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

du få en introduksjon til våre hytter langs kysten - Øitangen, Sildevika, Mule Varde og 
Stangnes. 

Vi arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, samtidig 
som vi vil bevare natur- og kulturverdier. I tillegg til turforslag vil du i denne brosjyren 
finne tips til hvordan du får det meste ut av kajakkturen og gode råd i planlegging av 

din neste tur. 

Våre kysthytter - Øitangen, Sildevika, Mule Varde og Stangnes

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

kystledhytter. 

Foto: Marius Dalseg Sætre

Redaksjon: Guro Skaara, Åse-Kristine Bjørnstad og Ruth Ellegård
Forsidebilde: Marius Dalseg Sætre
Trykk: ETN Grafisk  
Opplag: 10 000 



Telemark byr på det meste, også når det kommer til 
geografi. Her finner du både vidstrakte vidder, grønne 
heier og bratte fjellsider.

Du finner også en unik, variert og lang kystlinje, som 
strekker seg fra Eidangerfjorden i nord til Portør i sør. 
Kysten utenfor Telemark er en del av havområdet 
Skagerrak, som er omkranset av Norge i nord, Sverige i øst 
og Danmark i sør.  

Her ute på Telemarkskysten - blant langstrakte 
sandstrender, glattskurte svaberg og en skjærgård 
overstrødd med små og store øyer - finner du kystled-
hyttene til DNT Telemark. 

Telemarkskysten er et fantastisk område med et hav av 
naturopplevelser! Her kan du blant annet padle kajakk i 
solnedgang, fiske fra svaberg, bade eller gå turer langs 
både sand- og rullesteinsstrender, eller i skogen om du vil. 

På Jomfruland, hvor vakre Øitangen ligger, befinner du 
deg direkte i Jomfruland nasjonalpark. Her kan du oppleve 
vakre kulturlandskap, rikt fugle- og planteliv og lære om 
naturhistorien. Ta turen både sommer og vinter, da får du 
oppleve alt øya har å by på! 

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Marius Dalseg Sætre

Telemarkskysten - en perle i Skagerrak

Foto: Tone Sunde Sanchez

Foto: Tone Sunde Sanchez



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 ha undersøkt hvilke forutsetninger 
det er viktig å ha kontroll på før turen. Har både du, og de du 
eventuelt skal på tur med, kunnskap om hvordan man kan løse 
situasjoner 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 skulderene 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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ØITANGEN TURISTHYTTE

På nordenden av øya Jomfruland, midt i hjertet av 
Nasjonalparken, tilbys gode overnattingsmuligheter og 
herlige turomgivelser. Besøk Øitangen med familien, 
venner, arbeidskollegaer, organisasjonen, med kjæresten 
eller alene. Nyt den herlige plassen hele året! 

På denne vakre øya finner du blant annet sandstrender, 
svaberg, gammel trollskog, åpen mark med kuer, 
klatretrær, gjemmesteder, krabbefiskebrygge, 
rullesteinstrender og bålsted. 

Opplev Øitangen ytterst ved havgapet
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Ønsker du å nyte roen, mens barna løper fritt og 
utforsker, er Øitangen stedet for deg! Her finnes de 
vakreste soloppganger og solnedganger. Nord for 
hyttene finner du en informasjonsbu med tilhørende 
utsiktstårn. Tårnet benyttes av Jomfruland fuglestasjon 
(Birdlife). Anlegget er åpent for allmennheten.  Rundt øya 
er det flotte områder for padling, dykking og bading. 

Turisthyttene er ubetjent, så du tar med egen mat og 
drikke. Du kan bestille ønskede varer fra Spar Sjøbua på 
Valle. Maten kan du enten ta med deg selv i taxibåten, 
eller få det levert under oppholdet. 



PRAKTISK INFORMASJON

Type: Ubetjent hytte
Strøm: Ja
Innlagt vann: Ja, dusj og toalett i hvert bygg. 
Hund: Ja

Øitangen består av 4 bygninger på et gammelt gårdstun. 
Her er mange sengeplasser og mulighet for ekstra madrasser. 
De ulike husene er Forvalterboligen, Hovedhuset, Sjøbua og 
Låven

Alle hus har eget bad med dusj og toalett, stue, spiseplass og 
kjøkken med oppvaskmaskin og kjøleskap med frysekapasitet. 
I Forvalterboligen og Hovedhuset er det vedovn så du kan fyre 
og kose deg foran ovnen på vinterstid. 

Både Forvalterboligen og Låven er rullestolvennlig. 

Adkomst: 
Taxibåt: Taxibåtene fra Kragerø eller Valle tar deg direkte til 
brygga på Øitangen. 
Rutebåt: Rutebåt fra Kragerø til Tårnbrygga. Herfra er det ca. 
2,5 km å gå til Øitangen. 
Egen båt: Øitangen har to små båtplasser til leie om du 
kommer med egen båt. Dette må bestilles på forhånd. 

Booking: oitangen.dnt.no. 
Kontakt: oitangen@dnt.no
DNT Jomfrulandguiden:  Guidet tur kan bookes ved å ta 
kontakt på oitangen@dnt.no.

Fra Kragerø kan nydelig sjømat bestilles fra Kragerø 
Sjømat AS, eller deilige kjøttprodukter fra butikkslakter 
Brødrene Brubakken AS. Flere restauranter/bakeriutsalg 
i Kragerø leverer catering.

Det er ikke mulighet for bil/motoriserte kjøretøy til 
Øitangen. Bilen må parkeres på land. Det er kun 
handicappede som kan få spesialtillatelse. Ta rutebåt eller 
taxibåt fra Kragerø eller Valle. 

På våren er hvitveisblomstringen en egen opplevelse. 
Høstsol og høstfarger er spesielle her ute i havgapet, 
og vinterlyset og stjernehimmelen er magiske. Vi tilbyr 
stort møterom med lerret, projektor og wifi, fint for større 
grupper og samlinger. 
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FORSLAG TIL TURER OG AKTIVITETER 
Guidet tur: På Jomfruland er det fine stier og veier til 
utforsking på egenhånd. Ønskes opplevelsesturer rundt 
på øya med historier og stedskunnskap, skreddersyr 
vi herlige turer i Nasjonalparken med vår lokale DNT 
Jomfrulandguide. 

Besøksgård: På Jomfruland er det en besøksgård med 
hester og mange andre forskjellige dyrearter. Her tilbys 
også turridning, rideundervisning og ridelei. Besøksgården 
er åpen hver dag. Aktiviteter må bestilles på forhånd. 

Sykkel: Hos ”SykkelKnut” i Tårnbakken kan du leie deg en 
sykkel. Du kan leie for timer eller dager. Det er fint å oppleve 
Jomfruland fra sykkel.

Kajakk: Området rundt Øitangen er et padleparadis. 
Du kan komme med egen kajakk, eller leie direkte på 
stedet. Ved leie av kajakk hos oss må du ha våttkort. Vester, 
spruttrekk og padleårer følger med i leia. Det er to robåter 
på Øitangen til utlån. Bruk av våre kajakker og robåter er 
kun for våre gjester.

Sightseeingtur med taxibåt: Det er mye flott å oppleve i 
skjærgården rundt Øitangen. Med taxibåtene fra Kragerø 
og Valle kan du blant annet booke sightseeingturer, 
fuglesafari og sykkelcruise eller ta turen til Skåtøy,  
Stråholmen eller Kragerø sentrum.
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Tlf: 35981419  | brodrenebrubakken.no
Catering - pølsemakeri - forretning

Ønsker dere noe godt fra havet?
Ring oss på 35 98 04 11

Bli med oss og oppdag alt skjærgården har å by på - året rundt! 
Tlf: 90 80 44 44 | kragerotaxibat.no

SKJÆRGÅRDSSAFARI

GEOTUR 

MØT MUNCHSOLEN I 
HAVGAPET

SYKKELCRUISE

NASJONALPARKTUR

FUGLESAFARI

PERSONTRANSPORT - FRAKT AV VARER - SIGHTSEEING
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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.



SILDEVIKA TURISTHYTTE

Sildevika er et gammelt fiskebruk som ligger flott til på 
fastlandet ved Ormerfjorden, ca. 1 mil sør-sørøst for 
Porsgrunn. Hytta ligger rett ved sjøen, så her kan du nyte 
lange sommerdager med bading og fisking rett utenfor 
døra. På Sildevika er det plass til 13 personer, det er 10 
sengeplasser og 3 ekstra madrasser på hytta. I nærheten 
av hytta er det store grøntområder som egner seg godt 
for å sette opp telt eller lavvo. 

Sildevika er en ubetjent hytte, det vil si at mat må 
medbringes. På hytta finner du komfyr, kjøleskap og 
kjøkkenredskaper, slik at du har gode muligheter til å 

tilbrede mat på hytta. Hva med å fiske din egen middag 
fra en av de fine svabergene rett utenfor døra og grille 
den på stranda?  

Sildevika egner seg ypperlig for turer i kajakk. Du kan 
også komme hit i egen båt, men brygga ved hytta er kun 
til av-/påstigning. 

Hunder er velkomne til Sildevika, men det er dessverre 
ikke lov med hund inne på hytta. Ved overnatting med 
hund kan hunden plasseres i sikringsbu/båthus. 

Foto: Marius Dalseg SætreFoto: Marius Dalseg Sætre

Et badeparadis for liten og stor



FORSLAG TIL TURER OG AKTIVITETER:
Området som disponeres rundt hytta er cirka 75 mål og 
har to fine øyer samt flere badestrender. Det er også flere 
småtopper som gir fin utsikt over fjordområdene, slik som 
Plasseråsen, kjent sjømerke og utsiktspunkt, Isdammen 
ved Bjønnes og ishustomtene ved Solvika og Bjønnes og 
Lajordet. Det er også en rekke oldtidsminner/ røyser i 
området. På Matholmene like utenfor hytta er det gode 
fiskeplasser.

Den blåmerkede kyststien går også forbi Sildevika, og 
bak hytta er det i tillegg ryddet en sti som går opp og 
rundt åsen. Stien starter i lia ved utedoen, og på toppen 
er belønningen vid utsikt over fjorden. Sildevika har en 
liten plastjolle og en kajakk som er mulig å bruke under 
oppholdet. 

Foto: Marius Dalseg Sætre

Adkomst: 
Bil: På kommunal vei fra handelssenteret på Moheim 
ved E18 langs østsida av Eidangerfjorden cirka 11 km i 
retning Bjønnes. 

Tast eventuell inn ”Krøsstangvegen, 3949 Porsgrunn” på 
GPSen.

Man kan enten parkere ved Krøsstangenveien og følge 
veien og stien. Eller man kan parker på Bjønnes og følge 
veien og stien til hytta.Begge alternativene tar cirka 15-20 
minutter. Ved Bjønnes er det også busstopp.

Egen båt: Båt er også mulig om man har tilgang på dette, 
og det er flere fortøyningsmuligheter i området.

PRAKTISK INFORMASJON

Innlagt vann: Nei, kran med vann på utsiden av bygget. 
Strøm: Ja
Parkering: Ca. 15-20 minutters gange fra hytta. 
Toalett: Toaletter i båthuset. Et offentlig toalett for alle 
besøkende og et for leietakere. 
Dusj: Nei
Antall sengeplasser: 10 sengeplasser + 3 ekstra madrasser
Hund: Det er ikke tillatt med hund inne på hytta, men 
dersom du ønsker kan hund overnatte i båthuset.

Åpningstider: Fra april til midten av september. 
Booking: Bookes via UT.no
Kontakt: Ved spørsmål ta kontakt med DNT Telemark på 
telemark@dnt.no



MULE VARDE TURISTHYTTE

Ved vakre Eidangerfjorden utenfor Porsgrunn finner du 
Mule Varde. Hytta er en av flere bygninger på det gamle 
herskapelige landstedet Mule Varde. Her kan du nyte 
lange sommerdager nede ved vannkanten eller prøve 
fiskelykken fra en av de mange svabergene rundt hytta. 

Her ute langs kysten kan du nyte rolige sommerdager 
eller ta en tur langs kyststien som går like forbi. Området 
rundt Mule Varde har mye å by på, så om du har mulighet 
til å ta med kajakk er en padletur absolutt å anbefale! 

Mule Varde ble bygget opp som fjordens første 
landsted i 1874 av skipsreder Peter M. Petersen og hans 
sønn Alfr. Petersen Wright. Et vakkert parkanlegg, et 

praktfullt hovedhus, lysthus, badehus, lekestue og den 
restaurerte kuskeboligen (DNT-hytta) preger i dag stedet. 
Mule Varde ble i 1989 kjøpt til offentlig bruk. Hele 
eiendommen er et sted mellom 40-50 mål. 

Mule Varde er en ubetjent hytte. Det vil si at mat må 
medbringes. På hytta finner du et godt utstyrt kjøkken, så 
her er det gode muligheter til å lage seg mat. Det finnes 
også en kulegrill til utendørs bruk. Hytta har et soverom 
på hems/2.etg. med totalt 6 senger. Ved leie av hytta er 
det mulighet til å sette opp et telt rett ved hytta. Ellers på 
området er det ikke lov å telte. 

Foto: Hanne Findal Foto: Marius Dalseg SætreFoto: Marius Dalseg Sætre

Bo i et engelsk parkanlegg fra 1800-tallet 
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FORSLAG TIL TURER OG AKTIVITETER 
Mule Varde ligger bare et steinkast fra havet. Her er det 
flotte bade- og fiskemuligheter. Hytta er også tilknyttet 
kyststien mot Brevik, så det er fine turmuligheter. Turen 
kan du starte ved Mule Varde, og herfra er det ca. 7,4km til 
Brevik. Turen går langs Eidangerfjordens vestre side, og det 
er flere muligheter for bading underveis. 

Fra Mule Varde er det også mulig å gå til Kattøya. Det er 
ca. en time å gå. En liten veibeskrivelse finner du på kartet 
under. 

PRAKTISK INFORMASJON

Innlagt vann: Ja
Strøm: Ja
Parkering: Ca. 100 meter fra hytta. 
Toalett: Toalett i eget tilbygg til hytta. 
Dusj: Finnes i samme tilbygg som toalett. 
Antall sengeplasser: 6 sengeplasser.
Hund: Ikke mulig å ha med hund inn på hytta, men man kan 
evt. sette opp telt utenfor hytta. 

Booking: Hytta bookes via UT.no 
Kontakt: Ved spørsmål ta kontakt med DNT Telemark på
telemark@dnt.no eller 35 53 25 55.
Åpningstider: Hytta er åpen for booking fra mai til midten 
av oktober. 

Adkomst:
Buss: linje M2 og M3 fra Porsgrunn jernbanestasjon til 
Skjelsvik, stoppested Mule. Herfra er det kort gangavstand, 
cirka 200 meter til hytta.

Sørlandsekspressen, som går mellom Oslo og 
Kristiansand, stopper ved Skjelsvik terminal Porsgrunn, 
cirka 1500 meter fra kuskeboligen.

Med egen bil fra E18, avkjøring Telemarksporten eller 
Skjelsvik og videre på Nystrandvegen. Parkering cirka 100 
meter fra hytta. 

Tast eventuell ”Vetle Mules veg 16, 3944 Porsgrunn ” inn 
på GPSen.



STANGNES

Helt ute ved havet, i en lun vik med flotte svaberg ytterst 
på Levangsheia sør for Kragerø, ligger Stangnes - et 
fantastisk turområde hele året. 

Stangnes er en dagsturhytte som normalt holder åpent 
hver helg i sommersesongen, og Kragerø Turlag selger 
da kaffe, saft og nystekte vafler. 

Her er det ypperlige fiskeforhold, og når solen skinner en 
deilig sommerdag kan man legge seg ned på de 
glattskurte svabergene og nyte lyden av bølgene 
som slår imot land. Her kan du nyte stillheten. Det er 
parkeringsmuligheter en kort gåtur fra hytta. 

På slutten av 1960-årene ble eiendommen kjøpt av stat 
og kommune som et friområde. Huset ble bygget i 1870. 

I 1973 ble det inngått en avtale mellom Kragerø 
Kommune og Kragerø Turistforening om 
disponering og drift av hytta. Kragerø Turistforening 
har senere byttet navn til Kragerø Turlag, og det er i dag 
turlaget som disponerer hytta. Området er en del av 
Jomfruland nasjonalpark. Svabergene på Stangnes er 
svært gamle, mer enn 1 100 millioner år og regnes som 
grunnfjellet fra jordas urtid.

Stangnes er et ypperlig turmål om du er på padletur eller 
har en liten båt. Vær oppmerksom på at det ikke er 
brygge, så båten må kunne dras på land.Ved hytta står 
en grill som fritt kan benyttes av besøkende. Hva med å 
ta med fiskestang ut på svaberget og se om du får fanget 
dagens middag? Vann må medbringes da det ikke er 
vann tilgjengelig i/ved huset. 

Foto: Petter HareideFoto: Helga Bjerke Drøyli

En unik perle i skjærgården



FORSLAG TIL TURER OG AKTIVITETER 
Det er flotte muligheter til stangfiske fra svabergene. 
Om lysten til å bade kommer, er det en fin badeplass ved 
vannkanten. 

Kyststien: Stangnes ligger i tilknyting til Kyststien. Denne 
er kjent for sine flotte turmuligheter som passer for de 
fleste. Kyststien går fra Bambles grense i nordøst til Risørs 
grense i sør. Til sammen er den 42 km. 

PRAKTISK INFORMASJON

Type: Dagsturhytte
Parkering: Ca. 100 meter fra hytta. 
Toalett: Toalett i eget tilbygg til hytta. 
Åpningstider: Hytta holder normalt åpent hver helg i 
sommersesongen for salg av kaffe, saft og vafler.
Booking: Stangnes kan ikke bookes. 

Adkomst:
Fra RV 351 ta av til Portørveien. Det er her godt skiltet til 
hytta på Stangnes. Fra Tangen i Sannidal er det ca. 40 
minutters kjøring til parkeringsplassen.

Foto: Petter Hareide Foto: Petter Hareide



KAJAKK 
Den beste måten å oppleve havet og innsjøer på i vårt 
flotte land, er via kajakk. Her får du tips og triks til å få det 
beste ut av kajakkturen. 

1. Sjekk værmeldingen: Å padle i fint vær kommer 
ikke til å by på de største problemene. Blåser det blir 
det bølger. Da kan en rekke utfordringer komme for 
padleren. Derfor må værmeldingen alltid sjekkes før man 
legger ut på tur. Et lite tips: På veien hjem, prøv å legg opp 
turen slik at du får vinden i ryggen. Du er mer sliten og vil 
få god nytte av den ekstra hjelpen. 

2. Meld fra hvor du skal padle: Skulle det skje noe, er det 
greit at noen vet hvor du er. Så derfor må man alltid huske 
å gi beskjed om hvor du skal, og når du regner med å 
være tilbake. 

3. Ikke legg ut på tur med kajakk alene: Er dere flere 
som skal på tur kan dere hjelpe hverandre. Dere blir 
også mer synlig for andre større båter om dere er i en 
gruppe, enn alene. Den ferske i gruppa bør padle først og 
bestemme tempo. Det er viktig at dere holder sammen! 

4. Planlegg turen: Å vurdere sin egen ferdighet før man 
legger ut på tur er svært viktig. Om du er helt fersk, legg 
turen til et område du kjenner til. Da blir det lettere å 
vurdere hvilken form du er i. 

Foto: Marius Dalseg Sætre

5. Kle deg etter vanntemperaturen: Skulle du være så 
uheldig å falle i vannet, kan nedkjøling raskt tappe deg 
for krefter, noe som øker sjansen for å drukne. Nedkjøling 
er det farligste en kajakkpadler kan bli utsatt for!  Det 
kan friste å padle med lett bekledning på varme dager. 
Vurder behovet for tøy som hjelper deg å holde varmen 
også hvis du blir våt. 

6. Øv på å velte i kajakken: Skal man føle seg trygg på 
vannet må man trene. Man slapper mer av og kan nyte 
mer av turen og naturen, om man trygg på hva man skal 
gjøre om man faller uti. Vi anbefaler at man øver jevnlig 
på å komme seg ut av og opp i kajakken ved en velt, i ulike 
vær- og vindforhold. HUSK: Alltid tren i trygge rammer!  



Et lite tips fra oss: 
Tenk litt på skovalget når du er i kajakk, ikke bruk gummistøvler/
store sko. Bruk lette tursko/joggesko. Er du uheldig og faller 
uti, blir det mye tyngre og svømme hvis du bruker fjellsko enn 
joggesko!

7. Ta med mat og drikke: «Uten mat og drikke, duger 
helten ikke» sies det. Det gjelder her også. Ha noe lett 
tilgjengelig slik at du kan spise litt underveis før du 
går tom for næring. For å holde energien i gang er en 
blanding med sjokolade, nøtter og rosiner lurt å spise. 
Dette tar også lite plass og er lett å spise. 

8. Padle i nærheten av land: Om du holder deg nær 
land er det kortere vei å svømme om du skulle falle uti, og 
ikke klarer å komme deg opp i kajakken igjen. Du slipper 
også i stor grad de større, raske båtene. Du får oppleve  
mer fugle- og dyreliv om du padler nærme land, enn hva 
du vil gjøre midt ute på fjorden. Det blåser også mindre 
nært land enn ute på åpent hav. 

9. Bruk alltid godkjent padlevest: Det er påbudt med 
vest i kajakk. En vest med sterke farger og refleks hjelper 
deg med å være godt synlig på vannet. Det er lurt å ha 
lommer for utstyr på vesten, om man skulle falle uti. Legg 
gjerne også snack i vesten, da er det lett å få tak i det. 

10. Husk nødvendig sikkerhetsutstyr: Førstehjelpsut-
styr og mobil er obligatorisk! Det er som oftest ved 
ilandstigning og når du skal uti kajakken skadene kan 
skje. Listen over sikkerhetsutstyr kan være lang, alt etter 
hvor lang turen er. 
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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: Er du mellom 13-26 år blir du medlem av 
DNT ung og får ekstra god pris 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
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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 hjerte-
lig velkomne. Som frivillig i DNT Telemark blir du med i et so-
sialt 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.

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 hyg-
gelig å komme til, at det er ved i skjulet og propan til gassblus-
sene m.m. De har høst- og vårdugnad hvor det vaskes, males 
og gjøres annet vedlikeholdsarbeid etter behov.

Turleder
DNTs turlederutdanning er plassert i en stige, hvor hvert trinn 
bygger på det forrige. Stigen består av ett teorikurs (ambas-
sadørkurs), tre praktiske turlederkurs (grunnleggende turle-
derkurs, sommerturlederkurs og vinterturlederkurs) og ett 
kurslederkurs.
Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for 
DNT og gi en kompetanse som sikrer trygghet og trivsel for 
turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt 
og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

DUGNAD
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Hos oss bugner det av
grillmat, fisk og
skalldyr, ferskt brød
og alt annet du trenger
gjennom sommeren.

SJØBUA VALLE 8-20
Åpningstider sommer 8-22 alle dager // 36 96 10 00
spar.sjobua.valle@spar.no

BLI MED PÅ FISKEOPPLEVELSER - 
VI DELER LIDENSKAPEN

www.fiskeopplevelser.com | Tlf: 93611749 

Guide | Fiskekurs | Fisketurer 

taxibat@visitvalle.no

Snarveien til Jomfruland 
for deg som kommer østfra

Opplev den fantastiske Telemarkskysten 
på sightseeingtur med oss!

Vi har tre båter med plass til 12 personer i hver. 

Taxibåtsentralen
-hurtig og sikkert-

TAXIBÅTSENTRALEN
VALLE

    
SJØ

BUA
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” 


