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Himingsjå Turisthytte

Kjære alle dere turglade mennesker!
2020 ble et annerledes år på mange måter, der vi opplevde at våre vaner og levemåter måtte
endres og begrenses. Mange ble engstelige og frustrerte over alle innskrenkninger som ble gjort,
og hvordan samfunnet og våre personlige liv ble truet, både økonomisk og helsemessig.

Notodden Turlag

Men midt oppe i alt kaoset sto den frem, klarere og sterkere enn noensinne: Naturen.
Som et av de få faste holdepunktene i tilværelsen var den der, uforandret og stadig, som om ingenting hadde skjedd. Upåvirket av alt som raste rundt i samfunnet ellers, endret den seg i takt med
årstidene. Knoppene brast, løvet og hvitveisen spratt fram, og fugler, insekter og dyr oppførte seg
akkurat slik de gjør hver eneste vår. Solen glitret like flott som før på vannet, tittet mykt gjennom
bladverket på trærne og varmet i ansiktet mot lukkede øyne. Følelsen av å hoppe uti kalde fjellvann var akkurat like frydefull som man husket, og utsikten fra toppene minst like fin som man
håpet.

”... arbeide for et enkelt og lite ressurskrevende friluftsliv...
(og)... legge til rette for aktiviteter som gir økt trivsel
i nærmiljøet og har helsefremmende gevinst.”

For veldig mange ble det å bruke naturen ekstra viktig dette året. Det ble så tydelig hvor viktig den er
for oss mennesker, for å holde balansen og roen i en krevende hverdag. All forskning viser utvetydig
det samme; naturen gir oss store helsemessige gevinster, selv ved kortvarig eksponering. Vi fant alle
trøst i det samme – at uansett hvor galt ting virker, er det fortsatt noe som er som det skal. Så lenge
vi tar vare på naturen rundt oss, har vi alltid et sted å gå til som gir gode følelser og opplevelser, som
gir lindring og ro for overarbeidede sanser, og energi til slitne hjerner og kropper. Der vi kan hente
oss inn, og få en pause fra alt annet.
La oss ta med oss dette inn i 2021. La oss tilbringe enda mer tid ute i naturen! Utfordringene vi står
overfor nå er enda ikke over, og nye utfordringer vil komme etter det. For å forebygge psykiske og
fysiske problemer, for å gi luft til tanker og bekymringer, og for å bygge gode opplevelser og fine
øyeblikk som motvekt til alt det andre. Om det er en rusletur med hunden, langtur med tung sekk
og telt, en løpetur i skogen etter jobb, kveldsmat rundt bålet eller en stund med en god bok under et
tre - så gir det garantert positiv effekt!
Vi i Notodden Turlag lover å fortsette med alt arbeidet vi gjør for å legge til rette for at alle får
enkel tilgang til å bruke naturen i nærområdet vårt. Vi skal jobbe videre med merking og rydding
av stier, sette opp skilt, bygge broer og klopper, legge ut turforslag og ruter digitalt, og organisere
flotte turer og arrangementer. Til gjengjeld håper vi at dere hjelper oss med å ta vare på naturen
ved å etterlate den slik dere fant den, eller bedre. Det gjør at vi alle kan fortsette å nyte den unike
og vakre naturen rundt oss videre inn i framtiden også. Det trenger vi!

Foto framside: John Petter Nordbø.
Utsikt over Lysefjorden fra utsiktpunkt ved Bakken gård.
Frivillig Ingvild Henden Langøy i hengekøya.
Foto s. 2-3: Marius Dalseg Sætre.
På vandring i Trøndelag sommeren 2019.
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Med alle gode ønsker om et godt nytt friluftsår
Silje Brokke
Styreleder i Notodden Turlag
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DNT SjekkUT
Sjekk ut ditt nærområde med appen SjekkUT –
her finner du turposter over hele landet!

viser hvilken turpost du har besøkt. SjekkUT er
helt gratis å bruke.

Vi er veldig stolt av appen vår SjekkUT – med den
kan du finne dine favoritt-turposter og skjulte
perler nær dine omgivelser – og over hele landet
ellers. Du kan enkelt se hvilke turposter som er i
nærheten og se kart over turposter i hele Norge.
På kartet kan du se hvilke turposter du har besøkt
og hvor mange ganger du har vært der. Du kan
også enkelt se alle stedene du fremdeles har til
gode å oppleve.

SjekkUT og UT.no har blitt knyttet nærmere
sammen og du kan nå se alle turpostene i SjekkUT også på UT.no slik at du raskt og enkelt kan
utforske både turposter og turforslag i nærheten.
Følg med på notodden.dnt.no og Facebook – det
kommer store nyheter rundt SjekkUT og UT.no
fremover!

Når du kommer frem til en turpost kan du registrere bragden din digitalt og signere den digitale gjesteboken for hver turpost – akkurat som
når du signerer deg inn i en turbok i en av våre
ikoniske røde turkasser. Du kan også dele opplevelsen på sosiale medier med et gøyalt bilde som

Du må ha en DNT-brukerkonto og logge deg på
for å kunne ta i bruk appen og sjekke inn på turpostene. Hvis du ikke har en DNT-bruker allerede kan du enkelt registrere deg når du åpner appen eller på forhånd via Min side på dnt.no. Det
er gratis å opprette en brukerkonto, og du trenger
ikke være medlem i DNT. Appen er tilgjengelig i
både Apple App Store og på Google Play.

UT.no - Hele Norges turplanlegger
Uansett hvem du er eller hvor du bor hjelper UT.no deg med informasjon, inspirasjon og planlegging
av små og store turer over hele landet - på fjellet, i skogen og ved sjøen. Her finner du merkede ruter,
turforslag, hytter og turmål, samt nyttige tjenester som gjør det enklere for flere å komme seg ut på tur.
12000 turforslag
Finn forslag til små og
store turer – enten der du
bor eller i fjellområdet du
alltid har drømt om.

1200 hytter
Finn din favoritthytte på
fjellet, i skogen eller ved
sjøen. Hyttene på UT.no
er åpne for alle.

Digitalt turkart
Bruk kartet til å finne hytter,
ruter, turforslag eller turmål
over hele landet. Eller for å
se hvor du er.

Følg merkede ruter
DNT har rundt 20.000
kilometer merkede sommerruter over hele landet – du
finner alle på UT.no

Lag din egen tur
Sett sammen din egen turplan med utgangspunkt i alt
du finner på UT.no. Og del
den med vennene dine.

UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening, med innhold fra en lang rekke med andre lag,
organisasjoner, kommuner og andre som legger til rette for at flere skal komme seg ut på tur.
Tjenesten er gratis å bruke, og er i stor grad laget på dugnad - av turfolk, for turfolk.

Notodden kommune
Teatergaten 3
3674 NOTODDEN

Multiverktøyet UT.no
Med UT.no skal det være
enkelt å finne og planlegge
turer du kan ha glede av uansett om du er turvant eller
ikke, og uansett hvor i landet
du bor. Bli inspirert, planlegg
og dra på tur!

Dugnaden UT.no
Det meste av innholdet på
UT.no er laget og kvalitetssikret av turfolk på frivillig
basis. UT.no er ganske enkelt
en stor dugnad for tur-Norge,
der både små og store bidrag
teller.

Samfunnsoppdraget UT.no
Å være på tur er mer enn en
fritidssyssel, det er et bidrag
til bedre livskvalitet, til bedre
helse. Med UT.no har vi tatt
på oss et viktig samfunnsoppdrag – ikke fordi vi må, men
fordi vi har lyst.

www.notodden.kommune.no
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HIMINGSJÅ
Foto: Thor Olav Sørensen.
Himingsjå våren 2020.

Notodden Turlag åpnet 9. september 2017 den
første turisthytta på Lifjell. Omkranset av Himingen, Slettefjell og Rognlifjell ligger Himingsjå turisthytte på en liten høyde i sørenden av
Pråmtjønn. Hytta ligger 715 meter over havet,
ikke langt fra Gavlesjå i sør-vest. Dette er en hytte vi er svært stolte av og veldig glade i. Det er en
ganske stor hytte med sine 50 sengeplasser og ble
designet slik at den er perfekt for store grupper som
skoleklasser, barnehager, idrettslag og andre lag og
foreninger. Hytta sine 150 m² er fordelt på fem
4-manns rom, en stor hems med 7 sengeplasser,
felles stue, kjøkken, vaskerom og bod. De totalt 50
sengeplassene består av 27 faste senger mens resten
er fordelt på madrasser.
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Himingsjå er en ubetjent turisthytte, og er låst
med standard DNT-nøkkel. Du kan selv booke
hytta på forhånd for å sikre deg en seng når du skal
på tur. Det er skiltet og merket både sommersti og
vinterløype inn til hytta fra parkeringen på Myregvarv, slik at den ikke er vanskelig å finne.
Hytta er et flott utgangspunkt for å bli kjent med
Lifjell for barn og unge – så vel som for voksne.
Dagsturer fra Bø og Seljord vil være overkommelig også for barnefamilier. I tillegg vil store deler
av Lifjell være mulig å nå på dagstur med retur til
turisthytta samme dag.

Foto: Thor Olav Sørensen.
Himingsjå fikk endelig drikkevann
våren 2020.

VISSTE DU AT?
Himingsjå fikk endelig i april 2020 brønn med
drikkevann. Denne er plassert på hjørnet av hytta, like ved HC-inngangen.

Foto: Thor Olav Sørensen.
Himingsjå våren 2020.

Vi håper både privatpersoner, skoleklasser, barnehager og andre lag blir like glad i Himingsjå som
vi er. Du kan lese alt om Himingsjå, booking, turforslag på Lifjell og andre ting på
notodden.dnt.no og ut.no
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KJENTMANNSMERKET

DNT UNG VOKSEN

Kjentmannsmerket feirer 25-års jubileum! Dette
er et turtilbud som dere sammen med oss har
gjort til en tradisjon vi er veldig glade i og stolt
av. Hovedmålet med dette turtilbudet er å få flest
mulig ut i den flotte naturen vi har og bli kjent på
steder som kanskje ellers ikke hadde blitt oppdaget. Dette turtilbudet går over en to-års periode.

ering i appen vår SjekkUT som du også bruker til
å registrere dine besøk digitalt. Du kan naturligvis også bruke det tradisjonelle klippeheftet som
du kan hente på Tursenteret vårt eller på utvalgte
steder som blant annet Sport1 Notodden, COOP
Marked Gransherad og på servicetorget til Notodden kommune.

DNT ung voksen Notodden er et turtilbud til
deg mellom 18-40 år, men den øvre aldersgrensen kan dog tøyes litt. De kan tilby spennende og
varierte turer både nært og fjernt, primært med
fokus på lavterskel og det sosiale.

For perioden 2020/2021 har vi som tidligere 15
turmål - men for å feire 25-års jubileet har vi lagt
til 10 bonusturer slik at det denne perioden blir
totalt 25 turmål. De som også fullfører bonusturene, får en ekstra premie!

Følg oss på Facebook og Instagram for å holde
deg oppdatert. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk
aktuelle kart (digitalt eller papir) og ha med
kompass på tur.

Du kan se og lese om alle de 15 turmålene + de
10 bonusturene, i tillegg til poengkrav og premi-

Vi håper dere får mye glede av å oppdage nye steder i 2021 – lykke til!

Dette er en gjeng med veldig snille og utadvendte
turledere som elsker å bli kjent med nye mennesker de kan dele turopplevelser med. Det har blitt
gjennomført overnattingsturer til mange ulike
DNT-hytter, blant annet Gaustatoppen, Øitangen på Jomfruland, Lyngør fyr, Flekkerhytta og
Sildevika. Det har vært sykkeltur på Rallarvegen
og dagsturer til Bletoppen, Tåråfjell, Skåråfjell og
Nare. Det har til og med vært nattevandringer til
både Himingen og Eikeskar. Ikke minst har det

vært mange flotte og minnerike overnattingsturer til vår egen vakre Himingsjå på Lifjell.
2021 blir et enda større år for DNT ung voksen
med et enda større turprogram og bredere utvalg
av turer og aktiviteter enn noen gang før – dette
bør du ikke gå glipp av!
Følg DNT ung voksen Notodden på Facebook og
@dntnotodden på Instagram for å holde deg oppdatert på hva som skjer.
Du kan lese mer om DNT ung voksen på
notodden.dnt.no

Foto: Nina Sleperud.
En helt magisk DNT-tur med overnatting
på Gaustatoppen turisthytte.

Foto: Thor Olav Sørensen.
Nina Sleperud
klipper heftet på Skitnebufjell.
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OPPTUR

Foto: Marius Dalseg Sætre.
OPPTUR 2018.

OPPTUR er en nasjonal turdag der 8. klassinger
over hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser.

DNT INTEGRERER
Integrering gjøres best på arbeidsplasser, på skoler og i det frivillige organisasjonslivet. Notodden Turlag har tatt denne
utfordringen på strak arm og
opprettet en egen turgruppe
for innvandrerkvinner i turtilbudet vi kaller ”DNT integrerer”.

OPPTUR er en del av DNTs skolesatsing. I kommunene Notodden og Hjartdal er Notodden Turlag arrangør, og dagens mål for de ulike skolene
er å gå til en topp eller et utsiktspunkt. Hver skole går en tur på rundt 10 kilometer.
Gjennom et samarbeid med Notodden Turlag og
skolene får elevene denne dagen en prøvesmak
på friluftsliv, uavhengig av tidligere erfaring med
fysisk aktivitet. Målet er å få flere ungdommer
til å oppleve gleden ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre kjent og skape en
morsom dag med fysisk aktivitet for alle.

NÅR:
Hver torsdag
kl. 17:00
OPPMØTE:
Tursenteret

Foreløpig har turtilbudet DNT integrerer kun en turgruppe rettet mot
innvandrerkvinner, men vi jobber aktivt for å
utvide dette tilbudet.

Fokus er sosialt samvær, hygge og
språktrening gjennom samtaler
og passer for alle innvandrerkvinner. Den ledes av innvandrerkvinner, og norske
kvinner er med som støttespillere.
Det fylles opp færrest mulig
privatbiler som sammen kjører
til utgangspunktet for turene.

Foto: Thor Olav Sørensen.
Sahra Hagi forteller at naturen er
hennes medisin. Hun føler en veldig
sterk tilknytning til skogen og trærne.
Bildet tatt på innspilling av en
DNT-video til Norsk Friluftsliv
høsten 2020.

2.
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Foto: Marius Dalseg Sætre.
OPPTUR 2018.
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BARNAS TURLAG

Foto: Lodve Østrem.
Gaustatoppen i bakgrunnen.
Far, datter og sønn på telttur
med hjemmesydd bæresele
og dunposer.

Barnas Turlag er et tilbud til barnefamilier med
barn 0-12 år. Gjennom gode naturopplevelser,
det enkle friluftsliv og spennende aktiviteter vil
vi tilrettelegge for et langt, sunt og godt friluftsliv
for barna. Notodden Turlag har Barnas Turlag i
Hjartdal og Notodden.
Barnas Turlag arrangerer turer og aktiviteter som
er åpne for alle og foregår på barns premisser.
Hovedmålet er å ha det gøy ute i det fri og skape
positive holdninger til naturen og nærområdet.
Det er de voksne som har ansvar for egne barn
under hele turen. Vi pleier å kjøre privatbiler
til felles møteplass slik at folk er friere til å reise hjem når de vil. Vi ønsker alle, store og små,
hjertelig velkommen ut på tur.
TURBOTUR
Vår maskot Turbo liker seg ute på tur og vil også i
2021 sette ut poster med Turbo-koder i Notodden
og Hjartdal. Alle som deltar, får medalje og premie
på vår felles premieutdeling mot slutten av året.
De første kodene blir lagt ut til vinterferien og
kodejakten varer ut oktober. Informasjon om turmålene og registreringsskjema kommer på våre
hjemmesider og vil bli annonsert på Facebook.
Følg med og bli med i jakten på Turbokoder!
TURBOTRÅKK
TurboTråkk er et tilbud til alle barnehagene i Notodden kommune.
Vi inviterer barna og de ansatte med på en spennende tur rundt Tinnemyra. TurboTråkk arrangeres i slutten av mai og hensikten er å gi deltakerne
en god naturopplevelse der fantasi og nysgjerrighet stimuleres. Her har barna tidligere fått møte
blant annet en havfrue, pirater og mange andre
spennende innslag på Tinnemyra i tillegg til en
felles minikonsert. Vår maskot i Barnas Turlag,
Turbo, er selvfølgelig med oss denne dagen.
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Foto: Line Backer-Grøndahl.
Kortreist eventyr med første overnatting
i snøhule. Snøhula er laget i hagen.

TurboTråkk er et samarbeid mellom Notodden
Turlag, DNT Telemark og Notodden Videregående skole og ble arrangert med stor suksess første
gang i Notodden i 2018.
KULTUR
KulTur er et tilbud til alle Notodden og Hjartdals
4. klassinger. Tilbudet var nytt i 2018 og ble lansert som et ledd i 150-års markeringen av DNTs
stiftelsesår i 1868. Her tilbyr Notodden Turlag et
kulturelt innslag samt en fin liten tur i skogen.
I 2019 var det 100% oppslutning blant kommunens 4. klassinger. Dette tilbudet ønsker vi skal
bli en årlig begivenhet på Notodden.
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TURKASSER
Rundt om i Notodden og Hjartdal har Notodden
Turlag plassert de ikoniske røde DNT-turkassene
på flotte utsiktspunkter og populære turmål. Per
1. januar 2021 har vi nøyaktig 19 turkasser rundt
omkring – og vi har store planer for turkasse nummer 20, så følg med! Mange av turkassene er satt
opp med gangavstand direkte fra boligområder.
De aller fleste er enkle å nå for både for barn og
voksne og noen passer for de som ønsker en liten
utfordring. Alle turkassene er utstyrt med turbok
og penn, slik at du lett kan registrere ditt besøk.
En oversikt over alle våre turkasser finner du i appen vår SjekkUT og på notodden.dnt.no

RUSLETUREN
REGISTRER TUREN DIGITALT
I appen SjekkUT finner du listen «Turkasser i Notodden og Hjartdal», her kan du registrere dine
besøk på alle Notodden Turlags turkasser digitalt.
Du kan lese mer om SjekkUT i denne brosjyren
eller på notodden.dnt.no
BLI TURKASSE-FADDER
Kanskje du har et tips til et fantastisk sted eller
utsiktspunkt hvor vi burde sette opp en turkasse?
Bli turkasse-fadder da vel! Send oss en e-post på
notodden@dnt.no

VISSTE DU AT?
Du kan bruke appen
DNT SjekkUT
til å registrere besøket
ditt på alle våre
turkasser
elektronisk?

Rusleturen er et samarbeid mellom
Notodden Turlag, Skoland og
Notodden Frivilligsentral med
hovedformål å satse på tiltak
for å få folk ut å gå. Som
navnet tilsier, er dette turer
i rolig tempo hvor det sosiale blir satt i fokus. Rast med
niste og termos hører med.
Dette er et fast, ukentlig tilbud
og kjøres hver mandag kl. 12:00

NÅR:
Mandager
kl.12:00
OPPMØTE:
På Skoland

(med unntak av en vinterpause) og har
oppmøte på Skoland. Du kan også
møte ved o-lagshytta ved Tinnemyra. Hvis tiden endres, vil dette
bli annonsert på notodden.dnt.
no og i Telen.
Tinnemyra er utgangspunkt
for turene, men det kan også bli
nærturer i området rundt Notodden i tillegg til en og annen tur utenfor byen.

Foto: Marius Dalseg Sætre.
Besteforeldre deltar på
Barnas Turlag familiecamp.

Foto: Thor Olav Sørensen.
Turkassa på Håbergutsikten.

14

15

TURPROGRAM 2021
BARNAS TURLAG NOTODDEN

NOTODDEN TURLAG
Aktivitet

Dato

Kontakt

Grad

Fakkeltur på Tinnemyra
Skitur på Breiset
Lifjell på langs m/overnatting på Himingsjå
Hvitveistur til Jomfruland
Flåmyr
Tematur til Høymyrvann: Bålmat/primusmat
Helgenotras Nabotopp
Maskat
Familiesøndag: Blaafarveværket og Koboltgruvene
Vihussetra
Lårdalstigen
Villblomstens dag
Tinnesåsen
Tveitannatten m/ konsert
Skardfjellnibba/Vinkeltjønn på Kalhovd
Seterdag på Finnvollen i Bondal
Tematur til Hollane: Mat og historie
Tematur: Tur med Historielaget
#NattiNaturen
Sopptur
Lekkjenuten i Hjartdal
Selslinatten
Bossnuten nær Rauland
Toreskyrkja fra Heddersvatn

21.1.
14.2.
20.-21.3
24.4.
20.5.
27.5.
3.6.
5.6.
13.6.
17.6.
19.6.
20.6.
24.6.
14.8.
21.8.
22.8.
28.8.
29.8.
4.9.
5.9.
12.9.
13.9.
25.9.
9.10.

905 99 774
922 28 051
414 15 277
984 20 293
975 65 141
936 83 833
997 03 523
414 15 277
917 36 175
975 65 141
414 15 277
984 20 293
917 36 175
936 83 833
971 22 481
917 36 175
414 15 277
984 20 293
948 89 276
984 20 293
994 91 047
997 03 523
414 15 277
414 15 277

Enkel
Enkel
Krevende
Enkel
Enkel
Enkel
Enkel
Middels
Enkel
Enkel
Krevende
Enkel
Middels
Middels
Krevende
Enkel
Middels
Enkel
Enkel
Enkel
Middels
Middels
Krevende
Middels

DNT UNG VOKSEN NOTODDEN

Dato

Kontakt

Grad

KDU-dagen: Skøytedag på Tinnemyra
Kveldsmat-tur til Tinnesutsikten
Vårtur Nord-Tinnes gård
Søndagstur til Flåmyr
Villblomstens dag: Elvestien i Sauland
KDU-dagen: Dårstul
Høsttur til Himingsjå
Reflekstur Grotbekktjønn
Nissetur på Bygdetunet

7.2.
25.3.
11.4.
9.5.
13.6.
5.9.
3.10.
7.11.
Desember

936 83 833
936 83 833
936 83 833
936 83 833
936 83 833
936 83 833
936 83 833
936 83 833
936 83 833

Enkel
Enkel
Enkel
Enkel
Enkel
Enkel
Enkel
Enkel
Enkel

BARNAS TURLAG HJARTDAL
Aktivitet

Dato

Kontakt

Grad

KDU-dagen: Skøytekafé i Sauland
Villblomstens dag: Elvestien i Sauland
Kanotur
KDU-dagen: Bygdedag i Sauland
Reflekstur

6.2.
13.6.
22.8.
September
24.10.

95 790 597
95 790 597
95 790 597
95 790 597
95 790 597

Enkel
Enkel
Enkel
Enkel
Enkel

Enkel - passer for alle

Aktivitet

Dato

Kontakt

Grad

Eikeskar med USN-studenter
Lifjell og Himingsjå m/overnatting
Earth Hour
Hengekøyetur m/overnatting
Mørkgonga
Gygrestolen
Galdhøpiggen m/overnatting
Høyt & Lavt Klatrepark i Bø
Eikeskar med USN-studenter
Fjellfilmfestivalen m/overnatting
Gaustatoppen m/overnatting

13.1.
12.-14.2
27.3.
24.-25.4
15.5.
22.5.
25.-27.6
14.8.
18.8.
3.-5.9
18.-19.9

477 51 209
464 89 746
954 44 532
464 89 746
412 89 288
412 89 288
905 99 774
412 89 288
477 51 209
477 51 209
905 99 774

Enkel
Middels
Enkel
Enkel
Middels
Middels
Krevende
Enkel
Enkel
Enkel
Krevende
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Aktivitet

Middels - krever litt trening

Krevende - bør være trent

MER INFO
Du finner detaljert
informasjon om alle
aktivitetene våre på
notodden.dnt.no

Svært krevende - erfaren, med god kondisjon
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KURS
Det er lite som slår det å lære noe nytt og spennende. På kurs med den Notodden Turlag får du
i tillegg nye naturopplevelser bli kjent med nye
folk og får et nettverk med andre som er glad i
friluftsliv.
Notodden Turlag holder alt fra ferskingkurs,
kart- og kompasskurs og kajakkurs, til DNT-ambassadør og turlederkurs for alle som kan tenke
seg å videreformidle friluftsglede, og ta med andre på tur.

FOTOKONKURRANSE
På våre kurs er det alltid sertifiserte instruktører og kursholdere som hjelper deg med å få den
kunnskapen du trenger for å drive med akkurat
det du har lyst til. Du finner alle våre kurs ved
å gå inn på vår turkalender på notodden.dnt.no/
aktiviteter.
Under finner du noen av kursene du kan ta hos
oss i 2021 - vi jobber med å legge til flere kurs i
løpet av året, så sjekk notodden.dnt.no jevnlig og
følg oss på Facebook og Instagram for å holde deg
oppdatert på hva som skjer.

Kurs

Dato

Kontakt

Grad

Kart- og kompasskurs

22.4.

994 91 047

Enkel

Nærturlederkurs

våren 2021

905 99 774

Enkel

DNT-ambassadør kurs (modul 1)

våren 2021

905 99 774

Enkel

Grunnleggende turlederkurs (modul 2)

våren 2021

905 99 774

Middels

Kajakkurs (teknikk)

28.-29.8

950 50 239

Middels

Ferskingkurs

høsten 2021

905 99 774

Enkel

Det finnes mange gode grunner til å delta i en
fotokonkurranse. Først og fremst blir du tvunget
til å gå gjennom og evaluere bildene dine, noe
som er en god øvelse for alle fotografer som vil
utvikle seg. Dessuten vil bildene dine bli sett av
mange som kanskje ellers ikke hadde funnet fram
til hjemmesiden din, Facebook-siden eller Instagram-profilen din. Sist (men absolutt ikke minst)
kan du være så heldig at bildene dine innkasserer
en premie.
Kanskje du har tatt noen flotte bilder på en DNTtur, tatt et magisk bilde på en privat tur eller kanskje
du planlegger en tur der du håper å få noen skikkelig blinkskudd? Del dine naturopplevelser med oss
- delta i Notodden Turlags fotokonkurranse og vinn
flotte premier! Uansett om du har knipset et vakkert fjellpanorama, en fantastisk utsikt, et idyllisk
tur-øyeblikk, ditt første besøk på en turisthytte, de
flotte høst-fargene eller hva som helst annet tur- og
naturrelatert – vi elsker å se alle de flotte bildene
dere tar. Husk – motivene er uendelige! Kanskje
nettopp DITT bilde blir vinnerbildet?

SLIK DELTAR DU
I FOTOKONKURRANSEN
Alternativ 1: Bruk #dntnotodden på turbildene
du publiserer på Instagram
Alternativ 2: Send oss ditt blinkskudd på e-post
til notodden@dnt.no
PREMIERING
På høstmøtet til Notodden Turlag som avholdes i
oktober, vil vi annonsere tre vinnere som alle får
hvert sitt gavekort som kan brukes på Tursenteret vårt. Vinnerbildene vil også komme på trykk i
2022-utgaven av denne brosjyren i tillegg til at de
vil publiseres på notodden.dnt.no og annonseres på
Facebook og Instagram. Du kan lese mer om fotokonkurransen på notodden.dnt.no
1. premie

Gavekort på 1200,- på Tursenteret
2. premie

Gavekort på 600,- på Tursenteret
3. premie

Gavekort på 300,- på Tursenteret
Foto: Marius Dalseg Sætre.
Bilde fra skitur på Haukeliseter.

Foto: Thor Olav Sørensen.
Kristine Dalevoll og
Andreas Siljeholt Høidal
trener på kart og kompass
på DNT-tur ved Sildevika i
Porsgrunn i april 2019.
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BLI FRIVILLIG
Frivillig innsats er selve ryggraden i Notodden
Turlag og vi ønsker deg med på laget! Med den
store innsatsen fra frivillige kan vi opprettholde
det varierte tilbudet og aktivitetsnivået som vi
tilbyr i Notodden og Hjartdal som gir alle muligheten til å få gode og trygge naturopplevelser.
Ønsker du å bidra inn i Notodden Turlag, samtidig som du knytter nye vennskap og får unike
opplevelser for livet?
Første skritt til å bli frivillig hos Notodden Turlag er å ta et DNT-ambassadørkurs. Ambassadørkurset er et «bli kjent kurs» som gir deg en
god innføring i det arbeidet Notodden Turlag,
som en del av Den Norske Turistforening gjør og
de verdiene foreningen står for. Her får du også
muligheten til å bli bedre kjent med andre nye
frivillige. Vi gleder oss til å møte deg og ser frem
til mange gode opplevelser sammen!
FINN DEN OPPGAVEN
SOM PASSER FOR DEG
Male, beise, snekre og diverse dugnad på Himingsjå, sti-fadder som merker, skilter og rydder stier,
hyttetilsyn, fotografering, planlegge turer og arrangementer, lede aktiviteter, hjelpe til på små og

BLI TURLEDER

Foto: Marius Dalseg Sætre.
Dugnad i Oslomarka
desember 2016.

Vinterturleder

Sommerturleder

Grunnleggende
turleder
store arrangementer, være Tursenter-vakt, steke
vafler til kalde skiløpere på Himingsjå eller sitte
i et styre og jobbe med administrative ting. Dugnadsarbeid i Notodden Turlag kommer i uendelig
mange varianter. Vi tilbyr god opplæring så du blir
trygg i rollen som frivillig.
FOR DEG SOM ALLEREDE ER FRIVILLIG
For deg som allerede er frivillig i Notodden Turlag
finner du nyttige lenker og skjemaer på notodden.
dnt.no som kan være til hjelp i vervet ditt. Takk for
at du er frivillig! Hold deg oppdatert på dugnader
og aktiviteter for frivillige - følg med på notodden.
dnt.no, Facebook og Instagram.

Ambassadør

Det finnes så mange omsorgsfulle, ivrige og dyktige turledere i DNTsystemet som gjerne vil ha enda flere på laget. Kan du tenke deg å bli
med i turledergjengen?
Å være turleder gir erfaringer som er nyttige både i jobbsammenheng
og i livet generelt. Du lærer deg hvordan man leder og motiverer
andre, møter mange nye ansikter og utvider opplevelseshorisonten.
For å bli turleder må du følge DNTs turlederstige. Denne er modulbasert, som vil si at kursene bygger på hverandre og gjennomføres
i stigende rekkefølge. Ambassadørkurset gir en innføring i DNTs
historie og virksomhet og det grunnleggende turlederkurset gjør en
rustet til å lede turer på merket sti i nærområdet på sommerstid.
Sommerturlederkurset gjør deltakerne i stand til å lede turer til fjells
på sommerstid og vinterturlederkurset gir kunnskap og trygghet til å
ta med grupper på tur i det lunefulle vinterfjellet.

Foto: Thor Olav Sørensen.
Kristine Dalevoll leder
DNT-tur til Bletoppen i
juni 2019.

MODUL 1 – AMBASSADØRKURS
Ambassadørkurset er det første trinnet i turlederstigen til DNT, som gir en kort innføring i DNTs
viktigste områder. Både historikk, formål og
strategier, aktiviteter, naturvern, friluftsloven og
allemannsretten. Dette er et tre timers teoretisk
kurs som er obligatorisk for alle turledere i DNT.
Kurset egner seg også godt for styremedlemmer,
nyansatte, samarbeidspartnere med flere.

Foto: Marius Dalseg Sætre.
To turledere leder sin første tur på egenhånd.
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MODUL 2 –
GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS
På dette kurset lærer du å lede turer på sommers-

tid på sti og vei i nærmiljøet. Du lærer også om
turlederrollen, turplanlegging, kart, orientering
og bekledning. I tillegg er et viktig element i opplæringen å lære hvordan en inspirerer og motiverer deltagerne på tur. En må ha bestått ambassadørkurset før en kan ta dette kurset.
MODUL 3 –
SOMMERTURLEDERKURS
Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger for
å lede turer i høyfjellet og turer over flere dager.
En må søke om plass på kurset, og deltakerne velges ut med grunnlag i erfaring og kompetanse.
Målet med kurset er at alle skal føle seg trygge
på å lede turer i fjellet om sommeren. Kurset går
over to helger, og en får kunnskap gjennom teori
og praksis.
MODUL 4 – VINTERTURLEDER
Dette er det siste steget på turlederstigen. Etter
endt kurs vil en kunne lede alle turer som arrangeres av DNT gjennom hele året.
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Your Strategic
Partner for
Complex
Mechanical
Deliveries,
from Subsea
to Space

Sammen får vi ting
til å skje!
Dine fremtidsdrømmer og vår
kunnskap går hånd i hånd.
Snakk med oss om sparing,
finansiering og forsikring.

Your Strategic
Partner for
Advanced
Surface
Treatment,
from Subsea
to Space

Foto: Thor Olav Sørensen.
Fra Eikeskar.

Bandak AS er godkjent
lærebedrift innen

Bandak NCT AS er godkjent
lærebedrift innen

•
•
•
•
•
•

• Industriell
overflatebehandling
• Industrimekanikerfaget

Logistikkfaget
Sveisefaget
Cnc operatørfaget
Dimensjonskontrollørfaget
Tavlemontørfaget
Platearbeiderfaget

bandak.no
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bandaknct.no
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Vi støtter arbeidet som blir gjort
for å legge til rette for et friluftsliv. Dette er et viktig
bidrag for at vi skal trives i kommunen vår.

Vi utformer bygg, landskap, reguleringsplaner og byggesøknader.

tlf. 35029500
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www.sorarkitekter.no

www.berget.no
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OM NOTODDEN TURLAG

Rallarkraft

Produksjon av KJØKKEN-BADGARDEROBER OG INNREDNINGER
OPPUSSING - SNEKKERARBEIDER

Tlf. 920 59 730
www.bondalsnikkarverkstad.no
post@bondalsnikkarverkstad.no

Telefon 350 25 060

Telefon 35 02 56 00

• 3676 Notodden •

www.bilsenteret-as.no

Semsvegen 39 – 3673 Notodden
Telefon 35 02 56 00

Notodden
Tel: 350 14000
E-mail: sport1.tuven@sport1.no

firmapost@bilsenteret-as.no
www.bilsenteret-as.no

CARLSE

ed
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Opptyr fra
Tel: 350 14000
uts
E-mail: sport1.tuven@sport1.no

CARLSE

Notodden Turlag ble stiftet i 1934. Vi er en del
av Den Norske Turistforening og har ansvar for
kommunene Notodden og Hjartdal. Notodden
Turlag har i dag over 800 medlemmer og vi har
tro på økt medlemsvekst i 2021.
Foreningen har som viktigste oppgave å legge til
rette for at flest mulig skal kunne komme seg ut
i naturen der målet er gode naturopplevelser og
god fysisk og psykisk helse. I foreningens formålsparagraf står det at foreningen skal:
”... arbeide for et enkelt og lite ressurskrevende friluftsliv ... (og) ... legge til rette for aktiviteter som
gir økt trivsel i nærmiljøet og har helsefremmende
gevinst.”
Notodden Turlag har svært høy dugnadsaktivitet
og våre frivillige legger ned flere årsverk ulønnet
arbeid i kommunene Notodden og Hjartdal. Vi
har et flott nyoppusset Tursenter i Heddalsveien
34 som vi er veldig stolte av.

RITZØE

Den lokale byggevarespesialisten

Notodden Turlag er samfunnsengasjert og bidrar
til å opprettholde sosiale møteplasser gjennom
frivillig dugnadsarbeid. Dette er givende for den
enkelte og et bidrag til et bedre liv for andre. Som
belønning kan alle få flotte naturopplevelser og
en bedre helse. Tilbudet vårt er verdens største
treningsarena; stier i marka og på fjellet. Åpningstiden er 24 timer i døgnet og i tillegg gratis
for alle!
Du kan lese mer om vårt arbeid, turgrupper og
turtilbud, Tursenter, turreportasjer, turforslag
og nyheter på notodden.dnt.no Følg oss på Instagram @dntnotodden og Facebook for å holde deg
oppdatert på hva som skjer.
Merk turbildene dine på Instagram med
#dntnotodden for å være med i vår fotokonkurranse - vi elsker å se alle de fantastiske turbildene
dere tar!

Foto: Thor Olav Sørensen.
Bilde fra en svært vellykket DNT-tur
til Borgaråsnatten i mai 2020.

RITZØE

Den lokale byggevarespesialisten
BJARNASON
Merdeveien 14A, 3676 Notodden - Tlf. 35 02 72 70
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NOTODDEN
SKOGEIERLAG

Notodden Bil &
Speed Shop A/S
Semsveien 48
3673 Notodden

Tlf. 35 02 74 74
E-post:
post@notoddenbil.no

Tuvenbøygen 5,
3676 Notodden
Tlf. 35 02 55 00
firmapost@fmnotodden.no

Møblene kjøper du hos:

SAULAND

NOTODDEN
TUVEN, 3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 94 40
www.bohus.no

Man - Fre 08-21 | Lør 09-20
Medisinutsalg

Tlf.: 35 02 33 55 - Fax 35 02 33 53 - Man-fre 08-20, lør 09-18

Gumpens Auto Notodden AS
Inger Floodsv 1, 3676 Notodden
Telefon: 35 02 95 50
www.autosenteret.volkswagen.no
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35 02 50 10
www.spenst.no
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TURSENTERET
Visste du at det ﬁnnes et sted der du både kan få turtips, hjelp til å planlegge en tur, kjøpe kart, hengekøyer og en rekke andre turrelaterte produkter? Dette stedet kaller vi Tursenteret, og det ﬁnner du i
Heddalsvegen 34 på Notodden. Tursenteret vårt er åpent hver torsdag 16:00-18:00.

ÅPNINGSTIDER:
Torsdager 16:00-18:00

Både store og små eventyr krever god planlegging. På Tursenteret hjelper vi deg med å finne riktige kart, gi tips
om fine turområder og finne de beste veiene både til,
underveis og på turen. Vi kan også hjelpe deg med
mange andre ting, for eksempel hvordan du best
pakker sekken, sommer som vinter.

ADRESSE:
Heddalsvegen 34, 3674 Notodden
KONTAKT:
Telefon: 936 83 833
E-post: notodden@dnt.no

Vi selger et utvalg av nøye utplukket turutstyr
fra utvalgte, kjente merkevarer, og DNT-medlemmer får 15% rabatt på alt i hele butikken.

BLI MEDLEM!
HVORFOR BLI MEDLEM
DU som medlem er vår viktigste bidragsyter!
Medlemskontingenten din går til å drifte Notodden Turlag sitt tilbud med turer, kurs og arrangementer. Du er også med på å støtte Notodden
Turlag sitt arbeid med turisthytta vår Himingsjå,
merking og vedlikehold av stier, naturvern og organisasjonens arbeid for et enkelt, aktivt, allsidig
og miljøvennlig friluftsliv.

Foto: Thor Olav Sørensen.
Tursenteret er svært synlig i Heddalsvegen 34.
Foto: Thor Olav Sørensen.
Tursenteret har en varm
og god atmosfære.

Foto: Thor Olav Sørensen.
Tursenteret ble renovert
sommeren 2020.

Foto: Marius Dalseg Sætre
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Foto: Thor Olav Sørensen.
Dette maleriet fikk svært mye oppmerksomhet
da det ble oppdaget i skogen i nærheten av
Tinnemyra. Det viste seg senere at Gro Anita
Sørensen var den skjulte kunstneren.

Som medlem i DNT får du blant annet medlemspris på DNTs 550 hytter, 15% rabatt på alle varer
på Tursenteret til Notodden Turlag, 15% rabatt
på dntbutikken.no, rabatt på turutstyr hos utvalgte partnere, medlemsbladet Fjell og Vidde,
tilbud om turer og kurs over hele landet, og en
lang rekke gode medlemsrabatter hos utvalgte
samarbeidspartnere. Barn og ungdom har ekstra
gode rabattordninger på overnatting.

HVORDAN BLI MEDLEM
Du kan selv melde deg inn enkelt på nett. Klikk
deg inn på notodden.dnt.no og finn knappen
«Bli medlem» oppe i høyre hjørne.
Du kan også besøke vårt Tursenter på Notodden
hvor vi kan hjelpe deg med innmelding.
PRISER FOR MEDLEMSKAP 2021
Familiemedlemskap
Hovedmedlem
Barn (0-12 år)
Skoleungdom (13-18 år)
Ungdom (19-26 år)
Honnør (67+ år eller ufør)
Husstandmedlem
Livsvarig medlemskap

1300
725
140
225
370
570
400
18125
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Tele Feltutvikling AS
– utvikler det gode bomiljø

Vi legger til rette
for noe som er bedre
Vrådalsgate - 9 leiligheter

Høgås sør – panorama
2 tomter igjen

Borgar Løberg
918 26 544

Thor H. Jacobsen
908 22 570

Telemark Trykk AS, Notodden

