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http://www.dntringerike.no 

Kjære medlem! 

Er det noe som kjennetegner denne foreningen så er det 

AKTIVITET . Kjernevirksomheten er stier og koier og turer 

– det merkes og vedlikeholdes, det planlegges nybygging 

og restaurering. Det arrangeres turer og kurs—vi nevner i 

fleng; kajakkurs i Steinsfjorden, ferskingkurs, nysatsing på 

Klart det går!  Barnas Turlag har også imponerende 1000 

deltakere så langt i år– det gleder oss å se at rekrutte-

ringen til foreningen er solid. Hjemmesiden vår har fått et 

skikkelig løft og vi anbefaler deg å besøke siden. Den opp-

dateres jevnlig med nyheter og det som skjer i foreningen 

av vår dyktige webansvarlig. Her kan du blant annet lese 

reisebrev fra landsmøtet i Lom. Det er bra for en liten fore-

ningen å være en del av en stor og toneangivende organi-

sasjon med et stort samfunnsengasjement. I organisasjonen 

DNT  står de frivilliges dugnadsinnsats frem som selve bæ-

rebjelken hva gjelder positiv verdiskapning, så også i DNT  

Ringerike. En god kombinasjon av nye krefter og solid er-

faring i styre og stell holder oss på stødig kurs . I år er vi 

123 år– ordspillet internt er opplagt: ut på tur på  1– 2– 3 ! , 

og får barna velge så behøver kanskje ikke ferien heller 

være så avansert.  

Sommertur hilsen fra  

Vibeke Tjøm 

Daglig leder 

 

Ønsker du å lære deg grunnleggende ferdighe-

ter i friluftsliv og bli inspirert til å gå mer på tur?  

Da er ferskingkurset noe for deg! Kurset går 

over 2 dager og hver kursdag varer i 5 timer. 

Kurset blir holdt ved Midttjernhuken begge 

dager. Kurset går igjennom blant annet mat på 

bål og primus, turbekledning, kart og kompass. 

Pris: Kr. 100,- for medlemmer og kr. 350,- for 

andre. 

Lørdag 17.9 og Søndag 18.9 kl. 10:00-15:00. 

Les mer på: 

http://www.dntringerike.no/fersking. 
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Andre nyheter 


