www.nedreglomma.dnt.no

Kom deg ut

Facebook: DNT Nedre Glomma

Meld deg inn
Husk årsmøtet onsdag 25. mars kl. 19.00, på Speiderhuset, Speiderveien , Fredrikstad

Medlemsblad for DNT Nedre Glomma

Foto: Liv Martinussen
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TURPROGRAM 2020

DET LIGGER I VÅR NATUR

ØSTTORPHYTTA
Overnatting
Medlem:
Ikke medlem:
Ungdomsmedlem:
Ungdom (ikke medlem)
Barn (medlem):
Barn (ikke medlem):

- VELKOMMEN PÅ TUR

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

Dagsbesøk
Medlem:
Kr 60,Ikke Medlem:
Kr 75,Undomsmedlem:
Kr 30,- (13-26 år)
Ungdom (ikke medlem) Kr 40,- (13-26 år)
Barn (medlem):
Gratis
Kr 40,Barn (ikke medlem):
Undomsprisene er 50% på voksen prisene.
Foto: Kari Stibakke

Denne tiden av året -midtvinters- er vel vi i
Nedre Glomma ikke på det mest aktive når det
gjelder arrangementer i vår regi. Det er derimot
ingen grunn til å sitte inne. Jeg håper for trivselen
og helsa sin skyld at folk er ute på beina, på ski,
truger eller det som måtte passe.
Uansett vær og føre i februar, DNT Nedre
Glomma presenterer for 2020 et ganske spekket
turprogram for store og små med første tur i
mars og siste tur i oktober. Men, erfaringene fra
2019 er at ivrige turledere arrangerer turer også
etter at det oppsatte programmet er avsluttet,
og starter om føret tillater det, enkelte turer
allerede i januar.
Barnas Turlag er også i år svært aktive, med
mange spennende arrangement for familier og
de yngste barna. Vi prøver oss også med tilbud
til de litt eldre barna, noe vi kaller DNT Junior.
Vi fortsetter med de tradisjonelle turene på
søndager og onsdager, men har også lagt inn
«gå sakte»- tur på mandager og spontan
hverdagstur på onsdager. Begge disse turtilbudene
ble en suksess i 2019, og vil fortsette i år.

Som navnet sier er spontan-turer, turer som ikke
er planlagt lang tid i forveien, og derfor ikke er
lagt inn i programmet for 2020. Spontan-turene
vil annonseres på Facebook søndag kveld før
turen arrangeres onsdag.
Styret ønsker at hele «DNT familien» kan samles
om et felles arrangement. Vi har lagt dette til
Østtorphytta siste søndag i august, og ønsker at
dette blir en dag hvor både aktiviteter og sosialt
samvær er i fokus.
Som tidligere samarbeider vi også i 2020 med
de andre DNT foreningene i Østfold om kurs og
enkelte arrangement. De andre DNT-Foreningen
i Østfold har også sine turprogram både på papir
og på nett. Ta en kikk på disse også, kanskje du
finner noe som passer for deg der også.
Vi anbefaler at du bruker hjemmesida vår
https://nedreglomma.dnt.no/
Der vil du finne oppdatert informasjon og nytt
fra foreningen. Logg deg inn og velg blant mange
gode turtilbud!
GODT TURÅR!

«Gå Sakte - turer» arrangeres for de som opplever
at andre turer enten er litt lange, går i for høyt
tempo, eller legges til terreng som ikke passer
den fysiske formen.

Sjekk ut denne:
Youtube: “Vi går til Østtorphytta og prøver stylter”.

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

MELD DEG INN
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 medlemsservice, 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.

Medlemspriser 2020 - DNT Nedre Glomma
Hovedmedlem
Familiemedlem
		
Ungdomsmedlem
Skoleungdom
Barnas Turlag
Honnørmedlem
Gavemedlemskap
Livsvarig medlemskap

710,- (27 – 66 år)
1275,- (For minimum 3 familiemedlemmer
på samme adresse)
360,- (19-26 år)
220,- (13-18 år)
135,- (T.o.m. året du fyller 12 år)
555,- (67 år. Evt ufør, kontakt DNT)
(Sjekk: www.dnt.no/medlem/blimedlem
(Hovedmedlemskap x 25. Kontakt DNT)

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

Sigrun Svartedal
styreleder

Våre samarbeidspartnere:
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Eika og hytta på Østtorp.
Foto: Ellen Kokkim
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DNT NEDRE GLOMMA
Kontaktpersoner i DNT Nedre Glomma
Daglig leder
Anna-Boel Andersen
Styreleder
Sigrun Svartedal		
Tur & Kultur
Gunnhild Ristesund
Seniorgruppa
Kirsti Rotvik		
----«----«----Liv Simensen		
Mandagsturer
Erik Leister		
Barnas Turlag
Live T Bratlie		
Fjellsportgruppa Stephen Gangestad
DNT Ung
Anna B. Andersen
Materialforvalter Pål Sandnes		
Østtorphytta
Ole Jørgen Hommeren
DNT Tilrettelagt Anna Hellstrøm		

VELKOMMEN PÅ TUR
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.

400 23 137
954 53 965
932 35 498
975 69 723
948 43 419
69 39 07 10 			
467 86 387
976 62 001
400 23 137
911 08 133
976 84 110
476 72 792

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

FACEBOOK
Søk oss opp på Facebook: DNT Nedre Glomma.
Vi har også grupper hvor alle kan poste, for deling av
bilder og turdiskusjon. Søk på DNT Nedre Glomma og spør etter
medlemskap i gruppen. Barnas Turlag har en egen gruppe «Barnas Turlag Nedre Glomma»
INSTAGRAM
Instagram.com/dntnedreglomma
ÅRSMØTE
DNT Nedre Glomma avholder ordinært årsmøte på Speiderhuset, Speiderveien , Fredrikstad,
onsdag 25. mars kl. 19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret
senest 3 uker før møtet.
Besøksadresse:
Åpningstider
Mandag – fredag:
Postadresse:
		
Telefon:		
E-post:		
Web -adresse:
Facebook:		
Medlemskap:
Kontonummer:
Organisasjon nr.:

Torget 5, 1707 Sarpsborg
11.00 -16.00
DNT Nedre Glomma,
Postboks 246, 1702 Sarpsborg
400 23 137
nedreglomma@dnt.no
www.dntnedreglomma.no
DNT Nedre Glomma
medlem@dnt.no
1638.17.33088
985 006 180

Redaksjonen

Foto: Kari Stibakke
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Nicolai Midthun		
Gunnhild Ristesund		
Nille Oven		
Stoff til bladet		

41 22 22 43
93 23 54 98
97 06 68 36
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.

Foto: Pernille Nygård
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BARNAS TURLAG

TURPROGRAM 2020

– for barn som vil ut!

Turer for alle:

Et aktivt uteliv er viktig for å gi barna en god
oppvekst. Gjennom Barnas Turlag treffer dere
andre barnefamilier, barna får nye lekekamerter, og
dere får lære grunnleggende friluftsliv sammen
i trygge rammer.
Vi er stolte over å presentere årets program. Et
variert tilbud til barn i alle aldre i Barnas Turlag.
Vi fortsetter også med Turboklubb, et tilbud til
de eldste barna i Barnas Turlag, i alderen 8-14
år. I denne alderen kan det være spennende å
utforske andre friluftsaktiviteter enn bare enkle
turer i skogen, og det er også gøy å være på tur
sammen med andre barn på samme alder. Det
er viktig for oss at de eldste barna fremdeles
synes det er gøy med Barnas Turlag – for det er
det!
Nytt av året er DNT Junior, som vi arrangerer
turer i samarbeid med DNT Vansjø. Dette er et
tilbud for barn i alderen 10-15 år. Håpet er at vi
skal klare å bygge bro mellom Barnas Turlag og
DNT Ung.
Barnas Turlag jobber også med å lansere «Turbtur»
i 2020. Turboturene vil være 10-12 turmål i
Nedre Glomma-regionen som er fine for barnefamilier. På hvert turmål vil det være et skilt og
en klippetang en viss periode. Når man har fått
minst 5 klipp, og sesongen er avsluttet, vil man
få en liten premie. Mer info kommer, følg med
på hjemmesida og Facebook.

Alle dagsturene våre er gratis, også for
ikke-medlemmer. Medlemmer i Barnas Turlag
bor gratis eller har gode rabatter på DNT-hyttene.
På Østtorphytta, vår ubetjente hytte i DNT
Nedre Glomma, er det lagt til rette for at
barnefamilier kan 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 2020 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 turpasset leveres
eller sendes til Anna-Boel Andersen som har
kontor hos iSarpsborg. Adressen er DNT Nedre
Glomma, Torget 5, 1707 Sarpsborg.
Siste frist 11. desember.
Barnas Turlag trenger nye turledere for å opprettholde
tilbudet. Er du interessert? Ta kontakt med
Ellen Hasle Kokkim, tlf: 924 17 808 eller
Live T. Bratlie, tlf: 467 86 387.
Det kan forekomme endringer i det oppsatte
programmet, og det kan også bli arrangert mer
impulsive turer, så følg med på hjemmesida eller
på Facebook: Barnas Turlag Nedre Glomma.
Håper vi sees på tur!
Hilsen fra Turbo og turlederne i Barnas Turlag.

SKØYTEDAG

GRØNN ONSDAG

Januar

Onsdag 22. april

Når isen er trygg, blir det skøytedag. Følg med
for mer informasjon i avisa, på hjemmesida og
på Facebook.

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

Turledere:

Liv og Fredrik Fosserud,
tlf: 988 72 477

KOM DEG UT DAGEN
Søndag 2. februar
I år som i fjor inviterer vi til aktiviteter i
Trøsken. Her blir det skileik og aking for hele
familien. Vi har fyr på grillen, så det er muligheter
for å grille medbragt mat. Følg med på Facebook
og på nettsida for nærmere informasjon.
Passer for:
Alle
Oppmøte:
Kl 12.00 ved Harehjellhytta.
Varighet:
ca. 3 timer.
Turledere:
Margunn H. Grundvig,
		
tlf: 482 72 349,
		
Ellen Hasle Kokkim,
		
tlf: 924 17 808,
		Trond Kokkim

EVENTYRTUR MED
ASKELADDEN
Søndag 19. april
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:
Turledere:
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Foto: Cecilie By

Alle, med voksne
Ingebjørg Kvam,
tlf: 473 89 601 og
Andreas Kjølberg,
tlf: 414 93 739

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

HENGEKØYETUR
Lørdag 25.- søndag 26. april
Vi har lyst til å ta dere med til et fint sted som er
egnet for overnatting i hengekøyer og småtelt.
Følg med på Facebook, hjemmesida og i avisa
for nærmere informasjon. Foreningen har noen
hengekøyer til utlån. Ta kontakt.
Passer for:
Alle
Turledere:
Liv Fosserud,
		
tlf: 988 72 477
		Cecilie By,
		
tlf: 476 54 726
Påmelding:
cecienok@gmail.com
		
innen 18.4 med navn, alder,
		
tlf.nr og evt. medlemsnummer.

HOLD NORGE RENT
Lørdag 2. mai
Hvert år deltar tusenvis av frivillige på strandryddedagen som er Norges største kollektive ryddedugnad, og som arrangeres 4. mai.
Sammen rydder vi Norge. Vi oppfordrer alle til
å bli med på strandryddedagen, 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.
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FISKETUR I
FREDRIKSTADMARKA

FAMILIEDAG PÅ ØSTTORP

Søndag 10. mai

Denne søndagen legger vi turen til den flotte
hytta vår på Østtorp. Alle turgruppene i foreningen
samarbeider om dette arrangementet og det
blir garantert aktiviteter for hele familien. Følg
med på nettet eller på Facebook for nærmere
informasjon.

Søndag 30. august

Bli med Barnas Turlag på fisketur i Fredrikstadmarka. Turen går til 2. dam. Foreningen stiller
med fiskeutstyr, men ta gjerne med om du har.
Passer for:
Oppmøte:
		
Turledere:
		
		

Alle, også rullestol
Parkeringsplassen ved
Stjernehallen kl. 11.00.
Laine Høyning,
tlf: 991 08 382
og Liv Simensen.

OVERNATTING PÅ STORESAND
Lørdag 20. – søndag 21. juni
I forkant av Storesanddagen søndag 21. juni
inviterer vi til overnatting på den hyggelige
teltplassen ved Storesand på Kirkeøy, Hvaler. Vi
har mulighet til å overnatte på et eget område på
teltplassen slik at vi ligger samlet. Man medbringer
selv mat og drikke. Barnas Turlag Hadeland er
også invitert til denne turen.
Informasjon om Storesand teltplass finner dere
her: www.storesandteltplass.com
Passer for:
Alle
Påmelding:
nedreglomma@dnt.no innen
		
8.juni. Oppgi navn og alder,
		
telefonnummer og evt.
		medlemsnummer. Ytterligere
		
informasjon kommer på mail
		etter påmeldingsfrist.
Pris: 		
Overnattingen er gratis for
		DNT-medlemmer. Ikke		
medlemmer: se priser på
		teltplassens hjemmeside.
		
Betales i kiosken ved ankomst.
Turledere:
Live T. Bratlie,
		
tlf: 467 86 387
		Ingebjørg Kvam,
		
tlf: 473 89 601
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KOM DEG UT DAGEN
Søndag 6. september

Foto: Cecilie By

STORESANDDAGEN
Søndag 21. 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:
Oppmøte:
		
		

Alle
kl 12.00, Storesand Hvaler,
Storesandveien 88, Skjærhalden.
Arrangementet varer til kl 1500.

SOPPTUR PÅ BEGBY
Onsdag 19. august
Igjen er vi så heldige å ha med oss to soppsakkyndige
fra Fredrikstad soppforening. Vi leter etter sopp
i skogen, og vi får hjelp og veiledning. Bli med!
Ved forsinket sesong, ved tørke etc. 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 17.15
Varighet:
Ca. 2 timer
Påmelding:
På Facebook-arrangement
		
(opprettes ca 1 uke i forkant)
		
slik at vi vet ca. hvor mange
		som kommer.
Turledere:
Live T. Bratlie,
		
tlf: 467 86 387
		Ingebjørg Kvam

Høstens Kom Deg Ut-arrangement legges til
Borge Varde / Vetatoppen. Her blir det arrangert
flere ulike aktiviteter, og det er mulighet for å
bli med på #nattinaturen# fra lørdag til søndag.
Turbo kommer, kommer du? Følg med på
Facebook-gruppa vår for mer informasjon om
de ulike aktivitetene når det nærmer seg.
Passer for:
Alle, også rullestol.
Oppmøte:
Parkering på P-plassen ved
		Vetatoppen. Arrangementet
		
starter kl 1200.
Varighet:
Ca. 3 timer
Turledere:
Cecilie By,
		
tlf: 476 54 726,
		Line Agersborg-Sandøy,
		
tlf: 970 69 766,
		Ingebjørg Kvam,
		
tlf: 473 89 601
		
Ole Morten By,
		
tlf: 928 33 863.

Grillkos i gapahuken på Østtorp
Foto: Cecilie By

BÅLMATTUR PÅ
TØFFELTANGEN VED ISESJØ
Søndag 18. oktober
Velkommen til bålmattur ved vakre Tøffeltangen. Vi
skal sammen lage deilig fiskesuppe og bålbrød.
Turen går fra Hevingen golfbane og til Tøffeltangen
ved Isesjø. Turen er omtrent 2 km hver vei.
Passer for:
Varighet:
Oppmøte:
Turledere:
		
		

Alle
3-4 timer
På P-plassen ved Hevingen
golfbane kl. 11.00
Liv Fosserud,
tlf: 988 72 477 og
Marianne Sundås,
tlf: 922 68 619

TUR TIL PERNES SPEIDERHYTTE
I ØSTSIDENMARKA
Søndag 25. oktober
I kanten av Øra naturreservat ligger Pernes
speiderhytte. Vi legger turen hit for mat og
aktiviteter. Vi tenner grill, ta med grillmat.
Passer for:
Alle.
		
Turen til Pernes er omtrent
		
3 km t/r og går på grusvei
		
(folkesti) som er tilrettelagt
		
for rullestol og barnevogn.
		
Returen kan alternativt gås på
		
kyststien langs Øra Naturreservat.
Oppmøte:
kl 11.00. Følg Torsnesveien
		
ca 1 km, ta av inn Turveien
		
(skiltet med Barnas Turlag)
		
og følg denne til nedlagt
		
Gansrød skytebane for parkering.
Turledere:
Gunnar S. Eriksen,
		
tlf: 938 08 479
		Ketil Haugen,
		
tlf: 979 72 893
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TURBOKLUBB (8-14 år)

KVELDSMATTUR TIL
RAVNEBERGET
Søndag 15. november
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. De som vil kan stoppe
i enden av bryggestien ved Tjueklo. Her er det
også griller.
Oppmøte:
Passer for:
Varighet:
Turledere:
		
		
		

Vi går fra parkeringen i
Glengshølen kl 17.00.
Alle
2 timer
Line Agersborg-Sandøy,
tlf: 970 69 766
Ellen Hasle Kokkim,
tlf: 924 17 808

FISKETUR - Turboklubb

Søndag 19. januar

Søndag 7. juni

Er du mellom 8-14 år? Har du lyst til å prøve
klatring? Vi møtes på Redpoint klatresenter på
Rolvsøy. Ingen krav til forkunnskap eller utstyr.
Vi stiller med klatreutstyr!

I starten av juni legger vi turen enten til Vestfjella
eller Degernesfjella hvor vi vil prøve å lure ørreten
på kroken. Dette er en tur for de litt større barna
i Barnas Turlag i følge med foreldre. Når det
nærmer seg, kommer vi tilbake med eksakt sted
for denne turen. Mark, sluk og flue burde være
spennende å prøve på denne turen. Fiske er gratis
for barn under 16 år, om foreldrene vil prøve
fiskelykken må det kjøpes fiskekort. Foreningen
har noe utstyr til låns, men ta gjerne med eget
utstyr om dere har dette.

Passer for:
Oppmøte:

Barn mellom 8-14 år
Mer info kommer ved
påmelding!
Turledere:
Cecilie By,
		
tlf: 476 54 726,
Ole Morten By,
tlf: 928 33 863
og Andreas Kjølberg,
tlf: 414 93 739
Påmelding:
Innen 12. jan til
		cecienok@gmail.com

NISSETUR PÅ ØSTTORPHYTTA
Søndag 6. desember
Bli med på nissetur med Barnas Turlag. Vi serverer
grøt og saft. Etterpå leter vi etter nissen i skogen.
Passer for:
Alle. Skogsveien inn til hytta
		
er tilgjengelig for rullestol og
		barnevogn.
Oppmøte:
Kl 11.00 ved Knatterudfjellet
		
trelast, Østtorpveien. Følg RV
		
111 fra Sarpsborg mot Rakkestad.
		
Ta av inn på Østtorpveien.
		
Merket oppmøtested. Ca. 2 km
		
gange til hytta.
Turledere:
Andreas Kjølberg,
tlf: 414 93 739,
Line Agersborg-Sandøy,
		
tlf: 970 69 766
		Marianne Sundås

KLATRING INNE

Oppgi navn og alder, telefonnummer og evt.
medlemsnummer. Ytterligere informasjon
kommer på mail etter påmeldingsfrist.
Medlemmer prioriteres.

Påmelding:
		

TURBOKLUBBHELG PÅ
ØSTTORP

– Turboklubb

Fredag 27. – søndag 29. mars

Mat og hygge på Østtorphytta
Foto: Cecilie By

SKØYTEDAG

Dette blir en spennende helg på Østtorp for
de litt større barna. Her blir det innføring i
grunnleggende friluftsliv som bålfyring, kart og
kompass, bekledning, pakking av sekk, bruk av
bål og brennere, allemannsretten og etablering
av leirsted, samt enkel førstehjelp.
Passer for:

Januar 2021
Følg med for mer informasjon i avisa,
på hjemmesida og på Facebook.

KOM DEG UT
Søndag 7. februar 2021
Følg med for mer informasjon i avisa,
på hjemmesida og på Facebook.
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Passer for:
Turledere:

Turledere:

Påmelding:

Barn fra 8-14 år i hovedsak
uten foreldre
Cecilie By, tlf: 476 54 726,
Ole Morten By,
tlf: 928 33 863 og
Marianne Sundås
cecienok@gmail.com

Innen15. mars. Pakkeliste og mer informasjon
kommer ved påmelding. Begrenset antall
plasser, medlemmer prioriteres.

8-14 år med foreldre
Ole Morten By,
tlf: 928 33 863 og
Fredrik Fosserud,
tlf: 419 01 838
ole-morten.by@dnt.no
Begrenset med plasser

KANOTUR MED OVERNATTING
Lørdag 22.- søndag 23. august
Det blir kanotur med overnatting i hytte.
Deltakerne må ha med klær etter vær, redningsvest,
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:
Oppmøte:
Turledere:

Påmelding:

Barn fra 8-14 år med foreldre
Ved Børtevann kano- og
båtutleie.
Gunnar S. Eriksen,
tlf: 938 08 479
og Ketil Haugen,
tlf: 979 72 893
gunnarseriksen@yahoo.no
innen 15. august

De påmeldte får nærmere beskjed om oppmøte
og utstyrsliste. Begrenset antall plasser.
Medlemmer prioriteres.
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DNT NEDRE GLOMMA, JUNIOR
Nytt av året er at DNT Nedre Glomma og DNT
Vansjø samarbeider om et turprogram for
Juniorgruppa. Håpet er at vi skal klare å bygge
bro mellom Barnas Turlag og DNT Ung.
Vi ser for oss aldersgruppa fra omtrent 10-15 år.
Dette er ei aldersgruppe 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 og
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 foreldre som kan tenke seg å bidra
både til det sosiale og til å finne og arrangere
spennende og gjerne litt utfordrende møteplasser.
Vi håper arrangementene våre treffer, og at
ungdommen har lyst til å være med oss på tur!
De fleste turene er tenkt med foreldre, men vi
får se hva vi får til gjennom året, og hva
ungdommen selv ønsker.
De aller fleste arrangementene våre er gratis for
medlemmer, og det vil stå bemerket i
programmet i de tilfellene det koster noe.
Nysgjerrige barn lærer kart og kompass på Østtorp
Foto: Cecilie By
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(10 – 15 år)

KLATRING PÅ REDPOINT
(DNT Nedre Glomma)

Søndag 19. januar, kl 12.00
Denne søndagen blir det muligheter for å teste
klatring innendørs i Redpoint sine lokaler på
Rolvsøy. Ingen krav om forkunnskaper. Her blir
nødvendig utstyr og instruktører tilgjengelige.
Dette blir et arrangement i samarbeid med
Turboklubben, de eldste barna i Barnas Turlag.
Foreningen dekker utgiftene for medlemmer,
mens det blir en liten egenandel for
ikke-medlemmer. Medlemmer prioriteres.
Passer for:
Oppmøte:

FISKETUR OG OVERNATTING PÅ
TORSØLANDET

Torsdag 14. mai, kl. 17.00-20.00

Lørdag 18. – søndag 19. april

Bli med på å utforske grottene i Larkollen. Her
må vi åle oss igjennom lange, trange grotteganger
og får testet ut både klaustrofobien og araknofobien
(angst for edderkopper). Kanskje vi finner en
utgang på andre siden av fjellet? Det blir selvfølgelig
også tid til masse bålkos. Ta på klær som tåler å
bli skitne, hodelykt, mat og drikke. DNT stiller
med hjelmer.

Vi håper å lure sjøørreten på kroken en tidlig
morgen i april. Vi overnatter i telt eller hengekøyer.
Vi rusler utover fra parkeringsplassen ved Langvik
lørdag formiddag. Det er 3-4 km å gå til området
hvor vi tenker å finne egnet leirplass. Vi slår leir,
prøver fiskelykken og koser oss. Foreningen har
noen hengekøyer for utlån, men ellers må utstyr
både til overnatting og fiske medbringes.
Følg med på Facebook for mer informasjon når
det nærmer seg. Pakkeliste fås ved påmelding.
Passer for:
Oppmøte:
		
Turledere:

SKØYTEDAG PÅ VANSJØ

KART OG KOMPASSOPPLÆRING MED O-KLUBBEN

Januar/Februar (spontan tur)
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 prøve DNTs 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 i termosen.
Passer for:
10-15 år med foreldre.
Oppmøte:
Informasjon om tid og sted
		
kommer, følg med på
		
www.dntvansjo.no og på
		Facebook-gruppa vår;
		
«DNT Vansjø junior».
Turledere:
Nina Lødeng
		
tlf: 928 88 635
		
Edgar Barsjø (leder i turskøytegruppa)
Påmelding:
www.dntvansjo.no

(DNT Vansjø)

(DNT Nedre Glomma)

10-15 år, med foreldre
Mer info kommer ved
påmelding
Turledere:
Ellen Hasle Kokkim
		
tlf: 924 17 808
		Trond Kokkim
Påmelding:
hasle.kokkim@gmail.com
		
innen 12. januar
		
Begrenset med plasser.

(DNT Vansjø)

GROTTETUR PÅ LARKOLLEN

10-15 år, med foreldre
Nærmere beskrivelse
kommer ved påmelding
Ellen Hasle Kokkim
tlf: 924 17 808,
		Trond Kokkim,
Marianne Sundås
Påmelding:
hasle.kokkim@ gmail.com
		
innen 12. april.

(DNT Vansjø)

Onsdag 29.april
Passer for:
Oppmøte:

Passer for:
Oppmøte:

Turledere:
		
		
		

10-15 år, med foreldre
Øst for Larkollveien, ved
Botnetjern kl 1700. (Turleder
viser parkering, vær obs, veien
kommer brått på)!!
Bjørn Christensen
tlf: 936 19 414
Per Olav Tveit
tlf: 915 42 855

FAMILIEDAG PÅ ØSTTORPHYTTA
Søndag 30. august
Denne søndagen legger vi turen til den flotte
hytta vår på Østtorp. Alle turgruppene i foreningen
samarbeider om dette arrangementet og det blir
garantert aktiviteter for hele familien. Følg med
på nett eller på Facebook for nærmere informasjon.

12-15 år (ønsket aldersgruppe
fra instruktør)
Informasjon om tid og sted
kommer, følg med på
www.dntvansjo.no og på		
Facebook-gruppa vår;
«DNT Vansjø junior»

Barnas Turlag feirer midtsommer
på Storesand på Kirkeøy.
Foto: Liv Simensen
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CAMP GULLHOLMEN

KANOTUR I VANSJØ

Lørdag 12. – søndag 13. september

Søndag 20. september, kl. 11.00

Bli med på tur til ville, vakre Gullholmen fyr,
midt i Oslofjorden! På Gullholmen er det et fyr
på 8 meter, en fyrvokterbolig og en betjentbolig,
og øya er Østfold fylkes vestligste punkt.

Bli med på kanotur i Vansjø. Det blir en tur
oppover Mosseelva, Beversafari og gjennomgang
av grunnleggende teknikk og sikkerhet ved
kanopadling. Ta med mat, drikke, og tørt skift.

Målet for turen er å gå på oppdagelsesferd øya
rundt, og utforske stier, juv og grotter. På veien
kan vi klatre, bade, plukke blomster, prøve fiskelykken og kikke på skarven som tørker vingene
sine. Vi sover i telt eller hengekøye, og tester
hvordan det er å leve ute et døgn. Det er to utedoer
på øya og mulighet for å fylle drikkevann. Følg
med på nettet, www.dntvansjo.no og Facebook
for nærmere informasjon. Båttransport t/r Gullholmen i samarbeid med Jeløy Kystlag, og felles
middag på bål lørdag kveld.

Passer for:
Oppmøte:
		
Turledere:
		
		
		
Påmelding:
		

(DNT Vansjø)

Du må ha med: Redningsvest, telt/gapahuk/
hengekøye, sovepose og liggeunderlag, varme
og vindtette klær + ekstra klesskift, klær etter
vær. Gode sko, da det er ulendt terreng. Badetøy.
Lunsj lørdag, frokost og lunsj søndag + drikke.
Passer for:
Oppmøte:
		
		
Turledere:
		
		
Påmelding:
		

10-15 år med foreldre
Lørdag 13. september,
kl. 12.00 på P-plassen ved
Tron vikstranda på Jeløya, Moss
Hjemreise søndag etter lunsj
Karianne N. Stray
tlf: 901 79 929
Christen Stray
tlf: 996 98 817
www.dntvansjo.no
Maks 20 deltagere

(DNT Vansjø)

10-15 år med foreldre
Oppmøte kl.11.00 på
Holmsbu på Eika ved Krapfoss
Bjørn Christensen,
tlf: 936 19 414
Per Olav Tveit,
tlf: 915 42 855
www.dntvansjo.no
Maks 20 deltagere

FELTSPATGRUVENE I RÅDE
(DNT Vansjø)

Søndag 25. oktober, kl. 14.00
Vi gjentar fjorårets suksesstur til feltspatgruvene
i Råde. Hvis været tilsier det, går vi innom
Trestikkmyra, for å få med oss litt god historie,
og ser om vi kan finne minneplata i bronse,
som er støpt inn i fjellet, til minne om «gutta
på skauen» som gjorde en hederlig innsats her
under 2. verdenskrig.
Vi lager et stort og deilig bål i gruvene, så ta
med mat til å tilberede på grillen + drikke.
Det er mørkt når vi skal gå tilbake til bilene,
så ta også med hodelykt!
Passer for:
10-15 år, med foreldre.
Oppmøte:
«Rabben Snuplass» på
		
Missingmyr kl 14.00.
		(Rabben/ Batteriveien)
Turledere:
Nina Lødeng,
		
tlf: 928 88 635
		
Elisabeth van der Sijde

Klatretrening på Redpoint på Rolvsøy
Fotos: Cecilie By
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OVERNATTING PÅ ØSTTORP
(DNT Nedre Glomma)

BARNAS TURLAG OG
JUNIOR DNT NEDRE GLOMMA

November 2020

Turer for alle:

Vi legger turen til den flotte DNT hytta på
Østtorp denne helgen. Det er 2 km å gå inn til
hytta. Denne helgen blir det flere sosiale aktiviteter
i tillegg til at vi lager mat på bål. Kanskje noen
har lyst til å teste turlivet uten foreldre denne
helgen? Følg med på Facebook for nøyaktig
tidspunkt og mer informasjon når turen nærmer seg.
Gratis for medlemmer. Medlemmer prioriteres.

Januar: Skøytedag
Søn. 2. feb: Kom Deg Ut Dagen
Søn. 19. apr: Eventyrtur med Askeladden
Ons. 22. apr: Grønn onsdag
Lør. 25.- sønd. 26. apr: Hengekøyetur
Lør. 2. mai: Hold Norge rent
Søn. 10. mai: Fisketur i Fredrikstadmarka
Lør. 20. – sønd. 21. jun: Overnatting på Storesand
Søn. 21. juni: Storesanddagen
Ons. 19. aug: Sopptur på Begby
Søn. 30. aug: Familiedag på Østtorp
Søn. 6. sept: Kom Deg Ut Dagen
Søn. 18. okt: Bålmattur på Tøffeltangen ved Isesjø
Søn. 25. okt: Tur til Pernes speiderhytte i Østsidenmarka
Søn. 15. nov: Kveldsmattur til Ravneberget
Søn 6. des: Nissetur på Østtorphytta

Passer for:
10-15 år, i hovedsak
		uten foreldre
Oppmøte:
På parkeringsplassen der
Østtorpveien går inn
Turledere:
Ellen Hasle Kokkim,
		
tlf: 924 17 808
		Trond Kokkim,
Mariaanne Sundås
Påmelding:
Nærmere info kommer

Foto: Ellen Kokkim

Foto: Ellen Kokkim

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

Turboklubb:
Søn. 19. jan: Klatring, inne.
Fre. 27. – søn. 29. mar: Turboklubbhelg på Østtorp
Søn. 7. juni: Fisketur
Lør. 22.- søn. 23. aug: Kanotur med overnatting
DNT Nedre Glomma Junior 		
Søn. 19. jan: Klatring på Redpoint
Januar/februar: Skøytedag på Vansjø
Lør. 18. – søn. 19. apr: Fisketur og overnatting
på Torsølandet
Tors. 14. mai: Grottetur på Larkollen
Lør. 29. – søn. 30. aug: Camp Gullholmen
Søn. 20. sept: Kanotur i Vansjø
Søn. 25. okt: Feltspatgruvene i Råde
November: Overnatting på Østtorp

DNT Nedre Glomma Junior:
Søn. 19. jan: Klatring på Redpoint
Jan/feb: Skøytedag på Vansjø
Lør. 18. – søn. 19. apr: Fisketur og overnatting på
Torsølandet
Tors. 14. mai: Grottetur på Larkollen
Lør 29. – søn 30. aug: Camp Gullholmen
Søn 20. sept: Kanotur i Vansjø
Søn 25. okt: Feltspatgruvene i Råde
November: Overnatting på Østtorp
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Vinteridyll
Foto: Bjørn Tore Moen

Klipp ut og heng på kjøleskapsdøra!
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Skams Klove på Kjøkøy
Foto: Ellen Kokkim

SENIORGRUPPA
VÅRENS TURER
Seniorgruppas turer er et tilbud til alle som har
anledning til å gå på tur onsdag formiddag. I
2020 er det planlagt 10 turer i vårhalvåret og 11
turer i høsthalvåret. I tillegg arrangeres for 8.
gang en tur til fjells – denne gang siste uke i
august - til Bygdin Fjellhotell (1065 moh) ved
foten av Jotunheimen. Nærmere opplysninger
om turene vil bli gitt på Seniorgruppas informasjonsmøte onsdag 11. mars på Musikkhuset, Greåker.
Turene vil også bli annonsert i Fredriksstad Blad
og Sarpsborg Arbeiderblad på tirsdager, og for
øvrig lagt ut på foreningens nettside
www.dntnedreglomma.no og på Facebook.
Noen turer krever påmelding.
Dette er tydelig markert i turprogrammet for
de turene det gjelder. Påmelding skjer til
DNT Nedre Glommas kontor,
Torget 5, Sarpsborg, tlf. 400 23 137,
eller pr e-post: nedreglomma@dnt.no

Infomøte: Onsdag 11. mars.
Hvor:
Musikkhuset på Greåker,
Tamburveien 1.
Når:
Klokka 12.00.

Kontoret er betjent: mandag – fredag kl. 09.00 – 16.00.
Bussen betales kontant eller med
VIPPS (VIPPS 78449 velg seniortur).
På turer med påmelding har DNT-medlemmer
fortrinnsrett. Ikke-medlemmer kan sette seg på venteliste.
VELKOMMEN PÅ TUR!
For Seniorgruppa:
Kirsti Rotvik, tlf: 975 69 723
Liv Simensen, tlf: 948 43 419

Foto: Liv Martinussen

SKATTKAMMERET

18

Kirkens Bymisjon
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 telefonnummer eller adresser:
Sarpsborg:
Haftor Johnsonsgate 17, (ved Sarpsborg Stadion)
		
Tlf: 916 03 077
Fredrikstad:
Jernbanegata 20, (ved jernbanestasjonen) 		
		
Tlf: 940 12 074
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GLOMMASTIEN

ULLERØY – KARLSØYENE RUNDT

STØTVIG – LARKOLLEN

Onsdag 15. april

Onsdag 29. april

Onsdag 13. mai

Turen starter fra Tollbodplassen i Fredrikstad.
En lett tur. Vi går i flatt terreng på grus og asfalt.
Vi starter med å gå forbi ferjeleiet og
de nye blokkene på Bellevue, videre forbi
Europris lagerbygning, langs Lislebystranda,
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 før vi
fortsetter Glommastien på østsiden av elva,
gjennom Narnteskogen, forbi det gamle teglverket
og Unger Fabrikker og fram til ferjeleiet ved
Gamlebyen.

Turen starter ved Karlsøybrua i Ullerøy. Rundturer på Nordre og Søndre Karlsøy og tilbake til
Karlsøybrua. Turen går delvis langs kysten med
stier og grusveier ved hyttebebyggelsen, men der
er også noen asfalterte veier. Moderat tur med
noen små bakker. Rasteplass ved Bukkenes på
Søndre Karlsøy.

Turen starter ved Støtvig Hotell. Vi går langs
vannet, passerer forbi det gamle Tollstedet i
Larkollen, videre mot Botnerbaugen og Stangerholmen mot Evjesund hvor vi tar en rast. Derfra
går stien opp gjennom den idylliske skogen til
Vardeåsen, turens høyeste punkt 89,5 moh.
Her kan vi klatre opp i tårnet, og se utover
Oslofjorden og til fjellene i Telemark.
Tilbake går turen mot Støtvig i variert terreng.
Middels vanskelighetsgrad.

Oppmøte:
Varighet:
Turleder:
		

Tollbodplassen, Fredrikstad
med turstart kl.10.30.
Turen vil ta ca. 3 timer.
Lengde ca. 7 km.
Liv Andersen,
tlf: 454 49 898

TANGEN - LUNDERAMSA BJØRNEVÅGEN, KRÅKERØY
Onsdag 22. april
Turen starter fra Tangen, Kråkerøy med god
mulighet for parkering. Turen går på hytteveier,
skogstier og langs kysten. Turen har enkelte partier
som er moderat krevende, ellers lett tur.
Oppmøte:
		
Varighet:
Turleder:

Tangen, Kråkerøy
med turstart kl.10.30.
Turtid ca. 3,5 timer inklusiv
matpause. Lengde ca. 8 km.
Asbjørn Borge,
tlf: 900 54 658

Oppmøte:
Varighet:

Karlsøybrua i Ullerøy kl.11.00.
Turen tar ca. 3-4 timer.
Lengde 10 km.
Turleder:
Rolf Jul Strand,
		
tlf: 913 39 673
Buss: 		
Fra Busstorget Fredrikstad
		
kl. 10.00, videre til Østfold		
hallen, Quality Hotell,
		
Sarpsborg og til Karlsøybrua
		i Ullerøy.
Påmelding:
Til medlemskontoret
		
tlf: 400 23 137 eller
		nedreglomma@dnt.no

ØYTUR TIL NORDRE SANDØY
Onsdag 6. mai
Timeekspressen fra Gamle Postkontor
tvers over for Torvbyen i Fredrikstad kl. 09.25
til Skjærhalden. Privatbiler kjører til Kirkeøy Hvaler, gjennom tunnelen, mot Skjærhalden.
Stor parkering på høyre side. Betaling.
Fergen går kl. 10.40. Vipps eller kontant
betaling. Ha vekslepenger; 35 kr x 2
Retur fra Nordre Sandøy kl. 14.40. Variert
terreng. Retur til Skjærhalden kl. 15.20.
Oppmøte:
Varighet:
		
Turleder:
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Høsttur til fjells med Seniorgruppa
Foto: Liv Simensen

Hvaler kirke kl. 10.00.
Vi er på øya i 3 timer og
40 min.Lengde ca. 8-10 km.
Bjørg Eilertsen,
tlf: 938 67 917

Oppmøte:
Varighet:
		
Turleder:
		

Parkeringsplassen ved Støtvig
Hotell kl. 10.30
Turen tar ca. 4 timer.
Lengde 9-10 km.
Nille Oven,
tlf: 970 66 836

Buss: Fra Busstorget Fredrikstad kl. 09.00.
Derfra til Østfoldhallen og Quality Hotell,
Sarpsborg og så videre til Støtvig, Larkollen.
Påmelding:
Til medlemskontoret
		
tlf: 400 23 137 eller
		nedreglomma@dnt.no

SVINESUND - SPONVIKA
Onsdag 20. mai
Vi går til Hjelmkollen, krysser veien og følger
kyststien til Sponviken. Området byr på mye
spennende historie. Turen går på sti og langs
grusvei i tidvis krevende terreng.
Oppmøte:
Varighet:
		
Turleder:

GRESSVIKMARKA –
SPRINKELET NORD
Onsdag 27. mai
Oppmøte ved Skytterhuset, Skåra. Kjør gjennom
rundkjøringen ved Mascot på Ørebekk mot
Råde, etter ca. 300 m, ta til venstre.
Liten parkeringsplass, så prøv samkjøring.
Tur i lett terreng på skogstier og fjell.
Oppmøte:
Varighet:
		
Turleder:
		

Skytterhuset, Skåra kl. 10.30
Turen tar ca. 3 timer.
Lengde ca. 8 km.
Oddvar Eriksen,
tlf: 481 91 990

ASMALØY, HVALER
Onsdag 3. juni
Turen starter på Åsebu, skiltet på høyre side
av veien, ved busstopp. Vi går langs vannet til
Brattestø med Pikesten fyr. Videre på sti og over
svaberg. Så går terrenget over i et beitelandskap
med en variert og frodig flora. Mot Gravningen
er det litt asfalt før vi tar inn på grusvei som tar
oss tilbake til utgangspunktet. Lettgått tur.
Oppmøte:
Varighet:
Turledere:
		
		

Åsebu, Asmaløy kl. 11.00.
Turen tar ca. 3 timer.
Lengde ca. 7,5km.
Margareth Larsen og
Roald Fiane Pettersen,
tlf: 468 40 249

Riksvei 118 ved Svinesund
kl. 10.30.
Turen tar ca. 3,5 timer.
Lengde ca. 6-7 km.
Jorun Bjerkebæk Sommerfelt,
tlf: 415 07 094

Buss: Fra Busstorget Fredrikstad kl. 09.00.
Derfra videre til Østfoldhallen, Quality Hotell,
Sarpsborg og Solbergtårnet. Videre til Svinesund
på RV 118.
Påmelding:
Til medlemskontoret
		
tlf: 400 23 137 eller
		nedreglomma@dnt.no

Velkommen til fjells med Seniorgruppa
Foto: Liv Simensen
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HØGNIPEN, SKJEBERG

RANDHOLMEN, KRÅKERØY

Onsdag 10. juni

Onsdag 17. juni

Turen starter fra parkeringsplassen like før
Børtevann. Herfra går turen på sti og vei.
Moderat til lett tur. Vi går via dropstedet fra
siste krig og til utsiktstårnet på Høgnipen. Det
var her Erling Johansen fra Fredrikstad var med
på å avdekke boplasser fra 10 000 år tilbake. Vi
går videre ned til Trondseter, og fortsetter langs
gårdsveier ned til Børtevann og fram til
utgangspunktet.

Vakkert område mot havet med fjell og litt
sumpete terreng. Bademuligheter.

Oppmøte:
		
		
		
		
		
Varighet:

På P-plassen, på venstre side
av veien, like før Børtevannskafeen, kl. 10.30. (Kjør til Ise
nord for Sarpsborg, mot
Rakkestad. Ta til høyre ved
Ise stasjon, godt merket).
Turen tar ca 3 - 4 timer.
Lengde ca. 10 km.
Turleder:
Kari E. Hansen, tlf:
922 16 034
Påmelding:
Til medlemskontoret,
		
tlf. 400 23 137 eller
		nedreglomma@dnt.no
Buss: 		
Fra busstorget i Fredrikstad
		
kl. 09.30. Videre til Østfold		
hallen og Quality Hotell,
		
Sarpsborg og til parkering		
plassen like før Børtevann.
Utsikt mot innseilinga til Hankøsundet
Foto: Liv Simensen

Oppmøte:
Parkeringsplassen ved
		
friområdet ved Femdalssund
		
kl. 10.30. Ta til høyre ved
		
Lunde. Følg Bjørnevågveien
		
omtrent 200 m. Deretter til
		
høyre, og så til venstre i neste
		
sving. Veien ender ved
		parkeringsplassen
Varighet:
Turen tar ca. 3 timer.
		
Lengde ca. 6 km
Turleder:
Inger-Torill Solberg,
tlf: 480 55 992

SENIORGRUPPA
HØSTENS TURER
BYNÆR TUR, FREDRIKSTAD KRÅKERØY
Onsdag 19. august
Turen starter på parkeringsplassen bak
BIL EKSTRA ved Værstebrua (12 kr timen). Vi går
langs elva, krysser Gangbrua over til Kråkerøy
og følger Værstestien helt rundt og tilbake til
Gangbrua. Vi fortsetter på Glommastien til
Isegran. Tilbaketuren går via den gamle
Kråkerøybrua, langs bryggepromenaden og
tilbake til start. Nistepakka spiser vi på Isegran.
Lett tur.
Oppmøte:
Varighet:
Turledere:
		
		

P-plassen bak BIL EKSTRA
ved Værstebrua kl. 10.30.
Turen tar ca. 3 timer.
Lengde ca. 8 km.
Margareth Larsen og
Roald Fiane Pettersen,
tlf: 468 40 249

Oppmøte:
		
Varighet:
		
Turleder:
		

Regimentsmyra ved
Torsnesveien, kl 10.30.
Turen tar ca. 3 timer.
Lengdeca. 8 km.
John Skau,
tlf: 932 60 458

ØSTTORPDAG-AKTIVITETSDAG
Søndag 30. august
Denne søndagen legger vi turen til den flotte
hytta vår på Østtorp. Alle turgruppene i foreningen
samarbeider om dette arrangementet og det blir
garantert aktiviteter for hele familien.
Følg med på nettet eller på Facebook for
nærmere informasjon.

ENHUS-GLUFSA-LANGØYA,
KRÅKERØY
2. september

24. - 27. august

Oppmøte på Enhus Camping, Kråkerøy, med
god mulighet for parkering.
Turen går på hytteveier, skogstier, boligveier og
langs kysten. Turen har enkelte partier som er
moderat krevende, ellers lett tur.

Nærmere informasjon og påmelding på
Seniorgruppas infomøte 11. mars.

Oppmøte:

FJELLTUR TIL BYGDIN
FJELLHOTELL

Turledere:
Inger-Johanne Fjeldbraaten,
		
Bjørg Eilertsen og
		Pål Antonsen

Varighet:
Turleder:
		

Enhus Camping, Kråkerøy,
med turstart kl.10.30.
Turen tar ca. 3 timer inklusiv
matpause. Lengde ca. 7 km.
Asbjørn Borge,
tlf: 900 54 658

REGIMENTSMYRA – PERNES,
ØSTSIDENMARKA,
FREDRIKSTAD Ø
26. august
Turen starter ved Regimentsmyra, og går mot
Gansrødbukta. Vi dreier nordover mot Grårud/
Dalskogen/Begby. Turen er lett.
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Foto: Rachmilla Andersen
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TOLVMANSTEGEN, SVERIGE
9. september
Gjennom vindmølleparken på Tolvmanstegen
fra Skottet i Strømstad/Tanum kommune til
Ejdesjøen ved rv. 164. Turen er krevende, noen
høydeforskjeller. Tilbake i Fredrikstad etter
kl. 17.00.
Oppmøte:
Buss fra Busstorget i
		
Fredrikstad kl. 09.00, videre
		
til Østfoldhallen, Quality
		
Hotell, Sarpsborg og
		
Solbergtårnet, og derfra
		
videre til Tolvmanstegen,
		Sverige.
Varighet:
Turen tar ca. 4-5 timer.
		
Lengde 13,5 km.
Turleder:
Svein R. Karlsen,
tlf: 414 00 654
Påmelding:
Til medlemskontoret
		
tlf. 400 23 137 eller
		nedreglomma@dnt.no

FREDRIKSTADMARKA SYD
16. september
Turen starter ved Stjernehallen, og går nordover
mot Borredalsdammen som vi følger et stykke
før vi tar opp på fjellet til rasteplass ved tidligere
Hattehytta. En litt annen løype tilbake.
Oppmøte:
P-plass nord for Stjernehallen,
		kl 10.30
Varighet:
Ca 3 timer. Lengde ca 9 km.
Lett tur.
Turleder:
Liv Simensen,
		
tlf: 948 43 419

ULLERØY – LANGS
SKJEBERGKILEN

ØSTSIDENMARKA –
GRIMSTADÅSEN

TUNEVANNET /
SARPSBORGMARKA

23. september

7. oktober

21. oktober

Turen starter fra Skjebergkilens Marina i Ullerøy.
Det blir en tur sydover langs Skjebergkilen med
stor hyttebebyggelse fram til Karlsøybrua hvor vi
tar en matpause. Derfra går turen vestover, over
jorder og opp i skogen til Helleveien og Lysås.
Derfra østover og opp forbi husmannsplassen
Moen, og tilbake til utgangspunktet. En moderat/
noe krevende rundtur på stier og grusveier.
Turen har èn lang og et par mindre bakker.

Turen starter ved Porsmyrsaga og går over
Grimstadåsen mot Nybøle. Vi går videre mot
Tjæråsen og «gubben i dær`n». Vi fortsetter
mot «Blodhellene» og tilbake til bilene.
Turen er lett til moderat.

Turen starter ved parkeringsplassen ved kiosken
på Tunevannet, og går langs østsiden av vannet
til Skjørendalen i nordenden av Tunevannet.
Derfra går vi opp i Sarpsborgmarka og inntar
lunsjen ved tårnet på Appelsintoppen.
Vi returnerer så til Tunevannet. Turen går på
gangsti/ vei og skogssti og er lett framkommelig.

Oppmøte:
Skjebergkilens Marina i Ullerøy
		kl. 11.00.
Varighet:
Turen tar ca. 3-4 timer.
		
Lengde ca. 9-10 km.
Turleder:
Rolf Jul Strand,
tlf: 913 39 673
Buss: Fra Busstorget Fredrikstad kl. 10.00, videre
til Østfoldhallen og Quality Hotell, Sarpsborg og
til Skjebergkilens Marina i Ullerøy..
Påmelding:
Til medlemskontoret
		
tlf. 400 23 137 eller
		nedreglomma@dnt.no

ISESJØSTIEN
30. september
Isesjøstien ble i 2018 kåret til Østfolds fineste
tursti. Fra golfbanen går turen sydover langs
Isesjø til Bodalstranda. Der har dugnadsgjengen,
som har opparbeidet stien, laget en fin rasteplass
hvor vi inntar lunsjen. Turen går i lett turterreng.
Oppmøte:
Golfbanen til Skjeberg golf		
klubb på Hevingen i Skjeberg.
		kl. 10.30.
Varighet:
Turen tar ca. 3-3.5 timer.
Lengde ca. 8 km.
Turleder:
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Oppmøte:
Porsmyrsaga. Kjør Haldenveien,
		
Rv 110. Ta inn på Grimstad		
veien ved Borge skole, og følg
		
DNT-skilt videre til P-plass.
		kl. 10.30.
Varighet:
Turen tar ca. 3 timer.
		
Lengde ca. 10 km.
Turleder:
John Skau,
		
tlf: 932 60 458

FREDRIKSTADMARKA
14. oktober
Turen starter fra parkeringsplassen ved Rolvsøyhallen. Løypa er en lett/moderat krevende tur.
Den går i forholdsvis lett terreng, noen bakker,
steinunderlag, stier og grusvei.
Vi følger stort sett løypa som brukes i løpet
Borredalen rundt. Vi starter på lysløypa mot
Skihytta, tar stien til venstre mot sør og går på
østsida av Borredalsvannet. Pause tar vi enten i
sørenden av vannet eller på vestsida, hvor vi følger
grusveien tilbake til Rolvsøyhallen, muligens
noen avstikkere.
Oppmøte:
Varighet:
Turleder:
		

Oppmøte:
Varighet:
Turleder:
		

P-plassen ved kiosken ved
Tunevannet kl. 10.30.
Turen tar ca. 3-3.5 timer.
Lengde ca. 8 km.
Pål Antonsen,
tlf: 915 12 100

SPRINKELET, GRESSVIKMARKA
28. OKTOBER
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:
Varighet:
		
Turleder:

Gamle grusbanen til Gressvik
I.F. i Trondalen kl. 1030.
Turen tar ca. 3 timer.
Lengde ca. 6,5 km.
Oddvar Eriksen,
tlf: 481 91 990

P-plassen ved Rolvsøyhallen,
med turstart kl. 10.30.
Turen tar ca. 2.5-3 timer.
Lengde ca. 6-7 km.
Liv Andersen,
tlf: 454 49 898

Pål Antonsen,
tlf: 915 12 100

Sprinkelet i Gressvikmarka.
Foto: Liv Simensen
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TUR OG KULTUR

HORNBORGASJÖN, SVERIGE

HVALER, ASMALØY SYD

Lørdag 28. mars

Søndag 19. april

ÅRETS TURER

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.

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

Tur og Kulturgruppa arrangerer varierte fellesturer for folk som søker et turfellesskap, og som
kanskje i tillegg vet å sette pris på den kunnskapen
mange av våre turledere ønsker å dele med
turdeltakerne.
Noen turer går på stier og grusveier mens andre
går i terrenget der det vil være umulig å ha med
barnevogn. Husk å lese turbeskrivelsen nøye slik
at du velger en tur som passer for deg.
Mange av våre turer ledes av turledere som har
spesiell kulturfaglig, naturfaglig eller historiskfaglig
kunnskap. For andre turer er det turen i seg selv
som er målet.
Felles for alle turene er at vi tilbyr mosjon,
naturopplevelser og frisk luft sammen med
likesinnede.
Turene har varierende lengde, men tar sikte på å
passe for folk flest. Vi prøver å kombinere middels
fysiske utfordringer, gode naturopplevelser med
kultur og historie. Noen turer kan også være mer
krevende.

De fleste turene er lagt til søndager, og er lokale
dagsturer i Østfold. De varer i ca. 3-4 timer
inkludert matpause. Vi tilbyr også sykkelturer
for dem som ønsker det. Det arrangeres også
2 lengre dagsturer på lørdager i år. Den ene til
Hornborgasjön (tranedans m.m.) i Sverige og
den andre langs Akerselven i Oslo. Begge har
egen påmelding.
Det er bare å møte opp på de fleste TUR OG
KULTUR-turene. Møtetidspunktet er klokken
11.00. Enkelte turer har begrenset deltakerantall,
og krever påmelding. Dersom du da blir forhindret
i å møte, er det fint om du melder avbud, slik at
de på ventelisten kan kontaktes.
Turene vil bli annonsert i Fredrikstad Blad og
Sarpsborg Arbeiderblad. Hjemmesiden vår vil
inneholde oppdatert turinformasjon, og Facebooksiden vil gi mer informasjon om turbeskrivelsen
dersom den avviker noe fra det som står i
turprogrammet.
For nærmere informasjon ta kontakt med turleder,
eller Gunnhild Ristesund, tlf: 932 35 498.

Varighet:
Hele dagen, så ta med mat
		og drikke.
Oppmøte:
Den store P-plassen 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 21. mars til Reidun
		Guldhaug, guldhau@online.no
Turleder:
Reidun Guldhaug,
		
tlf: 93 42 65 03
Alle som får plass vil få nærmere orientering.

FREDRIKSTADMARKA SØRVEST
Søndag 29. mars
Vi møtes på Skogstrandbanen, Skogstrandveien
i Fredrikstad, og går via Stenhuset og «den lange
teigen» til Nordre Veum før vi returnerer via
Borgåsen med flott utsikt.
Lengde: 		
Varighet:
Turleder:
		

Ca. 9 km, matpause tar vi underveis.
Ca. 4 timer.
Pål Sandnes,
tlf: 911 08 133

ØSTTORP (Palmesøndag)
Søndag 5.april
Vi går fra Østtorphytta videre til Ådalen, Bredholt
og Seterdalen. Fra Seterdalen går vi via Horntjern
til Bredholt og tilbake til Østtorphytta.
Lengde: Ca. 8 km i lettgått terreng.
Oppmøte:
		
Varighet:
Turleder:
		

26

Knatterudsaga på Rakkestadveien, RV 22. Kl. 11:00
Ca. 3-4 timer, inkludert matpause.
Egil Bredholt,
tlf. 926 57 840

Tranetrekk ved Hornborgasjøn
Foto: Øyvind Lågbu

Varighet:
Ca. 3 – 4 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte:
Skibstadsand fergeleie
		
kl. 11.00 (P-avgift)
Turledere:
Solbjørg og
		
Per Ivar Aleksandersen
		
tlf. 976 92 031.
FRA RØSNESKILEN TIL SVINESUND
Søndag 26. april
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.
Turlengde:
Ca. 8-9 km i varierende
		
terreng fra lett til ganske kupert.
Varighet:
Ca. 4 timer, inkl. matpause.
Oppmøte:
Busstransport fra
		Solbergtårnet.
Påmelding:
Påmelding til turleder senest
		
20. april, runjan@online.no
Turleder:
Runar Jansen,
		
tlf. 913 03 905
KULTURSTIEN I SARPSBORG
Søndag 3. mai
Turen starter fra Glengshølen lekepark, og
følger Bryggestien fram til Tjueklo. Her tar vi
inn på Kulturstien, som i en lettgått trapp stiger
bratt opp i terrenget, og følger deretter skilt og
blåmerker via Ravneberget, Jomfrusal, Herresal,
Appelsintoppen og til avslutning ved
Nationalstua.
Turlengde:
Ca. 7 km på gode stier i
		kupert terreng.
Varighet:
Ca. 3-4 timer, inkl. matpause.
Oppmøte:
P-plass i Glengshølen
		
lekepark, ca. 100 m nord for
		
jernbanestasjonen kl. 1100.
Turleder:
Johan Fjærestad,
		
tlf. 951 07 074.
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ISESJØSTIEN

RISHOLMEN

GJETØYA -MERRAPANNA

Søndag 10. mai

Søndag 24. mai

Søndag 7. juni

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 gapahuker. Veivalg frem til Bodalstranda
er avhengig av vær og føreforhold, og avgjøres
på 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 turvarianten blir ca. 15 km. Den kortere
varianten er ca. 10 km. Turen går i lett skogsterreng
og på noe skog- og gårdsvei.

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

På denne turen vil vi først og fremst oppsøke de
flotte jettegrytene på Gjetøya. Etter det går turen
til Merrapanna 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.
Ta med mat og drikke.

Oppmøte:
Borg VGS på Borgenhaugen i
		
Sarpsborg, kl. 11:00
		Gode parkeringsmuligheter.
Turleder:
Ole Jørgen Hommeren,
		
tlf. 976 84 110
Blomstetur til Risholmen i mai
Foto: Nicolai Midthun

Oppmøte:
Parkeringsplassen i
		Storesandvik kl.11.00.
Veibeskrivelse: Kjør mot Engelsviken, ta til
		
venstre inn på Grundvikveien.
		
Etter ca.1,5 km, svinger du til
		
høyre inn på Storesandvik.
Turleder:
Reidun Guldhaug,
		
tlf. 934 26 503
Påmelding:
guldhau@online.no

TUR LANGS AKERSELVA

Varighet:
Oppmøte:
		
Turleder:
		

Ca. 3-4 timer, inkl. matpause.
Parkeringsplassen ved
Merrapanna kl. 11:00.
Tove Lader,
tlf: 950 71 702

OVEN – HESTHOLMEN

Lørdag 9. mai

Søndag 14. juni

Vi planlegger tur langs Akerselva. Turen vil kreve
påmelding og en liten egenandel. Følg med for
mer informasjon på hjemmesida, på Facebook
og i avisa.

Vi vandrer på grusvei til Holmen, og går rundt
på øya med utsikt til Kurefjorden. ” Kafferasten”
tar vi på toppen av svaberget ved Friarealet,
hvor vi nyter utsikten til Kokholmsund og yte
Oslofjord. Videre langs stranden - forbi butikken
til ”Bestemors kafe”, og fortsetter så ned til
Kjærringbukta, hvor det er en fin badestrand før
vi så går videre til Brygga.

Turleder:
		

Anna-Boel Andersen,
tlf. 400 23 137

Oppmøte:
Klokken 11.00 fra Brygga på Oven
Adkomst:
Fv 116 til Heia, Fv 351 til
		
Oven, 5km, forbi butikken og
		
veien rett fram til parkering
		ved Brygga.
Varighet:
Ca. 3 timer, inkl pause, 5 km
Terreng:
Grusvei, sti og langs stranda
		
hvor det er noe steiner.
		Lett tur.
Turleder:
Nille Oven,
		
tlf. 970 66 836

SYKKELTUR KIRKEØY RUNDT
Søndag 16. august
Vi sykler til Rove, og videre til Brekke - retning
Edholmen. Vi tar av ved Stafsengen, retning
Botne (grus & skogsvei) og fortsetter til Brenne
(lunsj). Videre over til Urdal og videre til Korshavn og Bølingshavn. Deretter Bøbakke Ørekroken - Hvaler kirke, og tilbake til Floren.

28

Oppmøte:
Floren skole (parkering)
		
ved Skjærhalden, kl. 11:00.
Varighet:
Ca. 3 - 4 timer, inkludert
		matpause.
Turleder:
Nicolai Midthun,
		
tlf. 412 22 243
Kjentmann:
Øyvind Wevling

«FRA KYST TIL KYST»
-KRÅKERØY
Søndag 23. 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 skogstier og svaberg, en kort asfaltstrekning
først og sist.
Lengde: 		
Ca. 8-9 km
Varighet:
Ca. 3-4 timer, inkludert
		matpause.
Oppmøte:
Parkeringsplass ved Lunde
		gamle skole/Jokerbutikk
		kl. 11:00.
Turleder:
Tove Lader,
		
tlf. 950 71 702

ØSTTORPDAG-AKTIVITETSDAG
Søndag 30. august
for ALLE TURGRUPPENE.
Program kommer fra styret.

KOM DEG UT-DAG FOR
BARNAS TURLAG
Søndag 6. september
Vi hjelper til med ulike aktiviteter på Kom Deg Ut-dagen.
(Se også eget program under Barnas Turlag, side 9).

VANSJØ (Nåløyet)
Søndag 13. september
Oppmøte:
Ved Flyplassveien til Rygge
		Militære Flyplass.
Turstart:
Klokken 11.00. Lett tur på
		
fine skogstier.
Varighet:
Ca. 3 timer inkl. pause,
		
ca. 7-8 km
Turleder:
Nille Oven
		
tlf. 970 66 836
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FREDRIKSTADMARKA NORD,
ROLVSØYHALLEN
Søndag 20. september
Turen går nordover slik at vi følger Skavdalsfjellet,
og runder Hansedammen. Vær og lyst bestemmer
den endelige ruta sydover. På ett eller annet sted
møter vi lysløypa og følger denne mot
Rolvsøyhallen.
Oppmøte:
Rolvsøyhallen kl. 11:00.
Lengde:
Ca. 9 km, varighet ca. 4 timer,
		inkl. matpause.
Turleder:
Pål Sandnes,
		
tlf. 911 08 133

KYSTSTIEN FRA LØEN VIA
KVASTEBYEN
Søndag 27. september
Turen går fra Løen ved Høysandveien, via
Kvastebyen og langs Hornneskilen gjennom
Hornnesskogen tilbake til Løen.
Lett tur i kystmiljø, på sti og vei.

RØDSHUE PÅ HVALER

KJØKØY

Søndag 11. oktober

Søndag 25. oktober

Turen går fra kirken på Kirkeøy til Ørekroken.
Vi følger stranda mot høyre over brua ved
Tangenbekken. Her er stien merket som kyststi.
Vi følger så denne rett fram for så å svinge til
venstre ut på Rødshueveien. Ved enden går den
over i en sti ut mot havet. På turen vil vi komme
til et steinbrudd med skulpturer.

Turen går rundt hele Kjøkøy, hvor vi omtrent
halvveis går innom Skams Klove, en 7 meter
lang fjellkløft (se foto side 18).

Oppmøte:
P-plassen over veien fra
		
Hvaler kirke på Kirkeøy,
		kl. 11:00
Lengde:
Lett tur på ca. 9 km
Varighet:
Ca. 3,5 timer,
		inkludert matpause.
Turleder:
Anita Hougen,
		
tlf. 908 27 373.
		
Turleder har med hund

VANDRING PÅ HISTORISKE
STEDER I NÆRMILJØET
Søndag 18. oktober

Oppmøte:
Møt opp ved Løen ved
		Høysandveien
Lengde:
Ca. 3-4 timer inkludert
matpause. Ca. 8 km.
Turleder:
Runar Jansen,
		
tlf, 913 03 905

HUSMANNSPLASSENE
PÅ BEGBY
Søndag 4. oktober
Lett tur på sti og grusvei. På turen oppsøker vi
nåværende og tidligere husmannsplasser.
Oppmøte:
Varighet:
		
Turleder:
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NB! Kl. 10:30 ved Begby skole.
Ca. 3 timer, inkl. matpause.
Ca. 5 km.
Asbjørn Borge,
tlf. 900 54 658.
Guide: John Skau.

Turen går fra Rolvsøy via Greåker, Opstad og
tilbake langs Visterflod. Vi starter på Rolvsøy
og går over Visterflod, opp til Greåker fort ved
Moabanen. Så fortsetter vi forbi Opstadfjellet på
merket sti laget av historielaget og velforeningen.
Stien går gjennom skog, langs jorder, opp og
ned trapper og tilbake til Rema på Rolvsøy hvor
turen startet. Beregn ca. 3-4 timer inkludert
matpause.

Oppmøte:
Ved rv. 108 mot/fra Hvaler,
		
P-plass Skams Klove og
		
Kjøkøyvarden, kl. 11.00.
Lengde: 		
Ca. 6 km, lett turterreng,
		
vi følger en kyststi hele veien.
Varighet:
Ca. 3 timer,
		inkludert matpause.
Turleder:
Anita Hougen,
		
tlf. 908 27 373.
		
Turleder har med hund.

HØGNIPA
Søndag 1. november
Rundtur i området Børtevann. Vi starter ved
parkeringsplassen like før Børtevann. Går derfra
en rundtur via Kasene-Høgnipa-våpenlageretHøymyr- Brattkleivåsen og tilbake til
Børtevannsbrua.
Lengde:
Oppmøte:
Turleder:

Utsiktstårnet på Høgnipen i Skjeberg
Foto: Nille Oven

Ca. 8 km. Middels krevende.
Ved parkeringsplassen like før
Børtevannsbrua kl 11.00
Per Ove Landmark,
tlf. 900 87 091

Lengde:		
Ca. 10 km. Passer for store og
		
små, ikke tilgjengelig for
		barnevogn.
Oppmøte:
Kl. 11.00 på parkeringsplassen
		
ved Rema langs 109, like over
		
Rolvsøy kirke. Ta av ved rund		
kjøringen opp mot Rekustad.
Varighet:
Ca. 3-4 timer
		inkludert matpause.
Turleder:
Gunnhild Ristesund,
		
tlf. 932 35 498

Seniortur til Rødshue på Kirkeøy
Foto: Bjarne Jacobsen
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UT I NATUREN - I SAKTE FART
MANDAGSTURER
Lengter du ut i skogen, men er under opptrening
og føler du sinker andre turkamerater?
Er du lite lysten på å gå alene?
Hver mandag klokken 1100 går vi fra P- plassen
ved Stjernehallen; en turgruppe tilpasset
nettopp deg.
Turleder er; Erik Leister som har vært turleder
for Den Norske Turistforeningen i mange år.
Han en del av dugnadsgjengen til Fredrikstad
Skiklubb og godt kjent i marka.
I 2017 fikk han knuseskader i kneet, og har gått
gjennom en lengre rehabiliterings-periode.
- Jeg gikk jo ikke lenger i samme tempo
som andre turvenner, følte at jeg ikke
kunne holde følge. Det var da jeg fikk
idéen til denne turgruppa..
Mange vegrer seg for å gå på tur i skogen alene,
og blir heller hjemme. Det er ikke bra for hverken
hode eller kropp. Vi går ikke fortere enn baktroppen.
Her handler det like mye om det sosiale som å
komme seg opp av sofaen, og ut med matpakke
og termos.
Foto: Liv Simensen

Ikke fort - ikke langt
Turene vil være i Den Norske Turistforeningens
ånd og vilkår, der alle har ansvar for seg selv, du
må gjerne ha med ledsager. Du er velkommen
uansett alder, vi skal ikke gå fort, og vi skal ikke
gå langt. Turene passer bra for de som er under
opptrening etter operasjoner, ulykker, slag eller
lignende. Det vil bli litt ulendt her og der, og vi
skal gå på beina; har du krykker eller staver er
det ideelt.
Hver mandag klokken 1100;
fra P-plassen ved Stjernehallen.
Det er bare å møte opp, du trenger ikke å melde
deg på noe sted. Hvor langt og hvor vi går
bestemmer vi fra tur til tur.
Turene er etter idé av Erik Leister og arrangeres
i samarbeid med Den Norske Turistforening
og Kromi Helse som har med en fysioterapeut
av og til. Nå har «Mandagsturer» i DNT
Nedre Glomma vært på beina ca 20 ganger.
Vi startet med turer – matpakke og termos med et mål om 3 km, på fine grusveier i Fredristad-marka. Nå har vi kommet opp i både 5,8 og 4,3 km.

Vi er et sted mellom 12 og 22 deltagere, og det
benyttes krykker og staver av enkelte.
Vi har også beveget oss i noe ulendt terreng –
røtter og stein, deltagerne har tydelig styrket
seg og fått et bedre dybdesyn! Turene går fast
fra ovennevnte parkeringsplass mandag klokken
11.00, uansett vær. Turleder er alltid til stede.
Sola kommer når vi spiser!
Blir det glatt på trappa hjemme, så blir det ingen
tur. Vi gå vinteren i møte, men turlederen vil
være på plass, så får vi finne noen stier mellom
trærne. En pause i desember og januar kommer
vi sikkert til å ta.
Det å gå slik, og være sammen har en veldig
positiv effekt på noen og enhver; en glemmer
vondtene sine, det å føle seg sliten etter en to –
tre timers tur er et sunnhetstegn!
Jeg vil gjerne takke for mange fine turer og
opplevelser, vi sees i 2020

Foto: Heidi Hermanson

SPONTAN HVERDAGSTUR
Spontan Hverdagstur er en turgruppe som i
utgangspunktet har sine turer på dagtid på
onsdager. Men som navnet tilsier, legges det
opp til spontanturer, som vil si at turene
bestemmes fra uke til uke. Turene offentliggjøres
bare på DNT Nedre Glommas Facebook- side.
Turene er ofte mellom 8 - 10 km lange.
Ansvarlige for gruppa er:
Ingolf Lauritzen: tlf: 950 34 870,
Fredrik Lied:
tlf: 905 44 994
Pål Antonsen:
tlf: 915 12 100.
Turene er åpne for alle.
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Foto: Kari Simensen
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DNT TILRETTELAGT
TURER FOR SYNSHEMMEDE
Naturopplevelser beriker livet, og inspirerer til
mer fysisk aktivitet for alle. DNT har i flere år
arbeidet med prosjektet «Klart det går!» med
mål om å skape et turtilbud for funksjonshemmede.
Prosjektet har nå blitt et varig turtilbud under
navnet DNT Tilrettelagt.
Fjellturer er mulig for synshemmede! Med
ledsager og riktige ledsagerteknikker kan blinde
og svaksynte til og med gå hytte-til-hytteturer i
fjellet.
I 2020 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. Datoer er satt for en helgetur på
Strømtangen fyr og for Steintitterturen, som er
sommerens hytte-til-hyttetur i fjellet. Det vil bli
flere turer i Østfold. Følg med på Facebookgruppa
for DNT Tilrettelagt og på nettsiden.
Ta kontakt med Anna Hellstrøm,
tlf: 476 72 792 eller a-hellst@online.no for mer
informasjon om turene.

EN HELG PÅ FYRET
Fredag 17. april – søndag 19. april
Strømtangen fyr ligger utenfor Onsøy, på en
liten øy med åpent hav rundt på tre sider. Vi har
leid fyrvokterboligen og spanderer helgen med
mye frisk havluft og sjøfugl. Kanskje blir det en
båttur ut til en annen øy også.
Påmelding:
Innen 1. april til
		Anna Hellstrøm,
		
tlf. 476 72 792 eller
		a-hellst@online.no
				

STEINTITTERTUR
Onsdag 5. august - søndag 9.august
Årets hytte-til-hyttetur går på Hardangervidda.
Vi går mellom fire forskjellige betjente hytter i
et forholdsvis åpent og flatt landskap. Lengste
dagsetappe blir på 12 km. Det vil bli arrangert
felles reise til/fra Gardermoen slik at folk fra
hele landet kan delta på turen.
Påmelding:
innen 15. mai til
		Anna Hellstrøm,
		
tlf. 476 72 792 eller
		a-hellst@online.no
				

VIL DU VÆRE MED SOM
LEDSAGER?
Har du lyst å oppleve naturen på en litt annerledes
måte, og samtidig gjøre noe meningsfullt og sosialt?
Da kan det å være ledsager for synshemmede på
tur være noe for deg!
Sterkt svaksynte og blinde som skal på tur trenger
en ledsager å gå sammen med. Ledsageren går
først og den synshemmede går bak. Mellom seg
har de f.eks. en bambusstav eller et tau som er
festet til ledsagers ryggsekk.
Vi søker deg som er i normalt god form og som
liker å være ute i naturen. De som har vært ledsagere
forteller om en berikende opplevelse som setter
litt perspektiv på livet. Det gode samarbeidet og
samtalene som oppstår mellom de to som går
i par er givende for begge parter. Turene får et
innhold utover naturopplevelsene.
Ta kontakt med Anna Hellstrøm, tlf: 476 72 792
eller a-hellst@online.no for mer informasjon.

Fotos til høyre: Anna Hellstrøm

34

35

35

FJELLSPORTGRUPPA
RONDANE
Torsd. 19 – sønd. 22 mars
Program:
Tog fra Sarpsborg/Fredrikstad torsdag morgen til
Hjerkinn. Togavgang og ankomst vil bli opplyst
på DNT Nedre Glomma sin nettside, og 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 fjellryggen
vest for Gautåe. Videre sørover vest for høyde
1276 og ned langs Tverråe på vestsiden 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.
Dag 3: Øvre Dørålseter - Rondvassbu (1191
moh), 15 km/ 5 timer.
Sydover gjennom Bergedalen. Vi passerer Bergedalstjønnen (1233 moh), og går 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 tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, værog 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.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Rondane nord og Rondane sør (for de
siste km til Neset) 1:50 000. Sjekk ut.no for
oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan
kjøpes på vårt kontor, hos DNT Nedre Glomma
i Sarpsborg.
Mer om hyttene:
Grimsdalshytta:
https://grimsdalshytta.dnt.no/
Øvre Dørålseter:
https://ut.no/hytte/10962/vre-dralseter
Rondvassbu:		
https://www.dntoslo.no/rondvassburondane/

Påmeldingsfrist: 1. februar
Til:		
Stephen Gangestad,
		ste-gan@online.no
		
Tlf: 976 62 001
		
Rune Olsen,		
		rune.olsen@vinmonopolet.no
		
Tlf: 928 51 029
Pris:		Kr 350,-			
Betaling:
DNT Nedre Glomma,
		
konto: 1638 17 33088
		Merk Rondane
Turledere:
Stephen Gangestad og
		Rune Olsen
I tillegg kommer kostnader for reise, mat og overnatting.

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 vinterturene
må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag,
vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært
nyttig utstyr på vinterturer.

Fotos: Stephen Gangestad
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GODE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM
I DNT NEDRE GLOMMA
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 friluftsinteressene i størst mulig grad ivaretas.
Fjell og Vidde
6 ganger i året mottar du friluftsmagasinet «Fjell
og Vidde». Bladet er Norges største friluftsmagasin.
Medlemsblad
DNT Nedre Glomma startet i 2018 med å utgi
eget medlemsblad. Dette er beregnet til å komme
ut med 2 – 3 nummer i året. Det vil komme som
bilag til Fjell og Vidde.
Foto: Heidi Hermanson

Rabatt på DNTs turisthytter
Du får tilgang til, og medlemspris på mer enn 550
DNT-hytter over hele Norge. Barn og ungdom
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 medlemsmøte.
DNTs årbok
Før jul mottar du DNTs årbok med et rikt spekter
av friluftsrelaterte artikler.

Foto: Andre M. Pedersen

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

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

Rabatt på en rekke private fjellstuer
Mange private fjellstuer og turisthytter som ligger
naturlig i DNTs sti- og rutenett tilbyr DNTmedlemmer 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.

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

Barnas Turlag
Også barna setter pris på å få sitt eget medlemskort
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 overnatting
på utvalgte hoteller tilknyttet De historiske hotell
og spisesteder. Tilbudet gjelder kun online bestilling og ved bruk av rabattkoden DNT.
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Bussbillett til halv pris
Nye medlemmer kan bestille et rabattkort som gir
50% rabatt på bussreise med NOR-WAY bussekspress. Rabattkortet er personlig og gjelder kun for
en person en vei på valgfri reisestrekning innen
NOR-WAY bussekspress sitt rutenett som ikke
krever bussbytte.
Rabatt på forsikring
Les mer om medlemsrabatter på:
www.gjensidig.no/dnt.
Rabatt på festivaler
Fjellfilmfestivalen, Vinjerock, Peer Gynt-stemnet,
Førdefestivalen og Kristinspelet.
Mer informasjon om medlemsfordeler
finner du på www.dnt/medlem/fordeler.
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BÆREKRAFTÅRET 2020

DIVERSE KURS

– REN TURGLEDE
2020 er Bærekraftåret i DNT
Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de
grunnleggende behovene til mennesker som lever
i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners
mulighet til å dekke sine. Det at man er på tur og
lærer å bli glad i naturen vil sannsynligvis også
bidra til at man ønsker å ta vare på naturen, og
det er målet vårt! Vi står foran store utfordringer
med klimaforandringer og tap av naturmangfold.
Derfor må alle gjøre en innsats! Alle kan ikke
gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe.

• Aktiviteter som er inkluderende for alle
alders- og samfunnsgrupper.
• Prioritere aktiviteter for barn, unge og familier
for å inkludere flere.
• Arrangere byttedager – grønn onsdag.
• Arrangere aktiviteter som inneholder faglig
informasjon som økologi, botanikk, geologi,
kultur og historie.

I DNT brukes begrepet for tre områder: natur
og miljø, økonomi og menneskene i organisasjonen. Å legge til rette for at så mange som mulig
kan oppleve et enkelt friluftsliv er det viktigste
DNT gjør i et bærekraftsperspektiv.

Du som er turdeltaker og medlem kan også bidra
til at vi blir bedre på bærekraft:
Samkjør til turene – ta buss eller tog til turen –
ha med deg en liten pose til søppel når du går
tur. Bli med på arrangementer som Strandryddedag o.l. For den som plukker søppel i
naturen kaster ikke søppel i naturen!

DNT Nedre Glomma skal jobbe med bærekraft
på lokalt nivå – vi skal for eksempel:
• Engasjere oss aktivt i arealplanlegging for å
sikre at friluftsinteressene i størst mulig grad
ivaretas.
• Basere turer og arrangementer på mest mulig
grønn transport- buss og samkjøring.
• Bidra til økt kunnskap om sikkerhet, tur etter
evne og hensynsfull ferdsel i naturen.
• Øke kompetansen på sporløs ferdsel i
nærområdene.

Mange av punktene er allerede flettet inn i vår
virksomhet – noen må vi jobbe mer med.

Allikevel må vi ikke glemme at det enkle
friluftsliv er en miljøvennlig fritidsinteresse,
selv om man tar bilen til en DNT hytte eller til
en turdestinasjon i vår flotte region. Det å reise
på ferie innenlands setter et helt annet fotavtrykk
enn en tur utenlands. Heldigvis har mange fått
opp øynene for hvor mye spennende man kan
oppleve i vår egen natur.
Barnas Turlag på besøk i feltspatgruvene ved Isebakktjern i Råde.
Foto: Ellen Kokkim

KURS - NEDRE GLOMMA & DNT VANSJØ
KART OG KOMPASS
Tirsdag 14. april
Enkel innføring i bruk av kart og kompass –
til oppfrisking og for de usikre.
Sted: 		
Østtorphytta
Kursleder:
Per Ove Lindemark og
		Sigrun Svartedal
Oppmøte:
Følg med på nettsiden til
		
DNT Nedre Glomma
Påmelding:
nedreglomma@dnt.no

KART OG KOMPASS FOR UNGDOM 12-15 ÅR
Onsdag 29.april
Arrangør: DNT Vansjø
For mer informasjon se foreningens nettside.

KURS - DNT INDRE ØSTFOLD
Ambassadørkurs og Nærturlederkurs disse to kan tas i sammenheng
Søndag 8. mars i Askim
FØRSTEHJELPSKURS
Onsdag 25. mars kl. 18:00 - 20:00
Askim (kl 20.00-21.00 spesielt for turledere)

FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV
Søndag 26. april kl. 09:00- 17:00 i Trømborgfjella
FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV
Søndag 20. september kl. 09:00- 17:00 i
Trømborgfjella.
Sjekk: https://indreostfold.dnt.no

BRUK AV KART OG KOMPASS
Tirsdag 21. april kl. 18:30 - 20:30
På Einarbu i Trømborgfjella

KURS - HAVKAJAKK
Arrangør:
Nettside:
Adresse:
Tlf: 		

DNT Vansjø
www.dntvansjo.no
Vålerveien 149, 1599 Moss
954 32 363

GRUNNKURS HAVKAJAKK
Lørdag 9. og 10. mai
INTROKVELD HAVKAJAKK
Tirsdag 9.juni
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KART OG KOMPASS FOR BARN 7-12 ÅR
Onsdag 22. April
Arrangør: DNT Vansjø

GRUNNKURS HAVKAJAKK
Lørdag 20. og søndag 21. juni
4 stk. INTROKURS I HAVKAJAKK
Lørdag 27. og søndag 28. juni
GRUNNKURS HAVKAJAKK
Lørdag 4.juli og søndag 5. juli
GRUNNKURS I HAVKAJAKK
Lørdag 14. august og søndag 16. august.
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TURLEDERKURS
Dette er kurset for deg som er interessert i å
lede turer og ønsker å formidle turglede til andre.
Den Norske Turistforening utdanner egne
turledere. Turlederutdanningen skal gjøre deg i
stand til å lede turer for DNT, og gi en enhetlig
basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel
for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et
enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i
tråd med norsk friluftstradisjon.
Blant mangfoldet av turgrupper: barn, unge,
voksne og eldre. Hovedfokuset i utdanningen
er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i
henhold til friluftslivet og dets utfordringer.
DNTs turlederutdanning er satt sammen av
4 kursmoduler som bygger på hverandre. De
består av Ambassadørkurs – Grunnleggende turlederkurs – Sommerturleder og Vinterturleder.
Ønsker du å bli turleder?
Ta kontakt med oss i DNT Nedre Glomma! Alle
turgruppene trenger til enhver tid flere turledere. Kursavgift refunderes mot at du hjelper oss
med å lede turer.
Grunnleggende turlederkurs
Dato: 30. – 31. mai.
(Arrangør: DNT Vansjø, www.dntvansjo.no)
Kurset inkluderer ambassadørkurs og førstehjelpskurs. Vi inviterer også andre ferdige
turledere til å være med på førstehjelpskursdelen denne helga.
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GENERELL INFORMASJON
DNT Ambassadørkurs, kombinert med
Nærturlederkurs
Søndag 26.april
Ambassadørkurset er åpent for alle som ønsker å
lære mer om foreningen, og som ønsker å bidra
til driften av foreningen – ikke bare turledere.
Nærturlederkurset er for deg som ønsker å være
turleder i nærområdet.
Innehold i dette heldagskurset:
Presentasjon av DNT
Organisering og det praktiske rundt et turlederoppdrag.
Rutiner på hyttene – Friluftsloven og Allemannsretten
Turlederrollen – Risikovurdering – Utstyr - Områdekunnskap.

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, medlemsblad,
turprogram og andre publikasjoner). Hvis du ikke
ønsker å bli fotografert, vennligst gi beskjed til
turleder.

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.

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 inne fristen.

Kursleder:
Anna Hellstrøm,
		
tlf: 476 72 792
Varighet:
kl. 10.00-17.00
Sted: 		
Østtorphytta
Påmelding:
Til medlemskontoret,
		
tlf: 400 23 137 eller
		nedreglomma@dnt.no
Frist: 		
Mandag 20. april.

PRIS
Prisen omfatter det som er nevnt i spesialprogrammet for turen. DNT Nedre Glomma forbeholder seg retten til å endre prisen dersom det
skjer endringer i våre inngåtte prisavtaler med
transportører eller hytteeiere/overnattingssted.
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.

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.

Sjekk også kurstilbudet til de andre
DNT-foreningene.

Vintertur i Larkollen
Foto: Astrid Roer

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/

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

Deltakeren forplikter seg til å rette seg etter
turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke
tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles,
eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan han/
hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av
turen, uten at det kreves tilbakebetaling fra DNT
Nedre Glomma.

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.

Deltakeren må selv bære omkostningen ved
hjemreisen.
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GI DIN GRASROTANDEL
TIL DNT NEDRE GLOMMA!
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

“FRIVILLIG” ELLER ER DU
DNT NEDRE GLOMMAS NYE MEDHJELPER?
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 turlederutdanning. Bli med og gjennomfør drømmeturen
som turleder!
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Vi har også andre oppgaver i foreningen, eks
stimerking, styreverv, hyttedugnad. Vil du bidra?
Kontakt medlemskontoret eller noen av kontaktpersonene som du finner under Kontaktinformasjon her i turprogrammet.

Vi søker frivillige på alle nivåer i foreningen vår.
Foto: Andre M. Pedersen

