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NARVIK

Kopperfjellet. Foto Bjørn Forselv.

VELKOMMEN PÅ TUR
I DNTs JUBILEUMSÅR 2018!
Den 21. januar 1868 stiftet Thomas Heftye Den Norske Turistforening i Christiania og 223
mennesker tegnet seg som medlemmer. Dermed var grunnlaget for dagens DNT lagt. 150 år
senere er foreningen en av landets største frivillige organisasjoner, og landets største friluftslivsorganisasjonen med omkring 300 000 medlemmer.
NOT er med våre ca 1000 medlemmer del av denne organisasjonen, og våre 13 hyttesteder er et
ledd i det nasjonale hyttenettet som strekker seg gjennom hele landet, fra nord til sør og øst til vest.
Jubileumsåret blir markert over hele landet, og startskuddet går 21. januar, på selveste 150-årsdagen.
Da feirer vi utebursdag i hele Norge. I Narvik feirer vi med pølser, kaffe og leker på Jaklamyra.

Vel møtt på tur med NOT i 2018!

Foto: Anni Kumeneje.

Årets turprogram inneholder både gamle klassikere og nye typer turer – skituren fra Sørfjorden
til Røysvatn og Pauro er med, og det samme er Den lange fjellmarsjen. I fjor gjenopptok NOT
tradisjonen med rømmegrøtservering ved Lossihytta siste søndag i skoleferien. Det ble en suksess,
og ca 50 personer kom oppom til tross for at været ikke var det beste. Nytt i år er blant annet
sykkeltur på Rallarveien og padlehelg ved Guvåghytta i Vesterålen.

Kulhornet. Foto: Bjørn Forselv.

TOPPTURER

Toppturene kan være krevende, ettersom turene går gjennom ulikt terreng, og vær og føre endrer
seg underveis. For å delta på toppturene må man være vant til å ferdes i fjell og ha med nødvendig
klær, skotøy og mat. Vi har merket turene etter vanskelighetsgrad, jo flere stjerner, jo mer krevende
er turen. Kontakt evt turlederne for nærmere informasjon.
KULHORNET  tirsdag 12. juni
Kveldstur til det fantastiske Kulhornet i Efjord.
Turen opp er krevende og har noen bratte
partier. Deltakerne må være i god fysisk form.
Vi kjører fra Narvik kl 16.00 og regner med å
være tilbake i Narvik ca kl 23.00. Turen er
detaljert beskrevet i Topper i Ofoten og SørTroms. Begrenset antall deltakere.
Påmelding: Turledere Bjørn Forselv
(905 73 732) og Inger Krane senest dagen før.

ROMBAKSTØTTA (Tøttatoppen) 
tirsdag 19. juni
Kveldstur til den ikoniske Tøttatoppen. Turen
starter fra Minikraftverket kl 16.00 og vi
regner med å være tilbake før midnatt. Det er
noe kliving like før toppen nås. På turen opp
vil vi passere snøpartier og deltakerne må ha
med enkel vinterbekledning.
Påmelding: Turledere Bjørn Forselv
(905 73 732) og Inger Krane.
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Tøttatoppen. Foto: Bjørn Forselv.

LEIGAS  juli/august
Leigas ligger helt nord i Narvik kommune, og
er godt synlig fra byen. Vi starter fra Kvernmoen. Fra toppen er det flott utsikt i alle retninger.
Påmelding: Turledere Finn Johnsen (900 25 409)
og Toril Larsen (909 58 521).
DEN SOVENDE DRONNING 
juli/august
«Dronninga» er en del av bybildet i Narvik og
har flott utsikt fra toppen. Turen starter fra Nervannet i Håkvikdalen og beregnes til 9 timer.
Påmelding: Turleder Øydis Jakobsen
(920 41 429) senest dagen før.
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STORRITEN  lørdag 4. august
Storriten (1498) står på riksgrensen til Sverige
og har grenserøys. Vi møtes på parkeringsplassen ved skolen i Skjomen kl 10.00 og samkjører opp Sørdalen. Oppstigning fra Kjårdavannet i Sørdalen i Skjomen. Flott utsikt over
hele Skjomen. Max 12 deltakere.
Påmelding: Turledere Finn Gunnar Johansen
og Anne Marie Johnsen (997 04 008).
MØYSALEN  august
Møysalen er med sine 1262 moh det høyeste
fjellet på Hinnøya, og er et landemerke i
Vesterålen. Vi starter fra Narvik kl 07.00 og går
fra Storvatnet ved E10, avmarsj ca 09.45. Vi går
inn Forkledalen og opp på toppen, retur samme
vei. Turen tar ca 11 timer.
Påmelding: Turledere Bjørn Forselv
(905 73 732) og Øydis Jakobsen.

Møysalen. Foto: Bjørn Forselv.

RUNDTINDEN 
lørdag 15. september
Oppmøte ved Skjomen skole kl 10.00. Derfra
samkjører vi opp i Sørdalen. Dette er en middels krevende tur fra Iptojavre i Sørdalen i
Skjomen. Turen tar 5-6 timer. Max 12 deltakere.
Påmelding: Turledere Finn Gunnar Johansen
og Anne Marie Johnsen (997 04 008).

VOMTIND 
ettermiddag i september
Ettermiddagstur til spektakulære Vomtind
innerst i Beisfjord, 1494 moh. Turen starter i
Stubblidalen, og tar oss opp på en topp med
rå utsikt. Siste delen av turen kan for enkelte
føles luftig. Solid matpakke, vindjakke, lue,
votter og hodelykt er et must.
Påmelding: Turleder Veronica Føre Andersson
(901 25 844).

TRYGT VEIVALG

Bruk sunn fornuft og gjør egne vurderinger av veivalg underveis i terrenget. Løypemerkingen oppdateres fortløpende på dugnadsbasis. Det kan derfor til tider mangle varder og
rødmaling, så kart og kompass er påkrevd for å finne fram. Framkommeligheten varierer
med årstidene. Elver som er lette å vade om høsten, kan være uframkommelige tidlig på
sommeren, eller tryggere å vade utenom merket vadested. Sett deg inn i vær- og føreforhold
i løypa før du legger ut på tur, og bruk sunn fornuft når du velger rute.
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Helligdagsvann. Foto: Elinor Hansen Framvik.

MANDAGSTURER
Noen av turene er beskrevet i bøkene På tur i
Narvik og omegn I og II av Bjørn Forselv. Turledere vil primært være Stein Evert Pettersen,
Sølvi Føre og Elinor Hansen Framvik.

TUR 1 mandag 14. mai
Galapagos 

Noen turer har en del stigning og andre er
ganske flate. De letteste turene er merket med
én stjerne, de antatt tyngste med tre stjerner.
Alle skal kunne gå i sitt eget tempo, vi går ikke
fra noen (som ikke ønsker det sjøl).

TUR 3 mandag 28. mai
Øvre fjellheis 

Ta gjerne med en venn som ikke tror dette er
noe for ham/henne. På alle turene oppfordrer
vi til å møte opp på Jernbanestasjonen litt før
kl 17 slik at kjøring i størst mulig grad kan
samordnes.
Turene vil bli nærmere beskrevet på NOTs
nettside. Vi tar med en bok på hver mandagstur som deltakerne registrerer seg i. Boka blir
liggende til ca oktober, slik at man har
mulighet til å gjennomføre turen på andre
ukedager.
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TUR 2 tirsdag 22. mai
Olbogfjellet  (ti på topp)

TUR 4 mandag 4. juni
Kirkestien i Håkvikdalen 
TUR 5 mandag 11. juni
Sandmofjellet  (ti på topp)
TUR 6 mandag 18. juni
Reinveivannet  (ti på topp)
TUR 7 mandag 27. august
Sjursheim  inn Dalbotn
TUR 8 mandag 3. september
Hundreårsbua  (ti på topp)
TUR 9 mandag 10. september
Saltvikryggen  (ti på topp)
TUR 10 mandag 17. september
FUNN-hytta 

Cunojávri. Foto: Bjørn Forselv.

HYTTETUR?
Hvis man har lyst på en tur også utenom fellesturene, har NOT 13 hyttesteder man kan besøke.
Noen kan man komme til etter 2-3 timers gange i lettgådd terreng, mens andre må man streve litt
mer for å nå fram til. Underveis og vel framme venter det deg flott natur og fine opplevelser! Les
mer om hyttene og rutene på hjemmesida til NOT www.narvikfjell.no.
Husk sovepose (eller lakenpose) og mat! Skriv deg inn i protokollen når du kommer fram og forlat
hytta i minst like god stand som da du kom. Betal for oppholdet med vippskode 94761 eller til
NOTs konto 4520.07.19348 etter turen. Husk å merke betalingen med navn og hytte.

KONTAKTPERSONER I NOT
Øydis Jakobsen, styreleder

tlf 920 41 429

oeydis@yahoo.no

Jon Sommerseth, daglig leder

tlf 402 40 987

jonsom@online.no

Terje Andersen, kasserer

tlf 951 99 512

terjeand65@gmail.com

Geir Soleng, hyttedrift

tlf 468 21 645

geir.soleng@consto.no

Finn Johnsen, transport

tlf 900 25 409

finnjo2@online.no

Bjørn Forselv, løypeansvarlig

tlf 905 73 732

bjofor@vgs.nfk.no

Inger Krane, styremedlem

tlf 994 54 945

ingkra@live.no

Marthe Bergmann

tlf 943 40 701

martehb93@gmail.com
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Barnas Turlag

Foto: Jan-Arne Pettersen.

BARNAS TURLAG
FAMILIETUR TIL JAKLAMYRA
PÅ FASTELAVNSSØNDAG
søndag 11. februar
(info kommer i avis/facebook)
Fastelavnsboller ~ Bålkos ~ Pynt fastelavnstreet
med fjær.
Ansvarlig: Narvik Unge Sanitet, Barnas Turlag
og Midtre Hålogaland Friluftsråd.
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EVENTYRTUR TIL HUNDREÅRSBUA,
VED SIRKELVANN
søndag 29. april
Det blir bålkos og eventyrstund. Husk gode
klær etter vær, god matpakke/drikke. Gjerne
en vedkubbe til bålet.
Påmelding: til turleder senest dagen før.
Turleder: Lars Ivarsson Elverum (482 11 334).

ETTERMIDDAGSTUR TIL
TARALDSVIKFJELLET mai
Turen passer for alle.
Oppmøte: ved Vannkraftverket.
Turleder: Monica Sandbakk, 918 87 317.
BLÅBÆRTUR TIL SKYTEBANEN,
HERGOT august/september uke 35
Vi ser etter moden og god bær. Det blir
mulighet for pannekaker på bål.
Ta med klær etter vær, noe å plukke i, og noe
og grille for de som ønsker det.
Oppmøte: ved skytebanen.
Turledere: Marita Ivarsson Elverum
(952 06 355) og Monica Sandbakk (918 87 317).
Påmelding: senest dagen før!

Foto: Øydis Jakobsen.

MØRKETIDSTUR TIL FØRSTEVANN
onsdag 31. oktober
Barnas Turlags markering av at vi går inn i
mørketiden har blitt en tradisjon som mange
setter pris på. Vi går refleksorientering på turen
opp til Førstevann og lager bål vel framme.
Oppmøte: ved Minikraftverket.
Følg reflekser og fakkelbokser til Førstevann.
Husk hodelykt/ lommelykt.
Kontaktperson: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

Foto: Kjersti Lunde.

Foto: Øydis Jakobsen.
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Tøttadalen. Foto: Elinor Hansen Framvik.

TURBOTRIMMEN
Barnas Turlag har egne trimkasser på 6 steder i Narvik kommune:
Tyttebærsletta i Beisfjord - 2 km gange på vei fra krigskirkegården.
Kobberstadløypa - like etter den lange bakken i 2-km-sløyfa.
Grillbua på Fagernes - følg sti fra Moslings vei.
Lillevika - langs Lyngedahl-stien. Start fra Jaklamyra eller fra Vassvik.
Håkvikdalen - kryss bro over elv, et stykke forbi Storvatnet.
Taraldsvikfjellet - følg vei fra Minikraftverket til Førstevann. Deretter sti opp mot Taraldsvikfjellet.
Vi har utarbeidet et eget Turbotrimkort, som alle medlemmer i Barnas Turlag får.
I alle Turbotrimkassene ligger det klippetenger til å klippe kortene med, og turbøker.
Premie til alle som besøker minst 4 av kassene.
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Cunojávri. Foto: Bjørn Forselv.

FELLESTURER
Vær ute i god tid ved påmelding til turene. Avklar med turleder på forhånd om dette er en
tur som passer for deg. Datoer som mangler/ endres, vil komme så fort det er klart på NOTs
nettsider. Det kan godt hende at det vil bli flere fellesturer enn de som står i programmet –
følg med på www.narvikfjell.no!
JUBILEUMSARRANGEMENT
DNT 150 ÅR søndag 21. januar
DNT fyller 150 år, og NOT inviterer til
utebursdag på Jaklamyra! Vi serverer bålkaffe,
pølser og bursdagskake fra kl 12.00. Natursti,
skileik og aking for alle – eller en hyggelig turprat ved bålet hvis man heller vil det.
Kontaktperson: Øydis Jakobsen
(920 41 429).

HELGETUR KATTERAT
– HUNDDALEN – LOSSI
– SKAMDALEN
fredag 23. - søndag 25. februar
Tog til Katterat fredag ettermiddag. Ankommer
Hunddalshytta (11 km) etter at det er blitt
mørkt. Lørdag fortsetter vi til Lossihytta, 20 km.
Søndag 25. februar går vi fra Lossihytta til
Skamdalen, evt Fjellbu.
Turdeltakerne må være vant til å gå skiturer
under kalde forhold i fjellet.
Påmelding: Turledere Bjørn Forselv
(905 73 732) og Inger Krane.
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FELLESTUR TIL LOSSI OG
CAIHNAVAGGE mars
Vi starter fredag ettermiddag kl 15.30 med
oppmøte Esso Ankenes og kjører derfra i
privatbiler til Fjellbu. 15 km skitur, mye oppover, til Lossi-hytta. Ca 4 timer.
Lørdag fortsetter vi på ski til Caihnavaggehytta, 15 km, moderat vanskelighetsgrad. Felles
middag på kvelden. Alternativt går vi til
Cunojávri hvis dårlig vær.
Søndag returnerer vi til Fjellbu via Kalixhågen
eller Steinelvdalen, 25 km. Turen er væravhengig.
Max 10 deltakere. Skifeller/smørefrie ski og
god skierfaring nødvendig.
Turledere: Jon Sommerseth (402 40 987)
og Geir Soleng.
SKITUR KATTERAT – HUNDALSHYTTA
– CUNOJÁVRI – KATTERAT helg i mars
Vi tar tog fra Narvik kl 15.15 fredag ettermiddag, og gjør unna en 12 km skitur til
Hunddalshytta (3-4 timer).
Lørdag går vi til Cunojávri, 18 km (6-7 timer).
Her spiser vi felles middag.
Søndag er det retur til Katterat, 27 km, og vi
tar tog til Narvik kl 17. Max. 10 deltakere.
God form og skiferdigheter er påkrevd.
Påmelding: Turleder Veronica Føre Andersson,
(901 25 844).
SØRFJORDEN – RØYSVATN
– PAURO – SITAS – SKJOMEN
fredag 27. april - tirsdag 1. mai
Senvintertur hvor vi går fra Sørfjorden i Tysfjord til Skjomen. Turen går innom NOThyttene Røysvatn, Pauro og Sitas. Vi tar båt fra
Kjøpsvik fredag 27. april kl 18.00 og går opp
til Kjerringvasshytta 9 km.
Lørdag går vi videre til Røysvatn 11 km, hvor
det også er badstue.
Søndag går vi til Paurohytta 23 km.
Mandag går turen til Sitashytta, 20 km.
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Tirsdag 1. mai går vi ned til Sør-Skjomen 13
km. Turdeltakerne må være i relativt god form.
Begrenset antall deltakere. Noe kostnad med
båtskyss og biltransport.
Påmelding: Turledere Bjørn Forselv
(905 73 732) og Inger Krane.
PADLEHELG VED
GUVÅGHYTTA I VESTERÅLEN
fredag 15. - søndag 17. juni
Den flotte Guvåghytta til Vesterålen turlag er
et utmerket utgangspunkt for spennende padleturer i området. Turen er primært beregnet på
kajakkpadlere, men det er også mulighet til å
låne kano ved hytta. Hytta ligger 700 meter fra
bilvei.
Vi kjører fra Narvik fredag ettermiddag og
setter kajakkene ut ved Guvåg. Etter én km
padling er vi ved hytta.
Lørdag og søndag blir det padling i området.
Det blir også tid til øving på kammeratredning,
leik og morro. Kajakkpadlerne må ha Våttkortkurs og grunnleggende ferdigheter.
Påmelding: Turledere Bjørn Forselv (905 73 732)
og Stein-Evert Pettersen (909 69 952).
RØMMEGRØTTUR TIL LOSSI
august
NOTs tradisjonelle rømmegrøtservering ved
Lossistua er i gang igjen. De som ikke spiser
rømmegrøt får pølser. I år vil Barnas Turlag
arrangere oppgaver for barna som deltar. Premie
til alle som løser oppgaven.
Parker langs anleggsveien i Norddalen og følg
merket sti opp til Lossihytta. Nærmere info om
dato og klokkeslett annonseres på hjemmesiden
og på Facebook.
Kontaktperson: Toril Larsen (909 58 521).

Foto: Øydis Jakobsen

På vei til Caihnavaggi. Foto: Anni Kumeneje.

Skjomfjellet. Foto: Bjørn Forselv.

Padlehelg i Vesterålen. Foto: Bjørn Forselv.

DEN LANGE FJELLMARSJEN
lørdag 1. - søndag 2. september
Felles taxitransport fra Jernbanestasjonen 06.00.
Lang dagsmarsj, ca 40 km, i raskt tempo langs
NOTs rutenett, fra demningen i Norddalen via
Cunojávri og Oallavaggi, ned djevelpasset og
videre til Katterat. Overnatting på Vokterboligen med felles mat, badstu og gode historier.
Turledere: Veronica Føre Andersson
(901 25 844) og Finn Johnsen.

SYKKELTUR PÅ RALLARVEIEN
fredag 14. - søndag 16. september
Syklene blir fraktet opp til Riksgrensen fredag
ettermiddag. Vi sykler historiske rallarveien, til
Vokterboligen på Katterat. Dagstur til Hundalen på lørdag. Bålkos og grilling i gapahuk,
badstu. Retur søndags formiddag.
Turleder: Veronica Føre Andersson
(901 25 844).
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Hunddalen. Foto Bjørn Forselv.

Lossihytta. Foto Bjørn Forselv.

HELGETUR TIL CUNOJÁVRI
OG CAIHNAVAGGI
fredag 28. - søndag 30. september
Vi starter fredag ettermiddag fra demningen i
Norddalen og går inn til Cunojávri. Her lager
vi felles kveldsmat og overnatter til lørdag.
Lørdag går vi til Caihnavaggi, hvor vi lager felles
middag. Retur via Kalixhågen søndag.
Påmelding: Turleder Øydis Jakobsen
(920 41 429) innen 26. september.

HELGETUR TIL SNYTINDHYTTA
september/oktober
Vi besøker Vesterålen turlags flotte hytte ved
Øvre Blokkvatnet. Her er det badstu og mange
flotte turmuligheter. Vi starter fra Løvbergbukta
kl 17.00. Turen opp til hytta tar ca 4 timer. Vel
framme lager vi kvelds. Lørdag tar vi en dagstur
i området, og fyrer badstua og lager felles
middag på kvelden. Retur søndag formiddag.
Påmelding: Turledere Øydis Jakobsen
(920 41 429) og Inger Krane.

FELLESTURER

Turleder må vurdere om deltakerne er i stand til å gjennomføre turen på ønsket måte, (dvs
at han/hun er tilstrekkelig utstyrt; har godt fottøy og klær, og for øvrig synes å være i god
form eller på annen måte skikket til å delta).
Turleder vil diskutere dette med turdeltakerne før avmarsj. Deltakere som er med på NOTs
fellesturer må følge turleders anvisninger. Ingen må eksempelvis gå på egen hånd, «gå i
forveien», ta andre ruter e.l. NOT eller turleder er ikke juridisk ansvarlig ved skader eller
tap av liv eller eiendeler.
Turleder har normalt ikke med elektronisk hjelpe- og eller kommunikasjonsutstyr på noen
av NOTs turer. Turlederne er ikke profesjonelle fjellførere, men interesserte NOTmedlemmer med god erfaring innen friluftsliv.

FLERE TURER?

Følg med på NOTs nettsider: narvik.turistforeningen.no eller www.narvikfjell.no
Her blir turene i programmet lagt ut med dato og beskrivelse. Det kan bli satt opp flere
turer enn det som er med i turprogrammet.
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TURKALENDEREN
21. januar
11. februar
23. - 25. februar
Mars
Mars
27. april - 1. mai
29. april
Mai
14. mai
22. mai
28. mai
4. juni
11. juni
15. - 17. juni
12. juni
18. juni
19. juni
Juli/august
Juli/august
4. august
August
August
27. august
August/september
1.-2. september
3. september
10. september
14.-16. september
15. september
September
17. september
28.-30. september
September/oktober
31. oktober

Jubileumsarrangement
Familietur til Jaklamyra
Helgetur Katterat - Hunddalen
- Lossi - Skamdalen
Fellestur til Lossi og Caihnavagge
Skitur Katterat - Hunddalshytta
- Cunojávri - Katterat
Sørfjorden - Røysvatn - Pauro - Sitas - Skjomen
Eventyrtur til Hundreårsbua
Ettermiddagstur til Taraldsvikfjellet
Galapagos
Olbogfjellet
Øvre fjellheis
Kirkestien i Håkvikdalen
Sandmofjellet
Padlehelg ved Guvåghytta
Kulhornet
Reinveivannet
Rombakstøtta
Leigas
Den sovende dronning
Storriten
Møysalen
Rømmegrøttur til Lossi
Sjursheim inn Dalbotn
Blåbærtur til Skytebanen på Hergot
Den lange fjellmarsjen
Hundreårsbua
Saltvikryggen
Sykkeltur på Rallarveien
Rundtinden
Vomtind
Funn-hytta
Helgetur til Cunojávri og Caihnavagge
Helgetur til Snytindhytta
Mørketidsarrangement

Fellestur/Barnas Turlag
Barnas Turlag
Fellestur
Fellestur
Fellestur
Fellestur
Barnas Turlag
Barnas Turlag
Mandagstur
Mandagstur
Mandagstur
Mandagstur
Mandagstur
Fellestur
Topptur
Mandagstur
Topptur
Topptur
Topptur
Topptur
Topptur
Fellestur
Mandagstur
Barnas Turlag
Fellestur
Mandagstur
Mandagstur
Fellestur
Topptur
Topptur
Mandagstur
Fellestur
Fellestur
Barnas Turlag
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Informasjon

Du finner all informasjon
om NOT på internett;

LYST TIL Å BLI MEDLEM?
1. Klikk deg inn på www.narvikfjell.no eller
www.turistforeningen.no
2. Ring DNT v/medlemsregisteret: 22 82 28 00
og meld deg inn. Alle med bostedsadresse i
Ofoten tilhører automatisk Narvik og
Omegn Turistforening.
MEDLEMSKAP 2018
Hovedmedlem.................................... 680,Honnørmedlem (over 67 år og uføre). 530,Husstandsmedlem.............................. 340,Student/ungdom (19-26 år)............... 350,Skoleungdom (13-18 år).................... 210,Barnas Turlag (0-12 år)....................... 125,Familiemedlemsskap...........................1.215,OVERNATTINGSPRISER PR NATT
Medlemmer......................................... 150,Ikke medlemmer.................................. 300,Medlemmer av STF............................. 200,Ungdom u/25 år medlem..................... 75,Ungdom u/25 år ikke medlem............. 150,Barn u/13 år, medlem..........................
0,Barn u/13 år, ikke medlem................... 75,Dagsbesøk ........................................... 50,Depositum nøkkel................................ 100,*)
NB! Egne overnattingspriser gjelder for Hunddalshyttene i perioden 1. mars til 31. mai.
Se priser på www.narvikfjell.no og på hyttene.

www.narvikfjell.no

NØKKELSALG OG BETALING
På hvert hyttested er det normalt ei hovedhytte
og ei sikringshytte. Alle de ordinære hyttene
har standard DNT-nøkkel, mens kvilebuene er
åpne. Nøkkelsalgsteder er i Sparebanken Narvik
og på turistkontoret ved jernbanestasjonen. Du
kan også bestille nøkkel ved å skrive til NOT.
Storsteinshytta har egen nøkkel som kan lånes
hos Jørn Kåre Sommerseth (tlf. 76 95 12 96,
480 74 112), depositum kr 200,-. Nøkkel til
Vokterboligen samt info kan fåes hos Finn
Johnsen, (tlf. 900 25 409).
Betaling for hyttene skjer vanligvis via nettbank til konto 4520.07.19348. Vi har også
vipps, kode 94761. Husk å oppgi navn, hytte
og dato!
NB: Utenlandske statsborgere må bruke Visa,
American Express, Eurocard, e.l.
HYTTER
NOT har følgende hytter fra nord til sør:
Vokterboligen på Rallarveien (kan leies),
Hunddalen, Oallavagge (hvilebu), Cunojávri,
Lossi, Caihnavagge, Gautelis, Skoaddejavre,
Sitas, Baugevann (hvilebu), Pauro og Røysvatn.
I hyttene finner du alt du trenger unntatt mat
og noe å ligge i (lakenpose/sovepose e.l.).
Hyttene har ved/kull til oppvarming, og
primus til matlaging. De fleste hyttene har solcelle-anlegg til belysning, og vi supplerer med
stearinlys. Oversikt over hyttene våre, antall
sengeplasser, kartreferanser og kartnummer
finner du på www.narvikfjell.no.
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