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NAMDAL

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

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

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

Berit Buvarp Aardal, tlf. 909 91 046 

Jostein Aardal, tlf. 48145180 
josaardal@gmail.com

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. Kart: Norges-serien 10098 Finnbuliin 1:50 000  Turen arrangeres i samarbeid med 
Trimgruppa i Namdalseid IL. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikkemedlem). Buss 300 kroner. 
Påmelding til turleder senest 12.mars. 

30. mars Skitur til 
Grønnkleppen, 
Fosnes høyeste 
fjell, 765 moh.

5-6 timer Middels krevende, kupert Olav Grande, tlf. 924 12 639 
Bente Eidesmo, tlf. 979 58 279

Oppmøte Almåsgrønningen i Skrøyvdalen. Det er en fin skitur med start og mål ved Almåsgrønningen i Skrøyvdalen. Turen 
går om Fiskløysvatnet til Grønnkleppen og Krokvatnet på tur ned. Utsikt mot nord Heilhornet og vestover Salvatnet og Skåk-
kjerringa på Jøa. Oppmøte kl. 10.00 ved Almåsgrønningen, Kart: Norge-serien 1:50 000; 10107 Innerfolda og 10103 
Høylandet. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikkemedlem). Påmelding til turleder innen 28. mars.  VIPPS nr 136464 Navn: 
NTT fellestur, «Namdal turlag Grønnkleppen».

31. 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. 
Påmelding til turleder innen 29. mars. Pris: kr 100/200 (medl./ikke-medlem). Utgifter til mat/overnatting kommer i 
tillegg.   VIPPS nr. 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Skorovastur».

5.-7. 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 skiferbruddet 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 Gaundalen for den som ønsker det, og søndag er det retur til skiferbrud-
det. Første dag må en bruke hodelykt. Kart: Norge-serien 10100 Sørli 1:50 000 eller turkart Skjækra 1:50 000. Pris: kr. 
100,- /200,- (medl./ikke-medlem) I tillegg kommer utgifter til mat/transport og overnatting på Holden fjellgård. 
Påmelding til turleder innen 2. april.

11.-15. april Vintertur i
Børgefjell

5 dager Krevende og kupert ter-
reng. Overnatting i telt

Asgeir Langås, tlf. 913 92 939
Nina Pettersen, tlf. 930 04 930

Turen går i hjertet av Børgefjell og vi kan by på majestetisk villmark. Turen starter ved Namsvatnet og går opp Viermadalen 
i retning Viermavatnet. Deretter dreier vi vestover og kommer ned ved Tomasvatnet ved Majavatn. Kart: Norge-serien 1:50 
000; 10108 Røyrvik, 10112 Susendalen og 10111 Torsbotn evt. Turkart 1:50 000 Børgefjell Sør og Børgefjell Nord. 
Pris: kr. 500,- /800,- (medl./ikkemedlem). Inkludert i prisen er felles sikkerhetsutstyr som satellittelefon, gps, sender/mot-
takere og turledelse. Transportkostnader kommer tillegg. Påmelding til NTT nettside innen 2. april.  VIPPS nr 136464 
Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Børgefjell».
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DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

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

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

Berit Buvarp Aardal, tlf. 909 91 046 

Jostein Aardal, tlf. 48145180 
josaardal@gmail.com

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. Kart: Norges-serien 10098 Finnbuliin 1:50 000  Turen arrangeres i samarbeid med 
Trimgruppa i Namdalseid IL. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikkemedlem). Buss 300 kroner. 
Påmelding til turleder senest 12.mars. 

30. mars Skitur til 
Grønnkleppen, 
Fosnes høyeste 
fjell, 765 moh.

5-6 timer Middels krevende, kupert Olav Grande, tlf. 924 12 639 
Bente Eidesmo, tlf. 979 58 279

Oppmøte Almåsgrønningen i Skrøyvdalen. Det er en fin skitur med start og mål ved Almåsgrønningen i Skrøyvdalen. Turen 
går om Fiskløysvatnet til Grønnkleppen og Krokvatnet på tur ned. Utsikt mot nord Heilhornet og vestover Salvatnet og Skåk-
kjerringa på Jøa. Oppmøte kl. 10.00 ved Almåsgrønningen, Kart: Norge-serien 1:50 000; 10107 Innerfolda og 10103 
Høylandet. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikkemedlem). Påmelding til turleder innen 28. mars.  VIPPS nr 136464 Navn: 
NTT fellestur, «Namdal turlag Grønnkleppen».

31. 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. 
Påmelding til turleder innen 29. mars. Pris: kr 100/200 (medl./ikke-medlem). Utgifter til mat/overnatting kommer i 
tillegg.   VIPPS nr. 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Skorovastur».

5.-7. 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 skiferbruddet 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 Gaundalen for den som ønsker det, og søndag er det retur til skiferbrud-
det. Første dag må en bruke hodelykt. Kart: Norge-serien 10100 Sørli 1:50 000 eller turkart Skjækra 1:50 000. Pris: kr. 
100,- /200,- (medl./ikke-medlem) I tillegg kommer utgifter til mat/transport og overnatting på Holden fjellgård. 
Påmelding til turleder innen 2. april.

11.-15. april Vintertur i
Børgefjell

5 dager Krevende og kupert ter-
reng. Overnatting i telt

Asgeir Langås, tlf. 913 92 939
Nina Pettersen, tlf. 930 04 930

Turen går i hjertet av Børgefjell og vi kan by på majestetisk villmark. Turen starter ved Namsvatnet og går opp Viermadalen 
i retning Viermavatnet. Deretter dreier vi vestover og kommer ned ved Tomasvatnet ved Majavatn. Kart: Norge-serien 1:50 
000; 10108 Røyrvik, 10112 Susendalen og 10111 Torsbotn evt. Turkart 1:50 000 Børgefjell Sør og Børgefjell Nord. 
Pris: kr. 500,- /800,- (medl./ikkemedlem). Inkludert i prisen er felles sikkerhetsutstyr som satellittelefon, gps, sender/mot-
takere og turledelse. Transportkostnader kommer tillegg. Påmelding til NTT nettside innen 2. april.  VIPPS nr 136464 
Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Børgefjell».



NAMDAL

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

4. 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 4. mai Skei fergeleie (Leka) kl. 11.30. Ferge fra Gutvik til Leka 11.05. Retur kl. 18.15 eller 21.00 fra 
Leka. Kart: Norge-serien 10107 Innerfolda 1:50 000. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikke-medlem).  Ingen påmelding. 
Registrering ved oppmøte.  VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Leka».

12. mai Skåkkjerringa 
– 250 moh. 
Brakstad, Jøa

5 timer Litt krevende Torgeir Strøm, tlf. 415 62 531 Fjelltur med fantastisk utsikt ut over Follahavet. Ørnelandskap. Start og avslutning ved Pøbben på Brakstad. Ta gjerne med 
kikkert samt mat og drikke. Ta ferja kl. 10 fra Ølhammeren og kjør til Brakstad Havn. Start kl. 10.30. Pris: kr 100/200 
(medlem/Ikke-medlem).  VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Jøa».

2. 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 Lang-
vassheimen leirskole, og starter turen ved brua på Finnvollvatnet (Straumen). Ca. 2 timer padling til Sellitangen og videre 
opp til Selja, kafferast ved Kjerkholmen ca. etter 1 time padling. Vi legger til land ved Selja og går på sti i ca. 3 km 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. Kart: Norge-serien Finnbuliin 100098 1:50 000. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikkemedlem). 
Påmelding til turleder innen 27. mai.  VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Finnvollgården».

15. juni Reinsfjellet 
527 moh. 
Namdalseid

5 timer Litt krevende Jan Vold, tlf. 995 98 687 
Olav Hovik, tlf. 468 09 866  

Oppmøte kl 10.00 YX-stasjonen på Bangsund. Felleskjøring til Skistakk-kleiva. Turen går forbi Vommavatnet og til Reinfjel-
let 527 moh. Fra toppen er det flott utsikt mot Namdalseid. På turen kan en også oppleve beveraktivitet. Pris: kr 100/200 
(medlem/Ikke-medlem). Påmelding til turleder innen 10. juni.  VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag 
Reinsfjellet».

14.-16. juni Holden/
Bekkstugu,
Snåsa

3 dager Hege Frilund, tlf. 920 78 223 Bli med Namdal turlag på en trivelig tur til vakre Holden Fjellgård med overnatting i nostalgiske Bekkstugu. Samkjøring 
fra Namsos (YX på Hylla) kl. 17. Coop Breide (Snåsa) kl. 18.15 Turen fredag går i lettkupert terreng fra Grønningen til 
Holden Fjellgård og tar ca. 5 timer i tillegg til pauser (retur søndag). Felles middag lørdag (turleder kjøper inn - 50 kr per 
pers for middag). Tørrmat/drikke tas med av hver enkelt.  Vi går fra Grønningen fredag kveld til Bekkstugu. Lørdag tar vi en 
dagstur i området rundt med blant annet en tur innom Rørtjønna (fint fiskevann). Vi tar sikte på å være på tur hele dagen. 
Om kvelden spiser vi fellesmiddag i Bekkstugu.  Etter frokost på søndag returner vi til Grønningen. Kart: Norge-serien 
10100 Sørli 1:50 000 eller turkart Skjækra 1:50 000. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikke-medlem). I tillegg kommer 
overnatting og mat på hytta. (Utgifter ifbm kjøring/bomavgift deles). Påmelding til turleder senest onsdag 12. juni.  VIPPS 
nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Holden». Antall deltagere 10 stk.
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DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

4. 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 4. mai Skei fergeleie (Leka) kl. 11.30. Ferge fra Gutvik til Leka 11.05. Retur kl. 18.15 eller 21.00 fra 
Leka. Kart: Norge-serien 10107 Innerfolda 1:50 000. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikke-medlem).  Ingen påmelding. 
Registrering ved oppmøte.  VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Leka».

12. mai Skåkkjerringa 
– 250 moh. 
Brakstad, Jøa

5 timer Litt krevende Torgeir Strøm, tlf. 415 62 531 Fjelltur med fantastisk utsikt ut over Follahavet. Ørnelandskap. Start og avslutning ved Pøbben på Brakstad. Ta gjerne med 
kikkert samt mat og drikke. Ta ferja kl. 10 fra Ølhammeren og kjør til Brakstad Havn. Start kl. 10.30. Pris: kr 100/200 
(medlem/Ikke-medlem).  VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Jøa».

2. 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 Lang-
vassheimen leirskole, og starter turen ved brua på Finnvollvatnet (Straumen). Ca. 2 timer padling til Sellitangen og videre 
opp til Selja, kafferast ved Kjerkholmen ca. etter 1 time padling. Vi legger til land ved Selja og går på sti i ca. 3 km 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. Kart: Norge-serien Finnbuliin 100098 1:50 000. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikkemedlem). 
Påmelding til turleder innen 27. mai.  VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Finnvollgården».

15. juni Reinsfjellet 
527 moh. 
Namdalseid

5 timer Litt krevende Jan Vold, tlf. 995 98 687 
Olav Hovik, tlf. 468 09 866  

Oppmøte kl 10.00 YX-stasjonen på Bangsund. Felleskjøring til Skistakk-kleiva. Turen går forbi Vommavatnet og til Reinfjel-
let 527 moh. Fra toppen er det flott utsikt mot Namdalseid. På turen kan en også oppleve beveraktivitet. Pris: kr 100/200 
(medlem/Ikke-medlem). Påmelding til turleder innen 10. juni.  VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag 
Reinsfjellet».

14.-16. juni Holden/
Bekkstugu,
Snåsa

3 dager Hege Frilund, tlf. 920 78 223 Bli med Namdal turlag på en trivelig tur til vakre Holden Fjellgård med overnatting i nostalgiske Bekkstugu. Samkjøring 
fra Namsos (YX på Hylla) kl. 17. Coop Breide (Snåsa) kl. 18.15 Turen fredag går i lettkupert terreng fra Grønningen til 
Holden Fjellgård og tar ca. 5 timer i tillegg til pauser (retur søndag). Felles middag lørdag (turleder kjøper inn - 50 kr per 
pers for middag). Tørrmat/drikke tas med av hver enkelt.  Vi går fra Grønningen fredag kveld til Bekkstugu. Lørdag tar vi en 
dagstur i området rundt med blant annet en tur innom Rørtjønna (fint fiskevann). Vi tar sikte på å være på tur hele dagen. 
Om kvelden spiser vi fellesmiddag i Bekkstugu.  Etter frokost på søndag returner vi til Grønningen. Kart: Norge-serien 
10100 Sørli 1:50 000 eller turkart Skjækra 1:50 000. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikke-medlem). I tillegg kommer 
overnatting og mat på hytta. (Utgifter ifbm kjøring/bomavgift deles). Påmelding til turleder senest onsdag 12. juni.  VIPPS 
nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Holden». Antall deltagere 10 stk.



NAMDAL

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

27. juni   Kveldstur til grotte-
bekken Geitfjellet, 
Grong

6 timer Ganske lett, kupert Tover Erstås, tlf. 979 38 161
Bjørg Ekker, tlf. 991 54 102

Oppmøte kl. 18.00 ved SPAR Grong for samkjøring til Rønningen og samkjøring opp Veigdalen. Kveldstur med vandring 
i og langs grottebekken i et område med kalkspatmarmor og rikt på blomstrende vegetasjon. Kart: Norge-serien 10103 
Høylandet 1:50000. Pris kr 200/300(medl./ikke-medl.). Turledelse og transport er inkluddert. Påmelding innen 25. 
juni. Betaling til turledere.

27.-28. juli Tur til Dærga 
og Gudfjelløya, 
Røyrvik

6 timer Litt krevende Arve I. Hjelde, tlf. 952 05 010 Topptur til Dærga, 600 høydemeter og topptur til Gudfjelløya 450 høydemeter. Kart: Norgeserien 10108 Røyrvik. 
Oppstart kl. 10 begge dager. Pris: kr 100/200(medl./ikke-medlem).  Overnatting i Skorovashøtta mellom turene for de 
som ønsker det. Overnatting og mat kommer i tillegg. Påmelding til turleder innen 23. juli.   VIPPS nr 136464 Navn: NTT 
fellestur, «Namdal turlag Dærga».

15. august Namsos Rock-stien 0,5 timer Lett Bente Eidesmo, tlf. 979 58 279
Asgeir Langås, tlf. 913 92 939

Turen går fra Rock City til toppen av Klumpen. (Rock-stien). Dette er torsdag i Namsosmartnan. 
Det blir servert grillmat på toppen.

18. august Dagstur til 
Reinsjøfjellet, 
726 moh., 
Overhalla

1 dag Litt krevende Ann Ingrid Haukø, tlf. 418 58 958 
Sonja Olsen, tlf. 948 79 421

Reinsjøfjellet er et fjell mellom Namdalen, Namdalseid og Snåsavatnet i Nord-Trøndelag. Toppen er det høyeste punktet i 
Overhalla kommune. Oppmøte ved parkeringsplassen på Skistad på Øysletta kl 10.00. Kjør sørsiden av Namsen enten fra 
Grong eller fra Overhalla.  Ta av ved Ranem brua hvis du kommer fra Namsos, ta til venstre mot Øysletta og kjør til Skistad 
som er skiltet fra hovedveien.  Kart: Norge-serien 10098 Finnbuliin 1:50 000. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikkemedlem). 
VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Reinsjøfjellet». Ring for påmelding. Ellers registrering ved 
oppmøte. For samkjøring kontakt turlederne.

23. -25. august Golvertind i 
Børgefjell

2 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. Pris: kr. 200,- /400,- (medl./ikke-medlem). Påmelding til turleder innen 20. august.  VIPPS nr 
136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Golvertind».

01. september Heimdalshaugen, 
1159 moh.,
Harran  

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

Oppmøte: Veikroa Harran kl 10.00. Felles kjøring inn til Solemsetra. Kart: Norge-serien 10103 Høylandet 1:50 000. 
Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikke-medlem). Påmelding til turledere innen torsdag 29. august.  VIPPS nr 136464 Navn: 
NTT fellestur, «Namdal turlag Heimdalshaugen».

7. september Topptur til Heilhor-
net, 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 på parkeringsplassen der 
turen starter ca. 1 km. nord for Heilhornet Turisthotell. Det tas værforbehold. Kart: Norge-serien 10107 Innerfolda 1:50 
000. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikke-medlem).  Ingen påmelding. Registrering ved oppmøte.  VIPPS nr. 136464 
Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Heilhornet».



TURPROGRAM
DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

27. juni   Kveldstur til grotte-
bekken Geitfjellet, 
Grong

6 timer Ganske lett, kupert Tover Erstås, tlf. 979 38 161
Bjørg Ekker, tlf. 991 54 102

Oppmøte kl. 18.00 ved SPAR Grong for samkjøring til Rønningen og samkjøring opp Veigdalen. Kveldstur med vandring 
i og langs grottebekken i et område med kalkspatmarmor og rikt på blomstrende vegetasjon. Kart: Norge-serien 10103 
Høylandet 1:50000. Pris kr 200/300(medl./ikke-medl.). Turledelse og transport er inkluddert. Påmelding innen 25. 
juni. Betaling til turledere.

27.-28. juli Tur til Dærga 
og Gudfjelløya, 
Røyrvik

6 timer Litt krevende Arve I. Hjelde, tlf. 952 05 010 Topptur til Dærga, 600 høydemeter og topptur til Gudfjelløya 450 høydemeter. Kart: Norgeserien 10108 Røyrvik. 
Oppstart kl. 10 begge dager. Pris: kr 100/200(medl./ikke-medlem).  Overnatting i Skorovashøtta mellom turene for de 
som ønsker det. Overnatting og mat kommer i tillegg. Påmelding til turleder innen 23. juli.   VIPPS nr 136464 Navn: NTT 
fellestur, «Namdal turlag Dærga».

15. august Namsos Rock-stien 0,5 timer Lett Bente Eidesmo, tlf. 979 58 279
Asgeir Langås, tlf. 913 92 939

Turen går fra Rock City til toppen av Klumpen. (Rock-stien). Dette er torsdag i Namsosmartnan. 
Det blir servert grillmat på toppen.

18. august Dagstur til 
Reinsjøfjellet, 
726 moh., 
Overhalla

1 dag Litt krevende Ann Ingrid Haukø, tlf. 418 58 958 
Sonja Olsen, tlf. 948 79 421

Reinsjøfjellet er et fjell mellom Namdalen, Namdalseid og Snåsavatnet i Nord-Trøndelag. Toppen er det høyeste punktet i 
Overhalla kommune. Oppmøte ved parkeringsplassen på Skistad på Øysletta kl 10.00. Kjør sørsiden av Namsen enten fra 
Grong eller fra Overhalla.  Ta av ved Ranem brua hvis du kommer fra Namsos, ta til venstre mot Øysletta og kjør til Skistad 
som er skiltet fra hovedveien.  Kart: Norge-serien 10098 Finnbuliin 1:50 000. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikkemedlem). 
VIPPS nr 136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Reinsjøfjellet». Ring for påmelding. Ellers registrering ved 
oppmøte. For samkjøring kontakt turlederne.

23. -25. august Golvertind i 
Børgefjell

2 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. Pris: kr. 200,- /400,- (medl./ikke-medlem). Påmelding til turleder innen 20. august.  VIPPS nr 
136464 Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Golvertind».

01. september Heimdalshaugen, 
1159 moh.,
Harran  

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

Oppmøte: Veikroa Harran kl 10.00. Felles kjøring inn til Solemsetra. Kart: Norge-serien 10103 Høylandet 1:50 000. 
Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikke-medlem). Påmelding til turledere innen torsdag 29. august.  VIPPS nr 136464 Navn: 
NTT fellestur, «Namdal turlag Heimdalshaugen».

7. september Topptur til Heilhor-
net, 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 på parkeringsplassen der 
turen starter ca. 1 km. nord for Heilhornet Turisthotell. Det tas værforbehold. Kart: Norge-serien 10107 Innerfolda 1:50 
000. Pris: kr. 100,- /200,- (medl./ikke-medlem).  Ingen påmelding. Registrering ved oppmøte.  VIPPS nr. 136464 
Navn: NTT fellestur, «Namdal turlag Heilhornet».



SKARVEN

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

16. februar Skredvettdagen 
– Meråker alpin-
senter i samarbeid 
med NTT Fjellsport

1 dag Lett Nina Pettersen, tlf. 930 04 930 Vi inviterer til en aktiv og lærerik dag i alpinanlegget i Meråker. Skredvettdagen arrangeres i samarbeid med Meråker 
Alpinsenter og Norsk Folkehjelp, avd Meråker.   

16. juni Rundtur på
Nordfjellet

1 dag Middels Arne Haug, tlf.938 28 786 Oppmøte på Åtloskaret kl.10.00. Turen går først til Fjellhov, videre til Kristiviktjønna, Laupavatna, 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.

21. juni Solsnutur på
Storheia, Frosta

En kveld/
natt

Lett/ middels Arnt Stavset, tlf. 416 00 193 Hvor lenge er sola borte ved sommersolverv? 
Oppmøte på Åtloskaret kl. 20.00.  9 km, noe bratt. Turen går først til Fjellhov, hvor det blir kaffepause.  Deretter går vi på 
Storheia, hvor vi ser på solnedgangen og soloppgangen.  Når sola har stått opp, går vi ned igjen.  De som vil overnatte på 
Fjellhov, kan gjøre det. De andre går ned igjen til Skaret. Ta med mat og drikke. 

18. august Topptur til
Storskarven
1171 moh., 
Stjørdal

5-7 timer Delvis krevende Dagfinn Storflor, tlf. 464 75 097
Geir Moe, tlf. 454 25 840

18 km, jevn stigning. Mye av turen er klopplagt. Ta med mat og drikke, samt ekstra klær. Oppmøte i Sondalen kl. 09.00
Kart: Norge-serien, 10091 Stjørdalen 1:50 000. Pris: kr. 100,- /kr. 200,- (medl./ikke medl.). Påmelding til turleder innen 
14. august.



TURPROGRAM
DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

16. februar Skredvettdagen 
– Meråker alpin-
senter i samarbeid 
med NTT Fjellsport

1 dag Lett Nina Pettersen, tlf. 930 04 930 Vi inviterer til en aktiv og lærerik dag i alpinanlegget i Meråker. Skredvettdagen arrangeres i samarbeid med Meråker 
Alpinsenter og Norsk Folkehjelp, avd Meråker.   

16. juni Rundtur på
Nordfjellet

1 dag Middels Arne Haug, tlf.938 28 786 Oppmøte på Åtloskaret kl.10.00. Turen går først til Fjellhov, videre til Kristiviktjønna, Laupavatna, 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.

21. juni Solsnutur på
Storheia, Frosta

En kveld/
natt

Lett/ middels Arnt Stavset, tlf. 416 00 193 Hvor lenge er sola borte ved sommersolverv? 
Oppmøte på Åtloskaret kl. 20.00.  9 km, noe bratt. Turen går først til Fjellhov, hvor det blir kaffepause.  Deretter går vi på 
Storheia, hvor vi ser på solnedgangen og soloppgangen.  Når sola har stått opp, går vi ned igjen.  De som vil overnatte på 
Fjellhov, kan gjøre det. De andre går ned igjen til Skaret. Ta med mat og drikke. 

18. august Topptur til
Storskarven
1171 moh., 
Stjørdal

5-7 timer Delvis krevende Dagfinn Storflor, tlf. 464 75 097
Geir Moe, tlf. 454 25 840

18 km, jevn stigning. Mye av turen er klopplagt. Ta med mat og drikke, samt ekstra klær. Oppmøte i Sondalen kl. 09.00
Kart: Norge-serien, 10091 Stjørdalen 1:50 000. Pris: kr. 100,- /kr. 200,- (medl./ikke medl.). Påmelding til turleder innen 
14. august.
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SKARVEN

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

30.-31. august Topptur til Storsola 
1711 moh. i Sylan

7 timer Krevende Geir Moe, tlf. 454 25 840 Toppturen til Storsola er vel så fin som turen til Storsylen, og med spektakulær utsikt. Oppmøte på Nedalshytta fredag 
kveld før middag kl. 18. Lørdag følger vi merket sti fra Nedalshytta mot Ekorrdörren til vi er nesten fremme ved riks-
grensen til Sverige. Derfra dreier vi til toppen av Storsola. Vi følger den sørvestlige ryggen oppover, dels bratt. For de 
som ønsker vil det også bli mulighet å få med seg Storsolas «tvillingtopp», Tempelet (1728 moh.). Den ligger en knapp 
kilometer inne på svensk side. Dit er det en smal og luftig passasje som innebærer klyving/lett klatring. Totalt er turen ca. 
16 km.  Kart: Norge-serien, 10087 Sylan 1:50 000. Pris: kr. 1400,- /kr. 1750,- (medl./ikke medl.) Overnatting og mat er 
inkludert i prisen. Transportutgifter kommer i tillegg. For de som ønsker kun dagstur er det oppmøte lørdag kl.09. Dette 
avtales med turleder. Påmelding til turleder innen 25.august.

1.- 2. september Tur med hund til 
Storkjerringtjønna i 
Meråker

2 dager Middels Marit Haugen Øverkil, tlf. 974 31 023
Nina Pettersen, tlf. 930 04 930

Dette er en fellestur til fjells for oss med hund. Vi tar med oss våre firbente venner på telt/lavvotur i vakre Meråkerfjella. 
Oppmøte Teveldal stasjon kl. 10.00. Vi telter ved Storkjerringtjønna og det blir bålkos og trivsel for både oss og hundene.  
Påmelding til turlederne innen 27.august. 



TURPROGRAM
DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER     ANNET

30.-31. august Topptur til Storsola 
1711 moh. i Sylan

7 timer Krevende Geir Moe, tlf. 454 25 840 Toppturen til Storsola er vel så fin som turen til Storsylen, og med spektakulær utsikt. Oppmøte på Nedalshytta fredag 
kveld før middag kl. 18. Lørdag følger vi merket sti fra Nedalshytta mot Ekorrdörren til vi er nesten fremme ved riks-
grensen til Sverige. Derfra dreier vi til toppen av Storsola. Vi følger den sørvestlige ryggen oppover, dels bratt. For de 
som ønsker vil det også bli mulighet å få med seg Storsolas «tvillingtopp», Tempelet (1728 moh.). Den ligger en knapp 
kilometer inne på svensk side. Dit er det en smal og luftig passasje som innebærer klyving/lett klatring. Totalt er turen ca. 
16 km.  Kart: Norge-serien, 10087 Sylan 1:50 000. Pris: kr. 1400,- /kr. 1750,- (medl./ikke medl.) Overnatting og mat er 
inkludert i prisen. Transportutgifter kommer i tillegg. For de som ønsker kun dagstur er det oppmøte lørdag kl.09. Dette 
avtales med turleder. Påmelding til turleder innen 25.august.

1.- 2. september Tur med hund til 
Storkjerringtjønna i 
Meråker

2 dager Middels Marit Haugen Øverkil, tlf. 974 31 023
Nina Pettersen, tlf. 930 04 930

Dette er en fellestur til fjells for oss med hund. Vi tar med oss våre firbente venner på telt/lavvotur i vakre Meråkerfjella. 
Oppmøte Teveldal stasjon kl. 10.00. Vi telter ved Storkjerringtjønna og det blir bålkos og trivsel for både oss og hundene.  
Påmelding til turlederne innen 27.august. 
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DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER ANNET

18.- 19. januar Måneskinnstur til 
Setertjønnhytta

2 dager Middels Kari Kolle, tlf. 959 01 040 
Anders Våseth, tlf.913 60 652  
Kjellrunn Skjerve, tlf. 473 90 075

Oppmøte på Steinkjer stasjon kl.18.30. Samkjøring til Lustadvatnet (Krokbekken). Ca. 2,5 timer (9km) inn til 
Setertjønnhytta for overnatting. Hvis vær og føre er bra, går vi tilbake om Lågvassbu, Rabban og Skjellivatnet på lørdag.
Kart: Turkartet Skjækra. Pris: kr. 600,-/ kr. 800,- (medl./ikke medl.).Prisen inkluderer mat, turledelse og overnatting. 
Transportutgifter kommer i tillegg. Påmelding til turlederne innen 15.januar.  

15. februar 
(med muligheter 
for overnatting til 
den16.)

Måneskinnstur til 
Branok, Frolfjellet

2 dager Middels Kjellrunn Skjerve, tlf. 473 90 075 
Lillian Brønseth, tlf. 481 04 393

Oppmøte ved Skallstuggu kl 18.00. Vi følger oppkjørte løyper via Roknesvollen, krysser Heståa og tar til høyre mot 
Branokhytta, ca 10 km.Ta med matpakke. Det serveres bålkaffe. Vi returnerer utpå kvelden. Hvis noen ønsker å overnatte, er 
det mulighet for det. Kart: 10095 Levanger Norge-serien 1:50 000. Påmelding til turlederne innen 12.februar. 
Pris: kr.100,-/kr.200,- (medl./ikke medl.). Utgifter til mat og overnatting kommer i tillegg.

16.-17. mars Mellom topper og 
riksrøyser fra 
Skalstugan til 
Angeltjønnhytta

2 dager Krevende Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542 
Solveig Wennevik, tlf. 930 13 680

Oppmøte på Shellstasjon i Vinne i Verdal lørdag 16. mars kl. 08.00 for samkjøring til Skalstugan. Tillater vær og føre det, 
tar vi turen oppom Storkjølhaugen (1248 moh), før vi tar Koltjønndalen ned til Angeltjønnhytta ved Fjergen for 
overnatting. Søndag legger vi turen om Hallsjøfjellet (994 moh), riksrøysene og Liafjellet (945 moh) tilbake 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. Kart: 2741 Meråker nord eller Norge-serien 1:50 000, 10096 
Skäckerfjällen, 10092 Åre. Pris: kr. 700,- /kr. 1000,- (medl./ikke medl.). Prisen inkluderer turledelse, overnatting og mat. 
Transportutgifter kommer i i tillegg. Påmelding til turlederne innen 11. mars. NB! Maks 7 deltakere. 

29.-31. mars Toppturer i svenske 
Skäckerfjällen med 
Veresstua som base

2,5 dager Krevende Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542 
Vidar Bakkan, tlf. 951 18 163

Oppmøte på Verdal stasjon kl. 17.00 fredag 29. mars for samkjøring til Veresstua i Vera for overnatting. Både lørdag og 
søndag planlegger vi å gå på toppturer på svensk side med utgangspunkt i Strådalen i Vera. Vi kjører bil mellom 
Veresstua og Strådalen.  Aktuelle topper er Sandfjället (1230 moh), Skeavratjahke (1191 moh), Jorpetjahke (1181moh) 
og Anjeskutan (1201moh). Det er mulig å ta flere topper på en dag. Detaljer omkring rutevalg og topper blir gjort 
sammen med deltakerne kvelden før. Ca. 25 km, 8-9 timer og min. 900 høydemeter.  Toppturer krever godt vær og føre, 
så vi tar værforbehold om det er mulig å komme seg på toppene. For å delta på denne turen kreves det at du har normalt 
gode skiferdigheter og brukbar 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. Kart: Norge-serien 1:50 000; 10096 
Skäckerfjällen. Pris: kr. 980,-/kr. 1380,- (medl./ikke medl.). Prisen inkluderer turledelse, mat og overnatting. Transportut-
gifter kommer i tillegg.Påmelding til turlederne innen 25. mars. NB! Maks 8 deltakere.
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TURPROGRAM
DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER ANNET

18.- 19. januar Måneskinnstur til 
Setertjønnhytta

2 dager Middels Kari Kolle, tlf. 959 01 040 
Anders Våseth, tlf.913 60 652  
Kjellrunn Skjerve, tlf. 473 90 075

Oppmøte på Steinkjer stasjon kl.18.30. Samkjøring til Lustadvatnet (Krokbekken). Ca. 2,5 timer (9km) inn til 
Setertjønnhytta for overnatting. Hvis vær og føre er bra, går vi tilbake om Lågvassbu, Rabban og Skjellivatnet på lørdag.
Kart: Turkartet Skjækra. Pris: kr. 600,-/ kr. 800,- (medl./ikke medl.).Prisen inkluderer mat, turledelse og overnatting. 
Transportutgifter kommer i tillegg. Påmelding til turlederne innen 15.januar.  

15. februar 
(med muligheter 
for overnatting til 
den16.)

Måneskinnstur til 
Branok, Frolfjellet

2 dager Middels Kjellrunn Skjerve, tlf. 473 90 075 
Lillian Brønseth, tlf. 481 04 393

Oppmøte ved Skallstuggu kl 18.00. Vi følger oppkjørte løyper via Roknesvollen, krysser Heståa og tar til høyre mot 
Branokhytta, ca 10 km.Ta med matpakke. Det serveres bålkaffe. Vi returnerer utpå kvelden. Hvis noen ønsker å overnatte, er 
det mulighet for det. Kart: 10095 Levanger Norge-serien 1:50 000. Påmelding til turlederne innen 12.februar. 
Pris: kr.100,-/kr.200,- (medl./ikke medl.). Utgifter til mat og overnatting kommer i tillegg.

16.-17. mars Mellom topper og 
riksrøyser fra 
Skalstugan til 
Angeltjønnhytta

2 dager Krevende Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542 
Solveig Wennevik, tlf. 930 13 680

Oppmøte på Shellstasjon i Vinne i Verdal lørdag 16. mars kl. 08.00 for samkjøring til Skalstugan. Tillater vær og føre det, 
tar vi turen oppom Storkjølhaugen (1248 moh), før vi tar Koltjønndalen ned til Angeltjønnhytta ved Fjergen for 
overnatting. Søndag legger vi turen om Hallsjøfjellet (994 moh), riksrøysene og Liafjellet (945 moh) tilbake 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. Kart: 2741 Meråker nord eller Norge-serien 1:50 000, 10096 
Skäckerfjällen, 10092 Åre. Pris: kr. 700,- /kr. 1000,- (medl./ikke medl.). Prisen inkluderer turledelse, overnatting og mat. 
Transportutgifter kommer i i tillegg. Påmelding til turlederne innen 11. mars. NB! Maks 7 deltakere. 

29.-31. mars Toppturer i svenske 
Skäckerfjällen med 
Veresstua som base

2,5 dager Krevende Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542 
Vidar Bakkan, tlf. 951 18 163

Oppmøte på Verdal stasjon kl. 17.00 fredag 29. mars for samkjøring til Veresstua i Vera for overnatting. Både lørdag og 
søndag planlegger vi å gå på toppturer på svensk side med utgangspunkt i Strådalen i Vera. Vi kjører bil mellom 
Veresstua og Strådalen.  Aktuelle topper er Sandfjället (1230 moh), Skeavratjahke (1191 moh), Jorpetjahke (1181moh) 
og Anjeskutan (1201moh). Det er mulig å ta flere topper på en dag. Detaljer omkring rutevalg og topper blir gjort 
sammen med deltakerne kvelden før. Ca. 25 km, 8-9 timer og min. 900 høydemeter.  Toppturer krever godt vær og føre, 
så vi tar værforbehold om det er mulig å komme seg på toppene. For å delta på denne turen kreves det at du har normalt 
gode skiferdigheter og brukbar 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. Kart: Norge-serien 1:50 000; 10096 
Skäckerfjällen. Pris: kr. 980,-/kr. 1380,- (medl./ikke medl.). Prisen inkluderer turledelse, mat og overnatting. Transportut-
gifter kommer i tillegg.Påmelding til turlederne innen 25. mars. NB! Maks 8 deltakere.



INNHERRED

DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER ANNET

29. april Blåveistur langs 
kulturstien på 
Inderøy

1 dag Lett Grethe Hesselberg, tlf.959 77 914 
Kjellrunn Skjerve, tlf.473 90 075

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. Pris: kr.50,-/kr. 100,- (medl/ikke medl.).

19. juni Kveldstur på 
Follaheia

1 dag Middels Solveig Wennevik, tlf. 930 13 680 
Nils Morten Furan, tlf.970 56 676

Bli med på en kveldstur til Follaheia, vi beregner ca. 4 timer. Oppmøte ved Coop Marked Follafoss kl. 18.00.
Turen er 6 km tur/retur. Vi belager oss på en god rast før vi returnerer ned. Turen starter ved parkeringen under rørgata, 
derfra er det godt merket sti. Første halvdel er litt sikksakk opp gjennom skogen til man når skoggrensa. Derfra er det sti 
og steinheller. Fine kvileplasser underveis, flott utsikt mot Skarnsundbrua fra Bænken, 460 moh. Deretter går turen 
innover mot toppen på 644 moh. Ved tørt vær er det joggeskoføre. Ved vått føre kan det være glatt. Ta med kaffe og 
matpakke. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10102 Folda. Pris: kr. 50,-/kr.100,- (medl./ikke medl.).

2.- 4. august Langs Karolinerleia 
fra Skalstugan til 
Stene skanse

3 dager Krevende Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542 
Espen Lyngsaunet, tlf. 476 53 543

Oppmøte i Steinsgropa ved Fv. 72 i Verdal fredag 2. august kl. 0830 for felles transport med minibuss til Skalstugan i 
Sverige. Herfra følger vi Karl Johans veg til nordenden av Skalsvatnet, hvor vi tar av fra vegen og går i Karolinernes fotspor 
opp mot Storsjøen. Videre følger vi nordsiden av Storsjøen til T-merka sti sør for Koksteinen. Herfra er Karolinerleia og 
T-stien sammenfallende i mange km. forbi Sulsjøene. Vi går til Ferslia for overnatting, ca. 28 km. Neste dag går vi vegen 
ned til Feren for båttransport til Guddingsvika. Herfra går vi forbi Fersvola og Litlsnasa over til Grønningen for overnatting 
i Verdalsbrukets hytte der, ca. 16 km. Siste dagen følger vi sti fram til Kavelbruin, følger vegen til Fåravollen hvor vi tar av 
og går mot Tromsdal, hvor vi følger vegen fram til avslutning ved Stene skanse, ca. 17 km. Kart: Norge-serien 1:50 000, 
10096 Skäckerfjällen, 10095 Levanger. Pris: kr. 1000,- /1400,- (medl./ikke medl.). Prisen inkluderer turledelse, 
overnatting og mat. Transportutgifter til minibuss og båt kommer i tillegg. Påmelding til turlederne innen 28. juli. 
NB! Max 8 deltakere.
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TURPROGRAM
DATO TURMÅL  VARIGHET   VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER ANNET

29. april Blåveistur langs 
kulturstien på 
Inderøy

1 dag Lett Grethe Hesselberg, tlf.959 77 914 
Kjellrunn Skjerve, tlf.473 90 075

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. Pris: kr.50,-/kr. 100,- (medl/ikke medl.).

19. juni Kveldstur på 
Follaheia

1 dag Middels Solveig Wennevik, tlf. 930 13 680 
Nils Morten Furan, tlf.970 56 676

Bli med på en kveldstur til Follaheia, vi beregner ca. 4 timer. Oppmøte ved Coop Marked Follafoss kl. 18.00.
Turen er 6 km tur/retur. Vi belager oss på en god rast før vi returnerer ned. Turen starter ved parkeringen under rørgata, 
derfra er det godt merket sti. Første halvdel er litt sikksakk opp gjennom skogen til man når skoggrensa. Derfra er det sti 
og steinheller. Fine kvileplasser underveis, flott utsikt mot Skarnsundbrua fra Bænken, 460 moh. Deretter går turen 
innover mot toppen på 644 moh. Ved tørt vær er det joggeskoføre. Ved vått føre kan det være glatt. Ta med kaffe og 
matpakke. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10102 Folda. Pris: kr. 50,-/kr.100,- (medl./ikke medl.).

2.- 4. august Langs Karolinerleia 
fra Skalstugan til 
Stene skanse

3 dager Krevende Gunnar Johansen, tlf. 906 76 542 
Espen Lyngsaunet, tlf. 476 53 543

Oppmøte i Steinsgropa ved Fv. 72 i Verdal fredag 2. august kl. 0830 for felles transport med minibuss til Skalstugan i 
Sverige. Herfra følger vi Karl Johans veg til nordenden av Skalsvatnet, hvor vi tar av fra vegen og går i Karolinernes fotspor 
opp mot Storsjøen. Videre følger vi nordsiden av Storsjøen til T-merka sti sør for Koksteinen. Herfra er Karolinerleia og 
T-stien sammenfallende i mange km. forbi Sulsjøene. Vi går til Ferslia for overnatting, ca. 28 km. Neste dag går vi vegen 
ned til Feren for båttransport til Guddingsvika. Herfra går vi forbi Fersvola og Litlsnasa over til Grønningen for overnatting 
i Verdalsbrukets hytte der, ca. 16 km. Siste dagen følger vi sti fram til Kavelbruin, følger vegen til Fåravollen hvor vi tar av 
og går mot Tromsdal, hvor vi følger vegen fram til avslutning ved Stene skanse, ca. 17 km. Kart: Norge-serien 1:50 000, 
10096 Skäckerfjällen, 10095 Levanger. Pris: kr. 1000,- /1400,- (medl./ikke medl.). Prisen inkluderer turledelse, 
overnatting og mat. Transportutgifter til minibuss og båt kommer i tillegg. Påmelding til turlederne innen 28. juli. 
NB! Max 8 deltakere.



INNHERRED

DATO TURMÅL VARIGHET VANSKELIGHETSGRAD TURLEDER ANNET

23.- 25. august Trekanten i Skjækra 2,5 dager Middels Jorunn Hallan, tlf. 997 24 187
Anders Våseth, tlf. 913 60 652

Oppmøte kl.17.30 på Steinkjer stasjon for samkjøring til Lustadvatnet (Krokbekken). Fredag går vi svillestien inn til 
Setertjønnhytta (10 km). Lørdag går vi videre om Lågvassbu og Skjækerosstua til Skjækerdalshytta (16 km) hvor vi lager 
felles middag og overnatter. Søndag går turen om Kulslisetra og til Heimtjønna (7 km). Derfra går vi videre over 
Gruvfjellet og ned til Litj-Gaulstad (6km). Turen er litt krevende på grunn av lengden på etappene. 
Kart: Turkartet Skjækra Pris: kr. 980,- /kr. 1380,- (medl./ikke medl.).Påmelding til turlederne innen 20.august. 

6.-8. september Topptur til 
Storsola i Sylane og 
badekulpene i 
Nordskardfjellet

3 dager Krevende Anders Våseth, tlf.913 60 652 
Grethe Hesselberg, tlf. 959 77 914 
Nils Morten Furan, tlf. 970 56 676

Toppturen til Storsola er vel så fin som turen til Storsylen, selv om den ikke er like lang. Utsikten er spektakulær inn mot 
Sylmassivet og Storsylen og helt fri mot øst og sør. Vi følger merkaruta fra Nedalshytta mot Ekorrdörren til vi er nesten 
fremme ved riksgrensen til Sverige. Herfra er det merket rute til toppen av Storsola. Vi følger den sørvestlige ryggen 
oppover, dels bratt, opp til det høyeste punktet på norsk side på 1711 moh., som utgjør grenserøys 155A på riksgrensa. 
For de som ønsker å ha med seg Storsolas «tvillingtopp», som kalles Tempelet (1728 moh), så ligger den en knapp 
kilometer inne på svensk side. Hit er det en smal og luftig passasje med litt klatring. Totalt er turen ca. 16 km. Søndag går 
turen til Nordskardfjellet (1529 moh), som er et grensefjell mot Sverige. Vi tar av fra Sylsjøveien og følger den østlige 
bekken den første kilometeren og går deretter på svaberg mot toppen. Høydeforskjellen er ca. 600 m fra vi starter til vi når 
toppen. Etter ca. 1,5 km kommer vi til en del kulper i bekken, og her er det gode bademuligheter. Fra toppen er det nydelig 
utsikt mot Helagsfjellene på svensk side og Skarddørsfjellene og Vigelfjellene. Kart: Norge-serien 1:50 000, 10087 
Sylan. Pris: kr. 1700,- /kr. 2050,- (medl./ikke medl.).Turledelse, overnatting og mat er inkludert i prisen. Transportutgifter 
kommer i tillegg.Oppmøte på Nedalshytta lørdag kl. 09.00. De som ønsker det kan reise opp fredag ettermiddag/kveld. 
Dette kan vi avtale nærmere. Påmelding til turlederne innen 2.september

6.-8. september Topptur på 
Skjækerhatten

3 dager Krevende Kari Kolle, tlf.959 01 040 
Solveig Wennevik, tlf.930 13 680

Oppmøte fredag  kl. 16.15  på Steinkjer stasjon ( togankomst fra Trondheim kl 16.15) for samkjøring til parkering 
ved Lustadvatnet. Vi setter igjen en bil ved Mokk så vi kan gå en rundtur. Fredag går vi går svillestien inn til Setertjønnhytta 
og lager felles middag, ca 10 km. Lørdag bestiger vi Skjækerhatten. Turen er relativt krevende, en god avstand å gå for stig-
ningen starter. Men stigningen opp er forholdvis lettgått og uten steinrøys, ca 25 km t/r. Søndag går vi tilbake om Lågvassbu 
og over Gruvfjellet til Mokk. Pris: kr. 1050,-/kr. 1350,- (medl./ikke medl.). Turledelse, overnatting og mat er inkludert i 
prisen. Kart: Nordeca Norges-serien 10099 Snåsa eller Turkart Skjækra. Påmelding til turlederne innen 2.september.
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turen til Nordskardfjellet (1529 moh), som er et grensefjell mot Sverige. Vi tar av fra Sylsjøveien og følger den østlige 
bekken den første kilometeren og går deretter på svaberg mot toppen. Høydeforskjellen er ca. 600 m fra vi starter til vi når 
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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 turlederut-
danning 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 4 moduler. Og sammen med TT har NTT et 
bredt tilbud i alle utdanningsmodulene.
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TURLEDERKURS 2019

18.-19. januar Ambassadør- og aktivitet-
slederkurs Barnas turlag NTT

10.-12.mai Grunnleggende turlederkurs Modul 2 TT

24.-26. mai Grunnleggende turlederkurs Modul 2 NTT

24.- 26. mai Grunnleggende turlederkurs Modul 1 og 2 m/førstehjelp. TT

6.-8.september
27.-29.sept Sommerturlederkurs (modul 3) TT

5.-8. september 

+ 
Teorikveld 5 timer

Sommerturlederkurs (modul 3)

Obligatorisk teorikveld

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

NTT

18.-20. oktober Grunnleggende turlederkurs for 
DNT Ung Modul 1 og 2 TT/ DNT Ung 

Trøndelag

19.-21.okt Grunnleggende turlederkurs for 
ungdom

15 timer kurs hvor turleder blir serti-
fisert til å lede turer i nærmiljøet

DNT Ung 
Trøndelag

MERKEKURS PÅ SKOROVASHØTTA
Vi inviterer nye og gamle løypetilsyn til merkekurs i Skorovatn lørdag 29.juni. 
Tema for dagen er skilting, maling, vardebygging, rydding av vegetasjon og kontroll 
av bruer/klopper samt 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
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