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DNT Telemark

I fjor var et annerledesår. Vi håper nok alle at 2021 blir mer normalt, og DNT Telemarks I fjor var et annerledesår. Vi håper nok alle at 2021 blir mer normalt, og DNT Telemarks 
turlag har derfor planlagt sine aktiviteter i håp om at de vil kunne gå nesten som normalt turlag har derfor planlagt sine aktiviteter i håp om at de vil kunne gå nesten som normalt 
– med en meters avstand og håndsprit i sekken. Likevel ber vi alle benytte turkalenderen – med en meters avstand og håndsprit i sekken. Likevel ber vi alle benytte turkalenderen 
på vår nettside www.telemark.dnt.no og turlagenes Facebooksider som sikre kilder for på vår nettside www.telemark.dnt.no og turlagenes Facebooksider som sikre kilder for 
kommende aktiviteter, da vi ved trykking av dette programmet ikke vet helt kommende aktiviteter, da vi ved trykking av dette programmet ikke vet helt 
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Hvem er DNT Telemark?Hvem er DNT Telemark?
DNT Telemark har Turlag og Barnas Turlag i store deler av regionen. DNT Telemark har Turlag og Barnas Turlag i store deler av regionen. 
I tillegg finnes det mange turgrupper, som blant annet fjellsportgruppa, I tillegg finnes det mange turgrupper, som blant annet fjellsportgruppa, 
ungdomsgrupper og seniorgrupper. DNT Telemark drifter 19 hytter og ungdomsgrupper og seniorgrupper. DNT Telemark drifter 19 hytter og 
gapahuker, og har over 1000 km med løyper. Organisasjonen består i gapahuker, og har over 1000 km med løyper. Organisasjonen består i 
hovedsak av frivillige, som på dugnadsbasis gjør alt fra å rydde og merke hovedsak av frivillige, som på dugnadsbasis gjør alt fra å rydde og merke 

løyper til å arrangere turer og arrangementer. I tillegg er det en adminis-løyper til å arrangere turer og arrangementer. I tillegg er det en adminis-
trasjon i Torggata 15 i Skien, med turinformasjon og butikk. trasjon i Torggata 15 i Skien, med turinformasjon og butikk. 

Har du spørsmål eller trenger turtips?  Du når oss på Har du spørsmål eller trenger turtips?  Du når oss på 
35 53 25 55 og telemark@dnt.no.35 53 25 55 og telemark@dnt.no.
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Gautefall Turlag
DNT Telemark

Kragerø Turlag
DNT Telemark

Kviteseid Turlag
DNT Telemark

Siljan Turlag
DNT Telemark

Skien Turlag
DNT Telemark

Tinn og Rjukan Turlag
DNT Telemark

DNT Telemark

Bamble Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Bø
DNT Telemark

Seljord Turlag
DNT Telemark

Vinje Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Porsgrunn
DNT Telemark
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Barnas Turlag Porsgrunn
DNT Telemark

Vinje Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Bø
DNT Telemark

Gautefall Turlag
DNT Telemark

Kragerø Turlag
DNT Telemark

Kviteseid Turlag
DNT Telemark

Seljord Turlag
DNT Telemark

Siljan Turlag
DNT Telemark

Skien Turlag
DNT Telemark

Bamble Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Nome
DNT Telemark

Bø Turlag
Gvarv Turlag

Porsgunn og Omegn 
Turistforening

Den Norske Turistforening i 

Vestfold og
Telemark

Ubetjent turisthytte.
Betjent turisthytte.
Selvbetjent turisthytte.
Gapahuk.
Privat. Avtale med DNT.

Barnas turlag.

DNT har et  
hyttetilbud til  

enhver anledning!

VÅRE HYTTER:
Velkommen til våre hytter! Da vi trykket dette programmet i 
desember 2020, måtte alle hytteopphold bookes på forhånd og en 
kunne ikke komme på drop in-besøk. Dette tar vi utgangspunkt i 
at gjelder også i 2021. 

Under finner du generell informasjon om hyttene i Vestfold og 
Telemark, men for utdypende informasjon, og for å booke opp-
hold, kan du klikke deg inn på www.UT.no. 

UBETJENTE MED DNT-NØKKEL
Disse hyttene låses til vanlig opp med turistforeningens universalnøk
kel. Denne får du tilgang til om du er medlem, enten ved å ta turen 
innom vårt tursenter eller bestille den på nett. På hyttene skriver du 
deg inn i protokollen og fyller ut giro, om oppholdet ikke allerede er 
betalt på nett ved booking. Se www.UT.no for informasjon om hvor
dan du kommer deg inn på hytta i år.

Solumhytta: 
Denne perlen ligger i Lukse
fjell og er en gammel, trivelig 
buplass. Selve hytta er i god 
stand, med hyggelig og praktisk 
stue, kjøkken, åtte sengeplasser 
og sikringsbu med hunderom. 
Hytta er åpen hele året, og 
til vanlig låses den opp med 
DNTnøkkel og kode fra DNT. 
Se www.UT.no for booking og 
mer informasjon. 

Sommerseter Stallen: 
Hytta ligger sør for fiskevannet 
Eiangen i et ypperlig turter
reng. Her har du turmuligheter 
i alle retninger. Sommerseter
består av to helårsåpne 
 hytter, Stallen (ubetjent med 
DNTnøkkel, husk også å få 
med kode) og Foreningshytta 
(ubetjent med spesialnøkkel). 
Se www.UT.no for booking og 
mer informasjon.
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Barnas Turlag Porsgrunn
DNT Telemark

Vinje Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Bø
DNT Telemark

Gautefall Turlag
DNT Telemark

Kragerø Turlag
DNT Telemark

Kviteseid Turlag
DNT Telemark

Seljord Turlag
DNT Telemark

Siljan Turlag
DNT Telemark

Skien Turlag
DNT Telemark

Bamble Turlag
DNT Telemark

Barnas Turlag Nome
DNT Telemark

Bø Turlag
Gvarv Turlag

Porsgunn og Omegn 
Turistforening

Den Norske Turistforening i 

Vestfold og
Telemark

Ubetjent turisthytte.
Betjent turisthytte.
Selvbetjent turisthytte.
Gapahuk.
Privat. Avtale med DNT.

Barnas turlag.

Fugleleiken:
Hytta ligger i nordenden av Svanstulvannet i 
Luksefjell med flotte skimuligheter om vinteren og 
et stort stinett om sommeren. I 1. etg. er det enkel 
servering deler av vintersesongen, og 2. etg. kan 
bookes for overnatting. Åpen hele året, til vanlig 
med DNTnøkkel og kode fra DNT. Se www.UT.no 
for booking og mer informasjon.
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UBETJENTE MED SPESIALNØKKEL
Disse ubetjente hyttene bookes på forhånd og låses opp med en spesialnøkkel 
du låner under oppholdet. Du har da hele hytta for deg selv. 

Mule Varde:
Dette er en kystledhytte som ligger ved Eidangerfjorden. Allerede 
fra 1874 ble Mule bygget opp til landsted av skipsreder Peter M. 
Petersen og hans sønn Alfr. Petersen Wright. Hytta kan nå bookes 
i sommersesongen. Åpningstider: 01.0517.10. 
Se www.UT.no for booking og mer informasjon.

Sildevika:
Dette er en godt utstyrt kystledhytte som ligger på fastlandet 
ved Ormefjorden. Det gamle fiskebruket med hovedhus, naust 
og brygge ligger rett ved sjøen. Det er brygge for besøkende og 
teltmuligheter rett i området. Hytta kan leies i sommersesongen. 
Åpningstider: 15.04 – 19.09. 
Se www.UT.no for booking og mer informasjon.

Øitangen:
Denne hytta ligger på nordspissen av Jomfruland, midt i hjertet 
av Nasjonalparken. Her tilbys gode overnattingsmuligheter i de 
fire byggene på stedet, samt herlige turomgivelser. Hytta er åpen 
året rundt, men husk at overnatting må bookes på forhånd. En 
kan gjerne booke en seng eller et helt bygg om en ønsker. Kan 
bookes hele året. Se www.UT.no for booking og mer informasjon.

Flekkerhytta:
Hytta ligger ved vannet Flekkeren på Svanstul i Sauheradfjella. 
Det er vei helt fram til hytta om sommeren, og den passer perfekt 
for barnefamilier, eldre og andre som vil ha kort ankomstvei. 
Hytta består av en hyttedel i 2. etg. og en aktivitetssenterdel i 1. 
etg. Du kan booke én eller to etasjer. Ved booking av 1. etg. får du 
tilgang til kanoer, vester og annet utstyr. Hytta kan bookes hele 
året. Se www.UT.no for booking og mer informasjon.

Sommerseter Foreningshytta:
Hytta ligger sør for fiskevannet Eiangen i et ypperlig turterreng. 
Fra hyttene på setervollen har du muligheter i alle retninger. 
Sommerseter består av to hytter, Stallen (ubetjent) og Forenings
hytta (ubetjent med spesialnøkkel). Kan bookes hele året. 
Se www.UT.no for booking og mer informasjon.
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BETJENTE HYTTER
Finn deg til rette på en av våre betjente hytter. Disse hyttene 
er åpne til bestemte tider på året. Da kan man bestille overnat
ting og mat.

DNT-
SAMARBEIDSHYTTER
Dette er privateide og drifta 
hytter som gir alle DNTmed
lemmer rabatt. 

Gaustatoppen Turisthytte:
Hytta ligger majestetisk til på 
Gaustatoppen (1883 moh.). 
 Turisthytta er betjent og 
har enkel servering av mat 
og drikke hver dag i sesong. 
Overnatting er mulig på 
sommeren. Åpningstider: 
13.0216.05 og 17.0524.10. 
Booking: gaustatoppen@dnt.no 
Se www.UT.no for mer 
informasjon.

Kalhovd turisthytte:
Kalhovd finner du sørøst på 
Hardangervidda, det går bilvei 
helt fram om sommeren og 
det er mange tur muligheter 
sommer som vinter. Hytta er 
ubetjent deler av sesongen. 
Se ut.no for åpningstider. 
Åpnings tider betjent del: 19.03
11.04 og 25.0612.09. Samt 
helga 17.09 19.09. 
Booking betjent del: 
kalhovd@dnt.no. Se www.UT.no 
for mer  informasjon. 

Hollane: 
Hollane seter ligger midt i 
hjerte av Lifjell, på 859moh, 
og har overnattingsmulighet 
om sommeren og vinteren. 
Hollane har 30 sengeplasser 
fordelt på hovedhytta, seter
bua og steinhytta. Hytta har 
DNTrabatt i sommer og 
skuldersesongene. Hytta er 
betjent om sommeren og 
vinteren, og er åpen med 
DNTnøkkel i skulderseson
gene. Booking: 98 02 99 80

Lifjellstua: 
Denne koselige hytta finner 
du lett tilgjengelig på toppen
av bilveien til Lifjell, og er 
et perfekt utgangspunkt for 
ski  og fotturer direkte på 
høyfjellet. Lifjellstua har 
også en egen DNTdel kalt 
Harebu.

Mogen turisthytte:
Mogen ligger innerst ved vest
enden av Møsvatn.  Stedet har 
lange tradisjoner som innfall
sport til selve Hardanger vidda 
og er en av viddas eldste tu
risthytter. Dette er en fin base 
for både korte og lange turer i 
området. Åpningstider: 26.03
05.04 og 25.0629.08. 
Booking: mogen@dnt.no. 
Se www.UT.no for mer 
informasjon.

Krokan Turisthytte:
Dette er Norges første turisthytte. 
Selve hovedhytta kan ikke boo
kes, men det ligger to koselige 
hytter rett ved siden av som 
normalt sett kan bookes hele 
året. Du booker en og en hytte 
etter behov. Kode for å komme 
inn må bli tilsendt i tursenterets 
åpningstid. Om sommeren er det 
kafé i hovedhytta. Se www.UT.no 
for booking og mer informasjon 
om de to utleiehyttene.
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DAGSTURHYTTER, GAPAHUKER OG NØDBUER 
Disse er ikke beregnet for overnatting, men er flotte for lunsj, en 
pust i bakken, som møteplass eller om en må søke ly.

Stangnes: 
Hytta ligger ytterst på 
Levangs landet. hytta restau
reres, men hovedarbeidet ble 
avsluttet i 2020. Her kan du 
komme innom på dagsbesøk 
hver helg i sommersesongen. 
Åpent. 20.0622.08.

Langtohuken:
Denne gapahuken ligger i det 
nye tur og aktivitetsområdet, 
Langto, i Vrådal. Her finner 
man både ly for vær og vind, 
en koselig benk og en bålpanne 
til bruk for alle besøkende. 

Jambakmyra Turisthytte: 
Denne hytta ligger i Kragerø 
og er åpen hver helg i skise
songen for dagsbesøk. Hytta er 
også åpen for salg av kaffe og 
nystekte vafler på søndagene. 
Oktober og ut påske. (Hvis snø).

Siljuknatthytta: 
Hytta ligger midt i det 
populære turterrenget vest 
for Skien. Hytta er en åpen 
”stikkinnomhytte” der folk 
kan møtes og slå av en prat.

Tjennhuken: 
Denne gapahuken ligger ved 
”Dei store tjennane”, fire kilo
meter nord for Gautefall. Gapa
huken er solid lafta og ligger 
langs DNTruta Heigeitilløypa.

Trongebu: 
Denne bua ligger plassert på 
svaberga ved Trongane, med 
utsikt til Hesthomvarden på 
Kyrkjebygdheia, Nissedal og 
fjellene rundt. Trongebu er et 
fint turmål i seg selv eller en 
stopppå veien langs Heigeitil
løypa.

Venelibu: 
Denne bua ligger i Vrådal ved 
Venelitjønn. Bua har bord 
og benker med liggeplass for 
24 personer, og det er gode 
muligheter for matlaging og 
rasting like utenfor.

Blåfjellhuken: 
Denne gapahuken ligger på 
toppen av Blåfjell (462 moh.) 
mellom Heivannet og Skre
helle, midt i Østmarka utenfor 
Skien. Dette er en romslig 
gapahuk med ovn og tørrved.

Hvitsteintjenn: 
Denne gapahuken ligger i Sol
umsmarka, og er den nyeste 
gapahuken, bygget på dugnad 
av Skien Turlag. Her kan du 
sitte og nyte matpakka i rolige 
og fine skogsomgivelser.Rubensplass: 

Dette er en gapahuk i Siljan 
med bålplass med benker 
rundt. Huken er tilrettelagt 
for rullestoler og barnevogner. 
Merking fra bussholdeplassen 
på Solvika gjør det lett å reise
dit kollektivt.
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VESTFOLDHYTTER 

Darrebu: 
Hytta ligger barnevennlig 
til ca 1.5 km svakt nordvest 
for hovedparkeringen syd 
på Skrim. Hytta har innlagt 
strøm og 8 sengeplasser. Det 
er dessverre ikke tillatt med 
hund inne på hytta. Hytta 
bookes via mail tonsberg@
dnt.no eller telefon 33 31 58 
26. Se www.UT.no for booking 
og mer informasjon.

Presteseter: 
Dette er en forholdsvis 
nyoppusset hytte lokalisert 
langs veien mellom Grorud 
og Lardal, nord på Vindfjell, 
rett syd for Skrim. Hytta har 
4 sengeplasser i den ubetjente 
delen, og opptil 22 senger i 
hovedhytta, som også leies ut 
til grupper, skoleklasser osv. 
Sommerstid er det mulig å 
kjøre/parkere ved døren, og 
vinterstid er det 3km på ski 
fra brøytet parkering, nordøst 
for hytta. Se www.UT.no for 
booking og mer informasjon.

Flautangen:
Gapahuken Flautangen i 
Sandefjord ligger idyllisk til ved 
badestrand og friområde. Her er 
det mange, fine turmuligheter.

Ivarsbu:
Dette er et koselig hyttetun 
med 3 hytter, delt inn i 4 
boenheter. Det er 18 senge
plasser i de ubetjente boen
hetene, pluss 13 sengeplasser 
i hovedhytta, som er låst med 
spesialnøkkel og kun leies ut 
til DNTmedlemmer. Hytta 
bookes via mail larvik@dnt.no
eller telefon 33 18 76 50. Se 
www.UT.no for booking og 
mer informasjon.

Padlehytta: 
Denne hytta ligger i Larvik 
ved vannet Farris.

Barlindhuka:
Dette er en stor gapahuk som 
ligger i Andebu.

Hannevold:
Hannevoldhytta består av to 
 enheter og er tilrettelagt for 
hund.

Trollsvann:
Trollsvannstua fungerer både 
som serveringshytta og utleie
hytte for grupper.

Hellesknatten:
Dette er en gapahuk i Sande
fjord med mange potensielle 
overnattingsplasser under tak. 
Gapahuken har tregulv, så 
man kommer opp fra bakken. 
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I Torggata 15 i Skien finner du nå frilufts-
livets hus. I 1. etasje ligger DNT Telemarks 
tursenter og butikk, og her kan du både 
finne det du trenger av turutstyr, turbe-
kledning og kart, og få hjelp til å planlegge 
dine neste turer.

Både store og små eventyr krever god planlegging. 
På tursenteret hjelper vi deg med å finne riktige 
kart, gi tips om fine turområder og å finne de 
beste veiene både til, underveis og på turen. Vi 
kan også hjelpe deg med hvordan du best pakker 
sekken, sommer som vinter.  

TUREN STARTER HOS OSS!

Besøksadresse: Torggata 15, 3717 Skien  
Postadresse: Postboks 3089, 3707 Skien
Tlf: 35 53 25 55  E-post: telemark@dnt.no

Velkommen til tursenteret!

Åpningstider: 
Mandag- fredag: 

10:00 - 16:00
Torsdag: 

10:00 - 18:00  
Lørdag: 

10:00 - 14:00

Sjekk ut alle
 medlemsfordelene 
på telemark.dnt.no
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HVORFOR BLI MEDLEM
Det er mange gode grunner til å melde seg inn 
i DNT Telemark. Som medlem får du en rekke 
fordeler. I tillegg støtter du det frivillige arbei
det som legges ned i blant annet stimerk ing, 
hyttedrift, arrangementer og turer. 

Vi har aktiviteter for alle aldersgrupper og 
ferdighetsnivåer, og tilrettelegger for det enkle 
frilufts livet i hele fylket.

HVORDAN BLI MEDLEM
Du kan selv melde deg inn enkelt på nett. Klikk 
deg inn på vår hjemmeside og finn siden «bli 
medlem» eller skriv inn denne adressen: 
www.telemark.dnt.no/medlemskap/.
Du kan også ringe oss på: 35 53 25 55, sende en 
epost til telemark@dnt.no eller besøke oss på 
vårt tursenter i Torggata 15 i Skien.

MEDLEMSKAP I DNT TELEMARK
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Familiemedlem 1300

Hovedmedlem 725

Barnas Turlag (0-12 år) 140

Skoleungdom (13-18 år) 225

Ungdom (19-26 år) 370

Honnør (67 år og eldre) 570

Husstand 400

Dåpsmedlemskap 1300

Livsvarig medlemskap 17 750

Jubileumsmedlemskap (10 årig) 7100

PRISER FOR MEDLEMSKAP I 2021
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På de kommende sidene finner du turene 
som arrangeres av turlag og turgrupper i 
DNT Telemark i 2021. Aldersbestemte 
turgrupper har fått sine egne sider, mens 
turene som er åpne for alle er lista opp 
 måned for måned i et fells turprogram. 
 
Når du finner noe du vil bli med på, kan du  holde 
av datoen og klikke deg inn på vår nettside www.
telemark.dnt.no. Her får du mer informasjon 
om turen og hvordan du kan melde deg på. Nytt 
i 2020 var at alle, grunnet smittevern, ble nødt 
til å melde seg på turer og aktiviteter på forhånd. 
Dette videreføres i 2021. 

Enkelte turer betales ved påmelding, men de 
aller fleste turene er gratis å delta på. Vær tid
lig ute med påmelding, da enkelte turer har 
 deltakerbegrensning.

2020 har for oss alle vært et veldig spesielt år. 
DNT Telemark måtte utsette og til slutt av-
lyse Lokallagssamlingen, mens årsmøtet ble 
holdt digitalt. Vi har alle tatt store steg inn i 
den digitale verden året som har vært og dette 
kan nok vi lære mer av for fremtiden så flere 
kan bli med selv om man ikke har muligheten 
til å møte opp fysisk!
 
Likevel håper vi i DNT Telemark at det blir 
 muligheter for fysiske møter igjen i 2021, derfor 
velger vi å sette opp årsmøtet som planlagt den 
20. mars i Vrådal. Det blir muligheter også for å 
bli med digitalt denne dagen.

Tradisjonelt pleier vi å sette av en hel helg og 
fortsette med lokallagssamling etter  årsmøtet, 

men for 2021 velger vi å lage en ny vri og utsetter 
lokallagssamlingen til høsten. Den blir, som års
møtet, avholdt i Vrådal som planlagt. Derfor ber 
vi deg alt nå å sette av helgen 22. til 24.  oktober, 
i tillegg til 20. mars, for hyggelige og  lærerike 
dager i Vrådal!okallagssamlingen er åpen for 
alle, enten og du kjenner DNT  Telemark godt 
eller er ny i foreningen!

TURINFORMASJON OG PÅMELDING

ÅRSMØTE OG LOKALLAGSSAMLING 2021
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I Telemark er det 11 Barnas Turlag spredt utover 
fylket. Du finner turlag for barnefamilier med 
barn mellom 0 og 12 år følgende steder: Bamble, 
MidtTelemark, Kragerø, Kviteseid, Nome, 
Porsgrunn, Seljord, Siljan, Skien, Tinn og Vinje. 

Finn et Barnas Turlag i nærheten, eller bli med 
noen i den andre enden av Telemark på tur. 

Både foresatte, besteforeldre og søsken er 
velkomne. Vi arrangerer turer med ulikt innhold 
og varighet. Sjekk programmet og finn en tur 
som passer for dere.

Lyst til å hjelpe til som frivillig i Barnas Turlag? 
Ta kontakt med fagansvarlig for Barnas Turlag i 
Telemark, Jenny Flobak, på jenny.flobak@dnt.no. 
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BARNAS TURLAG

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

JANUAR

16.01 Snøman- og akedag i Øyfjell Barnas Turlag Vinje Barnefamilier Lett

FEBRUAR

07.02 Kom deg ut-dagen Alle Barnas Turlag Barnefamilier Lett

10.02 Årsmøte
Kviteseid Turlag og 
BT Kviteseid

Barnefamilier Lett

13.02 Isfiske sammen med Siljan JFF Barnas Turlag Siljan Barnefamilier Lett

MARS

10.03
Turbokveldsmat i Maurtua barnehage, 
Breisås

Barnas turlag  
Midt-Telemark

Barnefamilier Lett

14.03 Pinnebrødtur til Sigbjørntjønn Barnas Turlag Bamble Barnefamilier Lett

Turene vil 
kunne endres og det 

er påmelding i forkant. Se oppdatert 
informasjon på 

www.telemark.dnt.no/aktiviteter.
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21.03 Skileik i Krinto, Lifjell
Barnas turlag  
Midt-Telemark

Barnefamilier Lett

26.03 28.03 Årsmøte og lokallagssamling DNT Telemark Alle Lett

APRIL

11.04 Nistetur til Storås Barnas Turlag Bamble Barnefamilier Lett

15.04 Søppelplukking og kveldsmat i Evjudalen
Barnas turlag 
Midt-Telemark

Barnefamilier Lett

MAI

01.05 02.05 Overnattingstur med tiur- og orreleik
Hovudansvar: BT Seljord. I 
samarbeid med 
BT Kviteseid

Barnefamilier Lett

09.05 Klatring ved Ballestein på Vreimsida
Barnas turlag 
Midt-Telemark

Barnefamilier Lett

30.05 Kyststiens dag Barnas Turlag Bamble Barnefamilier Lett

JUNI

04.06 Tur på Fløterstien m/ ulike friluftsaktiviteter Barnas Turlag Nome Barnefamilier Lett

05.06 06.06 Kanocamp Barnas Turlag Siljan Barnefamilier Lett

05.06 Tur til Paraplysteinen
Hovudansvar: 
BT Kviteseid. I samarbeid 
med BT Seljord.

Barnefamilier Middels

13.06 Tur langs Tjørull i Nissedal
Barnas turlag Kragerø og 
Barnas Turlag Havrefjell

Barnefamilier Lett

13.06
Villblomstvandring i området rundt Evju 
bygdetun, Hørte

Barnas turlag 
Midt-Telemark

Barnefamilier Lett

13.06 Grill og natursti på Langøya Barnas Turlag Bamble Barnefamilier Lett

20.06 Tur til Kjølbrønn Barnas turlag Kragerø Barnefamilier Lett

SEPTEMBER

04.09. 05.09 Natt i naturen
Barnas Turlag Siljanm 
Vinje, Bamble og Nome

Barnefamilier Lett

05.09 Kom deg ut-dagen Alle Barnas Turlag Barnefamilier Lett

16.09 Lavvotur Barnas Turlag Kragerø Barnefamilier Lett

19.09 Fisketur til Tvitjønnan, Lifjell i Seljord BT Seljord og BT Kviteseid Barnefamilier Lett

OKTOBER

10.10 Kakaotur til Langesundtangen fort Barnas Turlag Bamble Barnefamilier Lett

30.10 Revejakt i Lunde sentrum Barnas Turlag Nome Barnefamilier Lett

JANUAR

07.11 Tema: "Mat på bål" ved Heivatn BT Kviteseid og BT Seljord Barnefamilier Lett

14.11. Reflekstur til Skinnvika Barnas Turlag Bamble Barnefamilier Lett

17.11 Reflekstur fra Folkestad skule
Barnas turlag 
Midt-Telemark

Barnefamilier Lett

18.11 Hodelykttur og refleksjakt Barnas Turlag Siljan Barnefamilier Lett

DESEMBER

07.12 Julekino
Barnas Turlag Siljan og 
Siljan kommune

Barnefamilier Lett

09.12 Grøttur Barnas Turlag Bamble Barnefamilier Lett
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

JANUAR - FEBRUAR - MARS

Buldring hver måned DNT ung Telemark 16-26 år Lett

Februar Skøyter i Skien Fritidspark DNT ung Telemark 16-26 år Lett

  5/3 7/3 Studenttur til Rauland DNT ung Telemark 16-26 år Middels

 19/3 21/3 Vaffelvakt på Fugleleiken DNT ung Telemark 16-26 år Lett

APRIL - MAI - JUNI

April Overnatting under åpen himmel DNT ung Telemark 16-26 år Middels

Mai Kajakkurs på Øitangen DNT ung Telemark 16-26 år Middels

Juni Hyttehelg / krabbefiske på Sildevika DNT ung Telemark 16-26 år Lett

JULI - AUGUST - SEPTEMBER

Juli BaseCamp Vann DNT ung Telemark 16-26 år Middels

August Tur over Hardangervidda DNT ung Telemark 16-26 år Krevende

Sept. Gokart på Geiteryggen DNT ung Telemark 16-26 år Lett

OKTOBER - NOVEMBER - DESEMBER

Okt. Hyttetur skrekk og gru DNT ung Telemark 16-26 år Lett

Nov. Grønn fredag DNT ung Telemark 16-26 år Lett

Des. Julebad i sjøen DNT ung Telemark 16-26 år Middels

DNT ung er et tilbud for ungdom i aldersgruppen 
1226 år. Denne gruppa arrangerer alt fra dags 
turer til basecamper over flere dager. Aktivitetene 
arrangeres av ungdommen selv på deres egne 
premisser, med den hjelp og støtte de ber om fra 
foreningen og administrasjonen.

Som ungdomsmedlem i DNT er det ikke bare 
mye gøy å være med på, det er også gode priser på 
medlemskap og hytter. 

Ønsker du å engasjere deg som frivillig i DNT 
unggruppa i Telemark eller har spørsmål om 
turer og arrangementer, ta kontakt med fagan
svarlig for ungdom i DNT Telemark, Solveig 
Rauan Holtenpå mail: solveig.holten@dnt.no, 
leder i DNT ung Telemark, Marga Doelman på 
mail: marga.doelman@dnt.no.

DNT UNG TELEMARK

Foto: DNT ung Telemark

Turene vil 
kunne endres og det 

er påmelding i forkant. Se oppdatert 
informasjon på 

www.telemark.dnt.no/aktiviteter.
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

JANUAR

Januar Dagstur Skitur til Viddaseter med bålkos DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

FEBRUAR

Februar Dagstur Skitur til Rauland DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Middels

MARS

Mars Dagstur Isbading DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Kaldt

Våren Dagstur Digitalt ambassadørkurs DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

Våren Helg Grunnleggende turlederkurs DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Middels

Våren Kvelder Ferskingkurs DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

Våren Dagstur Digitalt planleggingsmøte/sherpakurs DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

MAI

07.mai 09.mai Yogatur med Skien Turlag DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

Telttur til Blefjell DNT 26-45 Telemark 26- 45 år Krevende

JUNI

Juni Dagstur Sol, bading og is - Langs Telemark kyststi DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

Juni Helg Dagsturhelg fra Himingsjå i Lifjell (DNT 26-45) DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Middels

AUGUST

August Uke Sommerturlederkurs DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Krevende

August Uke Ferskingkurs DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

August Dagstur Gautefall (Himmelriket) DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Middels

Høsten Dagstur Digitalt ambassadørkurs DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

Høsten Helg Grunnleggende turlederkurs DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Middels

Høsten Dagstur Planleggingsmøte/sherpakurs DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

SEPTEMBER

Sept. Helg Bratte, ville og vakre Lårdalstigen DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Krevende

Dagstur Lifjell By Night DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Krevende

NOVEMBER

Nov. Dagstur Sosialkveld? Surprice!! DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

DESEMBER

Des. Helg Bålkos, matopplevelser og gøy! DNT 26-45 Telemark 26 - 45 år Lett

Dette er en nyopprettet friluftsgruppe, hvor aktivi
tetene retter seg mot alderssegmentet mellom 
ung og senior (2645 år). Gruppa har som målset
ting å tilby et vidt spekter av turer, kurs og aktivi
teter. Eksempelvis: fot, ski, sykkel og trugeturer, 
hengekøye, telt og hytteturer, kano og bålturer. 
Turene og aktivitetene foregår i hele Telemark. 

Det vil i tillegg arrangeres turplanleggingsmøter 
gjennom året hvor man kan komme med forslag 
til fellesturer som er ønskelige å være med på å 
gjennomføre!

DNT 26-45 TELEMARK

Turene vil 
kunne endres og det 

er påmelding i forkant. Se oppdatert 
informasjon på 

www.telemark.dnt.no/aktiviteter.
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Seniorgruppene går turer både i by, skog og fjell. 
Her er fokus trivsel og sosialt samvær, og gruppene 
tar gjerne imot nye turgåere. Hver første tirsdag i 
måneden annonseres seniorturene i lokalavisene 

TA og Varden, 
så følg med her eller 
gå inn i turkalenderen på www.telemark.dnt.no 
for å se oppdatert informasjon om turene.

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

JANUAR - FEBRUAR - MARS

07.01 Århus DNT Senior Skien Seniorer Lett

14.01 Geiteryggen DNT Senior Skien Seniorer Lett

21.01 Hjellevannet rundt DNT Senior Skien Seniorer Lett

28.01 Pettersborg DNT Senior Skien Seniorer Lett

04.02 Falkum DNT Senior Skien Seniorer Lett

11.02 Bakkestranda DNT Senior Skien Seniorer Lett

18.02
Gjerpen menighetshus, årsmøtesaker og 
hyggelig samvær, bevertning

DNT Senior Skien Seniorer Lett

25.02 Strømdal DNT Senior Skien Seniorer Lett

04.03 Solvika - Rubens plass DNT Senior Skien Seniorer Lett

11.03 Kjempa DNT Senior Skien Seniorer Lett

18.03 Hvitsteintjern DNT Senior Skien Seniorer Lett

25.03 Børsesjø - fugletårna DNT Senior Skien Seniorer Lett

APRIL - MAI - JUNI

08.04 Kyststien i Bamble DNT Senior Skien Seniorer Lett

22.04 Kverndammen DNT Senior Skien Seniorer Lett

06.05 Jarseng DNT Senior Skien Seniorer Lett

12.05 Seniortur til Korsvann i Kroken Gautefall Turlag Seniorer Middels

20.05 Langangen DNT Senior Skien Seniorer Lett

03.06 Sortilen DNT Senior Skien Seniorer Lett

09.06 Seniortur til Henseidvann Gautefall Turlag Alle Enkel

17.06
Fugleleiken, tur og hyggelig samvær 
med bevertning

DNT Senior Skien Seniorer Lett

JULI - AUGUST - SEPTEMBER

11.08 Seniortur i lysløypa i Kjosen Gautefall Turlag Alle Middels

19.08 Holmefjell DNT Senior Skien Seniorer Lett

30.08 02.09 Kalhovd DNT Senior Skien Seniorer Lett

15.09 Seniortur til Dukefoss Gautefall Turlag Alle Enkel

16.09 Herre, Oksodden DNT Senior Skien Seniorer Lett

30.09 Blåfjell DNT Senior Skien Seniorer Lett

OKTOBER - NOVEMBER - DESEMBER

14.10 Ulvsvann DNT Senior Skien Seniorer Lett

28.10 Jønnevald DNT Senior Skien Seniorer Lett

02.12
Gjerpen menighetshus, hyggemøte med 
sang og musikk, bevertning

DNT Senior Skien Seniorer Lett

SENIOR
Turene vil 

kunne endres og det 
er påmelding i forkant. Se oppdatert 

informasjon på 
www.telemark.dnt.no/aktiviteter.
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urlag 

Les mer på: www.telemark.dnt.no/barnas-turlag

Les mer på: https://telemark.dnt.no/dnt-ung-telemark

BLI MED I ET AV VÅRE BARNAS TURLAG!

BLI MED I DNT UNG TELEMARK!

DNT Telemark har 11 Barnas Turlag som arrangerer turer for 
hele familien.  Bli med ut for å nyte skogens ro, treffe lemen 
på fjellet, utforske dyrelivet i vannet og få 
sand mellom tærne! 

HAR DU BARN MELLOM 0 OG 12 ÅR? 

ER DU MELLOM 16 OG 26 ÅR? 

Dette er gruppa for deg som er 
nysgjerrig på friluftsaktiviteter 
og liker å være ute. I DNT ung 
Telemark kan du være med på 
mange forskjellige aktiviteter 
og bli kjent med nye folk.
I tillegg får DNT ung-medlem-
mer rimelig medlemskap og 
mange økonomiske fordeler, 
blant annet billigere opphold 
på våre hytter og rabatt på våre 
turer, kurs og arrangementer.
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Foto: Line Hårklau

 Foto: Sissel Mogård

DNT ung Telemark
DNT Telemark
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FOR BARNEVOGNSTRILLERE:
DNT Trilleturer Grenland triller på tur hver 
tirsdag fra kl. 10:30. Oppmøte vil annonseres på 
telemark.dnt.no/aktiviteter. Sjekk også ut DNT 
Trilleturer Grenland sin aktive Facebookgruppe 
for oppdateringer gjennom året.

FOR VOKSNE:
Det finnes 9 Turlag i Telemark som alle arrangerer 
både korte og lange turer tilpasset voksne. Finn 
ditt nærmeste turlag på telemark.dnt.no/turlag. 

FOR SENIOR: 
Det finnes seniorgrupper både i Skien og i Gaute
fall som inviterer til hyggelige turer både gatelangs 
og til skogs. I Skien kan du bli med på tur hver 
torsdag og i Gautefall arrangeres det tur ca. en gang 
i måneden fra mai. I Bamble og i Kviteseid finnes 
det seniorgrupper kalt Aktiv i 100. I Bamble går 
gruppa på tur hver mandag og i Kviteseid går de 
hver onsdag. Alle seniorturene vil både annonseres 
i TA og Varden, og på telemark.dnt.no/aktiviteter. 

FOR FJELLSPORTINTERESSERTE:
DNT Fjellsport Telemark arrangerer flere 
spennende turer med forskjellig vanskelig
hetsgrad. I 2019 kan du blant annet bli med på 
toppturcamp, Terrengsykkeltur og isbading. Se 
telemark.dnt.no og DNT fjellsport Telemark sin 
Facebookside for mer informasjon. 

FOR ALLE: 
Lavterskelgruppa i Skien er en gruppe for alle 
som vil ut på tur i rolig tempo. Turene går i lett 
turterreng og det er alltid tid til en lang lunsjpause 
og gode samtaler. Gruppa drar på tur hver onsdag. 
Oppmøte er ved Kiwi Falkum kl. 10:40. 

DNT TILRETTELAGT:
DNT Telemark har to grupper for tilrettelagt 
friluftsliv. Dette er Klart det går for alle med fysisk 
funksjonsnedsettelse og Friluftsliv tilrettelagt for 
utviklingshemmede (FTU). 

Klart det går Telemark har faste dags og kvelds
turer, samt flere overnattingsturer gjennom året. 
Gruppa har også en langtur over  Hardangervidda, 
fra mandag til søndag i uke 30, som heter 
Rubenstur. Mer informasjon om denne turen 
finner du på vår nettside og på Rubenstur sin 
Facebookgruppe.

INTEGRERING:
DNT Telemark ønsker å bidra til at alle har 
kunnskapen for, og muligheten til, å bli med ut 
på tur. I samarbeid med voksenopplæringene i 
Telemark og turlagene tilbyr vi opplæring innen 
friluftsliv med fokus på inkludering og mangfold. 
Har du lyst til å bli med eller bidra kan du ta 
kontakt med oss på telemark@dnt.no

ANDRE TURGRUPPER I TELEMARK

Foto: Thor Olav Sørensen

Foto: Preben Herregården
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JANUAR

02.01 Kajakktrening Vinjehuset Vinje Turlag Alle Lett

06.01 Tur til Fritidsparken Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

12.01 Trugetur Vinje Turlag Alle Middels

13.01
Førstehjelpskurs eller ambassadørkurs for 
deltagere og hjelpere

Klart det går Funksjonshemmede Lett

13.01 Tur til Ulvsvann Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

20.01 Tur til Broken Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

23.01 24.01 Vintertur på ski til Sommerseter
Skien Turlag Aktiv

Turvante Middels

23.01 24.01 Topptursamling for damer på Raulandsfjell Vinje Turlag
Fjellsportinteresserte 
damer

Krevende

27.01 Tur til Geiteryggen Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

29.01 Måneskinnstur ved Rytterspranget kl 18.00 Gautefall Turlag Alle Lett

29.01 Måneskinnstur på ski Skien Turlag Aktiv Turvante Lett

FEBRUAR

03.02 Tur til Galtetjern Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

05.02 07.02
Heisbasert frikjøringshelg ved Raulandsfjell 
alpinanlegg

Fjellsport Fjellsportinteresserte Krevende

07.02 Kom deg ut-dagen 
Alle turlag

Barnefamilier Lett

10.02 Tur til Åletjern Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

13.02 Skitur på Svanstul Klart det går Funksjonshemmede Lett

16.02 Trugetur Vinje Turlag Alle Lett

17.02 Tur til Kverndammen Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

22.02 25.02 Friluftsskolen i Bamble
DNT Telemark/Barnas 
Turlag Bamble

Barn 10-13 år Lett

24.02 Ambassadørkurs på Gautefall Gautefall Turlag Alle Lett

24.02 Tur til Skotfosstien Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

27.02 Måneskinnstur på ski Skien Turlag Aktiv Turvante Krevende

27.02 28.02 Vafflevakt og skihelg Skien Turlag Aktiv Turvante Lett

Lett:  
Passer for alle

Krevende:  
Bør være trent

Middels:  
Krever litt trening

Ekspert:  
Erfaren, med god kondisjon

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 
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MARS

03.03 Tur til Fortet i Langesund Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

07.03 Skitur til Kabrettstaulfjellet Kviteseid Turlag Voksne Krevende

07.03 Skitur fra Breiset til Svanstul Skien Turlag Aktiv Turvante Krevende

10.03 Tur til Solummarka Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

13.03 Dagstur til Lifjell ''Høgruta'' (fjellskitur) Fjellsport Fjellsportinteresserte Krevende

13.03 Hundekjøring i Luksefjell Klart det går Funksjonshemmede Lett

14.03 En gammel klassiker på ski
Skien Turlag Aktiv

Turvante Middels

16.03 Trugetur Vinje Turlag Alle Lett

17.03 Tur til Frydentopp Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

20.03 Årsmøte i Vrådal DNT Telemark Alle Lett

21.03 Skitur til Bærhomsfjellet Kviteseid Turlag Voksne Middels

24.03. Tur elvelangs på Vestsida Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

25.03 Årets dugnadsmøte Bamble Turlag Dugnadere Lett

APRIL

07.04 Tur til Brentås Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

11.04 11.04
Tur på Levangsheia - Kragerøs "villmark" ut 
mot havet

Kragerø Turlag Turvante Middels

14.04 Tur til Vold Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

17.04 Topptur Haukelifjell Vinje Turlag Fjellsportinteresserte Krevende

17.04 Kajakktrening Vinjehuset Vinje Turlag Alle Lett

17.04 Guidet tur på Jomfruland
DNT Øitangen

Alle Lett

18.04 Guidet tur på Jomfruland DNT Øitangen Alle Lett

21.04 Tur til Tretterberget Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

22.04 Tur til Kverndammen DNT Senior Skien Seniorer Lett

23.04 25.04 Vårtoppturhelg Haukeli (randonée) Fjellsport Fjellsportinteresserte Krevende

24.04 Blåveistur til Rustankollen Klart det går Funksjonshemmede Lett

24.04 Guidet tur på Jomfruland DNT Øitangen Alle Lett

25.04 25.04 Kyststien fra Stabbestad til Bekkevika Kragerø Turlag
Lang tur - over 12 km - 
bør ha god form

Middels

25.04 Frierstien med is i Brevik Skien Turlag Aktiv Turvante Middels 

25.04 Guidet tur på Jomfruland DNT Øitangen Alle Lett

28.04 Tur til Eek Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

30.04 01.05 "Henge Ute" Nybegynnere Skien Turlag Aktiv Nybegynnere Lett

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

MAI

05.05 Opptur DNT Telemark 8. klassinger Lett

05.05 Tur til Gunborgdalen Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

07.05 09.05 Yoga på Jomfruland
Skien Turlag Aktiv

Nybegynnere og 
erfarne

Lett

08.05 Kajakktrening Vinjehuset Vinje Turlag Alle Lett

09.05
Søndagstur Sibjørntjern-Gårdemmen, 
Herre

Bamble Turlag Alle Lett

09.05 Gumøy - Vestre og Østre Gumøyknuten Kragerø Turlag
Lang tur - over 15 km - 
bør ha god form

Middels

12.05 Seniortur til Korsvann i Kroken Gautefall Turlag Seniorer Middels

12.05 Tur til Fugletårna Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

19.05 Tur til Gamlestulen Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

20.05 Topptur  til Skriua - Geoparken Siljan Turlag Alle Lett

20.05 Langangen DNT Senior Skien Seniorer Lett

23.05 Dagstur til Moshei ved Fagerliheia Gautefall Turlag Alle Middels

26.05 Rundtur ved Nevlunghavn. Bamble Turlag Alle Lett

26.05 Hverdagstur til Blåkollen i Kjosen Gautefall Turlag Alle Middels

26.05 Tur til Geiteryggen Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

28.05 30.05 Tur til Øitangen, Jomfruland Klart det går Funksjonshemmede Lett

29.05 Topp 7 Skien Turlag Aktiv Turvante Middels

30.05 Kyststiens dag. Bamble Turlag Alle Lett

30.05 Tur til gamle husmannstufter Kviteseid Turlag Voksne Middels

JUNI

juni Tur til Skorve Seljord Turlag
Langtur - noe 
krevende

Middels

01.06 Villblomstens dag
Siljan Turlag / Siljan 
Historielag

Alle/Voksne Lett

02.06 Tur til Kilebydga Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

03.06 Tur til Sortilen DNT Senior Skien Seniorer Lett

04.06 06.06 Sommerskitur på Haukelifjell 
Kviteseid Turlag  /  Skien Turlag Aktiv

Voksne Krevende

06.06 Tur Vindfjell - Skjæsjø Siljan Turlag Voksne Krevende

06.06 Lårdalstigen Kragerø Turlag
Langtur! - over 16 km 
- mye opp og ned! bør 
ha god form

Krevende

22



 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

06.06 Dagstur til Canvas hotel
Gautefall Turlag

 Voksne Krevende

09.06
Historisk rundvandring på nedre del av 
Stathelle

Bamble Turlag Alle Lett

09.06 Seniortur til Henseidvann Gautefall Turlag Alle Lett

09.06 Campingtur til Guslandmarka Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

13.06 Kanotur Kragerø Turlag
Bør ha erfaring med 
padling

Middels

13.06 Dagstur på Saltveien Gautefall Turlag Voksne Krevende

16.06 Hverdagstur til Trollfjell i Kroken Gautefall Turlag Alle Middels

16.06 Grilltur til Flekkeren Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

19.06 Aktivitetsdag på Flekkerhytta
Klart det går

Funksjonshemmede Lett

19.06 20.06 Padlekurs/våtkort Vinje Turlag Alle over 14 år Lett

20.06 Guidet rundtur på Arøya Bamble Turlag Alle. Middels

20.06 Villblomstens dag Gautefall Turlag Alle Middels

20.06 Tur til Førheinutane Kviteseid Turlag Voksne Krevende

JULI

juli Tur til Lifjell Seljord Turlag Langtur - krevende Middels

juli Tur til Brattefjell Seljord Turlag
Langtur - noe 
 krevende

Middels

05.07 09.07 Trekanten i Rondane Gautefall og Skien Turlag Voksne Krevende

18.07 25.07
Rubenstur - ukestur 
på Hardangervidda
Klart det går

Personer med fysiske 
funksjonsnedsettelser

Krevende

18.07 Padletur Vinje Turlag Alle Middels

AUGUST

04.08 Hverdagstur til Ørnefjell i Tørdal Gautefall Turlag Alle Middels

06.08 08.08 Kurs i turpadling Vinje Turlag Alle over 14 år Middels

08.08 Torget rundt - Brunkeberg Kviteseid Turlag Alle Lett

11.08 Seniortur i lysløypa i Kjosen Gautefall Turlag Alle Middels
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14.08 Kystdag på Krogshavn, Langesund
Klart det går

Funksjonshemmede Lett

14.08 Fjelltur på Haukelifjell Vinje Turlag Fjellvante Krevende

15.08 Dagtur på Holmtjennheia Gautefall Turlag Alle Middels

15.08 Sandseterfjell Tveitefjell og Grasdalen Skien Turlag Aktiv Turvante Middels

18.08 Rundtur Hydrostranda-Vinjestranda Bamble Turlag Alle Middels

18.08 Tur til Drengen Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

19.08 Sommerfest for dugnadsfolk og turledere Bamble Turlag
Sommerfesten er 
for dugnadsfolk og 
turledere i BTL

Lett

21.08 22.08 Overnattingstur til Gaustatoppen Skien Turlag Aktiv Voksne Middels

22.08 Sondagstur til Bossnuten Vinje Turlag Alle Krevende

24.08 Topptur til Ramsås - Geoparken Siljan Turlag / Geoparken Alle Lett

25.08 Hverdagstur til Einersknatten på Lia Gautefall Turlag Alle Middels

25.08 Tur til Sandodden Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

27.08 29.08 Helgetur til Mogen Turisthytte  
Bamble Turlag

Alle, påmelding 
nødvendig

Middels

28.08 29.08 Stisyklinghelg Gautefall Fjellsport Fjellsportinteresserte Krevende

29.08 Heigeitilturen Gautefall Turlag Voksne Krevende

29.08 Tur til Draumenuten Kviteseid Turlag Voksne Middels

29.08 Tur til Øysteinnatten på Lifjell Skien Turlag Aktiv Turvante Middels

august Tur til Brokefjell Seljord Turlag Langtur - krevende Middels

august Tur til Mælefjell Seljord Turlag Langtur - krevende Middels

SEPTEMBER

01.09
Kveldstur til Kilebygda med bær og 
soppsanking

Bamble Turlag Alle Lett

01.09 Turbotråkk Grenland DNT Telemark
Barnehagebarn 
3-6 år

Lett

01.09 Tur til Tveitstul Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

03.09 Turbotråkk Midt-Telemark 
DNT Telemark

Barnehagebarn 
3-6 år

Lett

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 
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04.09 05.09 Natt i naturen
Barnas Turlag Nome, 
Bamble, Kviteseid, Vinje 
og Siljan

Barnefamilier Lett

04.09 05.09
Overnattingstur til Bø og frivillig tur til 
Gygrestolen

Klart det går Funksjonshemmede

Lett, 
valgfrie 
krevende 
aktiviteter

04.09 Laurdagstur til Brattskarnuten Vinje Turlag Alle Middels

05.09 Kom deg ut-dagen
Alle turlag

Alle Lett

08.09 Tur til Storemyr Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

12.09 Bystien Kragerø Turlag
LANG tur! 22 km - 
God form påkrevd

Krevende

15.09 Rundtur i området ved Eik Bamble Turlag Alle Lett

15.09 Seniortur til Dukefoss Gautefall Turlag Alle Lett

15.09 Tur til Fjelldalen Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

16.09 Lavoen ved Solsikke barnehage Barnas turlag Kragerø Alle Lett

17.09 19.09 Rundtur i Sauheradfjella
Skien Turlag Aktiv

Turvante Krevende

18.09 Fjelltur Nupseggi/Haukelifjell Vinje Turlag Fjellvante Krevende

19.09 Havrefjell / Ormefjell Kragerø Turlag Middels tur - 10 km Middels

19.09 Dagstur til Solholmfjell Gautefall Turlag Voksne Krevende

19.09 Tur til Mannslagarnuten Kviteseid Turlag Voksne Krevende

21.09 Topptur Middagskollen på Auen Siljan Turlag Voksne Krevende

22.09 Tur til Jyplevika Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

26.09 Ut i det blå Skien Turlag Aktiv Turvante Middels

29.09 Tur til Golfbanen på Jønnevald Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

OKTOBER

06.10 Tur til Solummarka Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

10.10 Topptur til Bjørndalsfjell Skien Turlag Aktiv Turvante Middels

13.10 Tur til Trytetjern
Skien Turlag Lavterskel

Alle Lett

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 
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16.10 Fisketur til Garvann Klart det går Funksjonshemmede Lett

20.10 Tur til Jarseng Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

22.10 24.10 Lokallagssamling i Vrådal DNT Telemark Alle Lett

27.10 Tur til Rafdalstien Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

NOVEMBER

03.11 Tur til Fiskebekkåsen Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

10.11 Tur til Vassbotn Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

13.11 Klatring og gåtur i Fritidsparken
Klart det går

Funksjonshemmede Lett

17.11 Tur til Tømmermarka Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

24.11 Tur til Geiteryggen Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

DESEMBER

01.12 Tur til Limistien Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

08.12 Tur til Fritidsparken Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

11.12 Juleavslutning på Rubensplass Klart det går Funksjonshemmede Lett

15.12 Juleavslutning Skien Turlag Lavterskel Alle Lett

16.12 Adventstur til tårnet på Vealøs
Skien Turlag Aktiv

Alle Lett

Hytte-til-Hyttetur Skien Turlag Aktiv Turvante Middels

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

Turene vil kunne endres og det er påmelding i forkant. 
Se oppdatert informasjon på www.telemark.dnt.no/aktiviteter
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Her i Telemark har turlag rydda og merka mange 
hundre nærturer. Dette er alt fra toppturer få 
kilometer fra bysentrum til skogsvandringer 
blant flotte vann og viktige kulturminner. På 
nærtursida finner du noen av disse turene, 
sortert etter område.

Har du et turforslag?
Har du forslag til turer som ikke er å finne i våre 
lister? Da er det mulig å få disse gjort tilgjenge
lige for andre på UT.no ved å ta kontakt med oss 
med følgende informasjon:

Tur-/stedsbeskrivelse: en liten tekst, et par 
linjer, om turen eller stedet. Hvordan kommer man 
seg dit? Er det en merket sti? Kan man ta bussen 
dit? Er det en parkeringsplass der? Skriv gjerne om 
det er noe spesielt å se underveis på turen eller om 
det er plasser med fin utsikt underveis.

Turpost: dette er et punk (topp, vann, gapahuk 

etc.) som du ønsker skal bli mulig å registrere et 
besøk ved. For å få dette punktet på rett plass i 
appen må enten GPSkooridnatene til punktet, 
eller et skjermbilde av kartet på mobilen som 
viser hvor puinktet er, sendes til oss.

Bilder: et par bilder som viser til selve stedet 
eller turen man gjerne vil vise frem. Bildene må 
være i ok kvalitet og ikke vise enkeltpersoner, 
men gjerne utsikt eller noe konkret fra turen/
stedet som kan være med å «selge» turen.

GPX: Hvis turen følger en merket løype eller 
en tråkket sti, vil det enkleste være å sende oss 
GPX-filen av turen dit. Da sikrer vi at andre som 
ønsker å gå turen får et så presist bilde av hvor 
turen går som mulig. Husk å redigere GPX-fila 
før den sendes til oss.  

Send tur/stedsbeskrivelse, turpost, bilder og 
GPX/koordinater direkte til DNT Telemark sin 
nærtursansvarlige Michael.Quist@dnt.no eller 
ditt lokale turlag.

Hvis du lurer på noe mer, trenger flere turtips 
eller ønsker å kjøpe nye kart eller nytt utstyr til 
kommende turer, er du hjertelig velkommen 
innom vårt tursenter i Torggata 15 i Skien! 

Du trenger ikke å dra langt 
for de gode turopplevelsene! 

I dette programmet får du en oversikt 
over alle fellesturer du kan bli med på, 
men om du trenger inspirasjon til nærturer 
i ditt område, som du kan oppsøke på egen 
hånd, kan du gå inn på vår nærturside: 
www.telemark.dnt.no/nrturer.
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KURS

Bli med på kurs i 2021!
Det er lite som slår det å lære noe nytt og spennende. På kurs med DNT Telemark får du i tillegg nye 
naturopplevelser, blir kjent med nye folk og får et nettverk med andre som er glad i friluftsliv. 

DNT Telemark og de lokale turlag holder alt 
fra ferskingkurs og kart og kompasskurs, til tur
lederkurs for alle som kan tenke seg å viderefor
midle friluftsgleden, og ta med andre på tur. 
På våre kurs er det alltid sertifiserte instruktører og 

kursholdere som hjelper deg med å få den kunn
skapen du trenger for å drive med akkurat det du 
har lyst til. Du finner alle våre kurs ved å gå inn 
på vår turkalender på telemark.dnt.no/aktiviteter. 
På neste side finner du kursene du kan ta i 2021.
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

21.01 Kart- og kompasskurs - inn DNT Telemark Alle  enkel

28.01 Ambassadørkurs - digitalt DNT Telemark Alle enkel

24.02 Ambassadørkurs - Gautefall
DNT Telemark/Gautefall 
Turlag

Alle enkel

18.03 Kart- og kompasskurs - inn DNT Telemark Alle enkel

Mars/
april

Vinterturlederkurs - 2 helger Mogen/Kalhovd
De med sommer-
turlederkurs /eller 
relevant erfaring

krevende

15.04 Ambassadørkurs - Skien - Bjørn DNT Telemark Alle enkel

17.04 Nærturlederkurs - Grenland DNT Telemark 
De med 
ambassadørkurs 

enkel

28.04 Nærturlederkurs - Grenland DNT Telemark 
De med 
ambassadørkurs 

enkel

Mai Ambassadørkurs - Kragerø DNT Telmark/Kragerø Alle enkel

05.05 29.04 Kart- og Kompasskurs - ute våren DNT Telemark Alle middels

08.05 09.05 Fersking kurs - våren - Grenland DNT Telemark Alle enkel

19.05 20.05 Kart- og Kompasskurs - ute våren DNT Telemark Alle middels

Juni Grunnleggende turlederkurs - Kragerø DNT Telemark/Kragerø
De med 
ambassadørkurs 

middels

10.06 Ambassadørkurs - Seljord
DNT Telemark/Seljord 
Turlag

Alle enkel

05.08 Ambassadørkurs - Skien Bjørn DNT Telemark Alle enkel

07.08 08.08 Grunnleggende turlederkurs - Seljord
DNT Telemark/Seljord 
Turlag

De med 
ambassadørkurs 

middels

14.08 Nærturlederkurs - Grenland DNT Telemark 
De med 
ambassadørkurs 

enkel

25.08 Kart- og Kompasskurs - ute seinsommeren DNT Telemark Alle middels

27.08 29.08 Sommerturlederkurs del 1 - Mogen? 
DNT Telemark- Vinje 
turlag

For de med 
grunnleggende 
turlederkurs /eller 
relevant erfaring

krevende

28.08 Nærturlederkurs - Krokan
DNT Telemark - Rjukan- 
Krokan

De med 
ambassadørkurs 

enkel

04.09 05.09 Fersking kurs - høst - Grenland DNT Telemark Alle enkel

18.09 19.09 Turledersamling Øitangen DNT Telemark 
Alle som er utdan-
net turleder eller 
vil bli! 

enkel

24.09 26.09
Sommerturlederkurs del 2 
Kalhovd ubetjent

DNT Telemark- Vinje 
turlag

For de med 
grunnleggende 
turlederkurs /eller 
relevant erfaring

krevende

25.09 26.09 Grunnleggende turlederkurs - Skien 
DNT Telemark- Skien 
Turlag

De med 
ambassadørkurs 

middels

14.10 Kart- og kompasskurs - inn DNT Telemark Alle enkel

23.10 Nærturlederkurs - Lokallagsamlingen DNT Telemark - 
De med 
ambassadørkurs 

enkel

25.11 Kart- og kompasskurs - inn DNT Telemark Alle enkel
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Det finnes så mange omsorgsfulle, ivrige og dyktige turledere 
i DNT-systemet som gjerne vil ha enda flere på laget. Kan du 
tenke deg å bli med i turledergjengen?

Dette er turlederstigens fire moduler: 

Modul 1 - Ambassadørkurs: 
Ambassadørkurset er det første trinnet i turleder
stigen til DNT, som gir en kort innføring i DNTs 
viktigste områder. Både historikk, formål og 
strategier, aktiviteter, naturvern, friluftsloven og 
allemannsretten. Dette er et tre timers teoretisk 
kurs som er obligatorisk for alle turledere i DNT. 
Kurset egner seg også godt for styremedlemmer, 
nyansatte, samarbeidspartnere med flere. 

Modul 2 - Grunnleggende turlederkurs: 
På dette kurset lærer du å lede turer på sommerstid 
på sti og vei i nærmiljøet. Du lærer også om tur
lederrollen, turplanlegging, kart, orientering og 
bekledning. I tillegg er et viktig element i opplæ
ringen å lære hvordan en inspirerer og motiverer 
deltakerne på tur. En må ha bestått ambassadør
kurset før en kan ta dette kurset.

Modul 3 - Sommerturleder:  
Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger for 
å lede turer i høyfjellet og turer over flere dager. 
En må søke om plass på kurset, og deltakerne 

velges ut med grunnlag i erfaring og kompetanse. 
Målet med kurset er at alle skal føle seg trygge 
på å lede turer i fjellet om sommeren. Kurset går 
over to helger, og en får kunnskap gjennom teori 
og praksis.

Modul 4 - Vinterturleder: 
Dette er det siste steget på turlederstigen. Etter 
endt kurs vil en kunne lede alle turer som arran
geres av DNT gjennom hele året. 

Å være turleder gir erfaringer som er nyttige både i jobbsammenheng og i livet 
generelt. Du lærer hvordan man leder og motiverer andre, møter mange 
nye ansikter og utvider opplevelseshorisonten. 

For å bli turleder må du følge DNTs turlederstige. Turlederstigen er modul-
basert, som vil si at kursene bygger på hverandre og gjennomføres i stigende 
rekkefølge. Da starter du med ambassadørkurset, går videre til grunnleg-
gende turlederkurs, før du søker deg inn på sommerturlederkurset og til 
slutt vinterturlederkurset. Om en kun vil lede korte turer på merka stier om 
sommeren, trenger en ikke gå lenger på stigen enn grunnleggende turleder-
kurs. Om du gjerne vil lede flerdagsturer til fjells på sommertid, er sommer-
turlederkurset det du må ha i bagasjen. Helt på toppen av stigen finner du 
kurset som gir deg både kunnskap og trygghet til å lede turer i det lunefulle 
vinterfjellet, nemlig vinterturlederkurset.  
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Lengter du etter en lang tur på Hardangervidda 
eller kortere turer med appelsin og kvikklunsj i 
lomma? Kanskje kortspill foran peisen i tjukke 
sokker og ullgenser, eller en soloppgangstur til 
Telemarks tak kan friste? Våre betjente hytter 
står klare til å ta deg imot.

Kalhovd Turisthytte og Mogen Turisthytte tilbyr 
fantastisk gammeldags påske. Under oppholdet 
her får du servert tradisjonsrik mat og det blir 
rom for mye kos. Dette er to hytter som både er 
perfekte steder å avslutte turen med en velfor
tjent feiring, og fine utgangspunkt for turer 
over vidda. 

På disse to hyttene kan du bestille en påskepakke 
for opphold med aktiviteter for barnefamilier, 

med blant annet høydepunktet for mange som 
er festmåltidet på påskeaften.
Gaustatoppen Turisthytte tilbyr både vaffelkos, 
utsikt og ikke minst adrenalin for erfarende 
skifolk. Opplev soloppgangen på 1883 moh. eller 
ta en fullmånetur med utsikt over en sjettedel av 
fastlandsNorge. Om dere er en større gruppe, 
kan dere forhåndsbooke opphold og få mulighet 
til å overnatte på hytta som har plass til 11 gjester.

Vinter er ikke bare hyggelig på fjellet.  Vinter    stemning 
og ro finner man også på DNT Øitangen på 
Jomfruland. Bestill en matkasse fra Spar i Bamble, 
og ta en tur til Øitangen med venner og familie. 
Spaser gjennom spennende natur og kulturland
skap, og hør på bølgeskvulp mot rullesteinstrendene 
 kanskje med en stor termos med varm kakao. DNT 
Telemark tilbyr spennende guiding for en ekstra 
lærerik opplevelse på øya. 

Hyttene til fjells og sjøs gleder seg til å ta dere imot!

Vinter til fjells og sjøs
Er det lys i enden av tunnelen? Det tror 
vi, og gleder oss til å åpne fjellhyttene for 
vintersesongen også i 2021!
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Som frivillig i DNT Telemark blir du med i et 
 sosialt fellesskap og får mange nye, spennende 
opplevelser. Du kan selv velge hva du blir med på 
av aktiviteter. Vi har alt fra løypedugnader til ak
tivitetsarbeid. DNT Telemark arrangerer mange 
store arrangementer gjennom året, og som frivil
lig kan du bli med på å planlegge og gjennomføre 
disse. Dette er blant annet arranmgementer som 
Kom deg utdagen, Opptur og TurboTråkk. 

Lyst til å bli med? Finn den eller de aktivitetene 
du synes virker spennende, og få naturopplevel
ser for livet!
For spørsmål kan vi kontaktes på mail: 
telemark@dnt.no eller på telefon: 35 53 25 55

Og ta gjerne turen innom tursenteret vårt i 
 Torggata 15 I Skien!

Planen er å lansere dette våren 2021 i DNT 
 Telemark. Det vil gjøre det enklere å finne akkurat 
de dugnadene som DU har lyst å bidra på, samtidig 
som det vil bli en kommunikasjonsplatform.

Dette lages i samarbeid med Mobilise, som leverer 
en hyllevare til mange frivillige  organisasjoner, 
og vi har vært med å tilpasse systemet til DNT 
sine behov. Det vil både komme en mobilversjon 
og en desktopversjon, og vi i DNT Telemark vil 
selvsagt være med å hjelpe til når du har spørs
mål eller trenger hjelp med registeringen.

Dette gjør vi fordi
 Det har en egenverdi å være med som frivillig:
 det er sosialt og givende.
 Innsatsen fra frivillige bidrar til at mange får
 oppleve det enkle friluftslivet. 
 Vi ønsker å legge til rette for enda mer frivillighet.
 Vi ønsker at det skal være enkelt å være frivillig.
 Vi ønsker at hver enkelt frivillig skal få god
 oppfølging. 
- Det skal være enkelt å finne informasjon, 
 se oversikt over oppdrag m.m. 
 Det skal være lett å komme inn som ny frivillig,
 få oversikt, bli tatt godt imot og inkludert.

Vil du få nye opplevelser og 
samtidig gjøre noe for andre?

Frivillighet i fokus

I DNT Telemark er det mange hundre frivillige. Disse menneskene er med I dugnads-
grupper, arrangerer turer, holder kurs eller stiller opp der det trengs. Det som er felles-
nevneren er at alt er på egne premisser – som frivillig bestemmer du helt selv hva du 
vil delta på!

DNT Telemark jobber i disse dager sammen med flere andre foreninger 
for å få et system som gjør det enda enklere for deg å bli/være frivillig i DNT.
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Sigurd er med på TiTopper’n fordi han syns det 
er hyggelig i naturen og fordi man blir sterkere i 
beina. Egentlig er Gaustatoppen favoritttoppen 
(som han har gått 6 ganger), men av Tistopper
ne i Grenland, så er det Nare som er nummer 1. 
Sigurd har fullført 9 ganger (litt hjelp av bære
meis i starten), og en av søstrene hans har full
ført 10 år  så dette er en aktiv familie. Sigurd 
mener det er viktig å ha noe godt i sekken på tur, 
for eksempel Hubba Bubba, og tipser også om at 
det kan være trivelig med noen navneleker eller 
lignende mens man går.

Klar for Ti-Topper’n 2021?
En som er veldig klar er Sigurd, som skal begi seg ut på sitt tiende år med 
Ti-Topper’n – og han har kun fylt 9 år!
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DNT Telemark ha et pågående nærturprosjekt, 
der en av målsettingene har vært å støtte frivil
ligheten i å etablere flere Ti-Toppere rundt om 
i fylket, og skape et helårstilbud. Derfor ble det 
i 2018 etablert en vinterlig skiutgave av TiTop
per’n  et konsept som har stor suksess både i 
Grenland, Tinn og Siljan på sommerhalvåret. 

DNT Vestfold og Telemark, sammen med Tele
mark og Vestfold skikrets, viderefører også i år 
prosjektet med turposter på ski. «Ti på Ski» er 
det nye navnet, og dette er et tilbud til alle som 
er glad i å tilbringe tid i naturen med ski på beina. 

Finn de digitale skiturpostene som er satt opp, 
og registrer skituren din digitalt ved bruk av 
 «SjekkUT»-appen. Alle postene er å finne i 

 preparerte vinterløyper, og noen er i tilknytning 
til DNT sine hytter i fylket. 

Last ned SjekkUT og søk opp listen «Ti på ski i 
Vestfold og Telemark». Da vil du få opp alle pos
tene. Voksne kan sjekke inn via appen, og barna 
kan benytte registreringsskjema som kan las
tes ned fra nettsidene til Telemark og Vestfold 
skikrets og DNT Telemark. Skjemaet er også 
sendt til alle skiklubbene i fylket. 

”Ti på ski” er aktiv fra 1. desember til 30. april. 
Målet for 2020 er 75 ulike turposter fordelt i hele 
fylket. Da er det ingen unnskyldning for ikke å 
komme seg ut å få nye naturopplevelser på nye 
steder.

Gå Ti-Topper’n – på ski!
DNT Telemark har et pågående nærtur-prosjekt, der en av målsettingene har vært å 
støtte frivilligheten i å etablere flere Ti-Toppere rundt om i fylket, og skape et helårs-
tilbud. Derfor ble det i 2018 etablert en vinterlig skiutgave av Ti-Topper’n - et konsept 
som har stor suksess både i Grenland, Tinn og Siljan på sommerhalvåret. 
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Årsmøter 2021
 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er møtet for 

10.02 Årsmøte i Vinje Vinje Turlag Alle

10.02 Årsmøte i Gautefall Gautefall Turlag Alle

10.02 Årsmøte i Kviteseid Kviteseid Turlag Alle

10.02 Årsmøte i Seljord Seljord Turlag Alle

16.02 Årsmøte i Tinn Tinn Turlag Alle

18.02 Årsmøte i Bamble Bamble Turlag Alle

18.02 Årsmøte for DNT Senior Skien DNT Senior Skien Seniorer

18.02 Årsmøte i Siljan Siljan Turlag Alle

25.02 Årmøte i Skien Skien Turlag Alle

03.03 Årsmøte i Kragerø Kragerø Turlag Alle

20.03 Årsmøte for hele DNT Telemark DNT Telemark Alle

Noe for deg? Les mer på: https://telemark.dnt.no/rubenstur

KUNNE DU TENKT DEG Å VÆRE HJELPER 
PÅ RUBENSTUR 2021?

Hvert år arrangeres Rubenstur, en tilrettelagt fjelltur i 
regi av DNT Telemark. Turen varer en uke, finner sted 
på Hardangervidda og er for personer med fysiske 
funksjonsnedsettelser. 

For å gjøre dette mulig trenger vi frivillige som vil 
bli med på turen. Som hjelper vil du være med på 
planlegging og gjennomføring av turen. Underveis vil 
du hjelpe til med alt fra å støtte deltakere over bekker, 
bære ryggsekker og lage mat i camp.  
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Takk til våre tursponsorer!
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Norges grønneste trykkeri!


