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Aktiviteter fra fjord til fjell



DNT Telemark

2021 ble også et år preget av restriksjoner og avstand. Vi starter 2022 med restriksjoner, 2021 ble også et år preget av restriksjoner og avstand. Vi starter 2022 med restriksjoner, 
men nå håper vi at vi kan gå tilbake til mer normal drift, og våre turlag har planlagt sine men nå håper vi at vi kan gå tilbake til mer normal drift, og våre turlag har planlagt sine 
aktiviteter i håp om at de skal kunne gå tilnærmet som normalt – med avstand og håndsprit aktiviteter i håp om at de skal kunne gå tilnærmet som normalt – med avstand og håndsprit 
i sekken. Vi ber likevel alle benytte turkalenderen på vår nettside www.telemark.dnt.no og i sekken. Vi ber likevel alle benytte turkalenderen på vår nettside www.telemark.dnt.no og 
turlagenes Facebooksider som sikre kilder for kommende aktiviteter, da vi ved trykking av turlagenes Facebooksider som sikre kilder for kommende aktiviteter, da vi ved trykking av 
dette programmet ikke vet helt hvordan dette året blir heller.  dette programmet ikke vet helt hvordan dette året blir heller.  
  
Vi håper likevel at dette programmet kan være med på å gi deg god inspirasjon, og at du Vi håper likevel at dette programmet kan være med på å gi deg god inspirasjon, og at du 
finner turer og aktiviteter i programmet som du kan tenke deg å bli med på!  finner turer og aktiviteter i programmet som du kan tenke deg å bli med på!  
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Hvem er DNT Telemark?Hvem er DNT Telemark?
DNT Telemark har Turlag og Barnas Turlag i de fleste deler av Telemark. I tillegg har vi DNT Telemark har Turlag og Barnas Turlag i de fleste deler av Telemark. I tillegg har vi 
ulike turgrupper, som ungdomsgrupper, juniorgrupper og seniorgrupper. DNT Telemark ulike turgrupper, som ungdomsgrupper, juniorgrupper og seniorgrupper. DNT Telemark 
drifter 23 hytter og gapahuker, og har over 1000 km med løyper. Organisasjonen består drifter 23 hytter og gapahuker, og har over 1000 km med løyper. Organisasjonen består 
i hovedsak av frivillige, som på dugnadsbasis gjør alt fra å rydde og merke løyper til å i 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 administrasjon i Torggata 15 i Skien, arrangere turer og arrangementer. I tillegg er det en administrasjon i Torggata 15 i Skien, 
med turinformasjon og butikk. Har du spørsmål eller trenger turtips? Du når oss på 35 53 med turinformasjon og butikk. Har du spørsmål eller trenger turtips? Du når oss på 35 53 
25 55 og telemark@dnt.no.  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

Notodden Turlag
DNT Telemark

Seljord Turlag
DNT Telemark

Vinje Turlag
DNT Telemark

Tokke Turlag
DNT Telemark
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VÅRE HYTTER:
Velkommen til våre hytter! Da vi gikk i trykken med dette programmet i 
januar 2022, måtte alle hyttene våre bookes på forhånd, og det var ikke mulig 
å komme på drop in-besøk. Vi vet fortsatt ikke hvordan resten av året blir, 
men vi tar som utgangspunkt at dette også blir gjeldende utover i 2022.

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

UBETJENTE MED DNT-NØKKEL
Disse hyttene låses til vanlig opp med turistforeningens universalnøkkel. 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 hvordan du kommer deg inn på hytta i år.

Solumhytta: 
Denne perlen ligger i Luksefjell 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 DNT-nøkkel. Se www.UT.no for 
booking og mer informasjon. 

Sommerseter Stallen: 
Hytta ligger sør for fiskevannet Eiangen i et 
ypperlig turterreng. Her har du turmuligheter 
i alle retninger. Sommerseter består av to 
helårsåpne hytter, Stallen (ubetjent med DNT-
nøkkel) og Foreningshytta (ubetjent med 
spesialnøkkel). Se www.UT.no for booking og 
mer informasjon.

Himingsjå: 
Himingsjå er en stor og flott turisthytte på 
Lifjell med 45 sengeplasser. Hytta ble åpnet 9. 
september 2017 av Notodden Turlag, og det er 
turlaget som drifter hytta. Omkranset av 
Himingen, Slettefjell og Rognlifjell ligger 
 Himingsjå turisthytte på en liten høyde i sør-
enden av Pråmtjønn. Hytta ligger 715 meter 
over havet, ikke langt fra Gavlesjå i sør-vest. 
Himingsjå er en ubetjent turisthytte, og er låst 
med standard DNT-nøkkel. Se www.UT.no for 
mer informasjon om hytta og booking.

DNT har et  
hyttetilbud 

til enhver 
anledning!
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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

Tokke Turlag
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.

Skarpenæring:
Denne hytta ligger på Krokheia i Kragerø, og er 
foreløpig stengt for renovering. Når hytta åpner 
igjen vil det bli mulig å overnatte, og DNT-medlem-
mer vil få tilgang med sin DNT-nøkkel. 
Se www.UT.no for mer informasjon.  

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 DNT-nøkkel. 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: 15.04 - 18.09. 
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: 01.05 - 16.10. 
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. 
Kan bookes hele året. Booking: oitangen@dnt.no.

Flekkerhytta:
Hytta ligger ved vannet Flekkeren på Svanstul i Sauheradfjella. 
Hytta har vei helt fram og passer ypperlig for barnefamilier og 
 eldre. Utleieenheten ligger i andre etasje i bygget, mens det i 
1. etg er et aktivitetssenter med kanoer, lavvoer og annet. Ved 
 booking får du hele 2. etg. til disposisjon. Kan bookes hele året. 
Se www.UT.no for booking og mer informasjon.

Sommerseter:
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.

Krokan Turisthytte:
Krokan Turisthytte er Norges første turisthytte. Selve hovedhytta 
kan ikke bookes, men det ligger to koselige hytter rett ved siden 
av. Disse er ubetjente, og åpner for booking i midten av mai. Om 
sommeren er det kafé i hovedhytta. Se www.UT.no for booking og 
mer informasjon om de to utleiehyttene.  
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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 overnatting og mat.

DNT-SAMARBEIDSHYTTER

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: 12.02-29.05 
(vintersesong) og 30.05-16.10 
(sommersesong med mulighet 
for å booke overnatting). 
Booking: se gaustatoppen.dnt.no 
for mer informasjon om 
booking.

Kalhovd turisthytte:
Denne turisthytta finner du 
sørøst på Hardangervidda, det 
går bilvei helt fram om som-
meren og det er mange turmu-
ligheter sommer som vinter. 
Hytta er ubetjent deler av 
sesongen. Se ut.no for åpnings-
tider. Åpningstider betjent del: 
18.03-17.04, 24.06-11.09 og 24.-
26.09. Booking betjent del: se 
kalhovd.dnt.no for informasjon 
om booking. 

Dette er privateide- og drifta 
hytter som gir alle DNT- 
medlemmer rabatt. 

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 høy-
fjellet. Lifjellstua har en egen 
ubetjent del, kalt  Harebu, 
som er åpen hele året med 
DNT-nøkkel.

Mogen turisthytte:
Denne hytta ligger innerst ved 
vestenden av Møsvatn. Ste-
det har lange tradisjoner som 
innfallsport til selve Hardan-
gervidda og er en av viddas 
eldste turisthytter. Dette er en 
fin base for både korte og lange 
turer i området. Åpningstider: 
08.-18.04 og 24.06-04.09. 
Booking: se mogen.dnt.no for 
informasjon om booking. 
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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. Kragerø 
Turlag holder hytta åpen med 
vaffelsalg hver helg i sommer-
sesongen. 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.

Siljuknatthytta: 
Hytta ligger midt i det 
populære turterrenget vest 
for Skien. Hytta er en åpen 
«stikk-innom-hytte» der folk 
kan møtes og slå av en prat.

Tjennhuken: 
Denne gapahuken ligger ved «Dei 
store tjennane», fire kilometer 
nord for Gautefall. Gapahuken er 
solid lafta og ligger langs DNT- 
ruta Heigeitilløypa.

Brakneshuken: 
Gapahuk i Drangedal, med fantas-
tisk utsikt mot Drangedal og Toke. 
Brakneshuken ble bygget i juni 
2021 av Gautefall Turlag. Det er 
mulighet for en overnatting her.

Ballongfararkoia: 
Åpen dagsturhytte på Lifjell som 
stod ferdig i 2020. Hytta er en 
rekonstruksjon av en tømmerkoie, 
der to franskmenn søkte ly etter 
at de krasjlandet med en varm-
luftsballong i 1870. Like ved hytta 
finner du Ballongfararsteinen.

Trongebu: 
Denne bua ligger plassert på sva-
berga ved Trongane, med utsikt 
til Hesthomvarden på Kyrkje-
bygdheia, Nissedal og fjellene 
rundt. Trongebu er et fint turmål 
i seg selv eller en stopp på veien 
langs Heigeitilløypa.

Venelibu: 
Denne bua ligger i Vrådal ved 
Venelitjønn. Bua har bord 
og benker med liggeplass for 
2-4 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:
Denne gapahukene er helt lik 
Hellesknatten og ligger i Lange-
by i Sandefjord.

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 DNT-medlemmer. 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.

Styggemannshytta: 
Styggemannshytta er en sjarm-
erende og svært enkel hytte 
som ligger i 872 meters høyde 
på toppen av Styggmann på 
Skrim. Herfra har man 360 
graders utsikt. Hytta leies kun 
ut til medlemmer av Tønsberg 
og Omegn Turistforening for 
å minske forsøpling grunnet 
hyttas lave standard. Se 
www.UT.no for booking og 
mer informasjon

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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På Landmannstorget i Skien finner du 
 Friluftslivets Hus. Her, i 1. etasje, ligger 
DNT Telemarks tursenter og butikk. 

Både store og små eventyr krever god planleg-
ging. I Tursenteret hjelper vi deg med å finne 
riktige kart, gi tips om fine turområder og å 
finne de beste veiene både til, og underveis på 
turen. Vi kan også hjelpe deg med hva du bør 
ha med deg og hvordan du best pakker sekken, 
sommer som vinter. 

Det er vi i Tursenteret som hjelper deg dersom 
du har spørsmål om hyttene til DNT Telemark, 
eller trenger hjelp til å bestille opphold. 
Også om du har spørsmål om medlemskap, eller 

OM TURSENTERET
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Sjekk ut alle
 medlemsfordelene 
på telemark.dnt.no

Hos oss kan du 
selge og kjøpe 
brukt turtøy!
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er nysgjerrig på å bli frivillig, så vil vi hjelpe deg 
i Tursenteret! 

I tillegg til gratis turveiledning, har vi også et lite 
butikklokale. Her finner du:
• Kart
• Turutstyr som primus, bålkjeler og 
   drikkesystemer
• Ullundertøy og turklær
• Hengekøyer, liggeunderlag og lakenposer
• Turbøker
Vi fører merker som Bergans, Devold, Aclima, 
Osprey, Fjällräven, Nalgene, Sea to Summit, 
Therm-A-Rest - og flere. 

Vi heier på bærekraftig forbruk, og vil gjerne gi 
deg råd om hvordan du reparerer turutstyret ditt 
istedenfor å kjøpe nytt. 

Kanskje kan du bytte den ødelagte spenna på 
ryggsekken, istedenfor å kjøpe helt ny sekk? Eller 
lappe skalljakka, og gi den et par sesonger til?

Hos oss finner du derfor også forskjellig repara-
sjons- og vedlikeholdsutstyr, blant annet:
• Tear-Aid lappesaker til både skallbekledning og 
vinylmaterialer
• Reservespenner til sekk og bag

• Fluorkarbonfri impregne-
ring til tekstiler
• Lær-voks til støvler og 
hansker
• Reserve-strikk til gamasjer
• Neopren-lim til våtdrakter
• Glidelås-voks

Vi har også et populært bruktstativ etter initiativ 
fra DNT Ung, hvor du kan kjøpe og selge brukt 
turtøy. 

Notodden 
Turlag har også 
et Tursenter, les 
mer om dette på 

side 34
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Besøksadresse Torggata 15, 3717 Skien
Postadresse Postboks 3089, 3707 Skien
Telefonnummer  35 53 25 55 
Epost  telemark@dnt.no

Åpningstider 
Mandag - fredag: 10-16 
Torsdag: 10-18 
Lørdag: 10-14

Som DNT-medlem får 
du alltid 15% rabatt 

på varer i Tursenteret!

Hos oss
 finner du en mengde 
kart, turutstyr, turklær, 

hengekøyer og 
inspirerende turbøker - for 

å nevne noe. 
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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, med blant annet stimer-
king, hyttedrift, arrangementer og turer. Vi har 
aktiviteter for alle aldersgrupper og ferdighets-
nivåer, og tilrettelegger for det enkle friluftslivet 
i hele Telemark. 
Sjekk ut alle medlemsfordelene ved å gå inn på 
www.telemark.dnt.no/medlemskap/.

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 
e-post til telemark@dnt.no eller besøke oss på 
vårt tursenter i Torggata 15 i Skien.

MEDLEMSKAP I DNT TELEMARK
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Familiemedlem 1325

Hovedmedlem 740

Ungdom (13-26 år) 330

Honnør (67 år og eldre) 580

Husstand 405

Barnas Turlag (0-12 år) 1200

Livsvarig medlemskap 18500

Jubileumsmedlemskap (10 årig) 7400

PRISER FOR MEDLEMSKAP I 2022
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I 2022 har vi 12 aktive Barnas Turlag spredt rundt 
i hele Telemark. Du finner Barnas Turlag følgen-
de steder: Bamble, Hjartdal, Kragerø, Kviteseid, 
Midt-Telemark, Nome, Notodden, Seljord, Siljan, 
Skien, Tinn og Vinje.  

Barnas Turlag er en turgruppe for barn fra 0-12 
år, men både foresatte, besteforeldre og søsken 
er velkomne med på tur. Vi arrangerer turer med 
ulikt innhold og varighet. Sjekk programmet og 
finn en tur som passer for dere. 

Har du lyst til å hjelpe til som frivillig i 
Barnas Turlag? Ta kontakt med ansvarlig 

for Barnas Turlag i Telemark, Tore Blaschek, 
på tore.blaschek@dnt.no. 

BARNAS TURLAG

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

FEBRUAR

06.02 Kom deg ut-dagen Alle turlag Alle Lett

27.02
Pilkedag med aking og maling på snø/is i 
Landsmarka

Barnas Turlag Nome Barn Lett

MARS

06.03 Isfisketur til Kilevannet Barnas Turlag  Skien Barn Lett

13.03 Eventyrtur til Ivarshavn Barnas turlag Bamble Alle Lett

26.03 Utekino Barnas Turlag Nome Barn Lett

APRIL

03.04 Pannekaketur til Åletjern Barnas Turlag  Skien Barn Lett

10.04 Vårtur til Svanheia Barnas turlag Bamble Alle Lett

24.04 Tur til Grublebu i Brunkeberg. kl 12.00 BT Seljord / Kviteseid Barnefamilier Lett

MAI

08.05
”Detektivtur innbrudd på Omre Magasin”  
av Jørn Lier Horst"

Barnas turlag Bamble Alle Lett

08.05 Kanopadling i Lunde Barnas Turlag Nome Barn Lett

08.05 Hvitveistur til Rustankollen Barnas Turlag  Skien Barn Lett

22.05 Kyststiens dag Bamble Turlag og BT Bamble Alle Lett

22.05 Frivillighetens dag Siljan Turlag og Barnas Turlag Siljan For alle Lett

JUNI

05.06 Gullgraving i Dyrlandsdalen BT Seljord / Kviteseid Barnefamilier Lett

11.06 12.06

Kanocamp ved Sporevann: Lek og moro, 
 fisking, padling og overnatting i telt, lavvo 
eller kanskje hengekøye?  
Oppmøte Sporevann kl. 15.00. Påmelding

Barnas turlag Siljan Familier Lett

12.06 Krabbefisketur til Sildevika Barnas Turlag  Skien Barn Lett
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Turene vil 
kunne endres og det er påmelding i 

forkant. Se oppdatert informasjon på 
www.telemark.dnt.no/aktiviteter.
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13.06 Ettermiddagstur i kano Barnas Turlag Kragerø Barn Lett

18.06 19.06 Friluftshelg ved Bamblevann med overnatting Barnas turlag Bamble Alle Lett

AUGUST

14.08 Lekebyttedag med tur i sam. m/Miljøagentene Barnas turlag Bamble Alle Lett

SEPTEMBER

03.09 04.09
Kom deg ut dagen med overnattingstur på 
Langøya

Barnas turlag Bamble Alle Lett

03.09 04.09
Natt i naturen og kom deg ut-dagen ved 
Gorningen. Oppmøte Gorningen kl. 15.00. 
Påmelding

Barnas turlag Siljan Familier Lett

03.09 04.09
Natt i naturen og kom deg ut-dagen ved 
Flekkerhytta

Barnas Turlag  Skien Barn Lett

04.09 Ettermiddagstur på Helle Barnas Turlag Kragerø Barn Lett

04.09 Tur til Venelifjell kl. 12.00 (Kom deg ut-dagen) BT Seljord / Kviteseid Barnefamilier Lett

04.09 Kom deg ut-dagen Barnas Turlag Kragerø Barn Lett

OKTOBER

09.10 Høsttur til Kjerrvika Barnas turlag Bamble Alle Lett

30.10 Båltur til Havretjønn på Seljordshei BT Seljord / Kviteseid Barnefamilier Lett

NOVEMBER

05.11 Refleksløype/natursti ved Rubens plass Barnas turlag Siljan Familier Lett

13.11 Reflekstur til Skeidi Helleren Barnas turlag Bamble Alle Lett

20.11 Reflekstur og bålhygge kl. 16.30 BT Seljord /  Kviteseid Barnefamilier Lett

DESEMBER

04.12
Vi koser oss rundt bålet, leker og spiser jule-
grøt. Ta gjerne på deg nisselue om du har lyst!

Barnas turlag Siljan Familier Lett

08.12 Grøttur i Nisseskogen Barnas turlag Bamble Alle Lett
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

Januar Hyttetur til Himingsjå DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Lett

13.02 Skikøyring og snowboard i Vrådal DNT junior Seljord og Kviteseid Ungdom 12-16 år Middels

Februar Uteovernatting i Bamble og buldring DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Lett

Mars Hundekjøring DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Lett

April Kiting DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Middels

Mai Tur til Jomfruland med padling DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Lett

07.05 Klatrepark - høyt og lavt DNT junior Seljord og Kviteseid Ungdom 12-16 år Lett

29.05 Åpning Grunningsdalen DNT junior Seljord og Kviteseid Familier Lett

Juni Mini-basecamp i Evje DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Lett

11.06 12.06 BaseCamp Sommar DNT junior Seljord og Kviteseid Ungdom 12-16 år Lett

August Surfing og buldring DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Lett

Sept. Tur til Gaustatoppen DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Middels

Okt. Hodelykttur og buldring DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Lett

04.09 KDU m/ BT. Tur til Venelifjell i Vrådal DNT junior Seljord og Kviteseid Familier Lett

Nov. Curling DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Lett

Des. Juleavlutning med bål, badstu og film DNT Junior Grenland Ungdom 12-16 år Lett

DNT Junior er friluftsgrupper som tilbyr måned-
lige friluftsaktiviteter for de mellom 12-16 år.  
 
Aktivitetene består blant annet av klatring både 
inne og ute, bål og uteliv, padling, snøballkrig, 
sove ute, stå på ski og mye mer. De fleste av 
turene er gratis. Noen krever påmelding, dette 
er i så fall spesifisert i arrangementet. Følg med 
på nettsidene og Facebook, for mer informasjon 
om hvilke aktiviteter som skjer.  

Alle turene ledes av dyktige frivillige, voksen-
personer som har ulik type kompetanse innen 
friluftsliv. 

I dag har vi DNT Juniorgrupper i Grenland, 
Seljord og Kviteseid og Midt-Telemark. I løpet av 
året håper vi DNT Junior Bamble også er i gang. 

DNT JUNIOR
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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 - FEBRUAR - MARS

01.02 Curling DNT Ung Telemark 16-26 Lett

15.02 Skøyter DNT Ung Telemark 16-26 Lett

23.02 27.02 Basecamp VINTER! DNT Ung Telemark 16-26 Middels

01.03 Spillkveld DNT Ung Telemark 16-26 Lett

15.03 Månetur DNT Ung Telemark 16-26 Lett

19.03 19.03 Hundesledekjøring Luksefjell DNT Ung Telemark 16-26 Lett

29.03 Padeltennis DNT Ung Telemark 16-26 Lett

APRIL - MAI - JUNI

23.04 24.04 Hengekøyetur Gulset DNT Ung Telemark 16-26 Lett

04.06 06.06 Kanotur Telemarkskanalen (pinsehelg) DNT Ung Telemark 16-26 Middels

Juni Hyttetur Sildevika DNT Ung Telemark 16-26 Lett

JULI - AUGUST - SEPTEMBER

Juli Basecamp SOMMER DNT Ung Telemark 16-26 Middels

OKTOBER - NOVEMBER - DESEMBER

Nov. Surfekurs DNT Ung Telemark 16-26 Lett

25.11 Grønn Fredag DNT Ung Telemark Alle Lett

Buldring den andre tirsdagen hver måned DNT Ung Telemark 16-26 Lett

DNT Ung Telemark er et tilbud for ungdom 
mellom 16-26 år. Denne gruppa arrangerer alt fra 
dagsturer til basecamper over flere dager. Aktivi-
tetene 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 
ung-gruppa i Telemark eller har spørsmål om 
turer og arrangementer, ta kontakt med fag  - 

ansvarlig for ungdom i DNT Telemark, Solveig 
Rauan Holten på mail: solveig.holten@dnt.no 
eller leder i DNT Ung Telemark, Trygve Nyborg 
på mail: ung.telemark@dnt.no.  

DNT UNG TELEMARK

Turene vil 
kunne endres og det er påmelding i 

forkant. Se oppdatert informasjon på 
www.telemark.dnt.no/aktiviteter. Fo
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

JANUAR - FEBRUAR - MARS

16.01 Skitur til Viddaseter DNT 26-45 Telemark Voksen mellom 26-45 Lett

13.02 Isbading med badstue DNT 26-45 Telemark Voksen mellom 26-45 Lett

05.03 06.03 Skitur til Sommerseter DNT 26-45 Telemark Voksen mellom 26-45 Middels

APRIL - MAI - JUNI

22.05 Gygrestolen DNT 26-45 Telemark Voksen mellom 26-45 Middels

JULI - AUGUST - SEPTEMBER

02.07 09.07 Sommereventyr på Hardangervidda DNT 26-45 Telemark Voksen mellom 26-45 Krevende

09.09 11.09 Lårdalstigen DNT 26-45 Telemark Voksen mellom 26-45 Ekstra 
krevende

OKTOBER - NOVEMBER - DESEMBER

23.10 Styggemannshytta DNT 26-45 Telemark Voksen mellom 26-45 Middels

18.10 Planleggingsmøte DNT 26-45 Telemark Voksen mellom 26-45 Lett

03.11 Hodelykttur til Vealøs DNT 26-45 Telemark Voksen mellom 26-45 Middels

08.12 Avslutning DNT 26-45 Telemark Voksen mellom 26-45 Lett

Dette er en gruppe der aktivitetene retter seg mot 
alderssegmentet mellom ung og senior (26-45 
år). Gruppa har som målsetting å tilby et vidt 
spekter av turer, kurs og aktiviteter. Eksempelvis: 
fot-, ski-, sykkel- og trugeturer, hengekøye-, telt- 
og hytteturer, kano- og bålturer. Turene og aktivi-
tetene foregår i hele Telemark. Det vil i tillegg 
arrangeres turplanleggingsmøter gjennom året, 

der man kan komme med forslag til fellesturer 
som er ønskelig 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 det fokus på 
trivsel og sosialt samvær, og gruppe-
ne tar gjerne imot nye turgåere. Hver 
første tirsdag i måneden annonseres 
seniorturene i lokalavisene TA og
Varden, eller gå inn på turkalen-
deren på www.telemark.dnt.no for å 
se oppdatert informasjon.  

SENIOR

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

06.01 Gråten rundt Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

13.01 Kleiva rundt Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

20.01 Hjellevannet rundt Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

27.01 Lundedalen Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

03.02 Nylende -Mæla Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

10.02 Falkum Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

17.02 Årsmøte Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

24.02 Fugletårna- Børsesjø Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

03.03 Frogner rundt Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

10.03 Tangen fort, Langesund Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

17.03 Geiteryggen, Vindalsåsen Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

24.03 Fritidsparken Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

31.03 Åletjern Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

07.04 Kjempa Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

21.04 Rugtvedt Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

05.05 Storås, Langangen Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

19.05 Nevlunghavn - Helgeroa Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

02.06 Toras hytte - Gunnborgdalen Senio rgruppa i Skien Turlag Senior Lett

16.06 Åletjern - Trytetjern Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

23.06 Fugleleiken Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

18.08 Ulvsvann Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

29.08 31.08 Kalhovd Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

15.09 Vassenden, Fjellvann Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

29.09 Blåfjell Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

13.10 Olavsberget - Kattøya Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

27.10 Hvitsteintjern Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

01.12 Julemøte Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

Turene vil 
kunne endres og det 

er påmelding i forkant. Se oppdatert 
informasjon på 

www.telemark.dnt.no/aktiviteter.
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Vi søker flere frivillige til våre DNT junior-grupper (12-16 år) 
i Kviteseid, Seljord, Midt-Telemark og Bamble!

Vil du bli med som 
frivillig turleder?  

Vi ønsker oss flere frivillige, trygge 
voksne som kan være med på å drifte 
dette tilbudet. Nødvendig kursing vil 
bli gitt. Vi tilbyr turlederkurs, samt kurs 
innen en rekke ulike friluftsaktiviteter 
som f.eks. kajakk, klatring og 
vinterfriluftsliv.

Høres dette ut som noe for deg?
Ta kontakt med fagansvarlig for 
ungdom i DNT Telemark, Solveig 
Rauan Holten: solveig.holten@dnt.no.

Foto: Thor Olav Sørensen

Ønsker du å inspirere andre til 
å dra på tur?

Vi søker deg som har lyst til å være med å 
registrere turstier, steder og topper i vår 
digitale løsning UT.no. 

Gjør det sammen med andre, ditt lokale 
turlag eller alene. Etter et lite kurs er du klar 
til å legge inn bilder, GPS-spor eller dele 
dine opplevelser. DNT Telemark vil stå for 
opplæring og teknisk støtte når det trengs.

_____

For mer informasjon, ta kontakt 
med prosjektleder Lene P. Rugtveit: 
lene.p.rugtveit@dnt.no.

Foto: Thor Olav Sørensen
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FOR VOKSNE:
Det finnes 11 turlag i Telemark, som alle arran-
gerer både korte og lange turer tilpasset voksne. 
Finn ditt nærmeste turlag på telemark.dnt.no/
turlag. 

FOR SENIOR: 
Det finnes seniorgrupper i både Skien, Gautefall 
og Bamble. I Skien kan du bli med på tur hver 
torsdag, og gruppa går både i skog og i byen. I 
Bamble heter gruppa Aktiv i 100, og denne 
gruppen har turer hver mandag. Hver tur er 
mellom 3-5 timer. Seniorturene annonseres i TA 
og Varden, og du finner alltid en oppdatert turka-
lender for turene på telemark.dnt.no/aktiviteter. 

FOR ALLE: 
Lavterskelgruppa til Skien Turlag er en gruppe 
for alle som vil gå på tur i rolig tempo. Turene går 
i lett turterreng og det tas god tid til en lunsjpause, 
så husk å ta med nistepakke. Turene går til 
fots hele året rundt. Innimellom legges det inn 
temaer som fugletitting eller lokalhistorie. Bli 
med å oppleve naturen i godt selskap med andre. 
Turene er gratis, og det kreves ikke medlemskap 
i foreningen for å delta. 
Turene har fast oppmøte ved Kiwi Falkum 
kl.10:40.  

DNT TILRETTELAGT:
DNT har også en gruppe for tilrettelagt frilufts-
liv, kalt Klart det går. Klart det går er en gruppe 
for voksne deltagere (over 16 år) som har en 
fysisk funksjonsnedsettelse. Gruppa har faste 
turer hver måned, samt flere overnattingsturer 
i løpet av året. 

Gruppa har også en langtur over Hardanger-
vidda hver sommer, som heter Rubenstur. Mer 
informasjon om denne turen finner du på vår 
nettside og på Rubentur sin Facebook-gruppe. 

ANDRE TURGRUPPER I TELEMARKANDRE TURGRUPPER I TELEMARK

Lavterskel. Foto: Torhild Århus

Rubenstur. Foto: Morten Flatebø

Fremtidsrettet trygghet

Din lokale elektriker i 70 år
Tlf. 35 900 100 • elektro4.no
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Rubenstur. Foto: Morten Flatebø
Lett:  
Passer for alle

Krevende:  
Bør være trent

Middels:  
Krever litt trening

Ekstra krevende

 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

JANUAR

05.01 Langangsmyra fra Hynivegen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

06.01 Gråten rundt Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

12.01 Skiskjø Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

13.01 Kleiva rundt Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

14.01 Måneskinnstur på Svanstul
Skien Turlag

Voksne Middels

18.01 Trugetur Vinje Turlag Alle Middels

19.01 Geiteryggen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

20.01 Hjellevannet rundt Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

22.01 Ambassadørkurs for deltagere og hjelpere Klart det går Voksne (over 16 år) med 
funksjonsnedsettelser Lett

27.01 Lundedalen Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

29.01 30.01 Overnatting Sommerseter Skien Turlag Voksne Krevende

FEBRUAR

02.02 Kverndammen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

03.02 Nylende -Mæla Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

06.02 Kom deg ut-dagen
DNT Telemark / Alle turlag

Barnefamilier Lett

09.02 Fritidsparken Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

10.02 Falkum Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

12.02 Skitur på Svanstul
Klart det går

Voksne (over 16 år) 
med funksjons-
nedsettelser

Lett

14.02 Årsmøte på Øyfjell skule Vinje Turlag Alle Lett

15.02 Informasjonsmøte om Rubenstur DNT Telemark
Nye deltagere med 
funksjonsnedsettelser 
og nye frivillige

Lett

15.02 Trugetur Vinje Turlag Alle Lett

16.02 Hjellevannet rundt Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

16.02 Måneskinnstur Svanstul Skien Turlag Voksne Middels

17.02 Årsmøte Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

23.02 Åletjern Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

24.02 Fugletårna- Børsesjø Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

27.02 Trugetur på sabotørstien Vinje Turlag Alle Lett

MARS

02.03 Elvelangs Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

03.03 Frogner rundt Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

06.03 Skitur på Kabrettstaulfjellet Kviteseid Turlag Krevende

06.03 Skitur Breiset-Svanstul
Skien Turlag

Voksne Krevende

09.03 Galtetjern Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

10.03 Tangen fort, Langesund Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

15.03 Trugetur Vinje Turlag Alle Lett

16.03 Sunbyåsen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

17.03 Geiteryggen, Vindalsåsen Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

18.03 Isfiske på Fjellvannet, Luksefjell Klart det går Voksne (over 16 år) med 
funksjonsnedsettelser Lett

23.03 Bjørntvedtskogen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

24.03 Fritidsparken Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

30.03 Tangen Fort Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

31.03 Åletjern Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

APRIL

06.04 Fugletårnet Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

07.04 Kjempa Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

20.04 Jarseng
Lavterskelturer Skien Turlag

Alle Lett

21.04 Rugtvedt Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

23.04
Bålmiddag og styrketrening gapahuken på 
Åletjern eller Rubensplass. Mulig å tilrette-
legge for rullestol.

Klart det går Voksne (over 16 år) med 
funksjonsnedsettelser Lett

24.04 Skitur Bærhomsfjellet Kviteseid Turlag Middels

27.04 Steinsåsen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

MAI

01.05 Oppstartsarrangement 10-Toppern DNT Telemark Alle Lett

04.05 Vold Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

04.05 OPPTUR 2022 DNT Telemark Ungdom Middels

05.05 Storås, Langangen Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

22



 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

06.05 08.05 Yogahelg på Øitangen Skien Turlag Voksne Lett

11.05 Vassenden Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

13.05 14.05 Hengekøyetur for nybegynnere
Skien Turlag

Voksne Lett

18.05 Gunnborgdalen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

19.05 Nevlunghavn - Helgeroa Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

21.05 Topp7
Skien Turlag

Voksne Krevende

21.05 Topptur Haukelifjell Vinje Turlag Randonee/-
telemarkski Krevende

22.05 Vår dag - tur til Hægefjell Kviteseid Turlag Lett

22.05 Vår dag - Frivillighetens år DNT Telemark Alle Lett

25.05 Guslandsmarka Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

29.05 Dagstur til Langmyrheia Gautefall Turlag Alle Lett

JUNI

01.06 Rennesund Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

02.06 Toras hytte - Gunnborgdalen Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

03.06 05.06 Sommarskitur DNT Telemark Krevende

08.06 Meensvann Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

11.06 Tur Vindfjell - Skjærsjø Siljan Turlag Voksne. 7-9 timers tur Krevende

11.06 12.06 Sommerskitur Haukeli Skien Turlag Voksne Krevende

12.06 Sykkeltur på Kulturrunden ved Orrkjerrkastet Gautefall Turlag Alle Lett

13.06 Fjelltur Kviteseid Turlag Krevende

15.06 Movannshall - sommeravslutning Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

16.06 Åletjern - Trytetjern Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

18.06. 19.06 Padlekurs/våtkort/padletur
Vinje Turlag

Alle over 14 år Lett

Camp Kalhovd DNT Telemark Ungdom Middels

Basecamp DNT ung Telemark/DNT 
Telemark Ungdom Middels

Friluftsskoler DNT Telemark Barn Lett

19.06 Villblomstens dag. Sammen med Siljan 
historielag

Siljan Turlag / Siljan 
Historielag Lett
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

23.06 Fugleleiken Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

26.06 Dagstur fra Gautefall til Havrefjell Gautefall Turlag Voksne, ungdom og 
spreke barn Krevende

JULI

Juli Brattefjell Seljord Turlag Alle Krevende

22.07 24.07 Sommertur på Hardangervidda
DNT Telemark

Voksne Krevende

24.07 31.07 Rubenstur DNT Telemark Personer med fysiske 
funksjonsnedsettelser Middels

25.07 28.07 Hyttetur i Jotunheimen Gautefall Turlag og Skien 
Turlag Voksne, ungdom  Ekspert

AUGUST

August Brokefjell Seljord Turlag Alle Krevende

August Skorve
Seljord Turlag

Alle Krevende

14.08 Familietur på Sykkel på Treungen banen Gautefall Turlag Alle Lett

17.08 Sandodden Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

18.08 Ulvsvann Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

19.08 21.08 Kurs i turpadling Vinje Turlag Alle over 14 år Middels

19.08 21.08
Overnattingstur på Jomfruland
Mulig med rullestol.
Klart det går

Voksne (over 16 år) med 
funksjonsnedsettelser Lett

24.08 28.08 Hardangervidda - Fast opphold på Mogen Skien Turlag Voksne Middels

27.08 Tur til Jomfruland Siljan Turlag For alle Lett

28.08 Fjelltur til Sveinshei
Kviteseid Turlag

Krevende

28.08 Til Geitebuvarden Skien Turlag Voksne Middels
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for Grad 

29.08 31.08 Kalhovd Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

31.08 Frierstien fra Stranda Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

SEPTEMBER

Sept. Lifjell Seljord Turlag Alle Krevende

04.09 Kom deg ut-dagen 
DNT Telemark

Barnefamilier Lett

04.09 Dagstur til Vestlifjell Gautefall Turlag og Skien 
Turlag

Voksne, ungdom og 
spreke barn Middels

04.09 Rundtur i Vestlifjell Skien Turlag Voksne Middels

07.09 Fiskebekkåsen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

11.09 Topptur til Styggemann Siljan Turlag Voksne,  5-7 timer Krevende

14.09 Åletjern over Sagåsen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

15.09 Vassenden, Fjellvann Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

17.09 Fjelltur Nupseggi/Haukelifjell (kan bli flytta 
til sondag ved behov) Vinje Turlag Fjellvante Krevende

18.09 Gamle husmannstufter i Morgedal Kviteseid Turlag Middels

18.09 Ut i det blå
Skien Turlag

Voksne Middels

21.09 Skotfosstien Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

23.09 25.09 Overnattingstur på Himingsjå, Lifjell Klart det går Voksne (over 16 år) med 
funksjonsnedsettelser Lett

25.09 Rundtur over Nybufjell Skien Turlag Voksne Middels

28.09 Skipperåsen fra Rugtvedt Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

29.09 Blåfjell Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

OKTOBER

05.10 Geiteryggen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

12.10 Golfbanen på Jønnevald Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

13.10 Olavsberget - Kattøya
Seniorgruppa i Skien Turlag

Senior Lett
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 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

19.10 Tømmermarka Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

22.10 Fisketur til Garvann. Klart det går Voksne (over 16 år) med 
funksjonsnedsettelser Lett

26.10 Bjørntvedtskogen Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

27.10 Hvitsteintjern Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

NOVEMBER

02.11 Galtetjern Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

09.11 Jarseng Lavterskelturer Skien 
Turlag Alle Lett

16.11 Fritidsparken Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

19.11 Klatring og gåtur i Fritidsparken. Mulig å 
tilrettelegge aktiviteter for rullestol Klart det går Voksne (over 16 år) med 

funksjonsnedsettelser Lett

23.11 Langangmyra fra Svaleveien Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

25.11 Grønn fredag
DNT ung Telemark/DNT Telemark

Alle Lett

30.11 Heivannet Lavterskelturer Skien Turlag Alle Let

DESEMBER

01.12 Julemøte Seniorgruppa i Skien Turlag Senior Lett

07.12 Skisjø Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett

10.12 Juleavslutning på Rubensplass Klart det går Voksne (over 16 år) med 
funksjonsnedsettelser Lett

11.12 Blåfjelltreffet
Skien Turlag 

Voksne Lett

14.12 Juleavslutning Lavterskelturer Skien Turlag Alle Lett
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I 2021 kunne vi endelig igjen ha en fysisk 
 lokallagssamling. Samlingen ble avholdt i Vrå-
dal 29.-31.oktober, og det ble i løpet av helgen 
delt erfaringer og stiftet nye bekjentskaper. For 
første gang var også foreningene i DNT Vestfold 
med. I løpet av helgen ble det holdt sesjoner 
om frivillighet og samhandling, i tillegg til både 
ambassadør- og nærturlederkurs. Vi fikk også 
et flott foredrag om naturens betydning på den 
psykiske helsen av Johanne Refseth, bedre kjent 
som Psykolog med sovepose. 

Under middagen lørdag ble det delt ut bevis på 
fullførte kurs, og våre flinke Unge Natur talenter 
som hadde fullført grunnleggende turlederkurs 
fikk også det synlige beviset på at de nå er turle-
dere. Utdelingen var det generalsekretær i DNT, 
Dag Terje Klarp  Solvang, som stod for. 
Det ble en flott helg i Vrådal, tusen takk til Kvite-
seid Turlag som var vertskap denne   helgen! 

Det er foreløpig ikke bestemt om det blir 
 lokallagssamling i 2022, men årsmøte er satt 

til 26.03.2022. Mer informasjon om årsmøtet 
 finner du på telemark.dnt.no. 

ÅRSMØTE 2022
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Nyheten om tilskuddet kom overraskende på 
daglig leder i DNT Telemark, Jon Atle Holmberg, 
og fagansvarlig for ungdom, Solveig Rauan 
Holten. Midt under et teamsmøte i desember 
2021 fikk de den hyggelige beskjeden om at 
DNT Telemark er tildelt 1,3 millioner kroner 
til oppstart av prosjektet. – Dette er et prosjekt 
vi har jobbet mot i lang tid, og med midlene 
fra Stiftelsen Dam kan vi endelig få realisert 
drømmen, sier daglig leder i DNT Telemark, Jon 
Atle Holmberg.

DNT-skolen er et treårig prosjekt som tar sikte 
på å være en inngang til friluftslivet for barn og 
ungdom, men også voksne med lite friluftserfa-
ring. Sammen med samarbeidspartnere i skole 
og barnehage vil det lages undervisning- og 
kursopplegg som skoler, barnehager og bedrifter 
kan bestille. Her kan man for eksempel velge 
mellom ferskingkurs i friluftsliv, uteaktivitet på 

SFO (for ansatte), matlaging utendørs og kurs 
i hvordan man kan lede en gruppe gjennom 
enkle friluftslivsaktiviteter. Målet er å øke 
kunnskapen om friluftsliv, slik at enda flere 
kjenner på mestring og trygghet ute i naturen. Et 
viktig poeng er at kursene holdes i målgruppas 
eget nærområde. Kursholderen vil reise rundt 
og møte skoler, barnehager og bedrifter der de 
er. Slik får flest mulig anledning til å delta, og 
terskelen for deretter å ta turen ut på egenhånd 
blir lavere. Aktivitetsavdelingen i DNT Telemark 
skal i løpet av våren ansette prosjektleder for 
DNT-skolen, og vi gleder oss veldig til å komme i 
gang med prosjektet! 

Drømmen om 
DNT-skolen blir realisert

Et tilskudd på hele 1,3 millioner fra  S tiftelsen 
Dam gjør at drømmen om DNT-skolen blir 
en realitet. 

Fo
to

: H
en

ri
k 

H
al

le
 H

øi
lo

 
Fo

to
: A

gn
et

he
 L

ar
se

n

28



KURS

Bli med på kurs i 2022!
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 turle-
derkurs for alle som kan tenke seg å viderefor-
midle friluftsgleden, og ta med andre på tur. 

På våre kurs er det alltid sertifiserte instruktø-
rer og kursholdere som hjelper deg med å få den 
kunnskapen 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. Under finner du kursene du kan ta  
i 2022.
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 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er turen for 

20.01 Kart - og kompasskurs DNT Telemark Alle

17.02 Ambassadørkurs DNT Telemark Alle

17.03 Kart - og kompasskurs - Grenland DNT Telemark Alle

21.04 Kart - og kompasskurs i Bamble DNT Telemark Alle

21.04 Ambassadørkurs DNT Telemark Alle

04.05 Kart- og kompasskurs utendørs DNT Telemark Alle

05.05 Ambassadørkurs DNT Telemark Alle

07.05 08.05 Grunnleggende turlederkurs i Kviteseid DNT Telemark De med ambassadørkurs

07.05 08.05 Ferskingkurs DNT Telemark Alle

12.05 Nærturlederkurs DNT Telemark De med ambassadørkurs

21.05 22.05 Ferskingkurs med overnatting DNT Telemark Alle

11.06 12.06 Grunnleggende turlederkurs DNT Telemark De med ambassadørkurs

15.06 Kart- og kompasskurs utendørs DNT Telemark Alle

25.08 Ambassadørkurs DNT Telemark Alle

11.06 12.06 Ferskingkurs DNT Telemark Alle

25.06 26.06 Ferskingkurs med overnatting DNT Telemark Alle

26.08 28.08 Sommerturlederkurs, del 1 DNT Telemark
De med grunnleggende 
turlederkurs/eller relevant 
erfaring

08.09 Nærturlederkurs DNT Telemark De med ambassadørkurs

03.09 04.09 Ferskingkurs med overnatting DNT Telemark Alle

01.09 Kart- og kompasskurs DNT Telemark Alle

10.09 11.09 Ferskingkurs DNT Telemark Alle

10.09 11.09 Grunnleggende turlederkurs DNT Telemark De med ambassadørkurs

09.09 11.09 Sommerturlederkurs, del 2 DNT Telemark
De med grunnleggende 
turlederkurs/eller relevant 
erfaring

06.10 Kart- og kompasskurs DNT Telemark Alle

03.11 Kart- og kompasskurs DNT Telemark Alle

10.11 Ambassadørkurs DNT Telemark Alle

01.12 Kart- og kompasskurs DNT Telemark Alle
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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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Grunnleggende turleder

Sommerturleder

Vinterturleder

BLI TURLEDER DU OGSÅ!

31



Som frivillig blir du med i et sosialt fellesskap og 
får mange nye, spennende opplevelser. Du kan 
selv velge hva du vil være med på av aktiviteter. 
Vi har alt fra løypedugnader til aktivitetsledelse, så 
her er det noe for enhver å være med på! 
22. mai skal vi ha en ekstra stor feiring for alle 
frivillige i hele DNT. Da feirer vi Vår dag med 
 arrangementer rundt om i hele Norge! Følg med 
på telemark.dnt.no for å se hva som skjer i ditt 
nærområde denne dagen! 

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. 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 arrangementer som 
Kom deg ut-dagen, 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 epost: 
telemark@dnt.no eller på telefon: 35 53 25 55
Og ta gjerne turen innom tursenteret vårt i 
Torggata 15 i Skien!

Frivillighetens år

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

2022 er nedsatt av regjeringen som frivillighetens år. Vi gleder 
oss til å feire og hylle frivilligheten ekstra mye dette året. Uten våre frivillige 
hadde det ikke vært mulig å tilby naturopplevelser for så mange mennesker. 
Våre frivillige rydder og merker stier, leder turer og kurs, og er hyttetilsyn. 

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 
 fellesnevneren er at alt er på egne premisser – som frivillig bestemmer du helt selv 
hva du vil delta på!
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Vi har snakket med noen av deltagerne i Klart det 
går om hvordan det er å være en del av gruppa. 
“I Klart det går er det plass til alle. Her blir du 
tatt imot med åpne armer, det er lett å skli inn i 
gruppen. Her kan du være deg selv, og det er en 
trygghet og gjestfrihet i gruppen som gjør at du 
virkelig kan by på deg selv”. Deltagerne selv trek-
ker frem at tilbudet gir mestringsfølelse og man 
blir kjent med hverandre på nye måter. “Her er 
du et menneske uten begrensninger. Det er så 
godt å høre til i gruppen, og det å være en del av 
gjengen kan ikke beskrives med ord. Her har vi 
gode samtaler og fellesskap, og vi kan snakke om 
alt og løse problemer sammen. Å være en del av 
gruppa gir mye både for deltagere og frivillige.”  
I Klart det går handler det om å tilrettelegge for 

naturopplevel-
ser for alle. Det 
betyr at det 
ikke handler 
om å gå lengst 
eller løpe ras-
kest, men å 
utfordre deg 
selv og få mest-
r ingsføle lse. 
Emilie sier at 
det er et annet 
perspektiv på 
dagstur. “Vi 
bruker god tid, 
og jogger ikke 
opp til toppe-
ne for å få best 
mulig tid. Her 
handler det 
om å få gode 
turopplevelser uavhengig av dine forutsetnin-
ger.” Deltagerne beskriver et godt miljø, som gjør 
at både deltagere og frivillige trives. “Alle som er 
med har det så hyggelig, det er en sammensveiset 
gjeng. Vi håper enda flere vil være med på turene 
som kommer i 2022, vi kan love mye mestrings-
følelse og nye vennskap!” 

Har du lyst til å være med på tur med Klart det 
går? Sjekk ut turkalenderen på telemark.dnt.no/
aktiviteter for kommende turer. Dersom du ikke 
har vært med før, ta gjerne kontakt med Tone 
Mikelborg (92401676) for mer info. Dette er for 
å sørge for at du skal få en god turopplevelse på 
første tur med oss.

Bli med på “Klart det går Telemark” 
Klart det går er et tur- og aktivitetstilbud for voksne (over 16 år) med funksjonsned-
settelser. Gjennom tilbudet ønsker DNT Telemark å motivere til aktivitet og frilufts-
livsopplevelser i nærmiljøet, skape en sosial møteplass og ha fokus på mestring og 
glede sammen med andre. Klart det går Telemark ønsker at flere med funksjonsned-
settelser skal bli ivrige brukere av naturen. Gruppa har turer og aktiviteter ca. en gang 
i måneden, og nå håper de at enda flere vil være med på tur. 
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Notodden Turlag ble stiftet allerede i 1934. De 
har svært høy dugnadsaktivitet og de frivillige 
legger ned flere årsverk ulønnet arbeid i kommu-
nene Notodden og Hjartdal. Turlaget har et flott 
nyoppusset Tursenter i Heddalsveien 34 som er 
verdt et besøk! Notodden Turlag drifter hytta 
 Himingsjå på Lifjell. Dette er en ubetjent hytte 
med standard DNT-nøkkel. I 2022 jobber tur-
laget med å ferdigstille et nytt anneks ved hytta, 
hvor også hunder er velkomne. 

Daglig leder i DNT Telemark, Jon Atle Holmberg, 
er fornøyd med at Notodden nå har blitt en del av 
DNT Telemark: “Vi er svært glade for at Notodden 
Turlag ble en del av DNT Telemark ved årsskiftet. 
Det er et viktig skritt i vår overordnede målsetting 
om et regionalt sterkt og samlet DNT og friluftsliv i 
Telemark.

At de nå får en regional DNT tilknytning i stedet for 
nasjonal, er også et svar på DNTs ønske om regionale 
ressurs og kompetansesenter for frivilligheten.  

Notodden Turlag med 88 års erfaring og tilhørighet 
til DNT, er et trygt og solid turlag som vi gleder oss 
til å dele kunnskap og erfaringer med under DNT 
Telemark-paraplyen.”

Tokke Turlag er det nyeste turlaget i Telemark. 
Turlaget hadde stiftelsesmøte 3. november 2021, 
og skal ha sitt første årsmøte 16.02. Turlaget øn-
sker blant annet å få til mer aktivitet for barn og 
unge i Tokke. I tillegg ønsker de å jobbe med en 
ny Ti-topper i kommunen, samt kurs for merking 
av stier. Vi gleder oss til å følge turlaget videre, og 
er glade for at vi nå har aktivitet i alle kommuner 
i Telemark!

Enda flere på laget 
- Tokke Turlag og Notodden Turlag
I 2022 blir DNT Telemark enda større. Notodden Turlag blir en del av familien, og det 
helt nystartede Tokke Turlag kommer også på plass. Vi gleder oss over å ha enda flere 
flotte frivillige med på laget, og for at vi nå kan legge til rette for aktivitet i de fleste 
deler av Telemark.
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Notodden Turlag har også et tursenter, det 
finner du i Heddalsvegen 34 på Notodden. 
Tursenteret er drevet av frivillige, og holder 
åpent hver tirsdag og torsdag 16:00-
18:00. Her kan du få hjelp til å planlegge 
turer, kjøpe kart og turutstyr.
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Årsmøter 2022
 Startdato Sluttdato Tur / arrangement Turlag Hvem er møtet for 

08.02 Årsmøte Kviteseid Turlag Alle

10.02 Årsmøte Bamble Turlag Alle

14.02 Årsmøte Vinje Turlag Alle

15.02 Årsmøte Seljord Turlag Alle

16.02 Årsmøte Gautefall Turlag Alle

16.02 Årsmøte Tokke Turlag Alle

17.02 Årsmøte Siljan Turlag Alle

17.02 Årsmøte Seniorgruppa Skien Turlag Alle

17.02 Årsmøte Skien Turlag Alle

28.02 Årsmøte Kragerø Turlag Alle

17.03 Årsmøte Notodden Turlag Alle

03.03 Årsmøte Tinn og Rjukan Turlag Alle

26.03 Årsmøte DNT Telemark Alle

STOLT SPONSOR AV DNT TELEMARK!

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM DELER SINE TURER MED OSS PÅ INSTAGRAM! 
Tagg dine bilder med #dnttelemark og @dnttelemark, 

sammen kan vi inspirere enda flere til flotte naturopplevelser :) 

@mathildeelli @annesv @naturspire
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Takk til våre tursponsorer!
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Norges grønneste trykkeri!

www.rjukanklatrepark.no

Klatre Sabotørløypa og 
spreng tungtvannet!
Besøk vår helt unike klatrepark på Gvepseborg. 
Klatre i sabotørenes fotspor i fantastiske omgivelser. 
Norges råeste utsikt.

Perfekt for hele familien ( 3-100 år). 
Gratis Krossobane t/r for barn under 15 år ved forhåndsbooking. 

Åpent hver dag i skoleferien, samt helger og høstferie. 
Alltid åpent for grupper - bursdager, familie, firma, utdrikningslag, skole, lag. 

www.rjukanklatrepark.no

Klatre Sabotørløypa og 
spreng tungtvannet!
Besøk vår helt unike klatrepark på Gvepseborg. 
Klatre i sabotørenes fotspor i fantastiske omgivelser. 
Norges råeste utsikt.

Perfekt for hele familien ( 3-100 år). 
Gratis Krossobane t/r for barn under 15 år ved forhåndsbooking. 

Åpent hver dag i skoleferien, samt helger og høstferie. 
Alltid åpent for grupper - bursdager, familie, firma, utdrikningslag, skole, lag. 

Takk til våre 
tursponsorer!


