiviteter og fellesturer for 
jubileumsåret. I tillegg vil det komme flere tilbud på hjemmesiden og facebook i løpet av året. Våre 
mange frivillige turledere har bidratt til å sette sammen programmet som vi håper vil friste deg til 
en tur eller flere. 

Den første fellesturen i DNT́ s historie var i 1932. Det året ble det arrangert to turer. I dag 
tilbyr DNT –foreninger 1000-vis av fellesturer!  Med kurs og turer kan du oppleve felleskap og 
kunnskapsdeling med andre turinteresserte. Bli med Barnas turlag på padletur i Oggevann – et 
eldorado for padling, rundt Rosskreppfjorden på ski i 4 dager, eller på toppturcamp med skileik og 
moro i bratt terreng! Våre faste turer på dagtid, og nærturer er populære, men har plass til flere 
deltakere – sjekk ut på våre hjemmesider når neste tur går! 

Bli med DNT Sør på tur eller kurs, på en lett og billig måte og se hvor det er stort og vakkert i vårt 
land! 

Hipp hurra for DNT! 
Hipp hurra for naturen! 

DNT Sør er med 7795 medlemmer blant de større medlemsforeningene i 
Den Norske Turistforening og har store deler av Sørlandet som område.

UT.no
Følg oss på

YouTube: DNT Sør
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    for store og små
Aktiviteter

Alt om turer, kurs og arrangement med påmeldingsfrister, 
deltakeravgift og annet finner du på dntsor.no

Turer og arrangementer
Bli kjent med turistforeningen på våre åpne turer og 
arrangement, dette kan inspirere til mer aktivitet og 
eventuelt et medlemskap i DNT Sør. Skaff deg oversikt 
over DNT Sør sitt tilbud i ditt nærområde og hytte- og 
rutetilbudet i fjellet. Fellestur med turleder gir en god og 
trygg start på videre utforsking av DNT sitt friluftslivtilbud.

Smakebiter fra årets program:
> Kom Deg Ut dagen 21. januar og 2. september
>  Grunnkurs skred 1. – 4. februar
>  NYHET! Fatbiketur på snø til Lakkenstova, 17. – 18. mars
> Toppturcamp på ski, 20. – 22. april
> Fjellsport på tur til 
 Jostedalsbreen, 
 27. april – 2. mai
> NYHET! Fatbiketur i 
 Setesdalsheiene, ny 
 ekspedisjon kommer, 
 følg med!
> NYHET! Dugnadsturer

dugnad hyttetur

dnt ung

fellesturer

barnas turlag

dnt fjellsport
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Håheller
894 moh
 
GPS: 32V Ø394688 N6544796
Turkart: Setesdal Vesthei Sør/Nord 
1:50 000

Dagsturer > «1025 moh-toppen»  
> Vardsvasseggene (1141 moh)  
> «Setesdal Vestheis lengste 
sandstrand?» Rågeloni

Sloaros 
1045 moh
 
GPS: 32V Ø401845 N6613339
Turkart: Hovden Nord 1:50 000

Dagsturer > Kulturtur til 
molybdengruva og Storhedder  
(1100 moh) > Hovdens 
«Bessegg» Veggine (1341 moh)

Stavskar
994 moh
 
GPS: 32V Ø408816 N6563542
Turkart: Setesdal Vesthei Nord  
1:50 000

Dagsturer > Svarvarnuten (1378 
moh) > Røyslandsvarvaren (1254 
moh) > «1000 meteren på ski» 
Berg – Hengjefjell – Løyland

9 senger / 
Bygget/renovert: 1950/1999

26 senger / 
Bygget/renovert: 1966/2000

9 senger / 
Bygget/renovert: 1929/2004

Fjell på Sørlandet! Setesdalsheiene er Norges sørligste høyfjellsområde, med variert 
landskap fra skogkledde åser i lavereliggende områder til frittliggende fjelltopper høyt 
over tregrensen. Området rager mellom 800-1400 m.o.h., kort vei fra kysten. 

I Setesdal Vesthei er det 250 km rødmerkede turløyper og 210 km vintermerkede løyper. 
300 senger fordelt på 12 fjellhytter er tilgjengelig for deg som vil gå fra hytte til hytte. 
Sjekk dntsor.no og UT.no før du drar på tur! 

Setesdalsheiene

P
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 km
Hovden

Gaukhei

Ljosland

Langeid

Bortelid

Kristiansand

Valle
Berg

Brokke

2 t3 t

3 t 

5 t

5 t

7 t
7 t

2 t

2 t

6,5 t

2,5 t

7 t

Setesdal

R
iksvei 9

Evje

Suleskar

7 t*
2 t8 t

4 t
3 t

4 t

60 km
Sloaros

Bjørnevass-
hytta

Stavskar
Bossbu

taSv r enut

Håheller

Øyuvsbu

Tjønndalen

Josephsbu

Kvinen

Lakkenstova

FRA HYTTE TIL HYTTE 
I SETESDALSHEIENE

P

100 km
 

94 km

Kringlevatn (STF)

Taumevatn 
(STF)

Haukeliseter

Kvinesdal

Mandal

8 t 

6 t 

Storevatn 
(STF)

4 t 

3 t 

Sirdal

 
 

SETESDAL VESTHEI

5 t ved båttransport over Langevatn*
Ubetjent = hytte uten proviant
Selvbetjent = hytte med proviant

Gå fra “hytte 
til hytte” 
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Bjørnevasshytta
820 moh
 
GPS: 32V Ø416822 N6579689
Turkart: Setesdal Austhei Nord 
1:50 000

Dagsturer > Rotafjellet 
(1251 moh) via Mjågeskor > 
Holfjell (1294 moh)

Svartenut
975 moh
 
GPS: 32V Ø399854 N6556014
Turkart: Setesdal Vesthei Nord  
1:50 000

Dagsturer > Urddalsknuten 
(1434 moh) > Beinleinuten 
 (1303 moh)

Øyuvsbu
933 moh
 
GPS: 32V Ø398776 N6544100
Turkart: Setesdal Vesthei Sør/
Nord 1:50 000

Dagsturer > Vierheii (1160 moh) 
> Øyuvseggi (1138 moh)  
> Gruvletinden (1152 moh)

33 senger / 
Bygget/renovert: 1948/2012

32 senger  / 
Bygget/renovert: 1889/2009

20 senger / 
Bygget/renovert: 1972/2011

Tjønndalen
700 moh
 
GPS: 32V Ø412073 N6536728
Turkart: Setesdal Vesthei Sør  
1:50 000

Dagsturer > Glypse (891 moh)
> Krakefjell (1056 moh)6 senger / 

Bygget/renovert: 1850/2006

Kvinen
720 moh
 
GPS: 32V Ø388221 N6528053
Turkart: Setesdal Vesthei Sør  
1:50 000

Dagsturer > Kalvekroknuten  
(875 moh) > «Badeturen» 
Sandloni (754 moh)

10 senger / 
Bygget:2017

Josephsbu
900 moh
 
GPS: 32V Ø396569 N6527943
Turkart: Setesdal Vesthei Sør 
1:50 000

Dagsturer > Kilevassheii (1022 moh) 
> Store Holmevassknuten (1023 moh)20 senger / 

Bygget:1993

Bossbu
1030 moh
 
GPS: 32V Ø402544 N6561706
Turkart: Setesdal Vesthei Nord 
1:50 000

Dagsturer > Urddalsknuten 
(1434 moh) «Til topps på Rjuven» 
Skammevarden (1418 moh)  
> Kolsvassfjellet (1237 moh)

26 senger / 
Bygget/renovert: 1927/2015

Gaukhei
840 moh
 
GPS: 32V Ø402412 N6531935
Turkart: Setesdal Vesthei Sør  
1:50 000

Dagsturer > Dansarfjellet  
(1002 moh) > Ramneknuten  
(1005 moh) > «1062 moh-
toppen» Solumhei

41 senger / 
Bygget/renovert: 1898/2010

Lakkenstova
845 moh
 
GPS: 32V Ø398607 N6518089
Turkart: Setesdal Vesthei Sør 
1:50 000

Dagsturer > Skoræ (1041 moh)
> Gråfjell (1005 moh)36 senger / 

Bygget/renovert: 1985/2011

Gammeløya
5 moh
 
Idyllisk kystledhytte på øy utenfor 
Flekkerøya. 
To robåter til utlån.

Dagsturer > Møvigknatten (75 
moh) > Anstein fyr (Flekkerøya) 
Kajakk > Kajakk>Gammeløya-
Fleksund-Kirkesundet-Skjølleviga

9 senger / 
Bygget: 1936

Tømmerstø
10 moh
 
To kystledhytter rett ved sjøen i 
Kristiansands idylliske skjærgård. 
Mer informasjon på dntsor.no

Dagsturer > Sotåsen (87 moh) 
> Nedre Timenes (skålgroper fra 
bronsealderen) Kajakk > Stok-
ken-Skippergada (Randøyane)

Hovedhytte 6 senger / 
Anneks 4 senger
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DNT Sørs turbutikk: Gyldenløvesgate 2 b, Kristiansand > mail.dntsor@dnt.no > tlf: 38 12 07 50 
Åpningstider: 10-16. Torsdag 10-17. Lørdag 10-15 Nettbutikk: Link fra dntsor.no

Turen starter hos oss
I vår turbutikk skaffer du deg inspirasjon til din neste tur. Rådene vi gir deg er basert på 
lang erfaring og grundig produktutvikling og testing av utstyr av DNT. Husk at du som 
medlem alltid har gode rabatter hos oss. Velkommen til en hyggelig turprat!

Hovedmedlem 680,-
Husstandsmedlem 340,-
Honnør (fra 67 år) 530,-
Ungdom 19-26 350,-
Skoleungdom 13-18 210,-
Barn 0-12 år 125,-
Familiemedlemskap      1215,-
Livsvarig 17000,-

Medlemskap 2018

Hovedmedlem husstand, honnør  260,- 370,-
(Medlemspris med 30 % rabatt)

Ungdom 13–26 år  130,- 370,-
(Medlemspris med 65 % rabatt) 

Barn 4–12 år  GRATIS 185,- 

Dagsbesøk og teltere 70,- 90,-
Dagsbesøk familie 80,- 100,-

Priser på DNT Sørs fjellhytter 2018
Medlem Ikke-medlem

Meld deg inn i DNT!

Kjente merkenavn > Bergans > Norrøna > Aclima > Devold > Icebreaker > Osprey > Deuter > Nalgene > Black Diamond
Sørlandets største på kart  > Turkart-serien > Norge-serien > Lokale turkart  > Turorientering > Bøker til nytte og 
inspirasjon

Foredrag og egne handledager for medlemmer med ekstra gode tilbud.

NYHET! Lørdagsåpent kl. 1000 – 1500
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Kurs > for med-
lemmer, grupper som 
skoleklasser, bedrifter 
m.v.

Medlemsblad > 
hjem til deg 6 ganger 
årlig.

Turer, aktiviteter, 
festivaler > for barn, 
ungdom og voksne.

Løyper > 22 000 km 
sommerløyper  i hele 
Norge. 250 km vedlike-
holdes av DNT Sør.

DNT-rabatt >
for overnatting på fjellstuer 
i hele Norge. 10% rabatt på 
De historiske hotell- og 
spisesteder, og Thon hotels.

Ungdom > får 65 % 
rabatt på overnatting.

DNT-rabatt > 
på byggevarer hos Carlsen 
Fritzøe. Vis medlemskort.

DNT-nøkkelen > 
Egen standardnøkkel til 
DNT-hytter.

Medlemsrabatt >  
på turutstyr og kart hos 
DNT Sør og andre lokale 
medlemsforeninger.

DNT-rabatt >  
på turutstyr i DNTs 
nettbutikk

NETTBUTIKK

DNT-rabatt > 
på forsikringer hos 
Gjensidige. Inntil 
26% rabatt på flere 
fritidsforsikringer.

DNT-rabatt >  
på NSB kundekort, og 
billige reiser til fjells med 
NOR-WAY bussekspress.

Medlemsfordeler

Mer om dine medlemsfordeler og priser på medlemskap ser du 
på dntsor.no. Husk at du også kan melde deg inn direkte hos oss i 
DNT Sør i Gyldenløvesgate 2 b, Kristiansand. Da får du et gyldig 
medlemskort umiddelbart, og masse god informasjon på kjøpet. 

Velkommen som medlem i DNT!

Bli familiemedlem dere også!

Meld deg på nyhetsbrev!

Hytter > Over 500 
hytter i hele Norge. 14 av 
disse tilhører DNT Sør. 
Medlemmer får god rabatt 
på overnatting og proviant.
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DNT SØR
    aktiviteter

Mye moro for alle mellom null (0) og hundre (100) år.  Velg tur, arrangement, foredrag 
eller kurs i DNT Sør. Vi tilbyr fotturer, fjellturer, skiturer, klatreturer, breturer, sykkelturer  og 
trilleturer - i nærområdet, i Setesdalsheiene eller andre steder på Sørlandet og i Norge. 
Dyrk dine friluftsinteresser bynært, ved kyst, i skog og mark, til vanns eller til fjells. 
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Barnas turlag 0-12 år - familieturer   
Barnas Turlag eller lokale turlag har vi flere av i Kristiansand, Mandal, Valle (Øvre Setesdal 
Turlag), Lillesand og Hovden. Vi har i tillegg Barnas Turlag Æksjen i Ytre Vågsbygd. Vil 
du starte opp turlag der du bor? Ta kontakt! Turene er varierte og det er gøy når mange 
kommer sammen på tur enten til fots, på sykkel, i kano eller i en klatrevegg. Turmålet er 
f.eks en varde, en strand eller et bål i skogen. Prøv ut tilbudet en gang, og meld så barna 
inn i Barnas Turlag. 

DNT Ung 12-26 år 
Tilbudet i DNT Ung er delt i to; 12–16 år og 17–26 år. Til de yngste DNT Ungerne 
har vi et variert og spennende tilbud med blant annet vintercamp i skolens vinterferie, 
Basecamp Fjell ved Bjørnevasshytta i sommerferien og Newton Camp i høstferien. 
Disse turene har fagansvarlige turledere fra administrasjonen til DNT Sør i tillegg til 
noen frivillige turledere. Er du mellom 17–26 år og har litt turerfaring og vil på tur så 
trenger vi deg til å få på plass et turprogram. 

Senior
Ukentlige turer for deg over 55 år. Vil du opprettholde formen og turgleden, og delta 
i et sosialt felleskap? Meld deg inn i DNT Sør og bli med du også. Tur nummer 1000 
med denne gruppa ble gjennomført i 2017. Rutine, erfaring og enorm turglede 
kjennetegner dette tilbudet. DNT Sør Senior har to grupper; Senior 1 med turer på 
torsdager og Senior 2 med turer på onsdager. Turprogrammet finner du på dntsor.no 
eller i turbutikken i Gyldenløvesgt. 2B. 

Fjellturer (overnattingsturer med turleder)
Turene arrangeres i Setesdalsheiene og i andre fjellområder i Norge, og det er
noe for enhver smak. Turene er gradert etter vanskelighetsgrad, her er noen lette og
andre krevende. Alt er tilrettelagt av dyktige DNT-godkjente turledere, og det er god
beskrivelse av turen på vår webside. Det eneste du trenger å gjøre er å finpusse formen,
melde deg på og pakke sekken. 

Fjellsport
Turer og arrangement for de mest erfarne friluftsfolkene. Tilbudet varierer fra 
brevandring, klatring, padling, tinderangling og toppturer til fots og på ski. De fleste 
turene krever svært gode ferdigheter, erfaring og selvstendighet. Alle må bidra. De 
fleste turene har ikke særskilt turleder med ansvar. Flere spennende nyheter i år i 
denne gruppa. Hva med fatbikeekspedisjon i Setesdal eller Jostedalsbreen på langs 
på ski?. 

Kurs for medlemmer og grupper
Vi har målrettet satsing på utdanning av nye turledere. I 2018 blir det grunnleggende 
turlederkurs og sommerturlederkurs. Vi tar gjerne i mot bestilling på skreddersydde kurs 
for grupper som pedagogisk personell ved skoler og barnehager eller bedrifter. DNT Sør 
samarbeider også med aktører som tilbyr kurs innen havpadling, klatring og førstehjelp. 
Øk din friluftslivkompetanse og meld deg på skredkurs, gps kurs, kart og kompass eller 
turlederkurs. Vi tilbyr også gratis ambassadørkurs og merkekurs årlig. 

Turer for voksne
Nærturer og trilleturer
Nærturene arrangeres for det meste i Kristiansandsområdet, men en søndag i måneden 
legges det til rette for ”lang nærtur” og da brukes større deler av Agder som turområde. 
Kort nærtur er på 5 – 8 km og lang nærtur er på 15 – 25 km. Mange turer finner du i 
kalenderen i denne brosjyren ellers følg med på dntsor.no for ad hoc turer. Vi har hatt 
trilleturer flere steder i vårt medlemsområde, men mangler nå trilleturleder. Noe for deg 
med barn? Meld i fra! Vi har også et gratis og åpent turtilbud (Tur På Dagtid) hver tirsdag 
gjennom hele året. 
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Arrangør Dato Tur, kurs, arrangement Turkode

ARRANGEMENT  > FOR ALLE

Barnas Turlag Kristiansand 21. januar Kom Deg Ut dagen, Kristiansand BT0118

Nedre Setesdal Turlag 21. januar Kom Deg Ut dagen, Evje BTE0118

Barnas Turlag Hovden 21. januar Kom Deg Ut dagen, Hovden BTH0118

Barnas Turlag Kristiansand 02. september Kom Deg Ut dagen, Kristiansand BT0418

Barnas Turlag Mandal 02. september Kom Deg Ut dagen, Mandal BTM0418

DNT Sør 20. mars DNT Sørs Årsmøte A0118

DNT Sør 08. november DNT Sørs Høstmøte A0218

BARNAS TURLAG

Barnas Turlag Mandal 08.april Blåveistur til Hålandsheia BTM0118

Barnas Turlag Kristiansand 15. april Trolltur med trollfortellinger på Justneshalvøya BT0318

Barnas Turlag 
Æksjen-Kristiansand

22. april Sykkeltur på Flekkerøya BTÆ0318

Barnas Turlag Mandal 06. mai Oppdagelsesferd til Skrelia, Lyngdal BTM0218

Barnas Turlag Kristiansand 26.-27. mai Overnatting i Helleviga BTV0118

Barnas Turlag Mandal 10. juni Sommeravslutning til Gluba BTM0318

Barnas Turlag Kristiansand 25.-28. juni Fjelleir på Øyuvsbu (10-12 år) BT0218

Barnas Turlag Kristiansand 09. september Padletur på Oggevatn BTV0218

Barnas Turlag Mandal 22.-23. september Overnattingstur til Lakkenstova BTM0518

Barnas Turlag Kristiansand 23. september Topptur til Homenkollen, Jegersberg BT0518

Barnas Turlag Kristiansand 23. oktober Hodelykttur med troll- og  naturbingo, Justneshalvøya BT0618

Barnas Turlag Mandal 04. november Vandretur rundt Rosnesvågen BTM0618

Barnas Turlag Kristiansand 18. november Reflekstur til Olle Bolles hule, Kalkheia i Jegersberg BT0718

Barnas Turlag Kristiansand 09. desember Nissetur på Odderøya BT0818

Flere turer med Barnas Turlag ligger på dntsor.no

UNGDOM

DNT Sør Ung 12 - 16 år 19.-21. februar Vintercamp på Bjørnevasshytta U0118

DNT Sør Ung 17 - 26 år 17.-18. mars Fatbiketur til Lakkenstova UE0118

DNT Sør 02. mai Opptur for 8. klasse U0218

DNT Sør Ung 12 - 16 år 25.-28. juni Basecamp Fjell Bjørnevasshytta U0318

DNT Sør Ung 12 - 16 år 1.-3. oktober Newtoncamp på Bjørnevasshytta U0518

Flere turer med DNT Sør Ung ligger på dntsor.no

NÆRTUR FOR VOKSNE

Nærtur for voksne 18. mars Langtur i Vågsbygdskogen N0118

Nærtur for voksne 29. april Langtur i Hovedturløypa, Kristiansand N0218

Nærtur for voksne 27. mai Langtur i Vegusdal
Kongeveien, Futeveien og Kirkeveien

N0318

Nærtur for voksne 24. juni Langtur på Lista N0418

Nærtur for voksne 26. august Langtur i Skråstadheia, Kristiansand N0518

Vi har flere søndagsturer! Lik DNT Sør på facebook – turene legges ut på facebook og på dntsor.no

Aktivitetskalender
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Arrangør Dato Tur, kurs, arrangement Turkode

FELLESTUR FOR VOKSNE

Fellestur voksne 09.-11. februar Vintertur til Bossbu og Urdalsknuten T0118

Fellestur voksne 25.-28. mai Skitur – Folgefonna på langs T0218

Fellestur voksne 16.-17. juni Fersk til fjells T0618

Fellestur voksne 16.-19. august Rosskreppfjorden rundt T0318

Fellestur voksne 07.-10. september Fottur til Blåisen på Folgefonna T0418

Fellestur voksne 14.-16. september Blåtur til fjells med Øivinn Bruce T0918

Flere fellesturer for voksne ligger på dntsor.no

FJELLSPORT FOR VOKSNE

DNT Sør Fjellsport 26.-28. januar Fjellsport inntar Setesdal Vesthei F0118

DNT Sør Fjellsport 20.-22. april Toppturcamp ved Stavskar F0218

DNT Sør Fjellsport 27. april - 2. mai Jostedalsbreen på langs med topptur til Lodalskåpa F0318

DNT Sør Fjellsport 10.-12. august Fatbikeekspedisjon i Setesdalsheiene F0818

Flere fjellsportturer finner du på dntsor.no

KURS 

DNT Sør kurs 1.-4. februar Grunnkurs skred ved Bjørnevasshytta K0118

DNT Sør kurs 30. jan, 10. og 13. feb GPS-kurs til turbruk K0218

DNT Sør kurs 07. mars DNT Sørs ambassadørkurs K0718

DNT Sør kurs 16. og 23. april Kurs i kart og kompass K0418

DNT Sør kurs 23. mai Merkekurs for merking av løyper i fjellet K0518

DNT Sør kurs 25.-27.mai og
12.-14. oktober

Turlederkurs sommer del I og II K0318

DNT Sør kurs 07. juni Kurs for hyttevakter og nye frivillige i DNT Sør K0618

DUGNADSTURER – MED LEDERE Ski- og vandreturer i fjellet kombinert med dugnadsarbeide på hyttene

Dugnadstur 13.-15. april Dugnadstur på ski til Sloaros D0318

Dugnadstur 04.-06. juni Dugnadstur til Øyuvsbu D0418

Dugnadstur 15.-17. juni Dugnadstur til Gaukhei D0118

Dugnadstur 15.-17. juni Dugnadstur til Lakkenstova D0718

Dugnadstur 25.-27. juni Dugnadstur til Svartenut D0918

Dugnadstur 14.-16. september Dugnadstur til Sloaros D0618

Dugnadstur 21.-23. september Dugnadstur til Gaukhei D0218

Dugnadstur 01.-03. oktober Dugnadstur til Øyuvsbu D0518

Dugnadstur 10.-12. oktober Dugnadstur til Svartenut D1018

Dugnadstur 12.-14. oktober Dugnadstur til Lakkenstova D0818

Flere dugnadsturer finner du på dntsor.no

I tillegg > Seniorturer > Tur På Dagtid >  Ad-hoc nærturer > Barnas Turlag Æksjen
– mer info på dntsor.no

Uten dugnad stopper DNT Sør!
Dugnad = frivillig arbeid på hyttene, merking av løyper, hjelp 
på arrangementer, være turleder, styremedlem, eller være med 
i noen av våre mange prosjekter. Du får gratis overnatting på 
hyttene, og blir en del av et sosialt fellesskap. Ta kontakt med oss!
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