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9. februar Skredvettdag i Vassfjellet alpinanlegg
/ Lett

Nina Pettersen Vi inviterer til en aktiv og lærerik dag i alpinanlegget i Vassfjellet. Skredvettdagen er i samarbeid med 
TT Fjellsportgruppa. Varighet: 1 dag.

5.-9. februar  Finnmarksvidda- fra Alta til Karasjok 
/ Krevende

Erling Hvidsten Før turen legger vi opp til en treningshelg; både for å gå gjennom utstyr og rutiner. Vi kan møte ekstreme 
temperaturer på Finnmarksvidda i februar. Turen legges opp som telt og pulktur, men med hytter som back up. 
Vi følger ruta fra Stilla i Alta. Vi går videre via Jotka, Mollysjokk, Ravnastua og avslutter ved Engholm Husky i 
Karasjok.  Varighet: 5 dager.

20.-23. februar Grunnkurs skred alpint på Kårvatn i Trollheimen
/ Middels krevende

Magnus Irgens Formålet med kurset er å oppnå en grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred, vurdering av terreng, 
andre forhold som påvirker skredfaren, og betydningen av den menneskelige faktor. Kurset gir en innføring i 
kameratredning ved snøskred.  Varighet: 4 dager.

22.-26. april Vintertur i Børgefjell (Namdal turlag og NTT fjellsport)
 / Krevende

Nina Pettersen, Vidar Bakkan 
og Solveig Wennevik

Turen går i hjertet av Børgefjell og vi kan by på majestetisk villmark. Turen starter ved Namsvatnet og går opp 
Viermadalen i retning Gaukarvatnet. Vi er midt i hjertet av Børgefjell og med utsyn til flere majestetiske fjell, blant 
annet Kvigtind. Vi camper en ekstra natt og tar dagstur uten pulk på en egnet topp. Deretter dreier vi vestover mot 
Jengelvatnet og Orrekdalen. Vi kommer ned ved Tomasvatnet ved Majavatn. Varighet: 5 dager. 

Vinteren Kveldskjøring og teknikk trening i Meråker alpinsenter
/ Enkel 

Øyvind Haugan Har du lyst til å dele gode skikjøreopplevelser med andre? Vi legger opp til adhoc-turer og drar til Meråker 
alpinsenter på kveldskjøring. Fin anledning til å trene teknikk og bli kjent med skikompiser.  Varighet: kveld. 

19.-21.juni Grunnkurs fjellklatring på Agdenes, Trøndelag 
/ Middels krevende

Arve Stavø Hovedmål med kurset er å gi deltakerne en inspirerende anledning til å oppdage gledene ved å klatre ute, 
og det skal vise en veg til å klatre på en sikker og naturvennlig måte. Varighet: 3 dager. 

Juli Klatring i Lofoten
/ Middels krevende

Oddveig Hovdenak, Trond 
Børsting, Arve Stavø og 
Nina Pettersen

Har du en drøm om å prøve fjellklatring; klatring på naturlige sikringer? Da er dette en fantastisk mulighet! 
Vi bestiger flere kjente klatreruter i Lofoten, og kanskje vi kan avslutte klatreuken med selveste Stetind. Ulike 
vanskelighetsgrader og med dyktige og erfarne klatreinstruktører! Varighet: 5 dager.

6.-9. august Camp Flatanger
/ Middel krevende

I samarbeid med DNT Ung 
Trøndelag

I samarbeid med DNT Ung Trøndelag arrangerer vi Camp Flatanger. Vi ønsker å tilby både klatring, padling, 
fjellturer og sykling. Bli med på noen sosiale dager i vakre Flatanger med mulighet for flere aktiviteter. 
Varighet: 4 dager.

August/
september

Syltraversen 
/ Krevende

Tove Jensen Røddesnes 
og Levi Jensen Røddesnes

Vi starter med å gå fra Nedalshytta og følger ryggen over Storsola mot Storsylen. Noen få luftige passasjer og et 
parti med enkel klatring. Vi har derfor med sikringsutstyr. Magisk utsikt hele dagen, og vi skrår oss etter hvert ned 
på stien og  går tilbake på Nedalshytta hvor vi overnatter. Varighet: 2 dager (evn 1 dag).

November Fjellsportkveld Nina Pettersen Kom gjerne med ønske om tema for fjellsportkveld!
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Kontakt info: Nina Pettersen 
Tlf: 930 04 930 
Epost: nina.pettersen@dnt.no

Postboks 232, 7501 Stjørdal       
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 10, 7500 Stjørdal

Tlf : 748 27 880   |   ntt@dnt.no  |   https://nt.dnt.no/
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Følg med på nettsiden vår og
Facebook-sidene til de ulike turlagene.


