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9 Dato Aktivitet / Vanskelighetsgrad Turleder / instruktør Informasjon

22. november
(2018)

Fjellsportkveld med foredrag Nina Gjensidigebygget 4.etg Stjørdal 
Vi arrangerer årlig fjellsportkveld for å inspirere, informere og samle fjellsportmiljøet i regionen.

Januar /februar Skiteknikk helg / Middels krevende Øyvind / Nina Åre 
Vi drar til Åre for å terpe på skiteknikk.

16. februar Skredvettdagen / Lite krevende Nina med flere Meråker alpinanlegg 
Vi inviterer til en aktiv og lærerik dag i alpinanlegget i Meråker. Skredvettdag i samarbeid med Meråker Alpinsenter og 
Norsk Folkehjelp, avd Meråker. Barnas turlag Meråker og Skarven turlag. 

11.-15. april Vintertur i Børgefjell. Opplev vakre, ville og eksotiske 
Børgefjell med pulk, telt og primus. / Krevende

Asgeir / Nina, i samarbeid 
med Namdal turlag

Vintertur i Børgefjell 
Turen går i hjertet av Børgefjell og vi kan by på majestetisk villmark. Turen starter ved Namsvatnet og går opp 
Viermadalen i retning Viermavatnet. Deretter dreier vi vestover og kommer ned ved Tomasvatnet ved Majavatn. 
Kart: Norge-serien 1:50 000; 10108 Røyrvik, 10112 Susendalen og 10111 Torsbotn evt. Turkart 1:50 000 
Børgefjell Sør og Børgefjell. Nord. Pris: kr. 500,- /800,- (medl./ikkemedlem). Inkludert i prisen er felles 
sikkerhetsutstyr som satellitt-telefon, GPS, sender/mottakere og turledelse. Transportkostnader kommer 
i tillegg. Påmelding til NTT nettside innen 02. april 2019.  VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur. 
«Namdal turlag Børgefjell».

Mars, april og mai Toppturhelger og ad hoc turer med muligheter for nydelig 
skikjøring / Middels

Øyvind, Nina Sylan, Åre/Storulvån 
Har du lyst til å dele gode skikjøreopplevelser med andre? Vi legger opp til adhoc-turer og drar dit det er god snø og 
godt vær. Del dine turplaner med oss, så kan vi formidle skikompis! 

14.-16. juni Grunnkurs fjellklatring / Middels krevende Arve Stavø Agdenes i Trøndelag 
Hovedmål med kurset er å gi deltakerne en inspirerende anledning til å oppdage gledene ved å klatre ute, og det skal 
vise en veg til å klatre på en sikker og naturvennlig måte.

26.-28. juli Fjellklatring på Innerdalstårnet / Middels krevende Trond, Oddveig
Gustav, Sindre og Nina

Innerdalen i Trollheimen 
Har du en drøm om å prøve fjellklatring; klatring på naturlige sikringer? Da er dette en fantastisk mulighet! Vi bestiger 
Innerdalstårnet etter flotte og luftige klatre ruter, men med dyktige og erfarne klatreinstruktører.

Høst Buldre- og klatrekvelder Levi, Tove, og Nina Stjørdalshallen

November Fjellsportkveld Nina Gjensidigebygget 4.etg Stjørdal 
Kom gjerne med ønske om tema for fjellsportkveld! 



Dato Aktivitet / Vanskelighetsgrad Turleder / instruktør Informasjon

22. november
(2018)

Fjellsportkveld med foredrag Nina Gjensidigebygget 4.etg Stjørdal 
Vi arrangerer årlig fjellsportkveld for å inspirere, informere og samle fjellsportmiljøet i regionen.

Januar /februar Skiteknikk helg / Middels krevende Øyvind / Nina Åre 
Vi drar til Åre for å terpe på skiteknikk.

16. februar Skredvettdagen / Lite krevende Nina med flere Meråker alpinanlegg 
Vi inviterer til en aktiv og lærerik dag i alpinanlegget i Meråker. Skredvettdag i samarbeid med Meråker Alpinsenter og 
Norsk Folkehjelp, avd Meråker. Barnas turlag Meråker og Skarven turlag. 

11.-15. april Vintertur i Børgefjell. Opplev vakre, ville og eksotiske 
Børgefjell med pulk, telt og primus. / Krevende

Asgeir / Nina, i samarbeid 
med Namdal turlag

Vintertur i Børgefjell 
Turen går i hjertet av Børgefjell og vi kan by på majestetisk villmark. Turen starter ved Namsvatnet og går opp 
Viermadalen i retning Viermavatnet. Deretter dreier vi vestover og kommer ned ved Tomasvatnet ved Majavatn. 
Kart: Norge-serien 1:50 000; 10108 Røyrvik, 10112 Susendalen og 10111 Torsbotn evt. Turkart 1:50 000 
Børgefjell Sør og Børgefjell. Nord. Pris: kr. 500,- /800,- (medl./ikkemedlem). Inkludert i prisen er felles 
sikkerhetsutstyr som satellitt-telefon, GPS, sender/mottakere og turledelse. Transportkostnader kommer 
i tillegg. Påmelding til NTT nettside innen 02. april 2019.  VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur. 
«Namdal turlag Børgefjell».

Mars, april og mai Toppturhelger og ad hoc turer med muligheter for nydelig 
skikjøring / Middels

Øyvind, Nina Sylan, Åre/Storulvån 
Har du lyst til å dele gode skikjøreopplevelser med andre? Vi legger opp til adhoc-turer og drar dit det er god snø og 
godt vær. Del dine turplaner med oss, så kan vi formidle skikompis! 

14.-16. juni Grunnkurs fjellklatring / Middels krevende Arve Stavø Agdenes i Trøndelag 
Hovedmål med kurset er å gi deltakerne en inspirerende anledning til å oppdage gledene ved å klatre ute, og det skal 
vise en veg til å klatre på en sikker og naturvennlig måte.

26.-28. juli Fjellklatring på Innerdalstårnet / Middels krevende Trond, Oddveig
Gustav, Sindre og Nina

Innerdalen i Trollheimen 
Har du en drøm om å prøve fjellklatring; klatring på naturlige sikringer? Da er dette en fantastisk mulighet! Vi bestiger 
Innerdalstårnet etter flotte og luftige klatre ruter, men med dyktige og erfarne klatreinstruktører.

Høst Buldre- og klatrekvelder Levi, Tove, og Nina Stjørdalshallen

November Fjellsportkveld Nina Gjensidigebygget 4.etg Stjørdal 
Kom gjerne med ønske om tema for fjellsportkveld! 

Fo
to

:  
 N

in
a 

Pe
tte

rs
en

 



REKLA
M
EBAN

KEN
.CO

M

OPP

Kontakt info: Nina Pettersen 
Tlf: 930 04 930 
Epost: nina.pettersen@dnt.no

Postboks 232, 7501 Stjørdal       
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 10, 7500 Stjørdal

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