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I forbindelse med koronautbruddet er systemet og kapaisiteten på hyttene lagt om. 
På grunn av den begrensa kapasiteten vil booking skje via kontoret til Kongsberg. 
Forhåndsbestilling er obligatorisk på alle hytter, det er ikke mulig med dagsbesøk 

eller drop in. 
Tilbudet er kun til medlemmer av DNT, 

 og du må ha et betalt medlemskap for å booke. 
 
 
Hvordan booke overnatting: 
* Alt besøk skal skjem med forhåndsbooking, og forhåndsbetaling. 
* du booker ved å sende mail til Kongsberg@dnt.no.  
   Fortell hvilken hytte, når og hvor mange dere er, sammen med medlemsnummer. 
* En bekreftet reservasjon gjelder i inntil 1 uke før betaling må være mottatt. 
* For å ivareta krav om avstand i hytta bør man koordinere med andre gjester på tunet 
   for bruk av felles utstyr og rom der det er behov for det. 
   Det er kun på våre største hytter det er mulighet for mer enn ett turfølge i hovedhytta, men 
   mange hytter har anneks. 
* Skriv deg inn i protokollen på vanlig måte, merk med forhåndsbetaling. 
*	Alle gjester plikter å opptre hensynsfullt i samsvar med DNTs smitteverninstruks, og følge      
   oppslag på hyttene og gjeldende smittevernregler fra aktuelle myndigheter.   
* Alle gjester bes være fleksible og opptre hensynsfullt for å ivareta avstand av 
   smittevernhensyn. Ved nød skal det gis soveplass. 
 
 
Dersom utvask ikke er godt nok kan foreningen sende regning på vask i etterkant. 
Vaskeliste vil bli tilsendt alle som booker. 
 
Følgende regler gjelder for avbestilling på KOT sine hytter: 
* Avbestilling frem til 5 dager før oppmøtedag gir rett til full refusjon. 
* Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til 
refusjon. 
*Ønsker du å avbestille må du legg ved ordrebekreftelsen og send mail til 
kongsberg@dnt.no. Om endringen fører til refusjon; legg ved ditt kontonummer for 
tilbakebetaling. 
 
 
 
 
 

All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er 
låst. Ved å betale for oppholdet godkjenner du disse vilkårene, og bekrefter at du 

å ha lest denne informasjonen. 
 


