
Postboks: 432, 5501 Haugesund, Besøksadresse: Strandgt. 171, Bytunet
Telefon: 52 71 53 11, https://haugesund.dnt.no

Åpningstider: Man.- fred.: 10 - 15.30. Lørdag stengt
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Trilletur 2018

DET ER IKKE NØDVENDIG  
MED PÅMELDING FOR Å BLI  
MED PÅ TUR!

Trilleturer ledes av frivillige trilletur- 
ledere så fremt vi har noen tilgjengelige. 

Vi trenger flere frivillige trilleturledere  
som kan være med på trilleturene.

Ønsker du å delta i en trilleturgruppe  
og kan lede noen turer, da er det fint  
om du tar kontakt med oss:  
audhild.sannes@dnt.no  
eller mobil: 984 34 563 
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�  Har du lyst til å treffe andre hjemme
værende og bli en del av et sporty og 
hyggelig trillemiljø?

�  Har du og den lille lyst til å puste inn 
litt frisk skogsluft?

�  Har du lyst til å oppdage nye fine 
tursteder og turmål i Haugesund?

�  Har du lyst til at barnet ditt skal 
utvikle interesse for aktivitet og 
friluftsliv?



Haugesund Turistforening inviterer for
eldre, foresatte eller annen familie som er 
hjemme med små barn til å delta på våre 
trilleturer. Gjennom dette tilbudet får du og 
barnet ditt kommet dere ut i frisk luft, møte 
andre og delta på tur i et sosialt, uformelt, 
inkluderende og hyggelig trilleturmiljø. 
Tempoet er ikke høyere enn at alle klarer å 
henge med. Noen turer blir også med 
bæresele/bæremeis. Dette blir kunngjort 
på facebook. God mosjon kombinert med 
sosialt samvær!

Dag: Annenhver mandag (oddetallsuker) 

Tidspunkt: kl. 12.00 ruller vi avsted.  
Turen tar gjerne et par timer. 

Oppmøtested: Følg med på nettsiden 
haugesund.dnt.no og Facebook ”Trilleturer 
Haugesund Turistforening” for oppmøte-
sted og eventuelle endringer.

Bilder som blir tatt på turene kan bli benyttet 
av HT, gi derfor beskjed til trillekoordinator 
ved turens start dersom du ikke vil være 
med på bildene.

2018Trilletur med Haugesund Turistforening
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