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TURPROGRAMNAMDAL

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

6.-8.mars Kitekurs i Skorovas. 3 dager Krevende. Asgeir Langås, tlf. 913 92 939 
i samarbeid med Tundra Tours

Gled deg til en fantastisk helg i Skorovas hvor du får lære å beherske kiting! Vi bor på DNT-hytta i Skorovas og vi bruker 
Tundra Tours til instruktører. Helga inkluderer kurs i kiting, leie av kite og utstyr, mat og opphold. Vi starter fredag kl. 18.00 
med teori på hytta og enkel kveldsmat. Lørdag er det kiting fra kl. 10-16, middag kl. 18.00 levert av Messa, frokost og lunsj 
på hytta. Søndag fortsetter vi kitingen fra kl. 10-15, frokost og lunsj på hytta. Maks 10 deltakere. Dette må du ikke gå glipp 
av, det er en opplevelse! Påmeldingsfrist 26. februar.

14.mars Topptur på ski til 
Dåapma, 644 
moh. Namdalseid.

8 timer Turen er på ca. 35 km. For 
det meste slakt/lett terreng. 
Kreves bra utholdenhet.

Jostein Aardal, tlf. 481 45 180, 
josaardal@gmail.com 
Berit Buvarp Aardal

Med gode tilbakemeldinger fra fjorårets tur, blir det ny skitur fra Momyra i Åfjord til Dåapma og videre til Langvassheimen 
i Namdalseid. Skyss: Det settes opp buss eller minibuss fra Langvassheimen, ca 20 min. kjøring fra Fv 17/Osen-krysset. 
Skyssen går fra Langvassheimen kl. 07.00. Kostnaden dekkes av deltakerne. Skituren: Start fra Momyra kl. 08.30. Totalt 
35 km., for det meste i lett terreng. Turen er beregnet å ta 8 timer og krever bra utholdenhet.  Nesten halvvegs kommer 
vi til høydepunktet, Dåapma (644 m.o.h). Utstyr: Fjellski.  Hvis været er usikkert kan en vurdere å gjennomføre Dåapma-
turen tur/retur Langvassheimen. Turen arrangeres i samarbeid med Trimgruppa i Namdalseid IL. 
Påmeldingsfrist 11.mars.

27.-29.mars Veddugnad 
Holden.

3 dager Krevende. Arve Ingar Hjelde, tlf. 952 05 010, 
arinhjel@online.no

Oppmøte Ismenningsstuggu fredag 27. mars kl. 19.00.  Snørekjøring til Holden 45 min. Lørdag og søndag formiddag 
avsatt til veddugnad. Ta med tørrmat, hodelykt og egnet arbeidsklær. Gjerne klyvøks.

28.mars Dagstur i 
Skorovasfjella.

8 timer Litt krevende, ca. 25 km. Tove Ertsås, tlf. 979 38 161 
Bjørg Ekker, tlf. 991 54 102

Start fra Skorovashøtta kl. 09.00. De som ønsker det kan dra opp lørdag og overnatte i Skorovashøtta. Turen går fra Myra 
over Gruvvatnet, til Øvre Nesåvatnet, Kroktjønna, ned Grøndalen over Grøndalsvatnet og til Fredrikhaugen FV764. 
Påmeldingsfrist 26. mars.

17.-19.april Overnattingstur til 
Holden Fjellgård, 
Snåsa.

2,5 dager Litt krevende og flatt 
terreng. Turen krever 
grunntrening.

Aksel Håkonsen, tlf. 952 78 691
Irene Vannebo, tlf. 416 13 933

Turen starter fra Ismeningen i Imsdalen kl. 18.00 på fredag. Oppmøte for samkjøring fra Breide kl. 17.00. Fredag går vi 
16 km. inn til Holden. Lørdag blir det dagstur til Gjevsjøen for den som ønsker det, og søndag er det retur til Ismeningen. 
Første dag må en bruke hodelykt. Påmeldingsfrist 14. april.

NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:
https://nt.dnt.no
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DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

22.-26.april Vintertur i 
Børgefjell. Opplev 
vakre, ville og 
eksotiske Børgefjell 
med pulk, telt og 
primus.

5 dager Krevende. Nina Pettersen, tlf. 930 04 930 
Vidar Bakkan
Solveig Wennevik

Turen går i hjertet av Børgefjell og vi kan by på majestetisk villmark. Turen starter ved Namsvatnet og går opp Viermadalen 
i retning Gaukarvatnet. Vi er midt i hjertet av Børgefjell og med utsyn til flere majestetiske fjell, blant annet Kvigtind. Vi 
camper en ekstra natt og tar dagstur uten pulk på en egnet topp. Deretter dreier vi vestover mot Jengelvatnet og Orrekdalen. 
Vi kommer ned ved Tomasvatnet ved Majavatn. Påmeldingsfrist 10.april.

2. mai Rundtur Lekafjella, 
Leka.

6 timer Litt krevende, kupert. 
11 km.

Åge Sydskjør, tlf. 909 67 059
Sture Karlsen, tlf. 911 03 896

Herlaugsløypa. Se  www.ut.no/tur/2.15465. Oppmøte lørdag 2. mai 2020 på Skei fergeleie (Leka) kl. 11.30. 
Ferge fra Gutvik til Leka 11.05. Retur kl. 18.15 eller 21.00 fra Leka. Påmeldingsfrist 26. april.  

3.mai Skåkkjerringa 
– 250 moh. 
Brakstad, Jøa.

4 timer Litt krevende. Torgeir Strøm, tlf. 415 62 531 Fjelltur med fantastisk utsikt ut over Follahavet. Ørnelandskap. Start kl. 10.30 og avslutning på Brakstad. 
Ta gjerne med kikkert samt mat og drikke. Ta ferja kl. 10.00 fra Ølhameren og kjør til Brakstad. 
Påmeldingsfrist 4. mai.

7.juni Padle og vandretur 
til Finnvollgården i 
Namdalseid.

8 timer 
+ kjøring

Litt krevende. Ole Anders Fougner, tlf. 916 84 232 
Asgeir Langås, tlf. 913 92 939

Samkjøring fra Namsos Coop Ekstra Spillum kl. 09.00. Ca 1 times kjøring. Vi kjører til Osenkrysset og videre forbi 
Langvassheimen leirskole, og starter turen ved brua på Finnvollvatnet (Straumen). Ca. 2 timer padling til Sellitangen 
og videre opp til Selja, kafferast ved Kjerkholmen etter ca 1 time padling. Vi legger til land ved Selja og går på sti i 
ca. 3km i flatt terreng inn til Finnvoll gården. Kano kan leies, husk flytevest. Ta med mat og drikke. Litt historie og 
omvisning på gården sammen med matpausen. Påmeldingsfrist 4. juni. 

14. juni Mølleveien 
-Høknesvatnet, 
Namsos.

3 timer Lett. Wenche Flasnes, tlf. 414 03 659 Høknes gravlund kl. 11.00. Ta med mat og drikke. Påmeldingsfrist 10. juni.

19.-21.juni Rundtur i 
Snåsafjella:
Imsdalen - 
Gaundalen - 
Holden -
Grønningsgrubba

3 dager Litt krevende. Tove Ertsås, tlf. 979 38 161 
Bjørg Ekker, tlf. 991 54 102

Oppmøte på COOP Breide, Snåsa. Kl. 09.00. Start fra Kjevlia, vandring Gaundalstien til Gaundalen 24 km. Overnatting 
i bestilt hytte. Dag 2, vandring til Holden fjellgård og overnatting i NTT-hytta Bekkstuggu 16 km. Dag 3, vandring fram til 
Grønningsgrubba 13 km. Utstyrsliste sendes deltakerne. Mat og drikke tas med av den enkelte. Påmeldingsfrist 15. juni. 

NAMDAL TURPROGRAM
NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:

https://nt.dnt.no



NAMDAL

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

24.-26.juli KULTURTUR   
Holden.

3 dager Litt krevende. Arve Ingar Hjelde, tlf. 952 05 010 Oppmøte på Breide fredag kl. 18.00 for samkjøring. 4 timers gange etter merka sti i flatt terreng inn til Holden. Alternativt 
båtskyss over Grønningen med 1 timers gange. Lørdag tur til Holdeshatten. Lørdags kveld: Verbale og musikalske innslag 
fra og om stedet Holden v/turleder Arve Ingar Hjelde. Maks deltakere 12 personer. Påmeldingsfrist 20. juli.  

28.-30.august Golvertind i 
Børgefjell.

3 dager Krevende. Asgeir Langås, tlf. 913 92 939 Golvertind er et fjell i Børgefjell nasjonalpark, på grensa mellom Grane og Hattfjelldal kommune i Nordland fylke. Fjellet 
utgjør en buet rygg med flere lite markerte toppunkter, de to høyeste på 1 682 meter over havet. Samkjøring fra Namsos 
ved bensinstasjon på Hylla fredag kl. 10.00. Ca 3 timer kjøring til parkering i Simskaret. Vi går Simskaret innover og tar 
nordover opp Golverskaret og slår leir etter ca 5 timer vandring. Ta med telt/utstyr og mat for overnatting. Lørdagen går 
vi med lett sekk på topptur til Golvertinden og tilbake til leiren hvor vi overnatter til søndagen. Hjemtur på søndagen.
Påmeldingsfrist 20. august.  

5./6.september Heimdalshaugen, 
1159 moh.
Harran.

5 timer Krevende. Bente Eidesmo, tlf. 979 58 279
Oddrun Grande, tlf. 970 47 833

Oppmøte: Veikroa Harran lørdag 5. eller søndag 6. september kl. 10.00 (væravhengig). NB: Følg med på FB-sida til 
Namdal turlag på dagene før turen om hvilken dato som blir aktuell. Felles kjøring inn til Solemsetra.
Påmeldingsfrist 2. september. 

5./6.september Topptur til 
Heilhornet, 1158 
moh. Bindal i 
Nordland.

7-8 timer Krevende, kupert. Åge Sydskjør, tlf. 909 67 059 
Sture Karlsen, tlf. 911 03 896

Turen er forholdsvis krevende. Mye stigning allerede fra start. Gode fjellsko er viktig. Oppmøte lørdag 5. eller søndag 
6. september kl. 10.30 (væravhengig) på parkeringsplass merket Heilhornet. NB: Følg med på FB-sida til Namdal turlag 
på dagene før turen om hvilken dato som blir aktuell. Påmeldingsfrist 2. september. 
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TURPROGRAM
NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:

https://nt.dnt.no



SKARVEN

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

20.-22. mars Skitur fra Vekta - 
Prestøyhytta - 
Schulzhytta -
Prestøyhytta.

3 dager Middels. Nina Pettersen, tlf. 74 82 78 80,
930 04 930 

Geir Moe, tlf. 454 25 840

Starter fredag kveld og overnatter på Prestøyhytta. Lørdag går vi videre til Schulzhytta og retur søndag tilbake til Vekta.
Samkjøring fra Stjørdal stasjon og Hell til Vekta. Maks antall deltakere 12. Påmeldingsfrist 15.mars.

8. juni Historisk tur på 
Tønsåsen.

1 kveld Lett. Turleder og kjentmann 
Rigmor Laanke, tlf. 95877526

Torun Nesse, tlf. 415 20 290

Oppmøte ved Lånke skole kl. 18.00.

13. juni Rundtur på 
Nordfjellet, Frosta.

1 dag Middels. Arne Haug, tlf. 938 28 786 Oppmøte på Åtloskaret kl. 10.00. Turen går først til Fjellhov, videre til Kristiviktjønna, Laupavatne, Sønningen og tilbake 
til Fjellplassen. Rundturen er 13 km. Litt bratt til å begynne med, men resten av turen er i lett terreng. Ta med mat og 
drikke, det blir et par matpauser. NB! I år tar vi turen på en lørdag.
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NB! Påmelding og priser på NTTs hjemmeside:
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SKARVEN

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

14. juni Opplev Øvre Forra. 1 dag Middels. Stian Flobergseter, tlf. 916 86 586 Tur fra Risvola via Vigdvatnet til Sillermoen. Oppmøte på Risvola kl. 10.00. Flott tur terreng, men greit med godt fottøy. 
Ta med mat og drikke. Turen er ca 14 km. lang, og vi bruker hele dagen.

27.-28. juni Fjelltur på islands-
hest i Meråker.

2 dager Lett Nina Pettersen, tlf. 93004930 Vi rir fra Teveldalen med Leif Karsten Haugen som guide og på hans flotte islandshester. Vi beveger oss gjennom flott 
høyfjellsterreng rikt på dyre og fugleliv. Vi overnatter på Angeltjønnhytta, og etter stell av hestene nyter vi en god og trivelig 
fellesmiddag. Retur på hesteryggen dagen etterpå tilbake til Teveldalen. Samkjøring til og fra Stjørdal stasjon. 
Maks ant deltakere 10. Påmeldingsfrist 20.juni. 
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INNHERRED TURPROGRAM
DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER ANNET

7.-8. februar Måneskinnstur til 
Setertjønnhytta.

2 dager Middels. Kari Kolle tlf. 959 01 040 
Solveig Wennevik tlf. 930 13 680

Oppmøte på Steinkjer stasjon fredag kl.18.15. Samkjøring til Lustadvatnet (Krokbekken), ca 2,5 timer (9 km.) inn til 
Setertjønnhytta for overnatting. Retur samme veg på lørdag. NB! Maks 10 deltakere. Påmeldingsfrist 24. januar. 

29. februar-
1. mars

Mellom topper 
og riksrøyser 
Skalstugan - 
Angeltjønnhytta - 
Skalstugan.

2 dager Krevende. Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542 
Linn Maria Børve, tlf. 468 02 457

Oppmøte på Shellstasjon i Vinne i Verdal lørdag 29. februar kl. 08.00 for samkjøring til Skalstugan. Vi spenner på oss 
skiene ved «Gamla vägen» og krysser Skalsvatnet og riksgrensa, før vi tar Koltjønndalen ned til Angeltjønnhytta ved Fjergen 
for overnatting. Søndag legger vi turen om Hallsjøen og riksgrensa, og om mulig noen topper før tilbaketuren til Skalstugan. 
Ca. 25 km. begge dager. Turen krever godt vær og føre. For å delta kreves det at du har gode skiferdigheter og god kondisjon 
i tillegg til ski og bekledning beregnet for høyfjellet vinters tid. Det betyr at du må ha gått noen mil på ski tidligere i sesongen, 
helst med fjellski og ryggsekk. NB! Maks 7 deltakere. Påmeldingsfrist 15. februar.

7. mars Tur til Follaheia 
fra Selavegen ved 
Nordlielva.

1 dag Middels. Marius Grøtan, tlf. 458 84 565 
Jorunn Hallan, tlf. 997 24 187

Oppmøte ved Nordlielva i Selavegen (Fv 6330) lørdag 7. mars kl. 09.00, alternativt ved Coop Follafoss kl. 08.30 for 
samkjøring. Skituren går slakt oppover, de første kilometerne, før det blir noe brattere mot slutten. Turens toppunkt er 
Follaheia på 644 moh. Total lengde er ca 9 km. tur/retur. Turen krever godt vær og føre, og for å delta kreves det normalt 
gode skiferdigheter. Det kreves også at du har ski og bekledning beregnet for fjellet på vinters tid. Ingen påmelding.

13.- 15. mars Tur Bellingstua -
Veresstua - 
Bellingstua.

3 dager Middels. Kari Kolle, tlf. 959 01 040 
Hege Semb, tlf. 926 33 084

Oppmøte på Shellstasjon i Vinne i Verdal fredag 13. mars kl. 18.00 for samkjøring til Bellingstua for overnatting. Lørdag 
skitur til Vera for overnatting i Veresstua. Retur tilbake til Bellingstua søndag. Turen går i lett terreng, det meste over tregrensa, 
ca 17 km. hver veg. Midtveis ligger «Gamma» som er et vanlig turmål vinter som sommer. Turen krever godt vær og føre. For 
å delta kreves det at du har gode skiferdigheter og god kondisjon i tillegg til ski og bekledning beregnet for fjellet vinters tid. 
Det betyr at du må ha gått noen mil på ski tidligere i sesongen, helst med fjellski og ryggsekk.NB! Maks 8 deltakere. 
Påmeldingsfrist 28. februar.

21.-22. mars Tur Ådalsvollen – 
Ferslia t/r med 
overnatting på 
Ferslia.

2 dager Krevende. Solveig Wennevik; tlf. 930 13 680 
Vidar Bakkan, tlf. 951 18 163

Oppmøte ved Steinsgropa ved Fv 72 i Verdal, lørdag 21. mars kl. 08:00 for samkjøring til Ådalsvollen. Skituren starter fra 
Ådalsvollen og innover til Kråksjøen, videre forbi Øystre Sulsjøen og ned til Ferslia hvor vi overnatter (ca 25 km). Vi returnerer 
samme vei tilbake på søndag. Turen krever godt vær og føreforhold. For å delta kreves det at du har gode skiferdigheter 
og god kondisjon, i tillegg til ski og bekledning beregnet for høgfjellet vinterstid. Det betyr at du må ha gått noen mil på ski 
tidligere i sesongen, helst med fjellski og ryggsekk. NB! Maks 10 deltakere. Påmeldingsfrist 7. mars.

NB! Hund ikke tillatt på overnattingsturer.
Påmelding og priser på NTTs hjemmeside: https://nt.dnt.no



INNHERRED

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER ANNET

27.-29. mars Topptur til Skjæker-
hatten/Huvhpie 
1139 moh. med 
overnatting på 
Setertjønnhytta.

3 dager Krevende. Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542
Wenche Bruvoll, tlf 986 36 011

Oppmøte på Steinkjer stasjon fredag kl.17.15. Samkjøring til Lustadvatnet (Krokbekken), ca 9 km. inn til Setertjønnhytta for 
overnatting. Lørdag krysser vi over isen på Skjækervatnet mot Gomolia. Fortsetter videre på vestsida av elva Storbrenta opp 
mot Reinhorntjønna og videre over Fjellskjækra og dreier østover mot høyde 669, hvor vi snur sørover opp mot toppen. 
Retur samme veg tilbake til hytta for middag og overnatting, ca 25 km. Søndag retur tilbake til Lustadvatnet. Turen krever 
godt vær og føreforhold. For å delta kreves det at du har gode skiferdigheter og god kondisjon, i tillegg til ski og bekledning 
beregnet for høgfjellet vinterstid. Det betyr at du må ha gått noen mil på ski tidligere i sesongen, helst med fjellski og 
ryggsekk. Påmeldingsfrist 10. mars.

16. april Blåveistur på 
Inderøy.

1 kveld Lett. Grethe Hesselberg, tlf. 959 77 914
Jorunn Hallan, tlf. 997 24 187

Oppmøte på Rostad kl.17.30. Rusletur langs kulturstien (skiltet) og til Vangshylla. Stien bukter seg langs sjøen, der den 
første bosettingen var. Den går også i et område der det er mange synlige kulturminner. Her har ildsjeler sørget for å 
sette opp oppslagstavler som informerer om dette. Til sammen er det hele 28 opplysningstavler på stien, og seks rasteplasser. 
Kulturstien går i en botanisk flora med stort mangfold og sjeldenheter av planter og trær. På denne tida er det 
blåveisen som er en dominerende art langs stien. Turen passer for alle aldersgrupper (fin familietur), og er på 7-8 km. 
Vi koordinerer transporten fra Rostad for henting/retur fra Vangshylla. Ta med mat og drikke. Ingen påmelding.

13. juni Tur til Storknuken, 
kommunetopp i 
Inderøy 502 moh.

1 dag Middels. Kari Kolle, tlf. 959 01 040
Espen Lyngsaunet, tlf. 476 53 543

Oppmøte og start på Blomåsen lørdag 13. juni kl.10.00. Følg FV 755 fra Skarnsundet og ta av FV 6920 mot Åsbygda 
og kjør gjennom Mosvik sentrum, ca 3,5 km. Ta av til Blomåsen, og kjør ca 1,5 km. Storknuken er Inderøys høyeste fjell som 
ligger i Mosvik. Turen går fra Blomåsen langs merket sti. Vi følger en gammel allmenningsveg, krysser etter hvert Kvennhus-
bekken og den gamle setervollen på Kvennhusseteren. Turen er på 15 km. t/r. Bjørn Bakkhaug blir med som kjentmann. 
Ingen påmelding.

26.-28. juni Tur Vera -
Skjækerdalshytta 
med retur om 
Hardbakkfjellet 
og Flyvollen til 
Bringsåsen.

3 dager Middels/krevende. Solveig Wennevik, tlf. 930 13 680
Hege Semb, tlf. 926 33 084

Oppmøte ved Shellstasjon i Vinne i Verdal fredag 26. juni 2020 kl. 17:00 for samkjøring til Vera hvor vi overnatter i 
Veresstua. En bil settes igjen like før Bringsåsen. Lørdag parkerer vi ved Vera samfunnshus og går T-stien over Reins-
myrhøgda, passerer Storvukuseteren, videre forbi Tverråkroken og Storbekktjønnin og ned til Skjækerdalshytta for 
overnatting, ca 18 km. Søndag går vi T-stien tilbake mot Vera opp over tregrensa, før vi tar av fra stien og dreier sørover 
og tar sikte på å nå toppen av Hardbakkfjellet (870 moh). Vi går ned fra toppen mot sør og finner leia mot Flyvollen hvor 
Rinnan ble arrestert i maidagene i 1940. Herfra følges sti ned til Helgåa som krysses på bru ved Svensklunet og videre 
fram til Veresvegen, ca 18 km. NB! Maks 8 deltakere. Påmeldingsfrist 12. juni.

3.-5. juli Topptur til 
Løysmundhat-
ten fra Vera med 
overnatting på 
Lakavassbu.

3 dager Krevende. Hege Semb, tlf. 926 33 084 
Vidar Bakkan, tlf. 951 18 163

Oppmøte fredag kl. 15:00 ved Coop Marked Vuku, for samkjøring til parkering ved Vera samfunnshus. Fredag går vi inn 
til Verdalsbrukets utleiehytte Lakavassbu ca 14 km. Hver enkelt deltaker tar med mat for hele turen. Hytta har kokeutstyr. 
Lørdag bestiger vi Verdals høyeste fjell Løysmundhatten 1090 moh, en tur på ca 15 km t/r. Søndag går vi tilbake til Vera. 
NB! Maks 6 deltakere. Påmeldingsfrist 18. juni.

TURPROGRAM
NB! Hund ikke tillatt på overnattingsturer.

Påmelding og priser på NTTs hjemmeside: https://nt.dnt.no



INNHERRED

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER ANNET

23.- 27. juli Tur på Saltfjellet fra 
Beiarn til Lønsdal.

5 dager Krevende. Lasse Sandø, tlf. 957 06 974 
Kari Kolle, tlf. 959 01 040

Torsdag 23. juli tar vi nattoget fra Levanger kl 00.51 med ankomst Bodø kl 09.16. Så buss kl 17.20 fra Bodø Sentrum-
sterminal (linje 300) til Beiarn. Ankommer P-plass på riksvei 813 ved Reinhornheia tunnel ca kl 19.35 torsdags kveld. 
Første etappe av turen går til Tverrbrennstua (550 moh). Distanse ca. 3 km. Fredag går vi mot Store Gåsvatnet fram til 
Bjellåvasstua (718 moh), ca 21 km, ca 7-8 timers tur. Lørdags går vi sørover på vestsiden av Nordre Bjellåvatnet, videre 
sørover til Midtistua, og videre til Saltfjellstua (600 moh), ca 18 km og ca 6 timers tur. Søndag går vi til Lønsstua (473 
moh), ca 20 km, beregnet til ca 7-8 timers tur. Mandag blir det kort dagstur fra Lønstua før vi tar toget fra Lønsdal stasjon, 
kl. 14.12 med ankomst Levanger stasjon kl. 20.53. Krav til turdeltaker: Dette er en krevende sommertur. Turdeltakeren må 
ha turerfaring, og må ha fysisk forutsetning for å gå med tung sekk i variert terreng en hel dag. Mat: Fellesmåltid på fredag-
skvelden ordnes av turlederne. Ut over dette må hver enkelt deltaker, etter behov, ta med tørrmat/matpakker og drikke for 
turen. NB! Maks 12 deltakere. Påmeldingsfrist 30. juni.

 1.-2. august Setervandring i 
Snåsafjellet.

2 dager Middels. Kari Kolle, tlf. 959 01 040 
Espen Lyngsaunet, tlf. 476 53 543

Oppmøte ved Grønningen innerst i Imsdalen i Snåsa lørdag 1. august kl. 11.00, alternativt på Steinkjer stasjon kl. 09.15 
for samkjøring. Vi inviterer til seteropplevelse i Snåsafjella. Vi starter med omvisning og lunsj på Eggjaseteren ved Grøn-
ningen. Derfra går vi i lett terreng de ca 11 km. inn til Holden fjellgård. Kvelden nytes med felles middag og overnatting i 
Bekkstugu. Turen søndag går til ny seteropplevelse på Grønningseteren med omvisning og ny seterlunsj. www.snasaseter-
lag.no.Tilbake på parkeringen ved Grønningen søndag kl. 17.00. NB! Maks 8 deltakere. Påmeldingsfrist 20. juli.

21.-23. august Tur til Kjølihytta, 
Kjøliskarven og 
Blåstøten.

3 dager Middels/krevende. Kjellrunn Skjerve, tlf. 473 90 075 
Grethe Hesselberg, tlf. 959 77 914

Oppmøte ved Tya bru (skilt til Ålen, fv 705) fredag 21.august kl.17.00 for samkjøring til Jensåsvollen. Vi går til Kjølihytta 
(6 km.) langs den gamle gruveveien forbi Kjøli gruver; nedlagt kopper- og svovelkisgruve og til Kjølihytta (1050 moh.), 
hvor det blir overnatting i to netter. Lørdag går turen til Kjøliskarven (1288.moh.) og Blåstøten (1321 moh.). I klart vær 
er det imponerende utsikt i flere retninger, men spesielt mot Sylmassivet, Skardsfjella og Helags. Søndag går vi en runde 
i nærområdet før vi returnerer til Jensåsvollen. Kjølihytta er ei sjølbetjent hytte med proviantlager. NB! Maks. 8 deltagere. 
Påmeldingsfrist 10. august.

TURPROGRAM
NB! Hund ikke tillatt på overnattingsturer.

Påmelding og priser på NTTs hjemmeside: https://nt.dnt.no
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DATO KURS

10.-11. januar

Ambassadør- og 
aktivitetslederkurs.

Grunnleggende turlederkurs.

Barnas Turlag.

Modul 1 og 2 m/førstehjelp.
NTT

8.- 10. mai Grunnleggende turlederkurs. Modul 2. TT

5.-7. juni Grunnleggende turlederkurs. Modul 1 og 2 m/førstehjelp. TT

4.-6. september
25.-27. september Sommerturlederkurs (modul 3). TT

3.-6. september

+ 
teorikveld 5 timer

Sommerturlederkurs (modul 3).

Obligatorisk teorikveld.

Dette er nest øverste nivå og 
utdanner turledere for å lede turer 
i høyfjellet sommerstid. 5 dager 
fordelt med en teorikveld og 4 
dager i fjellet. 

NTT

Har du vært mye på tur og ønsker å ta med andre ut? Fungerer du godt i ei gruppe med ulike mennesker 
og kan ta beslutninger på vegne av andre? Og deler du andres glede ved opplevelse av mestring og fine 
naturopplevelser? Da er DNTs turlederutdanning noe for deg. Vi utdanner egne turledere som skal gjøre 
deg i stand til å lede turer for DNT og gi en enhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for 
turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, allsidig, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med 
norsk friluftslivstradisjon.

Turlederutdanningen er bygget opp av 6 moduler. 
Og sammen med TT har NTT et bredt tilbud i alle utdanningsmodulene. 
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TURLEDERKURSMERKEKURS PÅ BJØRNEGGEN
Vi inviterer nye og gamle løypetilsyn på merkekurs til Stordalen i Meråker lørdag 6.juni. 
Tema for dagen er skilting, maling, vardebygging, rydding av vegetasjon og kontroll av 
bruer/klopper. Det vil også være en gjennomgang av løypetilsynenes arbeidsbeskrivelse. 
Dagen starter med kaffe og teori innendørs, men stordelen av dagen blir utendørs og 
med praktisk gjennomgang. 

Kursleder: Gunnar Johansen
Informasjon og påmelding til NTTs kontor. 
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Postboks 232, 7501 Stjørdal       
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 10, 7500 Stjørdal

Tlf : 748 27 880   |   ntt@dnt.no  |   https://nt.dnt.no

 


