DNT ung Telemark
Topptur
Klatring
Ski
Ekspedisjon
Båltur

Vandreturer
DNT ung er Norges største
friluftsorganisasjon for ungdom. Bli med, og få
nye venner og opplevelser for livet!
Stisykling

Padling

Fiske
Snorkling

Naturopplevelser for livet

Foto:

Surfing

Bli med på tur!
Informasjon om turer og arrangementer legges ut på facebook:
DNT ung Telemark
DNT ung Gautefall
Gi beskjed på arrangementssiden om du kommer. Påmelding til
turer gjøres via turkalenderen på telemark.dnt.no.

DNT Telemark dekker ofte deler av kostnadene på flere av
aktivitetene på årsplanen til DNT ung Telemark.

Se mer på: https://www.dnt.no/medlem/fordeler/

Naturopplevelser for livet
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FORDELER SOM MEDLEM:
Det er mange fordeler ved å være medlem i DNT. Som ungdomsmedlem
betaler du halv pris for overnatting på DNT- hyttene, får rabatt på en
rekke private fjellstuer og turisthytter over hele Norge, rabatt på
fjellhyttene til turistforeningene i Sverige, Finland og på Island, rabatt på
De historiske - hotell og spisesteder, du bor billig hos Thon Hotels, får
medlemspris på turutstyr og kart i nettbutikken eller direkte gjennom
utsalgsstedene til DNTs lokale medlemsforeninger, festivalrabatter og
rimelige forsikring i Gjensidige.

Årsplan DNT ung
Telemark 16-26 år

Søndag 13. januar: Kite og kos. Vi lærer oss å kite.

Fredag 15. februar - søndag 17. februar: Kitekurs på Haukeliseter. Påmelding via
turkalenderen på telemark.dnt.no. Samkjøring fra kontoret til DNT Telemark.
Onsdag 15. mars: Utekino i Skien Fritidspark. Oppmøte ved hovedinngangen kl
19:00.
Lørdag 27. april - søndag 28. april: Padlemoro i Sildevika sammen med DNT ung
Notodden. For mer info og påmelding se turkalenderen: telemark.dnt.no.
Lørdag 25. mai - søndag 26. mai: Telttur til Svanstul. Mulighet for å sove i felles
lavvo. Oppmøte kl 1200 ved p.plassen ved Flekkerhytta. Påmelding via
turkalenderen: telemark.dnt.no.
Lørdag 8. juni - søndag 9. juni: Topptur til Gaustatoppen. Vi overnatter i telt.
Påmelding via turkalenderen: telemark.dnt.no. Samkjøring fra kontoret til DNT
Telemark kl 09:00.
Torsdag 11. juli - Søndag 14. juli: BASECAMP Trolltunga i Odda. Det blir både via
ferratta, zipline, klatring og mye mer! For mer info og påmelding se turkalenderen på
telemark.dnt.no.
Lørdag 31. august - søndag 1. september: Natt i naturen med hengekøyer på
Svanstul.

Torsdag 31.oktober: Halloweenfilm ute i Skien fritidspark.
Søndag 3. november: Hjelp til på klatring med Barnas Turlag.
Tirsdag 12. november: Fullmånevandring til Vealøs. Det blir bål og gløgg!
Søndag 15. desember: Bli ren til jul: isbading og bålkos.
Kontakt: Madeleine Thiis Vestrheim, tlf: 46952605/
mailmadeleinevestrheim@gmail.com

Naturopplevelser for livet
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Lørdag 14. september - søndag15. september: Bli kjent - tur for USN- studenter på
Himingsjå turisthytte. Påmelding via turkalenderen på telemark.dnt.no.

Årsplan DNT ung
Gautefall 12-23 år
DNT ung Gautefall er et turlag bestående av ungdom som arrangerer
morsomme, hyggelige og spennede aktiviteter i Drangedal og omegn.
Informasjonen om turene legges ut på facebook: DNT ung Gautefall.
Fredag 18. januar - 20. januar: Skitur på Svanstul med overnatting på Fugleleiken.
Vi kjører sammen fra Drangedal bygdetun kl 10:00. Påmelding per tlf 95404364 til
Gro Hagen.
Fredag 12. april: Utekino. Arrangeres på bygdetunet i Drangedal kl 18:00. Ta med
godt med klær, noe å sitte på og sovepose. Vi serverer popcorn.
Lørdag 4. mai: Fisketur til Bjårvann. Oppmøte på Drangedal bygdetun kl 17:00.
Vi kjører felles fra bygdetunet og nordover til Bjårvann. Ta med god niste og fiskeutstyr.
Torsdag 30. mai: Tur til Rundkolltårnet. Mer info kommer på facebook: DNT ung
Gautefall.
Lørdag 22.juni - søndag 23.juni: Kajakktur på Toke med overnatting. Det blir
overnatting i telt eller lavo på en av øyene. Kano/kajakk kan leies for kr 300 dersom du
ikke har en selv. Våttkort er påkrevd. Påmelding per tlf 95404364 til Gro Hagen.
Lørdag 24. August: Topp sopptur i Tørdal. Vi går en topptur og kombinerer dette med
plukking av sopp. Med på turen tar vi med oss noen som kan gi oss opplæring i sopp. Ta
med niste. Oppmøte ved Drangedal bygdetun kl 11:00.

Kontaktpersoner:
Karlien, tlf: 91133786. Email: karlien.de.schuyteneer@drangedal.kommune.no
Gro, tlf: 95404364. Email: grha00@gmail.com

Bli med på basecamp
Trolltunga!
Basecampen vil finne sted i Skjeggedal/Odda, rett ved
spektakulære Trolltunga! Sett av datoene 11. juli - 14. juli, og bli
med på en minnerik opplevelse!
Her får du mulighet til å prøve ut en rekke ulike friluftslivsaktiviter.
Det blir Via ferrata til Trolltunga, zipline, padling, bading, sosialt
samvær og mye mer!
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For mer informasjon og påmelding se turkalenderen på
telemark.dnt.no.

Vil du bli turleder eller
frivillig i DNT?
DNT Telemark arrangerer en rekke ulike kurs for deg som har lyst til å
lære mer om turplanlegging eller har lyst til å bli turleder! Vi arrangerer
også instruktørkurs innenfor ulike friluftslivsaktiviteter. Se
telemark.dnt.no.
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Har du lyst til å være med å planlegge og arrangere turer sammen med
andre ungdom, ta kontakt med leder i DNT ung Telemark: Madeleiene
Thiis Vestrheim, madeleinevestrheim@gmail.com
eller leder i DNT ung Gautefall: Gro Hagen, grha00@gmail.com

Naturopplevelser for livet

