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Facebook: DNT Nedre Glomma
Facebook: DNT Nedre Glommas venner

Husk årsmøtet onsdag 24. mars kl. 19.00. Saker som ønskes behandlet
på årsmøtet må være innkommet til styret senest tre uker før møtet.
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Medlemsblad for DNT Nedre Glomma
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Takk for at du er med i DNT! 

Det betyr mye for vår forening at hver enkelt av 
dere ønsker å være medlem, jo flere medlemmer 
jo mer aktivitet!

I dette programmet presenteres planlagte 
aktiviteter i 2021. Vi var ikke forberedt da 
pandemien slo til i fjor.  Nå tror jeg både
medlemmer, turledere, dugnadsfolk og tillits-
valgte tar med erfaringene, og er forberedt på at 
det kan komme endringer i forhold til det som 
er planlagt.

Programmet du nå har i hånda inneholder 
mange tilbud som passer for ulik alder og fysisk 
form. Våre tre kommuner Hvaler, Fredrikstad 
og Sarpsborg har ganske sikkert områder langs 
kysten eller i de dype skoger som du ennå ikke 
har oppdaget. Kanskje du i 2021 skal ta mål av 
deg til å gjøre deg kjent på nye steder? 
I tillegg til dette turprogrammet anbefaler jeg 
at du bruker vår hjemmeside hvor du kan finne 
oppdateringer og nyheter.  

DNT Nedre Glomma samarbeider med de andre 
DNT foreningene i Østfold. For å utvide 
turområdet i vår del av Viken anbefaler jeg at du 
tar en titt i de andre foreningenes program også. 
Mye fint å finne der. (se under til venstre)

Men, der hvor situasjonen lokalt krever at turer 
og aktiviteter må avlyses eller utsettes, finnes 
det fortsatt mange muligheter til aktiviteter i en 
annen DNT forening i vårt langstrakte land. 

Husk at som medlem i DNT Nedre Glomma 
kan du bruke alle tilbud på hytter og turer i hele 
landet. Men, uansett om du benytter noen av de 
foreslåtte turene og aktivitetene DNT Nedre 
Glomma tilbyr, er det viktigste at du tar på deg
skoene, og tar turen ut i frisk luft i nærmiljøet 
eller i strøk lenger unna.

Velkommen til nytt turår 2021

Våre samarbeidspartnere:

DNT Nedre Glomma: www.nedreglomma.dnt.no
DNT Vansjø:  www.dntvansjo.no
DNT Indre Østfold:                   www.indreostfold.dnt.no
Tistedalen Friluftslag: www.tfl.no 
                                                 (se: Våre turer, Tistedal/DNT.) 

Sigrun Svartedal
styreleder

Foto: Herføl.  Nicolai M
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Overnatting
Medlem:
Ikke medlem:
Ungdomsmedlem:
Ungdom (ikke medlem)
Barn (medlem):
Barn (ikke medlem):

Dagsbesøk
Medlem:
Ikke Medlem:
Ungdomsmedlem:
Ungdom (ikke medlem)
Barn (medlem):
Barn (ikke medlem):
Ungdomsprisene er 50% på voksen prisene.

Kr 240,-
Kr 350,-
Kr 120,- (13-26 år)
Kr 175,-
Gratis (0-12 år)
Kr 75,- (0-12 år)

Kr 60,-
Kr 75,-
Kr 30,- (13-26 år)
Kr 40,- (13-26 år)
Gratis
Kr 40,-

Husk du har ingen rettigheter på hytta før 
du har skrevet deg inn i hytteprotokollen.

Betaling for hytteopphold: 
Bank 1638 17 33088 
 (Husk: Navn, dato, Østtorp)
Vipps 78449

• Hytta har 3 soverom og totalt 19 sengeplasser.
• Hytta er ubetjent og låst med DNT-nøkkel. Den har strøm og
   innlagt vann. Det er også mulig å ta en dusj. Utedo i boden.
• Ta med lakenpose/sovepose og nødvendig mat og drikke.
• Som på de fleste DNT-hytter er det “alltid plass”, men større
   grupper bør reservere plass på medlemskontoret. 
   Tlf: 400 23 137 eller nedreglomma@dnt.no

ØSTTORPHYTTA

MELD DEG INN
Medlemspriser 2021 - DNT Nedre Glomma

Husstandsmedlem       400,-
Hovedmedlem      725,- (27 – 66 år) 
Familiemedlem      1300,- (For minimum 3 familiemedlemmer 
      på samme adresse) 
Ungdomsmedlem      370,- (19-26 år) 
Skoleungdom     225,- (13-18 år) 
Barnas Turlag     140,- (T.o.m. året du fyller 12 år)
Honnørmedlem     570,- (67 år. Evt ufør, kontakt DNT)
Gavemedlemskap     (Sjekk: www.dnt.no/medlem/blimedlem
Livsvarig medlemskap  (Hovedmedlemskap x 25. Kontakt DNT) 

Den raskeste måten å tegne medlemskap 
på er på nettet, med betaling med 
kort. Det er også mulig å be om 
faktura ved å ringe DNTs medlems-
service, tlf 400 01 870. Alder og 
postnummer avgjør din medlemstype 
og tilknytning til lokalforening. 

Medlemskapet følger kalenderåret.
Dersom du allerede er medlem, kan 
du på følgende nettadresse skaffe deg 
medlemsbevis, skaffe deg kvittering 
på betalt medlemskontingent, 
fornye medlemskapet og skaffe deg 
DNT-nøkkel.

www.dnt.no
På www.dnt.no/minside kan du 
administrere medlemskapet ditt.
DNT-nøkkel kan du også kjøpe på 
kontoret i Sarpsborg.

Eika og hytta på Østtorp.

NB! Under corona-pandemien gjelder andre booking-regler.  Hytta må 
bookes på forhånd. Se side 4 i dette turprogrammet og foreningens nett-
side, www.nedreglomma.dnt.no
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Østtorphytta i coronatid

• For å kunne åpne for leie av Østtorphytta er 
det svært viktig at vi kan spore smitte. 
Det betyr at vi må vite hvem som bor på hytta. 
Det er også begrensninger i hvor mange som 
kan besøke hytta samtidig. Derfor er booking av 
hytta avgjørende. Det er ikke mulighet for drop-
in og dagsbesøk. 

• Pris, leieperiode og gruppestørrelse
• Hytta kan leies en eller to netter – kun fredag 
til søndag. Kun ett besøk per helg.

Hytta har karantenetid mellom hvert besøk 
– 72 timer. Utleie av hytta skjer etter smitte-
vernmyndighetene sine anbefalinger, og kun 
til familier eller grupper man har tett kontakt 
med. Et reisefølge består av maksimalt fem 
personer, unntatt for personer som lever 
sammen til daglig i samme husstand. 

Alle som ikke bor i samme husstand, må holde 
en meter avstand. Denne regelen gjelder så 
lenge dette er rådet fra myndighetene.

• Booking

• Du må være medlem for å booke Østtorp-
hytta. Medlemmer kan ta med seg 
ikke-medlemmer på overnattingen. 
Det gjelder egne priser for ikke-medlemmer. 

• Booking av hytta gjennomføres ved å kontakte 
DNT Nedre Glomma. Send en e-post til nedre-
glomma@dnt.no. Vi besvarer henvendelser så 
raskt vi kan. Dersom smittesituasjonen endres 
på nyåret, vil selvsagt disse booking-
restriksjonene endres. Informasjon om dette 
finner du på nettsiden vår.

• Ved booking må navn, medlemsnummer og 
antall oppgis. På vår ubetjente hytte kan du 
booke en eller to netter for et reisefølge på 
inntil fem personer. 

• Fullstendig informasjon finner du på: https://
nedreglomma.dnt.no/osttorphytta/

4
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Kontaktpersoner i DNT Nedre Glomma
Daglig leder Anna-Boel Andersen 400 23 137
Styreleder Sigrun Svartedal  954 53 965         
Tur & Kultur Gunnhild Ristesund 932 35 498
Seniorgruppa Kirsti Rotvik  975 69 723
----«----«----- Liv Simensen  948 43 419
Mandagsturer Erik Leister  69 39 07 10       
Barnas Turlag Live T Bratlie  467 86 387
Fjellsportgruppa Stephen Gangestad 976 62 001
DNT Ung Anna B. Andersen  400 23 137
Materialforvalter   Arild Simonsen                     906 39 816
Østtorphytta Ole Jørgen Hommeren 976 84 110
Klart det går Anna Hellstrøm  476 72 792

På www-dnt.no/min side kan du administrere ditt medlemskap 

Instagram
Instagram.com/dntnedreglomma

DNT Nedre Glomma

Foto: Kari Stibakke

Endring på facebook

Mange facebook-brukere vil ha lagt merke til 
at foreningen har foretatt en navne-endring på 
en av facebook-sidene våre. Det oppsto en del 
forvirring mht turer som ble lagt ut på face-
book-siden som nå heter: DNT-Nedre Glommas 
venner. Mange lurte på om disse turene var 
offisielle DNT-turer, og lurte på hvordan man 
kunne melde seg på til disse turene. Oven-
nevnte facebook-side brukes av enkeltpersoner 
som ønsker å synliggjøre interessante turer, 
turforslag og turområder, og har blitt svært 
populær som sådan. Dette er en åpen gruppe.

Offisielle facebooksider er:
DNT Nedre Glomma og Barnas Turlag Nedre 
Glomma - Dette er åpne grupper for alle som 
har lyst til å være med Barnas Turlag på tur. 
Her kommer det info om turer og kanskje 
bilder fra turene etterpå.

Barnas Turlag er en undergruppe av Turist-
foreningen, og er åpen for alle som vil være 
med. Turene passer som regel for alle barn opp 
til 12-13 år.

Besøksadresse:  Torget 5, 1707 Sarpsborg
Åpningstider              
Mandag – fredag:  11.00 -18.00
Lørdag                        11.00 - 16.00
Søndag stengt

Postadresse: DNT Nedre Glomma,  
  Postboks 246, 1702 Sarpsborg
Telefon:  400 23 137
E-post:  nedreglomma@dnt.no
Web -adresse: www.dntnedreglomma.no
Facebook:  DNT Nedre Glomma
Medlemskap: medlem@dnt.no
Kontonummer:  1638.17.33088
Organisasjon nr.: 985 006 180

Redaksjonen
Nicolai Midthun  41 22 22 43
Heidi Hermanson                       47 30 32 25
Cecilie E By                                 47 65 47 26
Stoff til bladet  skautua@yahoo.no

På kontoret i Torget 5 kan du blant annet melde deg inn, få 
turprogram, turforslag og kjøpe nøkkel til DNTs selvbetjente og 
ubetjente hytter (kr 100,-). Der kan du også kjøpe lokale kart og 
en del øvrige turkart.

Nye åpningstider på kontoret

DNT Nedre Glomma har inngått samarbeidsavtale med iSarpsborg om 
kontor-tjenster. iSarpsborg er sentralt plassert ved Sarpsborg torg. 
Retro Vinyl er en ny leietaker i butikkdelen. Det gjør at åpningstidene nå er utvidet. 
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På de neste 32 sidene vil du finne et rikt og variert 
turtilbud. Her vil du finne turer som passer for deg, 
men husk å velge tur etter evne. 
Når du velger å delta på våre fellesturer, er det viktig 
at du vurderer om denne turen passer for deg og din 
fysiske form. Dette er vesentlig for både din og de 
andre turdeltakernes turopplevelse. Merk deg at det 
uansett fysisk form vil være turer i turprogrammet 
som passer for deg.

Påmelding til alle turene
Det er vanskelig å si noe om korona- situasjonen våren 
2021. Gjennom 2020 har vi hatt obligatorisk på-
melding til hver tur. Den ordningen vil sannsynligvis 
fortsette også våren 2021. Kanskje sågar også høsten 
2021. De aller fleste av våre grupper har hatt påmel-
ding via nettsiden vår,  nedreglomma.dnt.no/tu-
rer-og-aktiviteter/.På hver tur vil du finne informasjon 
om hvordan du melder deg på turen.

Velkommen på tur

6
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Et aktivt uteliv er viktig for å gi barna en god 
oppvekst. Gjennom Barnas Turlag treffer dere 
andre barnefamilier, barna får nye leke-
kamerater og dere får lære grunnleggende 
friluftsliv sammen i trygge rammer.    

2020 ble annerledesåret, også for Barnas Turlag. 
Vi rakk knapt å komme i gang med turåret før 
alt stengte ned. Så mange flotte turer som vi 
hadde gledet oss til å gjennomføre måtte dess-
verre avlyses. Vi håper at det allikevel ikke har 
stoppet dere fra å komme ut på tur. Naturen er 
jo der, og i vår region er vi så heldige at vi har så 
mye av den, både skog, kyst og innsjøer. Kanskje 
har dere blitt bedre kjent i nærområdet, eller 
funnet en fin teltplass i nabokommunen? Man-
ge har også erfart at Norgesferie kan gi minst 
like gode ferieminner som en sydentur. Det er 
godt nytt for miljøet!

Vi er stolte av å presentere årets program. Et 
variert tilbud til alle aldre i Barnas Turlag. Vi hå-
per og tror at det kan være mulig å gjennomføre, 
selv om det sannsynligvis blir med noen andre 
rammer enn vi er vant til. 

Alle dagsturene våre er gratis, også for 
ikke-medlemmer. Medlemmer i Barnas 
Turlag bor gratis eller har gode rabatter på            
DNT-hytta på Østtorp. I DNT Nedre Glomma, 
er det lagt til rette for at barnefamilier kan 

– for barn som vil ut!

overnatte. Området rundt er perfekt for lek og 
turer på barns premisser! 

Alle barn som er medlem i Barnas Turlag og 
som har vært med på minst 5 turer i 2021 vil få 
en overraskelse. 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. 

Om dere ikke er med på nisseturen, må turpas-
set leveres eller sendes til Anna-Boel Andersen 
som har kontor hos iSarpsborg. Adressen er 
DNT Nedre Glomma, Torget 5, 1707 Sarpsborg. 
Siste frist 10. desember.

Barnas Turlag trenger nye turledere! Er du 
interessert? Ta kontakt på tlf 400 23137 eller på 
mail: nedreglomma@dnt.no. 
Det kan forekomme endringer i det oppsatte 
programmet, og det kan også bli arrangert mer 
impulsive turer, så følg med på hjemmesiden 
eller på facebook: Barnas Turlag Nedre 
Glomma.  

Håper vi sees på tur!
Hilsen fra Turbo og turlederne i Barnas Turlag.

Barnas Turlag

NB!
Husk, på tur med DNT Nedre Glomma
så har foresatte det hele og fulle ansvaret
for egne barn. 

7
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Kom deg ut-dagen
Søndag 7. februar

Dette er DNTs familiedag. I fjor hadde vi to 
arrangement på Kom deg Ut Dagen, og i år 
inviterer vi igjen til vinteraktivitet både i Trøs-
ken (Sarpsborg) og ved Kvernhuset (Fredrikstad, 
FSKs kunstsnøanlegg). Begge steder med stor 
velvilje fra idrettslagene. Det blir skiaktivteter og 
aking for hele familien. Er det ingen snø- ja, da 
finner vi på andre aktiviteter. Vi tenner grillen 
og har en aktiv utedag, forhåpentligvis med snø 
under føttene. Her får du også anledning til å 
bli bedre kjent med DNT Nedre Glomma og hva 
turistforening har av turer og arrangement 
Følg med på facebook og på nettsiden for 
nærmere informasjon.

Orientering
Søndag i mars

Det planlegges en orienteringstur. Følg med 
på facebook og på hjemmesiden for nærmere 
informasjon.

Passer for:  Alle
Turleder:    Line Agersborg-Sandøy 970 69 766
Påmelding: www.dntnedreglomma.no

Klatretur - Turboklubb
Søndag 18. april

Er du mellom 8-14 år? Har du lyst til å prøve 
klatring? I år arrangerer vi klatring i samarbeid 
med Barnas Turlag, og Tistedalen Friluftslag. 

Oppmøte: Det avklares i god tid om klatringen 
                   blir inne eller ute. Følg med på 
                   facebook og på hjemmesiden for               
                   nærmere informasjon.

Passer for: Barn mellom 8-14 år. Ingen krav til 
                    forkunnskap eller utstyr. Vi stiller 
                    med klatreutstyr. Medlemmer 
                    prioriteres.
Turledere:  Live T. Bratlie 467 86 387, 
                      Ole Morten By
Påmelding: www.dntnedreglomma.no                                   
                      innen 11. april

Grønn Onsdag
Onsdag i april

Har du turklær, turutstyr o.l. som du ikke bruker 
lenger? Kanskje andre kan få nytte av det? Bar-
nas Turlag arrangerer byttekveld. 
Følg med for mer informasjon i avisa, 
på hjemmesida og facebook.

Ansvarlig: Liv Fosserud 988 72 477 og 
                    Cecilie By 476 54 726

Hold Norge rent - Strandryddeuke
En uke i mai

Hvert år deltar tusenvis av frivillige på
strandryddeuken som er Norges største 
kollektive ryddedugnad, og som arrangeres i 
mai. Sammen rydder vi Norge. 

Vi oppfordrer alle til å bli med på strand-
ryddeuken, men hvis denne datoen ikke passer 
så står man selvsagt fritt til å velge hvilken dag 
man vil rydde. Hvis noen ønsker å organisere en 
dugnad så ta kontakt med DNT Nedre Glomma. 

Fisketur i Fredrikstadmarka
Søndag 9. mai 

Bli med Barnas Turlag på fisketur i Fredrikstad-
marka. Turen går til 2. dam. Foreningen stiller 
med fiskeutstyr, men ta gjerne med om du har. 
Turen arrangeres i samarbeid med Fredrikstad 
Og Omegn Jeger- og Fiskeforening.

Passer for:  Alle, også rullestol.
Oppmøte:   Parkeringsplassen ved Stjernehallen                
                      kl. 12.00
Turledere:  Laine Høyning 991 08 382 og 
                      Liv Simensen
Påmelding: www.dntnedreglomma.no

Turprogram 2021

Skattkammeret driver utlån av sports- og friluftsutstyr, gratis, 
til alle, opptil 18 år. Skattkammeret finnes i både Sarpsborg og 
Fredrikstad og kan kontaktes på følgende telefon eller adresser:
Sarpsborg:   Haftor Johnsonsgate 17, (ved Sarpsborg Stadion)
      Tlf: 916 03 077
Fredrikstad: Jernbanegata 20, (ved jernbanestasjonen)   
                        Tlf: 940 12 074

Skattkammeret

8
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Familiehygge og teltliv på Storesand-dagen
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Vintermorro ved eika på Østtorp
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Overnatting på Storesand
Løndag 19. - Søndag 20. juni 

I forkant av Storesanddagen søndag 20. juni 
inviterer vi til overnatting på den hyggelige telt-
plassen ved Storesand på Kirekøy, Hvaler. 
Vi har mulighet til å overnatte på et eget område 
på teltplassen slik at vi ligger samlet. Man 
medbringer selv mat og drikke. Informasjon om 
Storesand teltplass finner dere her: 
www.storesandteltplass.com

Passer for:  Alle
Pris:         Overnattingen er gratis for 
                     DNT-medlemmer. Ikke-
                     medlemmer: se priser på telt-
                     plassens hjemmeside. 
                     Betales i kiosken ved  ankomst. 
Turledere:  Live T. Bratlie 467 86 387 og 
                      Ingebjørg Kvam 473 89 601
Påmelding: www.dntnedreglomma.no 
                       innen 12. juni

Storesanddagen 
Søndag 20. juni 

Bli med på en hyggelig og aktiv dag i fjæra. Vi 
trekker blant annet strandnot og fisker krabber. 
Skattekammeret stiller med SUP og instruktører. 
Turen arrangeres i samarbeid med Oslofjorden 
Friluftsråd. 

Passer for: Alle
Oppmøte:  Kl 12, Storesand Hvaler, Storesand
                     veien 88, Skjærhalden. 
                     Arrangementet varer til kl 15.00 
Turledere:  Marianne Sundås 922 68 619 og 
                      Liv Simensen  
Påmelding: www.dntnedreglomma.no

Mange barn og stor aktivitet på Storesand-dagen på Kirkeøy på Hvaler
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Kanotur med overnatting - Turboklubb
Lørdag 11 - 12 september 

Det blir kanotur med overnatting i hytte. 
Deltakerne må ha med klær etter vær, rednings-
vest, sovepose, hodelykt, liggeunderlag, 
drikkevann og mat. Husk badetøy om du ønsker 
en dukkert. Vi tenner bål og ordner felles 
middag på lørdag. Det er også mulig å sove i 
hengekøye ute.
 
Passer for:  Barn fra 8-14 år med foresatte
Oppmøte:   Ved Børtevann kano og båtutleie
Turledere:  Gunnar S. Eriksen 938 08 479 og 
                     Ketil  Haugen 979 72 893
Påmelding: www.dntnedreglomma.no innen   
                      4. september

Kom deg ut dagen
Søndag 5. september 

Høstens Kom Deg Ut-arrangement legges til 
Roald Amundsens Minne i Fredrikstad. 
Vi planlegger forskjellige uteaktiviteter 
og konkurranser for hele familien! 

Ta med matpakke denne dagen (det er fortsatt 
bålforbud) Turbo - Turistforeningens STORE 
maskot kommer- kommer du? 

Følg med på facebook og på nettsiden for 
nærmere informasjon.

Eventyr med Askeladden
Søndag 19. september

Askeladden står klar til å ta med barn i alle aldre 
på eventyrtur til Skams Klove på Kjøkøy. Alle får 
utdelt sin egen skreppe som vi samler skatter i. Det 
blir mye «jeg fant jeg fant» og flere pauser på turen 
gjennom Skams Klove og videre. Ta med klær etter 
vær, mat, drikke og sitteunderlag.

Passer for:     Alle aldre. Passer ikke for barnevogn 
                           og rullestol. 
Turledere:     Ingebjørg Kvam 473 89 601 
                            og Andreas Kjølberg
Påmelding:    www.dntnedreglomma.no

Kveldsmattur til Ravneberget

Nissetur på Østtorphytta

Søndag 19. november

Søndag 5. desember

Bli med å gå bryggestien fra Glengshølen til 
Tjueklo og videre til Ravneberget. Vi fyrer opp 
grillen så ta med kveldsmaten. Husk hodelykt og 
refleksvest på de minste. 

Oppmøte: Vi går fra P-plassen ved Glengshølen   
                    kl 17:00 
Passer for: Alle, men siste stykket opp til Ravne- 
                     berget er lite barnevogn-vennlig. 
Varighet:    2 timer
Turledere:  Line Agersborg-Sandøy 970 69 766
Påmelding: www.dntnedreglomma.no
 

Vi planlegger vår årlige nissetur til Østtorp-
hytta. Følg med på facebook eller hjemmesiden 
for mer info.

Passer for:  Alle. Skogsveien inn til hytta er til- 
                      gjengelig for rullestol og barnevogn. 
Påmelding: www.dntnedreglomma.no

 

Sopptur på Begby
Onsdag 19. august

Igjen er vi så heldige å ha med oss to sopp-
sakkyndige fra Fredrikstad Soppforening på turen. 
Vi leter etter sopp i skogen, vi får hjelp og veiled-
ning. Bli med! Ved forsinket sesong ved tørke e.l vil 
turen bli utsatt til senere på høsten. Dette vil det bli 
informert om på facebook og på hjemmesiden. 

Passer for:  Alle
Oppmøte:   På P-plassen ved Bjørneklova
                         barnehage kl 1715  
Varighet:     Ca 2 timer  
Turledere:  Live T. Bratlie 
                         467 86 387 og Ingebjørg Kvam
Påmelding: www.dntnedreglomma.no

Østtorpdag - Aktivitetsdag 
(for alle turgruppene)

Søndag 29. august

Program kommer fra styret. Følg med på 
facebook og hjemmesiden.
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DNT Junior (10-15 år)

DNT Nedre Glomma og DNT Vansjø sam-
arbeider om et turprogram for juniorgruppa, 
i håp om at vi skal klare å bygge bro mellom 
Barnas Turlag og DNT Ung. Vi ser for oss alders-
gruppa fra omtrent 10 til 15 år. 

Dette er ei aldergruppe hvor det skjer mye på 
alle vis, og interessen for friluftsliv må ofte 
vike for andre interesser og gjøremål. Det kan 
være en utfordring å konkurrere med gaming, 
kjærester, skole og idrett som tar mer og mer tid 
jo eldre ungdommen blir. 

Ønsket er å få til ei gruppe som har det sosialt 
hyggelig sammen, som ønsker å møtes, og så må 
vi legge til rette for spennende møteplasser! For 
å få til dette trenger vi hjelp av dere der ute! 
Vi trenger både ungdom og foresatte som kan 
tenke seg å bidra både til det sosiale og til å 
finne og arrangere spennende og gjerne litt 
utfordrende møteplasser. Vi håper arrange-
mentene våre treffer, og at ungdommen har lyst 
til å være med oss på tur! De fleste turene er 
tenkt med foresatte, men vi får se hva vi får til 
gjennom året, og hva ungdommene selv ønsker. 
Foresatte er med på turene.

Skøytedag på Vaskeberget, Vansjø 
(ad hoc tur)

Tur til Gapahuken på Tiurmåsan,
Mossemarka

Januar/februar 10. mars
Vi venter på at frosten skal komme og legge 
tjukk og trygg is, slik at vi kan få et eventyr på 
Vansjøisen. Ta med egne skøyter hvis du har, 
ellers er det mulig å få prøve DNT’s 
turskøyter. Det blir curling og annen lek og 
moro på isen også. DNT har turledere som er 
utdannet/kurset som turledere på turskøyter 
og har god iskunnskap, så dette er trygt og godt 
ivaretatt. Vi tenner selvsagt et bål på land, så ta 
med mat til å varme på bålet og noe varmt på 
termosen. 

Oppmøte:  Kl. 17.30 på Vaskeberget. Følg med 
                    på facebooksiden DNT Vansjø 
                    junior Pga. at isen er ferskvare så kan 
                    vi ikke reklamere for turen før den er 
                    sterk nok, og aldri lang tid i forveien.
Passer for:  10-15 år med foresatte
Adkomst:    Ta av Rv. 118 mot Huggenes. 
                      Følg grusvei ca. 1 km, skiltet mot 
                      Vaskeberget. 
Turledere:  Nina Lødeng 928 88 635 og Edgar 
                      Barsjø (turleder fra DNT Vansjø 
                      turskøytegruppa) 
Påmelding: Det er obligatorisk forhånds-
                      påmelding og begrenset antall 
                      plasser på alle våre aktiviteter. 
                      Pass på at du får bekreftelse på                 
                      e-mail. Hvis ikke så er du ikke  
                     påmeldt turen! Hvis du er usikker                       
                     på om du er påmeldt; ta 
                     kontakt med turleder. Meld deg på 
                     her: www.dntvansjo.no

Vi går fra Noreødegården til gapahuken på 
Tiurmåsan. Vi skal ha litt orientering med kart 
og digitale spill i naturen. Vi går også innom 
Skihytta for noen spennende aktiviteter. 
Vi legger til rette for grilling på Tiurmåsan, 
så ta med noe å grille.
 
Oppmøte:   Kl. 16.30 på Noreødegården. 
                      Tilbake på Noreødegården cirka 
                      kl. 20.30
Passer for:  10-15 år med foresatte
Adkomst:    Ta av Rv 120 til Mosseporten 
                      kjøpesenter. Følg veien bak senteret 
                      og ta 2. vei til høyre (Skiltet  
                      Noreødegården). 
Avstand:     Ca. 6-7 km tur/retur. 
Turledere:  Bjørn Christensen 936 19 414 og          
                      Per Olav Tveit 915 42 855
Påmelding: Det er obligatorisk forhånds
                      påmelding og begrenset antall plas          
                      ser på alle våre aktiviteter. 
                      Pass på at du får bekreftelse på 
                      e-mail. Hvis ikke så er du ikke 
                      påmeldt turen! Hvis du 
                      er usikker på om du er påmeldt; ta 
                      kontakt med turleder. Meld deg på 
                      her: www.dntvansjo.no 
Pris:              Ingen påmeldingsavgift
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Hengekøyetur til Østtorp
(DNT Nedre Glomma)
Lørdag 1. - Søndag 2. mai

Bli med på dingletur til Østtorp. 
Vi pakker sekken og går de 2 km inn til Østtorp-
hytta. Målet med turen er å utforske Østtorp og 
området rundt. Her blir det ulike aktiviteter, og 
hvorfor finner vi skjellsand i store mengder i 
terrenget når vi er over ei mil fra kysten? 
Vi tenker å dingle mellom trærne i hengekøyer 
gjennom natten. Er vi heldige kan vi studere 
stjernehimmelen og kanskje lage stjernekart 
på søndagen før vi pakker og setter kursen mot 
bilene igjen. Ellers fyrer vi bål og koser oss ved 
gapahuken. Foreningen har noen hengekøyer til 
utlån. Det er drikkevann og utedo på Østtorp. 
Mer info og pakkeliste fås ved påmelding. 
Medlemmer prioriteres. 

Oppmøte:      Mer info kommer ved påmelding.
Passer for:     10-15 år, med foresatte.
Turledere:      Marianne Sundås tlf  
                         922 68 619, Mette Johansen 
                         og Ellen Hasle Kokkim 
Påmelding:     www.dntnedreglomma.no innen 
                        tirsdag 27.april. Ingen påmeldings-
                        avgift. Begrenset med plasser.

Introduksjon til kajakk
(DNT Nedre Glomma)
En ettermiddag i juni

Har du lyst til å prøve å padle kajakk? 
Her får dere en enkel introduksjon til kajakk, 
padleteknikk og sikkerhet. Det blir selvsagt tid 
til å prøve kajakkene på vannet. Vi har med oss 
dyktige instruktører fra Fredrikstad og Sarpsborg 
kajakklubb. 

Oppmøte:  Tid og sted kommer. Følg med på    
                      hjemmesiden/Facebook. 

Passer for:  10-15 år, med foresatte
Turledere:   Live T. Bratlie 467 86 387 og 
                       Ellen H. Kokkim 
Påmelding: www.dntnedreglomma.no 

Ingen påmeldingsavgift. Medlemmer prioriteres. 

Kart og Kompasskurs
Onsdag 12. mai

Lær deg hva fargene og tegnene på et orienings-
kart betyr gjennom leker og aktiviteter. 
Bli kjent med hvordan man bruker kompass. 
Vi orienterer oss frem i Nesparken, i en labyrint 
og går på skattejakt
Oppmøte:              Kl. 17:00 fra P ved 
                                  Mossehallen 
Veibeskrivelse:     På innfartsveien fra 
                                  Mosseporten tunnell; se 
                                  skilting mot Mossehallen. 
Varighet:               3 timer
Passer for:             12-15 år, 
Påmelding:            Det er obligatorisk med 
                                  forhåndspåmelding og det er 
                                  begrenset antall plasser. 
                                  Pass på at du får bekreftelse på 
                                  email. Hvis ikke så er du ikke 
                                  påmeldt turen! Hvis du er 
                                  usikker på om du er påmeldt; 
                                  ta kontakt med turleder. Meld 
                                  deg på her: www.dntvansjo.no

                                  

Pris:  Gratis
Kursleder: Henning Bratland Carlsen, 
                                   Norges Orienterings-
                                   forbund Tlf: 452 93 210

                                  

 

Gøy på vannet! 
Onsdag 9. juni

Prøv kanotur, kajakk og Stand Up Padling (SUP) 
i Nesparken. Arrangement i samarbeid med 
LØKKIS og Skattkammeret. DNT Vansjø og 
Skattkammeret stiller med kajakker, kanoer og 
SUP’er, samt erfarne turledere med førstehjelps-
kurs i vann. Det blir lek og moro i vannet, samt 
ballspill, mat og drikke på land med foresatte.
Oppmøte:   Kl. 18:00 ved bommen utenfor 
                      Speiderhuset i Nesparken. 
                      Avslutning ca. kl. 20.30
Turledere:  Nina Lødeng 928 88 635,  
                      Christen Stray 996 98 817
Påmelding: Det er obligatorisk forhånds-
                      på melding og begrenset antall 
                      plasser på alle våre aktiviteter. Pass  
                      på at du får bekreftelse på e-mail.  
                      Hvis ikke så er du ikke påmeldt 
                      turen! Hvis du er usikker på om du  
                      er påmeldt; ta kontakt med tur-
                      leder. Meld deg på 
                      her: www.dntvansjo.no
Pris:              Ingen påmeldingsavgift14
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Fjelltur til Hemsedal 
(DNT Nedre Glomma) 

Grottetur til Botnertjernet,
Larkollen

En helg i juni eller august

Onsdag 15. september

Det planlegges en helgetur til Hemsedal i juni 
eller august. Mer info kommer. 

Oppmøte:   Tid og sted kommer. Følg med på  
                      hjemmesiden/Facebook.

Passer for:    10-15 år, med foresatte
Turledere:    Liv Fosserud 988 72 477 og 
                        Fredrik Fosserud
Påmelding:    www.dntnedreglomma.no. 
 

Vi utforsker grottene i Larkollen. Her må vi åle 
oss igjennom lange, trange grotteganger, og vi 
får testet ut både klaustrofobien og arakno-
fobien. Kanskje vi finner en utgang på andre 
siden av fjellet? Det blir selvfølgelig også tid til 
masse bålkos.
 
Oppmøte:  Kl. 18:00. ved Botnetjern (Øst for   
                     Larkollveien). 
Passer for: 10 – 15 år med foresatte
Adkomst:   Følg Larkollveien fra Rygge/Moss 
                     mot Larkollen. NB! Turleder viser 
                     parkering, vær obs, veien kommer 
                     brått på!           
Avstand:    Ca. 2 km t/r på sti, samt noe bratt 
                     klatring utenom sti mot slutten. 
Ta med:      Klær som tåler å bli skitne, hjelm 
                    (sykkelhjelm går fint), hodelykt hvis 
                     du har, samt mat og drikke. 
Turledere:  Bjørn Christensen 936 19 414 og 
                      Per Olav Tveit 915 42 855
Påmelding: Det er obligatorisk forhåndspå-
                     melding og begrenset antall plasser     
                     på alle våre aktiviteter. Pass på at du 
                     får bekreftelse på e-mail. Hvis ikke 
                     så er du ikke påmeldt turen! Hvis du 
                     er usikker på om du er påmeldt; ta 
                     kontakt med turleder. Meld deg på 
                     her: www.dntvansjo.no
Pris:            Ingen påmeldingsavgift

 

Hengekøyetur Bjørnåsen/
Dragonfjellet, Jeløy
Lørdag 25. - 26. september

Bli med på hengekøyetur! Vi sover i henge-
køyer, eventuelt telt for de som foretrekker det, 
og tester hvordan det er å leve ute et døgn
 
Oppmøte:   Kl. 13:00 på Nes, Nordre Jeløy
Passer for:  10- 15 år med foresatte
Ankomst:    Kjør til Jeløy og ta til høyre i lys-
                      krysset, Gimleveien, så Nesveien. 
                      Følg veien ca. 5 km til Nes camping. 
Avstand:      3 km tur/retur
Ta med:       Hengekøye eller telt til å sove i, 
                      sovepose, liggeunderlag, varme 
                      og vindtette klær etter vær. Ta med 
                      nok mat til lunsj lørdag samt frokost 
                      og lunsj søndag. 
Turledere:   Christen Stray 996 98 817 og 
                       Karianne N. Stray 901 79 929
Påmelding:  Det er obligatorisk forhånds-
                       påmelding og begrenset antall 
                       plasser på alle våre aktiviteter. 
                       Pass på at du får bekreftelse på 
                       e-mail. Hvis ikke så er du ikke 
                       påmeldt turen! Hvis du er usikker 
                       på om du er påmeldt; ta kontakt 
                       med turleder. Meld deg på her: 
                       www.dntvansjo.no 
Pris:               Ingen påmeldingsavgift

Hemsedal og imponerende Skogshorn står på turprogrammet for sommeren.
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Nattorientering/refleksløypa på 
Røysåsen, Mosseskogen
Tirsdag 26. oktober

Vi har på hodelykter og følger kart og kompass 
for å finne orienteringsposter i skogen. Vi raster 
på DNT-bålplassen ved Molbekktjernet, tenner 
bål og spiser kveldsmat
 
Oppmøte:           Kl. 18.00.
Passer for:          10-15 år med foresatte
Adkomst:            innerst i Gamleveien 
                              (Gamleveien 57), på  
                              Mosseskogen. 
Avstand:              Ca. 5 km tur/retur på sti 
                              og ulent terreng. 
Ta med:               Hodelykt og kompass 
                              (hvis du har), mat, drikke og 
                               varmt tøy til rasten. 
Turledere:           Nina Lødeng, 928 88 635 og
                               Elisabeth van der Sijde 
                               456 00 135. 
Påmelding:          Det er obligatorisk forhånds-                                
                               påmelding og begrenset antall 
                               plasser på alle våre aktiviteter. 
                               Pass på at du får bekreftelse på 
                               e-mail. Hvis ikke så er du ikke 
                               påmeldt turen! Hvis du er 
                               usikker på om du er påmeldt; 
                               ta kontakt med turleder. Meld 
                               deg på her: www.dntvansjo.no
Pris:                      Ingen påmeldingsavgift
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Fjellsportgruppa
Fjellsportgruppa i DNT Nedre Glomma er et 
turmiljø for deg som liker litt mer utfordrende 
turer, både i fjellet og i nærområdet. Er du 
interessert i for eksempel toppturer, tinde-
rangling, telt/hengekøye-tur, kano/kajakk-tur 
eller turer utenfor de mest opptråkkede løypene, 
da er Fjellsportgruppa i DNT Nedre Glomma 
noe for deg. 

Det har lenge vært litt stille i denne gruppa, 
stort sett bare ên tur i året. Men nå har vi fått 
med 2 nye turledere, og vi kan derfor tilby flere 
turer i 2021. Vi ønsker å komme i kontakt med 
andre som også liker denne typen frilufts-
aktiviteter, så meld dere på årets flotte turer!

Turopplegg:
Tog fra Sarpsborg/Fredrikstad torsdag morgen 
til Hjerkinn.  Togavgang og ankomst vil bli 
opplyst på DNT Nedre Glomma til deltagerne. 
Vi starter direkte fra Hjerkinn stasjon. 

Dag 1: Hjerkinn - Grimsdalshytta (997 moh), 
ca 17 km/ 5-6 timer. 
Vi går sørover via Hageseter, opp over fjell-
ryggen vest for Gautåe. Videre sørover vest for 
høyde 1276 og ned langs Tverråe på vestiden til 
Grimsdalshytta (1000 moh). Hovedhytta åpner 
1 uke før påske, vi bor på den selvbetjente hytta. 

Dag 2: Grimsdalshytta  - Øvre Dørålseter 
(1072 moh),  ca 22 km/ 7-8 timer. 
Opp fra Grimsdalen mot Gravhøtangen 
(1291 moh), ned i Haverdalen. Deretter på 
østsiden og rundt fjellet Stygghøin og inn 
Vidjedalen til Øvre Dørålseter (1050 moh).                            
Info vedr. betjent/selvbetjent blir gitt. 

Er interessen stor, kan det også bli satt opp flere 
turer underveis, gjennom hele året. 

Utstyr: Foreningen har noe utstyr til utlån, 
ellers kan vi anbefale Skattkammeret i 
Sarpsborg eller Fredrikstad. (se side 8) 
De har mye utstyr de leier ut gratis.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Stephen Gangestad,  976 62 001
Ole Morten By,   928 33 863
Cecilie Enoksen By,  476 54 726

Sjekk også ut hjemmesiden vår, der vil eventuelt 
nye turer bli lagt ut. 

Dag 3: Øvre Dørålseter - Rondvassbu 
(1191 moh), 15 km/ 5 timer. Sydover gjennom 
Bergedalen. Vi passerer Bergedalstjønnen 
(1233 moh), over Rondevatnet til Rondvassbu 
(1173 moh). Hytta er betjent. 

Dag 4:  Rondvassbu - Spranget
Etter frokost går vi ut til Spranget 6 km. 
Der tar vi maxi-taxi til Otta stasjon og tog hjem. 

Med forbehold om endringer i program og rute. 
Alle tids-beregninger er gjort ut i fra en gjennom-
snittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, 
vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid 
brukt på turen.

Max antall deltagere på denne turen: 12 stk

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved 
påmelding!

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv 
den enkleste skitur kan bli svært krevende med 
utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og 
godt utstyr er det oftest disse turene man husker 
best, og som gir godt samhold og gode historier. 
I fjellet går man utenom preparerte løyper og 
må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk 
sekken riktig og smart.

Vintertur i Rondane
Torsdag 8. - søndag 11. april

Det planlegges en vintertur til Rondane i april, 
men pga den rådende corona-situasjonen når 
dette skrives hersker den en viss usikkerhet om 
hvorvidt turen vil kunne gjennomføres. Både 
turmål og tidspunkt vil kunne endres. Det beste 
vi kan gjøre er å oppfordre deg til å følge med på 
foreningens nettside. 
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Utstyr: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig 
og viktig bekledning og utstyr i sekken. 
Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter.  Alle våre 
skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. 

Det er obligatorisk at alle deltakere på vinter-
turene må ha med sin egen sovepose, 
liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært 
nyttig utstyr på vinterturer. 
Les mer om våre forslag angående skifeller og 
skismøring.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Rondane nord og Rondane sør (for de 
siste km til Neset) 1:50 000. Sjekk www.ut.no 
for oppdatert kart- og ruteinformasjon. 
Kart kan kjøpes denne våren hos DNT Nedre 
Glomma i Sarpsborg. 
Påmeldingsfrist; 1 mars til Stephen Gangestad 
- ste-gan@online.no. 
Mob;  976 62 001

Pris; kr. 350.- Betales til DNT Nedre Glomma 
kontonr. 1638 17 33088. Merk Rondane. 
I tillegg kommer kostnader for reise, mat og 
overnatting. Turleder;  Stephen Gangestad  

Kanotur på Stora Le
Fredag 4. juni - søndag 6. juni

Stora Le er en innsjø på grensen mellom Norge og 
Sverige. Den norske delen ligger i kommunene 
Aremark og Marker i Viken fylke. Stora Le er en 
fantastisk sjø for kano, både korte og lange eks-
pedisjoner. 

Sjøen er ca. 80 km lang med vakker natur, små øyer og 
rikt dyreliv. Vi møtes fredag ettermiddag og padler en 
kort etappe før vi slår leir. 
Etter frokost lørdag morgen fortsetter vi ferden i kano 
på Stora Le. Lørdag satser vi på to lengre etapper, med 
lunsj imellom. Vi slår leir på norsk eller svensk side, 
lørdag ettermiddag. Søndag setter vi kursen mot Stora 
Le camping igjen. 

Varighet:      Fredag-søndag
Påmelding:  ole-morten.by@dnt.no, innen 
                      9.mai. Max antall deltagere, 12 stk. 
                      Medlemmer prioriteres.

Turledere:    Ole Morten By (928 33 863) og   
                        Cecilie Enoksen By (476 54 4726)
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Hver enkelt deltager stiller med eget utstyr som 
telt/hengekøye/tarp, liggeunderlag, sovepose, 
mat o.l. Grundigere pakkeliste blir sendt ut 
ved påmelding. Dette er en tur for deltagere i 
alderen 30-50 år.

Varighet:      Fredag-søndag
Påmelding:  ole-morten.by@dnt.no, innen 
                       6.august. Max antall deltagere, 
                       12 stk. Medlemmer prioriteres.

Turledere:  Ole Morten By (928 33 863) og    
                      Cecilie Enoksen By (476 54 726)

Telttur i Fjella
Fredag 27. august - søndag 29. august

Fjella er en naturperle i Indre Østfold, som 
strekker seg fra Ørje i øst til Mysen i vest, og 
Rakkestad i sør. Her finnes et utall med stier og 
ikke minst flott natur. Fjella er et stort, sammen-
hengende skogsområde som omfatter Trømborg-
fjella i Indre Østfold, Rakkestadfjella i Rakkestad 
og Vestfjella i Marker/Aremark kommuner. 
Vi møtes fredag ettermiddag og går en kort 
etappe før vi slår leir. Lørdag fortsetter vi på 
turen, og finner en ny fin leirplass. 
Turen avsluttes søndag. Om dette blir en 
rundtur eller en tur fra A til B, er ennå ikke helt 
bestemt.
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Tur og Kultur
DNT-Nedre Glomma sin Tur og Kulturgruppe 
har søndagsturer som går i variert terreng både 
i Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og nærliggende 
kommuner. Tur og kulturgruppa kan tilby felles-
turer for folk som søker turfelleskap. 
Turene kan gå i lett turterreng på tur- og 
grusveier, mens andre kan tilby mer variert 
terreng med stier, svaberg og kuperte områder.
Flere av turene våre ledes av turledere som har 
god kulturell eller historiskfaglig kunnskap. 
For andre turer er det turen i seg selv som er 
målet. Felles for turene er å tilby mosjon, turfel-
lesskap, naturopplevelser og frisk luft sammen 
med likesinnede.

Turene har varierende lengde, men tar sikte på 
å passe for de fleste. Vi ønsker også flere 
generasjoner på samme tur. Selv om ikke alle 
turene er barnevognvennlige, så fungerer 
bæremeis godt. Vi prøver å kombinere 
middels fysiske til mer krevende utfordringer, 
gode naturopplevelser med kultur og historie. 
Enkelte av turene kan være mer krevende,                       

så det er viktig å lese turbeskrivelsene på for-
hånd, og å velge tur etter evne. Tur og Kultur-
turene avvikles på søndager, og er som oftest 
lokale turer i gamle Østfold. 
Turene har starttidspunkt klokken 11:00, og har 
en varighet på ca. 3-4 timer inkludert matpause. 
Et unntak er lørdagsturen til Hornborgasjön 
(tranedans m.m.) i Sverige. Den turen er en 
dagstur med egen påmelding. Det er viktig på 
alle turene som har påmelding, at du melder 
avbud så fort som mulig, om du allikevel ikke 
skal være med. Dermed vil de som står på 
venteliste få mulighet til å delta på turen. 
Vi har også i år en sykkeltur, som vi håper flere 
vil være med på. 

Turene vil bli annonsert i Fredrikstad Blad og 
Sarpsborg Arbeiderblad. Hjemmesiden vår vil 
til enhver tid inneholde oppdatert 
turinformasjon. Også Facebooksiden vil gi mer 
informasjon om turen dersom den avviker fra 
det som står i turprogrammet. For nærmere 
informasjon ta kontakt med turleder eller 
Gunnhild Ristesund, tlf. 932 35 498.

Hornborgasjön, Sverige Fredrikstadmarka Sørvest
Lørdag 20. mars Søndag 21, mars

Bli med på busstur – ca. 2 ½ times kjøring - til en 
av Europas viktigste fuglesjøer. Her lander store 
mengder fugler på trekk, spesielt traner.
Tranedansen er en stor opplevelse. Turen er i 
samarbeid med Ornitologisk forening, som også kan 
hjelpe oss med å finne ut hvilke arter vi ser.

Varighet:  Hele dagen, så ta med mat 
                                 og drikke.
Oppmøte:  Den store parkeringsplassen ved 
                                 Østfoldhallen kl.08.00, eller ved   
                                 Solbergtårnet v/E6 ca. 08.15.

Pris:   ca.300,- for buss og sjåfør. Betales 
                                 kontant på bussen.
Påmelding:  Innen 14. mars til Reidun 
                                 Guldhaug, guldhau@online.no,   
                                 eller til Ornitologisk forening.

Turleder:  Reidun Guldhaug, 93 42 65 03
                                 Alle som får plass vil få nærmere  
                                 orientering

 

Vi møtes på Skogstrandbanen og går via 
Stenhuset og «den lange teigen» til Nordre 
Veum før vi returnerer via Borgåsen med flott 
utsikt.

Varighet:  Ca. 4 timer. ca. 9 km, mat- 
                                 pause tar vi underveis.
Oppmøte:  Skogstrandbanen, klokken 
                                 11.00.
Turleder:  Pål Sandnes, 911 08 133

Østtorp
Søndag 28. mars, (palmesøndag)

Vi går fra Østtorphytta videre til Ådalen, 
Bredholt og Seterdalen.Fra Seterdalen går vi via 
Horntjern til Bredholt og tilbake til 
Østtorphytta.

Varighet:  Ca. 3-4 timer, inkludert matpause.  
                   Turen er på ca. 8 km i lettgått terreng.
Oppmøte:  Knatterudsaga. (RV 22)
Turleder:    Egil Bredholt, tlf. 926 57 840
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Imponerende utsikt fra Kulturstien mot Glomma og Hafslundsøy. 

Asmaløy syd, Hvaler

Røsneskilen til Svinesund

Søndag 11. april

Søndag 18. april

Bli med på vårtur langs Asmaløys vakre og 
facinerende kystlandskap. Øya gir flotte 
skjærgårdsopplevelser med en unik fauna. 

Varighet:  3 – 4 timer, middels 
                                 vanskelighetsgrad.
Oppmøte:  Skibstadsand fergeleie 
                                 kl 11.00 (P-avgift)
Turledere:  Solbjørg og Per Ivar 
                                 Aleksandersen – 
                                 tlf. 976 92 031.

Turen går langs kyststien fra Røsneskilen til 
Svinesund. Start ved Slang på Grimsøyveien, 
over Røsnesåsen til Svalerødkilen og Sponvika. 
Videre til Svinesund og opp til Hjelmkollen med 
flott utsikt over Ringdalsfjorden og østre Hvaler. 

Varighet:      Ca. 4 timer inkl. matpause. Ca. 8-9 
                       km i varierende terreng fra lett til                
                       ganske kupert.
Oppmøte:    Busstransport fra Solbergtårnet.
Påmelding:  Påmelding til turleder senest 
                       11. april, runjan@online.no
Turleder:     Runar Jansen, tlf. 913 03 905

Kulturstien i Sarpsborg
Søndag 25. april

Turen går i østre del av Sarpsborgmarka, på 
Kulturstien og andre tilliggende stier. 
På turen kommer vi innom Tjueklo rasteplass, 
hvor vi møter Kulturstien, som tar oss med i en 
lettgått trapp, bratt opp i terrenget. Videre følger 
vi skilt og blå merker via Ravneberget fort, 
Jomfrusal, Herresal og tilbake til startstedet.

Varighet:  3-4 timer inkl. matpause. Ca. 7 km  
                    på gode stier i stedvis kupert terreng.
Oppmøte: P-plass i krysset Vannverksveien/
                   Herresalveien, ca. 100 m syd for 
                   avkjøring til Ravneberget fort kl 11.00. 

Google Maps: Vannverksveien & 
                           Herresalveien i Sarpsborg.
Turleder:          Johan Fjærestad, tlf.: 951 07 074.

Foto: Johan Fjærestad

Tjueklo er blitt et yndet utfartsted på den nye Kulturstien
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Risholmen
Søndag 16. mai

Her på Risholmen får du oppleve rhododendron 
i mange varianter. Et fantastisk skue!
Øya ligger nordvest for Hankø. 

Varighet:           Ca. 3-4 timer, inkludert 
                            matpause.
Oppmøte:         Kl. 11.00 på P-plassen i 
                            Storesandvik.  
Veibeskrivelse: Kjør mot Engelsviken, ta til 
                            venstre inn på Grundvikv. 
                  Etter ca.1,5 km, svinger du til 
                            høyre inn på Storesandvik. 
Turleder:          Reidun Guldhaug, 
                            tlf. 934 26 503 
Påmelding:       innen 9. mai: 
                            guldhau@online.no

Kirkeøy - Homlungen fyr (Hvaler)

Søndag 23. mai

Denne turen er på ca. 6 km og starter og slutter 
på Storesand. Vi går kyststien til Homlungen fyr, 
for deretter å komme til Skjærhalden. 
Lett terreng tilbake fra Skjærhalden til
 Storesand (tursti, rett frem).

Varighet:   Ca. 2-2,5 timer.
Oppmøte: Vi møtes på parkeringsplassen 
                    kl. 11.00. Ta Hvalerveien (RV 108) til                  
                    Kirkeøy. Ved kirken tar du til høyre, 
                    så rett til høyre igjen, skiltet er merket 
                    Storesand. Turen har middels 
                    vanskelighetsgrad med en del 
                    steinrøyser og litt ulendt terreng. 
Turleder:   Anita Hougen, telefon 908 27 373.  
                    Turleder har med hunden Langbein  
                    på turen.

Gjetøya - Mærrapanna
Søndag 30. mai

På denne turen vil vi først og fremst oppsøke de 
flotte jettegrytene på Gjetøya. Etter det går turen 
til Mærrapanna hvor vi tar en runde over svaberg 
og gresskledde områder. Bademuligheter for de 
«friskeste»! Stort sett lett, kupert terreng, men 
enkelte steder er løypa litt mer krevende. 

Varighet:  3-4 timer. Ta med mat og 
                                 drikke til matpausen.
Oppmøte:  Parkeringsplassen ved 
                                 Mærrapanna kl. 11.00.
Turleder:  Tove Lader, 950 71 702

Rundtur til Sølvstufoss
Søndag 6. juni

Turen legges opp som en delvis rundtur med opp-
møte på Agnalt skole, (nå grendehus). Turen går i 
lett terreng, men noen våte partier må påregnes. 
Fremme ved Sølvstufoss blir det tid for medbrakt 
niste og beskuelse av den mektige Sølvstufossen, 
som har sitt utløp i den kjente lakseelva 
Ågårdselva som renner forbi Soli Bruk.

Varighet:  3- 4 timer
Oppmøte:  Agnalt skole, klokken 11.00.
Turleder:  Per Ove Landmark, 
                                 tlf. 900 87 091

Isesjøstien
Søndag 2. mai

Isesjøstien ble i 2018 kåret til Østfolds fineste 
tursti. Den var en av fire finalister i kåringen av 
Norges fineste tursti i 2019, men nådde ikke helt 
til topps. Den går langs den søndre delen av Isesjø 
i Sarpsborg. Vi vandrer til Bodalstranda, en flott 
tilrettelagt rasteplass med bålplasser og gapa-
huker. Veivalg frem til Bodalstranda er avhengig 
av vær og føreforhold og avgjøres turdagen. 

Turen går videre til Isesjøbråten, et leirsted 
drevet av Sarpsborg frikirke. Vi kan returnere dels 
i samme fotspor til utgangspunktet, eller vi kan 
vandre videre til Mauritshytta før vi returnerer. 
Det avgjør vi under marsjen. Den lengste tur- 
varianten blir ca. 15 km.  Den kortere varianten 
er ca. 10 km. Turen går i lett skogsterreng og på 
noe skog- og gårdsvei.

Oppmøte:  Borg videregående skole på Borgen-
                    haugen i Sarpsborg hvor det er gode 
                    parkeringsmuligheter.
Turleder:  Ole Jørgen Hommeren, tlf. 976 84 110
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Oven - Hestholmen

Kirkeøy rundt (sykkeltur)

Søndag 13. juni

Søndag 15. august

Vi vandrer på grusvei til Holmen, og går rundt 
på øya med utsikt til Kurefjorden. Pausen tar vi 
på toppen av svaberget ved Friarealet, hvor vi 
nyter utsikten til Kokholmsund og ytre Oslo-
fjord. Videre langs stranden gjennom Camping-
plassen og ned til Kjærringbukta med en fin 
badestrand. Vi går så videre til Brygga.

Turstart:        Klokken 11.00 fra Brygga ved   
                        Kokholmsund.
Adkomst:      Vei 116 til Heia, Ovenveien 351 
                        til Oven, 5km. Forbi butikken og  
                        rett fram til parkering ved Brygga.

Varighet:       Ca. 3 timer, 5 km
Terreng:        Grusvei, sti og langs stranda hvor 
                        det er noen steiner. Lett tur
Turleder:      Nille Oven, tlf. 970 66 836

Vi sykler forbi Rove, og videre til Brekke - 
retning Edholmen. Vi tar av ved Stafsengen, 
retning Botne (grus & skogsvei) og fortsetter til 
Brenne og Urdal (lunsj). Videre til Korshavn og 
Bølingshavn. Deretter Bøbakke - Ørekroken - 
Hvaler kirke, og tilbake til Floren skole. Totalt 
ca. 28 km.
Oppmøte:  Floren skole (betalt 
                                 parkering) ved Skjærhalden 
                                 klokken 11.00.
Varighet:  Ca. 3 - 4 timer, inkludert 
                                 matpause.
Turleder:  Nicolai Midthun, 
                                 tlf. 412 22 243

Fra kyst til kyst - Kråkerøy
Søndag 22. august

Vi starter midt på øya og går først ut til østkysten 
ved Elve. Deretter beveger vi oss mot vestkysten 
via Lunderamsa til Kaholmen og Femdalsund. 
Fine skogsstier og svaberg, en kort asfalt-
strekning først og sist. 

Lengde:      Ca. 8-9 km
Varighet:   Ca. 3-4 timer, inkludert matpause.
Oppmøte:  P-plassen ved Lunde gamle skole/
                     Jokerbutikk kl. 11.00.
Turleder:   Tove Lader, 950 71 702

Østtorpdag - Aktivitetsdag 
(for alle turgruppene)

Søndag 29. august

Program kommer fra styret. Følg med på 
Facebook og hjemmesiden.

Kom deg ut - dag 
Søndag 5. september

De andre turgruppene hjelper til med ulike 
aktiviteter på denne dagen.
Nærmere info kommer på nettsidene våre.

Vansjø - Nåløyet (Rygge)

Søndag 12. september

Oppmøte:  Ved Flyplassveien til Rygge 
                                 Militære Flyplass
Turstart:  Klokken 11.00.  Lett tur på 
                                 fine skogstier, ca. 7-8 km.
Varighet:  3 timer inkludert pause. 
Turleder:  Nille Oven, 970 66 836

 
Homlungen fyr

Søndag 15. august sykler vi Kirkeøy rundt, 28 km. 
Se vakre Hvaler-landskaper passere i sakte fart
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Syverstadmarka (Skjebergmarka)

Søndre Sandøy - HvalerGlufsa, Kråkerøy

Søndag 3. oktober

Søndag 10. oktoberSøndag 26. september

Turen går til Tulletjern og fortsetter rundt 
Syverstadvannet i Søndre Skjeberg. Turen er på 
ca. 9 km, mesteparten i fuktig skogsterreng.

Varighet:  Ca. 3-4 timer, inkludert mat-
                                 pause.
Oppmøte:  Felles avreise fra 
                                 Solbergtårnet kl. 10.30 til 
                                 P-plassen ca. 200 meter øst 
                                 for Rognemyrveien 139, 1746 
                                 Skjeberg.
Turleder:  Pål Antonsen, tlf. 915 12 100

Turen går på øya Søndre Sandøy. Vi starter med 
å ta ferje fra Skjærhalden til Gravningen, og går 
derfra. Turen går så til Gjøkvika og videre til 
Stuevika og Nedgården.

Varighet: Ca. 2,5 timer + ferje fram og tilbake.  
                  Ferjen koster ca. 70,- og du kan bruke   
                  vipps eller bankkort.

Oppmøte:    På P-plassen (betaling), vis a vis 
                       Hvaler kirke, kl. 11.45. Ferja fra 
                       Skjærhalden til Søndre Sandøy går 
                       kl. 12.15. Ferja ankommer 
                       Gravningssund kl. 12.40.

Veibeskrivelse: Ta Hvalerveien (RV 108) til 
                             Kirkeøy. Det går også buss via  
                             Fredrikstad. Koordinat for park-  
                             ering: N 59 01, 889, 
                             Ø 011 1,450. 

Påmelding:  Innen 1. oktober til turleder. 
Turleder:  Anita Hougen, tlf. 
                                 909 83 735, turleder har med  
                                 egen hund.

Turen starter fra Kråkerøy ungdomsskole, og går 
på grusvei og skogstier via Enhuuskilens vestside 
til Glufsa ytterst på vestsiden av Kråkerøy.

Varighet:  Ca. 3- 4 timer inkludert mat-
                                 pause, ca. 8 km.
Oppmøte:  Kråkerøy ungdomsskole 
                                 klokken 11.00.
Turleder:  Runar Jansen, tlf. 913 03 905 

Turen på Søndre Sandøy starter på Gravningen (over tv), og går 
via Gjøkvika og Stuevika (under) til Nedgården. Fra Stuevika ser vi 
over til Sverige
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Høyåsen i Sarpsborg

Hafslundskogen

Rundtur rundt Østtorphytta

Revebukta - Ullerøy

Buråsen - Jelsnes - Sarpsborg
Søndag 17. oktober

Søndag 7. november

Søndag 14. november

Søndag 24. oktober

Søndag 31. oktober

Turen starter fra Bekkhus i nordvestre ende av 
Tunevannet i Sarpsborg, og går langs vestsiden 
av Tunevannet sydover til Svartedal. Herfra går 
vi over Høyåsen (105 moh.), og ned til 
Katteskjær og tilbake langs vannet til startstedet 
Bekkhus. 

Oppmøte:  P-plassen v/Bekkhus Skeetbane,   
                    Hollebyveien 26, Sarpsborg kl. 11:00.

Varighet:  Ca. 3 ½ timer inkl. matpause. 
                   Gode stier ca. 6 km, inkl. en høyde- 
                   forskjell på ca. 60 m.
Turleder: Johan Fjærestad tlf.: 951 07 074.

Turen går til flere husmannsplasser i Hafslund-
skogen. Både forbi bolighuset som fortsatt står 
og rester etter grunnmurer fra andre boplasser. 
Turen blir på ca. 5-7 km.

Varighet:  Ca. 3 timer inkl. matpause
Oppmøte:  P-plassen ved Hafslund skole.
Turleder:  Øivind Berget, tlf. 473 08 952

Rundtur i skogen rundt Østtorphytta

Varighet:  Ca. 3-4 timer inkl. matpause. 
                                 Ca. 8 km.
Oppmøte:  P-plassen ved Knatterudfjellet 
                                 ved RV 22
Turleder:  Ole Jørgen Hommeren, 
                                 tlf. 976 84 110

Turen går langs Tosekilen hvor vi følger kyststien 
fra Revebukta. Vi går via Helle til Vassnestangen 
i Ullerøy hvor vi nyter medbrakt niste. 
Vi går nesten samme veg tilbake hvor vi får god 
utsikt over Tosekilen, Tose herregård og helt inn 
til Holm. Turen er på ca. 10 km på stier med noe 
kupert terreng.

Oppmøte: Campingplassen ved Revebukta, 
                    Skjeberg
Varighet:   Ca 3 – 4 timer inkludert matpause. 
Turleder:   Ingolf Lauritzen, tlf. 950 34 870

Turen går i Jelsnes i Sarpsborg, og er ca. 6, 5 km 
lang. Vi går en rundtur i Buråsen (178 moh). 
Dette er et fint, men kanskje noe ukjent 
turområde for mange, med både gravrøyser og 
utkikkstårn. Turen går på sti i et noe kupert 
terreng, og med enkelte bratte kneiker. Det kan 
være glatte partier hvis det har vært frost.

Varighet:   Ca. 3-4 timer inkludert matpause.
Oppmøte: Den som ikke er sikker på veien 
                    møter ved Husquarna ved 
                    Tunevannet kl. 10.30 for å kjøre  
                    sammen til startpunktet.
Turleder:  Sigrun Svartedal, tlf. 954 53 965

Utsiktstårnet på Buråsen
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Seniorgruppa
Vårens turer

Seniorgruppas turer er et tilbud til alle som har 
anledning til å gå på tur onsdag formiddag. 
I 2021 er det planlagt 10 turer i vårhalvåret og 
11 turer i høsthalvåret – om koronasituasjonen 
tillater det. Vi har denne gang unnlatt å satse på 
felles busstransport og oppfordrer til «kompis-
kjøring». 

Turene vil bli annonsert i Fredriksstad Blad og 
Sarpsborg Arbeiderblad på tirsdager og er 
nærmere beskrevet på nettsiden vår: 
https://nedreglomma.dnt.no/turer-og-aktiviteter/

 

Dersom det pga koronapandemien 
blir nødvendig med påmelding, gjøres dette
på respektive tur til forannevnte nettadresse.

Velkommen på tur!

For Seniorgruppa:
Liv Simensen,  tlf. 948 43 419 
Kirsti Rotvik,  tlf. 975 69 723

Fugletårnet/Fiskebrygga, Øra Tangen - Lunderamsa -     
Bjørnevågen - Kråkerøy

Onsdag 14. april
Onsdag 21. april

Turen starter fra parkeringsplassen ved 
Golfbanen på Østsiden. Gratis parkering.
Dette er en lett tur. Vi går i temmelig flatt 
terreng, på asfalt, stier og grusvei, krysser 
riksvei 22 ved undergangen, fortsetter ned mot 
Knollen, og videre ned til sjøen. Derfra på sti til 
utsiktstårnet/fiskebrygga ved Øra. Ta gjerne med 
fuglebok og kikkert. Matpakka tas fram 
underveis og nytes der det blåser og lukter 
minst. Stien til Øra følges begge veier, men 
hjemturen går via Dish i Gansrødbukta.

Oppmøte:  P-plassen ved Golfbanen på 
                                 Østsiden. Turstart kl. 11.00. 
Varighet:  Turen tar ca 3 timer. 
                                 Lengde ca 8-9 km.
Turleder: Liv Andersen, tlf. 454 49 898

Turen starter fra Tangen, Kråkerøy med god 
mulighet for parkering. Turen går på hytteveier, 
skogsstier og langs kysten. Enkelte partier er 
moderat krevende, ellers lett tur. 

Oppmøte:  Tangen, Kråkerøy - med tur-
                                 start kl. 11.00. 
Varighet:  Turen tar ca 3,5 timer 
                                 inklusiv matpause. 
                                 Lengde ca 8 km
Turleder:  Asbjørn Borge, 
                                 tlf. 900 54 658
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Ullerøy - Karlsøyene rundt

Kirkeøy, Hvaler

Asmaløy, Hvaler

Gressvikmarka - Sprinkelet nord

Borgåsen - og rundt Kjølberg i Onsøy
Onsdag 28, april

Onsdag 5. mai

Onsdag 19. mai

Onsdag 26. mai

Onsdag 12. mai

Parkering og oppmøte ved Karlsøybrua i Ullerøy. 
Rundturer på Nordre og Søndre Karlsøy og til-
bake til Karlsøybrua. Turen går delvis langs 
kysten med stier og grusveier ved hytte-
bebyggelsen, men der er også noen asfalterte 
veier. Moderat tur med noen små bakker. 
Rasteplass ved Bukkenes på Søndre Karlsøy. 
Vi anbefaler samkjøring da det er begrenset med 
parkeringsplasser.

Oppmøte:  Karlsøybrua i Ullerøy 
                                 kl. 11.00. Begrenset 
                                 parkering.
Varighet:  Turen tar ca 3-4 timer. 
                                 Lengde 10 km.
Turleder:  Rolf Jul Strand, 
                                 tlf. 913 39 673

Turen starter fra parkeringsplassen på høyre side 
av veien ved Hvaler Kirke på Kirkeøy. 
Turen går på skogsstier og langs kysten i variert 
terreng.

Oppmøte:  P-plassen nær Hvaler kirke kl. 11.00. 
Varighet:   Turen tar ca 3 timer. 
                    Lengde ca 8-10km.
Turleder:   Bjørg Eilertsen, tlf, 938 67 917

Turen starter på Åsebu som er skiltet på høyre 
side av veien, ved et busstopp. 
Vi går langs vannet til Brattestø med Pikesten 
fyr. Videre på sti og svaberg. Så går terrenget 
over i et beitelandskap med variert og frodig 
flora. Mot Gravningen er det litt asfalt før vi tar 
inn på grusvei som tar oss tilbake til utgangs-
punktet. Flott og lettgått tur. 

Oppmøte:  Åsebu, Asmaløy kl. 11.00.
Varighet:  Turen tar ca 3 timer. 
                                 Lengde ca 7,5 km.
Turleder:  Roald Fiane Pettersen, 
                                 tlf. 482 76 447

Oppmøte ved Skytterhuset, Sprinkelveien, 
Skåra. Kjør gjennom rundkjøringen ved Mascot 
på Ørebekk mot Råde. Etter ca 300 m, ta til 
venstre. Liten parkeringsplass, så prøv gjerne 
samkjøring. Tur i lett terreng på skogsstier og 
fjell. Vi går til Sprinkelet hvor Røde Kors-hytta 
er åpen for salg av vafler, kaffe og mineralvann.

Oppmøte:  Skytterhuset, Skåra kl. 11.00.
Varighet:  Turen tar ca 3 timer. 
                                 Lengde ca 8 km. 
Turleder:  Oddvar Eriksen, 
                                 tlf. 481 91 990

Turen går for det meste i terreng med enkelte 
bratte partier opp mot bygdeborgen. Følg RV 110 
mot Oslo. Etter 6 km, 1 km nord for Skåra, ta til 
høyre opp alleen til Kjølberg Herregård hvor du 
blir vist vei til parkering.

Oppmøte: Kjølberg Herregård kl. 11.00
Varighet:   Turen tar ca. 3 timer. Lengde ca 7 km
Turleder:   Jorun Bjerkebæk Sommerfelt, 
                    tlf. 415 07 094

Skulpturparken på Rødshue på Kirkeøy
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Brønnerødtjernet rundt, Våler

Holmetangen - Spjærodden, Hvaler

Randholmen - Tjeldholmen, Kråkerøy

Skjebergmarka syd

Langvik - Torsølandet syd

Onsdag 2. juni

Onsdag 9. juni

Onsdag 16. juni

Onsdag 18. august

Onsdag 25. august

Brønnerødtjern er en liten innsjø i Våler 
kommune, mellom Dillingøya og Grepperød-
fjorden i Vansjø. Tjernet er Vansjømarkas skjulte 
villmarksperle. Vi går rundt tjernet «med klok-
ka». Lett tur, men enkelte våte partier. Turstart 
fra parkeringsplassen ved Dillingøysundet, tvers 
over tidligere Viken Hotell. 

Adkomst: 
Følg riksvei 120 østover fra Mosseporten mot 
Våler til Rødsbrua. Deretter riksvei 115 mot 
Svinndal til skilt mot Sperrebotn. Sving til høyre  
mot Dillingøy. Kjør forbi broa over til øya, og 
straks etter er du på parkeringsplassen.
Oppmøte:  P-plassen ved Dillingøysundet 
                                 kl. 11.00.
Varighet:  Turen tar ca 3-4 timer. 
                                 Lengde 5-6 km.
Turleder:  Nille Oven,  tlf. 970 66 836

Turen starter fra campingplassen sør for Sand 
Marina. Det er en rundtur som går til Spjær-
oden og tilbake. Noe kortere tur dersom det blir 
regn. Sølete sti på litt av turen. Busstoppet er 
Grønnetkilen. Parkering kan skje på et jorde og/
eller ved Sand Marina.

Oppmøte:  Turen starter fra campingplassen sør 
                     for Sand Marina kl. 11.00.
Varighet:   Turen tar ca 3 timer. Lengde ca 7 km.
Turleder:   Kari E. Hansen, tlf. 922 16 034

Vakkert område mot havet med fjell og litt 
sumpete terreng. Turen starter fra P-plassen ved 
friområdet ved Femdalsund. Ta til høyre ved 
Lunde. Følg Bjørnevågveien ca 200 m. Deretter 
til høyre, og så til venstre i neste sving. 
Veien ender ved P-plassen.

Oppmøte:  P-plassen ved friområdet ved 
                                 Femdalsund kl. 11.00.
Varighet:  Turen tar ca 3 timer. 
                                 Lengde ca 6 km
Turleder:  Inger-Torill Solberg, 
                                 tlf. 480 55 992

Turen starter fra P-plassen øst for Sandbekk 
Gård på Rokkeveien. Kjør riksvei 118 til 
Sandbakken, og ta av til venstre på Rokkeveien 
ca 100 meter etter Kiwibutikken. Kjør ca 3 km 
til Sandbekk (første store gård på høyre side). 
Stor P-plass på venstre hånd ca. 100 meter etter 
Sandbekk. Vi går til Søndre Mortetjern og videre 
til Ingridtjern og tilbake til P-plassen. 
Nistepakke spises ved Ingridtjern. Turen går på 
skogsvei og stier i lett terreng. 

Oppmøte:  P-plassen ca.100 meter øst for 
                                 Sandbekk Gård kl. 11.00.
Varighet:  Turen tar ca 3 timer. 
                                 Lengde ca 8-10 km.
Turledere:  Inger-Johanne Fjeldbraaten, 
                                 tlf. 951 17 947

Turen starter fra parkeringsplassen ved Langvik, 
langs Thorsøveien. Turen går langs kyststien og i 
skogsterreng. Vi legger opp til at vi passerer flere 
tidligere husmannsplasser under Thorsø herre-
gård. Turen går over svaberg og skogsstier, lett til 
middels krevende. Kompiskjøring anbefales pga 
begrenset parkering.

Oppmøte:  Parkeringsplassen ved 
                                 Langvik, Thorsøveien, 
                                 kl. 11.00.
Varighet:  Turen tar ca 3 timer. 
                                 Lengde ca 8 km.
Turleder:  John Skau, tlf. 932 60 458

Høstens turer

25. august går turen til idylliske Langvik på Torsølandet
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Enhus - Glufsa - Langøya, Kråkerøy Ullerøy nord/vest

Kyststien Løkkevika og sydover

Mærrapanna naturreservat og
friområde, Onsøy 

Onsdag 1. september Onsdag 15. september

Onsdag 22. september

Onsdag 8. september

Oppmøte på Enhus Camping, Kråkerøy, med god 
parkering. Vi går på hytteveier, skogsstier, 
boligveier og langs kysten. Turen har enkelte 
partier som er moderat krevende, ellers lett tur. 
 
Oppmøte:   Enhus Camping, Kråkerøy, med 
                      turstart kl. 11.00.
Varighet:    Turen tar ca 3 timer inkl. matpause. 
                      Lengde ca 7 km.
Turleder:    Asbjørn Borge, tlf. 900 54 658

Parkering og oppmøte ved Ullerøy Idrettsplass, 
Røaveien i Ullerøy. Det blir en rundtur med start 
fra idrettsplassen. Vi følger rødløype og blåløype 
opp til Vetatoppen (3000 år gammel gravrøys). 
Vi passerer en gapahuk på vei ned til Revebukta 
camping hvor vi tar rastepause. Derfra følger vi 
kyststien til Grotten og Helle. Så Helleveien om 
Lysås (tidligere husmannsplass under Thorsø 
Herregård), hvor vi passerer rester etter 
steinhoggertiden og tilbake til idrettsplassen. 
Turen har noen krevende bakker. 
Her er det godt med parkeringsplasser.

Oppmøte:  Skjebergkilens Marina i 
                                 Ullerøy kl. 11.00.
Varighet:  Turen tar ca 3-4 timer.  
                                 Lengde ca 10 km.
Turleder:  Rolf Jul Strand, 
                                 tlf. 913 39 673

Parkering og oppmøte på parkeringsplassen ved 
Seilerhytta i Løkkevika. Ta av til Løkkevika fra 
E-6 ved Høk Cafeteria. Vi følger kyststien hele 
veien, og tar en rast halvveis. Vi følger samme 
rute tilbake til utgangspunktet. Turen har et par 
krevende bakker. Anbefaler samkjøring da det er 
begrenset med parkeringsplasser.

Oppmøte:  Skjebergkilens Marina i 
                                 Ullerøy kl. 11:00.
Varighet:  Turen tar ca 3-4 timer.  
                                 Lengde ca 8-9 km.
Turleder:  Rolf Jul Strand, 
                                 tlf. 913 39 673

Hyggetur m/grilling, evt. bading og mulighet for 
å gå rundt Gjetøya (ca. 4 km, noe ulendt enkelte 
steder) og/eller Mærrapanna rundt (ca 2 km, 
delvis på svaberg ). Kjør RV 117 Vikaneveien, og 
ta av ved skilt til Mærrapanna. Følg veien ca 1 
km til stor P-plass.

Oppmøte:  P-plassen ved Mærrapanna 
                                 kl. 11.00.
Varighet:  Ca 3-4 timer.
Turledere:  Liv Simensen, tlf. 948 43 419 
                                 og Kirsti Rotvik

Turleder Svein R. Karlsen med Elgåfossen i bakgrunnen. Denne 
fossen i Enningdalen er Østfolds høyeste uregulerte fossefall med 
en fallhøyde på 46 m. Grensen mot Sverige går midt i fossen
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Bynær tur, Fredrikstad - Kråkerøy
Onsdag 29. september

Turen starter på parkeringsplassen bak 
BILEKSTRA ved Værstebrua (Parkering: 12 kr 
timen). Vi går langs elva, krysser Gangbrua over 
til Kråkerøy og følger Værstestien helt rundt og 
tilbake til Gangbrua. Vi fortsetter på Glomma-
stien til Isegran. Tilbaketuren går via den gamle 
Kråkerøybrua, langs bryggepromenaden og 
tilbake til start. Nistepakka spiser vi på Isegran. 
Lett tur.

Oppmøte:   Parkeringsplassen bak BILEKSTRA  
                      ved Værstebrua kl. 11.00
Varighet:     Turen tar ca 3 timer. 
                      Lengde ca 8 km.
Turledere:  Roald Fiane Pettersen, 
                      tlf: 482 76 447

Engelsviken
Onsdag 6. oktober

Turen går via det nye boligområdet på vestsiden 
av Engelsviken. Videre til Det Gule Berget og 
Solviken og Tangen med retur til parkerings-
plassen.

Oppmøte:  Ved butikken i Engelsviken 
                                 kl. 11:00.
Varighet:   Turen tar ca 3 timer. 
                                 Lengde ca 6,5 km
Turleder:  Inger-Torill Solberg, 
                                 tlf. 480 55 992

Østsidenmarka - Grimstadåsen
Onsdag 13. oktober

Turen starter langs Porsmyrveien (i nærheten 
av den nedlagte Porsmyrsaga).  Vi går over 
Grimstadåsen og ser mot Laverødgården.
Videre går vi innom Dalskogen og raster på 
Tjæråsen. Deretter forbi ”Blodhellene” og 
tilbake til utgangspunktet. Lett til middels 
krevende skogsstier. Kompiskjøring anbefales 
pga begrenset parkering.

Oppmøte:    Åpen plass langs Porsmyrveien 
                      kl. 11.00
Varighet:      Turen tar ca. 3 timer. 
                      Lengde ca. 8 km
Turleder:      John Skau, tlf. 932 60 458

Glommastien

Sprinkelet, Gressvikmarka

Onsdag 20. oktober

Onsdag 27. oktober

Turen starter fra Tollbodplassen i Fredrikstad. 
Lett tur. Vi går i flatt terreng på grus og asfalt. 
Vi går forbi de nye blokkene på Bellevue, videre 
forbi Europris’ lagerbygning, langs Lisleby-
stranda, forbi gamle sagbruk og ny industri til 
ferjeleiet på Lisleby. Derfra tar vi ferja over til 
Sellebakk hvor vi spiser maten vår nede ved 
elva. Deretter fortsetter vi langs Glommastien på 
østsiden av elva, gjennom Narnteskogen, forbi 
det gamle teglverket og Unger Fabrikker og fram 
til ferjeleiet ved Gamlebyen. 

Oppmøte:  Turstart kl 11:00 
                                 fra Tollbodplassen. 
Varighet:  Turen tar ca 2.5 - 3 timer. 
                                 Lengde ca 7 km.
Turleder:  Liv Andersen, tlf. 454 49 898

Turen går fra den gamle grusbanen til Gressvik 
I.F. i Trondalen. Lett tur på skogsstier og fjell.
Røde Kors-hytta er åpen for salg av vafler, kaffe 
og mineralvann.

Oppmøte: Den gamle grusbanen til 
                    Gressvik I.F. i Trondalen kl. 11:00. 
Varighet:   Turen tar ca 3 timer. 
                    Lengde ca 6,5 km.
Turleder:   Oddvar Eriksen, tlf. 481 91 990

Sprinkelet og Røde Kors-hytta i Gressvikmarka
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Imponerende utsikt fra Onsøylandet mot Strømtangen
Fotos over: Wiltrud Cramer.
Foto under: Nicolai M
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Spontan hverdagstur
Dette er en turgruppe som i utgangspunktet har sine 
turer på dagtid, på onsdager. De opererer ikke med 
noe turprogram, men som det ligger i navnet legges 
det opp til spontane turer. Disse turene bestemmes
fra uke til uke, og offentliggjøres på: 

facebooksiden: dnt nedre glommas venner.
Turene er åpne for alle, og  er som regel 
ca 8 – 10 km lange.

Ansvarlige for denne gruppa er:

Ingolf Lauritzen  tlf: 950 34 870
Fredrik Lied  tlf: 905 44 994
Pål Antonsen  tlf. 915 12 100
Arne Svartedal  tlf: 404 10 434

Mandagsturer i sakte fart
Erik Leister

Disse turene går ut fra P-plassen ved Stjernehallen i Fredrikstad 
hver mandag kl 11:00. Turene er ikke for lange, og har heller ikke 
for høyt tempo. Turene varer gjerne to og en halv time. 
Dette har vist seg å passe for mange! Ta med matpakke, noe godt 
på termosen og godt fottøy. Været er ingen hindring. Staver og 
krykker kan være et fornuftig hjelpemiddel på turene. 
Vi går i lettgått terreng, det er mange gode stier og veier i 
Fredrikstadmarka. Fra tid til annen har vi med en fysioterapeut 
som veileder, en som også kan ta oss et «tak» med bøy og strekk 
underveis. Turområdet befinner seg innenfor et begrenset 
område, så det er alltid enkel retrett om det skulle bli nødvendig.
Som seg hør og bør i coronatider må jeg notere navn og telefon-
nummer på samtlige deltakere.
 
Fast turleder, Erik Leister. Tlf: 69 39 07 10 Rast ved Stordammen i Fredrikstadmarka.

Skulpturparken på Rødshue på Kirkeøy
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Klart det går

Naturopplevelser beriker livet, og inspirerer til 
mer fysisk aktivitet for alle. Under fanen DNT 
Tilrettelagt arrangerer DNT turer tilrettelagt  
for funksjonshemmede. «Klart det går» er DNT 
Nedre Glommas turtilbud tilrettelagt for syns-
hemmede.
 
I 2021 har vi varierte turer som passer både for 
erfarne friluftsfolk og for den som ikke har vært 
på tur før. Noen turer er enkle der det å være ute 
er i fokus. Andre turer er mer fysisk og mentalt 
krevende. Med ledsager og riktige ledsager-
teknikker kan blinde og svaksynte til og med
gå hytte-til-hytteturer i fjellet.
 
Utover de turene som er satt opp i tur-
programmet, vil det bli flere turer i Østfold. 
Dato for disse turene settes senere. 
Følg med på Facebookgruppa for «Klart det går i 
DNT Nedre Glomma» og på nettsiden. 
Ta kontakt med Anna Hellstrøm, tlf: 476 72 792 
eller a-hellst@online.no for mer informasjon om 
turene.
 
Fra mørke til lys
Lørdag 16. januar    – søndag 17. januar
Lørdag 13. februar  – søndag 14. februar
Lørdag 13. mars      – søndag 14. mars

Forbehold om finansiering

Koronasmitten legger en demper på mye, men 
gjennom vinteren håper vi å kunne arrangere 
månedlige helgeturer i januar, februar og mars. 
Vi trenger hverandre og naturen for å komme 
oss gjennom den her spesielle vinteren. Turene 
vil bli arrangert med en liten turgruppe og faste 
ledsagere. Fotturene går på grusvei slik at det er 
enklere å kombinere avstand og ledsaging. 
Turene går på lørdager, med mulighet for å 
overnatte utendørs i gapahuk eller hengekøye til 
søndag. Sted vil bli annonsert senere, men vi drar 
ikke lenger enn at vi er i Sarpsborg, Fredrikstad 
eller Hvaler. Turene vil kun være åpne for 
deltakere og ledsagere fra Østfold.
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Dugnadsgjengen på Østtorphytta
Ole Jørgen Hommeren

På og rundt Østtorphytta, DNT Nedre Glommas 
eneste hytte, skjer det fortsatt mye. Den faste 
dugnadsgjengen møter hver tirsdag fra kl 10:00 
og utover. Det er plass til flere. Denne høsten 
har vi planert et større område. Arne har kost 
seg bak spakene i graveren. Vi andre har trådd til 
med raker og finplanert. Gressfrø og flaks med 
passe varme og regn ga grønt teppe i løpet av et 
par uker. Den gamle jordkjelleren som var helt 
gjengrodd, kom til syne. Det ble rene kultur-
minnet. Kanskje vi kan føre den tilbake til slik 
den en gang var i bruk. En vegg i den gamle 
hovedbygningen er malt. Regn og fuktighet 
gjorde at vi måtte utsette de andre veggene til 
neste år.Ny bålplass er anlagt der hvor vi har 
ryddet nytt område. Benker er lagd av splittede 
trestammer. Riktig fint er det blitt.

Vi får masse skryt over hvor fint det er blitt. Til 
og med politikere som var der i forbindelse med 
aktivitetsparken, skrøt av anlegget. Arild har 
begynt restaurering av den gamle boligdelen. 
Nytt panel på vegger og tak. Vinduer er skrapt, 
kittet og malt. Tanken er å gjøre dette til opp-
holdsrom for personer med hund. Så er vi så 
heldige at vi har fått en splitter ny varmeovn 
fra Norsk Varme til dette oppholdsrommet. Vi 
ønsket og har fått en Jøtul 602 ovn som vi tror 
passer godt inn i boligdelen.Alle som besøker 
hytta, er svært godt fornøyd med hvordan 
området er blitt. Det er plass til flere. Det trengs 
ingen spesielle kunnskaper. Med godt humør og 
lyst til å bidra kommer en langt.
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Kurs
Aktivitetslederkurs - 25 april

Kursleder: Anna Hellstrøm. 

Påmelding til kontoret. Kurset er gratis.

Opptakskrav:
Gjennomført ambassadørkurs og medlem i DNT.

Kurset er gratis
Mål med kurset:
Etter endt kurs skal deltagerne ha:
•  Innsikt i hvordan planlegge turer og aktiviteter   
    med barn og barnefamilier (0-12 år)
•  Grunnleggende ferdighet om etablering av  
    leirsted
•  Grunnleggende kunnskap om utstyr, 
    bekledning og pakking av sekk
•  Kunnskap om voksenrollen som   
    turleder
•  Lært seg et utvalg egnede leker og aktiviteter 
    med og for barn

Fornøyde deltakere på Østtorp etter avsluttet turlederkurs

Grunnleggende turlederkurs: 

Pris: 1900,- for medlemmer i DNT Østfold. 
2400,- for medlemmer av andre DNT foreninger. 
Inkluderer overnatting, instruktør, måltider og 
turlederhåndboka. Kursleder: Anna Hellstrøm. 
Påmelding på foreningens nettside.

Har du lyst til å være DNT-turleder? Liker du å 
være på tur sammen med andre og ta ansvar? 
Dette er et kurs for deg som vil ta med andre på 
tur med eller uten overnatting, bli trygg på 
orientering og lære mer om friluftsliv. Bli kjent 
med turlederrollen, deg selv og DNTs tilbud. 
DNTs grunnleggende turlederkurs gir deg 
kompetanse til å lede fellesturer i lavlandet/nær-
miljøet hele året. Kurset er første trinn i DNTs 
turlederutdanning og er også et kurs som ligger 
til grunn for de som vil gå videre på DNT 
sommerturlederkurs for å kunne lede turer i 
fjellet. Deltakerne bytter på rollen som turleder. 
Hver enkelt deltaker skal få god nok tid til å 
prøve seg som turleder og lære underveis. 
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Mål:
Etter endt kurs skal deltagerne ha:
• God praktisk og teoretisk kunnskap om tur-
   ledelse
• God generell turkunnskap
• God kunnskap om turutstyr, turbekledning og 
   mat/drikke på tur
• Grunnleggende kart- og kompassferdigheter 
   (kartmarsj, veivalg, beregning av distanse og  
   tid, oppfang og ledelinjer, merking av stier, 
   målestokk, høydekurver, ekvidistanse, karttegn 

   og himmelretninger, osv.)

Kurset er veldig praktisk rettet, men med noen 
teoriøkter. Opplegget er ikke eksamens-/test-
preget, men er mer et kurs hvor man lærer 
underveis, hvor det er lov å gjøre feil og hvor vi 
lærer av hverandre.

Opptakskrav:
•  gjennomført ambassadørkurs og medlem i   
    DNT
•  Du bør ha vært en del på tur tidligere
•  Grunnleggende kunnskap om kart og kompass
•  Aldersgrense er 16 år

Tema:
• Turlederrollen
• Sekk og klær
• Gruppedynamikk
• Turplanlegging og risikovurdering
• Førstehjelp
• Turlederressurser og - goder
• Mat på bål
• Kart og kompass, UTM-koordinater, SARTTO
• Innsjekk på hytta
• Praktisk turledelse
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DNT Nedre Glomma
25. april - Aktivitetsturlederkurs – 
7. april - Kart og kompass kurs – se foreningens 
nettside for mer informasjon.
Ambassadørkurs – se foreningens nettside for 
mer informasjon.
Nærturlederkurs - se foreningens nettside for 
mer informasjon.
25-26. september Grunnleggende turlederkurs - 
 

DNT Indre Østfold
21. mars – Ambassadørkurs
21. mars – Nærturlederkurs
20. april – Kart og kompasskurs
28. april – Førstehjelpskurs
22.-23. mai – Fersking på overnatting

29. aug.           – Ferskingkurs
17. – 18. sept. – Bålmatkurs for ungdom

For mer informasjon se: 
https://indreostfold.dnt.no/

DNT Vansjø 
Grunnkurs havkajakk:
1.- 2. mai 
8.- 9. mai
29.- 30 mai
12. -13. juni
26. – 27. juni
14.  – 15. aug
21. – 22. aug

Grunnleggende turlederkurs:
22. – 24. mai (pinsehelga)

Kart/kompasskurs unge 12 – 15 år (junior)
12. mai

Kartkurs for barn 7 – 12 år (BT) 19. mai

For mer informasjon se: 
https://www.dntvansjo.no/

Tistedalens friluftslag
For mer informasjon se: 
http://www.tfl.no/ -velg TFL/DNT.

Diverse andre kurs
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DNT Ung
Vansjøs turprogram 2021

Tirsdagsturer:        Følg med på DNT Ung Vansjøs 
                                 facebookside (13 – 26 år)

15. – 17. jan Kyststien del 1 (16 – 30 år)

26. – 28. jan Kyststien del 2 (16 – 30 år)
12. – 14. mar Fjellskitur på Blefjell/Skrim  
                                 (18 – 40 år) 
16. – 18. apr Kyststien del 3 (16 – 30 år)
7. – 9. mai Østfold på tvers del 1, kanotur 
                                 (18 – 40 år)
26. jul – 1. aug Hardangervidda (18 – 40 år)
28. – 29. aug Hengekøyetur på Jeløya
24. – 26. sep Kanotur Norbyelva – Vansjø 
                                 (16 – 30 år)
22. - 24. okt Østfold på tvers del 2, sykkel 
                                 (18 – 40 år)
19. – 21. nov  Østfold på tvers del 3, 

                                  vandretur (18 – 40 år)

Er du interessert i friluftsliv og syns det er gøy 
å dra på tur med venner?

Da er kanskje dette noe for deg? DNT ung er 
Norges største friluftsorganisasjon for ungdom 
med over 48 000 medlemmer i alderen 13- 26 
år. DNT Nedre Glomma har ikke en egen DNT 
ung gruppe, men dette er noe som vi veldig sterkt 
ønsker å satse på. 

Hvis du kan tenke deg å re- starte vår DNT ung 
gruppe, ta kontakt på e-post: 
nedreglomma@dnt.no

Her følger DNT Vansjø sine DNT ung/voksen 
turer. De prøver i år en ny inndeling, 18- 40 år. 
Du finner flere DNT ung turer på nettsiden til 
DNT Indre Østfold og Tistedalen friluftslag. Du 
kan som DNT ung -medlem i DNT Nedre 
Glomma delta på turene.
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Gode grunner til å bli medlem i DNT
Støtt DNTs naturvernarbeid og 
samfunnsengasjement
DNT arbeider aktivt for å styrke friluftslivet, og 
øke oppslutningen om å bevare viktige natur- og 
friluftsområder. DNT Nedre Glomma engasjerer 
seg aktivt i arealplanlegging for å sikre at frilufts-
interessene i størst mulig grad ivaretas.

Fjell og Vidde
5 ganger i året mottar du friluftsmagasinet 
«Fjell og Vidde». Bladet er Norges største frilufts-
magasin.

Medlemsblad 
DNT Nedre Glomma startet i 2018 med å utgi 
eget medlemsblad. Dette er beregnet å komme 
ut med 2 – 3 nummer i året. Det vil komme som 
bilag til Fjell og Vidde. 

Hyttenøkkel 
Du kan kjøpe din egen hyttenøkkel som passer 
til nesten alle DNTs selvbetjente og ubetjente 
hytter.

Rabatt på en rekke private fjellstuer 
Mange private fjellstuer og turisthytter som 
ligger naturlig i DNTs sti- og rutenett tilbyr 
DNT-medlemmer rabatt på overnatting. På 
UT.no kan du sjekke hvilke overnattingssteder 
som gir rabatt. 

Utforske nabolandene
Rabatt på fjellhyttene til turistforeningene i 
Sverige, Finland og på Island.

Barnas Turlag 
Også barna setter pris på å få sitt eget medlems-
kort med bevis på at de er medlem i DNT. Barn 
fra 0-4 år bor gratis på våre selvbetjente og 
ubetjente hytter over hele landet, og får gode 
rabatter på de betjente hyttene.

Rabatt på de historiske hotellene
DNT-medlemmer får 10 % rabatt ved overnat-
ting på utvalgte hoteller tilknyttet De historiske 
hotell og spisesteder. Tilbudet gjelder kun online 
bestilling og ved bruk av rabattkoden DNT.

Rabatt på Thon Hotels 
Som medlem i DNT får du gunstige priser 
hos Thon Hotels i Norge.  

Rabatt på Vys kundekort 
Du får Vys kundekort for 550 kr (normal priser 
750 kr). Kundekortet gir deg 20% rabatt på Vys 
avganger.

Rabatt på DNTs turisthytter 
Du får tilgang til, og medlemspris på mer enn 
550 DNT-hytter over hele Norge. Barn og ung-
dom betaler vanligvis kun ½ pris for overnatting 
på selvbetjente – og ubetjente hytter, og på 
sovesal på betjente hytter.

Nedre Glommas turprogram 
Dette får du sendt hjem i posten. Vi har turer for 
barnefamilier, eldre og fellesturer for folk flest. 
Turene kan være korte turer i nærmiljøet eller 
flerdagsturer i fjellet. Vi tilbyr også diverse kurs 
og et medlemsmøte på høsten. 

DNTs årbok 
DNT årbok - Alle medlemmene får tilgang til 
årboken digitalt og kan også velge å få den 
tilsendt i posten (medio november). 
For å bestille årboka, må medlemmene gå inn på 
Min side på DNT.no og krysse av for ønsket om 
tilsendt årbok ved å endre innstillinger. 
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Generell informasjon
BILDER
På turer og arrangement i regi av DNT Nedre 
Glomma kan det bli tatt bilder av deltakerne i 
løpet av turen/arrangementet.  Disse bildene 
vil i ettertid kunne bli benyttet i regi av DNT 
Nedre Glomma (sosiale medier, nettsider, med-
lemsblad, turprogram og andre publikasjoner). 
Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst 
gi beskjed til turleder.

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

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

BETALING
Ved påmelding vil deltakerne få tilsendt 
informasjon om innbetalingskonto. DNT Nedre 
Glomma kan annullere påmeldingen dersom 
depositum/restfaktura ikke er på kontoen dagen 

Rabatt på forsikring 
Les mer om medlemsrabatter på: 
www.gjensidige.no/dnt. 
Rabatt på festivaler 
Fjellfilmfestivalen, Vinjerock, 
Peer Gynt-stemnet, 
Førdefestivalen og Kristinspelet. 
Mer informasjon om medlemsfordeler 
finner du på  www.dnt/medlem/fordeler.

etter forfallsdato, med mindre kunden kan 
dokumentere at innbetalingen har funnet sted 
innen fristen.

AVBESTILLING
DNT Nedre Glomma må varsles dersom 
reservert plass ikke skal benyttes. Hvis ikke 
annet er oppgitt i spesialprogrammet, kan turen 
avbestilles senest 14 dager før avreise for turer 
som krever påmelding. Ved avbestilling etter 
dette eller ved manglende fremmøte, beholdes 
det innbetalt beløpet. 

ENDRING AV TUR
Det tas forbehold om at oppsatte tider kan 
bli endret på grunn av endringer i rutetider, 
åpningstider, 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 beløpet vil 
da bli tilbakebetalt.

AVLYSNING AV TUR
DNT Nedre Glomma kan avlyse en tur p.g.a. 
force majeure, vanskelig vær- og føreforhold, 
for få påmeldte/deltakere, mangel på turleder 
eller lignende. Ved avlysning plikter DNT Nedre 
Glomma, dersom det 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.
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DELTAKERENS ANSVAR
Deltakeren plikter å lese gjennom programmet 
grundig, følge med på evt endringer på 
hjemmesiden 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 
helsetilstanden 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 pakkeliste på www.dnt.no/tips/

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 kan kreves tilbakebetaling 
fra DNT Nedre Glomma. 

Deltakeren må selv bære omkostningen ved 
hjemreisen

42

Krysstjern (under) også kalt indrefileten i Skjebergmarka i Sarpsborg
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Erik Skauen og hans to barn Iver og Ada hadde 
som prosjekt å sove ute en natt i uka hele 2018. 
Barna ville gjenta dette, og nå er de i gang med 
nok et år ute. Finnes det en bedre gave å gi sine barn?
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Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, 
hvor du som registrert spiller kan velge ett lag 
eller en 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

Takket være en stor innsats fra frivillige klarer vi 
å opprettholde vårt aktivitets- og turtilbud, men 
vi trenger flere frivillige.

Liker du å gå tur, og har lyst til å dele din turglede 
i nærmiljøet og på fjellturer. Vi kan tilby 
spennende kurs som en del av DNTs turleder-
utdanning. Bli med og gjennomfør drømmeturen 
som turleder!

Gi din grasrotandel
Til DNT Nedre Glomma!

Er du vår nye medhjelper?
Vi har også andre oppgaver i foreningen, eks 
stimerking, styreverv, hyttedugnad. Vil du bidra? 
Kontakt medlemskontoret eller noen av kontakt-
personene som du finner under Kontakt-
informasjon her i turprogrammet. (Se side 5)

Foto: Erik Skauen


