
TURPROGRAM

2017

Informasjon fra DNT Sandefjord

W W W. S O T F . N O

G
ra

fis
k 

de
si

gn
: A

ni
ta

 K
ir

ke
be

rg
 H

an
se

n

N
ew

to
n 

C
am

p 
fo

r 
un

gd
om

 1
2-

15
 å

r 
fr

a 
8.

-1
1.

 a
ug

us
t!



KJÆRE TURVENN1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1

KONTAKT
Sandefjord Turistforening
Besøksadr.:	 Matrosgata	6
web:	 	 www.sotf.no
E-post:	 post@sotf.no
Telefon:	 954	05	085

Åpningstider:
Torsdag	 10.00	-	18.00
Fredag	 10.00	-	16.00
Lørdag	 10.00	-	14.00K
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Er du glad i naturen – ja hvem er ikke det? 
Det ligger i vår natur å være glad i naturen. 

Alle skal med er mitt motto! Derfor har vi 
mange grupper – alltid noen som passer 
for deg og dine. Våre yngste medlemmer 
ligger i vogn – våre eldste har passert 90 år.

Travle dager er med småbarn – det er 
enkelt å bli med Barnas Turlag på tur. 
DNT ung vokser veldig – ingen krav til 
prestasjon – bare moro.

Fjellsport for dem som like å holde seg i 
form. I år tilbyr vi en tur gjennom Rondane 
– bli med da vel! Senior – ikke så fort - skal 
jo ha tid til å prate.

Ikke medlem, eller medlem i Tønsberg 
– meld overgang på nettet eller til oss på 
post@sotf.no. 

Håper vi ses – god tur!
Ragnar Standal
Styreleder



SENIORTURER
Seniorturer er enkle turer som kan gå i noe ulendt 
terreng. Fast turdag er onsdag med oppmøte på 
p-plassen v/Sukkertoppen i Sandarveien kl. 10.00. Vi 
tar gjerne en pause underveis – ta med litt å spise på 
og drikke. Samkjøring og drivstoffspleis. Velkommen!

Dato Tur Turleder
19/4 Engø-York Helge, tlf. 928 20 878

26/4 Rosnesodden Gudrun, tlf. 476 40 899

10/5 Eftang Signe og Ruth, tlf. 33 45 88 32

24/5 Svartberget Alf, tlf. 906 71 662

31/5 Bøkeskogen Ragnar, tlf. 941 43 917

7/6 Mot ukjent mål Edith, tlf. 991 18 556

14/6 Kyststi Gunnar, tlf. 901 00 318

21/6 Holmeskogen Marry, tlf. 33 47 81 61

16/8 Kyststi Thorbjørn, tlf. 33 47 59 79

23/8 Klavenes-Gogsjø Ågot, tlf. 936 37 206

30/8 Kvelde Ragnar, tlf. 941 43 917

6/9 Bli kjent i Andebu Karl-Johan, tlf. 936 23 414

10-15/9 Storefjell Alf og Ågot

20/9 Hjertås Gunnar, tlf. 901 00 318

27/9 Marum Ester, tlf. 917 22 811

4/10 Pinsås Thorbjørn, tlf. 33 47 59 79

11/10 Snappen-
Heisetra-Snappen

Egil, tlf. 404 05 668

18/10 Rolighetsåsen Gudrun

25/10 Båltur Alf og Ågot

MEDLEMSKAP  I DNT
Som medlem får du bl. a. medlemspris på DNTs over 
500 hytter, rabatt på turutstyr, medlemsbladet Fjell 
og Vidde, tilbud om turer og kurs over hele landet, 
og en rekke gode medlemsrabatter. Barn og ungdom 
har ekstra gode rabattordninger på overnatting.



SMÅTURER
Småturene på tirsdager er foreningens lavterskel-
tilbud. Vi har fast oppmøtested ved togbommene i 
Nybyen kl 18.00.  Samkjøring og drivstoffspleis. Vi 
avpasser farta slik at vi får med alle. Turenes varighet 
er fra 1-3 t, og det er alltid pause, ta med kaffe/drikke 
samt noe å bite i. Vi ønsker alle vel møtt på tur! 

Dato Tur/turleder Info
18/4 Hem Lett tur, på nye stier. 3 t.

25/4 Engø-York Lett tur, ca 4 km, 1,5 t.

2/5 Elvestien, Larvik Tur-retur, 2,5 t. Lett tur på 
nylaget sti langs Lågen. 

9/5 Vesterøya Langeby, Vardås og litt til. 
Middels tur, 2,5 t

16/5 KulTuren 2,5 t lett byrundtur.

23/5 Østerøya Skjellvika – Flautangen, 
2,5 t, lett.

30/5 Mokollen En av byens topper med 
fin utsikt. Lett/ middels 
tur. 2 t.

6/6 Bøe-Klavenes På nye stier, med fin utsikt. 
Middels krevende tur, ca 2 t

13/6 Tønsberg Tønne Flautangen-Tønsberg 
Tønne, lett/moderat tur.

15/8 Grønn Tur, Andebu Det blir en tur på nye stier. 
Lett/middels tur, 2,5 t.

22/8 Storøya Fin øytur med flere 
muligheter. Lett tur, 2-3 t.

29/8 Furustad–Bugården Tur/retur. Lett tur i 
nærområdet. 2,5 t.

5/9 Marum Lett tur i nærområdet 2-3 t.

12/9 Ut i det blå Som tittelen sier: Ut i det 
blå, lett/middels tur, 2 t.

19/9 Engø-Årø Middels krevende tur, ca 4 
km, 1,5-2 t.

26/9 Avslutningstur
med bål

Lett tur, med laaang rast! 
Husk lommelykt/bålmat



FJELLSPORT
Fjellsportgruppas turer er litt krevende turer, som 
oftest inneholder både ulendt terreng, rask gange og 
høy puls. Turene varer som regel 2-3 timer, inkludert 
pause. Om ikke annet er oppgitt er oppmøte/avreise 
kl. 18.00 utenfor Matrosgata 6. Vi samkjører og 
spleiser på drivstoff.

10-topps-turen er en storslått tur som går innom 
10 topper rundt byen: Preståsen, Fjellvikåsen, 
Vardåsen, Gjekstadåsen, Frebergåsen, Bygdeborgen, 
Hjertås, Mokollen, Midtåsen og til sist Mølleråsen.

Hele 10-topps-turen er på 22 km og tar fra 5-6 timer 
pluss pauser. Alternativt kan du gå 4-topps-turen, 
som er på 6 km og tar 2-4 timer pluss pauser.

Dato Tur Info
24/4 Ula

4/5 Lahelle

8/5 Rødsåsen-Kamfjord-
Varden

15/5 Yxney

28/5 10-topps-turen Info: www.sotf.no

8/6 Kodals Alper Oppmøte kl. 17.00

15/6 Storås, Stokke

28/6-
2/7

Fjelltur hytte til hytte Påmelding

21/8 Kajakk - Granholmen Påmelding

31/8 Fokserød

4/9 Brånafjell Oppmøte kl. 17.00

14/9 Folehavna

21/9 Stub-Hjertnesskogen

5/10 Hjertås Måneskinnstur

16/10 Høstmøte

23/10 Djupedalen Hodelykttur



TURER TILRETTELAGT FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE

Vår visjon er å skape et tilbud for utviklingshemmede 
og deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom 
felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle 
funksjonsnivåer ønsker turistforeningen å skape 
en felles arena for å ha det gøy sammen. Facebook: 
Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, 
Sandefjord.

Dato Tur Info
2/3 Svinessaga 18.00-20.30. Kort tur

6/4 Flautangen 18.00-20.30. Litt lengre tur 
rundt Flautangåsen.

4/5 Heisetra 18.00-20.30. Kort/lang tur.

1/6 Svinessaga 18.00-20.30. Kanopadling.

1/9 Basecamp Info fastsettes senere

5/10 Heisetra 18.00-20.30. Kort/lang tur.

2/11 Svinessaga 18.00-20.30. Kort tur

7/12 Svinessaga 18.00-20.30. Grøtfest

FRISKUS TUR OG TRIM
Friskus tur og trim har en formiddags- og en 
ettermiddagsgruppe. Turenes varighet er ca en time. 
Tempoet bestemmer du selv. Hensikten er å holde 
seg i form og samtidig ha det sosialt hyggelig.

Mandag/torsdag kl. 10.00: Oppmøte på p-plassen til 
Golfbanen i Marum, eller på grusparkeringsplassen i 
Bugården om vinteren når det er snø.

Mandag/torsdag klokken 18.00: Oppmøte på 
p-plassen til Store Bergan skole. Turområdet er 
Marum. Ved snø; oppmøte v/grusbanen i Bugården.



BARNAS TURLAG

I samarbeid med Tekna og Oslofjorden Friluftsråd,  
blir årets Newton camp for 12-15-åringer på idylliske 
Malmøya i Viksfjord fra 8.-11. august.  Målet med 
Newton camp er å stimulere barn og ungdoms 
interesse for friluftsliv, realfag og kosthold, samt øke 
deres forståelse for sammenhengen mellom disse. 

Temaet for årets camp er vann. Ungdommene vil 
blant annet få undersøkende og forskningsbaserte 
oppgaver om livet i fjæra, vannkanoner og 
vannraketter. De vil få bygge flåter, padle kano og 
lære kameratredning. Vi har fokus på sunn og god 
kost og lager all maten sammen ute. Det blir også 
tid til å bade, fiske og bli kjent med andre deltagere. 
Siste kveld blir det nattkino ute. Se sotf.no for mer 
info og link til påmelding. Velkommen til spennende 
dager! 

Opptur arrangeres onsdag 3. mai, og er en fellestur 
i Hjertås for alle byens 8. klassinger.

Barnas Turlag planlegger 
mange spennende og flotte 
turer i løpet av året;
- Fisketur med Molly på
  forsommeren
- Kanotur med overnatting
- Topptur til Hjertås
- GPS-tur i slutten av august
- Sykkeltur fra Heisetra til Trollsvann m/overnatting
- Stjernetur, kanskje også med overnatting
Foreløpig er ingen datoer satt, så følg «Barnas Turlag 
Sandefjord» på facebook for info om dato om våre 
kommende turer. Velkommen!

NEWTON CAMP 2017
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Kom deg ut-dagen er Norges nasjonale turdag! 
DNT inviterer alle som har lyst til å være med på 
en fin utedag med varierte tilbud; natursti, bålkos, 
leker, konkurranser, turer og mye mer!

Søndagsturene har oppmøtested/tid ved tog-
bommene i Nybyen kl 10.00. Bensinspleis er vanlig. 

Dato Tur/turleder Info
5/2 Kom-deg-ut-dagen, 

familiearrangement
Mer info på www.sotf.no

7/5 Gåtur på kyststien 
i Brunlanes. Inger-
Lise Lunquist,
98034770

Start fra Kysthospitalet. Så 
går vi tur/retur, turen blir på 
4–5 t med kjøring. Lett tur.

28/5 10-topps-turen Mer info på www.sotf.no

20/8 Gåtur. Erik B. 
Tvedt. 90184535

Sted avgjøres senere

3/9 Kom-deg-ut-dagen,  
familiearrangement

Mer info på www.sotf.no

24/9 Blåtur. Annelise 
Qvale,  92018688

Sted avgjøres senere

SØNDAGS- 
ARRANGEMENTER

SPONSORER


