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Aktiviteter fra fjord til fjell



DNT Telemark
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DNT Telemark består av 9 turlag og 3 selvstendige Barnas Turlag, samt fjellsportgruppe, 
ungdomsgrupper, seniorgrupper og en rekke forskjellige prosjekter. Administrasjonen, 
med turinformasjon og butikk, ligger i Skien. 

DNT Telemark drifter 19 hytter og har over 1000 km med sommerløyper og 150 km med 
vinterløyper. Turkoordinatorer og lokale turlag har ansvar for at DNT Telemark kan tilby et 
variert program. Natur- og Miljøutvalget gir styret råd i saker som gjelder naturvern. 
DNT Telemark arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og 
for å bevare natur og kulturverdier. 

I vår regi arrangeres det en rekke aktiviteter og kurs over hele fylket, tilpasset alle aldre. 
Hva som er planlagt for 2019, kan du finne i dette magasinet. Her kan du også lese mer om 
våre hytter og turgrupper.
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Bamble Turlag
DNT Telemark

Kragerø Turlag
DNT Telemark

Skien Turlag
DNT Telemark

Kviteseid Turlag
DNT Telemark

Seljord Turlag
DNT Telemark

Siljan Turlag
DNT Telemark

Tinn og Rjukan Turlag
DNT Telemark

Vinje Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Bø
DNT Telemark

Barnas Turlag Nome
DNT Telemark

Barnas Turlag Porsgrunn
DNT Telemark

Gautefall Turlag
DNT Telemark

Kviteseid Turlag
DNT Telemark
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FOR UNGDOMMER:
DNT Telemark har tre ungdomsgrupper. Disse 
er Alt håp er UTE for alle mellom 12 og 16 år, 
det er DNT ung Telemark for alle mellom 16 og 
26 år og DNT ung Gautefall for alle mellom 12 
og 23 år. 

Alt håp er UTE er et gratis friluftstilbud og 
gruppa møtes hver torsdag fra 18:00 til 20:00 i 
Skien fritidspark for aktiviteter både ute og inne. 
I løpet av året blir det klatring, båltur, padling, 
snøballkrig, soving ute, ski og mye mer. 

DNT ung Telemark og Gautefall arrangerer i 
2019 blant annet turer til flere fjelltopper, innom 
klatreparker og ut på åpent hav i kajakk. Alle 

turene er planlagt og ledet av ungdommene selv 
med hjelp fra administrasjonen i DNT Telemark. 
Du finner også DNT ung på Notodden. 

Alle turene legges ut på telemark.dnt.no/ aktiviteter,  
i tillegg til på Alt håp er UTE, DNT ung Telemark, 
DNT ung Gautefall og DNT ung Notoddens 
Facebook-sider. 

FOR BARNEFAMILIER
Det finnes hele 12 Barnas Turlag i Telemark. 
Dette er turgrupper tilpasset barn mellom 0 og 
12 år og deres familier. Her er alle velkomne og 
de fleste turene er helt gratis å bli med på. Finn 
et Barnas Turlag i nærheten av deg på telemark.
dnt.no/turlag. 

Våre turgrupper
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FOR BARNEVOGNSTRILLERE:
DNT Trilletur finner du både i Grenland og i 
Seljord. I Grenland trilles det på tur hver tirsdag 
fra kl. 10:00 eller 11:00. Oppmøte vil annon-
seres på telemark.dnt.no/aktiviteter. Sjekk 
også ut DNT Trilleturer Grenland sin aktive 
Facebook-gruppe for oppdateringer gjennom 
året.
I Seljord trilles det på tur hver andre tirsdag i 
måneden, utenom i juli, fra kl. 10:00. Oppmøte 
er ved Telekaféen i Brøløsvegen 52. Turene 
arrangeres i samarbeid med Frivilligsentralen i 
Seljord. 

FOR VOKSNE:
Det finnes 9 Turlag i Telemark som alle arran-
gerer både korte og lange turer tilpasset voksne. 
Finn ditt nærmeste turlag på telemark.dnt.no/
turlag. 

FOR SENIORER: 
Det finnes seniorgrupper både i Skien og i 
Gautefall som inviterer til hyggelige turer både 
gatelangs og til skogs. I Skien kan du bli med på 
tur hver torsdag og i Gautefall arrangeres det 
tur ca. en gang i måneden fra mai. I Bamble og 
i Kviteseid finnes det seniorgrupper kalt Aktiv 
i 100. I Bamble går gruppa på tur hver mandag 
og i Kviteseid går de hver onsdag. Alle senior-
turene vil både annonseres i TA og Varden, og på 
telemark.dnt.no/aktiviteter. 

FOR FJELLSPORTINTERESSERTE:
DNT Fjellsport Telemark arrangerer flere spennen-
de turer med forskjellig vanskelighetsgrad. I 2019 
kan du blant annet bli med på toppturcamp, t 
errengsykkeltur og isbading. Se telemark.dnt.no og 
DNT fjellsport Telemark sin Facebook-side for mer 
informasjon. 

FOR ALLE: 
Lavterskelgruppa i Skien er en gruppe for alle 
som vil ut på tur i rolig tempo. Turene går i lett 
turterreng og det er alltid tid til en lang lunsj-
pause og gode samtaler. Gruppa drar på tur hver 
onsdag. Oppmøte er ved Kiwi Falkum kl. 10:40. 

DNT TILRETTELAGT:
DNT Telemark har to grupper for tilrettelagt 
friluftsliv. Dette er Klart det går for alle med 
fysisk funksjonsnedsettelse og Friluftsliv tilrette-
lagt for utviklingshemmede (FTU). 

Klart det går Telemark har faste dags- og kveldstu-
rer, samt flere overnattingsturer gjennom året. 
Gruppa har også en langtur over Hardangervid-
da, fra mandag til søndag i uke 30, som heter 
Rubenstur. Mer informasjon om denne turen 
finner du på vår nettside og på Rubenstur sin 
Facebook-gruppe.

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede 
(FTU) er et tilbud til personer med utviklings-
hemminger. Turene er svært lavterskel og 
tilrettelagt for rullestolbrukere. Turene går hver 
14. dag, og har annenhver uke oppmøte i Skien 
Fritidspark eller Frankestranda på Heistad.
Oppdatert program finner du på vår nettside og 
på FTU Telemark sin Facebook-gruppe. 

INTEGRERING:
DNT Telemark ønsker å bidra til at alle har 
kunnskapen for, og muligheten til, å bli med ut 
på tur. I samarbeid med voksenopplæringene i 
Telemark og turlagene tilbyr vi opplæring innen 
friluftsliv med fokus på inkludering og mangfold. 
Har du lyst til å bli med eller bidra kan du ta 
kontakt med oss på  telemark@dnt.no

Foto: Henrik Halle Høilo
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Barnas Turlag Porsgrunn
DNT Telemark

Vinje Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Bø
DNT Telemark

Gautefall Turlag
DNT Telemark

Kragerø Turlag
DNT Telemark

Kviteseid Turlag
DNT Telemark

Seljord Turlag
DNT Telemark

Siljan Turlag
DNT Telemark

Skien Turlag
DNT Telemark

Bamble Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Nome
DNT Telemark

Bø Turlag
Gvarv Turlag

Porsgunn og Omegn 
Turistforening

Den Norske Turistforening i 

Vestfold og
Telemark

Ubetjent turisthytte.
Betjent turisthytte.
Selvbetjent turisthytte.
Gapahuk.
Privat. Avtale med DNT.

Barnas turlag.

DNT har et  
hyttetilbud til  

enhver anledning!

VÅRE HYTTER:
Velkommen til våre hytter i 2019! Vi jobber nå med å få et nytt 
bookingsystem på plass, og målet er at alle ubetjente hytter, inkludert 
de med spesialnøkkel, enkelt skal kunne bookes på nett fra 2019. Vi 
håper dette vil gjøre det enda enklere for deg å finne hvilke hytter som 
er ledig, og enkelt booke dem når det passer deg. Mer informasjon om 
den nye hyttebookingen vil du finne på våre nettsider. Foreløpig vil de 
betjente hyttene, Kalhovd, Mogen, og Gaustatoppen, samt Øitangen, 
bookes på epost som før. 

Mogen turisthytte: 
Denne hytta ligger innerst ved vestenden av Møsvatn. Stedet har 
lange tradisjoner som innfallsport til selve Hardangervidda og 
er en av viddas eldste turisthytter. Dette er en fin base for både 
korte og lange turer i området. Åpningstider: 12. - 22.04 og 21.06 
- 01.09. Booking: mogen@dnt.no.

Gaustatoppen turisthytte: 
Hytta ligger majestetisk til 
på Gaustatoppen, 1883 moh. 
Turisthytta er betjent og har 
servering av mat og drikke 
hver dag i sesong. Åpnings-
tider vinter: 15.02 - 01.06. 
Åpningstider sommer 01.06 
- 20.10. Overnatting kan 
forhåndsbookes i sommer-
sesongen. Booking: 
gaustatoppen@dnt.no

Krokan Turisthytte: 
Denne flotte, gamle hytta 
finner du på Rjukan. Her 
kan du oppleve atmosfæren 
i Norges første turisthytte, 
mens du spiser et hyggelig 
måltid i kaféen som er åpen i 
sommersesongen. Det finnes 
to små hytter ved siden 
av turisthytta hvor du kan 
forhåndsbestille overnatting. 
Se våre nettsider for mer 
informasjon om booking. 
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Ubetjent turisthytte.
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Selvbetjent turisthytte.
Gapahuk.
Privat. Avtale med DNT.

Barnas turlag.

Kalhovd turisthytte:
Denne hytta ligger ved Kalhovdfjorden, sør-øst på Hardangervidda, 
og er i likhet med Mogen en naturlig innfallsport til Vidda. Det går 
bilvei helt fram om sommeren. Området byr på mange muligheter 
sommer som vinter. Hytta er ubetjent deler av sesongen. Se ut.no 
for åpningstider for ubetjent del. Åpningstider betjent del vinter: 
22.03. – 22.04. Åpningstider betjent del sommer: 21.06 – 08.09, 
samt to påfølgende helger. Booking betjent del: kalhovd@dnt.no
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UBETJENTE MED DNT-NØKKEL
De ubetjente hyttene låses opp med turistforeningens universalnøkkel. Denne får du tilgang til om 
du er medlem. På hyttene velger du deg en seng og fyller ut giro for å betale for oppholdet. Ingen 
blir kastet ut av en turisthytte selv om det er fullt.

DNT-SAMARBEIDSHYTTER
Dette er privateide- og drifta hytter som gir alle DNT-medlemmer rabatt. 

Solumhytta: 
Dette er for mange en litt ukjent perle i 
Luksefjell. Denne gamle buplassen har 
vært ubetjent hytte i DNT-systemet noen 
år. Selve hytta er i god stand, med hyggelig 
og praktisk stue, kjøkken, åtte sengeplasser 
og sikringsbu med hunderom. Åpen hele 
året med DNT-nøkkel. 

Hollane: 
Hollane seter ligger midt i hjerte av Lifjell, 
på 859moh, og har overnattingsmulighet om 
sommeren og vinteren. Hollane har 30 sen-
geplasser fordelt på hovedhytta, seterbua og 
steinhytta. Hytta har DNT-rabatt i sommer- og 
skuldersesongene. Hytta er betjent om somme-
ren og vinteren, og er åpen med DNT-nøkkel i 
skuldersesongene. Booking: 98 02 99 80

Lifjellstua: 
Denne koselige hytta finner du lett tilgjen-
gelig på toppen av bilveien til Lifjell, og er 
et perfekt utgangspunkt for ski- og fotturer 
direkte på høyfjellet. Lifjellstua har en 
egen ubetjent del, kalt Harebu, som er 
åpen hele året med DNT-nøkkel.

Sommerseter Stallen: 
Hytta ligger sør for fiskevannet Eiangen i 
et ypperlig turterreng. Her har du tur-
muligheter i alle retninger. Sommerseter 
består av to hytter, Stallen (ubetjent) og 
Foreningshytta (ubetjent med spesial-
nøkkel). Stallen er åpen hele året med 
DNT-nøkkel.  

Fugleleiken:
Hytta ligger i nordenden av Svanstulvannet 
i Luksefjell. Den er mest besøkt i vinterse-
songen da den ligger tett inntil en av de mest 
benyttede skiløypene i Grenland, men er et 
ypperlig turmål både sommer og vinter. Det er 
enkel servering deler av vintersesongen. Åpen 
hele året med DNT-nøkkel. 
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Sommerseter Foreningshytta: 
Hytta ligger sør for fiskevannet Eiangen i et ypperlig turterreng. 
Fra hyttene på setervollen har du muligheter i alle retninger. 
Sommerseter består av to hytter, Stallen (ubetjent) og 
Foreningshytta (ubetjent med spesialnøkkel). 
Kan bookes hele året. Booking: se ut.no

UBETJENTE MED SPESIALNØKKEL
Disse ubetjente hyttene bookes på forhånd og låses opp med en spesialnøkkel du låner under 
oppholdet. Her har du mulighet til å booke hele hytta. 

Mule Varde:
Dette er en kystledhytte som ligger ved Eid-
angerfjorden. Allerede fra 1874 ble Mule
bygget opp til landsted av skipsreder Peter 
M. Petersen og hans sønn Alfr. Petersen 
Wright. Hytta kan nå bookes i sommer-
sesongen. Åpningstider: 12.04 – 13.10. 
Booking: se ut.no

Flekkerhytta:
Hytta ligger ved vannet Flekkeren på Svanstul 
i Sauheradfjella. Hytta har vei helt fram og 
passer ypperlig for eksempel til barnefamilier 
og eldre. Utleieenheten ligger i andre etasje i 
bygget, mens det i 1. etg er et aktivitetssenter 
med kanoer, lavvoer og annet. Ved booking får 
du hele 2. etg til disposisjon. Kan bookes hele 
året. Booking: se ut.no

Øitangen:
Denne hytta ligger på nordspissen av Jom-
fruland, midt i hjertet av Nasjonalparken. 
Her tilbys gode overnattingsmuligheter i de 
fire byggene på stedet, samt herlige turom-
givelser. Hytta er åpen året rundt, men 
husk at overnatting må bookes på forhånd. 
En kan gjerne booke en seng eller et helt 
bygg om en ønsker. Kan bookes hele året. 
Booking: oitangen@dnt.no 

Sildevika:
Dette er en godt utstyrt kystledhytte som 
ligger på fastlandet ved Ormefjorden. Det 
gamle fiskebruket med hovedhus, naust og 
brygge ligger rett ved sjøen. Det er brygge for 
besøkende og teltmuligheter rett i området. 
Hytta kan leies i sommersesongen. 
Booking: se ut.no
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DAGSTURHYTTER, GAPAHUKER OG NØDBUER 
Disse er ikke beregnet for overnatting, men er flotte for lunsj, en pust i bakken, som møteplass eller 
om en må søke ly.

Stangnes: 
Hytta ligger ytterst på 
Levangs landet. Hytta blir nå 
restaurert, men en kan kom-
me innom på dagsbesøk hver 
helg i sommersesongen.

Jambakmyra Turisthytte: 
Denne hytta ligger i Kragerø 
og er åpen hver helg i skise-
songen for dagsbesøk. Hytta er 
også åpen for salg av kaffe og 
nystekte vafler på søndagene.

Siljuknatthytta: 
Hytta ligger midt i det 
populære turterrenget vest 
for Skien. Hytta er en åpen 
”stikk-innom-hytte” der folk 
kan møtes og slå av en prat.

Tjennhuken: 
Denne gapahuken ligger ved 
”Dei store tjennane”, fire 
kilometer nord for Gautefall. 
Gapahuken er solid lafta og 
ligger langs DNT-ruta Heigei-
tilløypa.

Trongebu: 
Denne bua ligger plassert på 
svaberga ved Trongane, med 
utsikt til Hesthomvarden på 
Kyrkjebygdheia, Nissedal og 
fjellene rundt. Trongebu er et 
fint turmål i seg selv eller en 
stopppå veien langs Heigeitil-
løypa.

Venelibu: 
Denne bua ligger i Vrådal ved 
Venelitjønn. Bua har bord 
og benker med liggeplass for 
2-4 personer, og det er gode 
muligheter for matlaging og 
rasting like utenfor.

Blåfjellhuken: 
Denne gapahuken ligger på 
toppen av Blåfjell (462 moh.) 
mellom Heivannet og Skre-
helle, midt i Østmarka utenfor 
Skien. Dette er en romslig 
gapahuk med ovn og tørrved.

Hvitsteintjenn: 
Denne gapahuken ligger i So-
lumsmarka, og er den nyeste 
gapahuken, bygget på dugnad 
av Skien Turlag. Her kan du 
sitte og nyte matpakka i rolige 
og fine skogsomgivelser.

Rubensplass: 
Dette er en gapahuk i Siljan 
med bålplass med benker 
rundt. Huken er tilrettelagt 
for rullestoler og barnevogner. 
Merking fra bussholdeplassen 
på Solvika gjør det lett å reise
dit kollektivt.
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Hver vinter, så fort snøen laver ned over Svanstul, 
har du mulighet til å få en annerledes hyttetur. Da 
kan du jobbe som vaffelvakt og få gratis opphold 
på Fugleleiken Turisthytte. 

Som vaffelvakt kan du kombinere vaffelsteking 
og hyggelige samtaler med sultne skigåere, med 
hyttetur og muligheten til å spenne på deg skia 
rett utenfor hyttedøra når vaffelpressa er stengt 
for dagen. 

Noe for deg? Gi en lyd til telemark@dnt.no, 
ring oss på 35 53 25 55 eller stikk innom oss på 
tursenteret i Nedre Hjellegate 2!

Se ut.no for mer informasjon om hytta. 

I 2017 ble den digitale turpostkasse-appen 
SjekkUT lansert, og i hele 2018 har DNT 
Telemark og frivillige i turlaga jobba hardt for 
å samle inn hverdagsturer som skal legges inn 
som turposter i appen. Turene er samla inn i 
forbindelse med DNTs 150 årsjubileum og målet 
er å samle inn 150 hverdagsturer i hele Telemark. 
Dette er DNT Telemarks jubileumsgave til folket. 

Allerede nå finner du en god del turer i SjekkUT-
lista som heter «150 hverdagsturer i Telemark», 
og du kan starte å utforske og registrere disse - og 
plutselig har du oppdaga 150 nye hverdagsturer. 

Last ned SjekkUT, oppdag nye hverdagsturer og 
bli med på å feire det enkle og nære friluftslivet!

Bli vaffelvakt
– skap minner for deg selv og andre

SjekkUT disse hverdagsturene!

Her nytes vafler i solveggen utenfor Fugleleiken Turisthytte. 
Foto: Katrine Tellsgård

Foto: Astrid Haukenes Bråten
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Tekst og foto: Hans Inge Hagen 
Turansvarleg, Seljord Turlag

Turen samla nær 60 deltakarar i fra heile Sør-No-
reg, og det gikk buss både fra Jønnebu i Bø og 
fra Vest-Telemark til Grimås i Seljord. Samla og 
klar for tur kl 08:00, venta den turglade gjengen 
på klarsignal fra turleder Hans Inge Hagen og 

Kjentmann Eilev Bjørge. De fikk god hjelp av 
Janne Fjellheim og Grete Venås på turen. 

Turen fra Grimås til Jønnebu er litt over 
20 km, der dei fyrste 3-4 km gjev dei fleste 
stigningsmetrane. Fra 770 moh på Grimås til 
1070 moh på Tjorbu. Oppe på toppen var det 
mykje tåke og ein del vind. Vinden fekk vi i 
ryggen og tåka låg ikkje altfor lågt, men med 
1 varmegrad og sterk vind, var det viktig å ha 
god vindjakke, lue og vottar. Det vert ei kjapp 
drikkepause på toppen, før vi gjekk vidare 
forbi Vestre Tjorbuvatn til vesle tjorbuvaten 
der vi tok den fyrste stoppen på hytta til 
Seljord jakt og fiskelag. 

Lifjell på langs – på en dag
Lifjell er flott om hausten. Sjølv i vind og 
ruskevær vert opplevelsen flott og stor. 
Fotturgruppa fra Seljord turlag, Seljord 
idrettslag og Sterke-Nils Treningssenter i 
Seljord vandra Lifjell på langs laurdag 29. 
September 2018. 
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Det vert automatisk danna 3 grupper. Dei mest 
ivrige (og kanksje mest frosene?) gjekk i front 
med kjentmann Eilev. I den mellomste gruppa 
gjekk Janne, men Hans Inge gjekk i den bakre 
gruppa. Vandrarane kunne dermed justere seg 
inn slik dei sjølv måtte klare eller ynskje.

Frå Store Tjorbuvatn, gjekk vi nedover mot 
Urdervatnar i flott natur og med sludd i lufta. På 
Urdervatnar tok me ein ny pause. Her er me på 
turens lågaste punkt på ca 700 moh. Altså, 70 
meter lågare enn på Grimås. Det betyr at me 
må oppover, att. Me gjekk forbi Sunnstul og 
opp bakkane ved Ormetjønnan og nådde Hollan 
rundt kl 14.

På Hollane hadde med fått Geir og kona til å 
opna for oss. Dei hadde egentlig stengt ned for 
hausten 14 september. Me fikk servert kaffi, 
kringler, lappar og brus. Med slitene bein og 
lite energi vart dette ein kjærkomen stopp for 
dei aller fleste. Hollane er kanskje mest kjent 
for folk på vinterstid og er eit naturleg mål for 
skigåarar fra Bø-sida. Men, du verden så flott 
det er her på hausten, også.

Etter påfyll av energi og nødvendige dobesøk, 
gjekk me i gang med siste etappe ned til Jønnebu 
på 7-8 km. Ei stigning opp på sørsida av Mjelten-
uten og fram i skåret ved Skardtjønn. Her delte 
vi opp gruppa i to. Dei som hadde meir futt att i 
beina og ville oppom Øysteinnatten (1174 moh). 
Og dei som ville ned gjennom vakre og bratte 
Oksladalen. 

Turen vart estimert til å ta 8-9 timar. Gruppa 
brukte 8 timar og 20 minutt. For dei som gjekk 
oppom Øysteinnatten vart turen på 25 km. Nede 
på Jønnebu-parkeringa venta Telemark bilruter 
og sjåfør Bjørn Norgaard på oss for å kjøre 25 
Seljordingar tilbake til Seljord. Resten av følge 
hadde plassert bilane sine her kl 07:00. 

Takk for ein fantastisk tur og ei flott tur-gruppe. 
Å samle 60 turglade menneske er ikkje lett. 
Men, Lifjell fristar. Det blir tur til neste år, au.
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TUREN STARTER HOS OSS!

I Nedre Hjellegate 2 i Skien finner du en 
blid gjeng. Der ligger nemlig DNT Tele-
marks tursenter og venter på deg, og de 
ansatte gleder seg til å gi deg turtips og å 
hjelpe deg med dine  turforberedelser. 

Enhver tur starter med god planlegging. På tur-
senteret hjelper vi deg med å finne riktige kart, 
gi tips om fine turområder og finne de beste 
veiene både til turen og underveis. Vi kan også 
hjelpe deg med hvordan du best pakker sekken 
om vinteren og om sommeren. 

Besøksadresse:  Nedre Hjellegate 2, 3724 SKIEN
Postadresse:  Postboks 3089, 3707 SKIEN
Telefonnummer:  35 53 25 55
Epost:  telemark.dnt.no
Åpningstider:  Man, tir, ons og fre: ....10:00-16:00 
 Torsdager: ................... 10:00-18:00
 Lørdager:..................... 10:00-14:00

Vi er 
størst

på kart i
Telemark! 
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BLI MEDLEM!

Sjekk ut alle
 medlemsfordelene 
på telemark.dnt.no

Familiemedlemskap 1.250,-

Hovedmedlem 695,-

Husstandsmedlem 380,-

Ungdom (19-26 år) 350,-

Skoleungdom (13-18 år) 215,-

Barnas Turlag (0-12 år) 130,-

Honnør (Over 67 år eller uføre) 540,-

Dåpsmedlemskap 1.100,-

Livsvarig medlemskap 17.375,-

PRISER FOR MEDLEMSKAP I 2019

HVORDAN BLI MEDLEM 
Du kan selv melde deg inn enkelt på nett. Klikk 
deg inn på vår hjemmeside og finn siden «bli 
medlem» eller skriv inn denne adressen: www.
telemark.dnt.no/medlemskap/ 

Du kan også ringe oss på: 35 53 25 55, sende en 
e-post til telemark@dnt.no eller besøke oss på 
vårt tursenter i Skien. 

Fo
to

: K
at

ri
ne

 T
el

ls
gå

rd

Foto: Sindre Thoresen Lønnes
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Aplia er stolte 
leverandører av 
nettsidene til 
Ti- toppern 
Grenland! 

Torggata 8, 3724 Skien
e- post: post@aplia.no, Telefon: 928 47 444

www.aplia.no

Gode løsninger -
Høy kvalitet
• Kvalitetskjøkken til lave priser!

• Kjøp direkte fra Telemarks
  største kjøkkenprodusent

• Ikke flatpakket

Kjørbekkdalen 12, Skien
Tlf. 35 53 04 04 | post@systemkjokken.no
Åpent man, ons, fre 08.00 - 16.00 | tors 08.00 - 19.00

www.systemkjokken.no

Følg oss
på facebook
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Turinformasjon og påmelding
På de neste sidene finner du vårt tuprogram for 2019. Her vil du se måned for måned hva 
som skjer gjennom året. Når du finner noe du vil bli med på, kan du holde av datoen og 
klikke deg inn på vår nettside www.telemark.dnt.no (Se skjermbilder fra vår turkalender 
på nett under). Her får du mer informasjon om turen og hvordan du kan melde deg på. 
Enkelte turer faktureres i forkant, men de aller fleste av turene er det gratis å delta på. 
Vær tidlig ute med eventuell påmelding, da enkelte turer har deltagerbegrensning.

Vil du bli turleder?
DNT Telemark trenger flere turledere! DNT har en egen turlederutdanning som gjør deg 
i stand til å lede turer både i nærområdet og på høyfjellet. Interessert? Ta kontakt med 
vårt tursenter på telefon: 35 53 25 55 eller på mail telemark@dnt.no

Les mer om dette på side 29.

Skjermbilder fra www.telemark.dnt.no
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TURPROGRAM 2019:

Lett:  
Passer for alle

Krevende:  
Bør være trent

Middels:  
Krever litt trening

Ekspert:  
Erfaren, med god kondisjon

JANUAR

2. jan. Lavterskeltur til Langgangsmyra Skien Turlag Alle Lett

3. jan. Gråten rundt med senirgruppa DNT senior Skien Senior Lett

5. jan. Måneskinnstur til Fugleleiken Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

9. jan. Lavterskeltur til Bakkestranda Skien Turlag Alle Lett

10. jan. Hjellevannet rundt med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

13. jan. Kite og kos DNT ung Telemark Ungdom, 16-26 år Lett

15. jan. Skøytetur Skien turlag/Turgr. Voksne Lett

16. jan. Lavterskeltur til Geiteryggen Skien Turlag Alle Lett

17. jan. Kleiva rundt med senirgruppa DNT senior Skien Senior Lett

17. jan.

AMBASSADØRKURS
Ambassadørkurset er det første trinnet i 
turlederstigen til DNT. Kurset gir en kort 
innføring i DNTs viktigste områder og er 
obligatorisk for alle turledere i DNT. Kurset 
egner seg også godt for styremedlemmer, 
nyansatte, samarbeidspartnere med flere. 

Alle Lett

18. jan. Måneskinnstur på Svanstulflottane Skien turlag/Turgr. Voksne Lett

18. jan. 20. jan. Topptursamling på Raulandsfjell Fjellsport Fjellsportinteresserte Middels

18. jan. 20. jan.
Skitur på Svanstul med overnatting på 
fugleleiken

DNT Ung Gautefall Ungdom, 12-23 år Middels

23. jan. Lavterskeltur til Kverndammen Skien Turlag Alle Lett

24. jan. Lundedalen med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

24. jan. Turbokveldsmat på Folkestad Barnas Turlag Bø Barnefamilier Lett

30. jan. Lavterskeltur til Meensvann Skien Turlag Alle Lett

31. jan. Frogner rundt med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

31. jan.
Samling for frivillige i Barnas Turlag i øvre 
Telemark

Barnas Turlag Frivillige Lett

FEBRUAR

2.  feb. 3.  feb. Overnattingstur til Sommerseter
Skien turlag/Tur-
gruppa

Voksne Middles

3.  feb.

KOM DEG UT-DAGEN
Hvert år, to ganger i året, inviterer DNT alle 
barn, voksne, ungdommer og seniorer ut på 
tur under den nasjonale turdagen Kom deg 
ut-dagen. 3. februar blir det morsomme vin-
teraktiviteter og fine turer over hele fylket! 
Alle arrangementene er gratis og åpne for 
alle. Vi sees!

 Alle Lett

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 
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6.  feb. Lavterskeltur i Skien Fritidspark Skien Turlag Alle Lett

7.  feb. Skien Fritidspark med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

7.  feb. Kart- og kompasskurs (teori inne) DNT Telemark Alle Lett

12.  feb. Kveldstur med aking og lek Barnas Turlag Siljan Barnefamilier Lett

13.  feb. Lavterskeltur til Skisjø Skien Turlag Alle Lett

15.  feb. 17.  feb. Kitekurs på Haukeli DNT ung Telemark Ungdom, 16-26 år Middels

16.  feb. 17.  feb. Topptur på Gaustatoppen med overnatting
DNT Fjellsport 
Telemark

Fjellsportinteresserte Krevende

17.  feb. Måneskinnstur til Knarren Gautefall Turlag Alle Middels

18.  feb. 21.  feb. Vintermoro DNT Telemark Ungdom, 10-12 år Lett

20.  feb. Lavterskeltur til Åletjern Skien Turlag Alle Lett

21.  feb. Kjempa med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

24.  feb. 24.  feb. Skitur til Hægefjell Kviteseid Turlag Voksne Middels

27.  feb. Turbokveldsmat ved Maurtuva Barnas Turlag Bø Barnefamilier Lett

27.  feb. 3.  feb. Helg på Møsstrond med skiturer fra hytta Skien turlag/Turgr. Voksne Middels

27.  feb. Lavterskeltur på Skotfosstien Skien Turlag Alle Lett

28.  feb. Falkum med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

MARS

3.  mar. Isfiske Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

3.  mar. Hundekjøring på Grorud Barnas Turlag Siljan Medlemmer av BT Siljan Lett

6.  mar. Lavterskeltur til Jyplevika Skien Turlag Alle Lett

7.  mar. Kattøya med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

8.  mar. 10.  mar.

TOPPTURHELG PÅ HAUKELI
Med base på Haukeliseter fjellstue benytter 
vi anledningen til utforske toppene i områ-
det. Vi kan by på flotte oppturer og nydelige 
nedkjøringer, og det vil bli servert mye god 
mat. Turen arrangeres av DNT Fjellsport 
Telemark.

Fjellsportinteresserte Krevende

10.  mar. Jakten på bjørnehiet ved Brevikstrand Barnas Turlag Bamble Barnefamilier Lett

10.  mar. Skitur Roan rundt Kviteseid Turlag Voksne Krevende

13.  mar. Lavterskeltur i Kilebygda Skien Turlag Alle Lett

14.  mar. Fritidsparken med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

15.  mar. Utekino DNT ung Telemark Ungdom, 16-26 år Lett

16.  mar. 17.  mar. Tur med overnatting på Helberghytta Tinn og Rjukan turlag Voksne Lett

17.  mar. Hundekjøring i Aråbygdi Barnas Turlag Seljord Barnefamilier Lett

18.  mar. Turbokveldsmat på Sandvoll Barnas Turlag Bø Barnefamilier Lett

20.  mar. Lavterskeltur elvelangs på Vestsida Skien Turlag Alle Lett

21.  mar. Åletjern med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

24.  mar.
Dagstur på ski i glemte ski-trakter ved 
Breiset - Godal

Skien turlag/Tur-
gruppa

Voksne Krevende

27.  mar. Lavterskeltur til Tømmeråsen Skien Turlag Alle Lett

28.  mar. Ørnstjern med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad  

19



 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

28.  mar. Ambassadørkurs DNT Telemark Alle Lett

29.  mar. 31.  mar.

LOKALLAGSSAMLING 
Er du medlem, frivillig eller ansatt i DNT 
Telemark? Eller kanskje du kunne tenke deg 
å bli en del av DNT-familien? Bli med på årets 
lokallagssamling på Øitangen! Her blir det 
både sosialt, kurs og spennende foredrag. 
Vi sees!

Alle Lett

APRIL

3. apr. Lavterskeltur til Frydentopp Skien Turlag Alle Lett

4. apr. Skotfoss med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

5. apr. 7. apr. Dugnad på Øitangen DNT Telemark Voksne Lett

7. apr. Skileik på Lifjell Barnas Turlag Bø Barnefamilier Lett

7. apr. Pannekaketur ved Åletjern Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

7. apr. Topptur til Glittum i Bamble
Barnas Turlag Bamble 
og Barnas Turlag 
Porsgrunn

Barnefamilier Middels 

7. apr. Tur langs Frierstien til Brevik Skien turlag/Turgr. Voksne Middels

10. apr. Lavterskeltur til Hvitsteintjenn Skien Turlag Alle Enkel

11. apr. Gunnborgdalen med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Enkel

24. apr. Kveldsmattur til Skjærsjøknuten Barnas turlag Kragerø Barn fra 3 år Middels

24. apr. Lavterskeltur til Brentås Skien Turlag Alle Enkel

25. apr. Barkevika med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Enkel

25. apr. Kveldsmat og plastrydding i Evjudalen Barnas Turlag Bø Barnefamilier Enkel

25. apr. Kart- og kompasskurs (teori inne) DNT Telemark Alle Lett

27. apr. 28. apr. Padlemoro i Sildevika
DNT ung Telemark + 
DNT ung Notodden

Ungdom, 16-26 år Middels

27. apr. 28. apr. Tur til Olavsbu Barnas Turlag Porsgr. Barn, 8 - 12 år Middels

28. apr. Tur til Skåtøy Kragerø turlag Voksne Lett

28. apr. Offpiste-tur i området Haukeli - Gaustatoppen Vinje turlag Fjellsportinteresserte Krevende

28. apr. Vårtur i Lårdal Barnas turlag Vinje Barnefamilier Lett

MAI

3. mai Fisketur på Bjårvann DNT Ung Gautefall Ungdom, 12-23 år Lett

4. mai 5. mai Overnattingstur Barnas Turlag Kviteseid Barnefamilier Lett

5. mai Hvitveistur til Rustankollem Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

5. mai Tur til Hesttjennknuten Kragerø turlag Voksne Middels

5. mai Langtur på kysttstien i Bamble Skien turlag/Turgr. Voksne Middels

5. mai Vårskitur i Havradalen Vinje turlag Voksne Middels

8. mai Kart- og kompasskurs (praksis ute) DNT Telemark Alle Lett

8. mai Opptur DNT Telemark 8. klasse Lett

8. mai

KVELDSTUR TIL RUSTANKOLLEN
Bli med Siljan Turlag på kveldstur til Rustankollen. 
Vi vil vandre blant frodig skog og blomstrende 
hvitveis. Kanskje du vil teste huska på veien?

Alle Lett
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8. mai Lavterskeltur til Åletjernåsene Skien Turlag Alle Lett

9. mai Børja bygdeborg med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

11. mai Tur til Lårdalsstigen Kragerø turlag Voksne Middels

12. mai Tur til Trelsborg Barnas Turlag Bø Barnefamilier Lett

12. mai Dagstur til Lubergfjell Gautefall Turlag Voksne Middels

12. mai Dagstur i Melum Skien turlag/Turgr. Voksne Middels

15. mai Tur til Kverndammen Bamble Turlag Alle Middels

15. mai Seniortur til Lia DNT Senior Gautefall Senior Lett

15. mai Lavterskeltur til Limitjern Skien Turlag Alle Lett

17. mai 20. mai Toppturhelg i Jotunheimen
DNT Fjellsport 
Telemark

Fjellsportinteresserte Krevende

19. mai Tur til Kurdøla Kragerø turlag Voksne Middels

19. mai Tipptur til Ånås Kviteseid Turlag Voksne Middels

20. mai Dugnad på Gaustatoppen DNT Telemark Alle Lett

21. mai Introkurs i havkajakk 
Gautefall Turlag, i 
samarbeid med 
Padling i Drangedal

Alle over 16 år Lett

22. mai Onsdagstur i Braknesheia Gautefall Turlag Alle Lett

22. mai 23. mai Grunnkurs i havkajakk
Gautefall Turlag i sam-
arbeid med Padling i 
Drangedal

Alle Lett

22. mai Lavterskeltur til Kattøya Skien Turlag Alle Lett

23. mai Søntvedtåsen med seniorgruppa DNT Senior Gautefall Senior Lett

23. mai Bli med Bukkene bruse til seters Barnas Turlag Siljan Barnefamilier Lett

24. mai 26. mai Telttur for dummies DNT ung Telemark Ungdom, 16-26 år Lett

25. mai Topp 7 - på tur fra Skien til Porsgrunn Skien turlag/Turgr. Voksne Krevende

25. mai 26. mai Telttur i Sildevika Barnas Turlag Porsgr. Barnefamilier Lett

26. mai Kyststiens Dag Bamble Turlag Alle Lett

26. mai Tur til Hølsknuten Kragerø turlag Voksne Middels

26. mai

TUR TIL KLATREJUNGELEN I HOVIN
Bli med Barnas Turlag Tinn på en morsom 
tur til klatrejungelen i Hovin. Her blir det 
både klatring, natursti og tid til en matbit. 
Turen fra Hovin skole til klatrejungelen er 
kort og lettgått. Vi sees! 

Barnefamilier Lett

29. mai Historisk rundvandring på Nedre Stathelle Bamble Turlag Voksne Lett

29. mai Lavterskeltur til Gunnborgdalen Skien Turlag Alle Lett

JUNI

1. juni 2. juni Sommerskitur på Haukelifjell Kviteseid Turlag Voksne Krevende

2. juni Krabbefiske i Sildevika Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

2. juni Tur til Gongeleiren Bamble Turlag Alle Middels

2. juni Tur til kjørka i Grytdalen Gautefall Turlag / IL Tørn Voksne Krevende

2. juni Golfbanen - Heibø - Mørkvann Kragerø turlag Alle Lett

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

- sommertoppturhelgen som 
egentlig skulle være fra 7. - 9. 
juni som ble flytta til 31.05-
02.06. må altså fjernes, men 
dette skrev jeg kanskje i ”litt 
mer korrektur”-mailen i sta.
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2. juni Topptur til Rust i Langlim Barnas Turlag Seljord Barnefamilier Lett

2. juni Sykkeltur i Nevlunghavn med havutsikt Skien turlag/Turgr. Voksne Lett

2. juni

SKATTEJAKT I DYRDALSDALEN
Pakk sekken, skjerp sansene og ta med hele 
familien på skattejakt med Barnas Turlag 
Vinje. Dette blir en spennende tur for både 
store og små der målet er å ha det gøy under 
hele skattejakta.

Barnefamilier Lett

5. juni TurboTråkk Vest-Telemark DNT Telemark Barnehager Lett

5. juni Onsdagstur til Nåsnibben Gautefall Turlag Alle Lett

5. juni Lavterskeltur til Barkevika Skien Turlag Alle Lett

6. juni Seiersteinkollen med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

7. juni 10. juni Kajaktur på Telemarkskanalen Skien turlag/Turgr. Voksne Krevende

8. juni Barnas Turlag-Festivalen Barnas Turlag Barnefamilier Lett

8. juni 9. juni Tur til Gaustatoppen DNT ung Telemark Ungdom, 16-26 år Middels

8. juni 9. juni Løypedugnad ved Stavsro DNT Telemark Voksne Middels

8. juni 16. juni Dugnad på Kalhovd DNT Telemark Voksne Lett

10. juni Ti topper´n på 1 dag
Gautefall Turlag, 
i samarbeid med 
Kroken IL. 

Alle Krevende

12. juni Seniortur til Rønnomvatn DNT senior Gautefall Senior Lett

12. juni Lavterskeltur i Kilebygda Skien Turlag Alle Lett

15. juni Rundtur: Middagsnuten/Skrenuten Kviteseid Turlag Voksne Middels

15. juni 16. juni Padelkurs/våttkortkurs Vinje turlag Alle over 14 år Middels

15. juni 23. juni Dugnad på Mogen DNT Telemark Voksne Lett

15. juni Gårdsbesøk på Borgestad Gård Barnas Turlag Porsgrunn Barnefamilier Lett

16. juni
Villblomstens dag: tur med Telemark 
Botaniske Forening

Bamble Turlag Alle Lett

16. juni Dagstur mellom Kilebygda og Henseid
Gautefall Turlag / 
Skien Turlag

Voksne Krevende

16. juni Kanotur Kragerø turlag Voksne Middels

16. juni Villblomstens dag: tur med Siljan Historielag Siljan Turlag Alle Lett

19. juni Onsdagstur til Toskefjell Gautefall Turlag Alle Lett

19. juni Lavterskeltur til Follaug Skien Turlag Alle Lett

19. juni Kart- og kompasskurs (praksis ute) DNT Telemark Alle Lett

20. juni Fugleleiken med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

21. juni Kanotur i Bamblevann Barnas Turlag Bamble Barnefamilier Lett

22. juni 23. juni

KAJAKKTUR PÅ TOKE MED OVERNATTING
Bli med DNT ung Gautefall på padletur på 
vakre Toke. Det blir overnatting i telt eller 
lavvo på en av øyene og det god tid til sosialt 
både under padleturen og når vi slår leir. 
Kano kan leies om du ikke har en selv.

Ungdom, 12-23 år 
(våttkort kreves)

Middels

24. juni 27. juni Sommermoro Grenland DNT Telemark Barn, 10-12 år Lett

24. juni 27. juni Friluftsskolen Bø DNT Telemark Barn, 10-12 år Lett

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 
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26. juni Bjørkøya rundt Bamble Turlag Alle Lett

26. juni Lavterskeltur: sommeravslutning Skien Turlag Alle Lett

28. juni 1. juli Hytte til hyttetur på Hardangervidda Gautefall Turlag Voksne Krevende

28/ Jun. 30/ Jun. Løypedugnader i fjellet rundt Kalhovd DNT Telemark Voksne Middels

29. juni Gaustadagen
Kviteseid Turlag og 
DNT Telemark

Alle Middels

30. juni Sykkeltur Skien turlag/Turgr. Voksne Middels

JULI

1. juli 4. juli Friluftsskolen Grenland DNT Telemark Barn, 10-12 år Lett

1. juli 4. juli Friluftsskolen Drangedal DNT Telemark Barn, 10-12 år Lett

11. juli 14. juli

BASECAMP TROLLTUNGA
Bli med DNT ung Telemark på en basecamp 
du aldri vil glemme! Campen finner du 
ved Trolltunga og det blir både via ferrata, 
zipline, klatring og mye annet gøy. Hold av 
datoen og spre ordet. Vi sees!

Ungdom, 16-26 år Middels

22. juli 28. juli Rubenstur
DNT Tilrettelagt 
Telemark

Alle Krevende

26. juli 2. juli Langtur: Hjerkin -Rondvassbu Skien turlag/Turgr. Voksne Krevende

AUGUST

4. aug. Kanotur Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

4. aug. Søndagstur til Mjøltenuten Vinje turlag Voksne Middels

7. aug. Onsdagstur til Dyvikheia Gautefall Turlag Alle Lett

9. aug. 11. aug. Kurs i turpadling Vinje turlag Alle over 14 år Middels

10. aug. 11. aug.

OVERNATTINGSTUR VED HOLTAM DAMTJØNN
Finn fram teltet, hengekøya eller bare 
soveposen, og bli med Barnas Turlag Bø 
på overnattingtur ved Holtan Damtjønn i 
Sauherad. Her er det mulighet for fisking og 
bading, og kanskje vi også finner litt blåbær.

Barnefamilier Lett

11. aug. Fottur til Kollingane Kviteseid Turlag Voksne Middels

11. aug. Dagstur til fjellet Roan Gautefall Turlag Alle Krevende

12. aug. 15. aug. Sommermoro Grenland DNT Telemark Barn, 10-12 år Lett

14. aug. Kveldsvandring på Sandøya Bamble Turlag Alle Lett

14. aug. Seniortur til Slettefjell på Straume DNT senior Gautefall Senior Lett

14. aug. Lavterskeltur til Drengshalvøya Skien Turlag Alle Lett

15. aug. Suttervika med seniorgruppa DNT senior Gautefall Senior Lett

16. aug. 18. aug.
Padling på Toke med overnatting, kombinert 
med topptur

Gautefall Turlag, i 
samarbeid med 
Padling i Drangedal

Alle med padleerfaring Middels

16. aug. 18. aug. Yogatur og sosialt samvær på Svanstul Skien turlag/Turgr. Voksne Middels

17. aug. Tur langs elva Måna fra Rjukan til Mæl Tinn og Rjukand Turlag   Alle Lett

18. aug. Tur til Himmelrike om Jørundskarsheia Gautefall Turlag Alle Lett

18. aug. 18. aug. Tur til Vråliosen-Sinnes Kviteseid Turlag Alle Middels

21. aug. Kart- og kompasskurs (praksis ute) DNT Telemark Alle Lett

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 
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21. aug. Onsdagstur til Elefantfjellet i Tørdal Gautefall Turlag Alle Krevende

21. aug. Lavterskeltur til Sandodden Skien Turlag Alle Lett

24. aug. Topp sopptur i Tørdal DNT Ung Gautefall Ungdom, 12-23 år Middels

24. aug. 25. aug. Overnattingstur på Gaustatoppen Turisthytte Skien turlag/Turgr. Voksne Middels

25. aug.
Dagstur på Heigeitilløypa fra Holmvatn til 
Gautefall

Gautefall Turlag Alle Krevende

28. aug. Fra kirkegården til gamle sentrum Bamble Turlag Alle Lett

28. aug. Lavterskeltur til Tangen i Kilebygda Skien Turlag Alle Lett

28. aug. 29. aug.

LAVTERSKELTUR TIL KALHOVD
Bli med på en hyggelig tur til Kalhovd Turist-
hytte. Det blir fine dagsturer ut fra hytta på 
vakre Hardangervidda Øst. Her kan alle bli 
med uavhengig av turferdigheter. Vi lover 
rolig tempo og det sosiale i fokus.

Alle Lett

29. aug. Solumhytta med seniorgruppa DNT senior Gautefall Senior Lett

29. aug. Fra stein til stein mot Falkeriset Barnas turlag Vinje Barnefamilier Lett

31. aug. Rundtur til Styggemann Skien turlag/Turgr, Voksne Middels

31. aug. 1. aug. Natt i naturen på Svanstul Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

31. aug. 1. aug. Natt i naturen med hengekøyer på Svanstul DNT ung Telemark Ungdom, 16-26 år Lett

31. aug. 1. aug.
Natt i naturen på Drangedal bygdetun og tur 
til Langmyrheia

Gautefall Turlag 
og Barnas Turlag 
Gautefall

Barn og ungdommer Middels

31. aug. 1. aug. Natt i naturen: Kanocamp ved Gorningen Barnas Turlag Siljan Barnefamilier Lett

31. aug. 1. sep. Natt i naturen: Lomedalen/ Vehuskjerringa Barnas turlag Vinje Barnefamilier Middels

SEPTEMBER

1. sep.

KOM DEG UT-DAGEN
Hvert år, to ganger i året, inviterer DNT alle 
barn, voksne, ungdommer og seniorer ut på 
tur under den nasjonale turdagen Kom deg 
ut-dagen. 1. september blir det turer, natur-
sti, grilling og mye mer over hele fylket! Alle 
arrangementene er gratis og åpne for alle. 
Vi sees!

Alle Lett

2. sep. 4. sep. Kalhovd med seniorgruppa DNT Senior Skien Senior Lett

4. sep. Turbotråkk Grenland DNT Telemark Barn, 3-5 år Lett

4. sep. Lavterskeltur i Guslandutmarka Skien Turlag Alle Lett

6. sep. Turbotråkk Midt-Telemark DNT Telemark Barn, 3-5 år Lett

6. sep. 9. sep. Helgetur til Skinnarbu med vandring i fjellet Bamble Turlag Alle Middels

6. sep. 8. sep. Overnattingstur -  Kalhovd/Mårbu Siljan Turlag Voksne Krevende

6. sep. 8. sep. Dugnad på Mogen DNT Telemark Voksne Lett

7. sep. Natur og kulturtur i Støylsdalen Kviteseid Turlag Alle Middels

8. sep. Tur til Mørjeheia Kragerø turlag Voksne Middels

8. sep. Sykkeltur i Dilsdalen Skien turlag/Turgr. Voksne Middels

8. sep. Søndagstur på Synnøves sti Vinje Turlag Alle Middels

9. sep. 13. sep. Dugnad på Kalhovd DNT Telemark Voksne Middels
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24



11. sep.
Rundvandring: Dammane/Sundby og 
grilling på Eik

Bamble Turlag Alle Lett

11. sep. Lavterskeltur rundt Sortilen Skien Turlag Alle Lett

13. sep. Måneskinnstur til Stormyrstua Bamble Turlag Alle Lett

14. sep. 15. sep. Terrengsykkeltur i Gautefall
DNT Fjellsport 
Telemark

Fjellsportinteresserte Krevende

14. sep. 15. sep. Bli kjent-tur på Himingsjå DNT ung Telemark Ungdom, 16-26 år Lett

15. sep. Sopptur Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

15. sep. Rema 1000 - Ulvehiet - Mian Kragerø turlag Alle Lett

15. sep. På tur med Speiderene Skien turlag/Turgr. Alle Lett

15. sep. Fjelltur til Nupseggi Vinje turlag Voksne Krevende

18. sep. Seniortur fra Bygdetunet til Oddeåsen DNT Senior Gautefall Senior Lett

18. sep. Lavterskeltur på Jarseng Skien Turlag Alle Lett

19. sep. Øvre Holtliene med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Lett

20. sep. 22. sep. Dugnad på Øitangen DNT Telemark Voksne Lett

21. sep. 22. sep. Overnattingstur til Sommerseter Skien turlag/Turgr. Voksne Middels

22. sep. Tur til bakken ”Hestedreper’n” Kragerø turlag Voksne Middels

22. sep. 22. sep. Tur til Sveinsheii Kviteseid Turlag Alle Krevende

25. sep. Turbokveldsmat: Gullbring Barnas Turlag Bø Barnefamilier Lett

25. sep. Lavterskeltur til Røsaker Skien Turlag Alle Lett

27. sep. 28. sep.

TUR TIL STYGGEMANN MED OVER-
NATTING PÅ SØRMYRSETRA
Bli med Barnas Turlag Siljan på tur til 
 Styggemann i Skrimfjella med overnatting 
på Sørmyrsetra. 

Barnefamilier Middels

27. sep. Presentasjon av neste års program
DNT Fjellsport 
Telemark

Fjellsportinteresserte Lett

29. sep. Topptur til Skuggenatten i Treungen Barnas turlag Kragerø Barn fra 6 år Krevende

29. sep. Terrengsykling i Uræddløypda

Barnas Turlag Pors-
grunn og Porsgrunn 
og Omegns Turistfo-
rening

Barn, 8 - 12 år Middels

OKTOBER

2.  okt. Lavterskeltur til Trytetjern Skien Turlag Alle Lett

3.  okt. Blåfjell med seniorgruppa DNT senior Skien Senior Middels

5.  okt. 6.  okt. Overnattingstur Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

5.  okt. Aktivitetsdag ved Ormetjønn i Åmot Barnas turlag Vinje Barnefamilier Lett

6.  okt. Mat på bål i Vrådal Barnas Turlag Kviteseid Barnefamilier Lett

6.  okt. Blåtur Skien turlag/Turgr. Voksne Middels

7.  okt. 10.  okt. Høstmoro Grenland DNT Telemark Ungdom, 10-12 år Lett

7.  okt. Friluftsskolen Bø DNT Telemark Ungdom, 10-12 år Lett

9.  okt. Lavterskeltur til Borgeåsen Skien Turlag Alle Lett
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13.  okt. Langtur fra Gulset til Geitebuvarden Skien turlag/Turgr. Voksne Krevende

16.  okt. Lavterskeltur i Solumsmarka Skien Turlag Alle Lett

17.  okt.

SAMLING FOR FRIVILLIGE I BARNAS 
TURLAG I NEDRE TELEMARK
Det er to store samlinger for frivillige i 
Barnas Turlag i Telemark. En på vårparten 
for øvre Telemark og en på hsøten for 
nedre Telemark. På samlinga møter en 
andre frivillige, får nye beskjentskap, får ny 
kunnskap gjennom worshops og får utveksla 
erfaringer.

Frivillige Lett

20.  okt. Blåfjelltreffet Skien turlag Alle Lett

22.  okt. Turbokveldsmat ved Bøhamna/Veslekroa Barnas Turlag Bø Barnefamilier Lett

23.  okt. Lavterskeltur til Tangen fort Skien Turlag Alle Lett

27.  okt. Pannekaketur på Mule Varde Barnas Turlag Porsgrunn Barnefamilier Lett

30.  okt. Lavterskeltur til Galtetjern Skien Turlag Alle Lett

31.  okt. Halloweenfilm ute i Skien Fritidspark DNT ung Telemark Ungdom, 16-26 år Lett

NOVEMBER

3. nov. Klatring i Skien Fritidspark Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

3. nov. Hjelp til på klatring med Barnas Turlag DNT ung Telemark Ungdom, 16-26 år Middels

6. nov. Lavterskeltur til Meensvann Skien Turlag Alle Lett

10. nov.

FUGLEKASSESNEKRING PÅ EIK GÅRD
Bli med Barnas Turlag Bamble på en artig 
tur til Eik Gård, der vi lærer oss å snekre 
fuglekasser. Barnas Turlag holder materialer, 
men barna må medbringe egen hammer. 
Turlaget spanderer pølser og saft til ivrige 
snekkere.

Barnefamilier Lett

12. nov. Fullmånevandring til Vealøs DNT ung Telemark 16-26 Lett

13. nov. Lavterskeltur til Geiteryggen Skien Turlag Alle Lett

16. nov. 17. nov.
Sesongavslutning med smalahove og 
isbading

DNT Fjellsport 
Telemark

Aktive i DNT Fjellsport Krevende

19. nov. Hodelykttur til Galtetjønn Barnas Turlag Siljan Barnefamilier Lett

20. nov. Lavterskeltur til Skipperåsen Skien Turlag Alle Lett

21. nov. Ambassadørkurs DNT Telemark Alle Lett

24. nov. På glattisen Barnas Turlag Porsgrunn Barnefamilier Lett

27. nov. Lavterskeltur i Skien Fritidspark Skien Turlag Alle Lett

DESEMBER

1. des. Grøtfest på Bakkestranda Barnas Turlag Skien Barnefamilier Lett

4. des. Grøttur til Svenum, Farsjø Barnas turlag Kragerø Barnefamilier Lett

4. des. Lavterskeltur i Kilebygda Skien Turlag Alle Lett

5. des. Kart- og kompasskurs (teori inne) DNT Telemark Alle Lett
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

5. des. Grøttur og nissejakt på Kleppseter gård Barnas Turlag Bamble
Medlemmer av 
Barnas Turlag

Lett

8. des.

GRØTTUR 
 I desember inviterer mange av Barnas 
Turlag i Telemark til grøt- og nisseturer. 
Finn en grøttur i nærheten, ta på nisselua 
og bli med ut på tur. Hva med å bli med 
Barnas Turlag Porsgrun på grøttur 
8. desember? De tar turen til gapahuken 
på Franke stranda på Heistad.

Barnefamilier Lett

11. des. Lavterskeltur til Ørnstjern Skien Turlag Alle Lett

12. des. Hodelykttur til Tårnet på Vealøs Skien turlag/Turgr. Alle Lett

15. des. Bli ren til jul: isbading og bålkos DNT ung Telemark Ungdom, 16-26 år Lett

18. des. Lavterskeltur: juleavslutning Skien Turlag Alle Lett

OPPLEV VERDENSARVEN  
PÅ VEMORK

Besøk Norsk Industriarbeidermuseum og  
Verdensarvsenteret Rjukan-Notodden Industrarv

Du finner oss i gamle Vemork Kraftsatsjon  
verdens største kraftverk i 1911

Følg med på utgravingen av tungtvannskjelleren,  
der sabotasjeaksjonen og kampen om tungtvannet fant sted.

Museet er åpent hele året - Cafe og museumsbutikk.

nia.no

Vi håper du nå har funnet mange turer du vil bli med på i 2019. Du finner 
mer informasjon om alle turene på telemark.dnt.no/aktiviteter. Her finner 
du også priser og informasjon om hvordan du melder deg på, hvis turen 
krever dette. Vi sees!

Tagg dine bilder med 
#dnttelemark og @dnttelemark 

og vær en inspirasjonskilde for an-
dre turglade mennesker du også :)   

VI SETTER STOR PRIS 
PÅ ALLE SOM DELER 

SINE TURER MED OSS 
PÅ INSTAGRAM! 

Foto: @carolinegurholt Foto: @siljemskaate
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KURS:

Lyst til å lære noe nytt? 
Bli med på kurs!

Kart- og kompasskurs - teori inne:
Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger for 
å kunne lese et kart tredimensjonalt og navi-
gere i terrenget. Her lærer du om kompassets 
deler, bruk og tegn. Du vil også få kjennskap til 
ulike typer kart og hva det medfører for oss som 
bruker kartene. 
Datoer: 07.02, 25.04 og 05.12.

Kart- og kompasskurs - praksis ute:
Dette er et utekurs hvor man lærer kartbruk 
i praksis. Alle må aktivt delta på en tur ute i 
terrenget. På dette kurset får du mulighet til å 
bruke teorien om kart og kompass ute. 
Datoer: 07.05, 19.06 og 14.08. 

Ferskingkurs:
På dette kurset lærer du grunnleggende ferdig-
heter innen friluftsliv. Vårt ønske med kurset 
er å gi trygghet, selvtillit og inspirasjon til å 
komme seg ut i naturen. 

Barnas Turlag-samling
To ganger i året arrangeres det samlinger for 
Barnas Turlag. Dette er arenaer for erfarings-
utveksling, informasjon på tvers av turlagene, 
opplæring og ikke minst mye sosialt.   

I løpet av året arrangerer vi mange spennende kurs. Dette er alt fra kart- og kompasskurs for de som vil 
komme i gang med friluftslivet på egenhånd til turlederkurs for de som vil få andre med ut på tur.  

På våre kurs er det alltid sertifiserte instruktører og kursholdere som hjelper deg med å få den kunn-
skapen du trenger for å drive med akkurat det du har lyst til. Du finner alle våre kurs ved å gå inn på vår 
turkalender på telemark.dnt.no/aktiviteter. Her kan du lese om noen av kursene du kan ta i 2019.
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Vil du bli turleder?
Har du selv vært mye på tur og ønsker å ta med andre ut i naturen? Er du glad 
i å omgås andre og flink til å lede? Da er DNTs turlederutdanning noe for deg! 
Turlederutdanningen gjør deg i stand til å lede fellesturer, og du vil få all den 
kunnskapen du trenger for å sikre at turdeltakerne føler seg trygge på tur. 
 Turlederstigen er modulbasert, som vil si at en utdanner seg gradvis. Kursene 
bygger på hverandre og gjennomføres i stigende rekkefølge. 

Ambassdør

Grunnleggende
turleder

Sommerturleder

Vinterturleder

Dette er turlederstigens fire moduler: 

Modul 1 - Ambassadørkurs:  
Ambassadørkurset er det første trinnet i turleder-
stigen til DNT, som gir en kort innføring i DNTs 
viktigste områder. Både historikk, formål og 
strategier, aktiviteter, naturvern, friluftsloven og 
allemannsretten. Dette er et tre timers teoretisk 
kurs som er obligatorisk for alle turledere i DNT. 
Kurset egner seg også godt for styremedlemmer, 
nyansatte, samarbeidspartnere med flere. 
Datoer: 17.01, 28.03 og 21.11 

Modul 2 - Grunnleggende turlederkurs: 
På dette kurset lærer du å lede turer på sommers-
tid der det er sti og vei i nærmiljøet. Du lærer også 
om turlederrollen, turplanlegging, kart, oriente-
ring og bekledning. I tillegg er et viktig element 
i opplæringen å lære hvordan en inspirerer og 
motiverer deltakerne på tur. En må ha bestått 
ambassadørkurset før en kan ta dette kurset.   
Dato: 2.–3. juni og 22.–23. september

Modul 3 - Sommerturleder:  
Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger for 
å lede turer i høyfjellet og turer over flere dager. 
En må søke om plass på kurset, og deltakerne 
velges ut med grunnlag i erfaring og kompe-
tanse. Målet med kurset er at alle skal føle seg 
trygge på å lede turer i fjellet om sommeren. 
Kurset går over to helger, og en får kunnskap 
gjennom teori og praksis. Noe for deg? Meld 
din interesse allerede nå ved å sende en mail til 
henriette.hack@dnt.no.

Modul 4 - Vinterturleder: 
Dette er det siste steget på turlederstigen. Etter 
endt kurs vil en kunne lede alle turer som ar-
rangeres av DNT gjennom hele året. 
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Tekst: Katrine Tellsgård

Sommeren 2018 arrangerte vi i DNT Telemark, 
sammen med ivrige, lokale ildsjeler og DNT 
Sentralt, en stor jubileumsfest på Krokan, Nor-
ges aller første turisthytte. Dette ble en feiring 
av at DNT har jobba for å spre friluftslivsglede 
og hatt en solid frivillighetsmasse i 150 år. Store 
og små fikk prøve seg på morsomme leker på 
tunet, smake på herlig rømmegrøt og avslutte 
kvelden med det spektakulære Marispelet ved 
Rjukanfossen, som i sin tid var grunnen til at 
turisthytta ble etablert. 

Over 30 frivillige bidro før, under og etter arran-
gementet, men hvem er egentlig disse 30 lurer du 
kanskje på? Hvem setter av sin egen fritid for å 
jobbe på dugnad? Vi har prata med fire av disse. 

- Jeg har vært frivillig i ca. 2 år, forteller frivillig 
og postbud, Knut Åkredalen. 
Han er aktiv i Gautefall Turlag og har allerede 
rukket å være med på flere typer dugnader, som 

løypedugnader, hyttedugnader og større arrange-
menter som Nattevandringa på Gaustatoppen. 
- Jeg synes dugnader som denne er veldig gøy, 
for da får man både gjort noe for andre og får 
mye igjen selv, forklarer han. 

Frivillig, leder for DNT Ung Telemark og elev på 
videregående, Kristian Øverbø, er helt enig i at 
det å være frivillig består av både gleden av å gjøre 
noe for andre og å få noe tilbake. Da tenker han 
ikke på materielle gevinster, men på opplevelsene 
man får og menneskene man blir kjent med. 

- Jeg er med på dugnader både fordi jeg synes 
det er gøy å jobbe, og fordi jeg vet at det alltid er 
med mange hyggelige folk, forteller Kristian. 
Også Camilla Jonsson og Reidun Aleth Aaby 
Olsen, som henholdsvis er freelancer og pensjo-
nist, er begge enige med Knut og Kristian. 

- Det fellesskapet man både skaper innad i 
frivilligmiljøet, og blant deltakerne på turene og 
arrangementene man bidrar på, er helt unikt, 
forklarer Camilla, som jobber mye med barn og 
unge både til hverdags og på fritida.
Hun synes det er givende å være med på å legge 

Hvem er egentlig de frivillige?
Et postbud, en pensjonist, en skoleelev og en freelancer – Kan de ha noe til felles? 
De elsker alle å gå på tur, møte nye mennesker og gjøre noe for andre. De er frivillige 
i DNT Telemark. 
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BLI MED I DUGNADSGJENGEN! 
DNT Telemark har fantastiske frivillige som bidrar til at vi kan være en stor og aktiv forening, og vi trenger flere som har 
lyst til å gjøre en innsats. Det er mye sosial hygge i dugnadsarbeid, og du vil oppleve at det er moro og givende uansett 
hva du velger å bli med på. Du velger selv hva du vil bidra med og hvor mye du ønsker å bidra.

Har du lyst til å bli med i dugnadsgjengen? Fyll ut skjemaet under og fortell oss hva du kunne tenke deg å hjelpe til med. 
Skjemaet kan leveres til oss på tursenteret i Hjellen i Skien. Du kan også melde din interesse på mail: telemark@dnt.no 
eller på telefon: 35 53 25 55. 

Navn: 

Telefon: 

E-post: 

Jeg har lyst til å hjelpe til med: (sett kryss)
 Merking, rydding og skilting av løyper
 Oppbygging av løyper. Varding, legge gangbaner, 
 skiring etc. 
 Rydding, rengjøring og enkelt vedlikehold på hytter
 Lede turer eller instruere
 Hjelpe til på ulike arrangementer 
 (f.eks Kom deg ut-dagen, Opptur o.l.)
 Vaffelvakt på Fugleleiken Turisthytte

Jeg har lyst til å hjelpe til med prosjektarbeid: (sett kryss)
 Klart det går (turer for funksjonshemmede)
 Barnas Turlag (barn og unge)
 DNT Ung (ungdom og unge voksne)
 Til Topps (integrering)
 Ti-Topper’n (bli toppansvarlig)
 BussTUR (nærturer)   

Finn din aktivitet, bli frivillig i dag og  
få naturopplevelser for livet sammen 
med andre!

Ta kontakt med DNT Telemak på 35 53 
25 55, på telemark@dnt.no eller ta turen 
innom oss i Nedre Hjellegate 2. 

til rette for at andre skal ha det gøy og få en god 
opplevelse, og skape rom for alle. Ingen skal føle 
at de ikke kan bli med, hverken på tur eller på 
dugnad.  
 
- Det er veldig sosialt, bekrefter Reidun, og leg-
ger til at det å være med på dugnad både er godt 
for den fysiske og den psykiske helsa. 

For er det noe alle fire er opptatt av er det hvor 
godt det er å komme seg ut i naturen og samti-
dig være sosiale. Reidun er aktiv i Bamble Turlag 

blant annet som leder for Barnas Turlag Bamble 
og som bidragsyter i prosjektet Aktiv i 100 for 
seniorene. Hun ser på denne måten hvor viktig 
det er både for de yngste og de eldste å ha arran-
gerte turer og opplegg å gå til, i tillegg til at de 
frivillige selv får mye igjen, uansett alder.  

Det er med andre ord ingen fasit for hvem de 
frivillige er. Dette er mennesker som har helt 
forskjellige bakgrunner og livssituasjoner, men 
som deler én viktig ting: de brenner for å dele 
friluftslivsgleden med andre.  

Camilla Jonsson
Frilanser/frivillig

      Frivilligfellesskapet 
er helt unikt.

      Dugnad er til nytte 
for andre og en selv.

      Man møter alltid 
hyggelige folk på 
dugnad.

      Å være frivillig gir 
god mental og fysisk 
helse.

Knut Åkredalen
Postbud/frivillig

Kristian Øverbø
Skoleelev/frivillig

Reidun Aleth Aaby Olsen
Pensjonist/frivillig

” ”

” ”
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Rødmyrsvingen 53, Skien 
415 34 700

Skippergata 10, Porsgrunn 
415 34 707

DUESTIEN 3 - 3714 SKIEN
Tlf. 3552 09 03

P
R E
G

PREGINTERIOR.NO

PREG ER GREP GRENLANDS EGET 
BRAND OG BUTIKK I SKIEN SENTRUM.

DESIGN FRA EGEN PRODUKSJON + 
KJENTE LEVERANDØRER!

 

Lyngbakkenveien 5, 3736 Skien
Tlf. 35 58 84 60 - Fax 35 58 84 61

Takk til våre 
tursponsorer!

www.thonhotels.no/hoyers • Tlf: 35 90 58 00 • Epost: hoyers@olavthon.no

Fo
to

: B
jø

rn
 H

ar
ry

 S
ch

øn
ha

ug


