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I sommer kan du få med deg noen av  
verdens fineste naturopplevelser og attraksjoner 
som turist med DNT i eget land. Finn din favoritt  

– og meld deg på din tur. 
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Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største Friluftslivsorganisasjon.  
Vi arbeider for at enda flere skal få glede av å være ute i naturen – og for å 
bevare natur- og kulturverdier. 

For å gjøre det enda enklere for deg å dra på tur og få oversikt over tilbudet 
vårt, har vi i år laget en nasjonal turkatalog. Her finner du 52 fellesturer 
med turleder for små og store, nybegynnere og gamle travere, kajakkpadlere, 
barnefamilier og deg som vil vandre i historien.

Over 600 000 var med oss på små og store turer i fjor. Det er ikke så mye 
lengden og turmålet som teller, men at du kommer deg ut og får ladet  
batteriene. Det ligger opplevelser, glede og helse i hvert skritt. 

Bla om og la deg inspirere. 
Kanskje finner du en stemning som får det til å rykke i turfoten? 
Sommereventyret venter!

Turhilsen fra styreleder Berit Kjøll og generalsekretær Nils Øveraas

INNHOLD
4 Om turene

6 Fjord, fjell og fossevell

10 Klassikere 

14 Fersking – Flørting – Feelgood

18 Toppturer

22 Et kurs for deg

24 Padling

26 Barn og familie

30 Bretur 

32 Langturer Nyheten MASSIV

34 Expedition Norge på tvers

36 Gøy på øy 

38 Historiske vandreruter

40 Tre dager – tre hytter

42 Frisk og glad på seniortur

44 Mer om DNT

46 Mat på tur

48 Helt konge – og andre gullruter
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DNT har et spennende og inkluderende tilbud 
for alle, uansett interesser, alder og form 

Slik blir du med på fellestur på 1-2-3
I katalogen finner du turer i ulike kategorier som spenner 
fra fersking til fjellsport. Turene har ulik startdato, varighet, 
nivå, pris og påmeldingsfrist.  

1. Finn fellesturene du har mest lyst til å delta på

2. Søk opp turene på www.dnt.no/aktiviteter/ ved hjelp 
av dato, turnummer eller link. Her finner du utfyllen-
de informasjon – og kan også melde deg på. 

3. Lurer du på noe? Kontakt Medlemsforeningen som 
arrangerer turen. Du kan også benytte annen kontakt- 
info, til turleder e.l., der det er oppgitt. 

Aldri sur – på fellestur
Ikke blir du sliten, tørst, mør, får gnagsår, myggstikk, tåke 
eller regnvær heller. For fellestur med DNT-turleder, er en 
ren opptur fra start til slutt. Det er i alle fall ikke langt fra 
sannheten. Med dyktige turledere og godt følge er  
grunnlaget lagt for ekte, real turglede. 
 
Foruten minner for livet får du

 − Spennende turmål og aktiviteter og gode, trygge veivalg

 − Muligheter som fører til steder, utsikter og opplevelser 
du kanskje ikke ville fått til på egen hånd

 − Nye turvenner med samme turønsker, og tid til å bli 
med akkurat når favoritt-turen din går 

 − Kunnskap, erfaring og fellesskap som gjør at det meste 
av utfordringer med vær, føre, veivalg eller annet som 
kan oppstå, løses enklere, sikrere og bedre – sammen

 − Og ikke minst, i et hyggelig og humørfylt turlag, går du 
gjerne lenger, lysere og lystigere!

Gjennom et mangfold av aktiviteter,  
turer, stier og hytter gir vi deg tur- og 
naturopplevelser for livet. Kort eller  
langt? Bratt eller flatt? Enkelt eller 
krevende? Vått eller tørt? Snø eller  
barmark? Det er DNT-tur, det.

Hele tilbudet vårt finner du på dnt.no

1.

2.

3.
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Ekstra krevende

Dagsetapper på mer  
enn ca. 25 km, tidvis i 
svært bratt og ulendt 
terreng og ofte utenom 
merkede ruter. Passer  
for deg som er i svært  
god form og har god  
fjellerfaring. 

NIVÅ PÅ TURENE TURLEDERNE

Turlederne er fjellfolk med 
solid erfaring som har tatt 
DNTs turlederkurs eller 
tilsvarende. De leder turer 
på dugnadsbasis, og har 
stor glede av å være på tur 
og dele opplevelsen  
med andre.

På tur hele dagen
Gjennomsnittlig marsjfart  
er ca. 3 km/t. Les nøye om 
turen og nåvået på forhånd.  
Da er det lettere å velge  
riktig tur for deg.

 

MELD DEG PÅ: I sommer kan du velge 
og vrake mellom mange attraktive  

og spenstige turer med leder. 

F O T O :  M A R I U S  D A L S E G  S Æ T R E

MEDLEMSKAP:  
dnt.no/ 
medlem

Enkel

Lette dagsturer i  
relativt flatt terreng  
og på merkede ruter,  
eller arrangementer  
for alle. 

Middels

Dagsturer/dagsetapper på  
inntil 15 km i småkupert 
terreng, for det meste på 
merkede ruter. Passer for 
deg som er vant til å gå 
med sekk og er i normalt 
god form. 

Krevende

Dagsetapper på inntil  
ca. 25 km i variert og  
kupert terreng, og delvis 
utenom merkede løyper. 
Passer for deg som er i  
god form og har noe  
fjellerfaring. 
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FJORD,  
FJELL OG  
FOSSEVELL

POPULÆR ATTRAKSJON: Høyt over Lysefjorden 
troner Preikestolen, Norges mest besøkte turmål.

F O T O :  S T A V A N G E R  T U R I S T F O R E N I N G

DATO: 4.–7. august

PRIS: 5450,- medlem 
Kr 7100,- ikke-medlem

NIVÅ: 

TURKODE: 524

LINK: stf.no/aktiviteter/829596/

HVOR: Lysefjorden, Rogaland
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Fra Preikestolen fjellstue går vi opp på Preikestolen –  
fjellikonet som årlig besøkes av nærmere 300 000 turister 
fra hele verden. Derfra stiger vi ned til Lysefjorden, hvor en 
hurtiggående RIB-båt tar oss vannveien forbi majestetiske 
fjellsider og under Preikestolen, til den idylliske bygda Flørli. 

Opptakten dag to er 4444 trinn opp Flørli-trappene, 
Nord-Europas lengste tretrapp. På toppen snører vi 
sjumilsstøvlene og setter kurs mot nok et berømt turmål: 
Kjerag og Kjeragbolten. Og som om ikke det var nok, går  
vi ned til «ørneredet» Øygardsstølen, med en aldeles  
svimlende utsikt. Etter en solid 10 timers dagsmarsj,  
venter en god natts søvn og en rolig formiddag på  
Lysefjorden Turisthytte. 

Ta trippelen og få med deg tre store attraksjoner rundt 
Lysefjorden på en langhelg! Med deg hjem i tursekken  
rocker for alltid en spektakulær tur – og naturopplevelse. 

Rock Stars

I sommer kan du gjøre «Lysefjorden 
Rock Stars» med Stavanger Turist- 
forening: Preikestolen, Flørlitrappene  
og Kjerag – på én tur!

Flørlitrappene
TØR DU? Kjeragbolten er turmålet for deg uten høydeskrekk. HØYE KNELØFT: Bedre utsikt for hvert trinn.
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Hardanger-
vidda fra fjell 
til fjord
 
Høyt og lavt med flotte kontraster. Fra 
Halne og videre innover mot Sandhaug 
og Litlos går vi i det vidstrakte høyfjells- 
platået på Hardangervidda. Men jo 
lenger vest, jo mer kupert, og fra  
Stavali går stien ned vakre Husedalen 
med sine fire storslåtte fossefall. Ferge 
fra Kinsarvik til Utne. Turen avsluttes på  
tradisjonsrike Utne Hotel, med 300 års 
gjestfri historie ved Hardangerfjorden.

DATOER: 16. –23. juli /  
23. –30. juli / 6. –13. august 

PRIS: kr 9546,- medlem 
Tillegg ikke-medlem kr 700,-

NIVÅ: 

HVOR: Hardangervidda, Hordaland

TURKODE: 10873 

LINK: dntoslo.no/
aktiviteter/826479/

Visste du at Nord-Europas lengste 
tretrapp pryder spektakulære  
Lysefjorden i Rogaland? 4444  
svimlende trappetrinn tar deg fra 
fjordidyllen Flørli til Frafjordheiane 
700 meter over havet.  

Herfra vandrer vi gjennom den trolske 
Fidjadalen til den store finalen: 
Månafossen – Rogalands flotteste  
fossefall. Inkludert i turen er også 
sightseeing med hurtigbåt inn Lyse-
fjorden, med utsikt til Preikestolen. 
Legger du inn en dag eller to ekstra, 
kan turen fint kombineres med  
Kjerag og Preikestolen. Vestlands- 
perler i kø – til lands og til vanns.  
Du kommer neppe uberørt fra det. 

DATO: 14. –16. oktober

PRIS: Kr 900,- medlem  
Kr 1300,- ikke-medlem

NIVÅ:  

HVOR: Frafjordheiane, Rogaland

TURNUMMER: 535 

LINK: stf.no/aktiviteter/829445/

Lysefjorden til 
Månafossen 

Lysten på flere  
eventyr langs  
Lysefjorden?

www.lysefjord-
hikes.dnt.no

BEST I VEST: Stavali turisthytte ligger i den mest  
varierte delen av vestlige Hardangervidda. På veien 
ned til fjorden passerer vi fantastiske fossefall.F
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Fra Sota Sæter over Fortundalsbreen til 
Nørdstedalseter. Om været vil, går vi opp 
på Tverrådalskyrkja, 2088 moh. På en klar  
dag er utsikten herfra ubetalelig, med 
Tafjordfjella i nord og Jostedalsbreen,  
Hurrungane og Jotunheimen i sør. 

Dagen etter triller vi ned Norges lengste  
og vakreste sykkelutforbakke fra Nørdste- 
dalseter til Fortun ved Sognefjorden; 30 km  
grusvei med 1300 m høydeforskjell, i din 
favør! En fortreffelig og restituerende 
avslutning på en innholdsrik helg.

Buferdsveien i Stølsheimen Bre, topp og sykkel i Breheimen

Lenge før det oppsto organisert 
turvirksomhet på Vestlandet, var Sol-
renningen et attraktivt turområde, og 
seterdriften begynte tidlig. Turen byr 
på variert landskap gjennom Støls- 
heimen til høyfjellslandskapet over  
Skrivareggi, og ned til Sognefjorden. 
Overnatting på Solrenningen turist- 
hytte, og teltovernatting ved Vatnane. 
Ruta er: Stølsdammen – Solrenningen 
– Vatnane – Arnafjord. Fjell, fjord og 
stølsidyll. Kan det bli bedre? 

 

 

DATO: 16.–18. september

PRIS: Kr 1565,- medlem  

Kr 2195,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Stølsheimen, Hordaland/ 
Sogn og Fjordane

TURKODE: 225 

LINK: bergenoghordalandturlag.no/ 
aktiviteter/829597/

DATO: 26.–28. august 

PRIS: Kr 2700,- medlem  
Kr 3100,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Breheimen, Oppland/ 
Sogn og Fjordane

LINK: valdres.dnt.no/ 
aktiviteter/829098/

VILT OG FRODIG: Fra Sota Sæter har du utsikt til fjellene som leder inn mot Jostedalsbreen.

SETERIDYLL: Her ved den gamle stølen Vatnane har vi en teltovernatting. 
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KLASSIKERE

DATOER: 
17. –22. juli, 24. –29. juli

31. juli–5. august 

PRIS: 7142,- til/fra Oslo  
Ikke-medlem, tillegg kr 700,-

NIVÅ:   

HVOR: Aurlandsdalen, Sogn og Fjordane

TURKODE: 10951 

LINK: dntoslo.no/aktiviteter/826591/

FRODIG OG VAKKERT: På turen ned Aurlandsdalen 
går vi på gamle, bratte krøtterstier. 

F O T O :  A N D R É  M A R T O N  P E D E R S E N
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Runde, mektige fjell og et teppe av reinlav preger mye 
av landskapet i Rondane, Norges første nasjonalpark. 
Grimsdalshytta med gamle kulturbygninger, setermiljø i 
Haverdalen og mektige Dørålsglupen er andre ting å fryde 
seg over på denne populære klassikeren. 
 
Oppreisedagen byr på en nydelig tur fra Dovre mot
Grimsdalshytta. Videre fra et duvende, vidt landskap og 
frodige seterdaler, inn i det mektige 2000-metermassivet, 
Smiubelgin. Også hyttene vi bor på er velrenommerte 
klassikere; Øvre Dørålseter, Bjørnhollia og Rondvassbu. 
Siste etappe er en seks km lettbeint sykkeltur til Spranget. 

Stupbratte fjell kaster seg loddrett ned i dype elvegjel,  
og på toppene er det panoramautsikt. Små bekker, mektige 
fosser og en sjelden flora med nesten 500 plantesorter.  
Her vandrer du gjennom et prektig kulturlandskap – på 
smale kløvstier, brede hyller i fjellsiden og forbi nedlagte 
gårder og bosettinger. Som å være i et levende maleri  
fra nasjonalromantikkens glanstid. 

Fra Finse til Geiterygghytta, og en dags opphold med turer 
i området. Nedstigningen til Østerbø Fjellstove starter dag 
tre, før turen går videre til Vassbygdi og Heimly Pensjonat. 

Hjemreisen med Flåmsbana er like unik som resten av  
turen. Dette er en av verdens villeste togreiser gjennom 
fantastisk natur, forbi Rallarvegen, stupbratte fjellvegger, 
skummende fossefall og 20 tuneller. National Geographic 
Traveler Magazine har utnevnt den blant topp 10 tog- 
reiser i Europa, mens Lonely Planet i 2014 kåret den  
til verdens beste! 

 

Ned Aurlandsdalen
Aurlandsdalen regnes som noe av det 
vakreste og mest storslagne i norsk 
natur. Dette er «dalen over alle daler», 
og en av landets mest populære og 
omtalte fotturer. 

DATOER: 27. juni –1. juli / 11.–15. juli /  
18.–22. juli / 29. august–2. september

PRIS: DNT-medlemmer: Kr 5635,- fra/til Oslo 
Ikke-medlemstillegg kr 700,- 

NIVÅ: 

HVOR: Rondane, Oppland

TURKODE: 10901

LINK: dntoslo.no/aktiviteter/826256/

Rondane fra nord til sør

MAJESTETISK: På tur i Rondane er det flott utsikt mot storslåtte topper, som her fra Storesmeden mot Veslesmeden.
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Stølsklassiker i Suldal 
I det vakre stølsområdet Bleskestadmoen i Suldal bygget 
Stavanger Turistforening sin første hytte. Her i den frodige 
fjelldalen var det i tidligere tider markedsplass, hvor 
suldøler og austmenn møttes til hestehandel og der støls-
driften brakte by- og bygdefolk sammen. 

Ferden går gjennom en kjede av velstelte stølsidyller og 
opp på snaufjellet, før sjarmøretappen inn til splitter nye 
og lekkert beliggende Jonstølen. I historiske fotspor og med 
omgivelser tatt rett ut av et Tidemand og Gude-maleri, er 
det god grunn til å vurdere et sommertokt i vesterled. 

DATO: 2.–3. juli

PRIS: Kr 450,- medlem. Kr 600,- ikke-medlem

NIVÅ: 

TURKODE: 523 

LINK: stf.no/aktiviteter/829512/

HVOR: Ryfylkeheiane, Rogaland    
           
 
Lysten på mer? Turen fra Bleskestadmoen til Jonstølen er 
en del av den 220 km lange Ryfylkestien. Sjekk de 18 andre 
dagsetappene på ryfylkestien.no

MODERNE: Jonstølen i Ryfylkeheiane har en 
vakker beliggenhet med panaromautsikt.

F O T O :  K J E L L  H E L L E - O L S E N
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PAKKELISTE
Når du skal pakke for turen i sommerfjellet, 
må du først og fremst tenke på når og hvor 
du skal gå. Vår og høst kan forholdene bli 
vinterlige, og om sommeren kan det også 
komme sludd og snø i høyfjellet. I skogen og 
langs kysten kan du klare deg med mindre og 
enklere utstyr. Sommersekken til fjellturen 
veier ofte 7–12 kg. Ta bare med deg det du 
trenger, så sekken ikke blir for tung. 

Utstyr
• Ryggsekk med passe volum til turen

• Vanntette poser som passer i sekken  
(ev. regntrekk)

• Lakenpose eller lett sovepose

• Førstehjelpssaker med gnagsårplaster og 
sportstape

• Toalettsaker (kun nødvendige) og et lite/
lett håndkle

• Litt toalettpapir i pose

• Solbriller og solkrem

• Myggmiddel/myggnett

• Kart, kompass og kartmappe 

• Liten kniv, fyrstikker/lighter, liten lykt

• Mat/godteri og drikkeflaske/termos

• Penger/kort

• Medlemskort i DNT. DNT-nøkkel om du 
ikke er på fellestur

• Proviant, om du skal bo på ubetjente hytter

GODE TURKLÆR 

• Regntøy (jakke og bukse)   • Tynn vindjakke og turbukse (med god fukttransport)    
• Undertøy i ull/ullblanding + ekstra skift   • Gode ullsokker + ekstra skift    
• Fleecejakke eller tynn varmejakke  • Lue og votter (varme, selv når de er våte)    
• Lette innesko/inneklær    • Fjellstøvler og gjerne gamasjer   • Shorts og T-skjorte (ull/kunstfiber) 
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FERSKING 
FLØRTING 
FEELGOOD

FELLESSKAP: På en tur sammen med andre  
deler man på gleder og utfordringer.

F O T O :  S I N D R E  T H O R E S E N  L Ø N N E S
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Fjellet lokker. Lysten er der. Føttene kribler, men du kommer 
deg ikke av gårde? Knyt lissene og pakk sekken. I sommer 
tar vi deg med på hyttetur for nybegynnere i Ryfylke-
heiane. Felles for «ferskingturene» er høyst overkommelige 
dagsetapper, mange stopp og laange matpauser. Underveis 
og under oppholdet får du god veiledning fra trivelige og 
jordnære turledere. Bonus: Sosialt og inkluderende miljø, og 
bekjentskaper som ofte varer mye lenger enn selve turen.

DATO: 4.–5. juni/12.–14. august

PRIS: Kr 600,- medlem 

Kr 1000,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Ryfylkeheiane, Rogaland 

TURKODE: 521/526  

LINK: stf.no/aktiviteter/829447/    

  

Fersking i fjellet
Det vakre landskapet i Reindalen i Tafjordfjella gir både indre 
og ytre ro. Her får du turer med DNT-turleder som er med 
under hele oppholdet, og to gode yogaøkter daglig. Morgenøkt 
med forfriskende, dynamisk yoga, og en roligere, restituerende  

økt om ettermiddagen. Treningen er enkel og tilpasset alle 
nivåer. Deilig middag, hyggelig samvær og gode netter på  
Reindalseter høyner det hele. Ta gjerne med barn eller partner 
(uten/med Yoga). Årets sommerdrøm for kropp og sjel? 

Feelgood med yoga

DATO: 11.–15. juli

PRIS: Kr 5900,- medlem/kr 6800,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Tafjordfjella, Møre og Romsdal

LINK: aast.dnt.no/aktiviteter/828169/    

FINN ROEN: Yoga i vakre omgivelser er medisin for sjela.

JEG ER MED! Ferskingturer gir en god start på turlivet. 
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Ta sjansen! Bli med på singeltur for voksne. Her står sam-
været og småpraten i høysetet, mens romantiske overtoner 
blir en eventuell bonus. Vi kjører til Nilsebudammen i  
Ryfylkeheiane og går enkle dagsetapper til Stakken og Nilsebu. 
På hytta lager vi mat og deler interesser og turerfaringer. Og 
får du ikke napp hos turfølget, garanterer vi napp hos den 
smellfeite og knallrøde ørreten i Nilsebuvatnet. 

DATO: 30. september – 2. oktober

ALDER: 40 +

PRIS: Kr 600,- medlem/kr1000,- ikke-medlem 

NIVÅ: 

HVOR: Ryfylkeheiane, Rogaland

TURKODE: 534 

LINK: stf.no/aktiviteter/829504/

Sykkeltur fra Gjøvik til Gamle Torsætra på Totenåsen, hvor 
vi tilbringer sommernatten. Morgenen etter sykler vi om 
Hersjøen til Eidsvoll. Retur og delikat middag på den hvite 
svane, Skibladner, på Norges største innsjø. En fortreffelig 
variert og aktiv helg med små og store hjul.

DATO: 13.–14. august

PRIS: Kr 205,- medlem/kr 310,- ikke-medlem 
Skibladner kr 250,- + middag

NIVÅ:  

HVOR: Totenåsen, Oppland

LINK: gjovik.dnt.no/aktiviteter/829559/

På hjul ved Mjøsa FjellflørtBlefjell på langs

Helgetur på naturskjønne Blefjell. Vi går i kveldsskumring 
med hodelykt inn til Sigridsbu, 1180 moh., på snaufjellet. 
Herfra krysser vi Blefjell på langs i flotte høstfarger,  
og nyter blant annet utsikten fra toppen av Store Ble,  
1342 moh., og like til Gaustatoppen.

DATO: 2.–4. september

PRIS: Kr 990,- medlem 
Kr 1850,- Ikke-medlem

NIVÅ:  

HVOR: Blefjell, Telemark

TURKODE: 175/16

LINK: dnt.no/aktiviteter/826673/ 
 

SØT MUSIKK: På en fellestur kan du ha hellet med deg.VIDT UTSYN: Sigridsbu, med oversikt over store deler av Telemark.FULL FART: Hyggelig tråkking med fin utsikt. 
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1 Rock Stars s. 6

2 Lysefjorden tilMånafossen s. 8 

3 Hardangervidda fra fjell til fjord s. 8

4  Buferdsveien i Stølsheimen s. 9

5 Bre, topp og sykkel i Breheimen s. 9

6 Ned Aurlandsdalen s. 11

7  Rondane fra nord til sør s. 11

8 Stølsklassiker i Suldal s. 12

9  Fersking i fjellet s. 15

10 Feelgood med yoga s. 15

11 På hjul ved Mjøsa s. 16

12 Blefjell på langs s. 16

13 Fjellflørt s. 16

14 Hjørundfjorden rundt  s. 18

15 Aktiv i Trollheimen  s. 19

16 Toppturer på svenskegrensen  s. 19

17 Okstindan fra Rabothytta   s. 19

18 Drømmetur til  Gaustatoppen s. 20

19 Topp- og vinhelg s. 20 

20 Til topps i Setesdal Vesthei s. 21 

21 Kajakkurs grunnkurs s. 25

22  Kajakk til Jomfruland s. 25

23  Kano på Fjorda s. 25

24 Seterliv i Rondane s. 27

25 Skattejakt i vest s. 27

26 Fjellfestival s. 27

27 På skattejakt med bestefar s. 28

28 Sylan s. 29

29 Trollheimen s. 29

30 Camp Reindalseter  s. 29

31 På ski til Tåkeheimen  s. 30

32 Bretur i Blåisen s. 31

33 Over Jostedalsbreen s. 31

34 Fra fjord til fonn s. 31

35 MASSIV I Breheimen s. 32

36 MASSIV II Jotunheimen s. 32

37 MASSIV III Skarvheimen s. 32

38 MASSIV III Skarvheimen s. 32

39 Expedition Norge på tvers s. 35

40 Eventyrferd på Sørøya s. 37

41 Kajakk og tinder s. 37

42 Fjord til fjell på Hinnøya  s. 37

43 Kamperhamrane i Breheimen  s. 39

44 Telegrafruta på Saltfjellet  s. 39

45 Trekanten i Tafjordfjella s. 41

46 Trekanten i Trollheimen s. 41

47 Seniortur ved Gjende s. 43

48 Kongeveien – Norges vakreste vei s. 49

49 Dolomittene i Ofoten s. 50

50 Fra Røros gjennom Femundsmarka s. 50 

51 Over grensen i Femundsmarka  s. 50 

52 Gullruta i Etnefjellene s. 51

52 
av våre 

flotteste 
turer

DNT har 57 medlemsforeninger  
over hele landet. Her presenteres  
noen av turene vi arrangerer. 

Finn din sommerfavoritt!
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TOPPTURER

Hjørundfjorden rundt gir deg det flotteste Sunnmørsalpane 
har å by på. Vi bor på DNT-hytter, lokale overnattings- 
steder og/eller i telt. På veien passerer vi de mest kjente 
tindene, som Blåbretinden, Kolåstinden, Kvitegga og går 
opp på selveste Slogen – som er en luftig avstikker fra 
Patchellhytta. Her får du en ubeskrivelig utsikt mot den 
grønnblå fjorden og alpine, snødekte fjell. Vi går også  
gjennom Molladalen, den ville hesteskoen, omkranset  
av tinder og spir. 

DATO: 1.– 6. august

PRIS: Kr 2500,- medlem/kr 3150,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Sunnmørsalpane, Møre og Romsdal

LINK: aast.dnt.no/aktiviteter/828968/

Hjørundfjorden rundt

SUNNMØRSALPANE: Lavt under skydekket 
ligger Hjørundfjorden som byr på en eventyrlig 
tur i et frodig fjordlandskap.

F O T O :  P E R  B Ø R G E  F L E M S Æ T E R
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Nedalshytta er basen for dagsturer til de mektige toppene 
i Sylmassivet. Herfra er det merket ruter til både Storsylen 
og Storsola, som er de mest populære toppturmålene. 
Storsylen er Sør-Norges høyeste grensefjell og den mest 
besøkte toppen i Sylan både fra norsk og svensk side. 
Toppen på 1762 moh. byr på 1000 meter stigning og luftige 
passasjerer, og er omkranset av høye svenske fjell. 

DATO: 22. – 24. juli

PRIS: Kr 1900,- medlem/kr 2 580,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Sylan, Sør-Trøndelag 

LINK: tt.no/aktiviteter/826536/

Toppturer på  
svenskegrensen

Denne helgen skal vi ikke bare gå Trekanten, klassikeren 
i Trollheimen – med Gjevilvasshytta, Trollheimshytta og 
Jøldalshytta. Vi skal også utvide med en topptur til Snota 
for de som vil. De siste høydepunktene er turen over 
Trollhøtta med de tre toppene som kranser det intenst blå 
og delvis islagte tjernet Trollauget 600 meter under toppen. 
Sliten? Støl? Utsikt? Stemning? Jepp. Uten tvil. 

DATO: 10. – 14. august

PRIS: Kr 3925,- medlem  
Kr 5285,- ikke-medlem

NIVÅ:   For 40–55 åringer

HVOR: Trollheimen, Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal

LINK: tt.no/aktiviteter/826615/

Aktiv i  
Trollheimen  

Topp- og bretur til Okstindan, Nord-Norges tak på Indre 
Helgeland. Tindemassivet har elleve av landsdelens høyeste 
topper, der Oksskolten, 1916 moh., troner høyest. Vi bor på 
Rabothytta, Hemnes Turistforenings flotte ubetjente hytte. 
Lørdag blir det også tur på breen. Magisk landskap med rå 
tinder. Hvilke vi bestiger avgjøres av været og deltagerne.

DATO: 2.– 4. september

PRIS: Kr 150,- overnatting medlem 
Kr 300,- ikke-medlem, samt turavgift kr 100,- 

NIVÅ: 

HVOR: Okstindan, Nordland

LINK: nt.dnt.no/aktiviteter/829128/

Okstindan fra 
Rabothytta   

STORSTUE: Like ved Okstindbreen ligger den attraktive Rabothytta. UREN LUREN: Litt enkel klyving på vei opp til Storsylen.JEVNALDRENDE: Til topps med andre 40–55-åringer.
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Drømmetur til  
Gaustatoppen 
Bli løftet til fjells av Nordens eldste taubane, Krossobanen. 
Flyt lett i båt over Møsvatn. Spis ekstra godt på Kalhovd, 
der maten lages av en tidligere prisbelønt DNT-kokk. Nyt 
Hardangervidda, Europas største fjellplatå og nasjonalpark. 
Og topp det hele med Sør-Norges videste og fineste utsikt. 

På knappe fem minutter tar banen deg fra Rjukan til Gvepse- 
borg, 886 moh., med et slående skue til Vestfjorddalen, 
Gaustatoppen, Gausdalen og områdene for tungtvanns- 
sabotasjen på Vemork. Herfra gjør vi vidda, før vi til sist 
inntar Telemarks stolthet, Gaustatoppen, 1883 moh., med 
utsikt til 1/6 av Norge. Her venter også Gaustatoppen  
Turisthytte med middag og overnatting.  
En tur med høydepunkter og utsikter som perler på en 
snor, inkludert soloppgang under himmelbrynet. 

DATO: 24.–29. juli 

PRIS: Kr 5900,- medlem/kr 7560,- Ikke-medlem

NIVÅ:   

HVOR: Hardangervidda, Telemark

TURKODE: 137/16  

LINK: telemark.dnt.no/aktiviteter/826680/ 

Topp- og  
vinhelg 
God mat, eksklusive viner, trivelig  
selskap og turer til de flotteste  
toppene rundt Reindalseter, midt- 
punktet i rutenettet i Tafjordfjella. 
Turer til Svartegga, Naushornet, eller 
andre mål etter vær og lyst. Til kvelds 
er det bare å glede seg til middag, 
foredrag og vinsmaking. Foredrags- 
holderne har funnet sine favorittviner 
i Piemonte i Italia, fra vinhuset  
Fontanafredda. Vi garanterer en  
velsmakende og hyggelig helg. 

DATO: 12.–14. august

PRIS: Kr 2700,- medlem/  
Kr 3500,- ikke-medlem

NIVÅ:  

HVOR: Tafjordfjella,  
Møre og Romsdal 

LINK: aast.dnt.no/ 
aktiviteter/827832/

TRIVELIG: Nyt dagene på innbydende Reindalseter. 

LANDEMERKE: Vi overnatter på Gaustatoppen, Telemarks høyeste fjell.
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Med grønnkledde høydedrag ispedd hundrevis 
av blinkende blå fjellvann med lyse sandstren-
der, ønsker Setesdal Vesthei vakkert velkom-
men. Vi legger ut fra Berg i Valle til Bossbu 
forbi Holteheii og Svarvarnuten. 18 kilometer, 
7 timer og 600 meter stigning, som blant  
annet belønnes med god utsikt over Setesdalen, 
Austheia og Vestheia. Fra Bossbu går vi opp og 
ned store og små topper utenfor de T-merkede 
stiene. Real tur på Setesdal Vestheis tak. 

DATO: 12. – 14. august 

PRIS: kr 1270,- medlem/
kr 860,- Tillegg ikke-medlem 

NIVÅ:  

HVOR: Setesdal Vesthei, Aust-Agder

TURKODE: T1116

LINK: dnt.no/aktiviteter/826484/

Til topps i Setesdal Vesthei

LETT Å GÅ: Toppturene i Setesdal er ikke av de mest 
krevende, men opplevelsene er storslagne. 

F O T O :  E I L I F  J O H A N S S E N
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ET KURS FOR DEG?

Turlederkurs

Instruktørkurs

Klatrekurs

Skredkurs

GPS-kurs

Førstehjelpskurs

Telemarkkurs

Kitekurs

Ferskingkurs 

Merkekurs

Toppturkurs 

Temakurs

Skolekurs

Organisasjonskurs
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DNT er en av Norges største  
arrangør av kurs innen klatring, 
bre og fjellsport. Vi har også egne 
turlederkurs og egen instruktør- 
utdanning. De ulike kursene går 
året og landet rundt. Det er aldri  
for sent – men alltid spennende  
morsomt å lære noe nytt. Nye  
ferdigheter gir deg nye muligheter.
 

Sjekk hele oversikten og la deg friste:  

dnt.no/kurs/ 



F E R S KINGKUR S
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Kurset for deg som vil friske 
opp skolekunnskapen, eller 
som en gang for alle vil lære 
å lese kartet og få kontroll på 
kompassnåla. 

Kjennskap til bruk av kart og 
kompass er helt nødvendig når 
du skal på tur i fjellet, og svært 
nyttig på tur i skogen. I tillegg 
blir turen mye mer interessant 
når du vet hvor du er, og hva 
du ser og passerer underveis. 

FAKTA:  Teorikurs, ca. tre 
timer. I størst mulig grad  
også oppgaver ute. 

Vil du komme i gang,  
eller lære litt mer?

Ferskingkurs i friluftsliv er til 
for å gi deg trygghet, selvtillit 
og inspirasjon til å komme 
deg ut på dagsturer i skogen 
og langs kysten. Kursene gir 
grunnleggende ferdigheter i 
bruk av kart og kompass,  
pakking av tursekker, fyring av 
bål og matlaging med storm- 
kjøkken og primus.

La deg overraske over alle 
naturperler i nærområdet ditt 
som bare venter på å få besøk. 

FAKTA:  10 timers kurs fordelt 
på to til fire ganger. Kurset 
holdes ute, ev. noe hytte /
gapahuk.

Drømmer du om å flyte stille på blankt hav? 
Eller har du lurt på hvordan man kommer seg opp 
igjen om man brått ser havet nedenfra? 

Dette og mye mer kan du erfare i sommer. Vi har 
kurs for alle – ungdom, voksne og senior. De fleste 
kursene går i rolig farvann innaskjærs, men vi har 
også introkurs i havkajakk. Her lærer du å mestre 
utstyret og vannet, og får flotte naturopplevelser. 

Du lærer om sikkerhet, padleteknikk og redning. 
Noen av kursene gir Våttkort som er en del av 
Norges Padleforbunds kursstige. Med våttkort kan 
du også låne kajakk av DNT der det er utleie, og 
være med på fellesturer med kajakkpadling. 

FAKTA:  Ulike kurs på ulike nivåer, vanligvis  
1–3 dager. Mest innføring/nybegynner.  

 

FERSKING
Å gå i taulag på bre er en unik opplevelse, ulikt 
alt annet. Der på snøflaten, med og uten blåis og 
tydelige sprekker, kan du fort komme til å finne ut 
at snø er aller best om sommeren. 

På brekursene lærer du grunnleggende ferdigheter, 
slik at du skal kunne ferdes trygt over isen når du 
er på tur med andre. Her får du innholdsrike dager på 
bre, og teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan 
breen beveger seg, om veivalg, sikring, forsering 
av sprekkområder, redningsmetoder og bruk av 
stegjern, isøks m.m. 

Å gå på bre er fantastisk i seg selv. En ekstra bonus 
er at du utvider turområdet ditt; mange av de mest 
spennende toppene ligger på andre siden av breen.

FAKTA:  Ulike kurs på ulike nivåer, fra 3–7 dager. 
Fra innføring/nybegynner til instruktørkurs. 

BRE

PADLING
K ART- O G  
KOMPASS

23
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PADLING

Våttkort  
med DNT

STIKK ÅREN VANNET: skyv gjennom og 
sett kurs mot nye strender. Kanskje det blir 

litt bading på kjøpet?

F O T O :  M A R I U S  D A L S E G  S Æ T R E
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Kano på Fjorda 

I naturskjønne omgivelser på Grans Vestås, en times 
kjøring fra Gjøvik, ligger padleeldoradoet Fjorda, med alle 
sine øyer, holmer, trange viker og sund. Klyv om bord i 
helgens kano, slå leir etter en times padling – og se frem 
til fine padleturer i stille flyt, trivelig padlefølge og god 
leirstemning.  

DATO: 20.–21. august

PRIS: Kun utgifter til egen mat og transport

NIVÅ: 

HVOR: Fjorda, Hadeland, Oppland

LINK: gjovik.dnt.no/aktiviteter/829563/
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Kajakk til Jomfruland

Idylliske Jomfruland er blant annet kjent for sin eikeskog 
og fantastiske hvitveisblomstring i mai. Vi sjøsetter kajak-
kene på Valle og setter kursen mot Stråholmen, der vi eta-
blerer leir og utforsker øya. Lørdag padler vi til Jomfruland 
og går øya på langs. Videre til Vestre Rauane, og telting på 
Skutevik-kilen på Gumøy. 

DATO: 27.–29. mai

PRIS: Kun kostnader til egen mat og reise

NIVÅ: 

KRAV: Må ha grunnkurs og Våttkort. 

HVOR: Jomfruland, Telemark

LINK: drammen.dnt.no/aktiviteter/828575/
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Kajakk Grunnkurs gir Våttkort, som er en del av 
Norges Padleforbunds kursstige. Kurset gir en 
introduksjon i bruk av havkajakk med temaene 
sikkerhet, padleteknikk og redning. Etter grunn- 
leggende opplæring padler vi på tokt ut fjorden 
og bruker de mange øyene som base for trening, 
lunsj og praktiske øvelser. 

DATOER: 4.–5. og 9.–10. juli  
20. –21. aug. 10.–11. sep.

PRIS: Kr 3000,- Tillegg ikke-medlem kr 650,-  
(Kurs, Våttkort og lån av kajakker, åre,  
spruttrekk, vest.)  

HVOR: Oslofjorden, Oslo

LINK: dntoslo.no/aktiviteter/827398/
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I KRAGERØSKJÆRGÅRDEN: Aktiv og fin padlehelg PADLEELDORADO: Leirkos og overnatting under åpen himmel?

KAJAKK GRUNNKURS
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BARN OG FAMILIE

INN I NATUREN: Barna kan tas med på 
tur fra de er små. Med Barnas Turlag i 
DNT er det mange muligheter. 

F O T O :  M A R I U S  D A L S E G  S Æ T R E
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Med Rondane som tur- og lekeplass. Terrenget rundt 
Grimsdalshytta er lettgått og fint for familier med barn fra 
ca. 8 år. På Haverdalseter får barna prøve seg som budeier  
og budører, med både melking og rømmeproduksjon.  
Dyktige aktivitetsledere legger til rette for at familiene  
skal få en hyggelig og spennende ferieopplevelse.

DATO: 25.–29. juli 

PRIS: Barn kr 2356,- Voksen 4672,- 
Ikke-medlem tillegg 300/600 voksen/barn

NIVÅ:   Fra 8 år med foresatte

HVOR: Rondane, Oppland 

TURKODE: 10917

LINK: dntoslo.no/aktiviteter/826545/

På sommerens familiefestival på Gjendesheim i Jotunheimen 
kan du og familien virkelig få gleden av å teste smakebiter 
av mangfoldet DNT har å by på. Sommerfjellet «åpnes» 
denne helgen, og vi inviterer små og store, spreke og litt 
mindre spreke, unge og eldre til en sosial og innholdsrik 
langhelg. Vi byr på et vell av turer med turledere, kurs, 
luftige og våte aktiviteter for alle aldre og nivåer – lek, god 
mat og sosialt samvær.  

DATO: 23.–26. juni

PRIS: Priser og aktiviteter i festivalpass: 
jotunheimenfjellfestival.dntoslo.no/festivalpass/

NIVÅ:  

HVOR: Jotunheimen, Oppland

LINK: jotunheimenfjellfestival.dntoslo.no/

FjellfestivalSeterliv i Rondane

Alexander Grieghytten ligger øverst i Bergsdalen ved 
Hamlagrøosen, mellom Voss og Hardanger, i en solvendt 
bjørkeli. En fin familietur med hyttekos, spennende skatte-
jakt med kart og kompass, turer og god middag som vi lager 
ute. Kanskje får du sprellende fisk på stanga også?

DATO: 18. –19. juni

PRIS: Medlemspris barn (0–12 år) kr 100,-  
Voksen kr 400,- Ikke-medlem barn (0–12 år) kr 220,-  
Voksen kr 1000,-

NIVÅ:  

HVOR: Ryfylkeheiane, Rogaland

LINK: bergenoghordalandturlag.no/ 
aktiviteter/826542/

Skattejakt i vest

SOMMERÅPNING: En god smak av fjellet for store og små. LEK OG LATTER: Mye moro og nye venner på tur med Barnas Turlag.BÆÆÆ: Å møte dyra på setra gir barna en ekstra opplevelse.
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I Stranddalen, perla i Ryfylke, går kom-
binasjonen hjemmelagde komler, flora 
og fauna og koselig atmosfære opp 
i en høyere enhet – 970 meter over 
havet. Disse perlene vil vi dele med 
små og store på besteforeldretur. Vi 
følger en totimers merket løype inn 
til Stranddalshytta. Underveis blir det 
god tid til å beundre det fascinerende 
landskapet, med steinformasjonen 
Stranddalsgubben som høydepunktet. 
På hytta blir vi møtt av betjening som 
sørger for at vi har det som «plom-
men i egget». Fellesturer til stølsom-
råder eller fjelltopper, etter form og 
føre. Båt til utlån, og i vannet får du 
sprellfersk ørret. Er du på kroken?

På skattejakt med bestefar

DATO: 9. –11. august

PRIS: Kr 2100,- medlem voksne 
kr 2 600 Ikke-medlem
Kr 910,- medlem barn  
kr 1400,- Ikke-medlem 

NIVÅ:  Fra fire år

HVOR: Ryfylkeheiane, Rogaland

TURKODE: 716 

LINK: stf.no/aktiviteter/829506/

MESTRING: Det står ikke på viljen når barna 
tråkker opp nye stier i ukjent terreng. 

F O T O :  M A R I U S  D A L S E G  S Æ T R E
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BARN PÅ TUR
Å bruke naturen som lekeplass gir mulighet 
for mestring, fysisk utvikling og god helse for 
liten og stor, enten ferden grå til hundremeter- 
skogen bak huset, sjøen eller fjellet. 

10 tips for gode turopplevelser med barn 

1. Sørg for en bra start! Pakk sekken i god tid.

2. Ta gjerne med noen gode venner med barn 
på samme alder.

3. Selg inn turideen din til barna  
– vær entusiastisk!

4. Ta med sunn og næringsrik mat  
og nok drikke.

5. Bestem dere for målet med turen. Utelek?  
Til en hytte, en topp, et vann eller annet?

6. Snakk om de positive turopplevelsene,  
både underveis og etterpå.

7. Vær med på leken. Det gir nærhet  
og moro for alle.

8. Kle deg godt og praktisk selv også.  
Voksne som fryser er dårlig turselskap.

9. Husk å kle av/på barna så de holder  
seg passe varme.

10. La heller turen bli litt for kort enn  
for lang, og ta mange gode pauser.

Superpopulær familiehelg. Tur til den 
spennende Hulderkoppen og til den 
gamle saga oppe i dalen. Båttur på  
vannet, fisking, lek og moro.  Og 
dusjen tar vi selvsagt i fossen ved 
badedammen. Tre–fire timer å gå for 
barn fra 6–8 år fra Zakariasdammen  
til Reindalseter (ca. halve tiden  
for voksne). 

DATO: 6.–8. juli

PRIS: Se prisliste på  
ut.no/hytte/reindalseter

NIVÅ: 

HVOR: Tafjordfjella,  
Møre og Romsdal

LINK: dnt.no/aktiviteter/828170/

Camp  
Reindalseter

Sylan eller  
Trollheimen?
Hva er vel bedre enn fem dager med 
ulike uteaktiviteter, turer, lek og 
moro for hele familien på idylliske 
Storerikvollen i Sylan, eller på 
Jøldalshytta i Trollheimen? Natursti, 
fisking, padling, roing, garnsetting, 
sløying av fisk, slakk line, ballspill, 
popkorn på bål, tauaktiviteter,  
bading og eventyr. Tilbudet er for 
barn mellom 0 og 12 år med  
foreldre/foresatte. 

DATO: 11. – 15. juli 

PRIS: Medlem 4–12 år:  
kr 290,-/døgn.  
Ikke-medlem 4–12 år: 415,-/døgn.  
Barn under 3 år, gratis.  

VOKSEN: Kr 790,-/døgn. Ikke- 
medlem voksen: kr 1130,-/døgn 

NIVÅ: 

HVOR: Sylan eller Trollheimen, 
Sør-Trøndelag

LINK: tt.no/aktiviteter/826678/
tt.no/aktiviteter/826677/
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BRETUR 

Tåkeheimen, 1073 moh., er kåret til Norges mest  
utilgjengelige hytte. Nå har du muligheten til å oppleve 
den på fellestur i lyse mainetter. Turen går på ski over 
Svartisen, Norges nest største bre. Isveldet går fra 80 moh. 
og opp til Snøtinden på 1594 moh., og er en turistmagnet 
for 25 000 besøkende årlig. Ski- og topptur til Snøtinden 
eller Helgelandsbukken. Herfra er det 360-graders  
panorama over hav, øyer, fjord, fjell og is. Tåkeheimen 
bærer også tilnavnet «institutt for uhensiktsmessig vær», 
pga. tåka som ofte siver inn. Vi garanterer derfor  
ikke for utsikten, men for en unik tur – og  
naturopplevelse i Nordland. 

 

På ski til Tåkeheimen 
DATO: 27.–29. mai 

PRIS: Kr 150,-
Kr 300,- overnatting medlem  
Kr 600,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Svartisen, Nordland

TURKODE BOT16-TK-22 

LINK: dnt.no/aktiviteter/826918/

 

PÅ PYNTEN: Tåkeheimen er kåret til 
Norges mest utilgjengelige hytte der 

den ligger ved kanten av Svartisen.

F O T O :  T O R B J Ø R N  B J E L L A N D
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På en hylle over brearmen Rembesdalskåka på Hardanger- 
jøkulen ligger Demmevasshytta. Hytta har en spennende 
historie som anleggsbrakke under reguleringen av Demme- 
vatnene, og ga grunnlag for etablering av bre- og fjell-
sportmiljøet i Turistforeningen. Vi besøker brefallet og 
utforsker det spektakulære islandskapet. Du får innføring  
i bruk av stegjern og isøks, og grunnleggende ferdigheter 
på bre. Regn med å bli hekta på is!  

DATO: 25.–28. august

PRIS Kr 3449,- Ikke-medlem, tillegg kr 700 
medlemmer fra 16–26 får kr 1000,- i ekstra rabatt

NIVÅ:   
Krever ikke forkunnskaper om bre. Aldersgrense 16 år 

HVOR: Hardangerjøkulen, Hordaland

TURKODE: 10954

LINK: dnt.no/aktiviteter/826512/

Bretur i Blåisen

STØ KURS: Breopplevelser fra Finse på Hardangerjøkulen. 

Over Jostedalsbreen

På ski på Norges tak, med utsikt som kan ta pusten fra 
enhver. Et ekte tureventyr, som garantert gir deg uslåelige 
minner. Første overnatting i telt ved Fåbergstølen. Om vær 
og føre vil, kan det bli topptur på Brenibba 2018 moh., og 
kveldstur fra teltleiren til toppen av Kjenndalskruna. Neste 
dag peker skituppene mot Høgste Breakulen og Bings gryte. 
Siste dagen mot Supphellenipa, 1731 moh. – og ny mulighet 
for topptur. Deretter nedover Supphellebreen og Flatbreen 
til Flatbrehytta, og siste etappe bratt ned til Øygard.

DATO: 13. –16. mai (pinsen)

PRIS: Kr 1300,- Kr 1600 ikke-medlemmer

NIVÅ:  

HVOR: Jostedalsbreen, Sogn og Fjordane

LINK: sftur.no/aktiviteter/830295/

 

 

PÅ NORGES TAK: En klassiker av de sjeldne.

Å kunne gå fra fjorden og over en isbre er en spesiell 
opplevelse. Ikke langt fra Bergen ligger Folgefonna, et 
iseventyr for turister i over hundre år. Vi går Keisarstien  
til Fonnabu, hytta med unik beliggenhet på kanten av 
isveldet. Ruta er: Sunndal – Fonnabu – på bre til  
Holmaskjer – Odda.

DATO: 23.–24.  juli

PRIS: Kr 1785,- medlem/kr 2415,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Folgefonna, Hordaland

TURKODE: 214

LINK: bergenoghordalandturlag.no/ 
aktiviteter/829526/

 

Fra fjord til fonn

SAMLINGSSTED: Fonnabu er et av landets beste brekurssentre.
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LANGTURER 

OVERVELDENDE: Blir du med 
på Massivturen, kan du oppleve fjellmagien  
og utsikten på Fannaråkhytta.

F O T O :  S I R I  M I D T U N
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LITT OM HVER AV ETAPPENE: 

MASSIV I, BREHEIMEN, 6 DAGER / 45,5 KM
Ruta er en klassiker i ville og frodige Breheimen. I siste 
strekket, mot Sognefjellshytta, ser vi over til det mektige 
Smørstabbmassivet og panoramatoppen Fannaråken i 
Jotunheimen.  

MASSIV II JOTUNHEIMEN, 6 DAGER / 75 KM 
Her får du Jotunheimen på sitt mest alpine og allsidige. Fra 
Sognefjellshytta går vi på bre over til Norges høyest belig-
gende turisthytte, Fannaråkhytta (2068 moh.) med en helt 
unik utsikt. Skogadalsbøen i frodige Utladalen og Fondsbu 
ved Bygdin er også blant hyttehøydepunktene her.

MASSIV III SKARVHEIMEN, 7 DAGER / 98 KM
Skarvheimen er et fjellområde som inneholder litt av alt, 
med store variasjoner i landskapet; fine topper og  
fjellrygger, dype daler, deilige vann, rikt dyreliv,  
tydelige stier og mange flotte hytter.  

MASSIV IV, HARDANGERVIDDA, 8 DAGER / 148 KM
Frihetsfølelsen er stor når man vandrer på gode stier i 
åpent landskap fra Finsehytta til Haukeliseter. Underveis 
bor vi godt og passerer bl.a. Hårteigen, som ruver som en 
hatteformet veiviser i terrenget. En praktfull tur for alle 
turvante som drømmer om å gå tvers over vestvidda. 

HVOR: Breheimen – Jotunheimen – Skarvheimen – Hardangervidda

Fra Breheimen i nord til Hardanger-
vidda i sør: MASSIV er DNT Oslo og 
Omegns nye, spreke langturkonsept som 
lanseres i 2016. Ruta kan gås på egen 
hånd, eller som fire flotte fellesturer. 

Med MASSIV har du et realt mål å strekke deg etter. Turen 
er et 350 kilometer langt fjelleventyr delt i fire naturlige 
etapper. Starten er på Sota Sæter i Breheimen. Derfra går 
ruta gjennom Jotunheimen, Skarvheimen og til Haukeli- 
seter på Hardangervidda. De T-merkede stiene har ligget 
der i mange år. Med konseptet MASSIV håper vi at enda flere 
oppdager muligheten til å krysse og oppleve «storfjellet». En 
vakker, mektig og mangfoldig fjellkvartett venter på deg. 

På egen hånd eller på fellestur?  
Massiv er uansett årets tøffeste langturnyhet!  

LINK: dntoslo.no/nyheter/1797-ny-langrute-fra-sota-til-
haukeli/

Dyktige turledere og topp turfølge: 
Solide dagsmarsjer i variert terreng. 
 

NIVÅ:  

MASSIV
MASSIV I Breheimen 8.–13. juli

PRIS: Kr 6017,- medlem 
Ikke-medlemstillegg kr 700,- 

TURKODE: 10891

LINK: ut.no/tur/2.14756/

MASSIV II Jotunheimen 13.–18. juli

PRIS: Kr 6402,- medlem 
Ikke-medlemstillegg kr 700,- 

TURKODE:10892

LINK: ut.no/tur/2.14757/

MASSIV III Skarvheimen 18.–24. juli 

PRIS: Kr 6 348,- medlem 
Kr 700,- tillegg ikke-medlem

TURKODE: 10893 

LINK: ut.no/tur/2.14758/ 

MASSIV IV Hardangervidda 

24.–31. juli

PRIS: Kr 8753,- medlem 
Ikke-medlemstillegg kr 700,-

TURKODE: 10894

LINK: ut.no/tur/2.14767/

Samle mil og gå for hele 
MASSIV i løpet av noen år? 

Bestill registreringskort 
på: post@dntoslo.no. 
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EXPEDITION 
NORGE PÅ TVERS
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120 km. 7 dager. 
Norge på tvers er en unik ekspedisjonsopplevelse. Turen  
går langs den offisielle «Norge på Tvers»-ruta, langs 63º nord, 
der et av høydepunktene er fjellmassivet Sylan på svenske- 
grensen. Vi følger T-merkede ruter og overnatter på  
betjente- og selvbetjente hytter. Norge på tvers krever  
definitivt sin vandrer. Men grip sjansen, bestå «prøven»  
– og få en plass på den offisielle «Norge-på-tvers»-lista. 

Usikker? Noen har gått foran:  
norgepatvers.no/mineerfaringer/

Vil du heller gå turen på egen hånd?  
Skaff deg Expedition-passet: Passet er et verdikort for kost 
og losji på hyttene, og gir tilgang til den offisielle «Norge på 
tvers»-lista. Turen kan gås fra fjorden i Stjørdal til  
svenskegrensen i Tydal, eller omvendt. 

DATO: 21.–28. august. 28.–4. september

PRIS: kr 5600,- medlem 
Kr 7020,- ikke-medlem. (uten reise)

NIVÅ: 

HVOR: Sylan, Sør- og Nord-Trøndelag

LINK: tt.no/aktiviteter/826538/  
tt.no/aktiviteter/826541/ 
 
NORGE-PÅ-TVERS-PASSET: norgepatvers.no/passet/

MOT GRENSEN: Underveis går vi langs den enorme Essandsjøen.

TRØNDERSTUE: Overnatting på trivelige Schultzhytta. MÅLET NÅDD: Etter sju dager på tur kan vi få Norge-på-tvers-passet.
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GØY PÅ ØY

ØYEVENTYR UNDER MIDNATTSSOLEN: 
Havutsikt og egen strandtomt er innenfor 

rekkevidde med kajakk og telt i skjærgården. 

F O T O :  M A R I T  J E N S S E N
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Hinnøya i Nordland og Troms fylker, er med sine 2200 km² 
Norges største øy, utenom Svalbard. Her er fjellene alpine 
og majestetiske, men lettgåtte. Vi går opp 500 høydemetre  
og tilbringer helgen på snaufjellet i gyllen høstskrud. 
Overnatting på Toralfsbu. Topptur til Snøtinden 978 moh., 
Fiskefjordtindene 999 moh. eller Vassvikegga 874 moh. 
Retur til Fiskefjorden eller Austerfjorden.

DATO: 9. –11. september

PRIS: Kr 300,- medlem  
kr 600,- ikke-medlem 

NIVÅ: 

HVOR: Hinnøya, Troms

LINK: dnt.no/aktiviteter/828753/

Øya Landego ligger i havgapet som porten til Vestfjorden, 
og lokker med flotte fjell og topper, lune viker og hvite 
strender. En helg fylt med det beste fra hav til fjell; kajakk- 
padling, klatring, buldring og fjellturer, sosial teltleir og 
god mat. Øya har åtte fjelltopper på 700–802 moh. – og en 
pinakkel. Det er mulig å ta hurtigbåt fra Bodø istedenfor 
kajakk. Overnatting i telt, eller inne på Landego skole.
Hyggelig turfølge og  morsomme øyaktiviteter. Kanskje 
ser du til og med havørna seile majestetisk over den lyse 
sommerhimmelen?   

DATO: 27.–29. mai

PRIS: Kr 150,- i turavgift. Ev. hurtigbåt kr 200,-

NIVÅ: 

HVOR: Bodø, Nordland

LINK: dnt.no/aktiviteter/829234/

Båt fra Hammerfest til Akkarfjord. Telting ved Vassvikvannet 
og ved den idylliske sandstranden ved Gamvik, kjent fra  
«Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» høsten 2015.  
Fyrvokterveien på Sørøya er nyrestaurert og leder ut til det 
gamle fyret Tarhalsen. Fyret er for lengst automatisert, mens 
det irrgrønne fjellet stuper steilt og tidløst ned i storhavets 
bølger. Stien er bratt og luftig, men trygg, og har gelender  
og trapper på det bratteste. Lunsj med utsikt (!) på fyret.  
Vi skal også innom Kjøttvikvarden fra 1853, et godt  
synlig seilingsmerke ut mot Norskehavet. 

DATO: 22. – 24. juli

PRIS: Båt kr 200,-

NIVÅ:  NB. Må ha utstyr for å overnatte ute.

HVOR: Sørøya, Finnmark

LINK: hammerfest.dnt.no/aktiviteter/826989/

Eventyrferd på Sørøya Kajakk og tinder Fjord til fjell på Hinnøya
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RAMSALT: Rå natur, slik bare kysten av Vest-Finnmark leverer. KOMBINASJONSTUR: Kajakk og fjellstøvler gir mange muligheter. HØSTSKRUD: I dagene før frosten kommer er det fint på Hinnøya. 
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DATO: 29.–31. juli

PRIS: Kr 500,- medlem.
700,- Ikke-medlem 700,- 

(pluss egen mat)

NIVÅ: 

HVOR: Breheimen, Sogn og Fjordane 

LINK: indrenordfjord.dnt.no/ 
aktiviteter/826941/

HISTORISKE VANDRERUTER

I GAMLE FOTEFAR: I ville og  
frodige Breheimen går det  

spennende, gamle tråkk.

F O T O :  S I N D R E  T H O R E S E N  L Ø N N E S
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Følg fotsporene til de første bosetterne 
i Norge. Sommeren 2015 åpnet Den 
Norske Turistforening og Riksantikvaren 
syv historiske vandreruter over hele 
landet. 3300 kilometer merkede turer  
i vakker natur med spennende kultur- 
historie. Turene kan gås på egen hånd 
– eller ta Kamperhamrane og  
Telegrafruta på fellestur i sommer. 

Kamperhamrane  
i Breheimen
Kamperhamrane, 45 km, i Sogn og Fjordane er del av en  
gammel ferdselsvei fra Stryn gjennom Sunndalen til Skjåk  
i Oppland. Det finnes mye spennende historie og mange  
kulturminner langs ruta, som var en viktig forbindelse  
mellom øst og vest, antagelig helt fra 1100-tallet. Mest  
imponerende er kanskje de 3000 oppmurte steintrappene  
i fjellet over Kamperhamrane, restaurert av sherpaer 
fra Nepal i 2013. Overnatting i hytte og telt. En interes- 
sant og flott tur med historisk sus i. Sunndalssetra 
– Kamperhamrane – Skridulaupbu og Framrusti. 

Telegrafruta  
på Saltfjellet
Fire fantastiske dager i fjellet med åpent landskap og 
nydelig natur, blant annet langs Telegrafruta. Ruta ble 
etablert i forbindelse med strekking av telegraflinja over 
Saltfjellet på 1860-tallet. Fine, gamle hytter og steinbuer og 
rester etter telegrafstolper og veifundamenter langs veien. 
Fra Saltdal til de ubetjente DNT-hyttene Bjellåvasstua, 
Saltfjellstua og ned Tverrådalen. Nydelig avslutning på 
Beiarstua med badstu og badekulp.  

DATO: 1.–5. august 

PRIS: Turavgift kr 500,- Tog + buss ca. 400,-.  
Overnatting medlem kr 600,-/Ikke-medlem kr 1200,- 

NIVÅ: 

HVOR: Saltfjellet, Nordland

LINK: dnt.no/aktiviteter/829235/

GULL I DET GRÅ: Gulsildra er nøysom og lyser opp i fjellura.

KONTAKT: Telegrafen ble lagt over Saltfjellet på 1860-tallet.

Les mer om vandrerutene her: 
historiskevandreruter.no
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TRE DAGER 
TRE HYTTER

FROKOST: Praten går lett  
når man har god tid på hyttetur. 

F O T O :  S I N D R E  T H O R E S E N  L Ø N N E S
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Trekanten i Tafjordfjella går mellom Rein-
dalseter, Veltdalshytta, Pyttbua og tilbake til 
Reindalseter. Vi starter i vilt vestlandsterreng, 
som oppe ved Veltdalshytta drar seg over mot de 
lange flyene i Skjåk. Om været er bra, bestiger 
vi Karitindens 1982 moh. Vi skal også innom 
Fieldfarehytta, nødbua som er tro kopi av krigs- 
kvarteret som Kompani Linge- offiserene og 
Ålesund-Sunnmøre Turistforening-medlem-
mene Joachim Rønneberg, Birger Strømsheim 
og Olav Aarsæther bygget våren 1944. 

Trekanten i Tafjordfjella
DATO: 18.–22. juli

PRIS: Kr 2900,- medlem 
3550,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Møre og Romsdal

LINK: dnt.no/aktiviteter/827822/ 

HISTORISK KRYPINN: Vi går innom Fieldfarehytta som var skjulested under krigen. 
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Trekanten i Trollheimen 
Trekanten i Trollheimen er en av landets aller mest populære fjellturer og går 
mellom Gjevilvasshytta, Trollheimshytta og Jøldalshytta. Her går du i noen av 
Norges vakreste seterdaler omkranset av sagnomsuste topper, og bor på staselige 
hytter. En storslått naturopplevelse og en uforglemmelig kulturvandring. 
 

 

 

DATO: 28. – 31. juli

PRIS: Kr 3055,- medlem 
Kr 4075,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Sør-Trøndelag 

LINK: tt.no/aktiviteter/826613/ 

FINE STIER: Fotturen gjennom Trollheimen er en av de mest populære i Midt-Norge. 
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FRISK OG GLAD 
PÅ SENIORTUR

FORLENGER LIVET: En tur med nye 
venner er sunt for kropp og sjel.

F O T O :  M A R I U S  D A L S E G  S Æ T R E
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Seniortur  
ved Gjende 
En tur i Jo Gjendes rike passer for  
de fleste. Båttur på Gjende, over 
Bukkelægeret og Besseggen, med  
lett sekk og hyggelig turfølge.  

Båt fra Gjendesheim til Gjendebu, 
og tur oppover Vestådalen. Neste dag 
sender vi bagasjen vannveien, og går 
Bukkelægret til Memurubu. Du kan 
også ta båten, og gå tur i Memuru-
dalen. Punktum settes med selveste 
Besseggen. Alternativt kan du gå 
den vakre stien langs Gjendevann. 
Eller være «sekkevakt» på båten til 
Gjendesheim. 

DATO: 17.–19. august

PRIS: Kr 2500, - medlem.  
Kr 2900,- ikke-medlem.

NIVÅ:  eller , alt 
etter valg av rute og ev. bruk av båt. 

HVOR: Jotunheimen, Oppland

LINK: valdres.dnt.no/ 
aktiviteter/829097/

DNT SENIOR
DNT Senior (60+) har grupper over hele 
landet, og arrangerer alt fra enkle turer 
i nærområdet, til overnattingsturer på 
fjellet. Seniorgruppene har også sosiale 
tilstelninger. Er du over 67 år får du 
honnørrabatt på DNT-medlemskap, og 
fortrinnsrett til sengeplass på hyttene. 

Mange tusen «60-plussere» går seg  
yngre, friskere og gladere på tur med 
DNT hvert år. Bli med da vel?

Finn flere seniorturer og aktiviteter i  
Aktivitetskalenderen på dnt.no:  
dnt.no/aktiviteter/ og hos din 
lokalforening.  

LES MER: www.dnt.no/senior

PÅFYLL: DNT Senior har et stort tilbud for deg som vil være i aktivitet sammen med andre. 
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IMØTEKOMMENDE: På DNT-hyttene 
møter du gjerne hyttevakter og betjening  

som bidrar til hyggelige opphold.

F O T O :  S I N D R E  T H O R E S E N  L Ø N N E S



På UT.no. kan du oppdage nye tur-
muligheter, få næring til nye turdrømmer 
og fakta for planlegging. Du kan finne 
900 000 steder i Norge, over 6000 
turforslag, surfe på ut.no/kart med  
detaljerte rutebeskrivelser, og ta en titt på 
over 1100 hytter. Vil du gå/jogge, sykle, 
gå på ski, padle eller klatre?  
UT.no. har tipsene. 

Velg nivå, sted, område, hvem det skal  
passe for (barn, voksne, seniorer), varighet 
(km til dager), med kjørebeskrivelse  
eller tips for kollektiv transport. 

Last ned appen ut.no 
så har du alltid et godt turtips i lomma 
som kan appe deg UT.

Forbered deg, så du er i turform.  
Gå gjerne i terrenget med inngåtte 
fjellstøvler og litt tyngde i sekken – 
i tillegg til vanlig tur, trening og aktivitet 
som økter turkapasiteten – og gleden. 

Slik pakker du sommersekken:  
dnt.no/pakkeliste-sommer/ 

PLANLEGG  
TUREN

Fjellsport 

Interessert i bratt friluftsliv? Vi har over  
30 lokale fjellsportgrupper fra Troms i nord 
til Kristiansand i sør som arrangerer turer 
og kurs for deg som vil gå nye veier. Vi  
utdanner også bre-, klatre,- skred- og  
isklatreinstruktører etter Norsk Fjellsport-
forums (NF) nasjonale standard. 

LINK: dnt.no/fjellsport

DNT ung 

DNT ung er Norges største friluftslivs- 
organisasjon for ungdom, med over  
50 lokale grupper og 34 000 medlemmer. 
Vi arrangerer hytte-, telt- og snøhuleturer, 
skiturer, fotturer og koseturer, brekurs, 
raftekurs, kitekurs og ikke minst superbra 
Basecamper, med og for ungdom fra  
13 til 26 år. Blir du med oss UT?

LINK: dnt.no/ung
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Mer om DNT
Barnas Turlag 

Over 200 Barnas Turlag landet rundt sørger 
for at familier og barn mellom 0 og 12 år 
har et sosialt møtested og arena i nærmiljøet 
for å erfare, mestre og lære om natur, tur 
og friluftsliv. Moro for små og store med 
lavvo-, telt- og hytteturer, fisking, klatring, 
friluftsskoler, turhelger og familiecamper. 

LINK: dnt.no/barn

Meld deg inn 

Som medlem får du blant annet medlems-
pris på organiserte turer og kurs over hele 
landet og på DNTs 500 hytter. Du får bladet 
Fjell og Vidde, rabatt på turutstyr, forsikring 
og en rekke andre gode medlemsrabatter. 
Barn og ungdom har ekstra gode priser  
på overnatting. I tillegg bidrar du til at  
en million røde T-er og 22 000 km merkede  
sommerløyper viser vei for alle som vil ut 
på tur. Meld deg inn, kom deg ut.  

LINK: dnt.no/medlem/
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TURMAT
Du trenger ikke å gå langt for å ha med litt god mat i sekken

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Den N
orske Turistforening



TURMAT
Du trenger ikke å gå langt for å ha med litt god mat i sekken

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Den N
orske Turistforening

TURMAT Brødskiver og appelsiner er gode å ha med seg ut, 
men nistepakken kan lett gjøres enda mer spenn-
ende med noen enkle triks. 
Om du skal på en kort søndagstur eller legger ut på 
flere timer over fjellet, er det smart å tenke både på 
hva som smaker godt og hva du bør ha med deg for 
å unngå å gå tom for energi.

DET HOLDER IKKE MED BARE SJOKOLADE
Når solen skinner, kan det være fristende å komme 
seg ut så raskt som mulig. Men det er alltid lurt å ta 
seg tid til å pakke litt skikkelig mat for turen.
Selv når planen er en effektiv treningsøkt uten 
pauser, er det lurt å ha med noe å drikke og litt å 
tygge på. Det er en ubehagelig opplevelse å gå tom 
halvveis på turen.

– Litt Kvikk Lunsj skader ikke, men du bør ikke velge 
sjokolade istedenfor annen mat på tur, for da er det 
lett å gå tom for energi, sier Tine Sundfør, klinisk 
ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved 
Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 

FYLL PÅ MED RIKTIG ENERGI
Når du er ute på tur, og særlig hvis du planlegger en 
langtur, er det viktig å ha med en god matpakke med 
en god porsjon karbohydrater for å holde blod-
sukkeret stabilt over tid.

– Matpakke med grovt brød eller grove rundstykker 
og proteinrikt pålegg som fiskepålegg, egg, ost og 
kjøttpålegg er bra bensin for muskulaturen. 
Ved lavere intensitet fungerer også fett i større grad 

som energikilde, sier Sundfør.
Hvis du skal gå en kort tur med barna, så har du 
kanskje ikke behov for så mye påfyll selv. Men husk 
at turen kan kjennes betydelig mer krevende for 
barn, og at det alltid er stas med en pause.

HUSK Å TA MED SMÅ OPPKVIKKERE
På lengre turer kan det 
være lurt å putte en pose 
med nøtter og rosiner eller 
annen tørket frukt i en lett 
tilgjengelig jakkelomme. 
Slik kan du gi deg selv og 
de du går sammen med 
en liten oppkvikker når det 
begynner å kjennes tungt 
i oppoverbakkene.
Det er også lurt å drikke rikelig, spesielt hvis du blir 
varm og svetter mer enn vanlig. Varm kakao, kaffe 
og te smaker godt på tur, men ta alltid med vann 
i tillegg. Det er viktig for å erstatte væsketapet. 

APPELSIN I SEKKEN SIER SEG SELV
Det er ikke uten grunn at appelsinen er en av de 
mest trofaste følgesvennene når vi nordmenn 
legger ut på tur. 
Få frukter kan konkurrere med den midtvinters når 
det gjelder friskhet og saftighet. Den er rik på C-
vitaminer, og er utrolig enkel å slenge i sekken. Syns 
du den er klissete å skrelle, finnes det et enkelt triks:

– Mitt beste tips er å skrelle appelsinen på forhånd 
og pakke den inn i plastfolie. Da blir den mye enklere 
å spise, og du unngår appelsinskrell i naturen, sier 
Tine Sundfør.

BILLIGERE FRUKT MED KIWI PLUSS
Hele året gjennom er det god frukt å finne i butikk- 
ene. Med det nye fordelsprogrammet KIWI PLUSS 
får man dessuten 7,5 prosent bonus på all frukt og 

grønt! Det er ingen grunn til ikke å følge de vanlige 
tipsene om fem om dagen – også på tur. 

MANGE ALTERNATIVER TIL BRØDSKIVER
Hvis du ønsker et alternativ til den tradisjonelle 
nistepakken, er en matboks med pastasalat et 
glimrende alternativ. 

– Bruk matbokser med flere rom, 
og fyll på med middagsrester. Her 
er det bare fantasien som setter 
grenser, sier Ingvild Lundberg Bakke, 
kommunikasjonsrådgiver i 
Den Norske Turistforening.
 
– Kjøttboller og litt grønnsaker, en 
mettende pastasalat, skinkeskiver 

og potetsalat er alle gode alternativer. Et annet godt 
triks er å fylle en termos med suppe, sier hun.
Laks er et sunt og godt alternativ til pølse på bålet.
Har du god tid, er det deilig å ta en lengre pust i 
bakken og rigge seg til for en velfortjent matpause. 
Det er ingenting som er så hyggelig som å tenne et 
lite bål av ved du tar med deg i ryggsekken. (Det er i 
tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre 
opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.)
I stedet for grillpølse, prøv lakseskiver med pesto 
eller crème fraîche som du serverer i tortillawraps. 
Ta med litt aluminiumsfolie som du smører med olje, 
så kan du enkelt grille laksen på bålet uten at den 
verken brennes eller setter seg fast. 
Grove brødskiver med ost og skinke smaker også 
ekstra godt etter en omgang over bålflammene.

             
     Skrell appelsinen på 
        forhånd, og pakk den inn 
i plastfolie. Da blir den mye 
enklere å spise, og du unngår 
          appelsinskrell i naturen.

Cand.scient. i ernæring.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Den N
orske Turistforening

TINE MEJLBO SUNDFØR

POPULÆR TURMAT HOS BARNA!
BANANPANNEKAKER 
Disse pannekakene inneholder mye protein,
kostfiber, kalium og antioksidanter  – og de er 
glutenfrie!

INGREDIENSER
2 modne bananer
3 stk. egg
2 dl melk
1 ss Maizena
Smør til steking

SLIK GJØR DU:
Mos banan godt i en bolle. Ha i egg og melk. 
Visp godt sammen. Tilsett Maizena, og visp alt 
sammen i ett minutt. Varm en panne med litt 
smør, og stek pannekakene.

GROVE VAFLER
Grove vafler med gulrot og hasselnøtter.
Masse fiber, sunne karbohydrater og protein.

INGREDIENSER
50 g smør
1 dl fullkorn hvetemel
1 dl sammalt hvete
1 dl havregryn
2 stk. egg
4 dl melk
0,5 ts bakepulver
1 dl raspet gulrot
0,5 dl finhakkede 
hasselnøtter

REDAKSJONELL  
ANNONSE
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HELT KONGE  
OG ANDRE GULLRUTER

MELLOM ØST OG VEST: Sving på sving i Vindhella.

F O T O :  S V E R R E  H J Ø R N E V I K
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Kongeveien  
– Norges 
vakreste vei
Den historiske Kongeveien fra  
Tyinkrysset over Filefjell til Lærdals-
øyri går gjennom noen av de vakreste 
landskapene i Norge. Veien binder  
sammen øst og vest, og går fra 
høyfjellet og ned i det trange og 
dramatiske fjordlandskapet innerst 
i Sognefjorden. Underveis passerer 
vi Galdane, Sverrestien, Vindhella, 
Borgund stavkirke, Kong Sverres hus 
og Babo bygdetun. Sju mil med  
historie i hvert skritt. 

DATO: 24.–27. juni 

PRIS: Se turlinken

NIVÅ:  

HVOR: Filefjell/Skarvheimen,  
Sogn og Fjordane

LINK: gjovik.dnt.no/ 
aktiviteter/829568/

Les mer: 
kongevegenoverfilefjell.com
 

VENNETUR: Det blir ikke bedre enn å være på tur sammen.
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Dolomittene  
i Ofoten 
 
Fra grønne markesamebygder, gjennom dal og opp i fjell 
der kalkstein preger landskap og flora. Første natt i lavvo 
ved Vilgesvárri, med påfølgende samisk frokost; morrakaffe 
fra svartkjel, klappekake, sirup og ost. Videre til Blåvatnhytta, 
med en badstuutsikt av de sjeldne. Siste etappe via Niingen 
1073 moh., til Runddalen og til mål på Skoddeberghytta.

DATO: 26. – 28. august

NIVÅ: 

PRIS: Kr 325,- medlem overnatting.  
Kr 475,- ikke-medlem. Frokost kr 125,- 

HVOR: Troms

LINK: dnt.no/aktiviteter/828754/

Fra Røros gjennom  
Femundsmarka
 
Vi besøker den gamle Bergstaden Røros som er på UNES-
COs verdensarvliste. Deretter sørover inn i Femundsmarka, 
hvor vi bor på selvbetjeningshytter og gamle fjellgårder. 
Vakker villmark, grusrygger, sandstrender, fjellskog,  
vading og frisk bading i elva – om du vil.

DATOER: 4.–9. juli / 11.–16. juli

PRIS: Kr 6901,- medlem (fra/til Oslo) 
Ikke-medlemstillegg kr 700,- 

NIVÅ: 

HVOR: Femundsmarka, Hedmark

TURKODE: 10903

LINK: dntoslo.no/aktiviteter/826280/

Over grensen i  
Femundsmarka 
Femundsmarka har seigvokste, krokete furutrær og oser av  
villmark. Vi starter og avslutter på den stemningsfulle betjente 
hytta Svukuriset. På turen skal vi også krysse riksgrensen 
og følge Linnèruta til Svenska Turistforeningens Grøvelsjøn 
fjellstation (816 moh).  En norsk-svensk tur på sitt beste.

DATO: 18. –23. juli

PRIS: medlemmer kr 7352,- på/av Oslo.  
Ikke-medlemstillegg kr 700,-

NIVÅ:  (pga. siste etappe, ellers blå)

HVOR:  Femundsmarka, Hedmark

TURKODE: 10904 

LINK: dntoslo.no/aktiviteter/826298/

VENNLIG VILLMARK: På grensen mellom  Norge og Sverige.FOTBAD: Frisk opp turføttene i elva.KONTRASTER: Fra grønne bygder til karrige fjell.
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TRIVELIG: Å komme fram til Simlebu 
etter en lang dagsmarsj er herlig. 

F O T O :  C H R I S T I A N  R E U T T E R

DATOER: 16.–22. juli 

PRIS: Kr 3500,- medlem  
Kr 4200,- ikke-medlem

NIVÅ: 

HVOR: Etnefjell, Hordaland

LINK: haugesund.dnt.no/ 
aktiviteter/828454/

Gullruta i  
Etnefjellene
Tur fra Seljestad til Olalia i variert 
og vakkert vestlandsterreng. Høy-
fjell med vid utsikt og Folgefonna i 
nord, gjennom frodig landskap med 
badekulper – og stier som svinger seg 
gjennom bjørkeliene. Overnatting på 
flotte hytter, og avsluttende middag  
på populære Olalia Fjellstove.

Bli medlem
dnt.no/ 
medlem
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Det ligger en naturopplevelse og venter på deg!
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Takket være  
en enestående  
dugnadsinnsats fra  
alle våre frivillige,  
tilbyr vi flotte natur-  
og turopplevelser  
over hele landet.  
Over 500 hytter og  
en million T-er langs  
20 000 km merkede 
sommerruter venter  
på alle som vil ut. 

 

 GOD TUR! 


