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Helt siden 1887 har vi i DNT Telemark jobbet for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for flest 
mulig. I dag drifter vi 23 hytter og gapahuker i hele Telemark, og i denne brosjyren vil du 

få en introduksjon til våre tre betjente anlegg - Kalhovd, Mogen og Gaustatoppen. 

Vi arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for 
å bevare natur og kulturverdier. I tillegg til turtips vil du i denne brosjyren finne 

informasjon om hvordan du bør opptre i nærheten av villrein, hva du må tenke på i 
vinterfjellet og pakkelister for både vinter og sommer. 

Velkommen til Telemark og Hardangervidda 

Vi håper du finner inspirasjon til flotte naturopplevelser i denne 
brosjyren, og ønsker deg varmt velkommen til Telemark og våre 

betjente hytter. 
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Det er en lang historie for friluftsliv i Telemark, og allerede da 
Skien-Telemark Turistforening ble stiftet i 1887 ble planen lagt for 
et stort prosjekt - reisingen av egen hytte på Gaustatoppen!  I 1893 
kunne foreningen innvie det som i dag er en av landets mest besøkte 
turisthytter - Gaustatoppen Turisthytte, som det første året tok i mot 
over 500 gjester. I dag tar hytta i mot like mange på besøkende på en 
dag, og har blitt et viktig landemerke. 

Etter oppfordring fra Den Norske Turistforening om å få på plass 
losjiordning på den viktigste inngangsporten til Hardangervidda, 
oppførte Skien-Telemark turistforening Mogen Turisthytte i 1892. 
Det har skjedd mye siden, men deler av den originale hytta er 
fortsatt en del av Mogen Turisthytte den dag i dag.  Hytta har helt 
siden 1900-tallet vært et viktig stoppested for de som besøker 
Hardangervidda.

I 1917 fikk foreningen tilbud om å overta noen hytter fra Norsk 
Hydro, og det som hadde vært en administrasjonsbolig ved 
Kalhovdsjøen skulle overtas som turiststasjon ved Kalhovddammen. 
Med det var foreningens andre innfallsport til Hardangervidda på 
plass. 

Det er mye som er endret i verden siden hyttene først stod ferdig, 
men en ting er fortsatt det samme - vi ønsker å gi deg en helt spesiell 
opplevelse av Telemark og vår fantastiske natur. 

EN LANG OG STOLT HISTORIE

Gamle Mogen

Gaustatoppen før åpning i 1893

Villrein ved Kalhovd



MED BARN PÅ TUR 
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På våre hytter er alle velkomne, og vi elsker å få besøk av barn! 
For mange er kanskje turen aller første møte med fjell og 
friluftsliv, og for oss er det viktig at det blir et godt møte. For 
barna er det ikke målet med turen som er det viktigste, men 
det som skjer underveis. Her får du noen tips til hvordan du 
kan gjøre turen til en suksess! 

La barna være med på planlegging av turen 
Vær engasjert og entusiastisk når du snakker om turen dere 
skal på, og fortell barna om alt det spennende dere kan 
oppleve på turen. Kanskje dere skal gå til en topp med utsikt 
eller prøve fiskelykken underveis? Selg inn turideen din til 
barna – vær entusiastisk!

Ta med sunn og næringsrik mat og nok drikke
Uten nok mat og drikke duger små helter ikke. Det er viktig 
med mat som holder oppe blodsukkeret underveis, da er det 
også lettere å holde oppe motivasjonen. En liten sjokoladebit 
eller to kan også være fint å ha med som en liten premie til 

flinke, små turgåere. 

La barna få utforske og leke underveis
La heller turen bli litt for kort enn alt for lang og ta mange 
pauser. Det er viktigere at barna får tid til å utforske, leke og 
oppdage underveis. Etter hvert som barnet eller barna får 
mer turerfaring, kan turene bli litt lengre og mer utfordrende.

Ha med aktiviteter til hytta
Om dere skal bo på hytter, kan det være fint å ha med noen 
aktiviteter som barna kan holde på med etter turen. En 
kortstokk og et brettspill kan være fine aktiviteter som hele 
familie kan være med på. 

Det aller viktigste når man skal på tur med barn er at turen 
foregår på barnas premisser. Da blir turen en fin opplevelse 
for alle! 
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MOGEN TURISTHYTTE

Mogen Turisthytte ligger praktfullt til ved vestenden av 
Møsvatn i Vinje kommune, og er en av Hardangerviddas 
eldste turisthytter. Generasjoner av turgåere har brukt Mogen 
som en innfallsport til vidda og DNTs rutenett, og som et sted 
å feire slutten av en hytte-til-hytte tur. 

Mogen er en fantastisk base for dagsturer og passer spesielt 
bra for barnefamilier som ønsker et unikt, spennende og 
lavterskel tilbud for både store og små! Vi har hengekøyer og 
stormkjøkken til utlån og dyktig vertskap som kan hjelpe med 
dagsturplanlegging og tips i nærområdet.  

Ta turen langs Kvenna, et av Telemarks mektigste vernede 
vassdrag og se ørreten vake og fossen bruse. Prøv fiskelykken i 
elven nedenfor hytta eller på et vakkert fjellvann på platået.   

God tradisjonsmat og lokale råvarer er viktig på Mogen. 
Ikke bare fordi det er sunt og godt, men også fordi lokalmat 
gir en bedre opplevelse. Røye fra Møsvatn, høylandsfe fra 
nabogården og røkt lammeskank fra Edland er signaturretter. 
Middagen er et av høydepunktene på Mogen, da ønsker 
vertskapet velkommen med en lokal historie eller sang.  

Til frokost kan du nyte hjemmelaget pålegg og diverse syltetøy 
som er produsert på hytta. I tillegg får du nydelig bakst og 
Hardangerviddas beste pizza bakt i steinovn. Matkonseptet 
på Mogen er en balanse mellom husmanskost som hører til 
på fjellet, men med det lille ekstra eller en ny vri som løfter 
retten, eller får folk til å tenke nytt og bli inspirert. 

Natur- og turglade mennesker har mye å se frem til med 
Mogen som base. Fosser, elver, topper, bjørkeskog og 
kulturlandskap. Ved Mogen finner du viddas mest varierte 
dagsturterreng. 

Lokalmat i særklasse
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FORSLAG TIL TURER OG AKTIVITETER
Mogen er et flott utgangspunkt for korte og lange turer. 
Mange velger Mogen som base for turer i nærområdet. 
Fra Mogen er det merka ruter til Sandhaug, Lågaros og 
Stordalsbu og videre til Kalhovd. Derfra kan du gå videre på 
DNTs rutenett på Hardangervidda. 

Mogen til Briskejuvet
Turen opp til Briskejuvet er en perfekt ettermiddagstur. 

Fra Mogen følges grusveien mot Møsvatn ca 300 meter. I 
stikrysset mot Stordalsbu går stien opp til venstre til toppen 
av lia mot Briskesletja. Turen er på ca. 1 time gjennom frodig 
bjørkeskog. På toppen er det praktfull utsikt over Møsvatn. 
Hvilesteinen rett over tregrensa er et perfekt sted å nyte 
nista. 

Foto: DNT Telemark

PRAKTISK INFORMASJON
Antall sengeplasser: 48 
Tilrettelagt for hund: Ja, men må bookes på forhånd. To 
hunderom, et 2- og et 3-sengsrom. 
Toalett/dusj: Felles dusj og toaletter i samme etasje som 
rommene. Egen vask på hvert rom. 
Åpningstider: Påske og sommersesongen. 
Booking: Bookes via UT.no, se også
mogen.dnt.no for mer informasjon om hytta 
Kontakt: mogen@dnt.no eller 97151530 i sesong.  

ADKOMST
SOMMER
Båten M/B Fjellvåken går fra Skinnarbu og inn til Mogen 
Turisthytte. Skinnarbu (1000 m.o.h) ligger ved Møsvatn, 
midtveis mellom Rauland og Rjukan på riksvei 37. Avstanden 
fra ankomstpunkt og inn til Mogen varierer fra 800 meter til 
4 kilometer avhengig av vannstanden i Møsvatn. 
Passer ikke Fjellvåkens rutetider, kan en bestille taxibåt til 
Mogen. 
Mogen ligger i et fantastisk løypenettverk på 
Hardangervidda. Les mer om løypealternativene på ut.no

VINTER/PÅSKE
Over fjellet: Løyper fra Stordalsbu og Lågaros stikkes uka før 
påske. Hvilken dag det blir, er væravhengig.

Over isen: Det er tre mil over isen fra Varland til Mogen. De 
fleste booker scootertransport inn til hytta. 



KALHOVD TURISTHYTTE

Vakkert plassert ved Kalhovdfjorden sørøst på 
Hardangervidda finner du Kalhovd Turisthytte - 
et sykkelparadis og en naturlig inngangsport til 
Hardangervidda. Hytta som ligger i prakfullt fjellterreng 
må oppleves! 

Kalhovd er et populært reisemål for sykkelturister som 
ønsker å kombinere syklingen med fotturer i nydelig 
natur. Ønsker du å sykle til Kalhovd, er starten helt 
spesiell. Nord-Europas første taubane, Krossobanen, 
løfter deg opp fra Rjukan til startpunktet på 886 m.o.h. 
Herfra har du fantastisk utsikt til Gaustatoppen.  Nå er 
det din og sykkelens tur til å sluke høydemeter. Det er 
grusvei hele veien og Hardangervidda omringer deg fra 
alle kanter. Etter 30 km er du fremme på Kalhovd. 

Det er ikke bare naturen som gjør at Kalhovd er verdt et 
besøk - også maten gir grunn til et besøk! Maten på hytta 
er laget fra bunnen av, med sjel og omtanke. Så langt det 
lar seg gjøre benyttes lokale råvarer for å lage ”smaken 
av ekte”. Vi ønsker at våre gjester skal få en smak av ekte 
telemarksmat og tradisjon. Middagen er et høydepunkt, 
men hva du får er hemmelig til du setter deg til bords. 

Sykkelparadiset på Vidda
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ADKOMST 
Fra Steinsbøle: I vintersesongen kan du kjøre til 
Steinsbøle. Herfra er det ca. 17 km på ski langs 
stikka løype via veitraseen. 

Med Krossobanen fra Rjukan: Du kan ta 
Krossobanen fra Rjukan og gå på ski fra 
toppstasjonen, Gvepseborg, forbi Helberghytta. 
Ruta er ca. 3 mil. 

Med bil: Kjør til Atrå, herfra er det drøyt 3 mil. 
Ved begynnelsen av Kalhovdfjorden finner du 
Kalhovd Turisthytte. Turen fra Atrå til Kalhovd tar 
ca. 45 minutter grunnet tidvis dårlig vei. 

Ønsker du en lengre tur, er Kalhovd turisthytte et godt valg for 
hytte-til-hytteturer. Fra hytta er det T-merkede stier til Helberghytta, 
Stordalsbu og Mårbu. Kalhovd er med andre ord et fint 
inngangspunkt til Hardangervidda. Mulighetene er mange, men turer 
som ”Firkanten på Hardangervidda” eller familieturen ”Kalhovd til 
Mogen” er to populære ruter med utgangspunkt fra hytta. 

Også vinterstid er Kalhovd verdt et besøk. Hytta kan nås via kvistede 
vinterløyper, så det er flott å gå fra hytte-til-hytte på ski . Pakk med 
deg kvikklunsjen og opplev den magiske vinteren på Vidda. Vær 
oppmerksom på at det før og etter påske er færre åpne hytter og ruter 
som er merket, og sjekk alltid hyttene og rutene på UT.no før du skal 
på tur.

PRAKTISK INFO
Antall sengeplasser: 75 sengeplasser, fordelt på 
4 bygninger. 
Toalett/dusj:Felles dusj/toalett. 
Hund: Må bookes i forkant om man skal ha med 
hund. 4 hunderom, alle med 4 senger. 
Åpningstider: Påske og sommersesongen. 
Booking: Bookes via UT.no, se også 
kalhovd.dnt.no for mer informasjon om hytta
Kontakt: kalhovd@dnt.no eller 901 20 131 i 
sesong. 

Ubetjent del: 
I perioden etter den betjente hytta stenger for 
sesongen har Kalhovd en ubetjent del som kan 
åpnes med DNT-nøkkel. For åpningstider og 
booking av sengeplass her, se UT.no
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FORSLAG TIL TURER OG AKTIVITETER
Fiske: Det er flotte fiskemuligheter rundt Kalhovd. 
De mest populære fiskeområdene er: Høkja, Gjøyst, 
Maarfjell, Tessundalen, Sams og Øvre Numedal. Det er 
nødvendig med fiskekort. 

Turtips: Med hytta som utgangspunkt kan du gå en rekke 
fine dagsturer i området - alt fra enkle turer til krevende 
toppturer. I tillegg er hytta både et naturlig startsted og 
overnattingssted på en rundtur gjennom området. Du 
finner forslag til turer på ut.no. 

Sykkel: Vi anbefaler rundturen Rjukan - Kalhovd - Atrå - 
Rjukan!

Man starter rolig med å ta sykkelen med seg opp 
Krossobanen til Gvepseborg i Rjukan. I løpet av få 
minutter er man oppe på 900 meters høyde.  Herfra går 
det en fin grusvei over vidda på ca 3 mil inn til Kalhovd.  

Litt stigning de første kilometerne, før det fortsetter slakt 
og fint innover mot Kalhovd.  På Kalhovd kan man ta seg 
en god pust i bakken og nyte stedets kjøkken, før man 
rolig sykler nedover dalen mot Atrå. De første 16-17 
kilometerne går på grusvei, for så å gå over til asfaltert vei 
ned til Atrå.Turen fra Kalhovd til Atrå er også rundt 3 mil 
lang. Når man kommer til Atrå er det ca. 3 mil tilbake til 
Rjukan.  

Starter man tidlig og har noen kilometer på sykkelsetet så 
greier man denne rundturen på en lang dag.  Alternativt 
planlegger man litt og booker overnatting på Kalhovd, 
pluss at man eventuelt kan vurdere buss fra Atrå til Rjukan 
for å spare litt på slutten.  Uansett er dette en hyggelig 
rundtur, med mye fin natur og mange slake bakker, både 
opp- og nedover. 



Opplev en av Norges 
vakreste høgfjellscruise!
MB Fjellvåken kjører daglig mellom Skinnarbu – Mogen i sommer. 
Vakre natur- og kulturlandskap og kortreist tradisjonsmat på Mogen.

www.fjellvaaken.no
info@fjellvaaken.no

etngrafisk.no

Det er vi som har trykket denne 
publikasjonen. Som klimanøytralt 
trykkeri og lokal leverandør av grafiske 
tjenester er vi stolte av samarbeidet 
med DNT Telemark.

Lær om Hardangervidda og 
Norges største nasjonalpark i vår 
prisbelønte natur og 
villreinutstilling. 
Gå naturstien vår i vakker 
høyfjellsnatur med vår appstyrte 
naturguide. Barnefilmer i kinoen, 
og insektskurs for de minste 
hver sommer.



VILLREIN

For at du og villreinen skal ha det fint på fjellet ønsker vi 
sterkt at disse rådene følges: 

• Vis hensyn!
• Følg stiene.
• Stopp dersom du ser reinsdyr, la dyrene passere i fred.
• Hold avstand, bruk kikkert.
• Dyra har god luktesansen, gå derfor i le.
• Unngå å vise deg i silhuett.
• Husk for øvrig regler om båndtvang.
• Spør om råd på hytta for hvor du bør legge turen.

Foto: Olav Strand

Villreinen lever hovedsakelig på snaufjellet i Sør-Norge, 
som de siste livskraftige bestandene av arten i Europa. 
Norge har med det et særlig ansvar for å ivareta 
villreinen og dens leveområder.

Villreinens leveområder er også der DNTs 
medlemsforeninger har mange av sine hytter og 
ruter. Vi ønsker derfor å bidra til en bærekraftig 
villreinforvaltning, samtidig som vi jobber for å 
opprettholde og videreutvikle et sammenhengende nett 
av turstier og hytter for fjellturisten.

DNT har som mål å bidra til å sikre friluftslivets 
naturgrunnlag, herunder også hensynet til villrein. Men 
vi anerkjenner at det også er konfliktområder der ulike 
interesser må veies og balanseres, og at vi derfor søker 

løsninger som både ivaretar hensynet til villreinen og 
friluftslivet. 
Villreinen får stadig mindre områder å bevege seg på. 
Hyttefelt, veier og energiutbygginger legger beslag på 
viktige beiteområder og trekkveier, samt at vår ferdsel 
i fjellet også kan påvirke dyras arealbruk. Villreinen er 
sårbar og trenger ro. Reinen kan bli vár av folk på en ki-
lometers avstand, og den løper gjerne langt om den blir 
skremt. Forflytning krever energi, og tid og mulighet for 
beiting går tapt.  

Reinen er ekstra sårbar for forstyrrelser i forbindelse 
med kalving, og den trenger derfor særlig ro i perioden 
fra 15. april til 15. juni. 



TIPS TIL PLANLEGGING AV TUREN
Planlegging er ikke bare inspirerende og gøy, men også en nød-
vendighet for å gjøre turen til en tryggere opplevelse.

Under får du noen tips til hva du bør tenke på før du legger ut på 
tur! 

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går
Husk at det kan skje ting underveis på turen, og at man ikke alltid 
har dekning i fjellet. Derfor er det viktig at du melder fra til noen 
som ikke er med på turen om hvor du går.

2. Tilpass turen etter evne og forhold
Før du legger ut på tur bør du undersøke hvilke forutsetninger det 
er viktig å ha kontroll på før turen. Har både du, og de du eventu-
elt skal på tur med, kunnskap om hvordan man kan løse situasjo-
ner som dukker opp underveis? Husk også at været i fjellet skifter 
raskt, så riktig utstyr er viktig. 

3. Husk kart og kompass
Kart og kompass er kanskje det aller viktigste du tar med deg på 
turen. Da er du sikker på at du har kontroll på hvor du befinner 
deg, selv i områder uten dekning. 

4. Ha det gøy! 
Å være på tur skal være en god opplevelse for alle. Husk derfor 
å senke skuldrene og nyt naturen underveis. Skal du på tur med 
barn er det viktig å legge opp turen på barnas premisser. Tid til fri 
lek, glede, fantasi og spenning er viktigere enn å gå langt.

God tur! 

Planlegg ruta med UT.no
UT.no er hele Norges turplanlegger. Her finner du tusenvis av 
turforslag og hytter i hele Norge. Lag din egen turplan med hytter, 
ruter, steder eller turforslag du finner UT. Du kan planlegge 
langturer eller bare lage ei liste over dagsturer du vil ta i ferien - 
hvordan du gjør det er opp til deg!

På UT finner du blant annet hytter, toppturer, nærturer, padleturer 
og merkede sommer- og vinteruter. Turforslagene er laget av 
frivillige som har gått opp turen for at du skal få en best mulig 
beskrivelse før du selv legger ut på tur. I tillegg til gradering av 
turen, finner du også høydeprofil, lengde og tilgjengelighet for 
ruta. 
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GAUSTATOPPEN TURISTHYTTE

Nesten helt oppe på Gaustatoppen, 1883 moh. finner du 
Gaustatoppen Turisthytte.  Hytta ble bygget allerede i 1893, 
og er bygget av naturstein fra toppen. Hytta, som ligger 
å hele 1830 moh., er en av Telemarks aller mest besøkte 
destinasjoner, og det er ikke uten grunn. Fra toppen har man 
spektakulær utsikt, og på godværsdager kan man se så mye 
som 1/6 av Norge herfra! 

Gaustatoppen ligger cirka to og en halv time fra Oslo. 
Turisthytta er betjent og har servering av enkel mat og drikke. 
Hytta åpner uka før vinterferien, og har deretter åpent hver 
dag ut høstferien. Vi anbefaler Gaustatoppens berømte 
”toppvaffel” når du har kommet deg opp, mens du nyter 
utsikten fra dette fantastiske fjellet. 

På Gaustatoppen kan du oppleve alle fire årstidene på en 
dag, så vær forberedt på værskifte på toppen. Ønsker du å 
overnatte helt her oppe på Telemarks tak er det mulig å booke 

sengeplass på hytta i sommersesongen. Det er ikke mye 
som slår soloppgangen fra hytta mens du nyter frokost! Det 
er også mulig å booke selskap på Gaustatoppen. Ta direkte 
kontakt med hytta for mer informasjon og bestilling. 

For de som ønsker en historisk tur opp er det også mulig 
å ta Gaustabanen inne i fjellet. Gaustabanen frakter deg 
sikkert opp i vær og vind og gjør at nesten alle kan komme 
opp til Norges vakreste utsikt. For åpningstider på banen, 
se gaustabanen.no. Egen parkering for Gaustabanen sine 
gjester ved fylkesvei 651 mellom Tuddal og Rjukan. Merk: 
Veien fra Tuddal til Gaustabanen brøytes ikke vinterstid, og 
ankomst med bil er da bare mulig via fylkesvei 37.

Også på vinterstid kan du oppleve denne fantastiske toppen. 
Vær oppmerksom på at all ferdsel på Gaustatoppen skjer på 
eget ansvar. 

Stedet der fjellfolk treffes!
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PRAKTISK INFO 
Sengeplasser: 11 
Hund: Det er dessverre ikke anledning til å ha med hund inn 
på Gaustatoppen Turisthytte, men man kan ved dags- og 
overnattingsbesøk benytte hyttas vindfang som hunderom. 
Vindfanget er ikke isolert, men har varme i gulvet. Det finnes 
ikke hundebur der. Hunder som skal overnatte må kunne 
sove alene og tåle selskap av andre hunder.  

Åpningstider: Uka før vinterferien til og med høstferien.  
Mulighet for å booke overnatting i sommersesongen.
Booking av sengeplass: Bookes via UT.no, se også
gaustatoppen.dnt.no for mer informasjon om hytta 
Kontakt: 971 33 309 eller gaustatoppen@dnt.no

TRE ULIKE RUTER TIL TOPPEN

Fra Stavsro 
Turen fra Stavsro er den mest populære ruta opp til 
Gaustatoppen. Turen starter fra Stavsro parkeringsplass på 
ca. 1100 m.o.h. Turen er bratt, men den har bred og tydelig 
sti som er T-merket hele veien. Høydeforskjellen er omtrent 
700 meter. Fra turisthytta er det ca. 1 km opp til toppen. 
Stien fortsetter opp forbi tårnet og utover eggen til høyeste 
punktet på 1883 moh. 

Fra Selstali
Ønsker du mer krevende tur, kan du starte ved Selstali. 
Herfra går stien til nordøstenden av Selstalitjønn og 
sørøstover inn den praktfulle Gausdalen gjennom 
Telemarks høyestliggende barskog til Aslakstaulvatn. 
Herfra er det til dels svært bratt, delvis i ur, opp mot øst til 
stidelet til Stavsro helt nord på Gaustaråen. Videre går stien 
i slynger opp til turisthytta. Vær oppmerksom på at dette er 
en rute som er utsatt i dårlig vær og sterk vind.

Fra Rjukan
For de virkelig spreke turgåerne kan turen fra Rjukan 
anbefales. På denne turen tilbakelegger man over 1600 
høydemeter på vei til toppen og du har fantastisk utsikt 
underveis. De to første timene fra Rjukan jernbanestasjon 
går bratt oppover på merket sti fram til stikrysset ved 
Lislestaul. Herfra følger du samme rute som fra Selstali. 

Foto: Jorunn Karlberg Tveiten



PAKKELISTE VINTER

UTSTYR
• Sovepose (tilstrekkelig varm for 

nødovernatting)
• Lakenpose (ved overnatting på 

DNT-hytter)
• Fjellski og staver med bred 

trinse
• Ryggsekk med passe volum til 

innhold, 50-70 liter
• Vanntette pakkepose(r)
• Vindsekk  
• Spade og søkestang 
• Liggeunderlag
• Førstehjelpssaker med bl.a. 

gnagsårplaster/sportstape 
 
 

 

• Toalettsaker, lett håndkle
• Litt toalettpapir i pose
• Alpinbriller 
• Solbriller og solkrem
• Kart, kompass og kartmappe 

(evt. GPS)
• Multiverktøy 
• Fyrstikker/lighter
• Hodelykt
• Termos 
• Mat for dagen og drikkeflaske 
• Skismøring, evt. også feller
• Penger/kort
• DNT-nøkkel 
• Medlemsbevis i DNT

Været i fjellet skifter raskt og kan være svært 
krevende, derfor må man være forberedt på 
ekstreme situasjoner! Foto: Marius Dalseg Sætre

TIPS
• Med to skift ullundertøy har du ett sett på tur 

og det andre inne på hytta. Ved behov skyll/
vask undertøyet når du er på hytta, heng det på 
tørkerommet og du har det rent og tørt til neste 
dag.

• «Lette inneklær», kan være en tynn/lett 
microfiberbukse i tillegg til det ekstra settet du 
har med ullundertøy.

• Bruk gjerne bivuaksko (dun/kunstfiber) som 
lette innesko. Gir sikkerhet når man bruker BC-
skisko som kan fryse til binding. 

• Varmejakke gir rask og effektiv varme i pauser. 
Tas utenpå ytterjakke i tørt vær. 

• Ytterbekledning i vindtett bomull eller 
mikrofiber vil oftest gi bedre fukttransport enn 
allværsbekledning. Du må da vurdere værvarsel 
og eventuelt ha regntøy i sekken.

• Sender/mottaker er anbefalt for turer i 
skredutsatt terreng. Øv deg på å bruke 
skredutstyret før turen!

• Foruten søk i skred, er søkestang også nyttig til å 
vurdere om en snøskavl er stor nok til å grave seg 
inn i.

• Vindsekk, tilstrekkelig varm sovepose og 
liggeunderlag skal alltid være med. Dette redder 
liv hver vinter.



PAKKELISTE SOMMER

Når du skal pakke for turen i sommerfjellet må du først og 
fremst tenke på hvor og når du skal gå. Husk at selv midt på 
sommeren kan det komme sludd og snø i høyfjellet. Vår og 
høst kan forholdene i fjellet lett bli vinterlige - om høsten er 
det vanlig med snøfall fra 1000-1200 meters høyde. Da er 
det viktig å ha med nok varmt skift.

BEKLEDNING
• Regntøy (jakke og bukse)
• Tynn vindjakke og turbukse (med god fukttransport)
• Undertøy i ull/ullblanding + ekstra skift
• Sokker med mye ull og god passform + ekstra skift
• Ullgenser/jakke eller tynn dunjakke
• Lue
• Ullvotter eller andre vanter/votter som er varme selv 

når de er våte
• Lette innesko/inneklær
• Fjellstøvler og gjerne gamasjer
• Shorts og t-skjorte (ull/kunstfiber) hvis det er meldt 

varmt vær

UTSTYR
• Ryggsekk med passe volum til innhold
• Vanntett pose som passer nedi sekken (ev. regntrekk 

utenpå sekken)
•  Lakenpose (ev. lett sovepose)
• Førstehjelpssaker med gnagsårplaster og sportstape
• Toalettsaker (kun nødvendige) og et lite/lett håndkle
• Litt toalettpapir og en ekstra søppelpose
• Solbriller og solkrem
• Myggmiddel/myggnett
• Kart, kompass og kartmappe
• Liten kniv
• Fyrstikker/lighter
• Liten hodelykt/lommelykt
• Mat/godteri for dagen og drikkeflaske (ev. termos til 

varmt drikke)
• Penger/kort
• DNT-nøkkel og medlemsbevis
• Proviant hvis du skal besøke ubetjente hytter

Foto: Marius Daleg Sætre



MEDLEMSKAP
Som medlem hos oss i DNT får du rabatt på overnatting og 
mat på alle turistforeningshytter over hele landet. 

• Barnemedlem: Til og med det året du fyller 12 år, er du 
medlem av Barnas turlag.

• Ungdomsmedlem: Som medlem fra 13-26 år blir 
du medlem av DNT ung og får ekstra gode priser på 
overnatting på turisthyttene.  

• Husstandsmedlem: Du kan få husstandsmedlemskap 
når du bor sammen med et hoved-, honnør- eller 
livsvarig medlem. Det sendes da kun ett Fjell og Vidde 
(landets største friluftsmagasin) til husstanden. 

• Honnørmedlem: Honnørmedlemskap tilbys automatisk 
når medlemmet er over 67 år.  

• Hovedmedlem: Er du mellom 27 og 66 år, blir du 
hovedmedlem.  

• Familiemedlemskap: Er dere tre eller flere i familien, 
kan det lønne seg å tegne familiemedlemskap. Alle må 
ha samme adresse. Gjelder husstandens barn og inntil 
to voksne over 26 år. 

TIPS
Medlemskortet har blitt digitalt! Last ned appen ”DNT 
Medlem” så har du alltid medlemskortet med i deg i 
lomma.  

TURSENTER
I Torggata 15 i Skien finner du vårt tursenter. Her tilbyr vi 
informasjon om, og hjelp til å planlegge turer. Om du har spørsmål 
eller bare ønsker å ta en prat, er du bestandig velkommen hos oss! 
Kan du ikke ta turen innom er vi tilgjengelige både på epost og 
telefon. 

I tursenteret finner du en mengde kart, turutstyr, turklær, 
hengekøyer og inspirerende turbøker - for å nevne noe. Vi 
fører merker som Bergans, Devold, Aclima, Osprey, Fjällräven, 
Icebreaker, Sea to Summit, Exped - med flere!

PRAKTISK INFO
Adresse: Torggata 15, Skien
Åpningstider: Man - fredag 10-16, torsdag 10-18 og 
lørdag 10-14
Kontakt: 35 53 25 55 eller telemark@dnt.no

Foto: Helga Bjerke Drøyli



DUGNAD
Takket være enestående dugnadsinnsats fra alle våre frivillige, 
tilbyr vi flotte natur- og turopplevelser. Vi har mange trofaste 
dugnadsarbeidere, men har alltid plass til flere! Alle er 
hjertelig velkomne. 

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 aktivitetsarbeid. DNT Telemark arrangerer mange store 
arrangementer gjennom året, og som frivillig 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 naturopplevelser for livet!

For spørsmål kan vi kontaktes på mail: telemark@dnt.no eller 
på telefon: 35 53 25 55

Hyttene
For alle hyttene er det oppnevnt hyttetilsyn som består av 
3-5 personer ved hver hytte. De er ansvarlige for at hyttene 
er hyggelig å komme til, at det er ved i skjulet og propan til 
gassblussene m.m. De har høst- og vårdugnad hvor det vaskes, 
males og gjøres annet vedlikeholdsarbeid etter behov. 

Foto: Marius Daleg Sætre



DNT Telemark 
valgte Isola 
takbelegg til 
turisthytta 
på Gaustatoppen.

Ønsker å få med deg flere ut på tur og ivrer etter å dele din 
friluftsglede med andre? 
Da bør du bli turleder i DNT Telemark! 

DNTs turlederutdanning sikrer at våre turledere har den kompetansen som skal 
til for å skape trygghet og trivsel for våre turdeltakere. Følg med på framtidige 
turlederkurs i turkalenderen, og les mer om turlederrollen på våre nettsider: 
telemark.dnt.no. 
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss: telemark@dnt.no.
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Ønsker å få med deg flere ut på tur og ivrer etter å dele din 
friluftsglede med andre? 
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til for å skape trygghet og trivsel for våre turdeltakere. Følg med på framtidige 
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telemark.dnt.no. 
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss: telemark@dnt.no.
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STØTT OSS MED DIN 
GRASROTANDEL! 

Vi oppforderer deg til 
å støtte DNT Telemark 
gjennom din Grasrotandel 
i Norsk Tipping! 

Din støtte bidrar til at flere 
får oppleve friluftslivet. 

7% av din spillerinnsats 
går til din valgte lag eller 
forening. Det vil si, spiller 
du Lotto for kr 100,- går 7 
kroner til feks oss. 

Hvordan gi din 
grasrotandel: 

• Send en SMS med 
Grasrotandelen 
972422169 til 60000

• Eller gå til ”min side” på 
www.norsk-tipping.no, 
søk opp DNT Telemark og 
velg ”tilknytt” 


