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AAsmund OlAvssOn vinje la ut på en 
lang reise fra juni til september i 1860. Han 
 reiste fra Christiania og hele veien nord
over til Trondhjem.  Skildringene fra  denne 
 turen kom ut med boken  «Ferdaminni  
fraa  Sumaren 1860», i 1861. Fra inn
lednings diktet i  Ferdaminni, skrev han:

«Fraa Byen det berer.
Eg lyfter paa Hatt,
Gud veit no den Dagen,
naar dit eg kjem att’.» 

A.O. Vinje var en av initiativtagerne til  
Den Norske Turistforeningen (DNT) og  
nær bekjent med foreningens stifter, 
 Thomas Heftye. DNT ble stiftet den  
21. januar 1868 og foreningen  fyller 
i år 150 år. Jubilanten har utviklet 
seg enormt, men hele tiden tro mot 
grunnideen om å gjøre det lettere og 
 tryggere for folk å søke seg til fjellet  
og norsk natur. La oss i  sommer gjøre 
som A. O. Vinje og legge byen bak oss og 
søke fjellet. Få av oss har nok  muligheten 
til å dra inn i fjellet på  ubestemt tid, selv 
om det  lokker. Men vi har et enormt 
tilbud til deg som ønsker å oppleve alt 
fra de korte og enklere  turene til det 
krevende over mange dager. Og skulle 
du finne veien inn i Jotunheimen og 
se den spisse toppen av Falketind får 
du huske at A. O. Vinjes sjel hviler der 
og skuer ut over Jotunheimen som han  
selv satte navn på. 

God tur!

Henning Hoff Wikborg

Daglig leder 
DNT Oslo og Omegn

DNT 150 ÅR

Daglig leder, Henning Hoff Wikborg.
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Turen stArter på Finse, som du 
 enkelt kommer deg til med tog 
fra både Bergen og Oslo. Så  setter 
du  kursen mot Geiterygghytta. 

 Underveis kan du gjerne legge turen  innom 
Sankt Påltoppen (1695 moh.) som byr på  
en fantastisk utsikt. Finse–Geiterygghytta er 
en nydelig tur på ca. 15 km som du bruker en 
fem timers tid på. 

Vel framme på Geiterygghytta hilser 
 bestyrerparet John og Marit Wøllo deg 
 velkommen. De har to år bak seg som  bestyrere 
i Skarvheimen og merket fort hva som var et 
av de virkelige trekkplastrene i området.

– Folk er helt gale etter denne turen og 
det er egentlig helt forståelig. Du får med 
deg hele spekteret av den norske naturen. 
Du starter på høyfjellet med flott utsikt over 
Hallingskarvet og det er fint og lett å gå. Så 
begynner det å smalne til og du får canyon
følelsen. Det er vilt og vakkert når du går ned
over, sier Marit Handeland Wøllo oppglødd.

Etappen fra Geiterygghytta til Aurlands
dalen Turisthytte er ganske lang med sine 
21,5 km. Til gjengjeld slipper du de harde 
oppoverbakkene på denne etappen, men det 
er en del gange i skrått terreng. Vel framme 
ved Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø blir 
du tatt imot av Olav Slettebakken og Astrid 
Heggdal som står klare med rykende fersk 
middag til deg etter den lange etappen. Etter 

en god natts søvn er du klar til å begynne på 
selve indrefileten av turen.

Etappen fra Aurlandsdalen  Turisthytte 
Østerbø til Vassbygdi er en av de mest 
 spektakulære turene vi har på Vestlandet. 
Det er ikke bare den storslåtte naturen som 
gjør inntrykk på deg. Hele veien aner du 
et historisk sus med spor fra gamle dager. 
 Aurlandsdalen har vært handels og ferdsels
vei fra gammelt av, og var trolig også i bruk så 
tidlig som på vikingtiden.

– At det har bodd folk her er helt  utrolig. 
Man ser tydelige spor etter levd liv. Hele om
rådet bærer spor av far etter folk, forteller 
Olav Slettebakken.

Men det er ikke bare de gamle  sporene 
etter folk som gjør inntrykk. Aurlandsdalen 
kan ta pusten fra deg med den  buldrende elva 
som graver seg fram  gjennom  landskapet.

– Når du forsetter ned i selve dalen har 
du en mektig natur, men på en helt annen 
måte. Du får naturen tett innpå deg og er 
med ett i en skikkelig vestlandsdal. Grønn, 
frodig, vill, våt og vakker. Det er et stykke å 
gå, men det er bare bra. Da får du bedre tid 
til å ta naturen skikkelig innover deg,  finne 
roen og gjøre refleksjoner. Turen ender 
 nesten helt nede i fagre Sognefjorden som 
er noe av det ypperste Norge har å by på, 
avslutter den entusiastiske bestyreren på 
Aurlandsdalen Turisthytte, Østerbø.

  Aurlandsdalen 
–vill og vakker

Har du tre dager til overs? Hva med å utforske Norges svar på Grand Canyon? Et tre dagers langt eventyr  
som tar deg fra karrig høyfjellsterreng på Finse til den frodige, dype og mektige Aurlandsdalen. 

Av Eivind Haugstad Kleiven
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Søk på turnummer, les mer og meld deg på her: 
dntoslo.no/tur

AURLANDSDALEN 
AKTIVE DAGER PÅ GEITERYGGEN 
(BARNAS TURLAG)

  Tur 11802      5 dager     
Dato: 11/7 

SINGELTUR I AURLANDSDALEN 
(25–35 ÅR)

  Tur 11758      5 dager     
Dato: 8/8

KLASSIKEREN I AURLANDSDALEN

  Tur 11735      6 dager     
Dato: 15/7, 22/7

Gled deg til turen ned vakre Aurlandsdalen!

Aurlandsdalen byr på spektakulære nedoverbakker. Aurlandsdalen Turisthytte, Østerbø. Drives av DNT Oslo og Omegn.

Aurland

Vassbygdi

Geiterygghytta

Hallingskeid

50

50

Finsehytta
Finse 1222

Flåm
Aurlandsdalen 
Turisthytte Østerbø

Sankt Pål
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V est fOr Jotunheimen mellom 
Sognefjorden, Nordfjord og Bøver
dalen ligger Breheimen. Navnet 
oser av snø, kulde og barske menn 

og kvinner i tau over gapende bresprekker, 
men rommer også mye, mye mer. Frodig
heten i dalene er vel så iøynefallende som 
 karrigheten på toppene.

Breheimen er 1. etappe av MASSIV. Even
tyret starter på Sota Sæter, før du setter 
 kursen over Fortundalsbreen, mot Nørdste
dalseter og Sognefjellshytta. I løpet av tre 
 dager skal du legge bak deg 45,5 kilometer i 
et kupert og krevende terreng. 

2. etappe av MASSIV er en 75 kilometer 
lang reise gjennom noe av det mest ene
stående Norge har å by på. Her går du bok
stavelig talt i kjempers fotspor. Jotunheimen 
er fastlandsNorges mektigste fjellmassiv. 

Her er grupper av skarpe fjellrygger som 
 ender i høyreiste tinder, høye platåer og 
 flyer.  Mellom tinder og rygger går dype daler, 
 elver, fosser og sjøer. 

Fra Jotunheimen fortsetter turen til 
Skarvheimen. I Skarvheimen finnes alt fra 
brede daler og vide flyer til spisse tinder og 
stupbratte lier. Her møtes Øst og Vestlandet 
i et mektig favntak. Den over 80 kilometer 
lange turen gjennom Skarvheimen byr på 
noe for enhver smak. 

Etter at Skarvheimen er passert når man 
Hardangervidda, NordEuropas største høy
fjellsplatå. Hardangervidda byr på store, flate 
vidder. Det er den lengste MASSIVetappen, 
med lengst utsyn, de lengste elvene og det 
føles som du har de lengste dagene. Du opp
lever en usedvanlig mangfoldig flora og et 
område som er et eldorado for fiskere.

MASSIV-PASSET
MASSIV kan du ta etappevis over flere  sesonger 
eller i et jafs. Du følger Turist foreningens 
merkede ruter og overnatter på  betjente og 
selvbetjente hytter underveis,  derfor kan du 
pakke lett og slippe å bære telt, sovepose og 
store matrasjoner. Før du går må du skaffe 
deg  MASSIVpasset eller laste ned Sjekk-Ut-
appen. Hver hytte langs ruta er  utstyrt med 
egne stempler til MASSIVpasset og for hvert 
fullført fjellområde får du et eget merke fra 
dette området. Når alle de fire  områdene er 
 gjennomført, får du din rettmessige plass i vår 
Hall of Fame, det  offisielle MASSIVmerket 
og  tskjorte som bevis på  bragden. 

Styrkeprøven
Ønsker du deg en skikkelig styrkeprøve? Denne 350 km lange fjellturen på Norges tak tar deg gjennom de fire 

store fjellområdene Breheimen, Jotunheimen, Skarvheimen og Hardangervidda.

Denne turen topper lista mi. Det 
er den fineste turen jeg har vært på 
opplevelsemessig,  følelsesmessig 
og med alt den byr på av  fantastisk 

natur og landskap, konstaterer Kaweh som 
blant annet har krysset Grønland tidligere.

Fra 24. juni til 7. juli gikk Kaweh,  Sharam 
Khalifeh og daglig leder i DNT Oslo og 
 Omegn sammen med fem  ungdommer fra 
 Lillehammer til Snøhetta. Fra  Birkebeinernes 
flukt med Håkon  Håkonsson lengst sør på 
ruta, til  eventyrlige  Snøhetta i nord. Fra Peer 
Gynt og  Dovregubben i  Rondeslottet, til 
«Evig og tro til Dovre  faller». På denne turen 
beveger du deg på både  historisk og sagnom
sust grunn.  Eventyret startet på Nordseter 
utenfor  Lillehammer. 

– Det er en veldig mektig tur. Du  bygger 
opp forventningene til du skal opp til 

 Snøhetta helt fra starten, samtidig som 
landskapet blir mer og mer spennende. Du 
 begynner i skoglandskap og beveger deg over 
i karrig, bratt fjellandskap. Det er kanskje det 
som er det vakreste med turen. Dramatikken 
i den, forteller Kaweh.  

Ungdommene som var med på turen 
 hadde lite eller ingen turerfaring fra før. 
Men til tross for at det var 220 km de skulle 
legge bak seg bød ikke det på nevneverdige 
problemer.

– Det er gode etapper, som er satt opp 
 veldig fint. Det er kanskje den turen jeg har 
vært på hvor jeg har klart å tillate meg å ha 
fokuset utover og ikke bare innover. Det er 
mange tøffe partier, men det er ikke verre 
enn at det er overkommelig for de fleste.  
Dette er en tur som passer for nesten alle, 
sier han.

FØR TUREN
Når du går SAGA, kan du registrere deg på 
 hyttene med DNTs Sjekk-UT-app, eller med 
SAGApasset vårt. Ved å laste ned appen i 
 forkant, søke opp «SAGA» og trykke «Bli 
med» er alt klart på mobilen, du trenger ikke 
en gang  å ha dekning for å registrere at du 
er på  hyttene. Du får opp kart over ruta med 
 hyttene merket inn, og har full oversikt over 
hvor du har vært, og hvilke hytter du har 
igjen, på mobilen.

Etter endt tur, sendes skjermdump fra 
 appen eller utfylt SAGApass til DNT Oslo 
og Omegn, og du blir registrert i vår Hall of 
Fame og får tilsendt bevis og premiering.

Opplevelsen
SAGA er DNTs nye langrute fra Lillehammer til Snøhetta. Kaweh Almassy tok i sommer med seg en gruppe på 

seks personer og gikk den 220 km lange turen over Ringebufjellet, gjennom Rondane og over Dovrefjell.

Snøhetta

Nordseter
Hornsjø

Øvre Dørålseter

Grimsdalshytta

Hjerkinn Fjellstue

Kongsvold Fjellstue

Hageseter

Djupslia

Vetåbua

Jammerdalsbu

GråhøgdbuEldåbu

Bjørnhollia

Reinheim

Snøheim

Rondvassbu

LILLEHAMMER

RINGEBU-
FJELLET

RONDANE

DOVREFJELL

E6
E134

E16

Sota Sæter

Nørdstedalseter
Sognefjellshytta

Skogadalsbøen
Fondsbu

Slettingsbu

Sulebu

Bjordalsbu

Iungsdalshytta
KongshellerenGeiterygghytta

FinsehyttaFinse 1222

Krækkja

Stigstuv
Sandhaug

Litlos

Hellevassbu

Haukeliseter

7

15

JOTUNHEIMEN

SKARVHEIMEN

HARDANGERVIDDA

BREHEIMEN

Breistølbu

Gå deg gjennom fire mektige fjellområder – og nyt naturen! På vei gjennom Rondane, med Snøhetta i sikte.

Vil du gå MASSIV i sommer?  
Se Turprogrammet på side 18 – 20 eller

les mer om MASSIV på massiv.dnt.no

Vil du gå Saga i sommer?  
Se Turprogrammet på side 20 eller les  

mer om Saga på massiv.dnt.no
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Gjennom hele sommeren vil det være  
arrangementer og hyggelige opplevelser 

på hyttene. Se hva som skjer på denne 
nettsiden: dntoslo.no/jubileum

Sommer 20188 Sommer 2018 9

TuristfOreningens AArbOk for 
1868 åpnet med diktet Til Fjells av 
 Aasmund Olavsson Vinje. 

Vi synes det tredje verset passer 
like godt som invitasjon til fjellet 150 år senere!

Bestyrerne på hyttene gleder seg til å 
 markere jubileet i 2018. De ser fram til  
å  fortelle artige historier og til å by på et 
 ekstra trivelig opphold, med kulturelle 
 innslag og god mat og drikke. Kom til fjells 
og ta del i den historiske feiringen!

SOMMERÅPNING  
FREDAG 29. JUNI – SØNDAG 1. JULI 
Vi ønsker velkommen til  historisk sommer
åpning på de  betjente  hyttene i fjellet. 

Temaet for sommeråpningen blir i år retro. 
Ta utfordringen – og still i et sporty og  retro 
tur antrekk! Premiering av beste  antrekk fra 
hver hytte og fotokonkurranse med #retrodnt.

Bestyrerne på hyttene byr på tradisjonsrik 
og god fjellmat. Og gjestene får prøve seg på 
en morsom historiequiz.

Det vil være underholdning og arrange
menter på noen av hyttene og dessuten 
 åpning av Historisk Vandrerute i Jotun
heimen, ved Gjendesheim.

JUBILEUMSHELG 
FREDAG 27. – SØNDAG 29. JULI
Vi ønsker velkommen til Jubileumsfest og 
 feiring av Olsok i fjellet. På alle våre  betjente 
 hytter og på selvbetjeningshytter med 
 hyttevakt.

Lørdag feirer vi DNTs 150 års jubilum  
– og du kan bli med på følgende aktiviteter:
• Jakten på Gullnøkkelen – en konkurranse 

der gjestene ved hjelp av ledetråder skal 
lete seg fram til gullnøkkelen.

• Natursti med historisk vri.
• Jubileumsquiz.
• Tegnekonkurranse for barn. 
• Jubileumsmiddag – med  historisk  innslag. 

Bestyreren forteller  DNThistorien i 
 fjellet og hyttas historie.

• Bålkos, grilling, dans og Olsokfeiring. 
• Ulike underholdningsinnslag på hyttene. 

Søndag er turdag 
Bestyrere og hyttetilsyn gir turforslag til fine 
turer i hyttas nærområde. 

VELKOMMEN TIL FJELLS  
I JUBILEUMSÅRET!

A! kjære Bymann gakk ei stjur og stiv,
men kom her up og kjenn eit annat Liv!
kom hit, kom hit, og ver ei daud og lat!

kom kjenn, hot d’er, som heiter Svevn og Mat,
og Drykk og Torste og det heile, som

er Liv og Helse i en Hovudsum.
Aasmund Olavsson Vinje

KJØKKENET PÅ GJENDEBU: Gjendebu er DNTs hytte 
nr 2 og er den eldste DNT-hytta som er i drift i dag. Hytta 
åpnet i 1871. Her ser vi bestyrerinne Marie Hoft med  
kjøkkenhjelp i 1971. På hyttene er det lange tradisjoner 
for å servere god norsk fjellmat. På vei til Galdhøpiggen.

KRÆKKJA: I 1875  
vedtok DNT å bygge en 

hytte på ferdselsruta 
mellom Hallingdal og 

Hardanger. Krækkja 
stod ferdig i 1878 og var 

den første turisthytta på 
Hardangervidda.  

Her ser vi sprek  
ungdom fra 1968.
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Gratis overnatting til alle  

DNT-medlemmer på betjente  

hytter fra  lørdag 30. juni  

til søndag 1. juli.*
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VINJESTOGA: Dikteren 
Aasmund Olavsson Vinje var 

en sentral person ved stiftelsen 
av Den Norske Turistforening. 
Her ser du Vinjestoga på hans 

kjære Eidsbugarden i Jotun-
heimen. Sommeråpningshelga 

blir det markering av 150 års 
jubileet og konsert med Odd 

Nordstoga ved Vinjestoga. 

SKOGADALSBØEN: Allerede rundt  
1870 kom de første turistene og 

 tindebestigerne til Skogadalsbøen.  
I begynnelsen fikk de overnatte i sel 

som var i drift på sommerstid.  
Etter hvert oppdaget flere turister  

dette vakre området og dermed  
ble Skogadalsbøen bygget.  

Sommeren 1888 sto  
hytta ferdig.

*Gjelder på DNT Oslo og Omegns  hytter 
(evt flere ) og både ved forhåndsbestilling 
og direkte oppmøte på hytta.
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Det er nOe fascinerende med 
 Breheimen, denne knallharde  bølla 
av et fjellområde i vest. Her  finner 
du noen av de mest nedbørsrike 

områdene i landet vårt, samtidig som de 
mest nedbørsfattige, naturlig nok, også er 
 lokalisert i Breheimen. Her har man altså 
presset sammen det mer  oseaniske  klimaet 
fra vest og det mer  kontinentale fra øst inn i 
ett og samme fjellområde. I følge en besøks
undersøkelse i regi av  Breheimen nasjonal
parkstyre ønsker de tilreisende å oppleve 
villmark og dramatisk landskap. Og man kan 
trygt si at det får man til gangs i  Breheimen. 
Breheimen er et barskt fjell område som 
 løfter deg etter kragen og  fillerister deg om 
du ikke oppfører deg, noe tilkomsten fra vest 
langt på vei bekrefter. 

Norges mest spektakulære vei?
Veien opp Fortunsdalen til  Nørdstedalseter 
klorer seg fast langs fjellsidene og er i all 

 beskjedenhet en attraksjon i seg selv. Når 
man kjører opp fra Fortun tilsier all  fornuft 
at  veien skulle sluttet akkurat der – i  Fortun. 
I stedet ser det ut som en frimodig sjel i 
 Statens  Vegvesen har pekt rakt  oppover 
fjellsida og trumfet  gjennom at vi skal ikke 
la oss stoppe av  steile fjellsider, ustyrlige 
 fosser  eller glefsende  elver. For her, her skal 
veien gå.  (Sannheten er nok snarere at det 
er  Hydro som i sin tid  bygget veien, men 
man skal  aldri la  sannheten  ødelegge en god 
 historie).

Og hvem er bestyrere på denne hytta?  
Lokale helter? Tøffinger oppvokst i fjell
heimen? Nei, de er Maj Britt og Lars Halvard 
Finskud fra det flateste Østlandet, nærmere 
bestemt Brårud på Romerike.

10 11

Nørdstedalseter  
– kjærlighet ved første blikk

Om du ikke har vært på Nørdstedalseter ennå er det bare en ting å gjøre:  
Pakk sekken og sett kursen din med en eneste gang!

Av Eivind Haugstad Kleiven

May-Britt og Lars Halvard Finskud har drevet Nørdstedal-
seter siden 2012.

Nørdstedalseter ligger øverst i den mektige Fortunsdalen.

FO
TO

: N
O

RE
XP

LO
RE

FO
TO

: N
O

R
EX

PL
O

R
E



Sommer 2018                                                                                                                                                          DET LIGGER I VÅR NATUR Å SØKE NYE EVENTYR12

Søk på turnummer, les mer og meld deg på her: 
dntoslo.no/tur

NØRDSTEDALSETER 
MASSIV I

  Tur 11670      6 dager     
Dato: 6/7 

BREHEIMEN OG SMØRSTABBREEN 

  Tur 11653      4 dager     
Dato: 19/7

KLASSIKEREN I BREHEIMEN

  Tur 11652      5 dager     
Dato: 25/7, 1/8

SINGELTUR I BREHEIMEN (45–55 ÅR)

  Tur 11786      5 dager     
Dato: 23/7

Kjærlighet ved første blikk
MajBritt Finskud ble målbundet av det 
 dramatiske landskapet rundt  Nørdstedalseter 
da hun kom dit med en venninnegjeng 
 sommeren 2011. Det var kjærlighet ved 
 første blikk og det skulle ikke ta mer enn et 
par måneder før ekteparet Finskud var de 
nye bestyrerne på Nørdstedalseter.

– Jeg ble forelsket i plassen. Da jeg kom 
hjem igjen fortalte jeg Lars om det og den 
samme høsten tok vi over som bestyrere, 
 forteller hun med et smil.

– Da vi var der på befaring i november 
var det tjukk tåke, regn og litt snø i luften, 
så jeg så egentlig ikke hvordan det så ut der. 
Jeg måtte bare stole på MajBritt, skyter Lars 
lattermildt inn.

Kontrastene fra hverdagen på småbruket 
på Romerike til livet som bestyrer i Indre 
Sogn er store. Og at ekteparet Finskud  skulle 
forelske seg i Breheimen er like  naturlig som 
å spå flo etter fjære. Her har de vassdrag med 
brusende elvestryk og  buldrende  fosser. Man 
finner små blinkende fjellvann der  ørreten 
vaker i  sommerkveldene. Krydrer du dette 
med svimlende stup og dype daler har du 
oppsummert den  veldige fjellheimen der 
 ekteparet nå bor halve året. Det er klart man 
blir forelsket i en sånn plass. Like  nedenfor 
Nørdstedalseter ligger det sommerstid en 

naturlig badekulp hvor man kan ta seg et 
 forfriskende bad og daglig kommer det 
 gjester med store øyne etter å ha kjørt opp 
den imponerende Fortunsdalen. 

 – Vi har et småbruk hjemme, så vi er 
godt vant til vær og vind og er ganske nære 
på  naturen i hverdagen. Men de massive 
 fjellsidene har ikke vært hverdagskost for oss 
på Romerike. Her oppe blir alle inntrykkene 
litt sterkere og vi elsker det, forteller de og 
 legger til: 

– Vi har merket at stadig flere sier at de 
kommer for å oppleve det vi elsker med 
 plassen. De ønsker den  stillheten som vi har 
her oppe. Og det er jo noe av det romantiske 
med naturen. Ja, man blir nesten nyforelska 
av det. 

Siden de tok over på Nørdstedalseter for 
seks år siden har de langt på vei blitt en del 
av bygda Fortun, som ligger ved inngangen 
til Fortunsdalen.

– Vi har fått en fantastisk støtte og jeg tror 
Nørdstedalseter betyr en god del for bygda. 
Det blir veldig vanskelig den dagen vi gir oss, 
vi kommer til å miste noe som har vært en 
veldig stor del av livet vårt, forteller Lars.

Heldigvis er det mange år til ekteparet 
Finskud har planer om å legge inn årene og 
fram til da kan vi fortsatt nyte godt av den 
store gjestfriheten deres.

Ønsker du å oppleve fjell, dal og bre på samme tur, er Nørdstedalseter stedet å besøke.
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BRUER 
DNT Oslo og Omegn har totalt 200 
bruer i fjellet. Sommerbruene følger 

åpningstidene til nærmeste betjente hytte, 
noe som betyr at bruene blir lagt ut og tatt 
inn på en gitt dato. Skal du til fjells tidlig  eller 
sent i sesongen, kan det lønne seg å sjekke 
om  bruene ligger ute. Hyttenes  åpningstider 
 finner du på ut.no eller dntoslo.no/hytter
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DNT-NØKKELEN
DNTs standardnøkkel gir deg  tilgang 
til de aller fleste selvbetjente og 

 ubetjente hyttene. Derfor er det en god  regel 
å alltid ha med seg DNTnøkkelen når du 
skal på tur. Medlemmer kan få nøkkelen mot 
et depositum på kr. 100. Bestill nøkkelen i 
dntbutikken.no eller i Tursenteret i Storgata 3.

FJELLVETTREGLENE 
Det er viktig å kjenne til fjellvett
reglene. De gir kloke råd for fjellvandre

ren. Du finner dem på ut.no/fjellvettreglene.

PAKKELISTE
Pakkelistene som ligger på nett er 
 alltid lurt å se igjennom. Har du ikke 

 nødvendig utstyr kan det hende du får låne 
av noen. Pakkelister og andre nyttige turtips 
finner du på dnt.no/fjellvett og på side 37.

TURTIPS TRANSPORT TIL FJELLS 
Fra Oslo går det tog og busser i alle dal
fører til fjells. Våre gode samarbeids

partnere JVB og NSB har direkteruter til og fra 
fjellet. Vi anbefaler deg å bruke en-tur.no til å 
planlegge din reise. Entur gir deg  reiseforslag 
på tvers av fylker og kollektivselskaper, og gjør 
det enkelt å finne den beste ruten fra dør til fjells.

Vårt aller beste tips er å planlegge turen i god tid. Da er det større sannsynlighet for at du  
har god og grundig informasjon om turen og reisen, samt en god oversikt på eget utstyr og pakkelister  

før turen går. Kanskje du vil lære litt mer om kart og kompass også før turstart.  
For utfyllende turtips-informasjon se www.dntoslo.no/tips 

DNT Oslo og Omegn tilrettelegger for ferdsel i alle våre områder og sørger for at 200 broer er på plass.
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I ETT MED NATUREN
Hyttene er forsøkt lagt skånsomt i ter
renget av estetiske hensyn, ofte i tilknyt
ning til  eldre setervoller hvor det tradi
sjonelt har vært overnattingsmuligheter. 
Transport av  forsyninger til veiløse  hytter 
 begrenses til få turer, ofte vinterstid, 
for å unngå terrengskader. DNTs eget 
 miljøprogram for hyttedrift gir retnings
linjer for alt fra behandling av avfall til 
transport og energiøkonomisering.

MILJØVETTREGLENE 
DNT Oslo og Omegn går i bresjen for et 
naturvennlig og enkelt friluftsliv. Våre syv 
«miljøvettregler» er en positiv og fin liste å 
forholde seg til om man ønsker å bidra litt 
mer for å ta vare på miljøet. Du finner dem 
her: dnt.no/miljvettreglene.

TURER MED TURLEDER
På de aller fleste fellesturene tilbyr vi  felles 
transport fra og til Oslo. Vi oppfordrer våre 
deltakere til å benytte dette tilbudet av 
 miljømessige og sosiale årsaker.

MAT MED UTSIKT
De betjente hyttene serverer lokal mat  basert 
på lokale råvarer, lokale  mattradisjoner  eller 
mat levert fra  lokale leverandører. Du kan 
faktisk  vandre  gjennom fjellheimen og 
smake nye  lokale spesialiteter hver kveld. 
Dette er  mulig gjennom satsingen «Lokal 
mat og mat kultur ved DNTs  hytter», som er 
et  samarbeid med Innovasjon Norge om å 
gi  tradisjonsbundne matopplevelser til folk 
som ferdes i fjellet.

ET NATURLIGVENNLIG FRILUFTSLIV

Slik melder du deg på tur
• Gå inn på dntoslo.no/tur
• Les mer om turene ved å klikke deg inn  
 på dem, eller søk på  
 turnummeret i søkefeltet hvis du allerede  
 har bestemt deg. 
• Klikk på knappen «Meld deg på» og følg  
 stegene som beskrives.

KART OG KOMPASSKURS
Kart og kompass er nyttig og gøy å ha 
med på tur – spesielt hvis du kan bruke 

det. Delta på nybegynnerkurs i Oslo. Meld deg 
gjerne på en fellestur og ta i bruk kartet sammen 
med turlederen. Det er mye læring i det.

Morgenstund på Fannaråken. 
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Husk kart og kompass!
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Herlige  
sommerturer  
med turleder
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På de neste sidene vil dere finne en tabell med oversikt over alle  
turer og kurs vi har i fjellet – for barn, senior, voksne og ungdom. Turtilbudet er  

stort og vi har noe for enhver smak; Rolige turer, korte turer, lange turer, bratte turer,  
enda brattere turer, turer med utsikt, turer med yoga, turer med kultur, turer med dyr,  

turer på vann, turer på bre, turer med musikk, turer i daler for å nevne noe.

Ta en titt på tabellen. Er det noen turer du blir nysgjerrig på, gå inn på våre  
nettsider www.dntoslo.no og legg inn turkoden i søkefeltet. Da får du opp program,  

priser, adkomstmuligheter og mange nyttige linker. 

DNT Oslo og Omegn har arrangert fellesturer og kurs siden tidlig på 1900-tallet.  
I år er vi 150 år, og våre turledere og instruktører er like standhaftige og dyktige. De deler  

gjerne nyttig fjell- og turkunnskap, turgleder og historier på stien sammen med dere.

Lykke til med planlegging av sommerens tur.

Hilsen Fjellfolka i administrasjonen
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Bli med på tur i fjellet! Les mer, bestill og betal turen på nett. Slik gjør du:  
Gå inn på dntoslo.no/tur og finn din tur. Søk på turnummer hvis du allerede har bestemt deg.  

Husk at alle DNT-medlemmer får rabatt. Savner du noe? Denne oversikten viser først og fremst  
fjellturene våre. Vi har mange flere arrangementer, turer og kurs i nærmiljøet, i skogen og på sjøen.  

Les mer på våre nettsider: dntoslo.no/aktivitet. NB: Forbehold om feil/endringer i programmet.

7/7, 14/7, 28/7, 4/8

9/7

14/7, 21/7, 4/8

21/7

24/7, 7/8

29/7

1/8

12/8

30/8

11704

11840

11698

11667

11712

11714

11736

11865

11711

  TURER FOR VOKSNE 

HARDANGERVIDDA
 
HARDANGERVIDDA LIGHT
Småkupert, lettere terreng på denne østlige delen av Hardangervidda. Turen for 
førstegangs vandrere eller for de som ønsker en tur hvor det ikke er så langt mellom hyttene.

HARDANGERVIDDA 55+
En flott tur i åpent landskap. Terrenget er til dels lettgått og med vakker utsikt mot 
 Hårteigen og Gaustatoppen i finvær. Vi avslutter turen i Rjukan med omvisning på  Vemork 
og Norsk Industriarbeidermuseum.

HARDANGERVIDDA FRA FJELL TIL FJORD
Fra høyfjellsplatået på Hardangervidda over til mer kupert terreng lenger vest med vakre 
Husedalen med sine fire storstlåtte fossefall med avslutning på Utne Hotell.

MASSIV IV HARDANGERVIDDA
En nydelig tur, over hvite vidder. Det er hva denne etappen av MASSIV kan by på!

KLASSIKEREN PÅ HARDANGERVIDDA
Hardangervidda uten bratte stigninger og ingen luftige partier. Utsikt til Hardangerjøkulen, 
Hallingskarvet, Hårteigen og Gaustatoppen.

HARDANGERVIDDA MED TROLLTUNGA
Ville fjell, frodige daler og med «Kongen» av Hardangervidda, Hårteigen, som veiviser.  
En tildels krevende tur med Trolltunga som avslutning.

HARDANGERVIDDA DIAGONALT
Turen går i åpent lende og i småkupert, lett terreng og har en fantastisk utsikt til Hallingskarvet, 
Hardangerjøkulen, Hårteigen og Gaustatoppen.  Turen avsluttes med  båttur over Møsvann.

HARDANGERVIDDA VEST MED DRONNINGRUTA 55+
Opplev variert natur, frodige daler og «veiviseren» på Hardangervidda, Hårteigen.  
Avslutningsturen, selve kronen på verket; Dronning Sonjas panoramasti er et stykke  
Norge som er av de aller vakreste.

HØSTTUR HARDANGERVIDDA
Hardangervidda øst med høstfarger, fantastisk utsikt og betjente hytter.
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  Enkel   Middels   Krevende   Svært krevendeGRADERING AV TURENE

SOMMER I FJELLET 2018

TURPRO GR AM

Les mer om graderingene våre på dntoslo.no/graderingfellesturer

23/6

9/7

10/7

11/7, 1/8

15/7

17/7, 24/7

25/7, 8/8

17/7

5/8

6/8

13/8

20/8

21/9

6/7

11671

11649

11669

11643

11837

11642

11644

11648

11700

11650

11647

11836

11651

11670

JOTUNHEIMEN
 
FJØSBLUES OG UTLADALEN
Fra fjord til fjell, fra blått til hvitt,  opp den vakreste og villeste dalen man kan tenke seg. 
Og med fjøsblues på vakre Avdalen gård er denne turen en innertier.

GODBITER I JOTUNHEIMEN VEST
Opplev mangfoldet i den norske fjellheim! Denne turen byr på båttur, bre, grønne daler og høye 
topper. Overnatting på Norges høyestbeliggende betjente hytte, Fannaråkhytta (2065moh).

MASSIV II – JOTUNHEIMEN
MASSIVetappen gjennom Jotunheimen er ren luksus! Fra betjent til betjent hytte, og du 
kan bare nyte dagene ute i visshet om at det blir full service på neste plass.

JOTUNHEIMENS PERLER
Høydepunkter som perler på en snort. Bretur opp Styggebreen til Galdhøpiggen, til topps 
på Glittertind og over den kjente Besseggen.

JOTUNHEIMEN – GALDHØPIGGEN OG GLITTERTIND 55+
Til topps på Norges to høyeste topper. Besøk på Norsk Fjellsenter i Lom med jubileums
utstillingen «Bergtatt».

KLASSIKEREN I JOTUNHEIMEN
På denne klassiske rundturen får vi med oss både Glittertind, Bukkelægret og Besseggen. 
Her kan du forvente spektakulære utsikter, god kondisjon er viktig! 

JOTUNHEIMEN VEST
Vilt og vakkert – steinur og grønne partier preger denne delen av Jotunheimen. Tur på bre 
og overnatting på Norges høyestbeliggende betjente hytte, Fannaråkhytta (2065moh).

JENTETUR I JOTUNHEIMEN
Jenter krysser Jotunheimen diagonalt! Fra den nye selvbetjente hytta Torfinnsbu i sørøst,  
til Leirvassbu i nordvest. Knallfin tur!
 
GJENNOM GJENDEALPENE OG OPP FALKETIND
Kombinasjon akkurat passe lange dagsetapper i selveste Gjendealpene inkludert en spen
nende topptur og en ærverdig båttur. Bli med!

TOPPTURUKE PÅ GLITTERHEIM
Vi bor som konger og dronninger på Glitterheim og blir servert velfortjente 3retters
middager etter hver dags fantastiske toppturbestigning. Her ligger tindene på rekke og rad.

JOTUNHEIMEN LIGHT
Jotunheimen i ett nøtteskall! Vi går indrefileten fra Leirvassbu via Olavsbu til Gjendebu, og går 
gjennom vakre Svartdalen til Torfinnsdalen.

JOTUNHEIMEN – FANNARÅKEN  55+
En sprek tur i  Jotunheimens fjellverden. Overnatting på Norges høyestebeliggende betjente 
turisthytte. Variert terreng, fra det åpne fjellandskap til frodige daler og en fantastisk utsikt.

HØSTTUR OVER OG UNDER BESSEGGEN
Bli med å gå over klassikeren Besseggen! Søndag tar vi turen over Knutshøe – Besseggens 
ukjente lillebror!

BREHEIMEN
MASSIV I – BREHEIMEN
Breheimen klinger kanskje kaldt og tøft i noens ører, men sannheten er at den er frodig 
og variert. Nydelige selvbetjente og betjente hytter benyttes på denne spennende turen og 
naturen byr på hele seg – med topper og breer og gode stier.
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19/7

25/7, 1/8

14/7

15/7, 22/7

25/7, 2/8

11/8

26/7, 23/8, 30/8, 
6/9

17/7, 24/7, 4/9

30/6

1/7

18/7, 8/8

15/8

28/7

21/9

13/8

11653

11652

11668

11735

11756

11733

11734

11655

11657

11654

11663

11661

11658

11659

11660

BREHEIMEN OG SMØRSTABBREEN
Vakre Breheimen bør alle oppleve! Mere mangfold skal du lete lenger etter. Frodige daler, 
høye topper og blåe breer.

KLASSIKEREN I BREHEIMEN
Varierende og vakker – denne klassikeren tar oss med gjennom en spennende og flott del 
av fjellområdet. Det er virkelig verdt å få med seg denne turen!

SKARVHEIMEN
MASSIV III SKARVHEIMEN
Skarvheimen er fjellet i «midten» og et yndet område både vinter og sommer. På denne 
turen er vi på vandring i 8 dager, og etter flere dager på selvbetjeningshytter, flotter vi oss 
med luksus de siste dagene – betjente hytter i lekre omgivelser.

KLASSIKEREN I AURLANDSDALEN
Sankt Pål, med storslagen utsikt, ville Aurlandsdalen med  gamle kløvstier, brede hyller og 
forbi nedlagte gårder. Det blir vestlandsnatur i fullt monn!

SKARVHEIMENS PERLER
Trives du i kupert terreng? Her i Skarvheimen møtes Øst og Vestland i et mektig favntak.

KLASSIKEREN I SKARVHEIMEN 
En hytte til hyttetur mellom graskledde stier, stein og ur, klopper og bruer, med fantastisk 
utsikt mot Reineskarvet, Hallingskarvet og Hardangerjøkulen.

SKARVHEIMEN LIGHT
Dette er kanskje Skarvheimens flotteste område – med gode stier i Iungsdalen og Kongs
helleren i et mer røft og steinete fjellterreng. Vi har god tid til å nyte kontrastenes rike.

RONDANE
KLASSIKEREN I RONDANE 
Gjennom duvende landskap og frodige seterdaler, beveger vi oss inn blant Rondanes flotte 
stortopper.

SAGA
Vår nye langrute fra Lillehammer til Snøhetta!

GJENNOM DOVRE OG RONDANE
Opplev det imponerende Snøhettamassivet på Dovrefjell og turen videre gjennom Dovre 
og Rondane Nasjonalpark via vakre seterdaler og inn blant ville 2000meterstopper.

KLASSIKEREN PÅ DOVREFJELL 
Med tog er det enkelt å komme seg til Dovrefjell. Denne turen frister med Snøhettas 
 stortopp og frodige Stroplsjødalen der moskusene vanligvis går og gresser.

I MOSKUSENS RIKE – DOVREFJELL
Opplev den mangfoldige og rike floraen og faunaen på Dovrefjell! På denne turen får vi 
høydepunktene i Dovrefjell Nasjonalpark.

RONDANE 8X2000
Samler du på 2000meters topper? Ønsker du deg en skikkelig fysisk utfordring?  
Eller vil du oppleve fantastiske utsikter? På denne turen får du muligheten til å bestige 
hele åtte av Rondanes ti fjelltopper over 2000 meter.

TOPPTURHELG I RONDANE
Ta deg fri en helg å få med noen 2000metere i Rondane. Rondvassbu byr på treretters
middag etter toppturbragdene. 

TURCAMP BJØRNHOLLIA 35–50 ÅR
Bli med til Bjørnhollia! Der kan vi krysse av 2000metertopper, padling, fiske, god mat og 
vakker natur! 
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26/8

10/9

8/7

11/7

5/9

16/7

23/7

3/7

1/7, 8/7

22/7

16/7

30/8

11866

11785

111770

11771

11790

11709

11788

11737

11701

11772

11738

11789

TOPPTURDAGER I RONDANE 55+
Majestetiske toppturer med utgangspunkt fra DNT sin betjente hytte Rondvassbu. 
 Mulighetene er mange både for topper på over 2000 meter samt mange andre fine fjelltopper.   
Et flott utgangspunkt for å oppleve et fantastisk stykke Norge. 

HØSTFARGER OG KULINARISKE OPPLEVELSER I RONDANE
Fra vakre Haverdalen går vi mot viltkveld med vinsmaking, tradisjonsmat, ølsmaking fra 
lokalt brygget øl og flotte fjellturer.  Grimsdalshytta åpner for rikelig påfyll av trivsel, energi 
og nye krefter. 

ALVDAL VESTFJELL
ALVDAL VESTFJELL MED EN SMAK AV RONDANE 
Alvdal Vestfjell og Rondane i èn pakke! En smakfull tur med nydelige stier og hytter,  
god  variasjon av vakker bjørkeskog og høye 2000metertopper. Fem flotte hytter med hvert  
sitt særpreg setter stemningen.

ALVDAL VESTFJELL 45–55 ÅR
Turen går i storslått natur fra Alvdal Vestfjell til Rondane Nasjonalpark. Det blir vandringer 
i et variert terreng og overnatting på trivelige hytter underveis. 

HØSTTUR GOURMET I ALVDAL VESTFJELL
En deilig langhelg for deg som ønsker å kombinere hyttetilhyttetur med et skikkelig 
 gourmetmåltid.  Turen går i nydelig natur i  Alvdal Vestfjell. Etter to dager på selvbetjenings
hytter, avsluttes det hele med en fantastisk gourmetaften på Breisjøseter.

FEMUNDSMARKA
KLASSIKEREN I FEMUNDSMARKA 
Villmarka omgir oss på denne turen og strekningen fra Røros og sørover til Svukuriset er en 
spennende opplevelse. Har du ikke vært i Femundsmarka før, bør du ta turen nå!

NÆR GRENSEN I FEMUNDSMARKA
Hyggelige og svært sjarmerende overnattingssteder i en nydelig del av Femundsmarka,  
mot svenskegrensa i øst. Gode stier i flott villmark.

FEMUNDSMARKA LIGHT
Korte og hyggelige fot og båtturer gjør turen til en deilig opplevelse. Det hele avsluttes med 
omvisning i Olavsgruvene på Røros.

LANGSUA
 
JOTUNHEIMSTIEN GJENNOM LANGSUA
En svært populær tur der vi vandrer fra hytte til hytte nordover mot Jotunheimen.  
Et sjarmerende område, med gode stier, trivelige hytter og åpent, vidtskuende landskap.

RUNDTUR I LANGSUA 35-45 ÅR 
Liomseter er start og endepunkt for denne rundturen. I tillegg to netter på selvbetjenings
hytter som ligger praktfullt til i Langsua Nasjonalpark.

GJENNOM VAKRE LANGSUA
Her går vi rett og slett Langsua fra vest til sørøst og får med oss det meste naturen i denne 
nasjonalparken har å by på. Vann, utsikt, glissen bjørkeskog og trivelige hytter med 
 Liomseter som avslutningssted.

HØSTFRISK VANDRING I LANGSUA 
Åpent landskap, myke stier, frodig vegetasjon, langt utsyn i alle retninger og koselige  hytter. 
Dere vil garantert ønske dere tilbake. Turleder leder dere trygt på vei.
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  ANDRE TUROMRÅDER 

TREKANTEN I TROLLHEIMEN
 “Trekanten”  er en av de 10 mest populære fjellturene i landet. Turen går i storslagen natur  
og sjelden ser du hytter og setre som harmonerer så godt med sine omgivelser.

TAFJORDFJELLAS PERLER
Ålesund og Sunnmøre Turistforening byr på flotte hytter og stier et fjellområde som tar 
 pusten fra deg. Ta turen og opplev vakre Tafjordfjella.

  SINGELTURER 

SINGETUR I BREHEIMEN 45–55 ÅR
Fast opphold på Nørdstedalseter, med aktiviteter som sykkel og topptur!

SINGELTUR HARDANGERVIDDA 25–35 ÅR
Hytte til hyttetur på Hardangervidda Vest.

SINGELTUR I JOTUNHEIMENS SMØRØYE 25–35 ÅR
Fra Torfinnsbu til Leirvassbu gjennom Jotunheimen.

SINGELTUR I FEMUNDSMARKA 40–55 ÅR
En svært hyggelig tur med mye innhold. Start i Røros. Selvbetjeningshytta Røvollen og betjente 
Svukuriset ligger nydelig til i villmarken og byr på koselig stemning og tid til pauser og prat.

SINGELTUR SØR PÅ DOVREFJELL 55–65ÅR
Fra Hjerkinn til Grimsdalshytta og tilbake.

SINGELTUR JOTUNHEIMEN VEST 50–65 ÅR
Hytte til hyttetur på betjente hytter.

SINGELTUR I JOTUNHEIMENS SMØRØYE 35–45 ÅR
Vi går fra Torfinnsbu gjennom Jotunheimen til Leirvassbu.

SINGELTUR I RONDANE 35–45 ÅR
Fra nord på Dovrefjell inn til ville og vakre Rondane!

SINGELTUR AURLANDSDALEN 25–35 ÅR
Den klassiske Aurlandsdalen fra Finse.

  VELVÆRETURER 
YOGATUR I SKARVHEIMEN
Fra hytte til hytte med yoga. Herlig morgenyoga, fotturer i Skarvheimen, avslappende 
 kveldsyoga. Turen for kropp og sjel!

QIGONG OG YIN YOGA PÅ SOTA SÆTER
Qigong – bevegelse, pust og fokusert tanke. Gir energi og glede i hverdagen og reduserer 
stress. Yin Yoga – en meditativ og rolig yogaform – gjør kroppens ledd og muskler mykere.

  KURS I OSLO 
KART OG KOMPASSKURS
3 timers nybegynnerkurs i kart og kompass, DNT Oslo og Omegns lokaler i Oslo.
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  TURLEDERKURS
SOMMERTURLEDERKURS
Trives du i lag med andre på tur? Har du erfaring fra hyttetilhytte turer på høyfjellet? 
Føler du deg sikker i bruken av kart og kompass og vil gjerne dele din glede over å være i 
fjellet med andre? Bli DNT turleder!

GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS
Dette er et nyttig og nødvendig kurs for alle som vil lede DNT turer lokalt. 
Har du lyst til å være DNTturleder? Bli med på våre kurs!

KINDEREGGKURS: AMBASSADØR- AKTIVITETS- OG 
 NÆRTURLEDERKURS BARNAS TURLAG
Skal du lede turer for Barnas Turlag i år? Eller ønsker du å få tips og inspirasjon til leker, 
aktiviteter og turaktiviteter for barn? Da er «Kindereggkurset» noe for deg.

NÆRTURLEDERKURS
Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, 
men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kveldskurs og få 
mer kunnskap og øvelse i nærturledelse.

AKTIVITETSLEDERKURS
Skal du lede turer for Barnas Turlag i år? Eller ønsker du å få tips og inspirasjon til leker, 
aktiviteter og turaktiviteter for barn? Da er Aktivitetslederkurset noe for deg.

AMBASSADØRKURS
På ambassadørkurset lærer du om DNT som organisasjon, om hyttene, stiene og aktivitetene. 
Du vil også bli bedre kjent med vår egen lokalforening, DNT Oslo og Omegn. Kvelden 
avsluttes med gjennomgang av allemannsretten og friluftsloven.

  SENIOR
NYDELIGE, NÆRE NOREFJELL
Nydelig tur i vakker høyfjellsnatur med overnatting på to DNThytter, Høgevarde og Toveseter 
(begge ubetjent, DNT Drammen og Omegn). Turen går i flott terreng med en fantastisk utsikt. 

TUR OG YOGA I GRIMSDALEN
Opplev den flotte Grimsdalshytta, fjellturer i vakker natur kombinert med herlig morge
nyoga og avslappende kveldsyoga. 

BLOMSTRINGSTUR TIL GJENDESHEIM
Gjendesheim har mye å by på, spesielt hvis du er interessert i blomster. Bli med på turer 
langs Gjende sammen med en blomsterekspert og kanskje en tur over Besseggen?  
Båttur på Gjende og dagstur til Gjendebu.  

HARDANGERVIDDA 55+
En flott tur i åpent og friskt landskap. Terrenget er til dels lettgått med vakker utsikt mot 
Hårteigen og Gaustatoppen i finvær. Vi avslutter turen i Rjukan med omvisning på Vemork 
og Norsk Industriarbeidermuseum. 

JUBILEUMSTUR TIL KRÆKKJA
DNT fyller 150 år! Tur, kultur og natur omringer hytta. Terrenget er lettgått, åpent og 
vakkert. Hardangervidda har mye historie og nydelig flora å by på. Flere gamle boplasser 
og fangstgraver som er lett tilgjengelig.

JOTUNHEIMEN – GALDHØPIGGEN OG GLITTERTIND 55+ 
Til topps på Norges to høyeste topper. Besøk på Norsk fjellmuset i Lom med jubileums
utstillingen «Bergtatt». 

RONDANE OG PEER GYNT-SPELET
Fristende kombinasjon av tur, kultur og historie i Rondane. Uforglemmelig avslutning på 
Gålå med Peer Gyntspelet. 
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HARDANGERVIDDA VEST MED DRONNINGRUTA 55+
Opplev variert natur, frodige daler og «veiviseren» på Hardangervidda, Hårteigen. 
 Avslutningsturen, selve kronen på verket; Dronning Sonjas panoramasti er et stykke Norge 
som er av de aller vakreste. 

VESTLANDETS IDYLLISKE PERLER  
Kombinasjon fjell og fjord. Flotte dagsturer til DNT hyttene Vigdalstøl og Navarseter.  
Bli også med på «Lusterfjorden rundt» der vi besøker noen utvalgte kulturperler. 

JOTUNHEIMEN – FANNARÅKEN 55+
En sprek tur i  Jotunheimens fjellverden. Overnatting på Norges høyestebeliggende betjente 
turisthytte. Variert terreng, fra det åpne fjellandskap til frodige daler og en fantastisk utsikt.

TOPPTURDAGER I RONDANE 55+
Majestetiske toppturer med utgangspunkt fra DNT sin betjente hytte Rondvassbu. Mulighetene 
er mange både for topper på over 2000 meter samt mange andre fine fjelltopper. Et flott 
utgangspunkt for å oppleve et fantastisk stykke Norge.

HØSTTUR TIL FEMUNDSMARKA OG RØROS 
Tilrettelagte fjellturer i nydelig fjellnatur, med trolske fjellbjørker, flotte elver, åpent og lettgått 
turterreng. Svukeriset, en idyllisk fjellgård ønsker oss velkommen. Båttur på Femunden og 
flere spennende opplevelser på Røros. 

JOTUNHEIMEN – BUKKELÆGRET OG BESSEGGEN 
Bli med på tur i dette ville og vakre området. Hyttene Gjendebu og Gjendesheim ligger 
frodig til ved det grønne vannet Gjende og et perfekt utgangspunkt for flotte turer. Velger 
dere båten eller å gå langs vannet i stedet for opp i høyden, er ikke dette noe dårlig valg.

  TURER FOR UNGDOM 
SOMMERTURLEDERKURS DNT UNG OSLO (16–30 ÅR)
Har du lyst til å lede DNTgrupper i fjellet, lære mer om friluftsliv, øke din faglige innsikt, 
samt lære og tilegne deg gode ferdigheter i turledelse? Da er sommerturlederkurs hos 
DNT ung Oslo noe for deg!

HYTTETUR I JOTUNHEIMEN (16–24 ÅR)
På denne turen får du en opplevelsesferd langs dype daler og blant høye fjell i de mytiske 
Gjendealpene i Jotunheimen.

HYTTETUR I JOTUNHEIMEN (19–30 ÅR)
Fjellturer er i vinden som aldri før. På denne turen får du prøve deg på noe av det beste 
Jotunheimen har å by på! Bli med inn i hjertet av Jotunheimen og opplev klassiske DNT 
hytter, spennende topper og få en utfordring med på kjøpet.

DNT UNG MASSIV – SKARVHEIMEN (19–30 ÅR)
Trives du i kupert terreng? Her i Skarvheimen møtes Øst og Vestland i et mektig favntak. 
Kontrastene er store, fra grønne, frodige lunger rundt Iungsdalshytta til et mer kupert 
 terreng mellom Geiterygghytta og Finse.

DNT UNG SAGA (19–30 ÅR)
Vil du skape din egen SAGA? Dette er en klassisk langtur fra hyttetil hyttetur gjennom to 
nasjonalparker! DNT ung viser veien fra Ringebufjellet i sør, mellom kjempene i Rondane 
og over Dovre nasjonalpark i nord.

BASECAMP 1 (16–19 ÅR)
BaseCamp er sosialt, artig, utfordrende og lærerikt – vi byr på muligheter for bretur, 
 klatring, topptur, kano, fottur, gjørmeløype og mye annet gøy!

BASECAMP 2 (13–16 ÅR)
BaseCamp er sosialt, artig, utfordrende og lærerikt – vi byr på muligheter for bretur, 
 klatring, topptur, kano, fottur, gjørmeløype og mye annet gøy!

BASECAMP 3 (19–30 ÅR)
BaseCamp er sosialt, artig, utfordrende og lærerikt – vi byr på muligheter for bretur, klatring, 
topptur, kano, fottur, gjørmeløype og mye annet gøy!
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TOPPTURER I RONDANE (16–24 ÅR)
Bli med DNT ung på en spenstig og utfordrende topptursamling i Rondane. Vi bor på den 
betjente hytten Rondvassbu hvor vi blir servert god mat og sover godt slik at vi kan fokusere 
på å bestige 2000metertopper alle dagene vi er på tur.

DNT UNG MASSIV – BREHEIMEN (19–30 ÅR)
Opplev storslått vestlandsnatur på sitt beste! Dette er en uke fullpakket med  opplevelser 
sammen med andre likesinnede. Vi skal går fra hytte til hytte i spennende og variert 
 terreng, med mektige breer, frodige daler og høye fossefall.

HYTTETUR I ETNEFJELLA (19–30 ÅR)
Dette er en tur til et fjellområde som er litt ukjent for mange. Men med direkte buss til 
Haukeliseter fra Oslo er dette en tur du ikke vil gå glipp av. Området byr på formasjoner og 
terreng du ikke finner andre steder i Norge.

HYTTETUR I TAFJORDFJELLENE (16–24 ÅR)
Mytiske Tafjordfjella står klar til å utforskes. Vi skal på hyttetur i høstens ville farger og du vil 
komme tilbake fra tur med uforglemmelige minner fra et fantastisk fjellområde i sekken.

HAR DU IKKE VÆRT DER ENDA? SNØHETTA (19–30 ÅR)
En real toppturhelg på Dovrefjell. Vi skal bestige legendariske Snøhetta fra vest, men prøver 
også å komme opp på flere mer ukjente topper i området.

STISYKKELTUR TIL GJENDESHEIM (19–30 ÅR)
Stisykler er en del av DNT ungs nye storsatsing. Bli med på tur til Gjendesheim for å prøve 
ut en av de 14 nye syklene som er på Gjendesheim.

  BARNAS TURLAG 
BARNAS FJELLEIR – GLITTERHEIM
Fem aktive dager med klatring, fisking, topptur, lek, padling, kortspill, 10kamp, nye venner 
og masse frisk luft.

FAMILIENS FØRSTE FJELLTUR – NY I FJELLET!
En lærerik ferskingtur for familier som er nybegynnere i friluftsliv og på fjellturer.

SETERLIV I IUNGSDALEN
Iungsdalshytta har barnevennlig turterreng, fiskevann og mye plass å boltre seg på. 
Møt dyrene og få et innblikk i seterdrifta under fjøsstellet.

FAMILIEDAGER PÅ GLITTERHEIM
Vi bruker Jotunheimen som lekeplass. Klatring, topptur, padling, lek og kanskje et bad for  
de tøffeste?

TOPPTURDAGER I RONDANE – NY
Turer til de mange massive toppene rundt Rondvassbu.

TURBODAGER PÅ GJENDEBU
Dagene innerst ved Gjende fylles opp med Bukken Bruseturer, leirleker, tunsysler og 
 annen morsom uteaktivitet.

TURBODAGER PÅ FONDSBU
Toppturer og dalturer, aking, matlaging ute og annen moro.

VAKRE DAGER PÅ SOTA SÆTER
En bestselger! Oppdagelsesturer, lek og moro rundt barnevennlige Sota Sæter.

I MOSKUSENS FOTSPOR PÅ DOVRE
Fra hytte til hytte i Dovrefjells ville og vakre natur. Kanskje når vi Snøhetta og ser moskusen?

HYTTE TIL HYTTETUR PÅ HARDANGERVIDDA
Fra hytte til hytte over Hardangervidda for tøffe friluftsfamilier.

AKTIVE DAGER PÅ GEITERYGGEN
Vi går på topper og utforsker Aurlandsdalen.
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EVENTYRLIGE DAGER PÅ SOTA SÆTER – NY
Med eventyr som tema blir dette noen fine dager på Sota Sæte tilrettelagt for de aller minste.

EKSPEDISJON JOTUNHEIMEN FOR SPREKE FAMILIER
Turer fra hytte til hytte over topp og bre! Overnatting på den høyestliggende DNThytta: 
Fannaråken.

FAMILIENS FØRSTE HYTTE TIL HYTTETUR – HARDANGERVIDDA
Ferskingtur for turvante familier som ønsker å finne ut hva hyttetilhytteturer, betjente og 
selvbetjente hytter handler om.

FINSE MED RALLARVEGEN OG BREVANDRING – NY
Sykkeltur på Rallarvegen og bretur på Hardangerjøkulen med Finsehytta som base.

RONDANE MED BESTEFORELDRE
Våre tur og aktivitetsledere legger til rette for lek og læring på Grimsdalshytta, sånn at voksne og 
barn kan fokusere på å ha det gøy sammen!

HØSTFERIE I JOTUNHEIMEN MED SJØRØVERTOKT
Turer, natursti og utelek, en dag med sjørøvertokt med båttur, skattejakt og sjørøvermiddag i 
høstfjellet ved Gjendesheim.

  FJELLSPORT

BREKURS OG BRETUR 
 
INTENSIVKURS BRE – JOSTEDALEN
Brekurset gir deg en innføring i brevandringens verden og hvordan du kan ferdes på og 
oppleve de ville breene på en tryggest mulig måte.

BREKURS FOR KLATRERE TOMANNS TAULAG
Kurset er for deg som mangler elementære brekunnskaper for å komme frem til og klatre 
de store høyreiste tindene. 

INTENSIVKURS BRE – JOTUNHEIMEN, SOGNEFJELLSHYTTA
Lær om breen, veivalg, ferdsel bruk av tau, stegjern, isøks og sikringsmidler, kameratredning 
og hvordan du trygt kan ferdes på og oppleve breen.

INTENSIVKURS BRE – JOTUNHEIMEN, TELT TURTAGRØ
Lær om breen, veivalg, ferdsel bruk av tau, stegjern, isøks og sikringsmidler, kameratredning 
og hvordan du trygt kan ferdes på og oppleve breen.

BREKURS FOR UNGDOM I BLÅISEN HARDANGERJØKULEN  
– DEMMEVASSHYTTA
Brekurs på Demmevass er en klassiker. Denne eventyrlige perlen var grunnlaget for 
 etableringen av breog fjellsportmiljøet i Den norske turistforening og klamrer seg til en 
liten fjellhylle rett ved Hardangerjøkulens spektakulære brefall; Rembesdalsskåkji.

BRETUR HARDANGERJØKULEN – DEMMEVASSHYTTA
Her får du oppleve isbreenes spektakulære landskap av dype sprekker og istunneller.  
Bli med på Hardangerjøkulen og til Demmevasshytta, en eventyrlig perle der grunnlaget 
for etableringen av bre og fjellsportmiljøet i Den norske turistforening ble lagt.

KLATREKURS
 
KLATREKURS NATURLIGE SIKRINGER – OSLO
På dette kurset vil vi lære deg å sette naturlige sikringer, lede lette ruter på egne sikringer, 
og få en introduksjon til kameratredning.

KLATREKURS – FRA INNE TIL UTE – OSLO
På dette kurset vil vi kunne lære deg å ta steget videre fra klatring inne på klatresenter ut til de 
utallige klatremulighetene som finnes i Oslo. Vi lærer deg det som skal til for at du trygt skal 
kunne sette opp topptau utendørs og lede på bolter. 
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KAMERATREDNINGSKURS KLATRING – OSLO
Skaff deg kompetanse til å hjelpe deg selv og din klatrepartner dersom uhellet skulle være ute.

NYBEGYNNERKURS KLATRING  – OSLO
Klatring er den perfekte avkobling. Du blir sterk og smidig, og det utvikler deg mentalt.  
Vi lærer deg det som skal til for at du trygt skal kunne klatre på topptau og lede bolter.

KLATREKURS NATURLIGE SIKRINGER, HEMSEDAL
Klatring på egne sikringer gir en helt annen frihet enn å klatre på bolter i etablerte 
 klatrefelt. Våre erfarne instruktører gir deg en innføring i det håndtverket dette er, slik at 
du får et godt og riktig grunnlag for å utvikle deg videre.

VIDEREGÅENDE KLATREKURS HURRUNGANE
Gjør deg klar til litt mer krevende klatreturer til de mer utilgjengelige toppene. Lær blant 
annet om taulagsrutiner og sikring ved klatring på klippe i variert og utsatt terreng.

KLATREKURS NATURLIGE SIKRINGER – BOHUSLÄN
Bli en bedre klatrer i Bohuslän, et av de beste områdene i verden for klatring på naturlige 
sikringer.

KLATREKURS FLERE TAULENGDER – NISSEDAL, TELT
Lengter du etter lengre klatreruter enn det du får i Oslo? Nissedal byr på en av Norges 
mest kjente lette ruter; Via Lara – 7 taulengder langs et nydelig riss.

FØRSTEHJELPSKURS – OSLO
Lær hvordan du kan løse sykdoms og skadesituasjoner som oppstår når man er på tur på 
steder hvor det kan ta lang tid å få hjelp.

FJELLSPORTKURS 
 
FJELLSPORTKURS NIVÅ 1 – SOGNEFJELLSHYTTA
De høyeste toppene finnes ofte i kombinasjonen med breer. Fjellsportkurs er for deg som 
trives i høyfjellet, og som ønsker å lære å ta seg frem på ulike klatre, bre og toppturer med 
luftige opplevelser og utrolige utsikter.

FJELLSPORTKURS NIVÅ 1 – JOTUNHEIMEN, TELT TURTAGRØ
De høyeste toppene finnes ofte i kombinasjonen med breer. Fjellsportkurs er for deg som 
trives i høyfjellet, og som ønsker å lære å ta seg frem på ulike klatre, bre og toppturer med 
luftige opplevelser og utrolige utsikter. 

FJELLSPORTKURS NIVÅ 2 – HURRUNGANE, TELT TURTAGRØ 
Kurset gir deg en videre innføring fra nivå 1 i fjellsport; tinderangling, klatring i fjell og 
ferdsel på bre. Tur og klatredelen blir høyest priorietert.

TURER (MED INSTRUKTØR) 
 
KLATREOPPLEVELSER VED STETIND
Stetind er Norges spektakulære Nasjonalfjell og et landemerke i Nordland. Bli med oss til 
Stetind og på klatreopplevelser i området rundt. 

KLATREOPPLEVELSER I LOFOTEN
I Lofoten og spesielt i området rundt Henningsvær og Svolvær ligger klatreperlene på rekke 
og rad. Bli med på klatreopplevelser ut mot havet.

BREER, TINDERANGLING OG 2000-METERTOPPER  
I HJERTET AV JOTUNHEIMEN
Tur spekket med breer, topper, traverser og sosial moro i fjella.
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TILBUD FOR INSTRUKTØRER 
 
FØRSTEHJELPKURS FOR INSTRUKTØRER 
Sosial og faglig kveld utendørs for fjellsport instruktører, med tips og triks innen fjellmedisin.

FJELLSPORTURER (MED TURLEDER) 
 
SURTNINGSSUE. SPYDSPISSEN I JOTUNHEIMEN ØST 
Har du lyst på en sprek fottur på forsommeren? Med Surtningsbreen i øst har Surtningssue 
en av de flotteste utsiktene i Jotunheimen. Bli med på turen og la deg overraske over denne 
skjulte perlen rett vest for Besseggen. 

TOPPTURER FRA TORFINNSBU
Ved bredden av Bygdin og foten av de trolske Torfinnstindane ligger Torfinnsbu. Målet for 
helgen er å bestige blant annet Kvitskardtinden (2193) og Nørdre Kalvehølotinden (2019), 
begge er 2000metertopper med fantastisk utsikt til Torfinnstindane og Jotunheimen i nord.  

TOPPER I HJERTET AV JOTUNHEIMEN
Dypt inne i hjertet av Jotunheimen, skjult bak høyere fjell i vest, nord og øst, ligger en 
rekke flotte fjellrygger og tinder som godt bevarte «hemmeligheter» og bare venter på 
fjellvandrere som tar turen lengst inn i Jotunheimens midtre.

FJELLSPORTTUR BLANT MEMURUTINDENE, VEOLTINDENE  
OG HEILSTUGUTINDENE
Bli med på tur blant Jotunheimens spektakulære tinder, flotte utsikter og spennende breer.

2000-METER-TOPPER I RONDANE
På denne turen får du mulighet til å krysse av flere av Rondanes luftige 2000 meterstopper.

INTSTRUKTØRKURS 
 
NF – KLATREINSTRUKTØR SPORT, OSLO
Kurset gir kompetanse til å instruere i klatring på boreboltsikret utendørs sportsklatreklippe, 
som NFgodkjent klatreinstruktør sport, i henhold til Nasjonal Stnadard. 

NF – METODEKURS KLATRING, OSLO
Metodekurset (instruktørkurs del 1) er første del av utdannelsen for å bli NFgodkjent 
klatreinstruktør, i henhold til Nasjonal Standard.  

NF – METODEKURS BRE, DEMMEVASS
Metodekurset (instruktørkurs del 1) er første del av utdannelsen for å bli NFgodkjent 
breinstruktør, i henhold til Nasjonal Standard.

NF – VEILEDERKURS KLATREINSTRUKTØR, HØYFJELL, HURRUNGANE
Dette er det avsluttende kurset i NF klatreinstruktør 1 i utdanningen, da spesielt  rettet 
mot høyfjellet. Ved bestått kurs så vil du kunne være instruktør på blant annet våre 
 klatrekurs og fjellsportkurs  som holdes i fjellet.

NF – VEILDERKURS KLATRING, LAVLAND, OSLO-OMRÅDET
Dette er det avsluttende kurset i NF klatreinstruktør 1 i utdanningen, da spesielt rettet 
mot lavlandet.
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Grønnsaker, bærbusker og frukttrær er flotte å se på, og de 
gir deg deilige smaksopplevelser. Det å dyrke selv er en artig 
hobby du kan ha gjennom hele sommerhalvåret og utover 
høsten – på balkongen, terrassen eller i hagen. 

HVERDAGER 10-20, LØRDAG 10-18, SØNDAG 12-18
For mer informasjon besøk oss på våre hjemmesider plantasjen.no

DYRK SELV!
 

Ta noe av det beste fra naturen til ditt eget uterom.
Vi har det du trenger. Velkommen til Plantasjen!

Plantasjen_DNT_Annonse_GYO_2018_LowR.indd   1 17.01.2018   10.47
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D  et er ingen overraskelse at de 
 frivillige er både limet og bære
bjelken i DNT. I 2004 ble dugnad 
kåret til Norges nasjonalord, og 

det er ikke tilfeldig. Dugnadsarbeid er en 
del av den norske folkesjelen og bare i DNT 
Oslo og Omegn er det over 940  frivillige 
turledere som hvert år tar med seg andre 
ut på tur i naturen. Uten denne armeen av 
 engasjerte frivillige kunne vi skutt en hvit 
pil etter  brorparten av de 75 113 turene og 
 arrangementene som DNT Oslo og Omegn 
har hvert eneste år.

De frivillige forlanger hverken heder 
 eller ære, men er drevet av idealisme. En av  
dem er Elise Koren som har vært turleder 
 siden 2011.

Elise Koren, frivillig turleder
– Min hovedmotivasjon er å ta andre med 
ut på tur for å dele gode opplevelser i stor
slått natur, sier Elise Koren. Hun er en av 
DNT Oslo og Omegns 940 turledere. Hun 
er et  sosialt vesen som elsker å gå på tur og 
sier at det  derfor føltes naturlig å begynne 
som  turleder.

– Jeg elsker å gå på tur, men det er ikke 
 alltid jeg får dratt med meg vennene mine. 
Siden jeg er veldig sosial av meg tenkte jeg 
at turlederrollen er noe som kunne passe 
meg, og det har klaffet ganske godt, forteller 
Koren. 

Hun har vært turleder i seks år og har ikke 
angret på valget. Hun har tatt både sommer 
og vinterturlederkurs i regi av DNT og kan 
nå lede alle slags turer. 

– Jeg trives veldig godt i turlederrollen.  
Vi turledere skal passe på at folk har det bra, 
og det er noe som ligger naturlig for meg. Jeg 

Fra 1868 – 2018 har gjengangsmelodien i DNT vært at man ønsker  
at andre også skal få naturopplevelser for livet.

Av Eivind Haugstad Kleiven

Deler turglede 

møter også veldig mye  forskjellige folk, både 
i selve organisasjonen og på  turene. Selv 
om det er litt jobb i forkant og i  etterkant, 
er det absolutt verdt det. Jeg får så mye  
igjen for å være turleder, både  personlig og 
 erfaringsmessig. Jeg synes det er en  veldig 
takknemlig oppgave. Og det er ikke til å 
 unngå at det skapes noen gode historier 
 underveis, forteller hun. 

På spørsmål om hva som er det mest 
 spesielle hun har opplevd i DNTregi må hun 
trekke på smilebåndet. 

– Vi var på en hytte der vi møtte et  turfølge 
fra Skottland. De lurte på om det var sånn at 
vi også bruker de blå bøttene som  dobøtter. 
Heldigvis fikk vi oppklart at her i landet 
 bruker vi dem til gulvvask, og så viste vi dem 
utedoen, sier hun latterfullt.

Da Thomas J. Heftye grunnla DNT i 1968 

var drømmen hans å få flere til å  oppdage 
norsk natur og nyte den friske fjelluften. 
I dag, 150 år etter, ser vi at motivasjonen 
til mange av våre frivillige er den samme. 
 Koren  erkjenner at hovedmotivasjonen 
 hennes er at andre skal få oppleve de  samme 
 natur opplevelsene som hun selv ikke klarer 
seg uten. 

– Det er en stor motivasjon for meg at 
 andre skal få oppleve det samme som jeg gjør 
i naturen. Det betyr mye å se hvor stor pris 
deltakerne setter på å være ute i  naturen. Jeg 
tror at jo eldre man blir, desto mer verdsetter 
man naturen. Den blir mye  viktigere for oss 
og jeg ser det er veldig mange som har godt 
av å være ute i naturen, forteller hun. 

– Jeg er takknemlig for at jeg får mulig
heten til å dra på så mange fine turer, 
 avslutter Elise.

«En av de beste turlederne  
jeg har gått med. Klarte på en 

 ypperlig måte å la alle få gå i sitt 
tempo, men likevel holde  

gruppa samlet.»

«The tourleader is a superstar,  
in my opinion.»

«Turlederen var oppmerksom  
på alle deltakernes trivsel og  

spredte god stemning gjennom  
hele turen.»

Glade turledere med turfølge på vei over Besseggen.
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TURLEDERUTDANNING
Har du vært mye på tur og ønsker å ta med 
andre ut? Da er DNTs turlederutdanning 
noe for deg. 

«Hovedfokuset i utdanningen er formidling, 
kunnskap,  ferdigheter og evner i henhold 
til friluftslivet og dets utfordringer.  Sentrale 
 temaer er orientering, veivalg, ledelse 
og kommunikasjon. Utdanningen utgjør 
en kursrekke over totalt seks helger  eller 
minimum 14,5 dager som gir en basis
kompetanse som sikrer trygghet og trivsel 
for turdeltakerne uansett årstid og alder.
 
Modul 1: DNTambassadør (modul 1) er det 
første og enkleste nivået, og er en utdanning 
for organisering og gjennomføringen av turer 
uten bruk av kart og kompass.

Modul 2: Grunnleggende turlederkurs 
 (modul 1+2) er det neste  nivået. Dette er en 
turleder sommerstid med begrensinger til 
sti og vei i nærmiljøet.

Modul 3: Sommerturleder(modul 1–3)  
er turleder sommerstid i  høyfjellet, og det 
 tredje nivået i utdanningen.

Modul 4: Vinterturleder (modul 1–4) er  
det øverste nivået i  utdanningen. En vinter
tur leder kan fungere som turleder ved alle 
DNTs arrangementer hele året.»

Les mer på dntoslo.no/frivillig

TILBAKEMELDING FRA  
TURDELTAKERE

Turleder Elise Koren.
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Tre favoritter fra 
Tursenteret

Her får du tre fine turtips for sommeren.

Skal du på din første hytte til hyttetur, er 
dette en fin start. Turen går i småkupert og 
mykt seterterreng som er mer lettgått enn 
andre fjellområder, og det er forholdsvis kort 
avstand mellom hyttene.
 
Dag 1:
Fra Liomseter følger du Jotunheimstien over 
Vakkerlifjellet og langs Nonstjønnkampen 
før ruta svinger nordover mot den selv
betjente hytta Storkvelvbu. Beregn ca 5  timer 
på denne turen.
 
Dag 2:
Fra Storkvelvbu følger du ruta på sørvest
siden av toppene Nordre og Søre Langsua til 
den selvbetjente hytta Haldorbu. Denne ruta 
tar ca 3,5 timer.

Dag 3:
Fra Haldorbu går ruta østover på snaufjellet 
til Liomseter. Denne ruta tar rundt 4 timer. 
Vel fremme på Liomseter kan du slappe av og 
unne deg et godt måltid.

Type tur: Fottur
Varighet: 3 dager
Vanskelighetsgrad: Enkel/Middels
Reise hit: Bil til Liomseter Turisthytte
Anbefaling: Utvid turen med én dag og legg 
inn en overnatting på Liomseter.

Et kunststykke av en anleggsvei fører deg ned 
den vakre Fortundalen. 1300 høydemeter på 
fire mil – godt at det går unnabakke!

Startpunktet ligger omkranset av 2000 
 meterstopper og breer i ville og vakre 
 Breheimen. Området er mest kjent for 
 attraktive fotturer, men å sykle den gamle 
anleggsvegen ned til Sognefjorden (Lustra
fjorden) er en flott opplevelse. Store  deler 
av turen går på en grusvei som slynger seg 
 gjennom landskapet. Du sykler fra karrig 
 høyfjellslandskap, gjennom ville  Fortundalen 
og ned til frodig jordbrukslandskap ved 
 fjorden.

Husk å ikke sykle for fort, for du sykler 
nemlig forbi mye som er verdt å få med seg. 
Fiskevann, fosser og juv, idylliske strender og 
historiske områder med gamle dyre graver. 
Nede i Fortun sykler du gjennom frukt

gårder og ser levende landbruk på nært hold. 
Vel fremme ved Lustrafjorden kan turen 
 avsluttes med et bad.

Fakta om turen
Turen har flere mulige start og stoppunkt. Vi 
anbefaler strekningen fra Middalsvatnet (1260 
moh.) øverst i Luster kommune til Skjolden og 
Lustrafjorden, innerst i Sognefjorden. Eller du 
kan starte litt lenger nede fra den betjente DNT
hytta Nørdstedalseter (935 moh.). Turen har en 
høydeforskjell på nesten 1300 meter og er fire 
mil lang, så husk å sjekke bremsene før start.

Type tur: Sykkeltur
Varighet: 1 dag
Vanskelighetsgrad: Enkel/middels
Tips: Nørdstedalseter har sykkelutleie  
i sommersesongen.

Kontakt et av våre Tursentre. Her har vi 
 kompetente turveiledere som ser frem til 
å dele sin kunnskap med deg. Enten du  
 trenger hjelp til å legge opp turen din  eller 
 generelle turtips. 

Tursenteret i Storgata:
Besøksadresse: Storgata 3, 0155 Oslo.  
Åpningstider: Man–fredag 10–17,  
Torsdag 10–18 og lørdag 10–15.
Telefon: (047) 22 82 28 00 / 22.  

Åpningstider på telefonen:  
Man–fredag kl. 08:30–16:00
Epost: turinfo@dntoslo.no

Tursenteret på Sørenga:
Besøksadresse: Friluftshuset, Sørengkaia 
124/128, 0194 Oslo.  
Åpningstider: Se friluftshuset.dntoslo.no
Telefon: (+047) 22 82 28 00 / 02
Epost: friluftshuset@dntoslo.no

SYKKELTUR I BREHEIMEN – frisk  sykkeltur fra fjell til fjord

FRA HYTTE TIL HYTTE I LANGSUA – lett helgetur

ØNSKER DU FLERE TURFORSLAG?

Mellom krokete furukjemper, åpne vidder 
og bortgjemte fiskevann lokker opplevelsene 
i et av de største sammenhengende urørte 
villmarksområdene i SørSkandinavia.

Dag 1:
Gå på merket sti fra Elgå til Svukuriset, ca 
3 timer. Du kan også sykle på grusveien 
inn til hytta, eller ta båten Femund II fra 
Elgå til  Revlingen og gå opp til Svukuriset,  
ca. 1 time.

Dag 2:
Fra Svukuriset går turen til Røvollen.  Stien går 
nordover langs foten av StorSvuku og ut på 
den steinete sletta i retning mot  Røvolltjønnan. 
Videre ned i bjørkeskogen til  Røvollen. Turen 
tar ca. 6 timer.

Dag 3:
Følg stien til Røoset nede ved Femund, ca 1,5 
time og få en fin båttur tilbake til Elgå.

Type tur: Fottur
Vanskelighetsgrad: Enkel/middels
Reis hit: Buss eller bil til Elgå.
Alternativer: Turen kan også starte eller 
ende i Synnervika. Buss hit fra Røros.
Tips: Rutetider Femund II – se svukuriset.
dnt.no

HYTTE TIL HYTTE I  FEMUNDSMARKA – opplev stillheten i villmarka

 

Liomseter

Skriurusten
Storkvelvbu

Haldorbu

Nonstjønnkampen
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Frisk sykkeltur fra Nørdstedalseter til Fortun. Vakkert i Langsua. Her ved Liomseter. Femundsmarka byr på ro og storslåtte naturopplevelser.

Rutebåten Femund II er en attraksjon vi kan anbefale.
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Fannaråkhytta

Fast

Arentzbu

Stølsdalen

Turtagrø

Sognefjellshytta

Krossbu

Bøvertun

Trulsbu

Medalsbu

Sprongdalshytta

Skjolden
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dette prOgrAmmet presenterer tilbudet i 
våre fjellområder. Men DNT Oslo og omegn 
har et stort tilbud også lokalt. Her får du noen 
smakebiter av våre nære turgleder.

LOKALE TURLAG
Vi har lokale turlag elleve steder i Akershus: 
 Asker, Bærum, Eidsvoll, Gjerdrum, Nannestad, 
Nittedal, Oppegård, Vestby, Ullensaker, Ås 
og Nesodden. Turlagene merker og rydder 
stier i ditt nærområde, og mange turlag tilbyr 
et stort utvalg av nærturer, arrangementer 
med Barnas Turlag og ulike aktivitetsdager. 
Alle turlagene har egne nettsider – følg med 
på ditt lokale turprogram! dntoslo.no/turlag 

VANDREGRUPPA
Vandregruppa er en turgruppe i Oslo som 
driftes på frivillig basis. Turene planleg
ges og arrangeres av frivillige turledere, og 
 gjennomføres hovedsakelig i Marka – men 
også på fjellet. Vandregruppa har eget styre 
og er selv ansvarlig for sin egen økonomi. Alle 
DNTmedlemmer er velkomne som  deltakere 
i Vandregruppa. vandregruppa.dnt.no 

NÆRTURER – AKTIV I 100
Dette er et tilbud til alle som ønsker å delta 
i hyggelige turfelleskap. De fleste  gruppene 
møtes på dagtid, men på Hovseter er det 
også en gruppe som møtes på kveldstid. 
Bli med på tur med din lokale turgruppe! 
Det er sosialt og hyggelig å gå på tur med 
andre som bor i nærheten av der du bor.  
dntoslo.no/ aktivihundre 

FRILUFTSHUSET SØRENGA
Friluftshuset ligger rett ved Sjøbadet på 
Sørenga og er et inspirasjons og samlings

sted for deg som vil være aktiv i og rundt 
Oslo. Sommerstid kan du leie kajakk og ta 
kajakkurs. Hele året kan du buldre i buldre
rommet, delta på inspirasjonskvelder med 
foredrag og filmer, få turveiledning og kjøpe 
turutstyr i Tursenteret, delta på senioryoga 
eller ungdomskvelder. Du kan også engasje
re deg som frivillig i DNT Oslo og Omegns 
 arbeid. friluftshuset.dntoslo.no 

BARNAS TURLAG OSLO OG OMEGN 
Barnas Turlag er et tilbud til  barnefamilier 
med barn i alderen 0–12 år. Vi har flere  Barnas 
Turlag i Oslo og Omegn. De fleste turene er 
for barn og voksne sammen, men det er også 
turer kun for barna. Våre trivelige trille turer 
er et populært og hyggelig tilbud for alle 
hjemmeværende mødre og fedre.  Turene går 
hver uke hele året. barn.dntoslo.no 

DNT UNG OSLO
DNT ung Oslo er for ungdom i alderen  
13–26 som er nysgjerrige på  friluftsaktiviteter 
og liker å være ute! Ungdomsmedlemmer får 
rimelig overnatting på hyttene i Marka – så 
hvorfor ikke ta med noen venner og utforske 
Marka? Eller bli med på en av fellesturene  
– velg mellom turer i nærmiljøet, på fjellet 
og ute på fjorden i kajakk. ung.dntoslo.no 

SENIOR 60+
DNT Oslo og Omegn tilrettelegger for et godt 
og variert turog trimtilbud for  seniorene. 
Den populære Turbussen kjører stadig til nye 
turmål, antall heldagsturer og fjellturer er 
større enn noen gang, og det finnes et stort 
antall lokale turtilbud å delta på. Bli med  
– vi byr på trivelige turledere og gode natur
opplevelser! dntoslo.no/senior 

DNT FJELLSPORT OSLO 
For de som liker litt ekstra utfordring på 
tur, har vi fjellsportgruppa. DNT fjellsport 
Oslo arrangerer turer og kurs innenfor 
 aktivitetene klatring, isklatring, toppturer 
på ski, spreke fjellskiturer, brevandring og 
 tinderangling. fjellsport.dntoslo.no 

FERSKINGKURS
Kurs åpne for alle som ønsker å lære mer om 
friluftsliv, enten de er helt nybegynnere eller 
har gått litt på tur allerede. Deltakerne skal 
bli trygge og få selvtillit og motivasjon til å 
komme seg ut i naturen, først og fremst på 
dagsturer i eget nærmiljø. Kurset er praktisk, 
og deltakerne prøver bålfyring, matlaging 
ute, kart og kompass og turplanlegging.

INTERNASJONALT TURFELLESKAP 
Er du ny i Norge eller ny i Oslo? Ønsker du 
å være med i et internasjonalt turfelleskap? 
DNT Oslo og Omegn arrangerer blant annet 
internasjonale søndagsturer, turer fra Tøyen 
og Mortensrud, gratis arrangementer og «Lek 
deg Sprek» – sistnevnte er ukentlig  aktiviteter 
for barn hver uke, tre ulike steder i Oslo.  
dntoslo.no/internasjonal

NÆRTURER
NATUR RETT UTENFOR STUEDØRA 

VIL DU VITE MER? 
Besøk oss på dntoslo.no/aktivitet  

og finn DIN aktivitet. Du kan også gå  
innom  Tursenteret i Storgata 3 eller på 

Sørenga for flere tips. I brosjyren  
«NÆR» får du en presentasjon av tilbudet  

av turer og aktiviteter lokalt og  
alle markahyttene. 

Er du ny i Oslo? Bli med på våre internasjonale søndasturer.
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Våre lokale turlag tilbyr aktiviteter for store og små.På Friluftshuset på Sørenga kan du leie kajakk.
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De beste beslutningene
tas over en kopp
kaffe i marka
Aberdeen Standard Investments er stolt sponsor av Kobberhaughytta  
og DNT Oslo og Omegn.

aberdeenstandard.com

Navnet Aberdeen Standard Investments benyttes om investeringsvirksomhetene i Aberdeen Asset  
Management og Standard Life Investments.
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Det viktigste utstyret/bekledningen er skrevet 
med uthevet skrift, dette bør skaffes eller lånes, 
ellers er mye opp til personlige preferanser.

Bekledning
n   Regntøy (jakke og bukse)
n   Tynn vindjakke og turbukse  

(med god fukttransport)
n   Trøye og longs i ull/ullblanding + ekstra sett
n   Sokker med høy andel ull og god passform  

+ ekstra sokkeskift
n   Noe ekstra varmt tøy til overkroppen  

for pauser etc.: Tykk ull-/fleecejakke eller tynn 
varmejakke (dun eller primaloft etc.)

n   God lue, gjerne en tykk og en tynnere, i ull
n   Ullvotter eller andre hansker/votter som er 

varme selv når de er våte (gjerne en vanntett 
skallvott om det er meldt mye nedbør)

n   Lette innesko/tøfler og inneklær
n   Fjellstøvler (og gjerne gamasjer om det er 

vått/mye snø i terrenget)
n   Shorts og t-skjorte (ull/kunstfiber) hvis det er 

meldt varmt vær

Utstyr
n   Ryggsekk med passe volum til innholdet 

(40–60 liter)
n   Flere mindre, vanntette pakksekker,  

eller én større, vanntett pose som passer  
til sekkerommet

n   Lakenpose (ev. lett sovepose)
n   Førstehjelpssaker inkl. gnagsårplaster  

og sportstape
n   Toalettsaker og et lite/lett håndkle
n   Litt toalettpapir og fyrstikker i vanntettpose
n   Solbriller og solkrem
n   Myggmiddel/myggnett
n   Kart, kompass og kartmappe 
n   Liten kniv
n   Liten hodelykt
n   Mat/snacks for dagen og drikkeflaske  

(ev. termos til varmt drikke)
n   Penger/kort
n   DNT-nøkkel 
n   Medlemskort i DNT
n   Ekstra proviant, hvis du skal besøke  

ubetjente hytter 
 
En slik utrustning veier totalt 7–12 kg.

Finn flere tips og råd for turen på dnt.no/fjellvett/

n   Med et ekstra skift ullundertøy har du ett sett på 
tur og det andre inne på hytta. Ved behov skyll/
vask undertøyet når du er på hytta.  
Det tørker greit til neste dag.

n   Bruk gjerne ullnetting som innerste lag. 
 Nettingstrukturen gir mye stillestående luft som 
isolerer, samtidig som det har en stor overflate 
og tørker raskere enn vanlig  ullundertøy.

n   «Lette inneklær», kan være en tynn/lett 
 mikrofiberbukse i tillegg til det ekstra settet du 
har med ullundertøy.

n   Ha gjerne med tøfler eller crocs som lette 
innesko.

n   Varmejakke gir raskt og effektivt varme i  pauser. 
Tas utenpå ytterjakke ved oppholdsvær. 

n   Til vintertur vil ytterbekledning i vindtett bomull 
eller mikrofiber oftest gi bedre  fukttransport enn 
allværsbekledning. Men man må da vurdere 
værvarselet og eventuelt ha regntøy i sekken.

n   Søkestang vil hjelpe til med å vurdere om en 
snøskavl er stor nok til å grave seg inn i.

n   Spade, vindsekk, liggeunderlag og en 
 tilstrekkelig varm sovepose skal alltid være med 
vinterstid. Dette er utstyret som redder liv i fjellet.

ANDRE TIPSen riktig pAkket sekk skal først og fremst 
inneholde alt man trenger på den  planlagte 
 turen, den skal være lett nok til at man ikke sliter 
seg ut og bæresystemet bør være  dimensjonert 
for bagasjevekten. I tillegg har det mye å si at 
man klarer å balansere  vekt fordelingen av det 
man pakker på en god måte. 

Dette innebærer at man skal pakke det 
 tyngste (termos, mat, verktøy, tettpakkede 
klær i lufttett pakksekk) inn mot ryggen, og 
fyller opp med løst pakkede klær/isolasjons
plagg lenger ut fra ryggen. Sørg også for å 
få de tunge sakene sentrert, eller med like
vekt på hver side av sekken (f.eks. termos og 
full drikkeflaske på hver sin side av ryggen). 
 Sovepose kan plasseres i bunnen, sammen 
med innetøy og saker man ikke regner med 
å trenge i løpet av dagen ute på tur. Øverst i 
hovedrommet, lettere tilgjengelig, er det lurt 
å ha mat og drikke, ekstra ulltrøye og varme
jakke for pauser i løpet av dagen. I topplokk/
sidelommer er det praktisk å ha småsaker 
som DNTnøkkel, multiverktøy, hodelykt og 
ting man trenger rask tilgang til, som snacks 
og førstehjelpsaker. 

De fleste  sekker er  utstyrt med side
kompresjonsstropper for å  minimere volumet 
på sekken når den ikke er  fullpakket, og å 

samtidig dra vekten nærmest mulig  ryggen 
for bedre  balanse og bærekomfort. Det er 
viktig å pakke så vanntett som  mulig, spesielt 
på lengre turer med varierende vær. Det er 
en fordel å pakke i flere, mindre pakksekker 
for å ha mer orden i sekken, men det er også 
mulig å pakke f.eks. i plastposer og å bruke 
et regntrekk som dekker hele sekken for å 
holde det mest mulig tørt. 

En ekstra bonus ved bruk av  pakksekker 
er at man kan presse ut  mesteparten av 
 luften, og dermed  komprimere innholdet 
maksimalt.

KUNSTEN Å PAKKE LETT
De fleste kan egentlig klare seg fint med en 
sekk på ca. 45 liter og 7–8 kg for en flere 
dagers sommertur fra hytte til  hytte, men 
dersom man først har en sekk på 60–80 
 liter er det  erfaringsmessig  vanskelig å 
 unngå å fylle opp sekken. I  tillegg  kommer 
 hensynet til om man ønsker  bedre 
 bære komfort og dermed en sekk med 
 høyere egenvekt, eller om man er villig til 
å fire på komfortkravene for å spare vekt 
også her. Det er  dessverre slik at det ofte er 
 dyrere med  lettvektsutstyr og bekledning 
enn  vanlig, tyngre utstyr og bekledning.  

SLIK PAKKER DU  
TURSEKKEN

PAKKELISTE FJELLTUR HYTTE-TIL-HYTTE

De fleste klarer seg fint med en sekk på 45 liter og 7–8 kg på en hytte til hytte tur på sommeren.
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SOMMER

Teksten er et utdrag fra boka «26 kjappe 
kurs i friluftsliv». Boka får du kjøpt i våre 
tursentre eller på dntbutikken.no
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En godt pakket sekk gjør turen lettere.

Det du trenger i  
løpet av dagen

Høyest vekt

Sovepose og lignende

En godt pakket sekk har det tyngste 
inn mot ryggen, og det du trenger i 
løpet av turen, øverst i sekken.

Det viktigste for å klare å pakke lett er 
 allikevel ikke at man kjøper de letteste 
 produktene, men at man bygger erfaring 
fra tur til tur ved å  notere seg hva man 
klarte seg uten for hver tur.  Etter hvert vil 
man også lære seg til å i større grad la tøy 
tørke på kroppen ved å roe ned  tempoet 
siste del av dagsmarsjen, i  tillegg til at man 
 finner enkelte plagg som kan dekke et bredt 
 temperaturspekter og som samtidig veier 
lite. Produktene som gir mest  vektbesparelse 
for pengene er sekken og eventuelt sovepose 
og telt.



Å male røde T’er på steiner i avsidesliggende 
strøk kvalifiserer kanskje ikke til Statens 
kunstnerstipend. Men arbeidet med å 
merke og vedlikeholde 20.000 kilometer 
med stier er et lite kunststykke i seg selv. 
En slik tilrettelegging av naturopplevelser 
er vi helt alene om i verdenssammenheng. 
Frivillig innsats har vært grunnfjellet i 
DNT siden starten i 1868. 

Som medlem, frivillig eller 
samarbeidspartner bidrar du til 

Norges vakreste dugnad – og med din 
hjelp kan vi fortsette i 150 år til. 

Om betydningsfulle 
nasjonalromantiske 
malere fra nyere tid

DET LIGGER I VÅR NATUR

Takk  for  bidrag  M
atija  Fabijan  (foto)



 Breheimen

 Dovrefjell

 Jotunheimen

 Skarvheimen

 Hardangervidda  Oslomarka

 Langsua 

 Rondane

 Femundsmarka

 Alvdal Vestfjell
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TRIVELIGE 
BETJENTE HYTTER

Nyt den gode atmosfæren på DNT hyttene. Her møter du hyggelige fjellfolk i alle aldre! 
På de betjente hyttene kommer du til dekket bord med herlige treretters middager, ofte tilberedt  

med lokale råvarer. Turpraten går lett rundt middagsbordet og fortsetter i peisestua.  
Gå fra hytte til hytte eller bo fast i flere dager. DNT-medlemmer kan bestille fast opphold.

JOTUNHEIMEN
Fastlands-Norges mektigste 
 fjellmassiv. Her er grupper av 
skarpe fjellrygger som ender i 
høyreiste tinder, høye  platåer og 
flyer. Mellom tinder og rygger 
går dype daler, mange  frodige 
med elver, fosser og sjøer. 
Galdhøpiggen,  Glittertind og 
mer enn 230 andre  fjell topper 
over 2000 meter er det 
 karakteristiske for  Jotunheimen, 
– vårt mest kjente  fjellområde. 
Kjente klassiske ruter som 
 Besseggen og  Bukkelægret 
 trekker årlig tusenvis av  
 fot-turister hit.

GJENDEBU
Jotunheimen
Åpningstid: 24/6–23/9
Moh.: 990 
Overnatting: 119 senger
Bestyrer: Lars Åge Hilde 
Tlf.: 61 23 89 44 
Utenom sesong: 915 74 965
E-post: gjendebu@turistforeningen.no 
dnt.no/gjendebu

GLITTERHEIM
Jotunheimen
Åpningstid: 22/6–16/9
Moh.: 1384 
Overnatting: 137 senger
Bestyrer: Knut og Tone Vole  
Tlf.: 61 23 18 33 
Utenom sesong: 
61 21 22 86 / 900 15 529
E-post: glheim@online.no 
dnt.no/glitterheim

SKOGADALSBØEN
Jotunheimen
Åpningstid: 22/6–16/9
Moh.: 833 
Overnatting: 87 senger
Bestyrer: Ole Martin Moen 
og Trine Marie Johansen
Tlf.: 975 69 094  
Utenom sesong: 941 41 250 / 960 11 910  
E-post: skogadalsboen@ 
turistforeningen.no
dnt.no/skogadalsboen

GJENDESHEIM
Jotunheimen
Åpningstid: 8/6–7/10
Moh.: 994 
Overnatting: 185 senger
Bestyrer: Marius Haugaløkken og 
Anne Katrin Taagvold
Tlf.: 61 23 89 10 
Utenom sesong: 416 66 301
E-post: gjendesheim@ 
turistforeningen.no
dnt.no/gjendesheim

FONDSBU
Jotunheimen
Åpningstid: 29/6–7/10
Moh.: 1065 
Overnatting: 100 senger
Bestyrer: Solbjørg Kvålshaugen
Tlf.: 970 74 218
Utenom sesong: 906 92 462
E-post: post@fondsbu.no
dnt.no/fondsbu

FANNARÅKHYTTA
Jotunheimen
Åpningstid: 29/6–9/9
Moh.: 2068 
Overnatting: 34 senger  
Norges høyest beliggende turisthytte
Bestyrer: Eldar og Melissa Venes
Tlf.: 481 52 244 / 913 28 347
E-post: fannarakhytta@ 
turistforeningen.no
fannarakhytta.dnt.no

KRÆKKJA
Hardangervidda
Åpningstid: 29/6–9/9, 14/9–19/9
Moh.: 1161
Overnatting: 85 senger
Bestyrere: 
Elin Wiborg og Kjell  Slåtten
Tlf.: 478 13 660 
Utenom sesong: 32 08 91 30
E-post: kraekkja@turistforeningen.no
dnt.no/kraekkja

SANDHAUG
Hardangervidda
Åpningstid: 29/6–9/9
Moh.: 1250 
Overnatting: 80 senger
Bestyrere: 
Jan Tyssebotn og Brita Gjerde
Tlf.: 917 66 225 
Utenom sesong:  
905 07 109 / 971 21 196
E-post: sandhaug@turistforeningen.no
dnt.no/sandhaug

LITLOS
Hardangervidda
Åpningstid: 29/6–9/9
Moh.: 1180
Overnatting: 52 senger 
Bestyrer: Jarle Viskjer
Tlf.: 00881641414663 
Utenom sesong: 416 61 636 
E-post: litlos@turistforeningen.no
dnt.no/litlos

RAUHELLEREN
Hardangervidda
Åpningstid: 29/6–15/9
Moh.: 1221 
Overnatting: 58 senger
Bestyrere:  
Mona og Hans Olav Lægreid
Tlf.: 415 50 404
E-post: post@rauhelleren.no
DNT Drammen og Omegn
rauhelleren.no

MÅRBU
Hardangervidda
Åpningstid: 29/6–9/9
Moh.: 1130 
Overnatting: 46 senger
Vertskap: SveinArne Tyssebotn  
og Oda Mykkeltvedt
Tlf.: 901 18 056
E-post: marbu@turistforeningen.no
DNT Drammen og Omegn

MOGEN
Hardangervidda
Åpningstid: 22/6–16/9
Moh.: 950
Overnatting: 50 senger
Vertskap: Kyle O’Donoghue og 
Marthe Isaksen
Tlf.: 971 51 530
E-post: mogen@dnt.no
DNT Telemark
ut.no/mogen

KALHOVD
Hardangervidda
Åpningstid: 23/6–9/9  
Moh.: 1100
Overnatting: 75 senger
Vertskap: Kjersti Wøllo og  
Petter Martinsen
Tlf.: 901 20 131 
E-post: kalhovd@dnt.no
DNT Telemark
dnt.no/kalhovd

GAUSTATOPPEN T.H.
Hardangervidda
Åpningstid servering: 18/5–15/10
Moh.: 1860 
Overnatting: 11 senger, sovesal
Tlf.: 971 33 309 
E-post: gaustatoppen@dnt.no
DNT Telemark
dnt.no/gaustatoppen

HARDANGERVIDDA
Hardangervidda er Nord- 
Europas største høyfjellsplatå. 
Her er det langstrakte  vidder, 
fiskemuligheter i  massevis, 
rikt dyre- og planteliv og 
 spektakulære fosser. Vestre del 
av Hardangervidda er kupert, 
og en av Norges største breer, 
 Hardangerjøkulen, ruver i nord 
vest. Hårteigen, 1690 moh, er 
selve veiviseren på Hardanger-
vidda. Dens  karakteristiske, 
 høyreiste form ser du i 
 synsranden nesten uansett  
hvor du går.

FINN DIN  FAVORIT THY T TE
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BREHEIMEN
Breheimen ligger vest 
for  Jotunheimen, mellom 
Sogne- fjorden, Nordfjord 
og Bøver dalen. Jostedals-
breen,  Fortundalsbreen og 
 Tverrådals kyrkja kan  oppleves 
her i Breheimen, kanskje 
Norges mest mangfoldige 
fjellområde. Navnene oser av 
snø, kulde og barske fjellfolk i 
tau over gapende bresprekker, 
men rommer også mye mer. 
Frodige og  grønne daler, karrig 
 høyfjells natur toppet av breer  
gir store kontraster.  Breheimen  
ble  nasjonalpark i 2009.

NØRDSTEDALSETER
Breheimen
Åpningstid: 22/6–9/9
Moh.: 937 
Overnatting: 40 senger
Bestyrere: MajBritt og  
Lars Halvard Finskud 
Tlf.: 950 76 382 / 570 03 299
Utenom sesong: 
951 13 513 / 993 91 777
E-post: nordstedalseter@
turistforeningen.no
dnt.no/nordstedalseter

SOTA SÆTER
Breheimen
Åpningstid: 22/6–16/9
Moh.: 740 
Overnatting: 86 senger
Bestyrer: Åsmund Galde og  
Birgit Jonsdotter Løyland
Tlf.: 478 15 977 
Utenom sesong:  
928 93 226 / 915 30 651
E-post: sotaseter@turistforeningen.no
dnt.no/sotaseter

SKARVHEIMEN
Naturen er svært variert i 
 fjellområdet som fikk navnet 
Skarvheimen så sent som i 
1995. Fra Hemsedal i øst 
til Aurland i vest, fra Tyin og 
Filefjell i nord til Hallingdal 
og  Bergensbanen i sør, fins alt 
fra brede  daler og vide flyer til 
kvasse  tinder og stupbratte lier. 
Her møtes Øst- og Vestland  
i et mektig favntak.

FINSEHYTTA
Skarvheimen
Åpningstid: 1/7–23/9
Moh.: 1223
Overnatting: 162 senger
Bestyrere: Rigmor og Edvar Sæbø
Tlf.: 56 52 67 32 
Utenom sesong: 
482 57 055 / 908 52 245
E-post: finsehytta@turistforeningen.no
dnt.no/finsehytta

IUNGSDALSHYTTA
Skarvheimen
Åpningstid: 29/6–16/9
Moh.: 1111 
Overnatting: 52 senger
Bestyrere: Geirmund Tormodsgard  
og Jarle Tvedt
Tlf.: 975 89 394
E-post: post@iungsdalen.no
dnt.no/iungsdalshytta

GEITERYGGHYTTA
Skarvheimen
Åpningstid: 22/6–23/9
Moh.: 1229
Overnatting: 86 senger 
Bestyrer: John og Marit Wøllo
Tlf.: 906 01 453
Epost: geiteryggen@
turistforeningen.no
dnt.no/geiterygghytta

RONDANE
Rondane er et praktfullt 
 fjellområde. Området har 
 flere 2000-meters topper, 
som f.eks. Rondeslottet, 
Høgronden og Storronden, 
men også frodige daler og rikt 
planteliv. Rondane er for deg 
som både vil opp på  topper, 
og for deg som vil rusle 
langs frodige lettgåtte stier. 
Rondane ble Norges første 
nasjonalpark i 1962.

RONDVASSBU
Rondane
Åpningstider: 22/6–7/10
Moh.: 1173 
Overnatting: 128 senger
Bestyrer: Øystein Gården
Tlf.: 61 23 18 66 
Utenom sesong: 90 50 53 76
E-post: rondvassvbu@
turistforeningen.no
dnt.no/rondvassbu

BJØRNHOLLIA
Rondane
Åpningstider: 22/6–16/9
Moh.: 914 
Overnatting: 90 senger 
Bestyrere: 
Beate Øygarden og Svein Aaseng
Tlf.: 901 11 380 
Utenom sesong: 
971 60 868 / 901 48 920
E-post: bjornhollia@
turistforeningen.no
dnt.no/bjornhollia

GRIMSDALSHYTTA
Rondane
Åpningstider: 22/6–16/9
Moh.: 1000 
Overnatting: 66 senger 
Bestyrere: 
Sonja Rykhus og Rune Sundt
Tlf.: 45 29 81 55 / 61 23 17 88 
Utenom sesong: 
970 13 264 / 900 55 742
E-post: grimsdalshytta@
turistforeningen.no
dnt.no/grimsdalshytta

FEMUNDSMARKA
På begge sider av den mektige 
innsjøen Femunden, som er 
Norges tredje største innsjø, 
ligger Femundsmarka. Innsjøen 
er på 201 kvadratkilometer, og 
strekker seg seks mil nordover 
fra Femundsenden i Hedmark til 
Nordvika i Sør-Trøndelag. Midt 
utpå er det nesten som å befinne 
seg på havet – bare 662 meter 
høyere! Dette innlandshavet har 
gitt navn til de store skogs og 
 viddeområdene rundt sjøen og 
inn til svenskegrensa. 

SVUKURISET
Femundsmarka
Åpningstid: 17/5–21/5, 22/6–2/9, 
28/9–7/10
Moh.: 830 
Overnatting: 43 senger
Bestyrere:  
Cato Madvig og Leela M. Guenin
Tlf.: 476 12 496  
Utenom sesong:  
476 12 496 / 64 92 91 50
E-post: svukuriset@turistforeningen.no
dnt.no/svukuriset

LANGSUA
Mellom Valdres og Gudbrands-
dalen finner vi Langsua, som 
rommer granskog og furumoer, 
bjørkelier og steinflyer, topper og 
tinder. Få fjellområder i Norge 
kan måle seg med Langsua når 
det gjelder frodighet høyt til fjells. 
Langsua er fremdeles et  område 
som har en fin blanding av 
 uberørt natur og fredelige seter-
miljøer. Et fint og lett turterreng 
med kort avstand mellom hyttene, 
og med den betjente DNT hytta 
Liomseter som knutepunkt.

LIOMSETER
Langsua
Åpningstid: 22/6–16/9
Moh.: 915
Overnatting: 40 senger
Bestyrere: Unni Stokstad og  
Kai Morten Nilsen
Tlf.: 614 11 151 
Utenom sesong:  
481 69 742 / 911 38 653
E-post: liomseter@
turistforeningen.no
dnt.no/liomseter

SELVBETJENINGS-
HYTTER

BREHEIMEN 
• Arentzbu, 22 senger
• Fast, 10 senger
• Navarsete, 9 senger
• Skridulaupbu, 4 senger
• Slæom, 20 senger
• Sprongdalshytta, 12 senger 
• Trulsbu, 12 senger
• Vigdalstøl, 10 senger
• Torsbu, 14 senger  
 (Tafjordfjella) 

FEMUNDSMARKA 
• Marenvollen, 13 senger
• Narjordet, 6 senger
• Raudsjødalen, 14 senger
• Røvollen, 25 senger 
• Ellefsplass, 12 senger
• Knausen, 7 senger
• Sæter, 20 senger

LANGSUA 
• Fehytta (ved Liomseter),  
 10 senger
• Haldorbu, 16 senger 
• Storhøliseter, 18 senger 
• Oskampen, 12 senger 
• Skriurusten, 16 senger 
• Storkvelvbu, 27 senger
• Storeskag, 11 senger 
• Svarthamar, 9 senger

JOTUNHEIMEN 
• Olavsbu, 52 senger 
• Tomashelleren, 14 senger
• Torfinnsbu, 25 senger
• Yksendalsbu, 18 senger
• Stølsdalen, 11 senger
• Stølsmaradalen, 7 senger  
 (ubetjent)

HARDANGERVIDDA 
• Helberghytta, 16 senger
• Hellevassbu, 26 senger 
• Lufsjå, 14 senger
• Lågaros, 38 senger 
• Kjeldebu, 51 senger
• Middalsbu, 12 senger 
• Rembesdalseter, 18 senger 
• Torehytten, 24 senger 
• Stordalsbu, 12 senger
• Tyssevassbu, 12 senger

ALVDAL VESTFJELL
• Korsberghytta, 13 senger
• Storgrytdalseter, 15 senger

RONDANE/DOVRE 
• Eldåbu, 18 senger
• Gråhøgdbu, 8 senger
• Jammerdalsbu, 12 senger
• Reinheim, 36 senger

SKARVHEIMEN 
• Bjordalsbu, 26 senger
• Breistølbu, 11 senger
• Kljåen, 8 senger 
• Kongshelleren, 12 senger 
• Slettningsbu, 14 senger 
• Sulebu, 24 senger

DOVREFJELL
Snøhetta på Dovre ble i 
 tidligere tider regnet for å være 
 Norges høyeste fjell. I dag vet 
vi bedre, men det er lett å være 
enig i at Snøhetta-massivet er 
 imponerende, der det rager høyt 
og fritt over fjellviddene på Dovre. 
Vest for Snøhetta  forandrer 
fjellformasjonene karakter. 
Fjellene mellom Sunndalen og 
Romsdalen er atskillig villere enn 
de lenger øst.

SNØHEIM
Dovrefjell
Åpningstid: 22/6–7/10
Moh.: 1474
Overnatting: 80 senger; 2 og 4 
sengsrom og sovesal
Bestyrere: Marit og Kjell 
 Hjellødegård
Tlf.: 47 86 22 86 / 950 41 555  
/ 913 66 779
E-post: snoheim@turistforeningen.no 
dnt.no/snoheim

Med et medlemskap 
og DNTs standard-
nøkkel har du tilgang 
til et stort nettverk av 
hytter i de  sentrale 
fjellområdene i 
Norge. De fleste 
 hyttene ligger langt 
til fjells med et utsyn 
du sent vil glemme. 
Her kan du virkelig 
finne ro for kropp og 
sjel. Hyttene er utstyrt med alt du trenger av kopper og kar, mat,  
ved og gass. Har du ikke forsøkt før? Da er det på tide å ta i bruk 
denne fantastiske medlemsfordelen.

Alle selvbetjeningshyttene er låst med en standard DNT-lås.  
Husk alltid å ha med DNT-standardnøkkel på tur. Medlemmer 
kan deponere på nøkkelen, som fås i Turinformasjonen i Storgata 
3 i Oslo, på betjente hytter, andre lokale Turistforeninger og flere 
 turistkontorer, samt i dntbutikken.no.

Mer informasjon om våre selvbetjeningshytter finner du på  
våre nettsider dntoslo.no

I mange av våre fjellområder har 
andre medlemsforeninger og 
 lokale fjellstyrer hytter i rutenettet. 
For komplett oversikt se ut.no.

Eldåbu.

AURLANDSDALEN  
TURISTHYTTE, ØSTERBØ
Skarvheimen
Åpningstid: 25/5–14/10
Moh.: 820
Overnatting: 100 senger 
Bestyrer: Olav Slettebakken  
og Astrid Heggdal
Tlf.: 414 27 444 / 483 88 287  
/ 918 17 116
E-post: aurlandsdalen@ 
turistforeningen.no
aurlandsdalen.dnt.no



HUSK
RETT I KOPPEN PÅ TUR

– få gratis rørepinne!*

*Finnes på alle trær og busker i nærheten av der du går på tur. 

UNIKT 

DESIGN: 

INGEN ER 

LIKE!

TORO Rett i koppen er stolt samarbeidspartner 
med DNT Oslo og Omegn. Vi støtter deres arbeid 
på alle selvbetjente hytter.


