
    BARNEFJELLVETTREGLER

Postboks: 432, 5501 Haugesund, Besøksadresse: Strandgt. 171, Bytunet
Telefon: 52 71 53 11, https://haugesund.dnt.no

Åpningstider: Man.- fred.: 10 - 15.30  Lørdag stengt

NATUROPPLEVELSER 
FOR LIVETw
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Barnas Turlag har også turer tilrettelagt for funksjons
hemmede. Alle turer merket          vil være tilpasset  
rullestolbrukere med følge og barnevogner.
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 1. PLANLEGG sammen med barna. Da blir turen kjekkere.

 2. Sett av tid til UNDRING. En verden utfolder seg.

 3.  Gå ut i DÅRLIG VÆR. Det blir det gode minner av.

 4.  LEK. Du er voksen og har lov til det.

 5.  Ikke snu med en gang. Barn KLARER MER enn du tror.

 6.  Ha alltid med ekstra BENSIN til barna. Motorstopp kan  
forekomme.

 7.  Lukt på mose. Bruk alle SANSENE når dere er ute.

 8.  FØRSTEHJELPSUTSTYR, varme klær og nok mat og 
drikke hører alltid med.

 9.  Få HJELP underveis. Barn liker å bidra og være til nytte.

 10.  Mål suksess i antall TIMER ute, ikke antall kilometer.

 11.  ENDRE KURS hvis nødvendig. Turen går ikke alltid 
som planlagt.

 12.  Tenk STORT. På turer unnfanges gjerne store drømmer.

 13.  SKRYT oppriktig av barna. Da går de lenger.

 14.  Ta PAUSER underveis. Og vips, så er pågangsmotet tilbake.

 15.  UTFORSK. Ned på knærne. Tett på.

 16.  Tenk SIKKERHET. Er du i tvil, så er du ikke i tvil.  Sikkerhet 
kommer alltid først.

 17.  Ta BILDER. Da forlenger du opplevelsen i etterkant.

 18.  Finn en NY TUR og skap nye minner!

Barns evne og vilje til å gå krevende turer varierer fra barn til barn. 
Her er likevel en pekepinn på hva gjennomsnittsbarnet i ulike 
aldersgrupper kan mestre:

0-6 år 
Ta med barna på korte turer i bæremeis, bæreslynge el.l. 
Når barna begynner å gå, la dem gå litt selv.

6-9 år 
Gå korte turer i lett terreng. På hytte til hytte-turer; legg opp til korte avstander 
mellom hyttene. Beregn dobbelt så lang tid som oppgitt, og legg inn god tid til lek 
og pauser 

9-12 år 
Lengden på turene kan økes. Alt avhenger av barnets fysikk, motivasjon og tur-
glede. Ikke start turen rett etter en lang reise, begynn heller med en overnatting.

Barnas Turlag har også turer tilrettelagt for funksjonshemmede. Alle turer 
merket vil være tilpasset rullestolbrukere med følge og barnevogner.

Bli medlem i Barnas Turlag
• Barn mellom 0 og 12 kan være medlemmer.
• Medlemskapet koster 130 kr for 2019.
• Familiemedlemskap ble innført i 2016.
• Barnas Turlag har egen Facebookside.

Medlemsfordeler
• GRATIS overnatting (0 - 12 år) på alle hyttene til HT.
• GRATIS overnatting på de fleste selvbetjente og ubetjente hyttene over 
   hele landet.
• Rabatt på overnatting på betjente hytter.
• Rabatt på turer og arrangement i regi av HT.
• Rabatt på fjellutstyr i HT sin butikk på Bytnet.
 
Pakkeliste
• Regntøy (jakke og bukse)
• Tynn vindjakke og turbukse (med god fukttransport)
• Undertøy i ull/ullblanding + ekstra skift
• Sokker med mye ull og god passform + ekstra skift
• Fleecejakke eller tynn varmejakke
• Lue
• Ullvotter eller andre vanter/votter som er varme selv når de er våte
• Gode sko
•Mat/godteri for dagen og drikkeflaske (ev. termos til varmt drikke)

dnt.no/pakkeliste



21.22.09:  SURFING PÅ KARMØY XUNG
 Påmelding på nett 10. september. 
 Alder 14 – 16 år

22.09:  GROTTESAFARI PÅ FOSEN
 Oppmøte parkeringen ved Fosen 
 Bygdehus kl. 11.00

27.11:  SANKETUR I DJUPADALEN
 Oppmøte Stemmen kl 17.00 

13.01:  RELEASEPARTY I DJUPADALEN
 Oppmøte Stemmen kl 12

16.02:  BARNAS RESTAURANT PÅ 
 OLALIA                           
 Oppmøte Fjellstøl Sandeid kl 11.00
 Påmelding på nett innen 10 februar

17.03:  SYRENESET FORT 
 Oppmøte Oasen kl 11.00.    
 Husk hodelykt og niste.

28.04:  HAUGESUND PÅ LANGS

09.–10.03:  TELT/SNØHULETUR I ETNEFJELLET  
 XUNG
 Påmelding på nett innen 1. mars   
 Alder: 14 – 16 år.

05.05:  BONDEGÅRDSTUR TIL 
 STRAUMØY GÅRD
 Oppmøte Kvalasenteret kl 11.00

10.12.05:  SUP OG KAJAKKTUR I RYFYLKE. 
 XUNG
 Påmelding på nett innen 1. mai.   
 Alder: 14 – 16 år 

31.0502.06:  LØKJELSVATNHYTTA
 Påmelding på nett innen 15.05.
 Fra Etne senter kl 17.00 

15.06:  GARNFISKE I EIVINDSVANNET
 Oppmøte Stemmen kl 12.00

25.08:  FISKETUR TIL BLIKSHAVN 
 Oppmøte Oasen kl 11.00.    
 Ta med fiskeutstyr og niste.

01.09:  FRILUFTSLIVETS DAG
 I Djupadalen. Mange aktiviteter 
 for hele familien.

          TURPROGRAM 2019

På tur med Barnas Turlag er det alltid med en 
turleder som kjentmann, men dere som er voksne 
har ansvar for egne barn under hele turen. 

       Følg med på Facebooksiden 
Barnas Turlag Haugesund. 
Ekstra turer som ikke står i 
programmet vil bli lagt ut her.


