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JOTUNHEIMEN: Noen ganger 
blir turen en solskinnshistorie. 
Foto:  Marius Dalseg Sætre.

 «UT PÅ TUR ALDRI SUR» var det noen som sa en gang. Det er nok en sannhet 
med modifikasjoner, for alle som har gått på tur, vet hvor sur man kan bli av gnagsår eller 
våt matpakke. Og alle som har gått på tur, vet også at både det ene og det andre kan skje 
selv den mest drevne turgåer. Men likevel returnerer vi til stiene, skogene og toppene. 

Det vi vet, er at flere og flere vil gå på tur. Aldri har vi hatt så mange overnattinger på 
 hyttene våre eller så mange deltagere på turene eller så mange frivillige som ønsker å 
bidra. Monsen dro oss gjennom fjellet både til fots og på tv-skjermen i 2018. I sommer 
går vi på egenhånd og opplever enda flere bekker, topper, skoger, stier og daler. Heldigvis 
krever ikke naturen at du er Lars Monsen. I dette programmet håper vi å ha noe for alle. 
Til inspirasjon og deltagelse.

God tur!

DNT Oslo og Omegn, Storgata 3, 0155 Oslo
22 82 28 00 / dntoslo.no / marked@dntoslo.no
DNT Oslo og Omegn er miljøsertifisert og bruker miljøgodkjent papir. 

UTGIVER: DNT Oslo og Omegn
OPPLAG: 100 000
REDAKTØR OG DESIGN: Jasemin.folvik@dntoslo.no
TRYKK: Panzerprint

BETJENTE HYTTER36

40 SELVBETJENTE HYTTER

42 TURSENTRENE
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FINT Å VITE

DNT-NØKKELEN  
DNTs standardnøkkel passer til de aller fleste ubetjente og selvbetjente hytter. Det er 
derfor en god regel å alltid ha med seg nøkkelen når du skal på tur. Medlemmer kan få 
nøkkelen mot et depositum på kr 100. Bestill DNT-nøkkelen i vår nettbutikk eller i ett 
av våre tursentre. 

BRUER
DNT Oslo og Omegn har omtrent 200 bruer i fjellet. Sommerbruene følger åpnings-
tidene til nærmeste betjente hytte. Skal du til fjells tidlig på våren eller sent på høsten, 
er det lurt å ta en sjekk om bruene ligger ute. Hyttenes åpningstider finner du på ut.no 
eller dntoslo.no/hytter.

TRANSPORT TIL FJELLS
Det går tog og busser i alle dalfører fra Oslo til fjells. Vi anbefaler deg å bruke appen til 
Entur.org for å planlegge din reise. Entur gir deg reiseforslag på tvers av fylker og kollek-
tivselskaper og gjør det enkelt å finne den beste ruten fra dør til fjells.   

FØREMELDINGER
På våre nettsider legger vi ut turfolkets og lokalfolkets siste nytt, rapporter og tilbake-
meldinger fra vær og føreforhold i fjellet. Fotturforholdene i fjellet kan være svært 
 varierende - spesielt i starten på sommeren. Du vil finne føremeldinger for alle fjellom-
rådene DNT har hytter. Sjekk dntoslo.no/forerapport når du planlegger turen din.    

SMARTE APPER
Det er et fåtall steder i fjellet som har dekning. Men når du likevel kommer over en strek 
eller to, kan det være greit å være forberedt. Last ned disse appene før turen: Værvars-
lingsappen yr.no, Entur – Reiseplanlegger, DNT Medlem, Hjelp 113, DNT Sjekk Ut, 
Ut.no, varsom.no og skred.no.  

Første bud i fjellvettreglene er: Planlegg turen og meld fra hvor du går. En god 
 gammel regel som gjelder år etter år og tur etter tur. Å planlegge turen i god tid, 
sikrer god forberedelse og informasjon om rute og utstyr tilpasset turen din.

ENKEL  
Lette dagsturer på merkede ruter 
eller arrangementer som passer 
for alle. 

MIDDELS  
Dagsetapper på inntil 10-15 km, 
for det meste på merkede ruter. 
Passer for deg som er i normalt
god form. 

KREVENDE  
Dagsetapper på inntil 20-25 km, 
delvis utenom merkede ruter. 
Passer for deg som er i god form 
og har noe fjellerfaring. 

EKSTRA KREVENDE 
Dagsetapper på mer enn  25 km, 
ofte utenom merkede ruter. Passer 
for deg som er i svært god form og 
har god fjellerfaring. 

FAMILIETUREN:  Nøye planlegging før turen er oppskriften på en god og minnerik opplevelse. Foto: Marius Dalseg Sætre. 

GRADERING
Er du usikker på hvor krevende turene er? De fleste av DNTs fellesturer og 
aktiviteter er merket med både hvem turen passer for og hvor krevende den 
er. Les nøye om turen og nivået på forhånd. Da er det lettere å velge riktig 
tur for deg. Merk at de ulike nivåene kun er generelle graderinger, som ikke 
 nødvendigvis passer for alle turer og aktiviteter, og at terrenget kan være 
svært varierende. En topptur kan for eksempel være bare en kort dagstur 
men likevel  gradert som krevende.

TIPS TIL UTSTYR
Å dra på tur i fjellet kan kreve forskjellige typer utstyr og bekledning. Noen 
turer krever både mye og riktig utstyr. Men alt må ikke være selveid eller 
nytt! På nett selges det mye brukt utstyr til en rimeligere pris. På bua.io kan 
du låne utstyr til sport og friluftsliv helt gratis. Kom gjerne innom ett av 
våre tursentere i Oslo. Både i Storgata 3 og på Sørenga kan du finne brukte 
kvalitetsklær og betale med vipps direkte til selger. Her finner du også mye 
utstyr til medlemspris. Det viktigste er at det passer deg og din tur.
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KART OG KOMPASSKURS
Hvordan står det til med kompasskunnskapene 
dine? Før du drar på tur, kan det være greit med 
en oppfrisking av kart- og kompassferdighetene til 
deg og turfølget ditt. Flere og flere syns det er både 
nyttig og gøy å bruke kartet og kompasset på tur. 
Derfor setter DNT Oslo og Omegn opp enda flere 
kurs i 2019. Sjekk dntoslo.no/aktivitet for å finne 
et kurs som passer deg. 

PAKKELISTE 
Å pakke for turen er noe av det viktigste du gjør 
før turstart. Balansen mellom å ha med det 
 nødvendige, men samtidig ikke ha for tung sekk, 
er ikke alltid lett. På Fjellvettsidene på ut.no kan 
du finne god informasjon før turen og helt supre 
pakke lister som du enkelt kan følge og krysse av 
 ettersom det er pakket.

STIER
Unngå å tråkke nye stier der det allerede eksisterer 
en sti. Invester i gode tursko som tåler å bli våte!

BÅL 
Skal du tenne bål, bruk en bålplass som allerede 
eksisterer (NB! Vær obs på brannfare i sommer-
månedene. Sjekk først at det er lov å tenne bål). 
Du kan også brenne rester og annet avfall som lar 
seg brenne på bålet. Eksempler på ting som godt 
kan brennes, er dopapir, tørre matrester og papp. 

SØPPEL 
Ta alltid med deg hjem igjen det du har hatt med 
deg ut på tur. Naturen bruker to år på å bryte ned 
appelsinskall, og plast kan ta opp til 500 år å  bryte 
ned! Derfor gjør du naturen en stor  tjeneste om 

SPORLØS FERDSEL
Allemannsretten gir oss rett til mye, men den innebærer også et ansvar; at vi tar godt vare på naturen 
og ikke lar det ligge igjen spor etter oss. Her er noen tips for å ferdes sporløst:

FØLG STIEN:  Bruk sko som tåler å bli våte og møkkete, da kan du følge stien uansett. Foto: Marius Dalseg Sætre. 

p DÅRLIG VÆR? Les deg opp 
på fjellvettreglene før du legger ut på 
fjelltur. Foto: Marius Dalseg Sætre.

du også plukker med deg søppel du kommer over 
når du er ute på tur. Et tips er å ta med seg en egen 
pose dedikert for søppel!   

SATT OPP GAPAHUK? 
Har du bygget opp noe mens du var ute, ta det ned 
igjen før du forlater stedet. En god huskeregel er 
at det skal se ut som ingen har vært på område når 
du er ferdig med å raste eller telte.  

DYRELIV 
Vis hensyn til dyre- og fugleliv når du oppholder deg 
i naturen. La ville dyr være i fred, og husk at  søppel 
du legger igjen kan være skadelig for dem. Mat eller 
søppel som oppbevares utenfor teltet, kan fort bli 
tatt av dyrene. Så pass på!

FOR BARNEFAMILIER
Turboteamet fra Barnas Turlag inviterer til lek 
og moro på utvalgte betjente hytter i høstferien. 
Store og små er garantert nye venner og flotte ute-
opplevelser!  Les mer om tilbudet på  dntoslo.no/
barn. 

FJELLVETTREGLENE 
Uansett om du er nybegynner eller en dreven fjell-
vandrer er fjellvettreglene gode å ha i bakhode før 
og under turen. 

En eller annen gang i løpet av turlivet vil man 
komme i usikre situasjoner. Fjellet er lunefullt, 
og en hyggelig tur kan plutselig endre seg til å bli 
mindre hyggelig. Derfor er det betryggende å ha 
satt seg godt inn i fjellvett reglene før turen. 

Fjellvettreglene kan du lese om flere steder, 
men vi anbefaler å sjekke ut.no/fjellvettreglene.

SOMMER 2019
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LIOMSETER MED BESTEFORELDRE 
Gi barna en super start på sommerferien! En av årets nyheter er besteforeldretur til 
 Liomseter. I vakre Langsua ligger alt til rette for lærerike og gledesfylte dager for unge og 
ikke fullt så unge. Dere får orientere med kart og kompass, følge merkede stier til snille 
topper og fyre opp koselige leirbål. Etter fine turer i vakkert sommerfjell kan dere nyte 
ettermiddagene og kveldene på tunet og i den koselige stua. Vertskapet sørger for gode 
senger og nydelig, lokalprodusert mat.

FAMILIENS FØRSTE FJELLTUR – FEMUNDSMARKA
Nyt høstferien i magiske Femundsmarka! Bo fast på den trivelige hytta Svukuriset og 
bli med på varierte og lettgåtte dagsturer. Her får dere kikke på beverdemninger, prøve 
fiskelykken og kanskje også se en reinsdyrflokk. Fjellområdet rundt Femunden har et 
spennende landskap og rikt dyreliv. Turen er tilpasset familier som ikke har så mye tur-
erfaring, og vi setter opp felles busstransport begge veier – enkelt og miljøvennlig.

GÅ I MONSENS FOTSPOR: Bli med og gå den første etappen av Monsen minutt for minutt. Foto: Marius Dalseg Sætre. 

TURNYHETER
Vi har mange flotte aktiviteter i sommer. Flere av turene våre er populære gjengangere 
som vi gjennomfører år etter år. Hvert år prøver vi også å ta med nye ruter, tematurer 
eller konsepter. Vårt mål er alltid å kunne tilby noe for folk i alle aldersgrupper og 
livssituasjoner. Her er noen av nyhetene for sommeren 2019.

LYNXTUR
Glad i å løpe? Lynxturene er turer for løpeglade fjellfolk! Hardangervidda byr på utrolig 
fint og lettløpt terreng, uten altfor harde motbakker, og vi har lagt opp til en fantastisk 
fin løpetur på ca. 130 km. Vi overnatter på betjente hytter og følger MASSIV IV ruta. 
Toppen Hårteigen, kalt "Veiviseren i Vest" følger med oss på turen.

Vi løper med lett sekk på gode T-merkede stier hele veien. Vekt på sekken vil være 
ca. 5-6 kg (med vann og nistepakke). Les mer om distansene, krav til turen og annen 
informasjon på våre nettsider.

TV-RUTA
Var du en av de mange tusen som satt klistra til TVen og fulgte Lars Monsens tur på 
Hardangervidda minutt for minutt sist sommer, og skulle ønske du var med? Nå kan 
du gjenoppleve hele turen sammen med oss. Riktignok uten kameraer, men likefullt en 
fantastisk tur i godt selskap! Vil du gå TV-ruta i Jotunheimen i stedet? Se side 18. 

FRA VIA FERRATA TIL BESSEGGEN
Bli med opp bratte fjell og over skarpe egger i Jotunheimen! Vi starter med en tur 
utenom det vanlige og går Via Ferrata helt til topps på Synshorn. Navnet Via Ferrata 
 kommer fra Italia, der de bygde «jernvei» i fjellet under første verdenskrig. Helt uten 
klatre erfaring kan du ta deg opp en nesten loddrett fjellvegg! Så går turen videre med 
en vakker båttur over Bygdin og fottur videre til Gjendebu. Deretter går vi den velkjente 
ruta over Besseggen.

FLERE KART OG KOMPASSKURS 
Både på Sørenga og i Storgata 3 setter vi opp kart- og kompasskurs på våren og høsten. 
Dette har vist seg å være så populære kurs at vi setter opp enda flere! Meld deg på dette 
3- timers grunnleggende kart- og kompasskurset du også. Og gjør deg klar for drømme-
turen i fjellet. 

LYNXTUR
TURKODE: 12309

FRA VIA FERRATA TIL
BESSEGGEN
TURKODE: 12360

KART OG KOMPASSKURS
TURKODE: 12130
TURKODE: 12185

TV-RUTA – HARDANGERVIDDA
TURKODE: 12243

LIOMSETER MED 
BESTEFORELDRE
TURKODE: 12379

FAMILIENS FØRSTE  FJELL-
TUR – FEMUNDSMARKA
TURKODE: 12398

TV-RUTA – JOTUNHEIMEN
TURKODE: 12240
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Lyst på en tur utenom det vanlige hvor du kan oppleve de aller flotteste fjellområdene 
og ypperste vandrerutene i Norge? Vi har laget tre hytte til hytte-turer som kan gi deg 
 nettopp dette. MASSIV, Saga og Fjell til Fjord er tre magiske eventyr som vil gi deg 
naturopplevelser for livet!

FJELL TIL FJORD
En eventyrlig vakker tur som tar deg gjennom Skarvheimens kontrastfylte terreng. Fra 
karrig høyfjellsterreng på Finse, over viddene til Geiterygghytta og videre ned gjennom 
frodige, dype og mektige Aurlanddalen. 

Den klassiske ruten tar deg gjennom 57 km med det vakreste norsk natur har å by på. 
Fra Finses monumentale høyfjellslandskap til de frodige, dype dalene ned mot Aurland. 
Gjennom dramatiske fossefall til romantiske blomsterenger. Dager fylt med små og store 
unike opplevelser, som hører hjemme på enhver bucket list. Alt på DNTs merkede stier, 
med overnatting på betjente hytter. 

SAGA
230 kilometer over Ringebufjellet, gjennom Rondane og Dovrefjell. Alt langs DNTs 
t-merkede stier, med overnatting på betjente og ubetjente hytter. På turen beveger 
du deg på både historisk og sagnomsust grunn – fra birkebeinernes flukt med Håkon 
Håkonsson lengst sør til eventyrlige Snøhetta i nord. Stadig flere ønsker å gå langt. Vekk 
fra hverdagens kjas og mas og ut i den frie natur. Skape sin egen SAGA.

MASSIV
Ønsker du deg en skikkelig styrkeprøve? Denne 350 km lange fjellturen på Norges tak 
tar deg gjennom de fire store fjellområdene Breheimen, Jotunheimen, Skarvheimen og 
Hardangervidda.

Du kan ta MASSIV etappevis over flere sesonger eller gå hele turen i ett.  Du følger 
DNTs merkede ruter og overnatter på betjente og selvbetjente hytter.

tPUST UT:   Skogadalsbøen er et 
 etterlengtet syn på den tøffe MASSIV-
ruta. Foto: Marius Dalseg Sætre.

VÅRE TURFAVORITTER 

AURLANDSDALEN FRA 
FJELL TIL FJORD
TURKODE: 12212

SAGA I 
LILLEHAMMER – RONDANE 
TURKODE: 12135

SAGA II 
RONDANE – DOVRE
TURKODE: 12136

MASSIV I – BREHEIMEN
TURKODE: 12131

MASSIV II – JOTUNHEIMEN
TURKODE: 12132

MASSIV III – SKARVHEIMEN
TURKODE: 12133

MASSIV IV – 
HARDANGERVIDDA
TURKODE: 12134
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Femundsmarka

Rondane

Oslomarka

Hardangervidda

Skarvheimen

Jotunheimen

Breheimen

Dovrefjell

Langsua

Alvdal Vestfjell

TURPROGRAM
Bli med oss på tur i fjellet i sommer! Her finner du alle turene vi 
arrangerer. Finn turen din her eller gå inn å bestill på dntoslo.no.
Søk gjerne opp turnummeret og les mer om turen på våre sider. 
Husk at alle DNT-medlemmer får rabatt. I denne oversikten finner 
du alle fjellturene våre, men vi har mange flere arrangementer, 
turer og kurs i nærmiljøet. Les mer på dntoslo.no/aktivitet.

Vi kjenner fjellets hemmelighet,
helt ned til grunnfjellet.
Hvor det kommer ifra, og
hvor gammelt det er.

Vi kjenner elvens opprinnelse,
fra første dråpe. Hvor den var for
millioner av år siden, og hva
som da gikk tur langs bredden.

www.lundin-norway.no

DNT Oslo og Omegn 

Lundin Norway er stolt sponsor 
av DNT Oslo og Omegn
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DOVREFJELL
Snøhetta på Dovrefjell ble i tidligere tider regnet 
for å være Norges høyeste fjell. I dag vet vi bedre, 
men det er lett å være enig i at Snøhetta- massivet 
er imponerende der det rager høyt og fritt over 
fjellviddene på Dovrefjell. Vest for Snøhetta 
 forandrer fjellformasjonene karakter. Fjellene 
 mellom Sunndalen og Romsdalen er atskillig 
villere enn de lengre øst. 

BREHEIMEN
Breheimen ligger nordvest for Jotunheimen. Joste-
dalsbreen,  Fortundalsbreen og Tverrå dalskyrkja 
kan oppleves her i  Breheimen, og kanskje er 
 Norges mest mangfoldige fjellområde. Med  frodige 
grønne daler og karrig høyfjells natur toppet av 
breer er fjellområdet  kontrastfylt.  Breheimen ble 
nasjonalpark i 2009.

JOTUNHEIMEN
Fastlands-Norges mektigste fjellmassiv. Her er 
grupper av  skarpe fjellrygger som ender i høyreiste 
tinder, høye platåer og flyer.  Mellom tinder og 
 rygger går dype daler, mange  f rodige med elver, 
fosser og sjøer.  Jotunheimen er det  fjellområdet 
med flest 2000-meters topper i hele Norge, med 
Galdhøpiggen som den høyeste på 2469 moh. 

SKARVHEIMEN
Naturen er svært variert i fjellområdet som fikk 
navnet Skarvheimen så sent som i 1995. Fra 
 Hemsedal i øst til Aurland i vest, fra Tyin og 
Filefjell i nord til Hallingdal og Bergensbanen i 
sør, fins alt fra brede daler og vide flyer til kvasse 
tinder og stupbratte lier. Her møtes øst- og 
 vestland i et mektig favntak.

HARDANGERVIDDA
Hardangervidda er Nord-Europas største 
 høyfjellsplatå. Her er det langstrakte vidder, fiske-
muligheter i massevis, rikt dyre- og planteliv og 
spektakulære fosser. Vestre del av Hardangervidda 
er kupert, og en av Norges største breer, Hardan-
gerjøkulen, ruver i nordvest. Den karakteristiske 
Hårteigen, 1690 moh, er selve veiviseren.

FEMUNDSMARKA
På begge sider av den mektige innsjøen 
 Femunden, som er Norges tredje største  innsjø, 
ligger Femundsmarka. Innsjøen strekker seg 
seks mil nordover fra Femundsenden i Hedmark 
til Nordvika i Sør-Trøndelag. Femundsmarka er 
er et flott område med skikkelig villmark, lekre 
fiskevann og bjørke- og furuskog. 

RONDANE /ALVDAL VESTFJELL
Rondane er et praktfullt fjellområde. Det har flere 
2000-meters topper, som f.eks. Rondeslottet, 
Høgronden og Storronden, men også frodige daler 
og rikt planteliv. Rondane er både for deg som vil 
opp på topper og deg som vil rusle langs  frodige, 
lettgåtte stier. Alvdal Vestfjell er et rolig, lettgått  
område med nydelige hytter og  Sølnkletten som 
selve diamanten. 

LANGSUA
Mellom Valdres og Gudbrandsdalen finner vi 
Jotunheimens forgård, som rommer granskog 
og furumoer, bjørkelier og steinflyer, topper og 
tinder. Få fjellområder i Norge kan måle seg med 
Langsua når det gjelder frodighet høyt til fjells. 
Langsua er fremdeles et område som har en fin 
blanding av uberørt natur og fredelige seter-
miljøer. Et fint og lett turterreng med kort avstand 
mellom hyttene.

FJELLOMRÅDENE VÅRE
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Hardangervidda

TURER FOR VOKSNE

LYNXTUR – JOGGETUR PÅ HARDANGERVIDDA

Glad i å løpe? Lynxturene er turene for løpeglade fjellfolk! Hardangervidda byr på utrolig fint og lettløpt terreng, 
og vi har lagt opp til en fantastisk fin løpetur på ca. 130 km. 

DATO: 6/7TURKODE: 12309 DAGER: 5

HARDANGERVIDDA FRA FJELL TIL FJORD

Fra høyfjellsplatået på Hardangervidda over til mer kupert terreng lenger vest med vakre Husedalen med sine 
fire storstlåtte fossefall med avslutning på Utne Hotell.

DATO: 13/7, 20/7, 3/8TURKODE: 12195 DAGER: 8

MASSIV IV HARDANGERVIDDA

Denne ruta går Hardangervidda fra nord til sør og går i storslagen natur gjennom nasjonalparken.
DATO: 20/7,10/8TURKODE: 12134 DAGER: 8

TV-RUTA PÅ HARDANGERVIDDA

Gjennopplev NRKs direktesendte tur over Hardangervidda sist sommer. Bli med på denne fine turen! 
DATO: 10/7TURKODE: 12243 DAGER: 5

HARDANGERVIDDA  55+ 

Hytte til hytte-tur. Flott tur i åpent og friskt landskap fra sør til nord på Hardangervidda Øst. Terrenget er til dels 
lettgått med vakker utsikt mot Hårteigen, Hallingskarvet og Hardangerjøkulen i finvær. Vi avslutter turen med to 
netter på vakre Krækkja.

DATO: 7/7TURKODE: 12364 DAGER: 6

TV-RUTA:  Gå i Monsens 
fotspor på Hardangervidda. 
Foto: Marius Dalseg Sætre. 

KLASSIKEREN PÅ HARDANGERVIDDA

Hardangervidda uten bratte stigninger og ingen luftige partier. Utsikt til Hardangerjøkulen, Hallingskarvet, 
Hårteigen og Gaustatoppen.

DATO: 23/7,5/8TURKODE: 12216 DAGER: 6

HARDANGERVIDDA LIGHT

Småkupert, lettere terreng i østlige delen av Hardangervidda. Turen for førstegangs vandrere eller for de som 
ønsker en tur hvor det ikke er så langt mellom hyttene.

DATO: 6/7, 13/7, 27/7, 3/8, 7/8, 14/8TURKODE: 12197 DAGER: 5

SLIK MELDER DU DEG PÅ TUR
• Gå inn på dntoslo.no/tur
• Finn din drømmetur
• Meld deg på
• Begynn å gled deg
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Jotunheimen

Breheimen

SOMMERSTART OVER BESSEGGEN

Bli med og gå over klassikeren Besseggen! Søndag tar vi turen over Knutshøe – Besseggens ukjente lillebror!
DATO: 28/6TURKODE: 12269 DAGER: 3

MAGISKE UTLADALEN – JOTUNHEIMEN

Den mest kontrastfylte dalen ligger foran dere – og turen blir uforglemmelig – garantert! Utsikten til Hurrungane 
er majestetisk.

DATO: 5/7TURKODE: 12401 DAGER: 3

GODBITER I JOTUNHEIMEN VEST 

Opplev mangfoldet i den norske fjellheim! Denne turen byr på båttur, bre, grønne daler og høye topper. Overnatting 
på Norges høyestbeliggende betjente hytte, Fannaråkhytta (2065 moh). 

DATO: 8/7TURKODE: 12267 DAGER: 8

MASSIV II – JOTUNHEIMEN

MASSIV-etappen gjennom Jotunheimen er ren luksus! Fra betjent hytte til betjent hytte. Du kan bare nyte dagene 
ute i visshet om at det blir full service på neste plass.

DATO: 9/7TURKODE: 12132 DAGER: 5

JOTUNHEIMENS PERLER

Høydepunkter som perler på en snor. Bretur opp Styggebreen til Galdhøpiggen, til topps på Glittertind og over den 
kjente Besseggen. 

DATO: 10/7, 31/7TURKODE: 12264 DAGER: 5

JOTUNHEIMEN – GALDHØPIGGEN OG GLITTERTIND 55+

Hytte til hytte-tur. Til topps på Norges to høyeste topper. Spennende besøk i Klimaparken ved Juvasshytta.
DATO: 14/7TURKODE: 12365 DAGER: 6

TV-RUTA I JOTUNHEIMEN

Gå i Monsens fotspor! Gjennopplev NRKs direktesendte tur i Jotunheimen sist sommer.
DATO: 16/7TURKODE: 12240 DAGER: 6

KLASSIKEREN I JOTUNHEIMEN

På denne klassiske rundturen får vi med oss både Glittertind, Bukkelægret og Besseggen. Her kan du forvente 
 spektakulær utsikt, og god kondisjon er viktig!

DATO: 16/7, 23/7TURKODE: 12263 DAGER: 8

HISTORISK VANDRERUTE I JOTUNHEIMEN

Turen går i området som avgrenses av fjellsjøene Gjende og Bygdin og er den historiske "vuggen" til både DNT og 
norsk fjellturisme.  I dette området har en rekke pionérer innen friluftsliv, fjellsport, litteratur og musikk blitt 
inspirert – og selv satt sine spor.

DATO: 22/7TURKODE: 12308 DAGER: 6

JOTUNHEIMEN VEST

Vilt og vakkert – steinur og grønne partier preger denne delen av Jotunheimen. Tur på bre og overnatting på Norges 
høyestbeliggende betjente hytte, Fannaråkhytta (2065 moh). 

DATO: 24/7, 7/8TURKODE: 12265 DAGER: 6

FRA VIA FERRATA TIL BESSEGGEN 

Opp bratte fjell og over skarpe egger i Jotunheimen! Vi går en tur helt utenom det vanlige og går Via Ferrata helt til 
topps på Synshorn.

DATO: 1/8TURKODE: 12360 DAGER: 4

I HJERTET AV JOTUNHEIMEN

Opplev hjertet av Jotunheimen! Turen går igjennom dype daler, ved høye fjell, vakre hytter og praktfullt landskap!
DATO: 12/8TURKODE: 12266 DAGER: 5

JOTUNHEIMEN – FANNARÅKEN 55+

Hytte til hytte-tur i Jotunheimens fjellverden. Overnatting på Norges høyest beliggende betjente turisthytte, 
Fannaråken. Variert terreng, fra frodige daler til åpne fjellandskap med fantastisk utsikt.

DATO: 18/8TURKODE: 12371 DAGER: 6

HØSTTUR OVER OG UNDER BESSEGGEN

Bli med og gå over klassikeren Besseggen! Søndag tar vi turen over Knutshøe – Besseggens ukjente lillebror!
DATO: 20/9TURKODE: 12268 DAGER: 3

JOTUNHEIMEN – BUKKELEGRET OG BESSEGGEN 55+

Hytte til hytte-tur langs den historiske vandreruta i Jotunheimen. Bli kjent med flere av de populære DNT-hyttene i 
hjertet av Norges mest besøkte fjellområde. Muligheter for å gå Bukkelægret og Besseggen.                                                                                             

DATO: 26/8TURKODE: 12374 DAGER: 5

MASSIV I – BREHEIMEN

Breheimen klinger kanskje kaldt og tøft i noens ører, men sannheten er at den er frodig og variert med nydelige 
stier og fine hytter.

DATO: 5/7TURKODE: 12131 DAGER: 6

KLASSIKEREN I BREHEIMEN

Varierende og vakker – denne klassikeren tar oss med gjennom en spennende og flott del av fjellområdet. 
Det er virkelig verdt å få med seg denne turen!

DATO: 24/7TURKODE: 12215 DAGER: 5

Skarvheimen

MASSIV III SKARVHEIMEN

Skarvheimen er fjellet i "midten" og et yndet område både vinter og sommer. På denne turen er vi på vandring i åtte 
dager, og etter flere dager på selvbetjeningshytter, flotter vi oss med luksus på betjente hytter de siste dagene.

DATO: 13/7TURKODE: 12133 DAGER: 9

AURLANDSDALEN – FRA FJELL TIL FJORD

Bli med på tur fra Finse med sin ville og vakre natur og ned gjennom dalen over alle daler; Aurlandsdalen. 
DATO: 14/7, 21/7TURKODE: 12212 DAGER: 6

SKARVHEIMEN LIGHT

Dette er kanskje Skarvheimens flotteste område – med gode stier i Iungsdalen og Kongshelleren i et mer røft og 
steinete fjellterreng. Vi har god tid til å nyte kontrastenes rike.

DATO: 25/7, 22/8, 29/8, 5/9TURKODE: 12201 DAGER: 6
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SKARVHEIMENS PERLER

Trives du i kupert terreng? Her i Skarvheimen møtes Øst- og Vestland i et mektig favntak.
DATO: 1/8TURKODE: 12222 DAGER: 4

KLASSIKEREN I SKARVHEIMEN

En hytte til hyttetur mellom graskledde stier, stein og ur, klopper og bruer, med fantastisk utsikt mot Reineskarvet, 
Hallingskarvet og Hardangerjøkulen.

DATO: 10/8TURKODE: 12211 DAGER: 7

AURLANDSDALEN FRA FJORD TIL FJELL 55+

Hytte til hyttetur opp den trange og ville Aurlandsdalen. Dalen som kjennetegnes av mye vann, planter, jettegryter, 
støler, broer, vakker utsikt og spektakulære tråkk.

DATO: 2/9TURKODE: 12370 DAGER: 5

JENTETUR TIL SKARVHEIMEN

En nydelig tur langt vekk fra jobb, studier og hverdag. Her i Skarvheimen møtes Øst- og Vestland i et mektig favntak.
DATO: 12/9TURKODE: 12199 DAGER: 4

Rondane, Dovrefjell og Alvdal Vestfjell

KLASSIKEREN I RONDANE

Gjennom duvende landskap og frodige seterdaler beveger vi oss inn blant Rondanes flotte stortopper. 
DATO: 25/6, 16/7, 23/7, 3/9TURKODE: 12194 DAGER: 6

SAGA I LILLEHAMMER – RONDANE

SAGA I starter på Lillehammer og ender opp i Rondane – fra selvbetjeningshytte til selvbetjeningshytte, med deilige 
avslutninger på betjente Rondane-hytter. Denne turen kan kombineres med SAGA II så du kommer deg helt til 
Dovrefjell i løpet av 16 dager.

DATO: 29/6TURKODE: 12135 DAGER: 9

SAGA II RONDANE – DOVREFJELL

SAGA II kan du fint delta på uten å ha gått SAGA I. Gjennom Rondane og opp til Snøhetta på Dovrefjell er ruta for 
denne turen. Men vi anbefaler selvsagt å bli med på SAGA I også.

DATO: 7/7TURKODE: 12136 DAGER: 7

GJENNOM DOVRE OG RONDANE

Opplev det imponerende Snøhetta-massivet på Dovrefjell og turen videre gjennom Dovre og Rondane Nasjonalpark 
via vakre seterdaler og inn blant ville 2000-meterstopper.

DATO: 30/6TURKODE: 12213 DAGER: 9

KLASSIKEREN PÅ DOVREFJELL

Mye naturopplevelse på kort tid! Den flotte, betjente DNT-hytta Snøheim, stortoppen Snøhetta og selvbetjenings-
hytta Reinheim som ligger i frodige Stroplesjødalen der moskusene vanligvis går og gresser.

DATO: 17/7, 7/8TURKODE: 12282 DAGER: 4

RONDANE – DOVREFJELL, MOSKUSSAFARI OG SNØHETTA

Bli med til fantastiske Rondane og Dovrefjell med moskussafari. Dette er en tur som kan gi store opplevelser, og 
uansett mektig natur. Velkommen på tur i Rondane og Dovre nasjonalpark.

DATO: 17/8TURKODE: 12283 DAGER: 7

RONDANE PÅ LANGS 55 +

Hytte til hyttetur. Vakkert landskap, variert terreng og utsikt til flere av Rondanes kjente topper.
DATO: 30/6TURKODE: 12372 DAGER: 6

DOVREFJELL - MOSKUSSAFARI OG SNØHETTA 55 +

Hytte til hyttetur. Den flotte, betjente DNT-hytta Snøheim, topptur til Snøhetta og selvbetjeningshytta Reinheim. 
Vi avslutter på Kongsvold fjellstue med moskussafari og kanskje moskus med i "bagasjen" hjem? 

DATO: 12/8TURKODE: 12366 DAGER: 5

ALVDAL VESTFJELL MED EN SMAK AV RONDANE

Alvdal Vestfjell og Rondane i én pakke! En smakfull tur med nydelige stier og hytter, god variasjon med vakker 
 bjørkeskog og høye 2000–meterstopper. Fem flotte hytter med hvert sitt særpreg setter stemningen.

DATO: 7/7TURKODE: 12311 DAGER: 6

Femundsmarka

KLASSIKEREN I FEMUNDSMARKA

Villmarka omgir oss på denne turen og strekningen fra Røros og sørover til Svukuriset er en spennende opplevelse. 
Har du ikke vært i Femundsmarka før, bør du ta turen nå!

DATO: 15/7TURKODE: 12272 DAGER: 6

PÅ UKJENTE STIER I TUFSINGDALEN OG FEMUNDSMARKA

Hyggelige og svært sjarmerende overnattingssteder i en nydelig del av Femundsmarka.
DATO: 1/7TURKODE: 12331 DAGER: 6

FEMUNDSMARKA LIGHT

Korte og hyggelig fot- og båtturer gjør turen til en deilig opplevelse. Det hele avsluttes med omvisning i 
Olavsgruvene på Røros.

DATO: 23/7TURKODE: 12273 DAGER: 5

JOTUNHEIMSTIEN GJENNOM LANGSUA

En svært populær tur der vi vandrer fra hytte til hytte nordover mot Jotunheimen. Et sjarmerende område, med gode 
stier, trivelige hytter og åpent landskap.

DATO: 30/6, 7/7TURKODE: 12270 DAGER: 7

Langsua – Jotunheimens forgård

GJENNOM VAKRE LANGSUA

Her går vi rett og slett Langsua fra vest til sørøst og får med oss det meste naturen i denne nasjonalparken har å by på. 
Vann, utsikt, glissen bjørkeskog og trivelige hytter med den betjente DNT-hytta Liomseter som avslutningssted.

DATO: 15/7TURKODE: 12271 DAGER: 5

TREKANTEN I LANGSUA 55 +

Hytte til hyttetur. Turen går i åpen og trivelig fjellbjørkeskog, med sildrende bekker og deilig lyng. Vi bor på den flotte 
betjente DNT-hytta Liomseter og selvbetjeningshyttene Haldorbu og Storkvelvbu. 

DATO: 9/9TURKODE: 12368 DAGER: 5
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ANDRE TUROMRÅDER 

TREKANTEN I TROLLHEIMEN

Trekanten er en av de 10 mest populære fjellturene i landet. Turen går i storslagen natur og sjelden ser du hytter og 
setre som harmonerer så godt med sine omgivelser. 

DATO: 30/7TURKODE: 12262 DAGER: 6

TAFJORDFJELLES PERLER

Ålesund og Sunnmøre Turistforening byr på flotte hytter og stier i et fjellområde som tar pusten fra deg. Ta turen og 
opplev vakre Tafjordfjella.

DATO: 22/7TURKODE: 12203 DAGER: 5

SINGELTURER

SINGELTUR I BREHEIMEN 45-55 ÅR

Fast opphold på Nørdstedalseter  med aktiviteter som sykkel og topptur!
DATO: 22/7TURKODE: 12236 DAGER: 5

SINGELTUR HARDANGERVIDDA 25-35 ÅR

Hytte til hyttetur på Hardangervidda vest med start fra Sandhaug, i hjertet av Hardangervidda.
DATO: 17/7TURKODE: 12278 DAGER: 5

SINGELTUR I JOTUNHEIMENS SMØRØYE 25-35 ÅR

Fra nydelig beliggende Torfinnsbu og gjennom indrefileten med avslutning på Leirvassbu. En svært populær rute!
DATO: 9/7TURKODE: 12275 DAGER: 5

SINGELTUR I FEMUNDSMARKA 50-65 ÅR

En fin kombinasjon av selvbetjente og betjente hytter, en hyggelig visitt på Femundshytten, en del av verdensarven 
Røros, båttur på Femunden og nydelig villmark er hva denne turen byr på.

DATO: 14/7TURKODE: 12205 DAGER: 4

SINGELTUR I FEMUNDSMARKA 40-55 ÅR

En svært hyggelig tur med mye innhold. Start på Røros. Selvbetjeningshytta Røvollen og betjente Svukuriset ligger 
 nydelig til i villmarken og turen byr på koselig stemning og tid til pauser og prat.

DATO: 7/7TURKODE: 12204 DAGER: 4

SINGELTUR DOVREFJELL OG RONDANE 55-65 ÅR

En flott rundtur på Dovrefjell og i Rondane med overnatting på betjente hytter.
DATO: 24/7TURKODE: 12334 DAGER: 5

SINGELTUR JOTUNHEIMEN VEST 50-65 ÅR

Heldige er dere som får anledning til å gå denne kontrastfylte turen i vestre del av Jotunheimen. Eventyret venter!
DATO: 8/7TURKODE: 12277 DAGER: 5

SINGELTUR I JOTUNHEIMENS FORGÅRD 35-45 ÅR

Langsua er et fantastisk fjellområde å gå. Flott utsikt mot Rondane og Jotunheimen og flott beliggende hytter.
DATO: 3/7TURKODE: 12276 DAGER: 6

SINGELTUR I JOTUNHEIMENS SMØRØYE 35-45 ÅR

Med første kveld på Torfinnsbu bør gruppen ha alle muligheter til å få en pangstart på turen gjennom  praktfulle 
 Jotunheimen.

DATO: 16/7TURKODE: 12274 DAGER: 5

SINGELTUR ALVDAL VESTFJELL 45-55 ÅR

Vakre Alvdal Vestfjell – Rondanes lillesøster. Her finner du bjørkeskog, snille og rolige fjell, men også Store 
 Sølnkletten som ruver som en veiviser i fjellområdet.

DATO: 25/7TURKODE: 12312 DAGER: 4

SINGELTUR I RONDANE 35-45 ÅR

Hytte til hyttetur fra nord på Dovrefjell og inn til ville og vakre Rondane.
DATO: 30/7TURKODE: 12242 DAGER: 6

SINGELTUR I AURLANDSDALEN 25-35 ÅR

Bli med på en morsom og fin tur ned den klassiske Aurlandsdalen. Fra ville og vakre Finse går vi mot dalen over alle 
daler! En tur du sent vil glemme. 

DATO: 7/8TURKODE: 12241 DAGER: 5

VELVÆRETURER

SOLHILSEN I JOTUNHEIMEN – YOGATUR

Fra hytte til hytte i Jotunheimen med yoga. På yogisk vis starter og avsluttes dagene med yoga og meditasjon. Hva med 
solhilsen på Besseggen? Turen for kropp og sjel!

DATO: 11/8TURKODE: 12352 DAGER: 5

QIGONG OG YIN YOGA PÅ SOTA SÆTER

Qigong, bevegelse, pust og fokusert tanke. Gir energi og glede i hverdagen og reduserer stress. Yin Yoga – en meditativ 
og rolig yogaform – gjør kroppens ledd og muskler mykere.

DATO: 26/6TURKODE: 12353 DAGER: 5

KURS I OSLO

KART- OG KOMPASSKURS

3 timers nybegynnerkurs i kart og kompass, DNT Oslo og Omegns lokaler i Oslo.
DATO: 5/3, 25/4, 10/9, 3/10, 5/11TURKODE: 12130

KART- OG KOMPASSKURS

3 timers nybegynnerkurs i kart og kompass, Friluftshuset på Sørenga.
DATO: 8/1, 1/4, 21/5, 24/9, 15/10, 19/11, 3/12 TURKODE: 12185

TURLEDERKURS

SOMMERTURLEDERKURS

Trives du sammen med andre på tur? Har du erfaring fra hytte til hytteturer på høyfjellet? Føler du deg sikker i bruken 
av kart og kompass og vil gjerne dele din glede over å være i fjellet med andre? Bli DNT-turleder!

DATO: 31/8TURKODE: 12214 DAGER: 6



24 25SOMMER 2019 SOMMER 2019

DET LIGGER I VÅR NATUR TURPROGRAM FJELL 2019

GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS

Dette er et nyttig og nødvendig kurs for alle som vil lede DNT-turer lokalt. Har du lyst til å være DNT-turleder? 
Bli med på våre kurs! 

DATO: 3/5, 31/6, 6/9, 18/10TURKODE: 12194 DAGER: 3

KINDEREGGKURS: NÆRTUR -, AKTIVITETSLEDER OG AMBASSADØRKURS

Skal du lede turer for Barnas Turlag i år? Da er kanskje «Kindereggkurset» noe for deg. Her får du alle tre kursene 
nedenfor på én dag. 

DATO: 11/5, 31/8TURKODE: 12280 DAGER: 1

NÆRTURLEDERKURS

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til 
nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kveldskurs og få mer kunnskap og øvelse i nærturledelse.

DATO: 8/5, 21/8TURKODE: 12187 DAGER: 1

AKTIVITETSLEDERKURS

Skal du lede turer for Barnas Turlag i år? Eller ønsker du å få tips og inspirasjon til leker, aktiviteter og turaktiviteter 
for barn? Da er Aktivitetslederkurset noe for deg.

DATO: 9/5, 4/9TURKODE: 12188 DAGER: 1

AMBASSADØRKURS

Har du lyst til å lære mer om DNT? Enten du ønsker å bli turleder, bidra på dugnad eller bare er litt nysgjerrig, så er 
dette kurset for deg. Velkommen til en uforpliktende smak av DNT.

DATO: 24/4, 22/5, 28/8, 9/10TURKODE: 12082 DAGER: 1

SENIORTURER

NYDELIGE, NÆRE BLEFJELL

Ønsker du en fjelltur ikke så langt fra Oslo, må du bli med til Blefjell og Eriksbu, Kongsberg og Omegns Turistforening 
sin ubetjente hytte. Flotte fotturer i spennende turterreng og kanskje en topptur? Både Åklinuten og Blenuten nord for 
hytta er fine turmål.                    

DATO: 4/6TURKODE: 12361 DAGER: 3

TUR OG YOGA I RONDANE – BJØRNHOLLIA

Opplev den flotte DNT-hytta Bjørnhollia, fjellturer i vakker natur kombinert med yoga morgen og kveld. 
DATO: 24/6TURKODE: 12362 DAGER: 5

RONDANE PÅ LANGS 55 +

Hytte til hyttetur. Vakkert landskap, variert terreng og utsikt til flere av Rondanes kjente topper.
DATO: 30/6TURKODE: 12372 DAGER: 6

BLOMSTRINGSTUR TIL GJENDESHEIM

Gjendesheim har mye å by på, spesielt hvis du er interessert i blomster. Bli med på turer langs Gjende sammen med 
en blomsterekspert – og kanskje en tur over Besseggen? Båttur på Gjende og dagstur til Gjendebu. 

DATO: 1/7TURKODE: 12363 DAGER: 5

HARDANGERVIDDA  55+ 

Hytte til hyttetur. Flott tur i åpent og friskt landskap fra sør til nord på Hardangervidda Øst. Terrenget er til dels 
lettgått med vakker utsikt mot Hårteigen, Hallingskarvet og Hardangerjøkulen i finvær. Vi avslutter turen med to 
netter på DNT-hytta Krækkja.

DATO: 7/7TURKODE: 12364 DAGER: 6

JOTUNHEIMEN – GALDHØPIGGEN OG GLITTERTIND 55+

Hytte til hyttetur. Til topps på Norges to høyeste topper. Spennende besøk i Klimaparken ved Juvasshytta.
DATO: 14/7TURKODE: 12365 DAGER: 6

FEMUNDSMARKA – RØROS MED ELDENSPELET

Fjellturer i nydelig fjellnatur, med trolske fjellbjørker, flotte elver, åpent og lettgått turterreng. Idylliske fjellgården 
Svukuriset ønsker oss velkommen. Båttur på Femunden og en spennende avslutning med Eldenspelet i spektakulære 
omgivelser midt i verdensarvbyen Røros.

DATO: 29/7TURKODE: 12373 DAGER: 5

RONDANE OG PEER GYNT-SPELET

Fristende kombinasjon av tur, kultur og historie i Rondane. Uforglemmelig avslutning på Gålå med Peer Gynt-spelet.
DATO: 5/8TURKODE: 12367 DAGER: 5

DOVREFJELL – MOSKUSSAFARI OG SNØHETTA 55 +

Hytte til hyttetur. Den flotte, betjente DNT-hytta Snøheim, topptur til Snøhetta og selvbetjeningshytta Reinheim. 
Vi avslutter på Kongsvold fjellstue med moskussafari og kanskje moskus med i "bagasjen" hjem? 

DATO: 12/8TURKODE: 12366 DAGER: 5

TUROPPLEVELSER I SKARVHEIMEN – IUNGSDALSHYTTA

Fjellturer i flott turterreng i frodige Iungsdalen, Skarvheimens vakreste område. Vi bor på den flotte "stølen" 
 Iungsdalshytta med flere dyr på tunet.

DATO: 12/8TURKODE: 12375 DAGER: 5

JOTUNHEIMEN – FANNARÅKEN 55+

Hytte til hyttetur i Jotunheimens fjellverden. Overnatting på Norges høyest beliggende betjente turisthytte, 
Fannaråken. Variert terreng, fra frodige daler til åpne fjellandskap med fantastisk utsikt.

DATO: 18/8TURKODE: 12371 DAGER: 6

JOTUNHEIMEN – BUKKELEGRET OG BESSEGGEN 55+

Hytte til hytte-tur langs den historiske vandreruta i Jotunheimen. Bli kjent med flere av de populære DNT-hyttene i 
hjertet av Norges mest besøkte fjellområde. Muligheter for å gå Bukkelægret og Besseggen. Velger du båten eller å gå 
langs vannet i stedet for opp i høyden, er heller ikke dette noe dårlig valg.                                                                                               

DATO: 26/8TURKODE: 12374 DAGER: 5

VESTLANDETS IDYLLISKE PERLER

Kombinasjon fjell og fjord. Flotte dagsturer til DNT-hyttene Vigdalstøl og Navarsete. Bli også med på «Lusterfjorden 
rundt», der vi besøker noen utvalgte kulturperler. 

DATO: 1/9TURKODE: 12369 DAGER: 5

AURLANDSDALEN FRA FJORD TIL FJELL 55+

Hytte til hyttetur opp den trange og ville Aurlandsdalen. Dalen som kjennetegnes av mye vann, planter, jettegryter, 
støler, broer, vakker utsikt og spektakulære tråkk.

DATO: 2/9TURKODE: 12370 DAGER: 5

TREKANTEN I LANGSUA 55 +

Hytte til hyttetur. Turen går i åpen og trivelig fjellbjørkeskog, med sildrende bekker og deilig lyng. Vi bor på den flotte 
betjente DNT-hytta Liomseter og selvbetjeningshyttene Haldorbu og Storkvelvbu. 

DATO: 9/9TURKODE: 12368 DAGER: 5
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BARNAS TURLAG
BARNAS FJELLEIR – GLITTERHEIM (BARN FØDT I 2006-2009)

Fem aktive dager med klatring, fisking, topptur, padling, 10-kamp, nye venner og masse frisk luft. 
DATO: 24/6TURKODE: 12378 DAGER: 5

LIOMSETER MED BESTEFORELDRE (6-12ÅR)

En trivelg tur med lavt ambisjonsnivå og mye tid til kos. Lette fjellturer, bading og lek. 
DATO: 24/6TURKODE: 12379 DAGER: 4

FAMILIEDAGER PÅ GLITTERHEIM (7-12 ÅR)

Vi bruker Jotunheimen som lekeplass. Klatring, rapellering, topptur, kanopadling, masse lek og kanskje et bad 
for de tøffeste?

DATO: 30/6TURKODE: 12354 DAGER: 5

SETERLIV I IUNGSDALEN (7-12 ÅR)

Iungsdalshytta har barnevennlig turterreng, fiskevann og mye plass å boltre seg på. Møt alle dyra og bli med på 
fjøsstellet. 

DATO: 30/6, 4/7, 8/7TURKODE: 12381 DAGER: 4

SMÅBARNSTUR TIL GJENDEBU (OPP TIL 6 ÅR) 

En fin familietur for de som vil ha med de aller minste til fjells. Turer og lek i området rundt vakre Gjendebu. 
DATO: 1/7TURKODE: 12382 DAGER: 5

TOPPTURDAGER I RONDANE (10-12 ÅR)

Fast opphold på Rondvassbu med flotte toppturer og badetur til vakre Illmanndalen.
DATO: 1/7TURKODE: 12383 DAGER: 5

AKTIVE DAGER PÅ FONDSBU (6-12ÅR)

Vi oppsøker dylliske badeplasser, går toppturer, aker på snøen og nyter matpakka ute.  
DATO: 1/7TURKODE: 12384 DAGER: 5

VAKRE DAGER PÅ SOTA SÆTER (0-12ÅR)

En bestselger! Her er barn i alle aldre velkomne. Oppdagelsesturer, lek og moro rundt barnevennlige Sota Sæter.
DATO: 8/7, 15/7, 22/7TURKODE: 12385 DAGER: 4

I MOSKUSENS FOTSPOR PÅ DOVRE (8-12 ÅR)

Fra hytte til hytte i Dovrefjells ville og vakre natur. Kanskje når vi Snøhetta og ser moskusen?
DATO: 8/7TURKODE: 12400 DAGER: 4

HYTTE TIL HYTTETUR PÅ HARDANGERVIDDA (9-12 ÅR)

Fra hytte til hytte på Hardangervidda for spreke friluftsfamilier.
DATO: 8/7TURKODE: 12399 DAGER: 5

AKTIVE DAGER I AURLANDSDALEN (9-12 ÅR)

Vi utforsker eventyrlige Aurlandsdalen, går fine fjellturer og prøver fiskelykken.
DATO: 10/7TURKODE: 12394 DAGER: 5

EKSPEDISJON JOTUNHEIMEN FOR SPREKE FAMILIER (10-12 ÅR)

Turer fra hytte til hytte over topp og bre. Overnatting på den høyestliggende DNT-hytta: Fannaråken.
DATO: 21/7TURKODE: 12395 DAGER: 5

FAMILIENS FØRSTE HYTTE TIL HYTTETUR – HARDANGERVIDDA (8-12 ÅR)

Variert og lærerik tur for familier som ønsker å bli kjent med både betjente og selvbetjente hytter.
DATO: 29/7TURKODE: 12396 DAGER: 4

FINSE MED RALLARVEGEN OG BREVANDRING (8-12 ÅR)

Sykkeltur på Rallarvegen og bretur på Hardangerjøkulen med Finsehytta som base.
DATO: 29/7TURKODE: 12397 DAGER: 4

RONDANE MED BESTEFORELDRE (6-12ÅR)

Morsomme turer og aktiviteter for besteforeldre og barnebarn. Med Grimsdalshytta som base blir dette en fin og 
minnerik tur. 

DATO: 5/8TURKODE: 12380 DAGER: 4

FAMILIENS FØRSTE FJELLTUR – FEMUNDSMARKA (6-12 ÅR) 

Fast opphold på trivelige Svukuriset og lettgåtte fjellturer i nærområdet.
DATO: 30/9TURKODE: 12398 DAGER: 5

DNT UNG

STISYKKELTUR TIL GJENDESHEIM (19-30 ÅR)

Stisykler er en del av DNT ungs nye storsatsing. Bli med på tur til Gjendesheim for å prøve ut en av de 14 nye syklene 
som er på Gjendesheim.

DATO: 7/6TURKODE: 12257 DAGER: 3

DNT UNG PÅ TELT- OG TOPPTUR I FEMUNDSMARKA (13-16 ÅR)

Dette er turen for deg som har lyst til å oppleve uberørt natur i ett av de fineste turområdene i Norge. Det blir en 
ordentlig villmarkshelg med telting, matlaging på primus og topptur til storslåtte Sølenmassivet.

DATO: 21/6TURKODE: 12221 DAGER: 3

HYTTETUR I JOTUNHEIMEN (16-24 ÅR)

Fjellturer er i vinden som aldri før. På denne turen får du prøve deg på noe av det beste Jotunheimen har å by på! Bli 
med inn i hjertet av Jotunheimen og opplev klassiske DNT-hytter, spennende topper og få en utfordring med på kjøpet.

DATO: 1/7TURKODE: 12225 DAGER: 5

SOMMERTURLEDERKURS DNT UNG OSLO (16-30 ÅR)

Har du lyst til å lede DNT-grupper i fjellet, lære mer om friluftsliv, øke din faglige innsikt samt lære og tilegne deg 
gode ferdigheter i turledelse? Da er sommerturlederkurs hos DNT ung Oslo noe for deg.

DATO: 8/7TURKODE: 12224 DAGER: 6

DNT UNG MASSIV– SKARVHEIMEN (19-30 ÅR)

Trives du i kupert terreng? Her i Skarvheimen møtes Øst- og Vestland i et mektig favntak. Kontrastene er store, fra 
kupert terreng mellom Geiterygghytta og Finse til grønne, frodige lunger rundt Iungsdalshytta.

DATO: 8/7TURKODE: 12227 DAGER: 6
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DNT UNG SAGA (19-30 ÅR)

Vil du skape din egen SAGA? Dette er en klassisk langtur fra hytte til hyttetur gjennom to nasjonalparker! DNT ung 
viser veien fra Ringebufjellet i sør, mellom kjempene i Rondane og over Dovre nasjonalpark i nord.

DATO: 8/7TURKODE: 12228 DAGER: 7

HYTTETUR I JOTUNHEIMEN (19-30 ÅR)

Fjellturer er i vinden som aldri før. På denne turen får du prøve deg på noe av det beste Jotunheimen har å by på! Bli 
med inn i hjertet av Jotunheimen og opplev klassiske DNT-hytter, spennende topper og få en utfordring med på kjøpet.

DATO: 15/7TURKODE: 12229 DAGER: 6

BASECAMP 1 (16-19 ÅR)

BaseCamp er sosialt, artig, utfordrende og lærerikt – vi byr på muligheter for bretur, klatring, topptur, kano, fottur, 
gjørmeløype og mye annet gøy!

DATO: 15/7TURKODE: 12230 DAGER: 5

BASECAMP 2 (13-16 ÅR)

BaseCamp er sosialt, artig, utfordrende og lærerikt – vi byr på muligheter for bretur, klatring, topptur, kano, fottur, 
gjørmeløype og mye annet gøy!

DATO: 22/7TURKODE: 12231 DAGER: 5

BASECAMP 3 (19-30 ÅR)

BaseCamp er sosialt, artig, utfordrende og lærerikt – vi byr på muligheter for bretur, klatring, topptur, kano, fottur, 
gjørmeløype og mye annet gøy!

DATO: 29/7TURKODE: 12232 DAGER: 5

TOPPTURER I RONDANE (16-24 ÅR)

DNT ung skal på en spenstig og utfordrende topptursamling i Rondane. Vi bor på den betjente hytta Rondvassbu hvor 
vi blir servert god mat og sover godt slik at vi kan fokusere på å bestige 2000-metertopper alle dagene vi er på tur.

DATO: 5/8TURKODE: 12233 DAGER: 5

HYTTETUR I SKARVHEIMEN OG AURLANDSDALEN (19-30 ÅR)

Denne hytteturen kombinerer det storslåtte fjellområdet som heter Skarvheimen med dalen som noen omtaler som 
Norges ”Grand Canyon”, Aurlandsdalen. Aurlandsdalen kan ta pusten fra deg, med den ekstreme villheten i elva som 
graver seg frem gjennom landskapet, og de stupbratte fjellene som kaster seg loddrett ned i dype elvegjel.

DATO: 23/8TURKODE: 12234 DAGER: 3

TOUR DE DOVRE (19-30 ÅR)

I uminnelige tider har nordmenn slitt seg i senk over Dovrefjell – nå kan du sykle hele fjellheimen rundt og lade 
 batteriene med vafler på setra. Den nye sykkelveien over Dovrefjell gjør det mulig å rulle innom tre nasjonalparker på 
to hjul. Underveis får du med deg ikoniske fjell, idyllisk kulturlandskap og Norges vakreste seterdal. 

DATO: 23/8TURKODE: 12244 DAGER: 3

ROMSDALSEGGEN (19-30 ÅR)

Bli med på en spektakulær tur i ett av Norges vakreste fjellområder! Fjellene i Romsdalen er kjent for sine fantastiske 
topper sommer som vinter, bratte vegger og kontrasten mellom fjord og fjell er slående. Har du lyst til å utfordre deg 
selv og oppleve ekte vestlandsk natur? Sett av datoen og sleng deg med!

DATO: 29/8TURKODE: 12247 DAGER: 4

STØLSHEIMEN PÅ LANGS (19-30 ÅR)

Denne turen byr på flotte og varierte områder i Stølsheimen som veksler mellom vakkert og spennende høyfjell-
sterreng og frodig grønn natur. Dette er en hyttetur der vi benytter oss av de selvbetjente hyttene mellom Vik ved 
Sognefjorden i nord og til Voss i sør.

DATO: 4/9TURKODE: 12250 DAGER: 5

HYTTETUR I TAFJORDFJELLENE (19-30 ÅR)

Mytiske Tafjordfjella står klar til å utforskes. Vi skal på hyttetur i høstens ville farger, og du vil komme tilbake fra tur 
med uforglemmelige minner fra et fantastisk fjellområde i sekken.

DATO: 18/9TURKODE: 12251 DAGER: 5

FJELLSPORT

INTENSIVKURS BRE  – JOTUNHEIMEN

Lær om breen, veivalg, ferdsel, bruk av tau, stegjern, isøks og sikringsmidler, kameratredning og hvordan du trygt kan 
ferdes på – og oppleve breen. 

DATO: 26/6TURKODE: 12286 DAGER: 5 STED: Sognefjellshytta

INTENSIVKURS BRE 

Lær om breen, veivalg, ferdsel, bruk av tau, stegjern, isøks og sikringsmidler, kameratredning og hvordan du trygt kan 
ferdes på – og oppleve breen. 

DATO: 3/7TURKODE: 12284 DAGER: 5 STED: Jostedalen

BREKURS FOR UNGDOM PÅ HARDANGERJØKULEN

Bli med på brekurs på Hardangerjøkulen ved den spektakulære Demmevasshytta. Denne eventyrlige perlen var 
 grunnlaget for etableringen av bre- og fjellsportmiljøet i DNT.

DATO: 9/7TURKODE: 12288 DAGER: 6 STED: Demmevasshytta

Brekurs og bretur

INTENSIVKURS BRE  – JOTUNHEIMEN

Lær om breen, veivalg, ferdsel, bruk av tau, stegjern, isøks og sikringsmidler, kameratredning og hvordan du trygt kan 
ferdes på og oppleve breen. 

DATO: 17/7TURKODE: 12287 DAGER: 5 STED: Telt, Krossbu

BREER, TINDERANGLING OG 2000-METERSTOPPER I HJERTET AV JOTUNHEIMEN

Dette er en krevende, men spennende tur hvor vi beveger oss over breer og fjell i Jotunheimen, med telt som hjem 
og primus som kjøkken.

DATO: 22/8TURKODE: 12300 DAGER: 4 STED: Jotunheimen

BRETUR HARDANGERJØKULEN

På denne turen får du oppleve isbreenes spektakulære landskap samt dype sprekker og istunneller. Bli med på 
 Hardangerjøkulen og til Demmevasshytta.

DATO: 28/8TURKODE: 12289 DAGER: 5 STED: Demmevasshytta

BREKURS FOR KLATRERE TOMANNS TAULAG

Dette er kurset for deg som ønsker å lære elementære brekunnskaper for å vandre store breer, og bruke  
klatreutstyr på bre.

DATO: 11/7TURKODE: 12285 DAGER: 4 STED: Sognefjellshytta



30 31SOMMER 2019 SOMMER 2019

DET LIGGER I VÅR NATUR TURPROGRAM FJELL 2019

Klatrekurs

KLATREKURS – FRA INNE TIL UTE

På dette kurset lærer du å ta steget fra klatring inne og ut til de utallige klatremulighetene som finnes i nærheten av 
Oslo. Vi lærer deg det som skal til for at du trygt skal kunne sette opp topptau utendørs og lede på bolter.

DATO: 3/5, 24/5, 31/5TURKODE: 12293 DAGER: 3 STED: Oslo

KLATREKURS NATURLIGE SIKRINGER

På dette kurset vil vi lære deg å sette naturlige sikringer, lede lette ruter på egne sikringer og få en introduksjon til 
kameratredning. 

DATO: 10/5, 14/6, 16/8TURKODE: 12290 DAGER: 3 STED: Oslo

FØRSTEHJELPSKURS

Lær hvordan du kan løse sykdoms- og skadesituasjoner som oppstår når man er på tur på steder hvor det kan ta lang tid 
å få hjelp. Nyttig og viktig for alle som ferdes i fjellet.

DATO: 22/5, 4/9TURKODE: 12295 DAGER: 1 STED: Oslo

NYBEGYNNERKURS KLATRING 

Nysgjerrig på klatring? Klatring er den perfekte avkobling. Du blir sterk og smidig, og det utvikler deg mentalt. 
Vi lærer deg det som skal til for at du trygt skal kunne klatre på topptau og sette bolter. 

DATO: 7/6, 5/7, 12/7, 6/9TURKODE: 12292 DAGER: 3 STED: Oslo

KAMERATREDNINGSKURS KLATRING

Skaff deg kompetanse i å hjelpe deg selv og din klatrepartner dersom uhellet skulle være ute. Nyttig kurs for 
alle klatrere.

DATO: 25/5TURKODE: 12291 DAGER: 2 STED: Oslo

KLATREKURS NATURLIGE SIKRINGER 

Bli med til Hemsedal. På dette kurset vil vi lære deg å sette naturlige sikringer, lede lette ruter på egne sikringer og få 
en introduksjon til kameratredning. 

DATO: 27/6TURKODE: 12296 DAGER: 4 STED: Hemsedal

VIDEREGÅENDE KLATREKURS

Gjør deg klar til litt mer krevende klatreturer til de tøffere toppene. Lær blant annet om taulagsrutiner og sikring ved 
klatring på klippe i variert og utsatt terreng.  

DATO: 15/8TURKODE: 12294 DAGER: 4 STED: Hurrungane / Turtagrø

KLATREKURS NATURLIGE SIKRINGER 

Bli med til sommer- og klatreparadiset Bohuslän i Sverige. Lær å klatre ute på egne sikringer. Våre erfarne instruktører 
gir deg en innføring i dette håndtverket.

DATO: 22/8TURKODE: 12328 DAGER: 4 STED: Bohuslän

Fjellsportkurs

FJELLSPORTKURS NIVÅ 1 – JOTUNHEIMEN

De høyeste toppene finnes ofte i kombinasjonen med breer. Fjellsportkurs er for deg som trives i høyfjellet og som 
ønsker å lære å ta deg frem på ulike klatre-, bre- og toppturer med luftige opplevelser og utrolig utsikt. 

DATO: 28/6TURKODE: 12297 DAGER: 7 STED: Sognefjellshytta

FJELLSPORTKURS NIVÅ 1 – JOTUNHEIMEN

De høyeste toppene finnes ofte i kombinasjonen med breer. Fjellsportkurs er for deg som trives i høyfjellet og som 
ønsker å lære å ta seg frem på ulike klatre-, bre- og toppturer med luftige opplevelser og utrolig utsikt. 

DATO: 22/7TURKODE: 12298 DAGER: 7 STED: Telt, Krossbu

FJELLSPORTKURS NIVÅ 2 – HURRUNGANE

For de som drømmer om å klatre i spektaktulære Hurrungane. Kurset gir deg en videre innføring fra nivå 1 i fjellsport; 
tinderangling, klatring i fjell og ferdsel på bre. Tur- og klatredelen blir høyest prioritert. 

DATO: 5/8TURKODE: 12299 DAGER: 7 STED: Telt, Turtagrø

Instruktørkurs

FØRSTEHJELPSKURS FOR INSTRUKTØRER

Sosial og faglig kveld utendørs for instruktører som opererer i fjellet, med tips og triks innen fjellmedisin.
DATO: 14/5TURKODE: 12329 DAGER: 1 STED: Oslo

NF – KLATREINSTRUKTØR SPORT

Kurset gir kompetanse til å instruere i klatring på boreboltsikret utendørs sportsklatreklippe, som NF-godkjent 
 klatreinstruktør sport, i henhold til Nasjonal Standard. Se Norsk Fjellsportforum for søknadsmal.

DATO: 6/6TURKODE: 12304 DAGER: 4 STED: Oslo

NF – METODEKURS KLATRING

Metodekurset (instruktørkurs del 1) er første del av utdannelsen for å bli NF-godkjent klatreinstruktør, i henhold til 
Nasjonal Standard. Se Norsk Fjellsportforum for søknadsmal.

DATO: 20/6TURKODE: 12305 DAGER: 4 STED: Oslo

NF – METODEKURS BRE

Metodekurset (instruktørkurs del 1) er første del av utdannelsen for å bli NF-godkjent breinstruktør, i henhold til 
Nasjonal Standard. Se Norsk Fjellsportforum for søknadsmal.

DATO: 27/6TURKODE: 12306 DAGER: 4 STED: Jostedalen

NF – VEILEDERKURS BRE 

Veilederkurs (instruktørkurs del 2) er andre del av utdannelsen etter metodekurs for å bli NF-godkjent breinstruktør, 
i henhold til Nasjonal Standard. Se Norsk Fjellsportforum for søknadsmal.

DATO: 14/8TURKODE: 12330 DAGER: 5 STED: Krossbu

NF – VEILEDERKURSKLATRING HØYFJELL 

Dette er det avsluttende kurset i NF klatreinstruktør 1-utdanningen, da spesielt rettet mot høyfjellet. Ved bestått kurs 
vil du kunne være instruktør på blant annet våre klatrekurs og fjellsportkurs som holdes i fjellet. Se Norsk Fjellsport-
forum for søknadsmal.

DATO: 7/8TURKODE: 12307 DAGER: 5 STED: Hurrungane / Turtagrø

Fjellsporturer med turleder 

BASECAMP STISYKKEL 

Sti, downhill, pumptracks, grilling og hygge. Vi har basceamp i Trysil og legger opp til variert og artig sykling på ulike 
nivåer. Sesongens første tur med fjellsport.

DATO: 16/6TURKODE: 12409 DAGER: 3 STED: Trysil 



32 33SOMMER 2019 SOMMER 2019

DET LIGGER I VÅR NATUR TURPROGRAM FJELL 2019TURPROGRAM FJELL 2019

2000-METERE I JOTUNHEIMEN 

Bli med til hjertet av Jotunheimen hvor vi prøver oss på 2000-meterstopper med panoramautiskt over Sør-Norge. 
Vi bor i telt, men har Glitterheim som basecamp.

DATO: 12/7TURKODE: 12332 DAGER: 3 STED: Telt, Glitterheim 

TINDERANGLING VED GJENDEBU I JOTUNHEIMEN

Bli med på lavterskel tinderangling på trygge topper rundt Gjendebu i Jotunheimen. Vi bor i telt, men har Gjendebu 
som basecamp.

DATO: 18/7TURKODE: 12302 DAGER: 4 STED: Telt, Gjendebu

2000-METERSTOPPER I RONDANE

Bli med til hjertet av Rondane hvor vi prøver oss på 2000-meterstopper med panoramautiskt over Sør-Norge. Vi bor i 
telt, med Rondvassbu som utgangspunkt.

DATO: 8/8TURKODE: 12303 DAGER: 4 STED: Telt, Rondvassbu

TINDER RUNDT TORFINNSBU I JOTUNHEIMEN

Selvbetjente Torfinnsbu ligger idyllisk til midt i Jotunheimen. Bli med på sosiale og alpine fjellturer med en erfaren 
engelskspråklig turleder. Vi bruker Torfinnsbu som basecamp denne helgen.

DATO: 16/8TURKODE: 12301 DAGER: 3 STED: Torfinnsbu

2000-METERE PÅ DOVRE 

Har du en drøm om gå på Snøhetta og andre 2000-meterstopper? Vi bor på Snøheim, og kanskje ser vi også moskus 
på Norges tak.

DATO: 29/8TURKODE: 12356 DAGER: 4 STED: Snøheim

FJELLSPORTSAMLING – LOM I FULLMÅNE

Vi drar til Lom for å leke oss blant elvejuv og høye tinder samt spise god mat og hygge oss rundt et stort bål.
Miljøskapende samling for frivillige, turledere, instruktører og andre interesserte. 

DATO: 13/9TURKODE: 12357 DAGER: 3 STED: Snøheim

BASECAMP SUNNMØRE

Patchellhytta ved foten av Slogen i Sunnmørsalpene er verdt turen i seg selv. Vi slår oss sammen med Ålesund-
Sunnmøre Turistforening for å dra på skikkelig fjelltur.

DATO: 19/9TURKODE: 12358 DAGER: 4 STED: Patchellhytta

HISTORISK VANDRING

FJELLTURISMENS VUGGE: Vandreruta gjennom Jotunheimen må oppleves. Foto: Kristoffer Maele Thuestad.

NORSK FJELLHISTORIE
På denne turen overnatter du på turisthytter hvor historien bokstavelig talt sitter i 
 veggene, og blir ryggsekken for tung, kan du sende bagasjen med de historiske rute-
båtene på Gjende og Bygdin. 

På turen vil du gå både Besseggen og Bukkelægeret og vandre i langs de  legendariske 
fjellsjøene Gjende og Bygdin. På vandringen fra Gjendesheim via de  historierike tu-
risthyttene Memurubu, Gjendebu og Torfinnsbu til Fondsbu går du på hver eneste etappe 
i fotsporene til noen av de mest markante personlighetene i nyere norsk fjellhistorie.

KREVENDE
Historisk vandrerute Jotunheimen er en krevende tur å gå. Høydeforskjellene på tre av 
etappene er store, og både Bukkelægeret og stigningen fra Gjende opp i Svartdalen er 
bratte. Til gjengjeld trenger du kun å gå med dagstursekk på de fleste av turdagene. Blir 
du sliten en av dagene, kan du velge å ta båten en etappe, da alle fjellstuene underveis er 
mulige å nå med rutebåt på Gjende eller Bygdin.

Vil du gå ruta med turleder? På turen kan turleder fortelle spennende historier om 
klatrepionerene, hytter og ruter i Jotunheimen helt fra 1800-tallet. Du får oppleve noe 
av det flotteste fjellet kan by på av kontraster, frodighet og dyreliv.

Følg de kulturhistoriske sporene til pionérene som viste vei til det mest ikoniske 
fjellområdet i Nord-Europa. 

HISTORISK VANDRERUTE 
I JOTUNHEIMEN
TURKODE: 12308

vandrerutejotunheimen.dnt.no
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Ta med naturen hjem. 
Nyt livet ute og inne!

Et hjem fullt av planter er ikke bare vakkert – det er bra for deg også.
Uansett hvordan du vil innrede hjemmet ditt, er du velkommen til Plantasjen. 

SINGEL I FJELLET

TURVENN SØKES: Bli med på singeltur i fjellet og bli kjent med nye mennesker. Foto: Marius Dalseg Sætre.

FELLESTUR
Hvert år arrangerer vi fellesturer i sommerfjellet. Du kan melde seg på sammen med en 
kjæreste, noen venner eller med en hel familie. Veldig mange melder seg også på alene. 
Og mange ønsker å finne noen å gå flere turer med. Det er kanskje derfor våre singel-
turer er så populære? Singelturene skiller seg fra andre fellesturer ved at vi har en viss 
kjønnsfordeling og aldersfordeling på turene. 

Hvert år arrangerer vi singelturer og hvert år har vi lange ventelister med turfolk som 
har lyst til å være med. Derfor setter vi opp enda flere i sommer slik at enda flere får 
oppleve sosiale og minnerike turer i vakre omgivelser.  

TURVENN FOR LIVET
Turene er klassiske og fine hytte til hytteturer, med turleder og med andre single  turglade 
mennesker på samme  alder.  Sjekk ut hvilke turer som passer for deg i turtabellen på side 
22 eller gå inn på dntoslo/aktivitet. Kanskje du får en ny god turvenn for livet i sommer?

Å gå på tur i fjellet er noe av det aller hyggeligste man kan gjøre. Men det er enda 
 hyggeligere når man deler  de fine opplevelsene med andre.

SINGELTURER I FJELLET
FINN TURER PÅ SIDE: 22
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Gjendebu
JOTUNHEIMEN 
ÅPNINGSTID: 21/6 – 6/10
MOH: 990 
OVERNATTING: 119 senger 
BESTYRER: Lars Åge Hilde
TLF: 61 23 89 44
Utenom sesong: 915 74 965
EPOST: gjendebu@turistforeningen.no
gjendebu.dnt.no

Glitterheim
JOTUNHEIMEN
ÅPNINGSTID: 21/6 – 15/9
MOH: 1384 
OVERNATTING: 137 senger 
BESTYRER: Knut og Tone Vole
TLF: 61 23 18 33
Utenom sesong: 61 21 22 86 / 900 15 529
EPOST: gl-heim@online.no
glitterheim.dnt.no

Skogadalsbøen
JOTUNHEIMEN
ÅPNINGSTID: 21/6 – 15/9
MOH: 833
OVERNATTING: 87 senger 
BESTYRER: Ole Martin Moen og 
Trine Marie Johansen
TLF: 975 69 094
Utenom sesong: 941 41 250 / 401 95 790
EPOST: skogadalsboen@turistforeningen.no
skogadalsboen.dnt.no

Gjendesheim
JOTUNHEIMEN
ÅPNINGSTID: 7/6 – 6/10
MOH: 994
OVERNATTING: 185 senger 
BESTYRER: Marius Haugaløkken og 
Anne Katrin Taagvold
TLF: 61 23 89 10
Utenom sesong: 416 66 301
EPOST: gjendesheim@turistforeningen.no
gjendesheim.dnt.no

Fondsbu
JOTUNHEIMEN
ÅPNINGSTID: 28/6 – 6/10
MOH: 1065
OVERNATTING: 100 senger 
BESTYRER: Solbjørg Kvålshaugen
TLF: 970 74 218
EPOST: fondsbu@turistforeningen.no
fondsbu.dnt.no

Fannaråken
JOTUNHEIMEN
ÅPNINGSTID: 28/6 – 8/9
MOH: 2068
OVERNATTING: 32 senger 
BESTYRER: Eldar og Melissa Venes
TLF: 481 52 244
Utenom sesong: 913 28 347/ 482 17 317
EPOST: fannarakhytta@turistforeningen.no
fannarakhytta.dnt.no

Sandhaug
HARDANGERVIDDA
ÅPNINGSTID: 28/6 – 8/9
MOH: 1250
OVERNATTING: 80 senger 
BESTYRER: Jan Tyssebotn og Brita Gjerde
TLF: 917 66 225 
Utenom sesong: 905 07 109 / 971 21 196
EPOST: sandhaug@turistforeningen.no
sandhaug.dnt.no

Litlos
HARDANGERVIDDA
ÅPNINGSTID: 28/6 – 8/9
MOH: 1180
OVERNATTING: 52 senger 
BESTYRER:  Jarle Viskjer
TLF: 00881641414663 
Utenom sesong: 416 61 636 
EPOST: litlos@turistforeningen.no
litlos.dnt.no

Mårbu
HARDANGERVIDDA
DNT Drammen og Omegn 
ÅPNINGSTID: 28/6 – 20/9
MOH: 1130 
OVERNATTING: 46 senger
BESTYRER: Svein-Arne Tyssebotn og 
Oda Mykkeltvedt
TLF:  901 18 056
EPOST: marbu@turistforeningen.no
maarbu.dnt.no

Solheimstulen
HARDANGERVIDDA
DNT Drammen og Omegn
ÅPNINGSTID: 28/6 – 9/9
MOH: 991
OVERNATTING: 40 senger
TLF: 32 74 36 14
EPOST: solheimstulen@dntdrammen.no
solheimstulen.dnt.no

BETJENTE HYTTER

HYTTENE I FJELLET

Rauhelleren
HARDANGERVIDDA
DNT Drammen og Omegn
ÅPNINGSTID: 28/6 – 9/9
MOH: 1221 
OVERNATTING: 58 senger
BESTYRER: Mona og Hans Olav Lægreid
TLF: 415 50 404
EPOST: mail@rauhelleren.no
rauhelleren.dnt.no

Krækkja
HARDANGERVIDDA
ÅPNINGSTID: 28/6 – 15/9
MOH: 1161
OVERNATTING: 85 senger 
BESTYRER: Elin Wiborg og Kjell Slåtten
TLF: 478 13 660 
Utenom sesong: 320 89 130
EPOST: kraekkja@turistforeningen.no
kraekkja.dnt.no
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Kalhovd
HARDANGERVIDDA
DNT Telemark
ÅPNINGSTID: 22/3 – 22/4, 21/6 – 8/9
MOH:  1100
OVERNATTING: 75 senger 
BESTYRER: Kjersti Wøllo og Petter Martinsen
TLF: 901 20 131 
EPOST: kalhovd@dnt.no
kalhovd.dnt.no

Gaustatoppen T.H
HARDANGERVIDDA
DNT Telemark
ÅPNINGSTID SERVERING: 9/2 – 20/10
MOH:1860 
OVERNATTING: 11 senger, sovesal
BESTYRER:  Jorunn Karlberg Tveiten
TLF: 971 33 309 
EPOST: gaustatoppen@dnt.no
gaustatoppen.dnt.no

Nørdstedalseter
BREHEIMEN
ÅPNINGSTID:  28/6 – 8/9
MOH: 937 
OVERNATTING: 40 senger 
BESTYRER:  Maj-Britt og 
Lars Halvard Finsrud
TLF: 950 76 382 / 57 00 32 99
Utenom sesong: 951 13 513/ 993 91 777
EPOST: nordstedalseter@ turistforeningen.no
nordstedalseter.dnt.no

Sota Sæter
BREHEIMEN
ÅPNINGSTID: 21/6 – 15/9
MOH: 740 
OVERNATTING: 86 senger
BESTYRER: Ove og Silje Lilleengen
TLF: 478 15 977
Utenom sesong: 902 63 153
EPOST: sotaseter@turistforeningen.no
sotaseter.dnt.no

Finsehytta
SKARVHEIMEN
ÅPNINGSTID: 30/6 – 22/9
MOH: 1223
OVERNATTING: 174 senger
BESTYRER: Rigmor og Edvar Sæbø
TLF:  56 52 67 32 
Utenom sesong: 482 57 055 / 908 52 245
EPOST: finsehytta@dntoslo.no
finsehytta.dnt.no

Iungsdalshytta
SKARVHEIMEN
ÅPNINGSTID: 28/6 – 15/9
MOH: 1111 
OVERNATTING: 52 senger
BESTYRER: Geirmund Tormodsgard 
og Jarle Tvedt
TLF: 975 89 394
EPOST: post@iungsdalen.no
iungsdalshytta.dnt.no

Geiterygghytta
SKARVHEIMEN
ÅPNINGSTID: 21/6 – 22/9
MOH:  1229
OVERNATTING: 86 senger 
BESTYRER: Jon og Marit Wøllo
TLF: 906 01 453
EPOST: geiteryggen@ turistforeningen.no
geiterygghytta.dnt.no

Rondvassbu
RONDANE
ÅPNINGSTID:  21/6 – 6/10
MOH:1173 
OVERNATTING: 128 senger
BESTYRER: Øystein Gården
TLF:  61 23 18 66
Utenom sesong: 975 92 292
EPOST: rondvassbu@ turistforeningen.no
rondvassbu.dnt.no

Bjørnhollia
RONDANE
ÅPNINGSTID:   21/6 – 15/9
MOH: 914
OVERNATTING: 90 senger 
BESTYRER:  Beate Øygarden og 
Svein Aaseng
TLF: 901 11 380 
Utenom sesong: 971 60 868 / 901 48 920
EPOST: bjornhollia@ turistforeningen.no
bjornhollia.dnt.no 

Grimsdalshytta
RONDANE
ÅPNINGSTID: 21/6 – 15/9
MOH: 1000
OVERNATTING: 66 senger
BESTYRER: Sonja Rykhus og Rune Sundt
TLF: 452 98 155 / 61 23 17 88
Utenom sesong: 970 13 264 / 900 55 742
EPOST: grimsdalshytta@turistforeningen.no
grimsdalshytta.dnt.no

Svukuriset
FEMUNDSMARKA
ÅPNINGSTID: 21/6 – 8/9, 27/9 – 6/10
MOH: 830 
OVERNATTING: 43 senger
BESTYRER: Cato Madvig og Leela M. Guenin
TLF:  476 12 496 
Utenom sesong: 476 12 496 / 649 29 150
EPOST: svukuriset@turistforeningen.no
svukuriset.dnt.no

Liomseter
LANGSUA
ÅPNINGSTID: 21/6 – 15/9
MOH: 915
OVERNATTING: 40 senger
BESTYRER: Kjell Arne og Hilde Grøntjernet
TLF: 61 41 11 51
EPOST: liomseter@ turistforeningen.no
liomseter.dnt.no

HYTTENE I FJELLET

Mogen
HARDANGERVIDDA
DNT Telemark
ÅPNINGSTID: 12/4 – 22/4, 21/6 – 1/9
MOH: 950
OVERNATTING: 50 senger
BESTYRER: Kyle O'Donoghue og Marthe Isaksen
TLF: 971 51 530
EPOST: mogen@dnt.no
mogen.dnt.no

Snøheim
DOVRE
ÅPNINGSTID: 28/6 – 6/10
MOH: 1474
OVERNATTING: 80 senger 
BESTYRER: Marit og Kjell Hjelleødegård
TLF: 478 62 286 
EPOST: snoheim@turistforeningen.no
snoheim.dnt.no
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Jotunheimen
Olavsbu, 52 senger 

Thomashelleren, 14 senger

Torfinnsbu, 25 senger

Yksendalsbu, 18 senger 

Hardangervidda
Helberghytta, 16 senger 

Hellevassbu, 26 senger  

Lufsjå, 14 senger 

Lågaros, 38 senger  

Kjeldebu, 51 senger 

Middalsbu, 12 senger  

Rembesdalseter, 18 senger  

Torehytten, 24 senger  

Stordalsbu, 12 senger 

Tyssevassbu, 12 senger 

Breheimen
Arentzbu, 22 senger 

Fast, 10 senger 

Navarsete, 9 senger 

Skridulaupbu, 4 senger 

Slæom, 20 senger 

Sprongdalshytta, 12 senger  

Trulsbu, 12 senger 

Vigdalstøl, 10 senger 

Torsbu, 14 senger (Tafjordfjella)

Skarvheimen
Bjordalsbu, 26 senger 

Skarvheim, 11 senger 

Kljåen, 8 senger  

Rondane, Dovre og 
Alvdal Vestfjell
Korsberghytta, 13 senger 

Storgrytdalseter, 15 senger 

Eldåbu, 18 senger 

Gråhøgdbu, 8 senger 

Jammerdalsbu, 12 senger 

Reinheim, 36 senger 

Femundsmarka
Marenvollen, 13 senger 

Narjordet, 6 senger 

Raudsjødalen, 14 senger 

Røvollen, 25 senger 

Langsua

SELVBETJENTE  HYTTER
Med et medlemskap og DNTs standardnøkkel har du tilgang til et stort 
nettverk av hytter i de  sentrale fjellområdene i Norge. De fleste  hyttene 
ligger langt til fjells med et utsyn du sent vil glemme. Mer  informasjon 
om våre selv betjeningshytter finner du på dntoslo.no.

ALT DU TRENGER: På Eldåbu og de andre selvbetjen ings-
hyttene finner du kjøkkenutstyr, dekktøy, ved, gass og proviant. 

PROVIANTLAGER: Du skal slippe å gå med tung sekk på hytte 
til hyttetur, her finner du et godt utvalg av mat!

Fehytta, 10 senger 

Haldorbu, 16 senger  

Fehytta, 10 senger 

Haldorbu, 16 senger  

Storhøliseter, 18 senger  

Oskampen, 12 senger  

Skriurusten, 16 senger  

Storkvolvbua, 27 senger 

Storeskag, 11 senger  

Svarthamar, 9 senger 

Kongshelleren, 12 senger  

Slettningsbu, 14 senger  

Sulebu, 24 senger 
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TURSENTRENE

PLANLEGGING: Du får god hjelp til planlegging av turen din fra våre flinke turveiledere. Foto: Eivind Haugstad Kleiven.

TURVEILEDNING
I begge Tursentrene våre hjelper våre dyktige turveiledere deg med alt fra hvordan 
en DNT-hytte fungerer til hva du bør ha med deg på tur. Vi hjelper deg gjerne med å 
 planlegge drømmeturen  din  og   har  god  oversikt  over  turer  og  kurs  som  DNT  
arrangerer.  Her får du vite mer om våre medlemsfordeler, hva du kan bidra med som 
frivillig i DNT Oslo og Omegn og annet du lurer på.

 
TURSENTERET I STORGATA 3
Her  finner  du  et  landsdekkende  utvalg  av  kart,  et  stort  utvalg  bøker  og oppslagsverk 
om friluftsliv og du kan deponere på og få med deg DNT-nøkkelen. 

I Storgata får du kjøpt komplett fjellbekledning samt sekker og annet utstyr til turen. 
Alt til medlemspris. Eller velg friluftsklær fra bruktstativet – også kalt vippsstativet – et 
supert alternativ når du ønsker et rimeligere og miljøvennlig alternativ. 

FRILUFTSHUSET PÅ SØRENGA
Også her får du hjelp av dyktige turveiledere, enten du planlegger en tur på  fjellet eller i 
Oslomarka eller en kajakktur på Oslofjorden. Utvalget av kart, turbekledning og frilufts-
utstyr er mer dreiet mot sjø og kajakk enn i Storgata. På Friluftshuset finner du også et 
vippsstativ med brukte friluftsklær. 

TELEFON: 
(+47) 22 82 28 22

MAIL: 
turinfo@dntoslo.no

Drømmer du om hytte til hyttetur? Litt usikker på hvordan du skal få det til? Da anbefaler 
vi at du oppsøker ett av Tursentrene i Oslo – i Storgata 3 eller på Friluftshuset på Sørenga.

De beste beslutningene
tas over en kopp

Aberdeen Standard Investments er stolt sponsor 
av Kobberhaughytta og DNT Oslo og Omegn. 

 

aberdeenstandard.com

Navnet Aberdeen Standard Investments benyttes om investeringsvirksomhetene 
i Aberdeen Asset Management og Standard Life Investments. 

 

ka�e i marka

dntoslo.no

dntbutikken.no
friluftshuset.dntoslo.no



– få gratis rørepinne!*
*Finnes på alle trær og busker i nærheten av der du går på tur.

HUSK

RETT I KOPPEN PÅ TUR


