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TURPROGRAM
2017 FREDRIKSTAD, SARPSBORG OG HVALER

TURTILBUD FOR HELE FAMILIEN FRA DNT NEDRE GLOMMA
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”DNT arbeider for å fremme  enkelt, 
aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv 
og for sikring av friluftslivets natur –og 
kulturgrunnlag ”  (DNTs formålsparagraf)

Vi går nå inn i et år med flere enn 3000 
medlemmer i vår forening. Dette er bare helt 
supert!!!  At så mange vil være DNTere vitner vel 
om at vi i Østfold ønsker å ta vare på egen helse, 
prioritere gode naturopplevelser og ta aktivt del i 
turer både lokalt og nasjonalt.

Programmet for DNT Nedre Glomma for 2017 
gir med mange muligheter til å bli bedre kjent 
i lokalmiljøet i våre tre kommuner Hvaler, 
Fredrikstad og Sarpsborg.

Programmet er spekket med turer og tilbud for 
store og små. Spesielt hyggelig er det at vi nå ser 
ut til å få DNT ung i aktivitet. En entusiastisk 
og kunnskapsrik turleder har tatt ansvar for 
flere arrangement, noe vi er takknemlig for og 
ser fram til  med forventning. Videre planlegges 
det noen turer spesielt tilrettelagt for familier. 
Det er mulig det blir flere turer enn det som 
nå ligger i programmet. Vi anbefaler at alle 
medlemmer følger med på vår hjemmeside 
www.dntnedreglomma.no. Vi forsetter med 
annonser i lokalavisene, så følg med.

DNT Nedre Glomma har et godt samarbeid med 
de andre foreningene i Østfold. Spesielt hyggelig 
er det om noen deltar på turer arrangert av de 
andre Østfoldforeningene. Disse turene ligger 
annonsert på deres hjemmesider.

Kurstilbudene for 2017 må nevnes spesielt. 
DNT har stort fokus på kompetanse i natur- og 
friluftsliv på alle nivå. Det legges opp til mange 
felles kurs for Østfoldforeningene, meld dere 
på, her er det «først til mølla» -prinsippet som 
gjelder.

DNT Nedre Glomma har for 2017 har etablert et 
samarbeid med Østfold bedriftsidrett  om «Ti på 
Topp». Idrettskretsen sørger for «postkasser» på 
ti steder, turer og kurs. DNT Nedre Glomma er 
med på to kasser og to turer.

Vi er alle glade for anledningen til å ferdes 
fritt i utmark og ved kysten. Allemannsretten 
er hjemlet i Friluftsloven. Det er viktig at vi 
er oppmerksom på at allemannsretten ikke 
gir  bare rettigheter, men også plikter. Vi kan 
bruke naturen og alle de gode opplevelser det 
gir oss å ferdes ute, men vi må sørge for at vi 
ikke forbruker, forsøpler eller på annen måte 
forstyrrer slik at det er til ulempe for andre. Det 
gjelder at vi ikke legger igjen unødvendige spor 
der vi har beveget oss. 

Jeg ønsker dere alle vel møtt på turer og 
aktiviteter i 2017!

Sigrun Svartedal 
Leder DNT Nedre Glomma



4 5

TilliTsvalgTe (fram til årsmøtet 22.03.2017)
Leder Sigrun Svartedal 954 53 965
Nestleder/sekretær Magne Kværum 982 51 270
Kasserer Øivind Utne 951 49 238
Styremedlem Ellen Hasle Kokkim 924 17 808
Styremedlem Margunn Helle Grundvig 482 72 349
Styremedlem Per Ove Lindemark 900 87 091
Styremedlem  Rune Karlsen 928 59 622 
Varamedlem May Britt Torp 476 78 181
Varamedlem Nina Augustin 482 04 785
Varamedlem Anna Hellström 476 72 792

KonTaKTpersoner Turgruppene
Tur & Kultur Per Ove Lindemark 900 87 091
Seniorgruppa Erik Leister 69 39 07 10
 Solveig Finstad 922 60 557
 Liv Simensen 948 43 419
Barnas Turlag Ellen Hasle Kokkim 924 17 808
 Live T. Bratlie 467 86 387
Fjellsportgruppa Stephen Gangestad 976 62 001
DNT ung Vetle Braathen Bekken 901 81 688
Materialforvalter Tor Arild Olsen 913 37 918

KonTaKTinformasjon
Adresse: DNT Nedre Glomma, Postboks 246, 1702 Sarpsborg 
Telefon: 69 13 00 80
E-post: nedreglomma@turistforeningen.no
Web-adresse: www.dntnedreglomma.no
Kontonummer: 1638.17.33088
Organisasjonsnummer:  985 006 180

MEDLEMSKONTORET

Adresse: Torget 5, Sarpsborg
Tlf: 69 13 00 80

Åpningstider:
Mandag – fredag: 09.00- 16.00
Lørdag: stengt

Vi har medlemskontor hos iSarpsborg. 
Du finner oss på adresse Torget 5 i 
Sarpsborg. Her finner du turkart over 
Østfold og et utvalg av turkart for fjellturer, 
turprogram for alle DNT-foreningene i 
Østfold, planleggingskart for Sør-Norge 
og informasjonsbrosjyrer om DNT.  I 
tillegg kan du hente standardnøkkel til de 
ubetjente DNT hyttene mot et depositum.

DNT Nedre Glomma ønsker å være en 
ressurs for barnehager og skoler. Vi ønsker 
også å gjøre det enkelt for våre medlemmer 
å dra på telttur. Foreningen har turutstyr 
som kan leies for en mindre sum.

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon 
eller nedreglomma@turistforeningen.no.

mail 
Vårt medlemsregister må oppdateres
Gå til www.turistforeningen.no/minside og 
registrer adresseendringer og mail-adresse.

..........................................................

nyheTsbrev
Det er foreningens intensjon å kunne 
sende ut et nyhetsbrev til medlemmer. 
Et nyhetsbrev kan inneholde turer, 
foreningsinformasjon fra styret m.m. 
Meld deg på nyhetsbrevet på 
www.dntnedreglomma.no.

..........................................................

facebooK
Meld deg på DNT Nedre Glomma sin 
facebook-gruppe for oppdateringer og 
turdiskusjon. Søk på ”DNT Nedre Glomma” 
og spør etter medlemskap i gruppen. 
Barnas Turlag har en egen gruppe ”Barnas 
Turlag Nedre Glomma”.

..........................................................

gi din grasroTandel Til 

dnT nedre glomma!
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk 
Tipping, hvor du som registrert spiller 
kan velge ett lag eller én forening som du 
ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi 
oppfordrer deg til å støtte oss i  DNT Nedre 
Glomma!
Vårt organisasjonsnummer er:  
985 006 180
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ÅRSMØTE
dnT nedre glomma avholder ordinært årsmøte på glenghuset 
i sarpsbborg onsdag 22. mars. saker som ønskes behandlet på 
årsmøtet må være innkommet til styret senest 3 uker før møtet. 
Årsmøtedokumentene legges ut på foreningens nettside og på 
rådhusene i fredrikstad, sarpsborg og hvaler senest 1 uke før 
årsmøtet.

STyRET
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BARNAS TURLAG

OVERNATTINGSTUR ØSTTORPHyTTA
lørdag 11. – søndag 12. mars

Er du mellom 8-13 år? Har du lyst å overnatte 
på hytte uten foreldre? Kom og bli med på 
overnattingstur til Østtorphytta! Det blir leik, 
aktiviteter og hyttekos. Felles måltider. Vi 
overnatter inne på hytta. Totalt 20 sengeplasser. 
En voksen kan være med om barnet ønsker det. 
passer for: Barn mellom 8 og 13 år. 
oppmøte: Kl. 12.00 ved Knatterudfjellet trelast, 
Østtorpveien. Følg RV 111 fra Sarpsborg mot 
Rakkestad. Ta av inn på Østtorpveien. Merket 
oppmøtested. 2,5 km gange til hytta. 
varighet: Ca. 24 timer.  
påmelding: Innen 24. feb, mahelg85@gmail.com. 
pris: Gratis for medlemmer. Andre: kr. 115,- for 
barn og kr. 250,- for voksne. 
Turledere: Margunn H. Grundvig 482 72 349 og 
Ellen H. Kokkim 924 17 808.

FAMILIEORIENTERING I 
FREDRIKSTADMARKA 
søndag 23. april

Bli med på orientering! Vi går til den nye 
gapahuken helt sør på Krikenåsen ved lysløypa, 
ca 2 km å gå. Her stiller Fredrikstad skiklubb 
med kart og en enkel orienteringsløype. Ingen 
krav til forkunnskap eller utstyr. Vi fyrer opp bål, 
ta med grillmat. 
passer for: Alle, også barnevogn og rullestol, 
men noen bratte kneiker. Alternativt kan de 
med rullestol kjøre inn ved Kvernhuset skole. Ta 
kontakt ved spørsmål om dette. 
oppmøte: Kl. 11.00 ved FIF-huset, Åsebråtveien 
42, Fredrikstad.
Turledere: Ellen Hasle Kokkim,  924 17 808  og 
Line Agersborg-Sandøy, 970 69 766.

KLATRING
søndag 14. mai

I samarbeid med Ti på topp Nedre Glomma har 
vi gleden av å invitere til klatring for litt større 
barn. Vi har med oss dyktige klatreinstruktører 
fra Gekko Klatring Sarpsborg som sørger 
for trygg teknisk gjennomføring. Følg med 
på hjemmeside/aviser/Facebook hvor det 
vil stå nærmere informasjon med praktiske 
opplysninger, oppmøtetid- og sted når dagen 

nærmer seg. 
passer for: Barn mellom 8 og 13 år. 
påmelding: innen 7. mai, begrenset antall 
plasser. Mail: ltbratlie@gmail.com.
pris: Arrangementet er gratis. Depositum 
kr. 50,- Kontonr. opplyses ved påmelding. 
Turledere: Margunn H. Grundvig, 482 72 349 
og Live T. Bratlie, 467 86 387

FISKETUR I FREDRIKSTADMARKA
søndag 11. juni

Denne turen pleier å være veldig populær, så det 
er med glede vi inviterer igjen. Vi er så heldige 
at vi også denne gangen får med oss noen flotte 
gutter fra Fredrikstad Jeger- og Fiskeforening 
som partnere og tilretteleggere på denne turen. 
Vi stiller med mark, fiskestenger og plaster. 
Husk flytevest og eventuelt annet som gjør turen 
trivelig for deg og dine. 
passer for: Alle. Vogner og rullestoler er spesielt 
velkomne.
oppmøte: kl. 11.00. Fisket foregår i en av 
dammene, og stien vil være merket fra p-plassen 
ved FIF-huset øverst i Åsebråtenveien. 
Turledere: Laine Høyning, 991 08 382 og 
Katharina Hoffmann, 993 90 472

Barnas Turlag – for barn som vil ut! 
Et aktivt uteliv er viktig for å gi barna en god oppvekst. Gjennom Barnas Turlag treffer dere andre 
barnefamilier, og barna kan glede seg over å treffe andre barn på tur. Barn fra 0 til 12 år kan være 
med i Barnas Turlag. 

Alle barn som har vært med Turbo på minst 5 turer i 2017 vil få en overraskelse, og de som har vært 
med på minst 8 turer får en større overraskelse. Barna får stempel i turpasset  hver gang de er med 
oss på tur. Levér passet på nisseturen i desember, så vil barnet få en overraskelse i etterkant. 

Medlemmer i Barnas Turlag bor gratis på våre selvbetjente og ubetjente hytter over hele landet, og 
får rabatt på de betjente hyttene. På Østtorphytta, vår nye ubetjente hytte i DNT Nedre Glomma, 
er det lagt tilrette for at barnefamilier kan overnatte. Området rundt er perfekt for lek og turer på 
barns premisser! 

Barnas Turlag trenger nye turledere for å opprettholde tilbudet. Er du interessert? Ta kontakt med:
Ellen Hasle Kokkim, 924 17 808 og Live T. Bratlie, 467 86 387.
barnas@dntnedreglomma.no
Barnas Turlag har også egen facebook-side, søk etter «Barnas Turlag Nedre Glomma».

I tillegg til turene som står i programmet, er det mulighet for at Barnas Turlag arrangerer mer 
impulsive turer, så følg med på hjemmesiden eller Facebook.
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Trilleturer for deg som ønsker å treffe andre med 
små barn, få trim og frisk luft. Alle turene kan 
gås med ”vanlig” barnevogn. Deltakerne har selv 
med mat og drikke. Tilbudet er gratis og åpent 
for alle.

Dette ikke er en typisk mammagruppe, det er 
jo etter hvert blitt mange pappaer som også er 
hjemmeværende. Besteforeldre er også hjertelig 
velkommen.

Ved veldig lave temperaturer dvs fra - 10 grader 
og kaldere avlyses turen, vi tar da utgangspunkt 
i temperatur målt ved nitiden samme dag. 
Dersom du er i tvil, ringer du turleder. Avlysning 
kan også forekomme dersom kraftig snøfall gjør 
at veier og fortau ikke er tilstrekkelig brøytet, 
eller hvis det er ekstremt glatt og vanskelig å 
bevege seg utendørs med vogn.

DNT Nedre Glomma trenger turledere for 
å starte opp igjen faste trilleturer. For mer 
informasjon, kontakt medlemskontoret.

TRiLLeTUReR

STORESANDDAGEN 
søndag 25. juni

Bli med på en hyggelig og aktiv dag i fjæra. Vi 
trekker blant annet strandnot og fisker krabber. 
Samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd. 
passer for: Alle. 
oppmøte: Kl. 12-15. Storesand Hvaler. 
Storesandveien 88, Skjærhalden. 
Turleder: Margunn H. Grundvig, 482 72 349.

KOM DEG UT-DAGEN
søndag 3. september

Tradisjonen tro arrangerer vi Kom deg ut-dagen, 
denne gang i samarbeid med Ti på topp Nedre 
Glomma. Følg med på hjemmesiden/avis/
Facebook for informasjon om tid og sted. 
Turledere: Margunn H. Grundvig, 482 72 349, 
Ellen H. Kokkim, 924 17 808 og Line Agersborg-
Sandøy, 970 69 766.

TUR TIL PERNES SPEIDERHyTTE I 
ØSTSIDENMARKA
søndag 29. oktober

I kanten av Øra naturreservat ligger Pernes 
speiderhytte. Vi legger turen hit for mat og 
aktiviteter i samarbeid med speiderne. Vi tenner 
grill, ta med grillmat.
passer for: Alle. Turen til Pernes er omtrent 
3 km t/r og går på grusvei (folkesti) som er 

tilrettelagt for rullestol og barnevogn. Returen 
kan alternativt gå på kyststien langs Øra 
Naturreservat. 
oppmøte: kl. 11.00. Følg Torsnesveien ca. 1 km, 
ta av inn Turveien (skiltet med Barnas Turlag) 
og følg denne til nedlagt Gansrød skytebane for 
parkering. 
Turledere: Gunnar S. Eriksen, 938 08 479 og 
Ketil Haugen, 979 72 893.

LOMMELyKTTUR I BJØRNELØyPA, 
FREDRIKSTADMARKA
Torsdag 16. november

Ta med middagen/kveldsmaten og bli med på 
spennende ettermiddagstur i Bjørneløypa i 
Bjørndalen, Fredrikstadmarka. Bjørneløypa er 
merket med reflekser og her er det mange store 
og små skulpturer av dyr som er spennende å 
utforske i tussmørket. Vi har fyr på grillen så her 
er det muligheter for å grille medbrakt middag 
eller kveldsmat. Husk lommelykt og refleksvest 
til de minste. Totalt omtrent 2 km.
passer for: Det kan være litt kronglete med 
barnevogn på denne turen. 
oppmøte: Vi går samlet fra parkeringsplassen 
ved FIF-huset innerst i Åsebråtveien kl. 17.00.
Turledere:  Ellen H. Kokkim, 924 17 808, 
Katharina Hoffmann, 993 90 472 og Andreas 
Kjølberg, 424 93 739.

NISSETUR PÅ ØSTTORPHyTTA
søndag 3. desember

Bli med på nissetur med Barnas Turlag. Vi leter 
etter nissen i skogen og etterpå serverer vi grøt 
og saft. Det kan være godt å komme vekk fra 
julestria for store og små.
passer for: Alle. 
oppmøte: Kl. 11.00 ved Knatterudfjellet trelast, 
Østtorpveien. Følg RV 111 fra Sarpsborg mot 
Rakkestad. Ta av inn på Østtorpveien. Merket 
oppmøtested. 2-5 km gange til hytta. Skogsveien 
inn til hytta er tilgjengelig for rullestol og 
barnevogn.
Turledere: Live T. Bratlie, 467 86 387 og 
Andreas Kjølberg, 424 93 739.

FAKKELTUR
januar 2018

En ettermiddag/kveld i januar 2018 arrangerer 
Barnas Turlag stjerne/fakkeltur. Følg med på 
hjemmeside/avis/Facebook for informasjon om 
dato, tid og sted.

KOM DEG UT-DAGEN 
søndag 4. februar 201

Tradisjonen tro arrangerer vi Kom deg ut-dagen. 
Følg med på hjemmesiden/avis/Facebook for 
informasjon om tid og sted.
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DNT ung - for deg som er ung og liker friluftsliv. DNT ung er ungdomstilbudet til Den Norske 
Turistforening. Alle mellom 13-26 år som er medlemmer i DNT er automatisk med i DNT ung. Vi 
tilbyr et variert friluftsliv, og kan garantere deg ekte opplevelser ute i naturen.

Vi ønsker flere turledere for DNT Ung Nedre glomma. Er du interessert i å lage et lokalt turmiljø 
tilbyr vi gratis turlederutdanning. Vi tilbyr turer i samarbeid med de andre DNT-foreningene i 
Østfold.

I tillegg til fjellturene i programmet her planlegges flere lokale turer. Følg med i annonser eller på 
nett.
 
Kontaktperson: Vetle Braathen Bekken, 901 81 688, vetlebb@yahoo.no.

INNFØRING I KLATRING 
Torsdag 22. juni

Aldri klatret før? Eller har du brattkort og er en 
erfaren klatrer? Sperrebotn byr på utfordringer 
for alle! Selv om dette er en kveld for å lære og 
utforske klatring er alle velkommen, hvor vi 
gjerne sikrer deg uansett nivå. Vi stiller med 
instruktører og klatreutstyr. Her er det bare 
å møte opp med pågangsmot og ta fatt på nye 
utfordringer i trygge rammer. 
Oppmøte: Parkeringsplassen bak Spar 
Sperrebotn kl. 17.00. Følg RV 115 til du får en 
Spar butikk på høyre side. Ca. 10 km fra Moss. 
Varighet:  Vel 4 timer m/pauser.
Pris: Kr. 100,- for medlemmer av DNT, og 250.- 
for andre. Inkluderer instruktører, og leie av alt 
utstyr. 
Turleder: Martin Michalsen 982 54 352.
Arrangør: DNT Vansjø. 

RONDANE
onsdag 28. juni – tirsdag 4. juli

Rondane nå er en vakker vår. Her går vi i et 
ganske greit terreng i en vakker og variert natur. 
Koselige hytter, også med seterdrift.
Dette er turen både for deg som ikke har så mye 
erfaring, og for deg som kan klare deg uten de 
lange dagsetappene. Én dag, frivillig, opp på en 
topp.
rute: Tog til Ringebu, buss til Straumbu, og går 
2 timer til Bjørnhollia. Videre til Rondvassbu, 
Nedre Dørålseter (2 netter), Haverdalseter og 
Grimsdalshytta. Siste dag tar vi buss til Dombås 
og tog til Oslo/Indre Østfold. Alle hyttene er 
betjente. 
deltakere: Fra 15 år.
pris: Kr. 3 300,- Omfatter all reise fra Indre 
Østfold og tilbake dit - samt kost/losji fra middag 
dag 1 og til lunch-pakke dag 7. Egen lakenpose, 
stort sett på 4-6-manns-rom. Prisen gjelder 
DNT-ung medlemmer fra Østfold, andre + 
kr. 1 800,-.
påmelding: Innen 31. mai. Se nett.
arrangør: DNT Indre Østfold.

JOTUNHEIMEN
mandag  10. – mandag 17. juli

Jotunheimen fra øst til vest vil gi deg store 
variasjoner. Vi skal også opp på den eventyrlige 
Glittertinden - og du skal også få prøve deg på 

DNT UNG

den «luftige» Kyrkja. Dagsetappene er ganske 
«hyggelige», men vi skal også opp på to topper 
over 2 000 meter, så det er fint om du ikke 
kommer rett fra «sofakroken».
rute: Tog fra til Otta, buss til veibommen 
mot hytta, og så går vi 2  timer til Glitterheim 
(2 netter). Videre til Spiterstulen, Leirvassbu 
(2 netter), Olavsbu og Fondsbu. Siste dag tar vi 
buss til Oslo og tog til Indre Østfold. 
deltakere: Fra 14 år.
pris: Kr. 3 700,- Omfatter all reise fra Indre 
Østfold og tilbake dit - samt kost/losji fra middag 
dag 1 og til frokost dag 7. Egen lakenpose, stort 
sett på 4-6-manns-rom. Prisen gjelder DNT-ung 
medlemmer fra Østfold, andre + kr. 1800.
påmelding: innen 31. mai, se nett.
arrangør: DNT Indre Østfold.

AURLANDSDALEN
mandag 31. juli  – søndag 6. august

Lyst til å oppleve en av Norges flotteste fotturer? 
Bli med DNT UNG Vansjø på tur nedover 
Aurlandsdalen!
vanskelighetsgrad: Middels fine dagsmarsjer, 
men det kreves av deltakerne å ha gode inngåtte 
sko.
deltakere: Fra 16 år.
pris: Kr. 3 500,- for DNT-ung medlemmer fra 
Østfold, ikke medlem kr. 2 500. Dekker mat, 
overnatting, transport og turlederkostnader.
påmelding og mer info: Se www.dntvansjo.no.
Turledere: Robin Martens Simonsen, 
994 34 297 og Martin Michalsen.
arrangør: DNT Vansjø.

NOREFJELL
Torsdag 5.  – søndag 8. oktober

Haglebu – Toveseter – Høgevarde 
– Norefjellstua.
deltakere: Fra 16 år.
pris: Kr. 2 000,- for DNT-ung medlemmer fra 
Østfold, ikke medlem kr. 2 500. Dekker mat, 
overnatting, transport og turlederkostnader.
påmelding og mer info: Se www.dntvansjo.no.
Turledere: Robin Martens Simonsen, 
994 34 297 og Martin Michalsen 982 64 352.
arrangør: DNT Vansjø.
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TUR & KULTUR
Tur– & kulturgruppa inviterer til fellesturer for voksne i alle aldere som ønsker å gå tur sammen 
med andre. I mange av våre turer tilbyr vi informasjon om kultur, natur eller lokalhistorie. For 
noen  turer er det turen i seg selv som er målet. Felles for alle turene er at vi tilbyr mosjon, 
naturopplevelser og frisk luft.

Våre turer har varierende lengde. De fleste turene vil passe for de fleste, men vi har også turersom er 
mere krevende.

De fleste turene er lokale dagsturer i Nedre Glomma–området, Østfold og Bohuslän. Disse 
turene er lagt til søndager. På de fleste turene er det bare å møte opp. Enkelte turer har 
begrenset deltakerantall, og krever påmelding. Turer i som strekker seg over flere dager krever 
forhåndspåmelding og medlemskap i DNT.

Turene vil bli annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad og Fredrikstad Blad. Hjemmesiden vår vil 
inneholde oppdaterte turplaner.

For nærmere informasjon om den enkelte tur, kontakt turleder/kontaktperson, eller Per Ove 
Lindemark, 954 53 965, tur.kultur@dntnedreglomma.no.

TRANEDANS VED HORNBORGASJÖN
lørdag 1. april 

Busstur til Hornborgasjön ved Skara (ca2,5 t) for 
å oppleve Traner i dans og andre fugler i trekk. 
Er vi heldige kan vi se 20.000 traner beite ved 
«Trandansen» sammen med svaner, gjess, ender, 
ørn og mange andre arter. Turen er i samarbeid 
med Ornitologisk forening som hjelper oss med 
å finne ut hvilke fugler vi ser. Vi legger turen 
innom andre steder ved sjøen som Fågeludden/
Naturum, Ekornavallen og andre attraksjoner 
om det passer.
oppmøte: P-plass ovenfor Torvbyen i 
Fredrikstad kl. 8.00 eller ved Solbergtårnet v/E6 
i Skjeberg kl. 8.15.
deltageravgift: Ca. kr.250/pers. som skal dekke 
bussleie og sjåfør. Betales om bord på bussen.
påmelding:  Innen fredag 25. april til Per Ove 
Lindemark, per.ove.lindemark@gmail.com, 
900 87 091,  eller Ornitologisk forening. 

FREDRIKSTADMARKA
søndag 2. april

Kort tur i skog og mark, passer for voksne og 
barn over 10 år. Oppmøte ikke avklart, følg med 
på nett eller annonse.
Turleder: Brrit Karin Skotnes, tlf 902 44 525.

ELINGAARDSKOGEN
søndag 23. april

På ukjente stier i Ellingaardskogen. Her går 
det veier på kryss og tvers. Vi prøver oss på 
utsiktspunktet over Lettretangen og videre mot 
Storesandvik. Turen går for det meste på grusvei. 
Ta med niste. Varighet ca.3 timer.
oppmøte: Parkeringsplassen ved Mølledammen 
kl. 11.00.
Turleder: Reidun Guldhaug, 934 26 503.

SKJæRHALDEN 
søndag 30. april

Rundtur i Skjærhalden området. Vi går i 
boligstrøk, langs kysten og i skogen. Turen er lett 
til middels krevende. Lengde 7–8 kilometer. 
Varighet ca. 4 timer. Ta med niste.
oppmøte: Kl. 11.00 v/parkering ved Hvaler 
Kirke (parkeringsavgift).
Turleder: Solbjørg Aleksandersen, 976 92 031.

HOLTEVARDEN
søndag 7. mai

Rundtur på Kråkerøy. På denne turen besøker 
vi bl.a. steinalderboplasser ved Rødsmyra og 
Pene Løkka og gravrøysa fra bronsealderen på 
Holtevarden. Turen går stort sett langs sti i 
skogsterreng, men det er også korte strekninger 
langs grus- og asfaltvei. Ca. 9,5 km, ca 4 timer 
inkl. matpause.
oppmøte: Parkeringsplassen ved Rødsmyra 
skole kl. 11.00.
Turleder: Tove Lader, 950 71 702.

RØRFJELLET
søndag 14. mai

Ordførertur fra Skogland til Rørfjell. Vi passerer 
Fredrikstad kommunes  Arbeidstreningssenter 
på Skogland. Vi følger derfra den nymerkede 
stien ned til den frodige Bjørndalen og videre 
den nylagte stien langs kommunegrensen mot 
Råde, opp mot bronsealderrøysa på Rørfjell 
(restaurert etter anvisning av arkeologen Erling 
Johansen i 1974). Vi går så opp til utkikkstårnet 
hvor vi møter en turgruppe under ledelse 
av ordfører Rene Rafshol i Råde. Det vil ved 
utkikkstårnet (114 + 15 moh.) bli en liten 
markering av stien som vi nettopp gikk og av 
tårnrestaureringen.  Etter markeringen går 
vi ned Rørfjellmyr og ned i Bjørndalen ved 
Begravelsen (ved Kihl) og opp igjen til Skogland. 
Ca 8 km på sti og skogsbilvei.  Passer ikke for 
barnevogner.
oppmøte: P-plassen nedfor Skogland kl. 11.00.
Turledere: Per Ove Lindemark, 900 87 091 og 
Jon Ivar Nygaard, 957 97 770.

FREDRIKSTADMARKA
søndag 21. mai

Turen går via Kjelshuset til Kløftefurua. Retur 
via Åsen om Leiret og Slærød. Lengde ca 8km, 
ca. 3 timer inkl. matpause.
fremmøte: Evenrødveien ved Nordre Veum 
kl. 11.00.
Turleder: Pål Sandnes, 911 08 133.
nb: Turene 21. og 28 mai er byttet etter at 
programmet gikk i trykken!
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GUTTORMSVAUGEN
søndag 28. mai

Guttormsvauen og Kuvauen. Turen går langs 
brede turstier og på svaberg langs kysten av 
Vesterøy.  Her er det idyllisk kystlandskap med 
fine badestrender, rik flora og områder med 
spennende geologi.  Enkelte deler av løypa er 
krevende med bratte partier. Ca. 5,5 km, og 
3 timer (inkl. matpause).
oppmøte: Parkeringsplassen ved 
Guttormsvauen på Vesterøy kl 11.00.
Turleder: Tove Lader, Mob, 950 71 702.
nb: Turene 21. og 28 mai er byttet etter at 
programmet gikk i trykken!

SINGLEFJORDEN
søndag 4. juni

Rundtur med start fra parkeringsplassen i 
Kålvika, rundt Øketangen, Bergsmarkstranda, 
Holmbauen, Grønsund og Holmen. Lett kupert 
terreng i kystmiljø. 5–6 km, 3–4 timer.
oppmøte: Kålvika kl. 11.00.
Turleder: Runar D. Jansen, 913 03 905.

ØSTTORPHyTTA 
søndag 11. juni

Starten går fra Knatterudfjellet. Vi vandrer 
sørøst-over og  går innom våpenlagerplassen 
”teppa” fra 2. verdenskrig før vi vender nesa mot 
Østtorphytta. Turlengde ca. 10 km. 
oppmøte: Knatterudfjellet kl 11.00.
Turleder: Ole Jørgen Hommeren, 976 84 110.

ISESJØ
søndag 20. august 

Vi vandrer fra Hevingen golfbane langs søndre 
del av Isesjø og kommer innom Bodalstranda, 
hvor pensjonister har tilrettelagt for 
friluftsaktiviteter. Vi fortsetter til Isesjøbråten. 
Retur delvis via samme  rute. Turlengde 
ca. 10 km.
oppmøte: Parkeringsplassen ved Hevingen 
golfbane kl. 11.00.
Turleder: Ole Jørgen Hommeren, 976 84 110.

SKIBSTADSAND
søndag 27. august

Asmaløy Nord – Turen går fra Skibstadsand og 
nordover langs Løperen. Vi går til Listranda, en 
tur oppom Asmaløy skole og tilbake gjennom 
skogen. Vi opplever på turen mange idylliske 
plasser og fantastisk natur. Lett til middels 
krevende. Turen går på sti og vei, 7–8 km, 
varighet ca. 4 timer.
oppmøte: Kl. 11.00 på parkeringsplassen ved 
Skibstadsand (parkeringsavgift).
Turleder: Solbjørg Aleksandersen, 976 92 031.

ØSTTORPHyTTA
søndag 3. september

Vi går skogsløypa fra Knatterudfjellet til Østtorp. 
Deretter en rundløype for å gjøre oss kjent i 
område rundt hytta. Medbrakt mat nytes ved 
bålplassen. 
oppmøte: Knatterudfjellet (v/rv 111) kl. 11.00.
Turleder: Per Ove Lindemark, 900 87 091.

BLÅKOLLEN, SKJEBERG
søndag 10. september

Rundtur med start fra Navestadbanen. Lett 
kupert skogsterreng med jettegryter og fine 
utsiktspunkt. Ca. 8–10 km, 4 timer.
oppmøte: Navestadbanen kl. 11.00. 
Turleder:  Runar  D. Jansen, 913 03 905.

KySTSTIENE I SØNDRE ONSØy
søndag 17. september

Vi tar utgangspunkt i den nedlagte KIWI-
butikken på Møklegård, og vandrer på gode veier 
og stier på begge sider av hovedveien. Ta med 
mat. Varighet ca. 3 timer.
oppmøte: Møklegård kl. 11.00.
Turleder: Reidun Guldhaug, 934 26 503.

SOLLI BRUG OG ISEBAKKETJERN
søndag 24. september

Vi går langs elven Ise (Åsgårdselva) opp 
forbi vannhjulet og restene fra tegleverket og 
kornmagasinet, helt opp til en av de mange 
fiskeplassene langs elven. Følger videre 
Pilgrimsleden opp til krysset ved Batteriveien 
mot Isebakketjern. Går så stien opp til 
Feltspatgruven som ligger i Råde kommune, hvor 
vi tar matpausen. Det er også muligheter for å ta 
en titt på Sagabekken og restene av møllen som 
var i bruk der sent 1700 til midten av 1800-tallet. 
De ligger like ved gruven.
Returen går tilbake samme vei, men vi kutter 
av og tar en snarvei ned til parkeringsplassen 
fra Pilgrimstien. Turen er på ca. 10 km og vi 
beregner 3–4 timer.
oppmøte: Parkeringsplassen ved Solli gård 
(høyre side av veien) klokken 11.00.
Turleder: Gunnhild Ristesund, 932 35 498.

ØBy – ØSTTORP
søndag 1. oktober

Vi vandrer over Bjønnås til Øby, opp 
kirsebærdalen og skrikardalen til Østtorp. Fra 
Østtorp  videre til rv 111 hvor vi hentes med buss 
for retur til utgangspunktet. Turlengde ca 10 km.
oppmøte: Ise skytebane, ved nordenden av 
Isesjø, kl. 11.00.
Turleder: Ole Jørgen Hommeren, 976 84 110.

ULLERØy
søndag 8. oktober

Rundtur med start fra Ullerøy idrettsplass  i skog 
og kystterreng med  lett til middels kupering. 
Fornminner og utsiktspunkt. Ca. 8–10 km, 
4 timer.
oppmøte: Ullerøy Idrettsplass kl. 11.00.
Turleder: Runar D. Jansen, 913 03 905.

BURÅSEN
søndag 15. oktober

Turen går til Kalasten hus, via 2 tufter etter 
husmannsplasser. Videre opp til Buråsen hvor vi 
har vid utsikt. Videre til «kirkesten», små grotter 
og overheng i fjellet. 
oppmøte: Jelsnes Misjonshus kl. 11.00. Buss fra 
Fredrikstad, påmelding til turleder.
Turleder: Kari E. Hansen, tlf 922 16 034.

APELSINTOPPEN, SARPSBORGMARKA
søndag 22. oktober

Rundtur i Sarpsborgmarka. Vi starter fra 
parkeringsplassen ved Tunevannet, går via 
Landeparken, langs Tunevannet til Skjørendalen 
og deretter opp til Appelsintoppen. Her kan 
vi skue utover det vide landskap fra et nytt 
utkikkstårn på Sarpsborgmarkas høyeste 
punkt. Derfra returnerer vi via Fiskedammene, 
Landemyra og SOL-hytta.
oppmøte: Parkeringsplassen ved SOL-hytta 
kl. 11.00.
Turleder: Per Ove Lindemark, 900 87 091.

FREDRIKSTADMARKA SØR
søndag 29. oktober

Turen går via 2. dam til sydenden av 
Borredalsvannet videre opp Borredalsåsen 
til Hattegapen. Lysløypa til Skihytta før vi 
returnerer over Krikenåsen og Stordammen til 
utgangspunktet. Lengde ca. 8 km, 3–4 timer 
inkl. matpause.
oppmøte: Stjernehallen, øvre parkeringsområde 
kl. 11.00.
Turleder: Pål Sandnes, 911 08 133.
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SARPSBORG OG FREDRIKSTAD

Det blir Rosa Markatur også i år. Tid og sted 
er ikke bestemt. Følg med på annonser og 
nett.
•	 Søndagstur som passer for alle
•	 Aktiviteter for barn i alle aldre
•	 Vi fyrer bål, og serverer kaffe
•	 Mulighet for grilling pølser
Pris: 50,- for voksne, barn gratis.
Inntektene går til brystkreftsaken.
Kontakt: Magne Kværum, 982 51 270,
magne@dntnedreglomma.no

ROSA     MARKATUR

Arrangører:

DNT Nedre Glomma

Friluftskurs
FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV 
Kurs nr 1: 19. og 26. april 
Kurs nr 2: 13. og 20. september

En stor del av Norges befolkning er aktive i 
friluftslivet og har gode kunnskaper om hvordan 
man ferdes i naturen. Samtidig er mange usikre 
på hvordan man kommer i gang og kjenner 
ikke til mulighetene som finnes her i landet. 
Dette gjør at man  bruker naturområdene i 
nærheten av der de bor lite. Det er ikke lenger 
sånn at «alle» vokser opp i Speider’n eller går 
på tur hver søndag. Personer som ikke er født 
og oppvokst i Norge, kan ha liten tradisjon 
for friluftsliv fra sine hjemland. Mangelen på 
erfaring og utrygghet på egen kompetanse gjør 
at mange ikke bruker friluftslivet. 

Friluftsliv byr på en enorm bredde, fra en liten 
rusletur i parken eller skogkanten til krevende 
langturer i bratt vinterfjell. Naturen er 
tilgjengelig for alle, men terskelen for å bruke 
den oppleves for høy for mange.  

DNT har utviklet og vil nå sette i gang med 
”Ferskingkurs” i friluftsliv. Disse kursene vil 
arrangeres over hele landet og er åpne for alle 
som ønsker å lære mer om friluftsliv. Det er 
både for de som har gått litt på tur før og de som 
er helt nybegynnere. Med dette kurset ønsker 
vi å gjøre folk trygge slik at de får selvtilliten og 
motivasjonen for å komme seg ut. Tanken er 
ikke at folk etter endt kurs skal være klare for 
å krysse Hardangervidda på ski, men at de skal 
kunne gå på dagsturer i nærmiljøet. Gjennom 
kurset får deltakerne grunnleggende ferdigheter 
innen friluftsliv. I tillegg til økt kompetanse, 
ønsker vi at deltakerne får økt trygghet og 
inspirasjon.  

Dette er et praktisk kurs der deltakerne selv skal 
få prøve seg på bålfyring, matlaging ute, bruk av 
primus, kart, kompass og turplanlegging. 
Klokkeslett: 16.00 – 21.00.
påmelding og mer info: www.dntvansjo.no
pris: Medlemmer gratis. Andre:  
 Voksen        kr. 660.-
 Ungdom 19 -26 år   kr. 340.-
 Skoleungdom 13 – 18 år  kr. 205.-
 Barn opp til 12 år  kr. 125.-
 Honnør, født før 1949  kr. 510.-

GRUNNKURS HAVKAJAKK
lørdag 20. mai og søndag 21. mai 

Vi arrangerer Norges Padleforbunds grunnkurs 
i havkajakk. Kurset gir de som ønsker det 
Våttkort.
oppmøte: Holmsbu, Krapfoss kl. 9.30.
varighet: 9.30 – 17.30 begge dager. Ta med nok 
vann og mat for hele dagen.
Krav: Alle deltagere må stille med egen kajakk, 
åre, sprutrekk, vest og våt- eller tørrdrakt. 
Våthansker og hette er også å anbefale da det blir 
mye bading.
pris: Kr. 1 000,-  for medlemmer av DNT, 
kr. 2 000,- kr for ikkemedlemmer.
påmelding: perolav@dntvansjo.no. Maks 
8 deltagere, så førstemann til mølla gjelder.
Kursleder: NPF Aktivitetsleder Per Olav 
Eliassen.
arrangør: DNT Vansjø.
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KALeNDeR 2017

Se programmet for gruppen om hvilken 
tur som går på den nevnte datoen.

Følg med på nettsidene, 
flere turer kan bli satt opp!

BARNAS 
TURLAG DNT UNG

TUR & 
KULTUR

SENIOR

JANUAR

FEBRUAR 5-9

MARS 11-12 23-26 15

APRIL 23 28-1 1, 2, 23, 
30

5, 19, 26

MAI 14 7, 14, 21, 
28

3, 10, 24, 
31

JUNI 11, 25 22, 28-4 4, 11 7, 14, 21

JULI 10-17

AUGUST 31-6 20, 27 23, 30

3 3, 10, 17, 
24

4-8, 6, 13, 
20, 27

OKTOBER 29 5-8 1, 8, 15, 
22, 29

4, 11 ,18, 
25

16

DESEMBER 3

FJELL-
SPORT

SEPTEMBER

NOVEMBER

TUR & 
KULTUR

TURLeDeRKURS
dette er kursene for deg som er interessert i å lede turer og ønsker å formidle 
turglede til andre.

Den Norske Turistforenings turlederutdanning skal gi en enhetlig basiskompetanse til turledere 
som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakere på fellestur og bidra til å stimulere turdeltakerne til å 
drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Hovedfokuset i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til friluftslivet 
og dets utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon. DNTs 
turlederutdanning er bygget opp av 4 moduler som bygger på hverandre. Andre kurs for turledere er 
førstehjelpskurs, aktivitetslederkurs for Barnas Turlag og instruktørutdanning i DNT fjellsport.

Ønsker du å bli turleder?
Ta kontakt med oss i DNT Nedre Glomma! Alle turgruppene trenger til enhver tid flere turledere. 
Kursutgifter refundres når at du hjelper oss å lede turer.

1. HJELPSKURS FOR TURLEDERE
Tirsdag 28. mars

3-timers grunnleggende førstehjelpskurs for 
turledere og tillitsvalgte som leder grupper eller 
holder arrangementer i regi av sin lokale DNT 
forening. 
arrangør: DNT Vansjø.

DNT AMBASSADØRKURS
Torsdag 20. april

Ambassadørkurset er åpent for alle som ønsker 
å lære mer om foreningen og som ønsker å bidra 
til driften av foreningen, ikke bare for turledere. 
Kurset er gratis. Hovedtema: 
• Presentsajon av DNT som organisasjon.
• Strategi, mål og verdigrunnlag.
• Organiseringen og det praktiske rundt et 

turlederoppdrag.
• Hvordan ta inn på hytte, rutiner og rettigheter 

på hyttene.
• Friluftslivsloven og allemannsretten.

varighet: 3 timer, fra kl. 18.00–21.00.
sted: iSarpsborgs lokaler.
Kursleder: Anna Hellstrøm.
påmelding: Anna-Boel Andersen, 
nedreglomma@turistforeningen.no.

GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS
lørdag 22. – søndag 23. april

Vi hadde venteliste på dette kurset i 2016, og 
setter det opp igjen i år.
Kursleder: Merete Eliassen
sted: Østtorphytta.
pris: 100,- Refunderes hvis du arrangerer tur for 
DNT Nedre Glomma.
påmelding: Anna-Boel Andersen, 
nedreglomma@turistforeningen.no innen 
24. mars.

NæRTURLEDERKURS
mai/juni, dato ikke fastsatt

For deg som ønsker å være turledere i 
nærområdet. Innehold: Turplanlegging, 
risikovurdering, turlederrollen, utstyr og 
områdeskunnskap.
Kursleder: Anna Hellstrøm.
Kurssted: Østsiden Fredrikstad.
varighet: 3 timer, ettermiddag/kveld.
påmelding: Anna-Boel Andersen, 
nedreglomma@turistforeningen.no.

nærmere informasjon om kursene kommer 
på nett.
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den store begivenheten i 2016 var bygging og 
innvielse av vår nye og foreløpig eneste hytte i 
dnT nedre glommas eie. 27. august sto hytta 
klar for bruk.

Hytta har etter denne datoen blitt brukt til noen 
arrangement, dagsturer, overnatting, kurs og 
utleie. 

Hytta ligger 2 km fra fylkesvei 111, ved 
Knatterudfjellet. Bilveien er stengt med bom. 
Om nødvendig kan bommen åpnes med nøkkel 
utlånt etter avtale fra DNT Nedre Glommas 
ekspedisjon i Torvet 5, Sarpsborg. Merket sti 
fra parkering ved Knatterudfjellet, ca. 3,5 km 
gjennom skogen.

Hytta er ubetjent, har 20 soveplasser (11 senger 
og 9 på madrass på hems). Det er strøm og 
innlagt vann, oppvaskkum og dusj, utedo og 
vedfyring .Hytta og uthuset er låst med DNT 
nøkkel. Det legges til rette slik at hund kan 
«overnatte» i uthuset.

Hytta kan med fordel leies ut til barnehager, 
skoler og organisasjoner som ønsker et godt 
alternativ for en friluftsopplevelse i et flott 
skogsområde.

DNT arbeider for tiden med et nytt 
bookingsystem som skal benyttes når du ønsker 
å benytte hytta for overnatting. Mer info vil 
foreligge fortløpende på nettsida.

Kontaktperson for utleie/booking Anna Boel 
Andersen på medlemskontoret.

BIDRA PÅ DUGNAD?
Dugnadsgruppa ble etablert i forbindelse med 
bygging av Østtorphytta. I året som har gått har 
vi beist av hytta, bygd  utedo og platting, lakkert 
innvendig, satt opp lysarmatur og foretatt diverse 
rydding.

I 2016 ble det nedlagt mange hundre 
dugnadstimer. Flere i dugnadsgruppa er 
yrkesaktive. Det sier seg selv at det kan være 
vanskelig å finne tid til å delta og spesielt i den 
mørke årstiden hvor dagene er korte og mørket 
kommer fort. En del andre er pensjonister.

I vinter planlegges det dugnad på torsdager. 
Det planlegges å starte kl. 10.00. Har du lyst og 
anledning til å delta så er det bare å møte opp. 
Når lyset kommer tilbake kan det bli aktuelt med 
dugnad også ut over kvelden. Torsdag blir slik 
det ser ut nå dugnadsdag.

Det som står på planen er å starte innvendig 
riving av det gamle våningshuset. Etter hvert 
skal det støpes betonggulv foran inngangen til 
utedoen. Til sommeren må hytta beises med et 
nytt strøk og utearealene skal videreutvikles. 
Plan for det siste er ikke klar, men vi må ha 
bålplass, gapahuk mm. Det er delvis planlagt 
stisystemer  rundt hytta. Noen er helt klare men 
alle må merkes til neste år.

Er dette noe for deg? Synes du det kan være 
moro med slike aktiviteter og ikke minst vite 
at du er med på å gjøre en innsats for alle 
friluftsinteresserte som vil bruke hytta, så er det 
bare å møte opp.

Dugnadskoordinator:
Ole Jørgen Hommeren, 976 84 110 eller 
hommeren@online.no.

Øst torphyt ta
Turskiltprosjektet 2013 -2016 er etablert over hele 
landet med fylkeskommunen som prosjekteier og 
finansiør sammen med Gjensidigestiftelsen.

DNT Nedre Glomma har søkt og fått tilskudd 
til opparbeiding, merking og skilting av stier i 
nærområdet til hytta. Målet med stiprosjektet er 
å gjøre området rundt hytta mer tilgjengelig og 
tilrettelegge for turopplevelser i noe av Østfolds 
fineste naturområder.

Det blir lagt opp til å kunne komme inn til 
Østtorphytta fra forskjellige steder. Den korteste 
og enkleste går fra Knatterudfjellet Trelast over 
Ryggåsen – Fosseidene frem til hytta, lengde ca 
3 km. Denne er godt merket, og ligger ute på 
UT.no.

Alternative ruter er fra 
Knatterød, Spydevold, Øby og 
Torgrimsby. Prosjektet dekker 
kostnader til skilting, merking og 
informasjonstavler til turrutene. 
I hovedsak vil merkingen 
konsentrere seg om gamle 
ferdselsveier/stier med avstikkere 
til kulturminner og historiske 
steder.

Stiprosjek tet
i nærområdet rundt Øst torphyt ta

Det arbeides også med en mulig trasee/led som 
skal gå gjennom Østfold fra Budalsvika ved 
svenskegrensen via Ertehytta, Bunnessjøen, 
Langen, Høgnipa, Østtorphytta, Furuholmen 
til Ravnsjøhytta. Dette prosjektet er bare på 
planleggingsstadiet, og vi har foreløpig ikke noen 
økonomisk støtte til det.

Stimerkingen i området rundt Østtorphytta har 
vi som mål å gjøre ferdig i løpet av 2017.

Per Ove Lindemark
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FJeLLSPORT
LyST TIL Å KLATRE?

Vi klatrer jevnlig på Redpoint 
klatresenter på Lisleby om 
vinteren. Vanligvis torsdager  
kl. 19.00. Med varmere 
temperaturer beveger vi oss ut 
til lokale klipper. Passer alle 
ferdighetsnivåer.

Kontakt Magne Kværum,  
982 51 270, 
magne@dntnedreglomma.no.

FEMUNDSMARKA
søndag 5. – torsdag 9. februar

Vi starter søndag ettermiddag, kjører til 
hyttadøra og overnatter.
Mandag morgen starter vi på en rundtur i 
Femundsmarka, nøyaktig rute bestemmes av vær 
og føreforhold. Dette er en telttur. I februar kan 
det bli kaldt i dette området, vi har imidlertid 
god tilgang på trevirke, så vi fyrer varme bål ved 
teltene.
Dagsetappene er ikke spesielt lange, men det 
er nødvendig godt utstyr og evne til å bære 
forholdsvis tungt.
Krav til utstyr: Fjellski,skifeller,gode vindtette 
klær,dunjakke,stor ryggsekk eller pulk, 
vintersovepose, soveunderlag (om oppblåsbart ta 
med et ekstra). Mat og drikke til eget bruk.
påmelding: Innen 25. januar, til turleder.
Turleder: Stephen Gangestad, 976 62 001, 
ste-gan@online.no.

SKITUR JOTUNHEIMEN SyD
Torsdag 23. – søndag 26. mars

Tyinstølen - Yksendalsbu - Fondsbu - Tyinstølen. 
Dette er en flott tur i sørligere deler av 
Jotunheimen. Vi kjører biler til Tyin. Vi starter 
på Tyinstølen (1100 moh.), og går nordøstover 
til Yksendalsbu (selvbetjent, 1050 moh). Vi lager 
felles middag på kvelden. Dagen etter går vi litt 
tilbake, og videre mot Fondsbu (betjent, 1060 
moh.). Søndag går vi via Skjenegga tilbake til 
Tyinstølen. 
pris: Kr 350,- dekker turleder. Utover dette 
betaler hver enkelt for seg selv. 
Turleder: Rune Olsen, 928 51 029. Fjellsportgruppa i DNT Nedre Glomma er et turmiljø for deg som liker de litt mer utfordrende 

turene både på fjellet og i nærområdet. Er du interessert i for eksempel toppturer, tinderangling, 
teltturer eller turer utenfor de mest opptråkkede løypene, er Fjellsportgruppa i DNT Nedre Glomma 
noe for deg.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Stephen Gangestad, 976 62 001, 
fjellsport@dntnedreglomma.no. Sjekk også ut hjemmesiden vår, flere turer kan bli satt opp.

TOPPTUR ROMSDALEN
fredag 28. april – mandag 1. mai

Vi møtes i Romsdalen fredag kveld. Det vil bli 
informert om egnet sted for overnatting senere. 
Vi har mange alternativer både i Åndalsnes og i 
Isfjorden. Deltagere kjører egne biler, eventuelt 
samarbeider om kjøring. Vi finner passende 
topper for tur lørdag og søndag, dette avhenger 
av snøforhold og vær. Noen ønsker sikkert også 
en noe kortere tur mandag 1. mai før hjemreise. 
Vi vil samarbeide med lokale guider. 
Krav til deltagere:
• Har telemark eller randonee-utstyr og er 

fortrolig med eget utstyr. 
• Skifeller
• Skredutstyr; sender/mottager/spade. DNT 

Nedre Glomma har noe utstyr som kan lånes. 
• Behersker og er komfortabel med utforkjøring 

i bratt terreng under varierende forhold.
• Lett dagstursekk med nok drikke, mat, varme 

klær. 
pris: Kr. 350.- dekker turleder. I tilegg kommer 
reiseutgifter, mat, overnatting og mulig spleis på 
guide. 
Turleder: Stephen Gangestad, 976 62 001, 
ste-gan@online.no.
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Naturopplevelser beriker livet og inspirerer til 
mer fysisk aktivitet for alle. DNT har i flere år 
arbeidet med prosjektet «Klart det går!» med mål 
om å skape et turtilbud for funksjonshemmede. 

Fjellturer er mulig for synshemmede! Med 
ledsager og riktige ledsagerteknikker kan 
også blinde svaksynte til og med gå hytte-til-
hytte-turer i fjellet. I 2017 ønsker DNT Nedre 
Glomma å tilrettelegge to overnattingsturer for 
synshemmede.

preiKesTolen
fredag 9. – søndag 11. juni

Turen til platået Preikestolen ved Lysefjorden i 
Rogaland er en av turistforeningens mest brukte 
ruter og en internasjonal turistattraksjon. Vi blir 
en stor gjeng med synshemmede deltakere også 
fra andre fylker enn Østfold. Turen går i steinete 
terreng med en del høydeforskjeller. Vi regner 
med at turen tar 8 timer inkl lunsj, så du må være 
i rimelig god form. Underveis lærer vi gjerne ut 
ledsagerteknikker for ulendt terreng, dersom 
du ikke har vært på fjelltur før.  Mulighet for å 
forlenge turen med kortere dagsturer fredag og 
søndag. Overnatting på Preikestolen turisthytte i 
firemannsrom. Felles reise med fly. 
påmelding: Anna Hellstrøm, 476 72 792, 
a-hellst@online.no innen 15 mars.

helgeTur Til ØsTTorphyTTa
fredag 17. – søndag 19. november

DNTs nye hytte ligger på grensen mellom 
Rakkestad og Sarpsborg kommune. Det er 2 km 
på grusvei å gå inn til hytta. Vi går dagsturer ut fra 
hytta. Ved behov kan vi dele gruppa i to slik at det 
man kan velge mellom å gå en kortere tur i rolig 
tempo eller en lenger tur i høyere tempo. Det 
blir god mat og samling rundt bålet. Har du ikke 
vært på overnattingstur på en turisthytte er dette 
en gylden anledning å prøve det! Felles reise fra 
Sarpsborg.
påmelding: Anna Hellstrøm, 476 72 792, 
a-hellst@online.no innen 1. november. 

LyST Å VæRE MED SOM 
LEDSAGER?

Har du lyst å oppleve naturen på en litt 
annerledes måte og samtidig gjøre noe 
meningsfullt og sosialt? Da kan det å 
være ledsager for synshemmede på tur 
være noe for deg!

Sterkt svaksynte og blinde som skal på 
fjelltur trenger en ledsager å gå sammen 
med. Ledsageren går først og den 
synshemmede går bak. Mellom seg har 
de f eks en bambusstav eller et tau som 
er festet til ledsagers ryggsekk. 

Vi søker deg som er i normalt god form 
og som liker å være ute i naturen. De 
som har vært ledsagere forteller om 
en berikende opplevelse som setter 
litt perspektiv på livet. Det gode 
samarbeidet og samtalene som oppstår 
mellom de to som går i par er givende 
for begge parter. Turene får et innhold 
utover naturopplevelsene. 

Ta kontakt med Anna Hellstrøm, 
476 72 792 eller a-hellst@online.no for 
mer informasjon. 

”Klar t det går ”
Turer for synshemmede

Den lille 
forskjellen
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Seniorgruppa tilbyr turer til godt voksne personer som har anledning til å gå tur onsdag formiddag 
i vår- og høsthalvåret. Gruppa har for tiden 17 turledere som planlegger i alt 20 turer i 2017. Turene 
går i variert terreng i skog og mark eller i strandsonen og er vanligvis av 3–4 timers varighet inkl. 
en halvtimes spisepause. 

I 2017 går de fleste turene i nærmiljøet i Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg, mens et par turer krysser 
grensen til Sverige og en tur går til Linnekleppen på grensen mellom Rakkestad og Marker. For 
5. året på rad arrangeres i tillegg en høsttur til fjells, denne gang til Venabygdfjellet.

Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte om turene onsdag 15. mars kl. 12.00 på Musikkhuset 
på Greåker. Møtet og turene vil bli annonsert i Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad, 
vanligvis på tirsdag før turen går. Nærmere informasjon legges også ut på DNT Nedre Glommas 
hjemmeside og på Facebook.

Medlemmer av DNT har fortrinnsrett ved turer med påmelding, mens ikke-medlemmer kan sette 
seg på venteliste. Ta kontakt med turleder.

Velkommen på tur!

for Seniorgruppa:

Erik Leister, 69 39 07 10, Solveig Finstad, 922 60 557, Liv Simensen, 69 39 09 55/948 43 419.

SeNiORGRUPPA

15. MARS - INFOMØTE
Musikkhuset, Greåker kl. 12.00.

5. APRIL - NORDRE KIRKØy
Turansvarlig: Bjørg Eilertsen, 69 37 90 83 / 
938 67 917.

19. APRIL - SANDÅ, VANSJØ
Turansvarlig: Nille Oven, 970 66 836.

26. APRIL - RAVNEBERGET, BORGE
Turansvarlig: John Klavestad, 928 11 243.

3. MAI - ELINGÅRD, ONSØy
Turansvarlig: Harald Henriksen, 909 70 588.

10. MAI - APPELSINTOPPEN, 
SARPSBORGMARKA
Turansvarlig: Rune Karlsen, 928 59 622.

VÅReN 2017

24. MAI - TOMB/RØRFJELL
Turansvarlig: Nille Oven, 970 66 836.

31. MAI - GUNNERØD, 
FREDRIKSTADMARKA VEST
Turansvarlig: Arne Lund, 958 53 024.

7. JUNI - HANKØ
Turansvarlige: Margareth Larsen og Roald Fiane 
Pettersen, 468 40 249.

14. JUNI - HäLSANS STIG, 
STRÖMSTAD*
Turansvarlig: Liv Simensen, 69 39 09 55 
/ 948 43 419. Påmelding på Seniorgruppas 
infomøte 15. mars. Egen buss.

21. JUNI - LANGS GLOMMA I 
SARPSBORG
Turansvarlig: Kari Hansen, 922 16 034.
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23. AUG - FREDRIKSTADMARKA SyD
Turansvarlig: Arne Lund, 958 53 024.

30. AUGUST - ASMALØy 
Turansvarlige: Margareth Larsen og  Roald 
Fiane Pettersen, 468 40 249.

4.  - 7. ELLER 8. SEPT - FJELLTUR TIL 
VENAByGDSFJELLET
Overatting på Spidsbergseter.
Turansvarlig:. Liv Simensen, 
69 39 09 55 / 948 43 419. Påmelding på 
Seniorgruppas infomøte 15. mars.

6. SEPTEMBER - ØDEGÅRDEN – 
ALSHUS, KRÅKERØy
Turansvarlig: Kari Marcussen, 69 32 87 61 / 
416 50 908.

13. SEPTEMBER - BREVIK, TORSNES
Turansvarlig: Finn Arne Hansen, 952 70 054.

20. SEPTEMBER - KUVAUEN - VERVEN
Turansvarlig: Inger-Torill Solberg, 480 55 992.

27. SEPTEMBER - KJØLBERGSKOGEN, 
ONSØy
Turansvarlige: Jorun Bjerkebæk Sommerfelt, 
415 07 094.

4. OKTOBER - KySTSTIEN HALDEN, 
ySTEHEDE*
Turansvarlig: Svein R Karlsen, 69 31 34 59. 
Påmelding. Egen buss.

11. OKTOBER - MIDTByGDA I ONSØy 
Turansvarlig: Erik Leister, 69 39 07 10/ 
451 36 838.

18. OKTOBER - HAFSLUNDSKOGEN I 
SARPSBORG* 
Turansvarlig: Erik Leister, 69 39 07 10 / 
451 36 838.

25. OKTOBER - LINNEKLEPPEN*
Turansvarlig: Arne Lund, 958 53 024. 
Påmelding. Egen buss. 

SeNiORGRUPPA, HØSTeN 2017

*medlemme av dnT har fortrinnsrett ved turer med påmelding, mens ikke-medlemmer kan 
sette seg på venteliste. Ta kontakt med turleder

liker du å gå tur, og har lyst å dele din turglede med andre? vi trenger stadig 
nye turledere og medhjelpere både til turer i nærmiljøet og til fjellturer. vi 
kan tilby spennende kurs som en del av dnTs turlederutdannelse. bli med og 
gjennomfør drømmeturen din som turleder!
stimerking, websider, styreverv, Kjerringholmen, medlemsmøter. det er 
mange små og store oppgaver som skal gjøres. Kan du bidra en kveld eller mer 
hører vi gjerne fra deg!
vil du bidra? Kontakt turgruppene eller et av styremedlemmene.

ER DU 
DNT NEDRE 
GLOMMAS 
NyE 
MEDHJELPER?

RABATT HOS G-MAx
Ta med medlemskortet neste gang du handler hos g-max. dnT nedre 
glomma har inngått rabattavtale med g-max. det vil gi deg 10% rabatt på 
de fleste produkter. Det vil også bli invitert til enkelte handledager, med 
gode priser.

en av de trofaste 
deltakerne på turene 

til seniorgruppa!
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”FJELL OG VIDDE” 
– Norges største friluftsmagasin, 6 ganger i året mottar du 
friluftsmagasinet ”Fjell og Vidde”. Bladet er Norges største 
friluftsmagasin. 

NEDRE GLOMMAS TURPROGRAM
Får du sendt hjem i posten. For at flest mulig skal finne 
noe som passer sin interesse, har vi turer spesielt for 
barnefamilier, ungdom, eldre, fellesturer for folk flest og 
krevende fjellsportturer. Turene kan være fra korte turer 
i nærmiljøet til lengre flerdagersturer i høyfjellet eller 
utlandet. Vi tilbyr også kurs og medlemsmøter. 

 DNTS TRADISJONSRIKE ÅRBOK
Før jul kommer DNT med en årbok som inneholder 
friluftstema eller turområder i sin helhet.

RABATT PÅ DNT TURISTHyTTER 
Du får tilgang til, og medlemspris på mer enn 500 turisthytter 
til DNT i hele Norge. 

HyTTENØKKEL
Din egen hyttenøkkel (mot depositum) som passer til nesten 
alle DNTs selvbetjenings- og ubetjente hytter. 

RABATT PÅ PRIVATE FJELLSTUER
På 50 hytter og fjellstuer i Norge.

 UTFORSK NABOLANDENE
Redusert pris på fjellhyttene i Sverige, Finland og Island.

BARNAS TURLAG
Også barna setter pris på å få sitt eget medlemskort med 
bevis på at de er medlem i turistforeningen. Medlemmer 
i Barnas Turlag får gratis overnatting på alle selvbetjente 
hytter  sammen med foreldrene/foresatte.

STØTT  DNTS NATURVERNARBEID OG 
SAMFUNNSENGASJEMENT
Turistforeningen arbeider aktivt for å styrke friluftslivet og 
verne vår felles naturarv både på lokalt og nasjonalt nivå. 
DNT Nedre Glomma engasjerer seg aktivt i arealplanlegging 
for å sikre friluftsinteressene i størst mulig grad ivaretas. 
Du støtter driften av turistforeningens hytter, merkingen av 
stier og er dermed med på å sikre våre unike turmuligheter 
i hele landet.

RABATT PÅ DE HISTORISKE HOTELL 
10 prosent rabatt ved overnatting på utvalgte hoteller 
tilknyttet De Historiske - hotell og spisesteder. For å få 
rabatt må overnatting bestilles via bestillingsskjemaet på 
DNTs nettsider. 
RABATT PÅ THON HOTELS
Som medlem i DNT får du gunstige priser hos Thon Hotels 
i Norge. Reservasjon gjøres via Thon Hotel Service Centre 
på telefon 815 52 400, via vår webside www.thonhotels.no 

eller direkte til hotellet. Benytt kundekoden TH21850032 
for å få avtalerabatten. Husk å ta med medlemskortet når du 
besøker hotellet. Tilbudet er basert på ledig kapasitet og kan 
derfor i visse perioder være utilgjengelig på enkelte hoteller.
www.thonhotels.no 

RABATT PÅ NSBS KUNDEKORT
Du får NSBs kundekort for 550kr (normal pris er 750kr). 
Kundekortet gir deg 20 % rabatt på NSBs avganger. I tillegg 
kan du ta med deg ett barn under 16 år gratis. 

BUSSBILLETT TIL HALV PRIS
Nye medlemmer får 50% rabatt på bussbillett fra NOR-
WAY Bussekspress på én valgfri strekning, med visse 
begrensninger.

10-15%  RABATT PÅ OSLO SPORTSLAGER 
Hos Oslo Sportslager får du 10 % rabatt ved varekjøp opptil 
1500 kroner, 15 % over 1500 kroner. Oppgi medlemsnummer 
for å få rabatt. NB! Rabatten gjelder ikke ved kjøp av Everest-
sykler.  www.oslosportslager.no

RABATT PÅ FORSIKRING 
Du får du minst 14 % rabatt på alle skadeforsikringer og 
ytterligere 5 % rabatt på innboforsikring. Les mer om avtalen  
på gjensidige.no/turistforeningen

RABATT PÅ FESTIVALER 
Fjellfilmfestivalen på Gjendesheim, se www.fjellfilm.no.
Vinjerock 
10% rabatt på billetter til Peer Gynt-stemnet
20% rabatt på Førdefestivalen

Mer informasjon om medlemsfordeler finner du på 
www.dnt.no/medlem/fordeler/

GODe GRUNNeR FOR Å BLi MeDLeM i 
DNT NeDRe GLOMMA.......................................................................................

OVERNATTING
Overnattingsturene er åpne for alle som er 
medlemmer av DNT Nedre Glomma eller 
andre lokallag av DNT. Ikke-medlemmer kan 
ved påmeldingen tegne medlemskap i DNT 
Nedre Glomma. For deltakeren er påmeldingen 
bindende og vilkårene akseptert når depositum/
deltakeravgift er innbetalt innen fristen.

PRIS
Prisen omfatter det som er nevnt i spesialpro-
grammet for turen. DNT Nedre Glomma forbe-
holder seg retten til å endre prisen dersom det 
skjer endringer i våre inngåtte prisavtaler med 
transportører eller hytteeiere/overnattingssteder. 
En eventuell prisforhøyelse skal varsles snarest 
mulig, og senest innen 20 dager før avreise. Der-
som økningen overstiger 10 % av den annonserte 
prisen kan deltakeren uten ekstra omkostninger 
avbestille turen. Ytelser utover det som er fast-
satt i spesialprogrammet for turen må betales av 
den enkelte deltaker.

BETALING
Ved påmelding vil deltakeren få tilsendt infor-
masjon om innbetalingskonto. DNT Nedre 
Glomma kan annullere påmeldingen dersom 
depositum/restfaktura ikke er på kontoen dagen 
etter forfallsdato, med mindre kunden kan doku-
mentere at innbetalingen har funnet sted innen 
fristen.

AVBESTILLING 
DNT Nedre Glomma må varsles dersom reser-
vert plass ikke skal benyttes. Hvis ikke annet er 
oppgitt i spesialprogrammet, kan turen avbe-
stilles senest 14 dager før avreise for turer som 
krever påmelding. Ved avbestilling etter dette 
eller ved manglende frammøte, beholdes det 
innbetalte beløpet.

ENDRING AV TUR
Det tas forbehold om at oppsatte tider kan bli 
endret på grunn av endring i rutetider, åpnings-
tider, eller særlige forhold som gjør det vanskelig 
å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig 
skal DNT Nedre Glomma meddele eventuelle 
endringer før avreise. Vesentlige endringer gir 
deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. 
Hele det innbetalte beløp vil da bli tilbakebetalt.

AVLySNING AV TUR
DNT Nedre Glomma kan avlyse en tur p.g.a. 
force majeure, vanskelige vær- og føreforhold, 
for få påmeldte/deltakere, mangel på turleder 
eller lignende. Ved avlysning plikter DNT Nedre 
Glomma, dersom der er mulig, å underrette 
deltakerne senest 3 dager før avreise. Dersom 
en tur blir avlyst vil hele det innbetalte beløp bli 
tilbakebetalt. Utover dette har deltakeren ikke 
krav på erstatning.

DELTAKERENS ANSVAR
Deltakeren plikter å lese gjennom programmet 
grundig, følge med på evt. endringer på hjem-
mesiden til DNT Nedre Glomma og vurdere om 
han/ hun er fysisk/ psykisk i stand til å delta på 
turen. Hvis en deltaker er klar over at helsetil-
standen ikke er god, er hun/han forpliktet til å 
konsultere lege. Deltakeren må ha med seg klær/
utstyr som egner seg for turen. Se forslag til pak-
keliste på 
www.turistforeningen.no. Deltakeren forplikter 
seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. 
Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/
psykiske krav som stilles, eller møter fram med 
mangelfullt utstyr, kan han/hun nektes å delta 
eller utelukkes fra resten av turen, uten at det 
kreves tilbakebetaling fra DNT Nedre Glomma. 
Deltakeren må selv bære omkostningene ved 
hjemreisen.

GeNeReLL iNFORMASJON
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MEDLEMSKONTINGENT 2017
Hovedmedlem  660,-
Ungdom (19 -  26 år) 340,-
Skoleungdom (13 – 18 år) 205,-
Barn (0 – 12 år)  125,-
Honnør (over 67 år eller uføre)  510,-
Husstandsmedlem 330,-
Familiemedlemskap 1 180,-
Livsvarig medlem (pris 25 x hovedmedlem) 16 500,-

Innmelding:
•Ta	kontakt	med	medlemsservice	på	tlf:	4000	1868	
•www.dntnedreglomma.no
•Medlemskontoret	iSarpsborg	 


