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8 Dato Aktivitet Turleder/instruktør Informasjon

23.november
(2017)

Fjellsportkveld: foredrag NVE og Rune Gjeldnes
Gjensidigebygget 4.etg, Stjørdal.

Nina Vi arrangerer årlig fjellsportkveld for å inspirere, informere og samle fjellsportmiljøet i regionen.

Februar/mars Expedition Sylan
Norge på tvers – vinter.

Nina Vi går fra Selbuskogen skisenter. Starten av turen etter oppkjørte spor, men vi beveger oss raskt i urørt vinterlandskap. 
Overnatting på Prestøyhytta, Ramsjøen, Storerikvollen og Nedalshytta. Vi avslutter turen med middag på Væktarstua og felles 
transport derfra.

15. -18. februar Grunnkurs skred alpint/nordisk
Sylan/Meråker.

Instruktør 
Håvard Engen

Vi arrangerer skredkurs for både toppturinteresserte og for fjellskigåere i høyfjellet. Kurset gjør deg rustet til å ta kloke veivalg, 
gir en grunnleggende forståelse av snøskred, innføring i metoder for å vurdere terreng og betydningen av den menneskelige 
faktoren. Kurset gir også en innføring i kameratredning ved snøskred.

14.-18. mars Vinterturlederkurs (modul 4) Sylan
NB! Obligatorisk å delta på grunnkurs skred eller tilsvarende! 

Svein Olav og Nina Kurset starter fra Bjørneggen i Stordalen i Meråker. Obligatorisk deltakelse på grunnkurs skred 15.-18.februar eller tilsvarende. 
Deltakerne skal ha solide grunnferdigheter i friluftsliv om vinteren når det gjelder ski, orientering, bekledning, mat, drikke 
og overnatting/ly vinterstid. Deltakerne må søke opptak til vinterturlederkurset på eget søknadsskjema hvor de beskriver sine 
ferdigheter og evner, samt sine erfaringer med å lede andre i fjellet.

25.-29. april Vintertur i Børgefjell. 
Opplev vakre, ville og eksotiske Børgefjell med pulk, telt og primus. 
I samarbeid med Namdal turlag.

Asgeir/Nina Turen går i hjertet av Børgefjell og vi kan by på majestetisk villmark Turen starter ved Namsvatnet og går opp Viermadalen i 
retning Viermavatnet. Deretter dreier vi østover og kommer ned ved Tomasvatnet ved Majavatn.
Påmelding til turleder innen 18.04.18.

Mars, april og mai Toppturhelger og ad hoc turer med muligheter for nydelig 
skikjøring i Storulvån/Åre, Meråker/Jotunheimen.

Øyvind, Svein Olav, Nina Har du lyst til å dele gode skikjøreopplevelser med andre? Vi legger opp til adhoc-turer og drar dit det er god snø og godt vær. 
Del dine turplaner med oss, så kan vi formidle skikompis!

Mai Skitur til Møysalen på Svalbard med utgangspunkt 
fra Longyearbyen. Tove og Nina

Dette er en tur for deg som er komfortabel med både ski, pulk, telte vinterstid og isbjørnvakt. Vilt, vakkert og ekte! Denne turen 
forutsetter tidlig påmelding, se nettsiden vår for både påmelding og pris.

27.-29.juli Fjellklatring på Innerdalstårnet.
Årlig fjellklatrehelg i Innerdalen i Trollheimen.

Trond, Oddveig
Gustav, Sindre og Nina

Har du en drøm om å prøve fjellklatring; klatring på naturlige sikringer? Da er dette en fantastisk mulighet! 
Vi bestiger Innerdalstårnet etter flotte og luftige klatreruter, og med dyktige og erfarne klatreinstruktører.

August Grunnkurs fjellklatring, Trøndelag. Arve Stavø Hovedmål med kurset er å gi deltakerne en inspirerende anledning til å oppdage gledene ved å klatre ute, og det skal vise en veg 
til å klatre på en sikker og naturvennlig måte.

August/september Syltraversen i Sylan Nina Vi starter med å gå fra Nedalshytta og følger ryggen over Storsola mot Storsylen. Noen få luftige passasjer og et parti med enkel 
klatring. Vi har derfor med sikringsutstyr. Magisk utsikt hele dagen, og vi skrår oss etter hvert ned på stien og går tilbake på 
Nedalshytta hvor vi overnatter. 

November Fjellsportkveld, Gjensidigebygget 4.etg Stjørdal. Nina Kom gjerne med ønske om tema for fjellsportkveld!

Foto: Nina Pettersen 
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Besøksadresse: Kjøpmannsgata 10, 7500 Stjørdal
Postboks 232, 7501 Stjørdal

Tlf : 74 82 78 80
facebook: NTT Fjellsport  | https://nt.dnt.no 
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Kontakt info: Nina Pettersen 
Tlf: 93004930, 
Epost: nina.pettersen@dnt.no


