
Gjør turen mer spennende
Ta turen med SjekkUt appen!

Sjekk ut ditt nærområde
Oppdag skjulte perler nær der du er

Meld deg på nå!
Hvert år trekkes premier blant de som 
har registrert seg på flere enn 25 ulike 

turposter, og blant de som har registrert 
seg på mer enn 50 poster totalt.

 

 

10 flotte SjekkUt turer 
med

30 turposter i Horten
 

I 2018 er Den Norske Turistforening –
DNT  150 år.  I Vestfold blir dette markert 
ved at DNT Vestfold publiserer 150 
SjekkUt-turer.

Vi i DNT Horten har lagt ut 10 flotte turer 
hvor du kan samle 30 lokale turposter.
De fleste poster er enkle å nå og turene er 
beskrevet på vår hjemmeside:
   https://horten.dnt.no/turstier/

De som samler flest SjekkUt poster lokalt i 
Horten eller totalt i Vestfold blir premiert.  

Meld deg på nå! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appen er gratis og tilgjengelig i Appstore og Google Play. 
 
Med SjekkUT-appen kan du finne dine favorit-
turposter og skjulte perler nær der du er.  
Med appen kan du:  

- Se kart som viser hvor du er og 
turpostene i nærheten  

- Sjekke inn digitalt på turposten med 
mobiltelefon din 

- Signere den digitale gjesteboka for 
hver turpost  

- Ta et bilde av deg selv på turposten og 
dele på sosiale medier  

- Se hvor mange og hvilke turposter 
du har sjekket inn på 

Opprett brukekonto for komme i gang!  
Det er gratis å opprette en brukerkonto.  Du 
trenger ikke være medlem i DNT.   
Men du må ha en DNT-brukerkonto og logge 
deg på for å kunne ta i bruk appen og sjekke 
inn på turpostene.  
Hvis du ikke har en DNT-brukerkonto kan du 
enkelt registrere deg når du åpner appen eller 
på forhånd via www.dnt.no/minside/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karljohansvern  - ca. 6 km
Startpunkt: Lokalhistorisk museum
     ut.no/turforslag/118045/
     ut.no/turforslag/118073/
     ut.no/turforslag/118066/
Turposter: Møringbatteriet
 Tivolibatteriet
 Festplassen
 Fyllingbatteriet 

Braarudåsen/Røreåsen – ca 2,5 km
Startpunkt: Holtan u-skole
     ut.no/turforslag/116673
Turposter: Pannekaka  

 Bassenglokket
 Festningen

Hortensmarka sør  - ca. 5 km 
Startpunkt: Borre golfbane
     ut.no/turforslag/115088
Turposter: Fugletårnet
 Eydeparken

 Trolltjern
 Kirkeberget
               

Hortensmarka  nord – ca 5 km
Startpunkt: Nordskogen skole
     ut.no/turforslag/118206
Turposter: Tømmersletta
 Knudsrødhytta   

 Eiketoppen
 Nordlibakken
 Utsikten              
 Kvisla
                

Slettefjell  runden – ca 7 km
Startpunkt: Falkensten
     ut.no/turforslag/1113752
Turposter: Varnestangen 

 Slettefjell            
 Tretopphyttene     

Løvøya  runden – ca 3,5 km
Startpunkt: Vadfiskerstua
      ut.no/turforslag/115305
Turposter: Løvøysund-Kystledhytte

 Jesusbukta                          
 Stormodden   
 Prekestolen

Tufteåsen og Frebergsvik – ca. 6 km  
Startpunkt: Skaane pukkverk
     ut.no/turforslag/114769
 Turposter: Skihytta
 Skaanevettan
 Garnbakken - Frebergsvik

 Frebergskastet  
             
Borrehaugene og Fjugstad – ca. 8 km
Startpunkt: Noah-tunet
      ut.no/turforslag/114958
      ut.no/turforslag/115002 
Turposter: Noatunet                 

 Borrehaugene  
 Fjugstad 
 Adalstjernet

 Fogdeskogen
 Gildehallen                   

Skoppum  - ca. 4,5 km
Startpunkt: FV666 – Viulsrød
     ut.no/turforslag/118235
     ut.no/turforslag/118218
Turposter: Adalsborgen

 Reiersborgen  

Åsgårdstrand  rundt – ca. 6 km
Startpunkt: Badeparken
     https://ut.no/turforslag/114879
     https://ut.no/turforslag/114917
Turposter: Bakkåsen   

 Munch’s hus        

Andre turposter i Horten
 Skotås

 Kjærranåsen

10 flotte SjekkUt turer med mer enn 30 turposter i Horten
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Med SjekkUT-appen kan du finne dine favorit-
turposter og skjulte perler nær der du er. 

Med appen kan du: 
 - Se kart som viser hvor du er og 
  turpostene i nærheten 
 - Sjekke inn digitalt på turposten med 
  mobiltelefon din
 - Signere den digitale gjesteboka for 
  hver turpost 
 - Ta et bilde av deg selv på turposten og 
  dele på sosiale medier 
 - Se hvor mange og hvilke turposter du 
  har sjekket inn på

Opprett brukekonto for komme i gang! 
Det er gratis å opprette en brukerkonto.
Du trenger ikke være medlem i DNT.  
Men du må ha en DNT-brukerkonto og logge 
deg på for å kunne ta i bruk appen og sjekke 
inn på turpostene. 
Hvis du ikke har en DNT-brukerkonto kan du 
enkelt registrere deg når du åpner appen eller
på forhånd via www.dnt.no/minside/

DNT Horten
E-post: horten@dnt.no
Postadresse: DNT Horten,
 Postboks 148, 3191 Horten
Besøksadr: Intersport Solberg Sport
 Anders Jørgensensgt 15, 3187 Horten
Hjemmeside: horten.dnt.no
Facebook: www.facebook.com/dnthorten/


