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Leder
Kristine Sørlie
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kristine.sorlie@online.no

Styremedlem
Gitte Bertelsen
Torehaugvn. 34, 2640 Vinstra
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gitte.bertelsen@c2i.net

Nestleder
Gry Ramstad Bronken
Steindalsv. 14, 2670 Otta
Tlf. 996 22 959
gryramst@start.no

Sekretær
Petter Kittelsen
Storrustv. 11, 2670 Otta
Tlf. 957 49 152
petter@opplevfjell.no

Kasserer
Rita Nordfjæren
Storrustv. 23, 2670 Otta
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Styremedlem
Knut Vole
2686 Lom
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Kirsti Myrhaug
2680 Vågå
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Presentasjon av styret

Styreleder har ordet
Medlemstallet i DNT Gudbrandsdalen stiger. 
Dette er gledelig for oss i styret å registrere. 
Vi håper at turmenyen vil friste deg såpass at 
du får lyst til å dra på tur en eller flere ganger 
denne sesongen.
 Flere helgeturer står på programmet, blant 
annet helg i Putten, Brøstdalen, Glitterheim, 
Dovrefjell, Lesja og Skjåkfjellet.
 – Kanskje isfisking eller en kjentmannstur til 
den gamle og godt bevarte ulvegrava i Vågå 
kan friste? Eller orrfuglleik i Nord-Fron eller en 
fugletur på Fokstumyra kan høres spennende 
ut? Hva med å feire nasjonaldagen på Gald-
høpiggen?
 Barnas turlag er for barn opp til 12 år. Dette 
er turer som er tilrettelagt for barnefamilier. 
Du trenger ikke å ha barn selv for å bli med BT 
på tur og turene er ofte lette og passer for alle. 
 Det å gi ungene gode relasjoner til naturen 
kommer ikke helt av seg selv – som voksne 
er det vår jobb å ta det ansvaret. Vår jobb 
er å få med ungene ut på tur. Vekk fra data, 
TV spill og fjernsyn en liten stund. Når barna 
først kommer seg på tur viser de ofte at de har 

store krefter og imponerende vilje. Dette gjel-
der også de aller minste barna. 
 Hovedmålet for BT er å få flest mulig barn 
til å oppleve glede ved å ferdes i naturen og 
bli glade i den. 
 Jeg vil rette en stor takk til alle turlederne 
våre. Det er en fryd når så mange frivillige er 
positive og stiller opp. DNT Gudbrandsdal er 
godt i gang. Men fortsatt er vi i startgropa. 
Har du meninger om arbeidet vårt fremover, 
så nøl da ikke med å ta kontakt. 
 Vi er heldige som har naturen så lett tilgjen-
gelig rundt oss. Den er en god arena for avkob-
ling og et skattekammer for fine opplevelser.  I 
en tid der alt skjer hurtig, er naturen godt sted 
for oss mennesker å finne fred og ro. 
 Husk at en fottur langs T-merkede stier 
sannsynligvis er den mest miljøvennlige turen 
du kan velge. 

Vælkåme mæ ut på tur!

Gry Ramstad Bronken
Fungerende styreleder i DNT Gudbrandsdalen.

Turprog07-08.indd   2 03-12-07   17:52:04



3

Torsdag 13. desember
Triveleg førjulsfeiring – Santa  
Lucia på Otta
Møt opp: Inne på Ottatunet kl. 17.30. 
Vi tar med egne lussekatter. Vi synger og 
serverer på turen gjennom Otta sentrum, 
til vi avslutter med en kosestund på Selsro. 
(Der vennegjengen på Selsro har kokt nyde-
lig sjokolademelk til oss.)
PS! Uttrekkspremier fra Otta handels- og 
næringsforrening.  
Turleder: Gry Ramstad Bronken,  
tlf. 996 22 959.

Helga 25.–27. januar
Putten-helg
For fjerde år på rad gjentar vi suksessen 
med Barnas turlag helg i Putten, Høvringen.
Alle medlemmer i BT inviteres til en aktiv 
og trivelig helg. Putten sæter. Overnatting 
koster 250,- pr. døgn, halv pris for barn 3–12 
år og barn under 3 år gratis.
10% rabatt til DNT medlemmer. Prisen in-
kluderer mat som vi lager på rundgang.
Ønsker du å bli medlem kan dette ordnes i 
løpet av helgen.
Påmelding / spørsmål til turleder Anette 
Svastuen tlf. 975 68 805 innen 20. januar

Lørdag 26. januar
Dagstur fra Nysetra på Dovrefjell til 
Dombås
Oppmøte på Statoil Dombås kl. 09.00. Vi 
kjører inn til parkeringa ved Nysetra på 
Dovrefjell. Går inn til Grisungvatna og tar 
en kvil ved Skredalægret (hytte til Lesja 
Fjellstyre). Så til Dombås via Grønsetra.  
Vi bruker hele dagen på denne turen.  
Organisering av henting av biler tar vi ved 
påmelding.
Turleder: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
Påmelding til turleder innen torsdag  
24. januar. 

Søndag 3. februar
Skitur til Jettaområdet i Vågå
Passer alle – 3–4 timer
Ta med litt ved, da vi skal brenne bål og 
kose oss.
Oppmøte ved Jutulbu kl. 10.30
Turleder: Per Ivar Weydahl tlf. 920 41 410 
og Elisabeth Røragen tlf. 911 72 126

Lørdag 9. februar
Dagstur Bjorli – Lesjaskog
Oppmøte ved butikken på Bjorli kl. 09.30. 
Vi tar skitrekket opp – går over – eventuelt 
bak/foran Svarthø – (kommer an på snø-
forholdene) og ned til Lesjaskog. Vi bruker 
hele dagen på denne turen. Organisering 
av henting av biler tar vi ved påmeldingen.
Turleder: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
Påmelding til turleder innen torsdag  
7. februar. 

Lørdag 16. februar
Familiedag ved Lomseggen
Klatretårn, skileik, bålbrenning og lavoer. 
Alle både små og store er velkomne til 
 klatretårnet i Lom kl 12.00.
Erfarne instruktører hjelper både store og 
små i klatretårnet. Vi har litt uhøgtidelig 
skileik konkurranser og alle kan grille mat 
på bål. 
For meir info: Knut Vole tlf. 90 01 55 29

Søndag 17. februar
Tur i Skåbufjellet
Frammøte ved Hallaugseter kl.10.30. Kjør 
Skåbuveien ca. 20 km fra Vinstra, videre til 
Breistulen, bomvei. Parkering ved Hallaug-
seter (Nersetra).
Vi går i oppkjørte snøscooterspor til Muse-
trene 9 km – videre til Glupen. De som ønsker 
kortere tur kan gå herfra til Nersetra. Ellers 
går vi videre til Murudalseter – rundt Gråhø 
og ned til Nysetra forbi Tjønnseter – Breistul-
tjønna tilbake til Nersetra. Den lengste turen 
er på 28 km. Turen om Glupen er på 20 km.
Turen går i småkupert terreng.
Turleder Kirsti S. Wistad tlf. 905 09 541
Påmelding til turleder innen 16. februar.

Fredag 22. februar – søndag 24. februar
Helgetur – Brøstdalen til Pyttbua
Vi går inn til Pyttbua fredag ettermiddag, 
ca 4 timer. Lørdag tar vi sikte på Pytteg-
gen (1999), for øvrig det høyeste fjellet i 
Møre og Romsdal, eller eventuelt Karitind. 
Søndag kan vi gå på Høgtunga, eller ta det 
med ro før returen til parkeringa i Brøstda-
len (Sjugurgarden).
Turleder: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
De som ønsker å være med , tar kontakt 
med turleder først i uken for avtale om 
tidspunkt vedr. avmarsj fra parkeringa i 
Brøstdalen.
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Fredag 22. februar 2007
Kveldstur – måneskinnstur på Gålå
Frammøte: P-plassen ved Røde-Kors hytta 
på Gålå kl 17.30. Da er det fullmåne og 
forhåpentligvis klarvær.
Vi en tur inn til en av lavvoene i området og 
koser oss litt rundt bålet. 
Varighet på turen: Ca 3 timer.
Turledere: Solveig og Kristen Brendhaugen
Påmelding: Senest 22.11.07 på  
tlf. 958 18 673

Søndag 24. februar
Tur til Skaehø i Vågå, 1590 moh.
Oppmøte ved Jutulbu kl. 09.00.
Dette er en dagstur. 
Passer for barn fra 10 år.
Svært fin utsikt.
Turleder: Ola Grøsland tlf. 957 09 487 

Fredag 29. februar – søndag 2. mars
Helgetur i Glitterheim
Veoli kl 16.00 Bandvogntransport til Glitter-
heim. Ankomst til middag fredag.
Lørdag: Turer i området. For eksempel Glitt-
tertind og St. Memurutind
Søndag: Tilbake til Veoli på ski.
Pris: Kr 1030,- pr person + transport.

Full pensjon 2 døgn.
Turleder: Ola Kaurstad og Kristian Garmo.
Påmelding til Knut Vole på Glitterheim,  
tlf. 90 01 55 29.

Lørdag 1. mars
Utedag i Thoskogen Natur- og 
 Gardsbarnehage, Otta
Vi blir i barnehagens nærområdet og koser 
oss. Aktiviteter som aking/ski og annen ute-
aktivitet. Passer derfor for de aller minste. 
Frammøte på parkeringsplassen kl. 12.00.  
Ta med ski/akebrett, grillmat(vi ordner bål).
Turleder: Rita Nordfjæren tlf. 992 91 627 og 
Gry Ramstad Bronken tlf. 996 22 959

Søndag 2. mars
Barnas Turlag. Skidag i Trabelia,  
Venabygdsfjellet
Vi møtes på parkeringsplassen på Trabelia 
kl. 11.00 (beliggenhet langs Riksveg 27 over 
Venabydsfjellet, ca 1 km videre oppover  
etter Trabelia camping)
Vi går samlet til skaret over Trabelifjellet,  
ca 500 m å gå på ski. Her lager vi en ake-
bakke, liten slalombakke og tenner bål. De 
som har lyst til å gå en liten topptur, blir 
med Finn opp på toppen av Trabelifjellet 
1000 moh, ca 1 km til å gå. Passe for barn 
fra 2 år og oppover. Ta med akebrett eller 
noe annet å skli på og det du ønsker å grille 
på bålet eller annen mat.
Turlederer: Finn Bjormyr og Liv Bjerke  
tlf. 414 78 816

Søndag 2. mars kl. 12.00
Aketur for hele familien på 
 Rondhaugjordet.
Parkering 500m fra Leirbuhandel. 
Bålbrenning og grilling.
Ta med noe å ake på og hjelm. 
Turleder Synnøve Harerusten, tlf. 995 82 456 
og Mona Barkenæs, tlf. 970 99 139

Lørdag 8. mars – søndag 9. mars
Grønbakken på Dovrefjell til 
 Åmotdalshytta til Dombås
Frammøte ved Grønbakken kl. 09.00. Vi går 
om Reinheim Turisthytta ca 4 timer, og vide-
re til Åmotdalshytta ca. 3 timer. Søndag går 
vi om Langvatnet eller Lesjøen til Dombås. 
Denne etappen tar ca. 8 timer. Organisering 
av henting av biler tar vi ved påmelding.
Turleder: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
Påmelding til turleder innen torsdag 6. mars. 
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Lørdag 8. mars
Soleggen i Lom
Oppmøte på Soleggen i Lom kl 11.00 
Turen går rundt Soleggen til Solhell og ned til 
Soleggen igjen. Lett familietur på ca 4 timer.
Turleder: Egil Olav Nyrnes tlf. 957 50 547

Søndag 09.mars
Familieur til Pungen/Rondane 
Vi møtes ved vinterparkeringen på 
 Mysu sæter kl.11.00 eller inne i Pungdalen 
kl.12.00 og blir i Pungen-området utover 
dagen. Det er lett og komme seg innover 
også for små barn på pulk (akebrett går fint 
på fast føre). Ca 2 km. 
Start evt. fra Rondablikk og følg løypene på 
vestsiden av Furusjøen, ca. 7 km. 
Ta med grillmat, litt ved i sekken, solkrem, 
sitteunderlag og kanskje også rompebrett/
akebrett.
Vi lager krumsuppe på bål. Bli med på en 
skikkelig fin utedag. Invitér med deg noen 
du kjenner. Mulighet for flotte skiturer 
både for voksne og barn i området.
Turleder: Silje Sveen Lien, tlf. 93 21 85 92 og 
Rita Nordfjæren, tlf. 992 91 627

Palmesøndag 16. mars
Isfiskedag for hele familien
Sted: Vågåvatnet, oppmøte ved Shell 
Vi er ute og fisker mellom 1100–1600
Ta med sitteunderlag, niste og evt. pølser. 
Vi fyrer opp bål. Husk varme klær. 
Ta med isfiskeutstyr hvis du har, du kan 
også få låne. 
Veileder: Jan Teigen,  
tlf: 61 23 03 90 / 994 51 073

Helgetur 
Lørdag 29. –søndag 30. mars
Helgetur i Lesjafjellet
Frammøte ved Lesjaverk S-lag kl. 09.00. Vi 
kjører opp Fjellvegen. Går via Merrakløvi 
og tar en kvil ved Vangsbue. Videre ned til 
Aursjøhytta, ca 7–8 timer totalt. Returen 
søndag tar vi via Langtjønnbue (Lesja Fjell-
styre) og ned til Lesjaskog eller Lesjaverk.
Turleder: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
De som ønsker å være med, tar kontakt 
med turleder først i uken.

Søndag 6. april
Topptur til Besshø (2258 m.o.h.)
Oppmøte på Bessheim kl 10.00 søndag 
mars/april. På ski opp til Bessvatnet og vide-
re til Besshø. Flott utsikt over jotunheimen 
og Besseggen. 
Fantastisk nedkjøring ned til Bessheim 
igjen. Passer for barn fra 12år. Turen tar ca 
6–7 timer totalt. Skifeller er anbefalt.
Turleder: Ola Kaurstad og Kristian Garmo
Påmelding til Knut Vole på Glitterheim,  
tlf. 900 15 529.

Lørdag 12. april
Dagstur Rånå (Bjorli) til Lesjaskog om 
Grønvatna
Oppmøte ved parkeringa i Rånå kl. 09.00. Vi 
går opp Asbjørnsdalen og inn til Grønvatna. 
Vi tar en kvil ved Grønvassbue (Lesja Fjell-
styre) eller Grønbu (Jeger og fisk) og fra  
der er frisk nedkjøring til Lesjaskog. 
Vi bruker hele dagen på denne turen. 
 Organisering av henting av biler tar vi ved 
påmelding.
Turleder: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
Påmelding til turleder innen torsdag  
10. april. 
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Søndag 20. april
Skitur: Finnbølsbrenna – Storhøliseter  
– Svarttjernholet – Espedalen
Frammøte: Finnbølsbrenna / Slangen.
Turbeskrivelse: Enkel, grei tur, lette motbak-
ker, mest flatt og nedover. Artig, frisk utfor-
kjøring fra Vendlia ned mot Espedalen Fjell-
hotell. Oppkjørt mot Storhøliseter, noe mer 
usikkert mot Agnsjøbua, derfra spor ned 
mot Espedalen. Lengde: ca 17 kilometer.
Turen gås lett av deltagere ned til 12–14 års 
alderen.
Viktig: Det må organiseres kjøring fra 
 Espedalen Fjellhotell til Finnbølsbrenna for 
å hente bilene!
Turleder: Skjalg Ulset, tlf. 482 80 413.
Påmelding: Innen 11. april.

Torsdag 24. april
Kulturvandring i Norherad, Vågå
Bli med til den eldgamle ulvegrava, og 
til garden Grevrusten, og andre nedlagte 
 garder i området.
Møt opp ved bilkontoret i Vågå: kl 17.30 
Turen passer alle, ca 3 timer.
Ta med kveldsmat, vi koker kaffe/te.
Turleder: Ola Grøsland, tlf. 61 23 76 44 /  
957 09 487

Fredag d. 25. søndag 27. april
Helgetur i Dovre- / Lesjafjellet 
Start i Grønnbakken på Dovrefjell.
Vi går inn til Åmotdalshytta fredag,  
ca 7 timer. Lørdag går vi til Aursjøhytta via 
Salhøtjønnbue (Lesja Fjellstyre), går i fram-
kant av Grøvudalstind og Grønliskartind, 
eller eventuelt over Grønliskartind, ned 
Skjellbreidalen og til Aursjøhytta, ca 10–12 
timer. Søndag går vi over til Lesjaskog, ca 
7–8 timer. Dette er en lang og krevende tur.
Turleder: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
De som ønsker å være med tar kontakt med 
turleder først i uken for organisering av 
kjøring m.m. 

Søndag 27. april
Vårskitur til Heimdalshø (1.843 moh.)
Dette er Nord-Frons høyeste topp og 
 grensetopp mellom Vågå og Nord-Fron 
(Sjodalen).
Dette er en meget flott dagstur som passer 
for alle. Ungdom kan ta med snowboard 
hvis de har lyst til å stå brett ned igjen. 
 Dette må avtales med turleder på forhånd. 
Oppmøte ved Maurvangen kl. 10.00. 
Turleder: Bjørn Lilleeng, tlf.: 97568008.
Påmelding til turleder innen 26. april.

Lørdag 3. mai 
Aktivitetsdag v/Bygningshistorisk  
park v/Rudi., Dovre
Oppmøte ved Rudiåe/Øverbygdsvegen på 
østsiden av dalen, sør for Dovre kl. 11.00 
Aktiviteter for barn. 
Tema: Turmat
Turleder: Berit Fiksdal, tlf. 61 24 16 88,  
Elin Marit Angard, tlf. 481 96 875

Lørdag. 3. – søndag 4. mai
Helgetur i Lesja-/Skjåkfjellet
Frammøte ved parkeringa i Rånå kl. 09.00. 
Vi går opp Asbjørnsdalen, så opp nørdre 
dalen og tar en kvil ved Skurveosbue, så 
over Spongvatnet og Bollvatnet og ned til 
Torsbu. Returen neste dag kan vi ta over 
Storhøe, grensetopp mellom Lesja/Skjåk/
Møre og Romsdal – og en frisk nedkjøring 
til parkeringa i Rånå. Dagsturen er på 6–7 t. 
Turleder: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
De som ønsker å være med, tar kontakt 
med turleder først i uken.

4. mai 
Bli kjent tur til Krossen/Skjåk 
Bæremeistur for dei minste, men turen er 
for alle som har lyst til å sjå den fine utsikta 
utover Skjåk-bygda.
Turleder; Sissel Frisvold, 901 15 244 ,  
Silje Sveen Lien, tlf. 932 18 592

Søndag 4. mai 
Storfuglleik i Nord-Fron
Deltakerne blir med inn kvelden før  
for å etablere leir i lavvu. Lavvu og kamu-
flasjetelt/barhytte er satt opp i forkant. 
Varm sovepose, varme klær og mat og varm 
drikke medbringes. Vi ser på fugledansen i 
grålysninga 
Turleder: Bjørn Lilleeng, tlf.: 975 68 008.
Påmelding til turleder senest onsdag  
30. april. Begrenset deltakerantall, først til 
mølle-prinsippet!!
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17. mai 
Galdhøpiggen
17. mai tog til topps!
Oppmøtested og tidspunkt:
Vi møtes kl 10.00 på parkeringsplassen ved 
Juvasshytta. 
Liten beskrivelse: Dette blir Norges høyeste 
17. mai-tog, og er en fast tradisjonstur for 
DNT Gudbrandsdalen. Bli med på et litt an-
nerledes tog på ski og snø, før vi kan reise 
ned til våren som kommer.
Vi regner med å bruke dagen på fjellet, selv 
om turen i seg selv ikke er så avskrekkende.
Påmelding til turleder innen 15. mai.
Turleder: Petter Kittelsen, tlf. 957 49 152,  
petter@opplevfjell.no og Kari Svelstad,  
tlf. 922 16 541, kari@svelstad.com
 
Fugletur
Fugletur til Fokstumyra med amatør  
ornitolog Hans Skuterud.
Dato annonseres i avis og hjemmeside.  

Barne- og ungdomsklatring
Bli med på klatring i Vågåhallen.
Mandager fra 19.00–20.00
Jotunheimen fjellsportklubb har klatring, 
og denne er også åpen for medlemmer av 
Barnas Turlag
Kontaktperson: Per Ivar Weydahl,  
tlf. 920 41 410

Trilleturer hver torsdag
Sosial tur i og omkring Otta.
Møtes kl 10.00 v/Ottatunet
Småbarnstreff for dere som har lyst. 
Turkoordinator fram til mars,  
Silje Sveen Lien, tlf. 932 18 592

Pris og påmelding
De vanlige turene er gratis, men det vil være 
enkelte turer og arrangement med aktiviteter 
som vi må ta betaling for. Hva turen eller ar-
rangementet koster står  beskrevet under hver 
enkelt tur. Under hver tur står det om det er 
påmelding og hvor oppmøtestedet er. For 
påmelding og spørsmål om turen, ta kontakt 
med tur lederen.

Turleder
Turene våre ledes av lokale fjellfolk som har 
egen erfaring og kjenner området og tur-
målet. Turlederen er ikke profesjonell med 
fjellføring som yrke. De som er ture ledere på 
våre turer gjør dette først og fremst fordi de 
har glede av å være på tur, og  ønsker å dele 
naturopplevelsen med andre. På spesielle turer 
og arrangement kan vi leie inn profesjonelle 
turleder dersom det er nødvendig.

Klær og utstyr
Det er viktig å ha med gode klær for alle 
værtyper når du skal til fjells sommer som 
vinter. Med så mange forskjellige stofftyper og 
funksjoner som fjellklær har i dag er det nok 
å velge i. I vår tid er dette blitt et spørsmål om 
personlig smak og ikke om hva som
er riktig. 

Under ser du forslag til pakkeliste
Kart, kompass, førstehjelpssaker, kniv, 
 lommelykt, reparasjonsutstyr

Mat og drikke
Solbriller, solkrem
Varme klær til skift
Regntøy

Påkledning
Lang undertøy, tykk genser (ull fleece), 
ullsokker, vindtett fjelljakke med hette, 
vindtett fjellbukse, vindtett lue, ull og  
vindvotter, gamasjer, skistøvler og/eller 
fjellsko.

For overnatting på hytte
Toalettsaker, håndkle
Lakenpose eller sovepose
Nøkkel til selvbetj. hytter
DNT medlemskort

Sikkerhet
Skulle det skje uhell eller ulykker underveis 
har turlederen kjennskap til førstehjelp. Det er 
og en forutsetning at den enkelte deltaker er 
bevisst på sitt ansvar som deltaker. Dersom det 
må tilkalles hjelp kan det ta lang tid før hjel-
pen når frem fordi det fortsatt er mange om-
råder i fjellet med dårlig mobiltelefondekning.

Forsikringer
Deltakelse på DNT Gudbrandsdalen sine 
arrange ment skjer på deltakerens eget  ansvar. 
Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økono-
miske følger av mulige uhell/ skader som måtte 
inntreffe under avvikling av arrangementene.

Viktig informasjon – fellesturer og arrangement
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Returadresse:
DNT Gudbrandsdalen

Steindalsvegen 14
2670 Otta

www.dntgudbrandsdalen.no
epost: gudbrandsdalen@turistforeningen.no

÷ 15% rab. til medlemmer DNT-Gudbransdalen
– Bekledning fra Norøna og Bergans
– Fjellsko alle merker
– Ryggsekker, soveposer, telt og liggeunderlag 

Vi gi 15% på alt innen fjellutstyr til 
medlemmer i DNT-Gudbrandsdalen

LOM
Tlf. 61 21 29 29 / 90920330

Medlemskap
Turene er først og fremst for medlemmer 
av DNT, men vi ønsker alle velkommen til å 
delta på våre arrangement, og til å bli med-
lem av DNT Gudbrandsdalen.

Pris på medlemskapet 2008
Hovedmedlem: 480,-
Student/ungdom
(19–26 år. Født 1981–1988):  270,-
Skoleungdom
(13–18 år. Født 1989–1994):  160,-
Honnørmedlem
(Født 1940 eller tidligere):  365,-
Husstandsmedlem
(til hoved-, student- honnør- eller
livsvarig medlem):  215,-
Barnas Turlag
(0–12 år. Født 1995-2007):  100,-
Livsvarig medlem  
(Hvis du ønsker å bli livsvarig medlem i DNT 
må du kontakte medlemsservice på  
telefon 22 82 28 60 eller via epost:  
medlem@turistforeningen.no

Forbehold
Arrangøren kan avlyse eller endre en tur 
 eller et arrangement på grunn av vanske-
lige værforhold, få deltakere, mangel på 
tur leder eller lignende. Vi tar og forbehold 
om endringer på åpningstider på hytter, 
trykkfeil osv. Som deltaker på turer og arran-
gement arrangert av DNT Gudbrandsdalen 
kan du bli tatt bilde av. Disse bildene kan 
bli brukt til publikasjoner eller på våre nett-
sider. Dersom du vil reservere deg fra å bli 
tatt bilde av må du informere turlederen 
om dette ved turstart.

Tips til et praktisk problem?
Strever du med å få plass til å skrive hele 
DNT Gudbrandsdalen når du fyller ut hytte-
protokoller? Løsningen er å bruke forkor-
telsen: DNT-G
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