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Naturopplevelser for livet

Stisykling

Vandreturer

Padling

Surfing

Fiske
  Snorkling

Topptur
klatring

SKI
Ekspedisjon

Båltur

DNT ung er Norges største ungdomsgruppe
Bli med og få venner og opplevelser for livet.
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Naturopplevelser for livet

All turer blir lagt ut på facebook før turen.
F: Alt håp er UTE
F: DNT ung TELEMARK
F: DNT ung Gautefall
Gi besked der om dere kommer.
Om det blir forandringe vil det også bli gitt besked på face

DNT telemark dekker noen av kostnadene til flere av
aktivitetene på årsplanen til DNT ung Telemark. All aktivitet til
DNT ung Alt håp er ute er gratis.

FORDELER SOM MEDLEM
Det er flere fordeler som medlem, for eksempel får alle DNT ung
medlemmer gratis eller billig på DNT`sine hytter, Ungdom betaler 1/2
pris og bor ekstra billig på utvalgte hytter, Rabatt på en rekke private
fjellstuer og turisthytter over hele Norge, Rabatt på fjellhyttene til
turistforeningene i Sverige, Finland og på Island. 10% rabatt på De
Historiske - hotell og spisesteder
Bo billig hos Thon Hotels Festivaler Rabatt på forsikring i Gjensidige

Se mer på: https://www.dnt.no/om-dnt-ung/



Årsplan DNT ung
Telemark 16-26 år
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Naturopplevelser for livet

Søndag 21. Januar.
Kom deg ut dagen i skien fritidspark. Møt opp klokka 12:00. Vi blir ute og leker
hele dagen.

Søndag 18. Februar.
Skitur til Svanstul, vi kjører sammen fra DNT Telemark sitt kontor. Oppmøte
klokken 09:00

Søndag 18. Mars. (påmelding egen info kommer)
Tur til Gaustablikk alpinanlegg. Kjører sammen fra DNT kontoret i skien 08:00.

Søndag 29. April.
Stisykkeltur i Skogene bak skien fritidspark. Vi møtes i skien fritidspark klokken
11:00. Husk hjelm

Lørdag til Søndag 12 til 13 mai. (påmelding egen info kommer)
Helgetur til Gavelsjå / Lifjell. Oppmøte DNT kontoret i skien klokka 08:00

Mandag – Torsdag 06-09 August. (påmelding egen info kommer)
Bacecamp i Bø, det blir kano, klatring, kajakk og en tur til Lifjell. Oppmøte DNT
kontoret 08:00

Søndag 16. September.
Klatring ute. Oppmøte Ramberget klokken 11:00

Søndag 14 Oktober.
Topptur til Blefjell. Samkjøring fra DNT kontoret klokken 08:00

Søndag 11. November.
Oppmøte på Buldrekontoret i skien klokken 11:00. Ta med eget utstyr om du har.

Søndag 09. Desember
nissetur til Åletjern med julegrøt. Vi møtes på parkeringen på Gulset 11:00



Årsplan DNT junior
Alt håp er ute 12-16

Fo
to

:

Naturopplevelser for livet

Torsdag 11. Jan. Klatring inne i Skien fritidspark oppmøte skien fritidspark 18-20:00.
Ta med klatreutstyr om du har.

Torsdag 18. Jan. Førstehjelpskurs. Oppmøte DNT Telemark 18-20:00. Vi blir inne hele kvelden.

Torsdag 25. Jan. Snø kunst og farge. Vi skal være ute i fritidsparken oppmøte 18-20:00.
Ta med klær til å være ute.

Torsdag 01. Feb. Vi skal stå på ski i skien fritidspark, ta med ski og varme klær, om du ikke har ski gi oss beskjed min 3
dager før så fikser vi det. Oppmøte 18-20:00

Torsdag 08. Feb.  Vi skal på helgetur på vinterfjellet på Svanstul, planlegging er en viktig del av turen. Bli med å
planlegge oppmøte DNT Telemark 18-20:00

Fredag 16 – Søndag 18. Feb. Helgetur til Svanstul. Se egen info. Påmelding.

Torsdag 01. Mars Utekino i skogen. Ta med varme klær, oppmøte skien fritidspark 18-20:30

Torsdag 08. Mars. Rulletrening og snorkling inne i basenget i skien fritidspark, ta med badetøy og maske om du har,
oppmøte 18-20:30

Torsdag 15. Mars. Båltur til Hvitsteinskjønn, ta med hodelykt og klær etter været. Oppmøte 18-20:30

Torsdag 22. Mars. Klatring inne i skien fritidspark,  ta med eget utstyr om du har. Oppmøte 18-20:00

Torsdag 05. April. Mat i det fri.  Oppmøte i skien fritidspark 18-20:30

Torsdag 12. April. Rusletur i vårskogen. Oppmøte skien fritidspark 18-20:00

Torsdag 19. April. Bygg og bo i naturen. Vi fortsetter på leirplassen vår  i fritidsparken oppmøte 18-20:00

Torsdag 26. April.  Bygg og bo i naturen. Vi fortsetter på leirplassen vår  i fritidsparken oppmøte 18-20:00

Torsdag 03. Mai. De første fine skuddene til våren er klar for inhøsting, vi skal lage mat. Oppmøte skien fritidspark
18-20:30

Torsdag 24. Mai Klatring ute på Ramberget, ta med eget utstyr om du har. oppmøte Ramberget 18-20:00.

Torsdag 31. Mai Klatring ute på Ramberget, ta med eget utstyr om du har. oppmøte Ramberget 18-20:00.

Lørdag 9. Juni. Kanotur på Falkum elva,  Vi padler oppover til Skotefoss,  oppmøte DNT kontoret 10-16:00.
Påmelding, egen info kommer.



Årsplan DNT
Alt håp er ute 12-16
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Torsdag 23. Aug. Oppstart med Frisbigolf i skien fritidspark. Oppmøte 18-20:00

Torsdag 30. Aug. Hinderløyper i skogen til skien fritidspark. Oppmøte 18-20:00

Torsdag 06. Sept. Høstedag oppmøte skien fritidspark 18-20:00

Torsdag 13. Sept. Vi skal lage mat av det vi fant på siste torsdag. Oppmøte 18-20:00.

Torsdag 20. Sept. Padletur på kvelden. Oppmøte DNT kontoret.  Oppmøte 18-20:30

Torsdag 27. Sept. Frisbigolf  i fritidsparken, oppmøte 18-20:00

Torsdag 04. Okt. Orientering, oppmøte skien fritidspark 18-20:00

Torsdag 18. Okt. Forberedelse til helgetur, oppmøte DNT kontoret 18-20:00

Fredag 19. til Søndag 21. Okt. Helgatur, påmelding se egen info.

Torsdag 01. Nov. Hyggekveld med bilder fra 2018 og planlegging av 2019. Oppmøte DNT
kontoret 18-20:00

Torsdag 08. Nov.  Bygg og bo i naturen. Vi fortsetter på leirplassen vår  i fritidsparken oppmøte
18-20:00

 Torsdag 15. Nov Bygg og bo i naturen. Vi fortsetter på leirplassen vår  i fritidsparken oppmøte
18-20:00

Torsdag 22. Nov. . Klatring inne i Skien fritidspark oppmøte skien fritidspark 18-20:00.
Ta med klatreutstyr om du har.

Torsdag 29. Nov Rulletrening og snorkling inne i basenget i skien fritidspark, ta med badetøy og
maske om du har, oppmøte 18-20:30

Torsdag 06. Des. Gåtur i skogen, ta med hodelykt oppmøte Skien fritidspark 18-20:00

Torsdag 13. Des. Juleavslutning, oppmøte DNT Kontoret. 18-20:00



Årsplan DNT ung
Gautefall 2018.
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DNT ung Gautefall er et turlag bestående av ungdom som arrangerer
morsomme, hyggelige og spennede aktiviteter for ungdom i Drangedal og
omegn. Bli med på tur sammen med DNT ung Gautefall.

Inormasjonen om turene legges ut på facebokk: DNT ung Gautefall.

Fredag 02. Mars Måneskinnstur med snømorro
Vi samler ved Knarrstua på Fjågesundheia og legger opp til to alternative løyper. Enten
kan man være med opp til gapahuken. Eller man kan være med Myrheim rundt, denne
turen er fint for alle, også for de som er mindre godt trent eller nybegynnere. Vi satser på
at fullmånen blir med på tur. Etter turen blir det bålmat og kos i Knarrstua! Oppmøte ved
Knarrstua kl.17.30.

Lørdag 24.PÅSKEFEIRING
Vi går på ski opp til Skarsfjell. Ta med ski (evt fjellski for de som har), god niste. Litt
krevende tur. Oppmøte ved Brosdal kl.10.00. Samkjøring fra Drangedal kl.9.15.

Søndag 11. Februar. ISFISKEKONKURANSE
På Bråttjenn ved Straumekrysset. Oppmøte kl.12.00. Aldersgruppa: 12-20 år.

Lørdag 19.- mandag 21. mai. TELTTUR
Vi tar på oss fjellskoa og flytter ut i Tørdals dype skog. Vi sover ute i telt i to netter.
Pakkeliste kommer senere, følg med på vår facebookside. Bindende påmelding til
Karlien, tlf. 91133786.

Kontaktperson:

Karlin: 91133786
Epost: karlien.de.schuyteneer@drangedal.kommune.no



Årsplan DNT ung
Gautefall 2018.
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Lørdag 30 juni- søndag 1 juli KAJAKKTUR MED OVERNATTING
Tradisjonen tro tar vi også i år en kajakktur på vakre Toke. Vi slår leir på en av de fine
øyene og overnatter i telt, lavvo eller under åpen himmel. For å padle kajakk kreves
det våtkort. Hvis du ikke fikk med deg våtkortkurset fra i fjor, men er interessert i å
lære, så si ifra. Det kan bli satt opp flere våtkortkurs. Oppmøte ved Toke brygge
lørdag 30. juni kl.10.00. Bindende påmelding til, begrensede plasser.

Lørdag 25. august KLATRING – HØYT OG LAVT i Steinsholt (vestfold)
Vi tar turen til Høyt og Lavt klatreparken i Steinsholt. Avreise fra Drangedal
togstasjon kl.8.30.  Bindende påmelding til Karlien, tlf. 91133786

Fredag 5. oktober TOPPTUR
Topptur til Siljefjell på Voje. Felles avreise fra bygdetunet kl. 16.45. Kle deg etter
været og ta med hodelykt og bålmat.

Fredag 21. desember JULEAVSLUTNING Ute i det fri
Oppmøte på bygdetunet kl.18.00 Vi planlegger noen morsomme aktiviteter og
serverer god mat over bålet. Det blir også en liten tilbakeblikk på året som har gått.



Bacecamp 2018
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Bli med på DNT ung Telemark sine bacecamper .
I 2018 har vi to bacecamper i Bø.

Program for Bacecamp 2018
Dag 1 Kanopadling
Dag 2 Elvekajakk
Dag 3 Klatring i fjellet
Dag 4 Fjelltur

Bavecamp DNT ung  Alt håp er ute 12-16 år. Gratis
Mandag - Torsdag 30 Juli - 02 August.

Bacecamp DNT ung 16- 26 år. Egenandel på kroner 1500.
Mandag – Torsdag 06-09 August.

PÅMELDING (Det er begrensede plasser)
send: Navn, telefon nr, epost, altder, alkergier og kontakt til forestatte til
telemark@dnt.no
Mer info på: se vår hjemmeside telemark@dnt.no


