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DNT ung Trøndelag

MER INFO
www.dntung.no/trondelag 
dntung.trondelag@dnt.no 

Kontakt oss:  
anne@tt.no  
739 24 200/ 938 84 619

Turer og 
aktiviteter
for deg mellom 13-26 år

> Hver torsdag kl 18:00
> Utehallen Trondheim,              
    Ormen Langes vei 15
> Gratis leie av utstyr
> Medlemspris kr 60
> Du trenger ingen erfaring
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Følg oss på:
www.facebook.com/dntungtrondelag 
eller finn mer informasjon om turene på www.dntung.no/trondelag

DNT ung Trøndelag arrangerer turer, kurs og camper for deg mellom 13 og 26 år, som har lyst på 
utfordringer og spennende naturopplevelser sommer og vinter. På arrangementene treffer du ungdommer 
på din egen alder som liker friluftsliv, fart og spenning.

Dato Turmål

16. januar Spillekveld på Rønningen

19.-20. januar Brattkortkurs i klatrehallen på Steinkjer med overnatting i gapahukene på Svarttjønna for alle 
som vil!

8.-10. februar Snøhuletur

13. februar Spillekveld på Rønningen

8.-10. mars Trekanten i Trollheimen på ski 16-26 år

13. mars Spillekveld på Rønningen

22.-24. mars Toppturshelg til Storlidalen 16-26 år

4.-7. april Landsmøte DNTung på Teveltunet

7. mai Kajakk-kveld på Stavsjøen

26.mai Klatrestigen på Munken

22. mai OPPTUR

15.-16. juni Grilling and chilling

24.-28. juni Newtoncamp Jøldalen 13-16 år

19.-26. juli Expedisjon Norge på Tvers 16-26 år

1.-5. august Basecamp Trollheimen 16-22 år

5.-9. august Basecamp Trollheimen 13-16 år

16.-18. august Fumund-Røros i kano

28. august Medlemskveld Høyt og lavt Trondheim

6.-8. september Toppturshelg i Gjevilvassdalen

17. september Kajakk-kveld på Stavsjøen

4.-6. oktober Vi besøker Norges geografiske midtpunkt

16. oktober Spillekveld på Rønningen

18.-20. oktober Grunnleggende turlederkurs for ungdom 16-26 år

8.-10. november Brattkortkurs

13. november Spillekveld på Rønningen

BLI MED PÅ TUR BLI  MED  PÅ DUGNAD

Dugnadene er gratisturer (inkludert mat, transport og overnatting), man jobber og kan 
lære mye praktisk av hverandre, og har det hyggelig sosialt. Du trenger ingen spesielle 
kvalifikasjoner for å være med på dugnad, så lenge du er interessert i å bidra med å holde 
DNTs hytter ved like! De som arrangerer dugnad, har gjerne erfaring med de konkrete 
oppgavene. Dugnadene planlegges noe senere enn øvrige turer. Aktuelle dugnadsturer 
publiseres på vår nettside og reklameres for via Facebook.
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DNT Ung Trøndelag har siden våren 2017 arrangert egne 
dugnader på TTs og NTTs hytter. Dugnadene arrangerer vi selv.

På en typisk dugnad skraper og beiser man yttervegger, gjør snekkerarbeide slik 
som bytte av veggkledning, isolering, nye utemøbler, gravearbeider eller 
lignende. Vi har også hatt dugnader der vi har koblet opp solcellestrømanlegg.
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