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VELKOMMEN PÅ TUR 
              MED NOT I 2022! 

Vi åpner det nye tiåret med skitur på Veggfjellet for å hilse sola velkommen tilbake. 
Som vanlig inneholder turprogrammet et variert utvalg turer; 

toppturer og turer i flatere terreng, dagsturer og overnattingsturer. 
Vel møtt på tur med NOT i 2022! 



Mandagsturene er NOTs lavterskeltilbud. Her skal alle kunne delta og gå i 
et behagelig tempo; vi går ikke fra noen (som ikke ønsker det sjøl). 

Ta gjerne med en venn som ikke tror dette er noe for ham/henne. 
Noen turer har en del stigning og andre er ganske flate. De letteste tu-
rene er merket med én stjerne, de antatt tyngste med tre stjerner. Noen 
av turene er beskrevet i bøkene På tur i Narvik og omegn I og II av Bjørn 
Forselv. Turledere vil være Sølvi Føre, Ellinor Hansen Framvik, Anne-Marie 
Johnsen, Eeke Nijdam og Øydis Jakobsen. 

På alle turene oppfordrer vi til å møte opp på Jernbanestasjonen litt 
før kl 17 slik at kjøring i størst mulig grad kan samordnes. Turene vil bli 
nærmere beskrevet på NOTs nettside. Vi tar med en bok på hver man-
dagstur som deltakerne registrerer seg i. I tillegg blir hver mandagstur 
et digitalt turmål i appen SjekkUT, slik at man har mulighet til å gjennom-
føre turene senere i løpet av sommeren. Appen lastes ned i appstore 
eller play butikk.

Tur 1 Man 16. mai Olbogfjellet*
Tur 2 Man 23. mai Øvre fjellheis**
Tur 3 Man 30. mai Håkvik- Kirkestien*
Tur 4 Tirs 7. juni Platået ved Nattmålsskardet*
Tur 5 Mandag 13. juni Peppertuva ***

Tur 6 Man 20. august Saltvikryggen **
Tur 7 Man 22. august Kobbarfjellvannet**
Tur 8 Man  29. augustStigen *
Tur 9 Man 5. september Vassheim ***
Tur 10 Man 12. september Funnhytta **

MANDAGSTURER



TOPPTURER  vinter

Alle turene som gjennomføres i regi av NOT er trygge toppturer som 
stort sett foregår i terreng som er lite skredutsatt. Hvis du ønsker en 
utfyllende turbeskrivelse finnes dette i boken «Toppturer rundt Narvik» av 
Mikael af Ekenstam.
Eksakt dato legges ut på Facebook og NOT sine sider. 

Vassecohkka                Månedsskiftet januar/februar

Forutsatt at det lar seg gjøre å forsere grensen mellom Norge og 
Sverige uten store problemer tar vi sikte på å bestige Vassechokka. 
Vassecohkka er en fin og grei tur som byr på god utsikt og fin skikjøring. 
Turen tar cirka 3-4 timer opp og nedkjøringen foregår stort sett i terreng 
under 30 grader. 
Vassecohkka har tre topper og hvis det blir tid er det mulig å gå videre 
til 2. toppen (1491 moh). Turen krever litt erfaring og kondisjon men ski-
kjøringen er ikke spesielt utfordrende. Som alltid trenger man skredsøker, 
spade og søkestang for å delta på turen. Oppmøte: Narvik togstasjon. 
Har du noen spørsmål angående turen kontakt gjerne turleder. 
Randonee/Telemark

Markus Pleym 450 15 656

Foto: Markus Pleym

TOPPTURER  vinter



Gangnesaksla                 April

Turen opp til Gangnesaksla er helt nydelig og utsikten mot Skjomen og 
Frostisen må opp- leves. Turen tar ca 3-4 timer. Opp og ned- kjøringen 
er veldig fin og lite skredutsatt. Dette er en tur som ikke krever veldig mye 
erfaring men god form er en fordel. 
Oppmøte: ved Narvik jernbanestasjon hvor vi kjører samlet til Sør-Skjo-
men. ASSS (skredsøker, søkestang og spade) er en forutsetning for å 
delta.  Randonee/Telemark

Markus Pleym, 
450 15 656. 

Foto: Markus Pleym



Rundtinden                         Månedsskiftet mai/juni

Tur til Rundtinden. Turen til Rundtinden er en nydelig vårskitur. Vi avven-
ter til veien opp i Sørdalen er åpnet. Turen går over Rundtindvannet 
og videre opp til 1455 moh. Skikjøringen er flott og spektakulær med en 
nydelig utsikt. ASSS (skredsøker, søkestang og spade) er en forutsetning 
for å delta. Oppmøte: Narvik jernbanestasjon. 

Markus Pleym
450 15 656

Nevertinden                             lørdag 6. august
   
Topptur til Nevertind, 1420 m.o.h. Kjørende langs E10 ser du Nevertind 
langs nesten hele strekningen fra Snubba til Tornehavn. Få fjell er så 
synlig og lett gjenkjennelig fra sør. Turen gås i all hovedsak på fint un-
derlag, lyng, løsmasse og berg - blokkhav de siste hundre høydeme-
terne. Oppmøte på Skitdalshøgda. Turen beregnes til ti timer +, og er i 
overkant av 9 km hver vei. Dette er en lang dagstur med mange høy-
demeter, så deltakerne må være i god fysisk form. Påmelding til turleder.
Turledere: Finn Johnsen (tlf 900 25 409) og Toril Larsen (tlf 909 58 521)

TOPPTURER  vår/sommer

Rånkjeipen  ***                           23 eller 24.juli

Rånkjeipen vises godt fra Narvik og har flott utsikt fra toppen, både 
utover Ofotfjorden og innover Råndalen. Turen innebærer stigning hele 
veien, men er overkommelig for folk i alminnelig god form. Vi starter fra 
Saltvik og beregner å bruke 4,5 timer. 
Turleder: Øydis Jakobsen (920 41 429)
Påmelding: www.narvikfjell.no/turer-og-aktiviteter



Den sovende dronning  ****      3 eller 4. september

«Dronninga» er en del av bybildet i Narvik og har flott utsikt fra toppen. 
Turen starter fra Nervannet i Håkvikdalen og beregnes til 9 timer.
Turleder: Øydis Jakobsen (920 41 429)
Påmelding: http://www.narvikfjell.no/turer-og-aktiviteter

Foto: Anne- Marie Johnsen

Gangnesaksla ***                        lørdag 14.august

Topptur i Sør-Skjomen. 6 km opp, 3,5 timer gåtid opp. 
Ingen kraftige stigninger eller luftige partier. 

Vi har max antall 10 stk på hver tur.
Påmelding: Anne-Marie Johnsen 997 04 008. 



Rienatcohkka ***                          lørdag 20.august

Topptur ca 3.5 timer opp, 7.5 km fra veien. Noe klatring og litt luftig men 
en grei tur. 
Vi starter ved stien opp til Lossihytta i Norddalen. 

Vi har max antall 10 stk på hver tur.
Påmelding: Anne-Marie Johnsen 997 04 008. 

Foto: Anne- Marie Johnsen



Fellesturer vinter/vår/sommer

Vintertur med telt i Beisjord  
 Fredag 25. - søndag 27. mars

Vintertur med pulk i majestetiske 
Beisfjordfjellene, der vi nyter stillhe-
ten, naturen og godt turfølge.
Overnatting i telt. Vi går opp Brenn-
holtet fredag ettermiddag, etable-
rer teltleir og spiser en enkel mid-
dag.

Lørdag pakker vi sammen etter 
frokost og vandrer videre mot Vest-
fjordvannene, og til Tøttakråa. elles 
middag og sosialt. Der etablerer vi 
ny camp. Retur søndag over Ytre 
Sildvikvann, forbi Rundtindvannet og 
lang nedrenning i Stublidalen.
              
Det vil bli satt opp et felles møte 
i forkant med gjennomgang av 
utstyr.
For spørsmål kontakt turledere Vero-
nica Føre Andersson (90125844) og 
Christine Føre (93461876).
Påmelding innen fredag 11. mars.

Katterat- Hunddalen-Cunojavre- Fjellbu       sist i mars

Vi tar ettermiddagstog til Katterat fredag, deretter 12 km (3-4 t) skitur 
opp til Hunddalshytta for første overnatting. Neste dag til Cunojav-
re-hytta, 18 km (5-6 t). Her tar vi felles middag. Søndag ned til Fjellbu i 
Norddalen, 25 km, men i rimelig lettgått terreng. Herfra felles maksitaxi 
ca kl 17 til byen (spleis).
Utstyr: Ski, gjerne skifeller, solbriller, egen mat, drikkeflaske, laken-/sovepo-
se, gps/kart og kompass hvis du har.

Max 10 deltagere Påmelding til turleder Jon Sommerseth



Skitur Sildvik- Stubblidalen           2 eller 3.april

Vi går anleggsveien fra Sildvik opp på fjellet og renner ned i Stubblida-
len i Beisfjord. Turen forutsetter at man har gått på ski før, men er ikke 
veldig krevende.  Turleder: Øydis Jakobsen (920 41 429)
Påmelding: http://www.narvikfjell.no/turer-og-aktiviteter

Store Haugfjell                               lørdag 23. april

Dagstur på ski til Store Haugfjell, 824 m.o.h. Turen starter ved Småvanne-
ne/Geitvann (avhengig av parkeringsmuligheter) Turen tar ca to timer til 
toppen i jevnt stigende, lett kupert terreng. Ca 12 km t/r.
Påmelding til turleder.
Turledere: Finn Johnsen (tlf 900 25 409) og Toril Larsen (tlf 909 58 521)



Eiterdalen - Skjærvik                       lørdag 30.juli

Tur 81og 84 i ”På tur i Narvik og Omegn II ”
 Dagstur Eiterdalen via Sommerskaret til Skjærvik (sørsiden av Skjom-
brua). Det er en dagstur på ca 2 mil. Beregnet 8 timer gåtid utenom 
pauser. Ingen lange stigninger eller klatring.
maks antall : 10 stk.
Vi har max antall 10 stk på hver tur.
Påmelding: Anne-Marie Johnsen 997 04 008. 

Rømmegrøttur til Lossi                    søndag 28. august

Vi ønsker igjen velkommen til den tradisjonsrike rømmegrøtturen til Lossi. 
Hyggelig og familievennlig arrangement. Det serveres rømmegrøt, 
pølse med brød og saft. Parker langs anleggsveien i Norddalen og følg 
merket sti opp til Lossistua. Ingen påmelding.

Kontaktperson: Toril Larsen (tlf 909 58 521) og Finn Johnsen (tlf 900 25 
409)



Den lange fjellmasjen                2. september 2022

Felles taxitransport fra Jernbanestasjonen 06.00.
Lang dagsmarsj, ca 40 km, i raskt tempo langs
NOTs rutenett, fra demningen i Norddalen via
Cunojávri og Oallavaggi, ned djevelpasset og
videre til Katterat. Overnatting på Vokter -
boligen med felles mat, badstu og gode historier. Retur med tog søn-
dag.

Turledere: Veronica Føre Andersson
(901 25 844) og Christine Føre (934 61 876).
Påmelding innen 26. august.



TRYGT VEIVALG
Bruk sunn fornuft og gjør egne vurderinger av veivalg underveis i 
terrenget. Løypemerkingen oppdateres fortløpende på dugnads-
basis. Det kan derfor til tider mangle varder og rødmaling, så kart 
og kompass er påkrevd for å finne fram. Vardene er ment som et 
supplement for egen orientering.

Framkommeligheten varierer
med årstidene. Elver som er lette å vade om høsten, kan være 
uframkommelige tidlig på
sommeren, eller tryggere å vade utenom merket vadested. Sett deg 
inn i vær- og føreforhold
i løypa før du legger ut på tur, og bruk sunn fornuft når du velger rute.

Sjekk UT
NOT har flere digitale turmål som man kan besøke i appen «DNT Sjek-
kUT». Last ned appen i App Store eller Play Butikk, og registrer deg som 
bruker. Noen turposter ligger i sentrum og kan besøkes på vei til og 
fra jobb, mens andre ligger litt lenger unna.
Hittil har ca 100 brukere registrert seg, og til sammen har de gjort 
over 400 registreringer
i appen.
Appen kan brukes i hele landet, og det kan være en fin måte å kom-
me seg ut på tur når
man er på ferie eller reise rundt omkring i Norge..

https://ut.no/



BARNAS TURLAG 

Tur til grillhytta ved lillevannet i Beisfjord                Mai 

Turen er ca 2,5km lang, å kan gåes av di fleste. Vi tar oss god tid å ten-
ner bål å griller når alle er kommet fram. 
Nærmere dato blir publisert på facebook. 

Påmelding til turleder.

Turleder: Sissel Evensen 415 63 738
   



Blåbærtur til Hergot                                              August

Vi ser etter moden og god bær. Det blir
mulighet for pannekaker på bål. Ta med klær
etter vær, noe å plukke i, og noe å grille for de
som ønsker det.
Påmelding: til turleder senest dagen før. 
Oppmøte: ved skytebanen. 

Turleder: Sissel Evensen 415 63 738
   
   

Tur langs Sæterveien i Skjomen                         Juni

Turen er ca 1km lang. Denne kan gåes av alle, selv med barnevogn. 
Det blir aktiviteter for barna når vi kommer til gapahuken. Oppmøte på 
parkeringa før bommen på sæterveien. Det er skiltet dit inn til høyre like 
forbi der golfbanen slutter. Nærmere dato blir publisert på facebook.

Påmelding til turleder.

Turleder: Sissel Evensen 415 63 738
   



Hvis man har lyst på en tur også utenom fellesturene, har NOT 13 hyttesteder 
man kan besøke. Noen kan man komme til etter 2-3 timers gange i lettgått ter-
reng, mens andre må man streve itt mer for å nå fram til. 
Underveis og vel framme venter det deg flott natur og fine opplevelser! Les mer 
om hyttene og rutene på hjemmesida til NOT not.dnt.no/. 
Husk DNT-nøkkel, sovepose eller lakenpose og mat! 
DNT-nøkkel kan kjøpes hos Visit Narvik og Sparebanken Narvik.
Skriv deg inn i protokollen når du kommer fram og forlat hytta i minst like god 
stand som da du kom. Betal for oppholdet med vippskode 94761 eller til 
NOTs konto 46123916409 etter turen. 
Opphold kan også betales med PayPal: narvik@turist -foreningen.no. 
Husk å merke betalingen med navn og hytte. Hold deg oppdatert på evt 
koronarestriksjoner

HYTTETUR ?

KONTAKTPERSONER NOT
Jon Sommerseth, daglig leder     tlf  402 40 987                  jon.sommerseth@dnt.no
Marita Ivarsson Elverum, styreleder  tlf  952 06 355     maritaelverum@gmail.com
Terje Andersen, Kasserer             tlf 951 99 512                     terjeand65@gmail.com
Finn Johnsen, Transport              tlf 900 25 409                             finnjo2@online.no
Geir Soleng, hyttedrift                  tlf 468 21 645                       geir.soleng@consto.no
Toril Larsen, web                           tlf 909 58 521                              torila5@online.no
Bjørn Forselv, web                        tlf 905 73 732                              bjofor@vgs.nfk.no
Oda Førlie, rekruttering               tlf  908 72 403                       oda.forlie@gmail.com
Jan Ole Frantsen, løype/bru          tlf 481 14 710            jan.ole.frantzen@gmail.com



HYTTENE VÅRE

Baugebu

Bua ligger langs E1, Nordkalottru-
ta og Grensesømmen på den 
T-merka ruta mellom Pauro og 
Sitas på østsiden av Baugeelva, 
rett rett ved brua like sør for utlø-
pet fra Baugevatnet. 
Bua har to brisker med 
madrasser, men uten sengetøy. 
Primus og enkelt kjøkkenutstyr.

Cáihnavággihytta

Langt inn i Narvikfjellene ved 
nordvestbredden av det ano-
nyme vann 1004 ligger Cáihn-
avággihytta. Her er storhytte med 
fire brede senger og et nybygd 
anneks med tre sengeplasser og 
hems. I det gamle annekset er 
det to brede senger.

Det er gode fiskemuligheter i de 
to nordligste vannene i dalen. Er 
du ute etter toppturer er det her 
bare å begynne å plukke.

Fra hytta er det fem timer til 
demningen innerst i Norddalen 
og ca fire timer sørover til Gaute-
lishytta. 

Alle våre hytter er ubetjente
Det er ikke mobildekning på hyttene våre, med unntak av Lossi.



Cunojávrihytta

Hytta ligger nordøst i Narvikfjelle-
ne ikke langt fra grensa til Sverige. 
Den ligger ved vestbredden av 
Čunojávri og består av tre hytte-
bygg og utedo. Storhytta har tre 
rom med tilsammen 6 senger 
og to hemser i tillegg. Lillehytta, 
som ble tatt i bruk i 2017, har 2 
soverom med 2 dobbel-senger. 
I tillegg er det hems med ligge-
plass for 4 personer. I den gamle 
hytta er det to sengeplasser. 
NOT har to båter her, som er låst 
med DNT-nøkkel. Disse er ment til 
hyttenes gjester.

Funnhytta

Funnhytta er ei dagsturhytte som 
ligger i det populære turområdet 
Tøttadalen. I den 18 kvadratmeter 
store hytta finner du vedovn, kaf-
fekjele, fyrstikker, stearinlys og ved. 
I tillegg er det solide langbord og 
benker. Hytta har ca 6000 dags-
besøk pr år. 

HYTTA ER IKKE KOSNTRUERT ELLER UT-
STYRT FOR OVERNATTING! NOT ber 
brukerne gjøre evt. overnattende 
oppmerksom på dette.



Gautelishytta

Gautelishytta ligger midt i Narvik-
fjellene langs Nordkalottruta, E1 og 
Grensesømmen. Den ligger ved 
østbredden av Gautelisvatnet/
Guovdelisjávri, omlag midt på 
vannet.

Storhytta har 3 soverom med til-
sammen 6 senger. I tillegg er det 
2 hemser. Lillehytta har 4 senger.

I uthuset, som ble bygd i 2015, er 
det ett rom med 2 dobbelkøyer, 
vedovn og et lite kjøkken. I uthuset 
er det også badstue.

Hunddalshytta

Hunddalshytta ligger i krysset 
Hunddalen - Doaresvaggi sør for 
Katterat stasjon på Ofotbanen. 
Storhytta har 10 senger og Lille-
hytta har fire..

Hyttene benyttes gjerne som 
start og avslutning på turer i 
Narvikfjellene (Skjomfjellet) og er 
et godt utgangspunkt for spekta-
kulære toppturer vinterstid.

Rundt påske er det ofte boret hull 
på elveisen for vannhenting.

Det er ikke mobildekning på hytta, 
men går du opp på Nordber-
gryggen, øst for hytta, er det dek-
ning fra Telenor. I høysesongen 
mars-mai er det egne priser.



Lossihytta

Lossihytta ligger i Norddalen i 
Skjomen med Storsteinmassivet 
med de vakre fjellene Huinarcó-
hkka (1788 moh.) og Ippocóhkka  
(1727 moh.) som naboer.

Sommertid er hytta lett tilgjenge-
lig fra vei og benyttes endel av 
barnefamilier. Hytta har brønn (i 
ei lita bu rett øst for hovedhytta), 
en stor fordel vinterstid da det 
kan være ganske avblåst rundt 
hytta.
Storhytta har 6 senger og en 
dobbel sovesofa.
Lillehytta har 3 senger.

Oallavagge

Oallavagge er ei rastebu med 
overnattingsmuligheter. Den 
ligger på den T-merkede ruta 
mellom Hunddalshytta og Cuno-
javrihytta ved vann 850..

Hytta har to brisker med madras-
ser, men ikke sengetøy. Bua har 
ovn og ved og primus.
I tillegg til selve hytta, er det et lite 
uthus og utedo her.

Det er ikke mobildekning på hytta, 
men på Nordbergryggen, 3,5 km 
nord for hytta, er det dekning fra 
Telenor.
NOT planlegger å bygge ny hytte 
i 2022.



Paurohytta

Pauro ligger langs Nordkalottruta, 
E1 og Nordlandsruta sør i Narvik-
fjellene. Den ligger på nordsida 
av Båvrojávrre, rett øst for det 
lange neset som nesten deler 
vannet i to.

Sommeren 2019 ble det bygget 
ny bru over sundet i Båvrojavrre, 
1,5 km sør for hyttene.
Det er også ny bru over No-
aidejohka. Den ligger  3km fra 
Paurobrua.
Storhytta har en vanlig køyeseng 
og to dobble køyesenger.
Lillehytta har to dobble køyesen-
ger. 

Røysvatn

Røysvatn ligger langs Nordka-
lottruta, Nordlandsruta, i Tysfjord 
kommune. Den ligger ved elva 
mellom Bjørnvatnet/Biernajávrre 
og Røysvatnet/Muvrrajávrre like 
sørøst for utoset i Bjørnvatnet/
Biernajávrre.
Storhytta har 10 senger og lillhytta 
har 2 senger. Hvis du kommer til 
hytta på vinteren fra vest/nord-
vest, og det er dårlig sikt eller flatt 
lys, bør du merke deg dette: Hytta 
ligger 50 meter fra elva som ren-
ner fra Bjørnvatnet og Røysvatnet. 
Denne elva har som regel partier 
som er åpen, og det legger seg 
en høy og lang skavel vest for 
denne.



Sitas

Sitas ligger langs Nordkalottruta, 
E1 og Nordlandsruta.. Hytta ligger 
ved Siidasjávri (Sitasjaure) ved 
nordbredden omlag en kilometer 
fra riksgrensa.

Dette er ei fin familiehytte med 
sykkelmulighet helt fram. Det er 
tre hytter her. Storhytta har fire 
brede senger, de to minste hyt-
tene har to brede sengeplasser 
hver. 
Det er kun soveplasser i det ene 
annekset.

Skoaddejávre

Skoaddejávre ligger midt i Nar-
vikfjellene langs Nordkalottruta, E1 
og Nordlandsruta. Skoaddejávre 
består av ei stor hytte med 10 
senger og ei lita sikringsbu med 
to senger.

Hytta ligger ved nordøstbredden 
av Skoaddejávri, ca. 800 meter 
nord/nordvest for Grenserøys 
256b. Det hender rett som det er 
at det er tåke i området og da 
kan hytta være vanskelig å finne.

Kan være noe mobildekning 
langs stien  ca 200 m øst for 
annekset.



Vokterboligen

Vokterboligen ligger utenfor 
Narvik og Omegn Turistforenings 
rutenett på Rallarveien mellom 
Bjørnfjell og Katterat/Rombaks-
botn ca. 2,5 km fra Katterat.

Den ligger idyllisk til ved Ofotba-
nen på en solfylt plett, med flott 
utsikt over Rombaksfjorden og 
fjellene rundt. Hytta leies ut til pri-
vate og grupper og overnatting 
må forhåndsbestilles.

 Huset har 12 soveplasser, innlagt 
vann, strøm, badstue og dusj.

Storsteinshytta

Storsteinshytta i Narvikfjellene 
ligger høyt oppunder breen på 
Storsteinsfjellet og er et godt ut-
gangspunkt for mange fine turer.

Det er egen nøkkel til hytta som 
kan lånes ved henveldelse til 
Jørn-Kåre Sommerseth tlf 48 07 
41 12.

I tillegg til hovedhytta som er 
låst, er det ei åpen bu her med 
propanapparat (ikke ved) og 2 
brisker.



Steinbua( Dagsturhytte)

NOTs dagsturhytte i Håkvik-
dalen. 581 m over havet.Flott 
utsikt over Ofotfjorden og 
Håkvikdalen, godt bærter-
reng. Hytta ble ferdig resa-
turert i 2021. Det er vedovn, 
og primus i hytta.

FELLESTURER
Turledere må vurdere om deltakerne er i stand til å gjen-
nomføre turen på ønsket måte. Dvs at han/hun er tilstrekke-
lig utstyrt, har godt fottøy og klær, og forøvrig synes å være 
i god form eller på annen måte være skikket til å delta. 
Turledere vil diskutere dette med turdeltakere før avmarsj. 
Deltakere som er med på turer i regi av NOT, må følge tur-
leders anvisninger. Ingen må eksempelvis gå på egenhånd, 
”gå i forveien”, ta andre ruter e.l. NOT eller turleder er ikke 
juridisk ansvarlig ved skade eller tap av liv/ eiendeler..
Flere av våre turer har et begrenest antall plasser.
Følg med på NOTs nettsider: not.dnt.no eller www.narvikfjell.no. 
Her blir turene i programmet lagt ut med dato og beskrivelse. Det kan 
bli satt opp flere turer
enn det som er med i turprogrammet.



TURKALENDER
Januar/februar Vassecohkka Topptur 
25-26. mars Vintertur med telt i Beisfjorden Fellestur 
Mars Katterat-Hunddalen- Cunojavre-Fjellbu Fellestur 
April Gangnesaksla Topptur 
2 eller 3. april Skitur Sildvik- Stubblidalen Fellestur 
23.april Store Haugfjell Fellestur 
mai Grillhytta v/Lillevannet i Beisfjord Barnas turlag 
16.mai  Olbogfjellet Mandagstur 
23.mai Øvre fjellheis Mandagstur 
30.mai Håkvik - Kirkestien Mandagstur 
juni Tur langs Sæterveien i Skjomen Barnas turlag 
7.juni Platået ved Nattmålsskardet Mandagstur 
13.juni Peppertuva Mandagstur 
20.juni Saltvikryggen Mandagstur 
Mai/juni Rundtind Topptur 
23 eller 24.juli Rånkjeipen Fjelltur 
30.juli Eiterådalen-Skjærvik Fellestur 
august Blåbærtur til Hergot Barnas turlag 
6.august Nevertinden Topptur 
14.august Gangnesaksla Topptur 
20.august Rienatchokka Topptur 
20.august Saltvikryggen Mandagstur 
22.august Kobbarfjellvann Mandagstur 
29.august Stigen Mandagstur 
2.sept Den store fjellmarsjen Fellestur 
3 eller 4.sept Den sovende dronning Topptur 
5.sept Vassheim Mandagstur 
12.sept Funnhytta Mandagstur 
   
 



Andre medlemsfordeler:

-Du får medlemspris på DNTs over 500 hytter i hele Norge.
-Du får medlemsrabatt på 50 private hytter og fjellstuer i 
Norge, samt fjellhyttene til Svenska Turistföreningen og Fer-
dafelags Islands.
-Du får rett til å leie nøkkel til ubetjente og selvbetjente hyt-
ter, 
i marka og i fjellet.
-Du får medlemsbladet, Fjell og Vidde, seks ganger i året og 
DNTs årbok. 
-Du får mulighet til å delta på organiserte turer både i ditt 
nærområde og på fjellet. Disse er beskrevet i NOTs turpro-
gram som sendes ut én gang i året.

Priser for medlemsskap i NOT 2021 er som følger:
Hovedmedlem .............................    725,- 
Husstandsmedlem ......................     400.-
Skoleungdom 13 - 18 år ...............    225,-
Student/ungdom 19 - 26 år .........    370,- 
Honnør (fra 67 år) .......................     570,- 
Barnas Turlag 0 - 12 år ................     140,-
Familiemedlemskap ....................   1.300,-

BLI MEDLEM
Det er mange gode grunner til å melde seg inn som med-
lem i Narvik og Omegn Turistforening (NOT). Én viktig grunn 
er 50% rabatt på overnatting på NOTs hytter - da har du 
spart inn hele kontingenten etter noen få netter.


