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Er du en av de som drømmer om å sitte på en moserabb mens blikket farer dovent over
fjellkjeder og elvedrag? Og egentlig ikke vil ned i hverdagen på en stund?
Vi tror at....

D E T L I G G E R I V Å R NAT U R

Romsdalseggen, har du ikke vært der ennå?

DET LIGGER I VÅR NATUR
...å søke inn i naturen, til fjellene og til havutsikten.

•
•

•
•
•

•

I snart 150 år har DNT lagt til rette for tur.
DNT medlemsforeninger over hele landet har malt røde T-er på
over 1 million varder langs stier i fjellet, og merket skogsstier,
kyststier og til og med stier rett ved der du bor.
Det er bygd, eller restaurert snart 550 hytter, fjellstuer, fyrtårn,
buer og setre for at du skal kunne overnatte på turen.
Om vinteren kvister vi vintertraséer, slik at du skal finne trygt frem
til hyttene.
Vi har satt opp skilt som viser deg til nærmeste markahytte, langt
inn på Finnmarksvidda, ut til det mest forblåste fyret eller opp til
toppen av Galdøpiggen og Glittertind.
Mye av dette arbeidet gjøres på dugnad.

DNT tilbyr overnatting på gamle fyr langs kysten,
slik som Torungen fyr.

DET LIGGER I VÅR NATUR
...å dra på hyttetur.

					
•
•
•
•
•
•
•

SELVBETJENT HYTTE

Som medlem kan du dra på hyttetur over hele landet.
De fleste av DNTs hytter er uten betjening. På mange av hyttene
har vi matlager. Da kaller vi hytta selvbetjent.
Ofte kan du få en hytte helt alene, selv midt i tursesongen, eller
kanskje treffer du noen som blir venner for livet.
Som medlem får du DNTs standardnøkkel til hyttene. 		
(bestilles på nettbutikken eller hos din forening mot depositum)
Hyttene har sjelden strøm, men vedfyrt ovn.
De fleste hyttene er tilgjengelige hele året, men det er ikke alltid
merket vei tidlig på vinteren.
Noen hytter er mulige å booke på forhånd, men på de fleste hytter
uten betjening vil førstemann til hytta kunne velge soverom og
seng fritt. Endel selvbetjeningshytter har hyttevakt i sesongen.

Gullhorgabu i Stølsheimen er en ganske ny og litt utradisjonell hytte.

DET LIGGER I VÅR NATUR
...å finne opplevelser og steder å bli glad i.

				
•
•
•

UBETJENT HYTTE

DNT-hytter uten betjening og matlager kaller vi ubetjent.
Hyttene har i likhet med selvbetjeningshyttene gassbluss og kjeler
for matlaging, og dyner og puter som du kan bruke lakenpose til.
De fleste ubetjente og selvbetjente hyttene er åpne hele året, og
slik bruker du hyttene:
- skriv deg inn i hytteprotokollen når du kommer
- finn deg en soveplass
- hent mat fra matlageret (på selvbetjeningshyttene),
og spis deg god og mett
- vask opp og rengjør hytta før avreise
- betal for oppholdet og maten før du går
etter informasjon du finner på hytta

Kiellandbu har fantastisk utsikt, både vinter og sommer.

DET LIGGER I VÅR NATUR
...å unne oss litt lokalmat på en betjent DNT-hytte.

					
•

BETJENT HYTTE

På DNTs betjente hytter får du måltidene servert, og du kan smøre
deg en kjempematpakke om du vil.
• På DNTs betjente hytter kan du bo så lenge du vil, og gå dagsturer
med liten sekk.
• Hyttene er åpne for alle, men er du medlem betaler du mindre for
overnatting og mat. Du kan også booke rom på forhånd.
• Alle DNTs betjente hytter er åpne i påsken, og i sommersesongen
fra slutten av juni til midt i september.
• Noen betjente hytter er åpne helt til høstferien og i vinterferien, og
Haukeliseter og Preikestolhytta er åpne hele året.
• Mange betjente hytter har vei helt frem, eller kan ordne transport
fra nærmeste P-plass vinterstid.
• Hyttene har tørkerom for våte klær. Det kan være greit å vite.
Haukeliseter ligger langs veien og har eget bakeri.
Skogadalsbøen ligger langt fra vei, men midt i Jotunheiemen.

MANGE FORDELER
Den viktigste grunnen til å være medlem i DNT,
er å støtte arbeidet for tur og friluftslivet i Norge.
I tillegg har vi disse fordelene:

•

Du får medlemsrabatt på overnatting på DNTs 550 hytter, og
rabatt på måltider og proviant på hyttene.

•

Det får ekstra store barne- og ungdomsrabatter i tillegg.

•

Du får medlemspris på turutstyr og kart i lokale DNT butikker og
på nettbutikken vår, samt i lokale sportsbutikker og nettbutikker.

•

Du får magasinet Fjell og Vidde, årbok og og lokale 		
publikasjoner.

•

Du får medlemspris på fellesturer og bre- og klatrekurs.

•

Du får stor rabatt på forsikring i Gjensidige.

•

Du får rabatt på NSBs kundekort.

•

Du får rabatt på turisthyttene i Sverige, Finland og på Island.

•

Du får rabatt på over 100 private turisthytter og fjellstuer i Norge.

•

Du får rabatt på Thon Hotels og De Historiske.

•

Du får rabatt på festivaler over hele Norge, slik som 		
Vinjerock, Peer Gynt, Førdefestivalen og Fjellfilmfestivalen.

Mange av hyttene har hunderom på, sjekk gjerne på forhånd. (ut.no)

BARN OPP TIL 13 ÅR

...er med i Barnas Turlag.
Det fins Barnas Turlag over hele landet.
Barnas Turlag arrangerer turer for hele familien,
hverdagsturer, helgeturer og sommerleirer.
Medlemmer i Barnas Turlag har ekstra store rabatter på overnatting og mat på de fleste hyttene og
barn opp til 3 år får det meste gratis.

UNGDOM FRA13-26 ÅR

...er med i DNT ung.
Det fins DNT ung grupper over hele landet.
DNT ung arrangerer turer kun for ungdom, og med
høyt kvalifiserte turledere. Det fins DNT ung aktivitetscamper over hele landet i sommerferiene.
Medlemmer i DNT ung har halv pris på overnatting
på hyttene og turer og aktiviteter holder lave priser.

DNT SENIOR

...er for deg som gjerne vil på tur helt til du blir
100, gjerne i nærheten av der du bor
DNT senior tilbyr turer mens andre folk er på jobb,
og i et tempo som er tilpasset deg.
Her kan du komme alene eller med en venn, og
treffe turledere og turdeltakere som er hyggelige. Så
blir man kjent både med hverandre og nærområdet.

DNT FJELLSPORT

DNTS FELLESTURER

...er for deg som er litt ekstra opptatt av høyder
og bratt friluftsliv.
DNT fjellsport arrangerer toppturer, breturer
og klatreturer.
Som medlem i DNT fjellsport har du som regel
gjennomgått et eller flere av DNTs kurs, og har
litt ekstra kompetanse i friluftsliv.

Vil du på tur med andre, og kanskje helst en
erfaren turleder.
DNTs medlemsforeninger arrangerer tusenvis av turer gjennom hele året, for alle slags
interesser.
Det varierer fra enkle kveldsturer og dagsturer
via toppturer til vinterturer over vidda.

BRE- OG KLA TREKURS
Vil du bli trygg i høyden
går litt utenfor vanlig
Da kan du skaffe deg
DNT er en av Norges
kurs innen fjellsport,
gynnerkurs til instruk
Vi utdanner turledere,

og få opplevelser som
turliv.
kompetanse hos DNT!
største arrangører av
og vi tilbyr alt fra betørkurs på høyt nivå.
om du vil bli det.

DET LIGGER I VÅR NATUR
...å gi turopplevelsene videre

•

I fjor startet vi med familiemedlemskap. 50 000 av våre medlemmer er nå familiemedlemmer. Det kan bli billigere om dere er tre
eller flere i familien. Dette kan du lese mer om på dnt.no/medlem
• Som medlem er du tilknyttet en av DNTs 57 medlemsforeninger,
som sikrer at du får lokal informasjon og lokale medlemsfordeler.
• DNTs medlemsforeninger tilbyr turer og opplevelser, slik som
trilleturer, seniorturer, toppturer, fellesturer for alle aldre, kurs og
ikke minst opplevelser med DNT ung eller Barnas Turlag.
• Som medlem i DNT kan du være:
- hovedmedlem (vanlig medlem)
- honnørmedlem (fra 67...)
- undomsmedlem (13-26)
- medlem i Barnas Turlag (opp til 13)
eller velge familiemedlemskap, hvis det passer bedre.
Tips: Last ned medlemskortet som app fra App Store/Googleplay,
eller få det tilsendt på SMS.
Når barna har det fint på tur, har de voksne det fint på tur.
For de minste er det greit med en trilletur med Barnas Turlag.

Foto, side 2-3: Line H Braute, s 4: Marius Dalseg Sætre, s 5: Trond J Hansen, s 6: Maria Hetlester,
s 7, 8 og 9: Andre Marton Pedersen, s 10: Bjørn Iver Fagerli, s 11: Eivind Haustad Kleiven, s 12:
Lise Foss Granlund, s 14: Grethe Vannes, s 14: Tore Haare Vestfossen, s 15: Nina Pettersen, s 16:
Jan Ivar Borch, s 16/17: Øyvind Salvesen, s 17 og 18: Marius Dalseg Sætre, s 19: Julie Maske s 20
Jørgen Skauge Layout: Egil Hurum, trykk RK grafisk, opplag 200 000, november 2016.

