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NAMDAL

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

16. februar Måneskinnstur. 4 timer Middels. Bjørg Ekker, tlf. 991 54 102 
Tove Ertsås, tlf. 979 38 161

Oppmøte på Heia kl. 18:00. Vi følger oppkjørte løyper via Snøadalen til Snøhytta. Ta med mat og drikke.  
Påmeldingsfrist  13. februar.

Mars Topptur på ski til 
Dåapma (644 
moh.), Namdalseid.

8 timer Krevende. 
Kreves bra utholdenhet.

Jostein Aardal, tlf. 481 45 180 Dato blir annonsert på facebook, ut fra vær- og føreforhold. Oppmøte kl. 07:00 ved Langvassheimen, felles buss til 
Momyra, Åfjord. Skituren starter ca. kl. 08:30. Turen er beregnet til 8 timer og er 35 km. lang, for det meste i lett terreng. 
Krever bra utholdenhet. Nesten halvveis er Daåpma (644 moh.). Kart: Norges-serien 1:50 000, 10098 Finnbuliin. Turen 
arrangeres i samarbeid med Trimgruppa i Namdalseid IL. Utstyr: fjellski eller turski. Mat og drikke for en lang dag.

25.-27. mars Overnattingstur til 
Holden Fjellgård, 
Snåsa.

2,5 dag Litt krevende. 
Turen krever grunntrening.

Aksel Håkonsen, tlf. 952 78 691
Irene Vannebo, tlf. 416 13 933

Turen starter fra Ismenningen i Imsdalen kl. 18:00 på fredag. Oppmøte for samkjøring fra Breide kl. 17:00. Fredag går vi 
inn til Holden, 16 km. Lørdag blir det dagstur til Gjevsjøen for den som ønsker det, og søndag er det retur til Ismenningen. 
Ta med hodelykt. Kart: Norges-serien 10100 Sørli 1:50 000, eller Skjækra 1:50 000. Utgifter til mat, transport og overn-
atting på Holden fjellgård kommer i tillegg til deltakeravgift. Påmeldingsfrist  21. mars.

9. april Grønnkleppen 
(735 moh.),  
Namsos høyeste fjell.

6 timer Middels, kuppert. Oddrun Grande, tlf. 97047 833, 
Olav Grande

Oppmøte ved Almåsgrønningen i Skrøyvdalen kl. 10:00. Det er en fin skitur om Fiskløysvatnet opp til Grønnkleppen, og 
om Krokvatnet på tur ned. Utsikt mot nord til Heihornet. Kart: Norges-serien 1:50 000, 10107 Innerfolda, Høylandet. 
Påmeldingsfrist  4. april. 

31. mars-3. april Vinterbasecamp i 
Lierne. I samarbeid 
med NTT Fjellsport.

4 dager Krevende. Nina Pettersen tlf. 930 04 930
Brit-Agnes Buvarp, tlf. 482 04 908

Oppmøtested og tid kommer. Turen går fra innfallsporten til nasjonalparken på Lifjellet og vi setter camp på østsiden av 
Østre Tverrelva i retning Kjørskardet. Vi har fast camp og vil tilby egnede og fine dagsturer utfra campen. Vi befinner oss i 
fantastisk villmark, rikt på dyre- og fugleliv. Du trenger ikke ha erfaring med vintertelting fra før, men det kreves bekledning, 
ski og utstyr beregnet på fjellet vinterstid. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10104 Nordli. Påmeldingsfrist  20. mars.

23. april Lønntoppen (427 
moh.), Overhalla.

6-7 timer Krevende. Bodil Storli, tlf. 952 33 404
Astrid Hildrum Flaat, tlf. 995 46 061

Oppmøte på Solum kl. 10:00. Skituren går via Amdalmyra og Almdalfjellet til Lønntoppen. Lengde ca. 10 km.  
Påmeldingsfrist  19. april.

NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:
https://nt.dnt.no
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DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

23. april Lønntoppen (427 
moh.), Overhalla.

6-7 timer Krevende. Bodil Storli, tlf. 952 33 404
Astrid Hildrum Flaat, tlf. 995 46 061

Oppmøte på Solum kl. 10:00. Skituren går via Amdalmyra og Almdalfjellet til Lønntoppen. Lengde ca. 10 km.  
Påmeldingsfrist 19.april.

23. april Rundtur i 
Skorovassfjella.

1 dag Middels. Tove Ertsås, tlf. 979 38 161
Bjørg Ekker, tlf. 991 54 102

Oppmøte ved Skorovasshøtta kl. 09:00. De som ønsker, kan overnatte. Turen går fra Skorovasshøtta over Gruvvatnet til 
Øvre Nesåvatnet, Kroktjønna over Gruvfjellet og til Skorovasshøtta. Kart: Norgesserien 1:50000, 10104 Nordli. Ta med 
mat og drikke for en hel dag. Påmeldingsfrist  20. april.

30. april Dunafjellet 
(265 moh.), Jøa.

3 timer Middels, bratt nedstigning. Torgeir Strøm, tlf. 415 62 531 Ta ferja fra Ølhammeren kl. 10:00 og følg asfaltert vei ca. 600 meter forbi Samvirkelaget på Dun, Svarvan. Parker ved 
merka parkeringsplass for turområde. Turen over Dunafjellet er en perle av en tur. Ta gjerne med kikkert, mat og drikke. 
Påmeldingsfrist  27. april.

7. mai Tur i «måne-
landskapet» på 
yttersida av Leka, 
til «Ørnerovet» og 
«Staupet».

6 timer Middels. Sture Karlsen, tlf. 911 03 896 Oppmøte på Skei fergeleie (Leka) kl. 11:30. Ferge fra Gutvik til Leka 11:05. Retur kl. 18:15 fra Leka. 
Kart: Norge-serien 1:50 000, 10107 Innerfolda. Påmeldingsfrist  4. mai.

22. mai Tur opp på Barstad-
bøla (448 moh.), 
Spillum.

4 timer Middels. Ann Ingrid Haukø, tlf. 418 58 958
Sonja Olsen, tlf. 418 85 469
Karle Folmer Riibe, tlf. 913 84 980

Oppmøte på Spillum skistadion kl. 10:00. Turen går innover lysløypa og oppover til og langs Spillumsvatnet, siste stigning 
på ca. 500 m. er bratt. Fra toppen har en flott utsikt over Namsenfjorden. Ha fottøy for å passere en større bekk. 
Påmeldingsfrist 16. mai.

28. mai Beingårdsheia 
(612 moh.), 
Flatanger.

5 timer Middels. Ingeborg Selnes Moe, tlf. 996 07 238 Oppmøte ved bommen kl. 11:00; veibeskrivelse: kjør Rv-766 forbi Altvatnet, ta til venstre ved bomvei, deretter ca. 5 km. til 
Sandvatnet. Avkjøringen er ikke så godt skiltet derfor møtes vi ved bommen. Beingårdsheia er Flatangers høyeste fjell, med 
flott utsikt. Turen er på, ca. 9 km. Påmeldingsfrist  23. mai.

16. juni Kveldstur til grotte-
bekken i Geitfjellet, 
Grong.

6 timer Lett, litt kupert. Bjørg Ekker, tlf. 991 54 102
Tove Ertsås, tlf. 979 38 161

Oppmøte ved Grong hotell kl. 18:00 for samkjøring til Rønningen og fellestransport opp Veigdalen. Kveldstur med 
vandring i og langs grottebekken i et område med kalkspatmarmor og rikt på blomstrende vegetasjon. Kart: Norgesserien 
1:50000, 10103 Høylandet. Påmeldingsfrist 13. juni.

NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:
https://nt.dnt.no
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DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

19.-21. august Salfjellstu, Overhalla. 3 dager Krevende. Irene Vannebo, tlf. 416 13 933
Aksel Håkonsen, tlf. 952 78 691

Oppmøte på Solum kl. 10:00. Fin, lang tur til Salfjellstu, ved Holmtjønna. Lørdag er det mulighet for fiske eller tur i nærom-
rådet. Turterreng for de som liker litt utfordringer. Søndag returnerer vi tilbake til Solum. Overnatting i hytta eller i telt. Ta 
med sovepose. Påmeldingsfrist 15. august.

26.-28. august Tur til Jetnamsk-
lompen i Børgefjell 
(1513 moh.).

3 dager Middels. Asgeir Langås, tlf. 913 92 939  
Hege M Frilund, tlf. 920 78 223

Oppmøte på Hylla ved bensinstasjonen fredag kl. 10:00 for samkjøring fra Namsos. Bli med Namdal Turlag til det som en 
gang var Nord-Trøndelags høyeste topp.  Ca. 3 timer kjøring til parkeringen ved Stekenjokkvegen i Sverige og derfra går 
vi inn til Jetnamsvatnet (850 moh.). Turen tar ca. 3,5 timer i fint terreng og alle bærer sekk med eget utstyr. Lørdag tar vi 
en dagstur til toppen av Jetnamsklompen, denne turen tar ca. 6-7 timer tur/retur Den som ønsker det kan være igjen ved 
Jetnamsvatnet og fiske. Søndag returnerer vi etter to overnattinger ved Jetnamsvatnet. Påmeldingsfrist  21. august.

August/ 
september

Kulturtur - låvedans 
og visekveld på 
Holden.

3 dager Litt krevende. Arve Ingar Hjelde, tlf. 952 05 010 Dato blir annonsert på facebook, ut fra vær- og føreforhold. Oppmøte på Breide fredag kl. 18:00 for samkjøring. 4 timers 
gange etter merka sti i flatt terreng inn til Holden. Alternativt er båtskyss over Grønningen med 1 timers gange. Lørdag blir 
det dagstur til Holdeshatten, deretter verbale og musikalske innslag på Holden om kvelden. Kart: Gjevsjøen 1823 2. Utgifter 
til mat, transport og overnatting på Holden fjellgård kommer i tillegg til deltakeravgift. Påmeldingsfrist  5 dager før.

10. september Kula (770 moh.) 
og Lisshornet (797 
moh.), nabofjel-
lene til Heilhornet, 
Bindal.

8 timer Krevende. Sture Karlsen, tlf. 911 03 896 Oppmøte på parkeringsplass merket Heilhornet kl. 10:30.  Turen er forholdsvis krevende. Mye stigning allerede fra start så 
gode fjellsko er viktig. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10107 Innerfolda. Påmeldingsfrist  5. september.

NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:
https://nt.dnt.no
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DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER ANNET

14. januar Måneskinnstur 
til Roknesvollen/
Branok.

1 kveld Middels. Jorunn Hallan, tlf. 997 24 187
Linn Maria Børve, tlf. 404 55 425

Oppmøte ved Vulusjøen i Frolfjellet kl. 19:00. Vi følger oppkjørte løyper via Roknesvollen, krysser Heståa og tar til høyre 
mot Branok, ca. 18 km. tur/retur. Retur samme veg. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10095 Levanger. Ta med mat og drikke. 
Påmeldingsfrist 11. januar.

11. februar Måneskinnstur til 
Setertjønnhytta.

1 kveld Middels. Linn Maria Børve, tlf. 404 55 425   
Solveig Wennevik, tlf. 930 13 680

Oppmøte på P-plass ved Lustadvatnet (Krokbekken) kl. 19:00. Ca. 18 km. tur/retur inn til Setertjønnhytta/Norges 
Midtpunkt. Retur samme veg. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10099 Snåsa eller turkartet Skjækra. Ta med mat og drikke. 
Påmeldingsfrist  8. februar.

6. mars Tur til Follaheia 
fra Selavegen ved 
Nordlielva.

1 dag Middels. Marius Grøtan, tlf. 458 84 565
Hege Semb, tlf. 926 33 084

Oppmøte ved Nordlielva i Selavegen (Fv 6330) kl. 09:00. Skituren går slakt oppover de første kilometerne før det blir 
noe brattere mot slutten. Turens toppunkt er Follaheia (644 moh.), total lengde er ca. 12 km. tur/retur. Kart: Norge-serien 
1:50 000, 10098 Finnbuliin. Ta med mat og drikke. Påmeldingsfrist  3. mars.

 13. mars Topptur til 
Storsjøhøgda, 
1045 moh., fra 
Ådalsvollen. 

1 dag Krevende. Linn Maria Børve, tlf. 404 55 425
Vidar Bakkan, tlf. 951 18 163

Oppmøte ved Ådalsvollen ved Fv-72 i Verdal kl. 08:30. Turen går langs Karl Johans veg til Kråksjøkrysset, videre via Kråk-
sjøen til Storsjøhøgda. Lengde ca. 25 km. tur/retur. Turen krever godt vær- og føreforhold. For å delta kreves det at du har 
gode skiferdigheter og god kondisjon, i tillegg til ski og bekledning beregnet for høgfjellet vinterstid. Det betyr at du må 
ha gått noen mil på ski tidligere i sesongen, helst med fjellski og ryggsekk. Ta med mat og drikke. Kart: Norge-serien 1:50 
000, 10096 Skäckerfjällen og 10095 Levanger.  Påmeldingsfrist 10. mars.

20. mars Topptur til 
Kliningen, 937 
moh. i Meråker fra 
Vulusjøen.

1 dag Krevende. Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542
Linn Maria Børve, tlf. 404 55 425 

Oppmøte ved Vulusjøen i Frolfjellet kl. 08:30. Vi følger oppkjørte spor til enden av Heståsdalen, tar av i retning Reinsjøen, 
krysser Storelva (Forra) i området ved Reinåvollen og tar fatt på stigningen mot toppen. Retur samme veg. Lengde ca. 30 
km. tur/retur, 8-9 timer. For å delta på denne turen kreves det at du har normalt gode skiferdigheter og brukbar kondisjon 
i tillegg til ski og bekledning beregnet for høgfjellet vinterstid. Det betyr at du må ha gått noen mil på ski tidligere i seson-
gen, helst med fjellski og ryggsekk. Ta med mat og drikke. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10095 Levanger, eller turkartet 
Hårskallen 1:30 000. Påmeldingsfrist 17. mars.

NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:
https://nt.dnt.no

TURPROGRAM



DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER ANNET

25.- 27. mars Topptur i svenske 
Skäckerfjällen fra 
Strådalen med 
overnatting på 
Veresstua.

2 dager Krevende. Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542
Vidar Bakkan, tlf. 951 18 163

Oppmøte på Verdal stasjon kl. 17:00 for samkjøring til Veresstua i Vera for overnatting. Både lørdag og søndag planleg-
ger vi å gå på toppturer på svensk side med utgangspunkt i Strådalen i Vera. Vi kjører bil mellom Veresstua og Strådalen. 
Aktuelle topper er Sandfjället (1230 moh.), Skeavratjahke (1191 moh.), Jorpetjahke (1181 moh.) og Anjeskutan (1201 
moh.). Det er mulig å ta flere topper på en dag. Detaljer omkring rutevalg og topper blir gjort sammen med deltakerne 
kvelden før. Lengde ca. 25 km., 8-9 timer og minimum 900 høydemeter.  Toppturer krever godt vær- og føreforhold, så vi 
tar værforbehold om det er mulig å komme seg på toppene. For å delta på denne turen kreves det at du har normalt gode 
skiferdigheter og brukbar kondisjon i tillegg til ski og bekledning beregnet for høgfjellet vinterstid. Det betyr at du må ha 
gått noen mil på ski tidligere i sesongen, helst med fjellski og ryggsekk. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10096 Skäckerfjäl-
len. NB! Maks 8 deltakere. Påmeldingsfrist  20. mars. 

9. juli Ormsetvatnet 
rundt i Verran.

1 dag Krevende. Kari Kolle, tlf. 959 01 040 
Kjellrunn Skjerve, tlf. 473 90 075
Kjentmann: Bjørn Bakkhaug

Oppmøte ved dammen på Ormsetvatnet kl. 09:30, alternativt på Straumen, Inderøy kl. 08:00 for samkjøring.Turen 
starter på P-plassen ved Ormsetdammen, går opp over Fossheia (514 moh.) og fortsetter vestover sør om Småtjønninn til 
Rørtjønnin (415 moh.). Rørtjønnin ligger i dalen sørvest for Ormsetvatnet, og her starter oppstigningen til selve Mefjellet. 
Litt over halvveis på turen når vi toppen av Mefjellet (593 moh.). Selve Mefjellet er lettgått, tørt og fint fjellterreng. Nord 
og øst for Ormsetvatnet krysser vi Vestre Trevasshøgda (581 moh.). Herfra slipper vi oss ned mot østenden av Ormset-
lonin (395 moh.). og starter oppstigningen til Vakkerheia og Oksålheia (510 moh.). Fra toppen av Oksålheia og tilbake til 
utgangspunktet er det i underkant av 1 km. Lengde ca. 22 km. tur/retur, 7-8 timer. Ta med mat og drikke for hele dagen. 
Kart: Norge-serien 1:50 000, 10094 Fosen. Påmeldingsfrist  6. juli.

29.-31. juli Kråksjøen- 
Teveldal/Storlien.

3 dager Krevende. Marius Grøtan, tlf. 458 84 565
Hege Semb, tlf. 926 33 084

Oppmøte på Kråksjøkrysset innenfor Ådalsvollen i Verdal kl. 08:30. Turen starter etter sti opp til Kråksjøen, videre på 
østsiden av Kråksjøen til en treffer på T-stien. Videre sørover forbi Sulsjøene fram til Ferslia, lengde ca. 20 km.  Dag to til 
Angeltjønnhytta, lengde ca. 17 km. Siste dag østover til svenskegrensen som følges sørover til Skurdalssjøen, videre til 
Teveldal/Storlien, lengde ca. 25 km. På dag to og tre er det mulig å ikke følge stien og gå over topper om været tillater det.
Kart: Norge-serien 1:50 000, 10096 Skäckerfjällen, 10095 Levanger og 10092 Åre. NB! Maks 6 deltakere.
Påmeldingsfrist  24. juli.

NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:
https://nt.dnt.no
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DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETS-
GRAD

TURLEDER ANNET

5.-7. august Topptur i svenske 
Skäckerfjällen fra 
Strådalen med 
overnatting i telt.

3 dager Krevende. Solveig Wennevik, tlf. 930 13 680  
Vidar Bakkan, tlf. 951 18 163 

Oppmøte på Verdal stasjon kl. 09:00 for samkjøring til Strådalen i Vera. Går inn til området nord for Mansjön for å slå 
leir på fredag. Topptur lørdag.  Aktuelle topper er Sandfjället (1230 moh.), Skeavratjahke (1191 moh.), Jorpetjahke (1181 
moh.). Toppturer krever godt vær så vi tar værforbehold om det er mulig å komme seg på toppene. For å delta på denne 
turen kreves det at du har normalt god kondisjon og har erfaring med å overnatte i telt og bære med alt utstyr som trengs. 
Det betyr at du må ha gått noen turer med tung ryggsekk tidligere i sesongen. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10096 
Skäckerfjällen. Påmeldingsfrist  31. juli.

12. -14. august Topptur til  
Storkjølhaugen 
1248 moh., med 
overnatting på 
Ferslia.

2 dager 
(fredag-
søndag)

Krevende. Svein Arne Risvold, tlf. 410 07 858
Wenche Bruvoll, tlf. 986 36 011

Oppmøte på Ferslia kl. 19:00 fredag kveld. Lørdag topptur til Storkjølhaugen med mulig besøk på flere topper i området. 
Søndag mulighet for å besøke andre topper. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10096 Skäckerfjällen og 10091 Stjørdalen. 
Samarbeid med Skarven Turlag. NB! Maks 12 deltagere. Påmeldingsfrist  7. august.

19.-21. august Tur til Kjølihytta, 
Kjøliskarven og 
Blåstøten.

3 dager Middels/krevende. Grethe Hesselberg, tlf. 959 77 914
Jorunn Hallan, tlf. 997 24 187

Oppmøte ved Jensåsvollen ved Riastvegen (skilt til Ålen fra Fv-705 Stugudalsvegen) fredag 21. august kl. 17:00. Vi går til 
Kjølihytta, lengde 6 km., langs den gamle gruveveien forbi Kjøli gruver til Kjølihytta (1050 moh.), hvor det blir overnatting 
i to netter. Lørdag går turen til Kjøliskarven (1288 moh.) og Blåstøten (1321 moh.). Søndag går vi en runde i nærområdet 
før vi returnerer til Jensåsvollen. Kjølihytta er ei sjølbetjent hytte med proviantlager. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10086 
Haltdalen. NB! Maks. 8 deltagere. Påmeldingsfrist 10. august.

NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:
https://nt.dnt.no
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SKARVEN

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

19.-20. mars Topptur til 
Kliningen.

2 dager Krevende. Stian Flobergseter, tlf. 916 86 586
Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542

Oppmøte ved Overvigdenes Forradal kl. 12:00 for transport til Vigdevann. Her er det muligheter for privat overnatting for 
å kutte ned på turlengden. Søndag møter vi Innherred turlag i Storbekkvelva på veien opp mot Kliningen (936 moh.). En 
topptur på ca. 20 km. tur/retur Vigdevann. For å delta på denne turen kreves det at du har normalt gode skiferdigheter og 
brukbar kondisjon i tillegg til ski og bekledning beregnet for høgfjellet vinterstid. Det betyr at du må ha gått noen mil på ski 
tidligere i sesongen, helst med fjellski og ryggsekk. Kart: Norgeserien 1:50 000, 10095 Levanger. NB! Maks 4 deltakere. 
Påmeldingsfrist 14. mars.

7. mai Dagstur til Fjellhov. 1 dag Lett. Torun Nesse, tlf. 415 20 290 Oppmøte ved Åtloskaret kl. 10:00. Vårtur på Nordfjellet Frosta med besøk på Fjellhov. Påmeldingsfrist  4. mai.

9. mai Førstehjelp på tur 
i samarbeid med 
Norsk Folkehjelp 
Stjørdal. Kveldstur 
inn til Hestsjøen på 
Stjørdal.

Lett. Nina Pettersen, tlf. 930 04 930
Per Flekstad, tlf. 901 52 228

Oppmøte ved parkeringa til Hestsjøen kl. 18:00. På turen innover til Hestsjøen vil vi både vise og øve på hvordan vi tar vare 
på oss selv og hverandre. Hva gjør du om uhellet er ute? Og hva skal vi ha med oss av utstyr på tur? Det og mere til vil vi gi 
svar på. Ta med mat og drikke, og tursekken din med det du pleier å ha med på tur. NB! Maks 20 deltakere. 
Påmeldingsfrist  6. mai.

10.-12. juni Bacecamp 
Bjørneggen med 
bruk av kart og 
kompass.

3 dager Lett/middels. Svein Arne Risvold, tlf. 410 07 858 Oppmøte på Bjørneggen kl. 19:00 for en trivelig kveld der vi blir bedre kjent og i fellesskap planlegger morgendagens 
rute. Vi har base på nye Bjørneggen og tar turer i nærområdet. Gruvfjellet, Falkangervola og Kluken kan være aktuelle 
turmål. Denne helga får deltagerne om de ønsker det en innføring i bruk av kart og kompass, både praktisk på dagtid og litt 
teoretisk på kveldstid.  Kart: Norge-serien 1:50 000, 10091 Stjørdalen. Påmeldingsfrist  5.juni.

17.-19. juni På grensen-sør, 
Ferslia- Angeltjønn-
hytta- Teveldal.

3 dager Middels. Stian Flobergseter, tlf. 916 86 586
Marit Øverkil, tlf. 974 31 023

Oppmøte på Ferslia for felles middag kl. 19:00 der vi blir bedre kjent og gjennomgår rutevalg. Dag to går turen fra Ferslia 
til Angeltjønnhytta, 17 km. Hvis været tilsier det, tar vi turen opp til toppen av Blåberga (1094 moh.). Tredje og siste dag 
går turen fra Angeltjønnhytta til Teveldal, 25 km. Vi følger merkinga som går østover på østsiden av fjellrekka Kjerringfjel-
let. På østsiden av Huva går turen langs grensen til Sverige og vi vil kunne se flere grenserøyser. Stien går gjennom lett 
terreng til vi kommer til sørenden av Skurdalssjøen. Herfra er det bare 3 km. ned til Teveldal. Kart: Turkart Meråker Nord. 
NB! Maks 8 deltagere. Påmeldingsfrist 12. juni. 

NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:
https://nt.dnt.no
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DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

21. juni Tjuvfisketur i Stjørd-
alsdalføret.

1 dag Lett/meget krevende. Hemmelig selvfølgelig Tjuvfiske er en fisketur med dobbel spenning. Får vi fangst eller blir vi fangst? Kun påmeldte får nærmere info. NB! Maks 15 
deltagere. Påmeldingsfrist 18. juni.

30. juni-3. juli Rundtur i Meråker-
fjella.

4 dager Krevende. Kay Morten Myrbekk, tlf. 908 37 989 Oppmøte på Bjørneggen kl. 09:00. Her er det mulig å selv bestille overnatting for både før og etter turen. Første etappe 
går forbi Lillefjell gruver i fjellandskap før vi går ned i myr og skog i Roltdalen. Første overnatting er på DNT sin minste 
betjente hytte, Schulzhytta, hvor middagen venter. Turens andre dag går ved foten av Fongen gjennom Ramskaret til den 
helt nye selvbetjente Ramsjøhytta. Dag tre krysser vi Skarpdalen til dagens mål Storerikvollen, som ligger med utsyn over 
Essandsjøen under Sylmassivet. Den siste dagen dreier vi nordover igjen mot utgangspunktet og når Bjørneggen igjen 
etter 4 dager og ca. 80 km. på tur. Kart: Turkart Meråker Sør. NB! Maks 12 deltagere. Påmeldingsfrist  25. juni.

9.-10. juli Fjelltur på islands-
hest i Meråkerfjella. 

2 dager Middels. Nina Pettersen, tlf.  930 04 930
Hesteguide og kjentmann:  
Leif Karsten Haugen, tlf. 928 24 355

Oppmøte ved Stjørdal stasjon, tid kommer senere. Samkjøring til og fra Teveldalen. Vi rir fra Teveldalen til Angeltjøn-
nhytta med Leif Karsten Haugen som guide på hans flotte islandshester. Vi beveger oss gjennom flott høyfjellsterreng 
rikt på dyre og fugleliv. Etter stell av hestene nyter vi en god og trivelig fellesmiddag før vi overnatter på Angeltjønnhytta. 
Dagen etter returnerer vi tilbake på hesteryggen til Teveldalen. NB! Maks 10 deltakere. Påmeldingsfrist 1.juli.  

23.-30.juli Norge på Tvers. 8 dager Krevende. Stian Flobergseter, tlf. 916 86 586 Oppmøte ved Hegra Festning kl. 09:00. Nå har du mulighet til å være med på en unik ekspedisjonsopplevelse over 8 
dager som vil gi deg minner for livet. Turen går langs den offisielle «Norge på Tvers»-ruten, langs 63º nord. Her følger du 
turistforeningens merkede ruter og overnatter på betjente- og selvbetjente hytter (Kvitfjellhytta, Prestøyhytta, Schulzhytta, 
Ramsjøhytta, Bjørneggen, Storerikvollen, Nedalshytta). Vi legger inn en ekstra dag for å besøke vår nye hytte, Bjørneggen. 
Om været tillater det vil siste dag avsluttes med topptur til grensevarden på Storsola. Fellestransport tilbake til Stjørdal. Kart: 
1:50 000, Norge på tvers. NB! Maks 14 deltakere. Påmeldingsfrist 18. juli. www.norgepatvers.no.
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DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

1.-3. august Fjellridning på 
Islandshest i 
Meråkerfjella.

3 dager Middels. Nina Pettersen, tlf. 930 04 930.
Hesteguide og kjentmann:  
Leif Karsten Haugen, tlf. 928 24 355

Oppmøte på Meråkerfjell ridesenter i Teveldal, tid kommer senere. Vi rir derfra med Leif Karsten Haugen som guide på 
hans flotte islandshester. Første dag rir vi til Storvallen, som ligger i Åre kommune i Sverige hvor vi overnatter. Andre dag 
rir vi til Storerikvollen som er en av landets triveligste betjenthytter. Her nyter vi en god tre retters middag etter en lang dag 
på hesteryggen og vi overnatter i flotte omgivelser. Tredje og siste dagen rir vi til Stordalen i Meråker hvor turen avsluttes. 
Vi beveger oss i både skog og åpent høyfjellsterreng, rikt på både dyre- og fugleliv. Det blir lange fine dager sammen med 
hestene og på kveldene sørger vi for godt stell av hestene før vi nyter sommerkvelden med god mat og trivelig samvær. 
NB! Maks 12 deltakere. Påmeldingsfrist  25. juli.

12.-14. august Topptur til  
Storkjølhaugen 
1248 moh., med 
overnatting på 
Ferslia.

2 dager 
(fredag-
søndag)

Krevende. Svein Arne Risvold, tlf. 410 07 858
Wenche Bruvoll, tlf. 986 36 011

Oppmøte på Ferslia kl. 19:00 fredag kveld. Lørdag topptur til Storkjølhaugen med mulig besøk på flere topper i området. 
Søndag mulighet for å besøke andre topper. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10096 Skäckerfjällen og 10091 Stjørdalen. 
Samarbeid med Innherred Turlag. NB! Maks 12 deltagere. Påmeldingsfrist  7. august.

13. august Six Summit 
Meråker.

10-12 
timer +

Krevende. Tove Jensen Røddesnes, tlf. 905 72 900
Levi Jensen Røddesnes, tlf. 404 55 026

Oppmøte ved parkeringa ved Mannlibekken kl. 09:00. En perfekt tur for deg som vil bestige flere av Meråkers 1000 meter 
topper på en og samme dag. Fonnfjellet, Røsshaugen, Storfjellet, Røsshaugskaftet, Sonlifjellet og Mannfjellet. Dette er en 
lang tur med mange høydemeter, så legg gjerne inn en del grunntrening. Krever gode værforhold. Kart: Norge-serien 1:50 
000, 10091 Stjørdalen. Påmeldingsfrist  10. august. 

19.-21. august Kanotur på 
Øvre Forra, 
overnatting i telt 
eller hengekøye.

3 dager Lett/middels. Stian Flobergseter, tlf.  916 86 586
Nina Pettersen, tlf. 930 04 930

Oppmøte ved Feren kl. 17:00. En kanotur nedover elva Forra er en ikonisk tur i Øvre Forra naturreservat. Turen starter over 
innsjøen Feren i Meråker med overnatting i Fersoset. Andre dag “slipper” vi oss nedover elva Forra til leir ved Sillermoen. 
De første milene av elva er det kun et par små stryk der elva slipper seg ned noen få meter til sammen. På store deler av turen 
renner elva nesten helt stille og bukter seg fram mellom kantskogen. Dette gir en unik padleopplevelse i vernede omgivel-
ser. Vi padler ned til Grytesdammen før vi drar kanoene over myra til bilvei i Heståsdalen i Levanger, turens tredje og siste 
dag. Erfaring fra kanopadling er en fordel, men ikke noe krav da opplæring vil bli gitt. Vi har kanoer til låns og koordinerer 
samkjøring. NB! Maks 10 deltagere. Om egen kano/Packraft benyttes kan gruppa utvides til maks 20 deltakere. Overnat-
ting i telt eller hengekøye. Kart: Norgesserien 1:50 000, 10095 Levanger. Påmeldingsfrist  14. august.
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2.-4. september Rundtur fra 
Sona-Kvitfjellhytta- 
Prestøyhytta.

3 dager Middels. Svein Arne Risvold, tlf. 410 07 858 Oppmøte ved Tversona kl. 17:30. Vi går opp til Kvitfjellhytta på ettermiddagen. Hytta er selvbetjent så her lager vi maten 
vår selv. Neste dag går vi videre til Prestøyhytta før vi tredje og siste dag går “beinveien” over fjellet til Sildra/Tversona. Kart: 
Norge-serien 1:50 000, 10091 Stjørdalen. NB! Maks 11 deltagere. Påmeldingsfrist  28. august.

8. september Sopptur på Frosta. 3 timer Lett. Torun Nesse, tlf. 415 20 290 Oppmøte ved Kiwi kl. 18:00. Soppkontrolørene Egil Håve og Anna Baadsvik blir med oss. De som vil kan ta med kaffe. 
Påmeldingsfrist  5. september. 

2. oktober Matlaging på tur. 1 kveld Lett. Tove Jensen Røddesnes, tlf. 905 72 900
Levi Jensen Røddesnes, tlf. 404 55 026

Oppmøtested og tid samt mer informasjon kommer på hjemmesiden. På denne turen er det ikke selve turen som er målet, 
men hvordan man forbereder og tilbereder enkel og god turmat. Påmeldingsfrist  29. september.
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DATO KURS

Digitalt Ambassadørkurs.

Vår/sommer  Grunnleggende turlederkurs.

Høst
Sommerturlederkurs.   
Datoen for teorikvelden besluttes i samråd med deltakerne.
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Har du turerfaring, fungerer godt i en gruppe med ulike mennesker og kan holde hodet 
kaldt når det trengs? Ønsker du å ta med andre ut og dele gode naturopplevelser? 
Da bør du vurdere DNTs turlederutdanning! 

Utdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en enhetlig basiskompetanse som 
sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, allsidig, trygt og 
naturvennlig friluftsliv, og i tråd med norsk friluftslivstradisjon. 
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VÆR EN DEL AV FELLESKAPET!
Frivillighet og dugnadsarbeid er selve ryggraden i Turistforeningens virksomhet 
og vi ønsker deg med på laget! Med den fantastiske innsatsen fra alle frivillige, kan 
vi opprettholde det varierte tilbudet som gir alle muligheten til å få gode og trygge 
naturopplevelser. Ønsker du å bidra inn i Nord-Trøndelag Turistforening, samtidig 
som du knytter nye vennskap og får unike opplevelser for livet? 
Ta kontakt med oss på e-post: ntt@dnt.no eller på tlf. 74 82 78 80.
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Postboks 232, 7501 Stjørdal       
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 10, 7500 Stjørdal

Tlf : 748 27 880 eller 788 27 880   |   ntt@dnt.no  |   https://nt.dnt.no


