Sammen med Telemark og Vestfold skikrets (TVSK) fortsetter vi
skiturkonseptet Ti på ski for både de ivrigste skientusiastene og de ferske
skigåerne. Du kan benytte DNT-appen «SjekkUT» til å registrere skiturer
og til å finne nye skiløyper å utforske.
Marie Renate Haugen i TVSK og Michael Quist i DNT Telemark håper igjen i år å få enda flere
ut på ski. De håper «ti på ski» kan være en hyggelig familie aktivitet gjennom vintersesongen
uansett restriksjoner.
•

I sesongen 2019/2020 var det rundt 400 brukere av tiltaket jevnt fordelt i hele fylket.
Nå ønsker vi å gjøre oppmerksom på den kommende sesong, så det uansett hvilken
«koronavinter» det blir – allikevel er mulig å bli inspirert til en skitur, gjerne sammen
med kohorten, forklarer Quist.

•

Målet for 2019 var å få 40 poster fordelt i Telemark og Vestfold, det blei til 37. Nå
ønsker vi å utvide til totalt 75 poster for den kommende sesong i flere forskjellige
løypenett, forteller Haugen.

Konseptet fungerer slik at alle postene er samlet i appen «SjekkUT», med beskrivelse,
avstand, kart og bilde. I løypene som har turposter, vil man også finne en
informasjonsplakat i starten av løypa og selve turposten er markert med et «SjekkUT»-skilt.
Antallet poster i et område vil variere ut fra løypenettet. Så bruker man appen til å
registrere turene når en er framme ved en post.
•

Vi ønsker å fortsette dette tiltaket, særlig i år, da dette tiltaket kan benyttes uansett
koronarestriksjoner, forteller Quist.

Både TVSK og DNT Telemark håper at enda flere vil ta til seg tiltaket. Det handler om å finne
motivasjon gjennom å sanke turer, samt at en kan finne inspirasjon i oversikten over
turposter i appen. Dette gir igjen rom for å oppdage nye løyper og turmål og kan være en
måte å aktivisere hele familien gjennom vinteren.
•

Nytt for dette året er en egen registrering for barn. Det kan lastes ned eller utleveres et
registreringsskjema til barna så det blir mulig å følge med på antall og hvor man har
vært å sjekke inn poster. Dette håper vi kan få flere familier til å dra sammen på tur,
forklarer Quist.

Med de løypenettene som finnes i Telemark og Vestfold er det mulig å gi inspirasjon til både
vanskelige og lette løyper.
•

En skal kunne finne turposter til sitt nivå, forklarer Haugen.

Nå ønsker DNT Telemark og TVSK alle en flott og snøfylt vinter, og håper mange vil laste ned
registreringsskjema og SjekkUT-appen, og komme deg ut sammen på nye eventyr i fylket.

Last ned oversiktskart her Husk at dette da vil endre seg løpende som det kommer flere
poster til.n skiltet og sjekk UT.
Last ned skjema her:
Det er premie til alle barn som besøker 5 poster eller flere gjennom sesongen. Utfylt skjema kan
sendes på mail til michael.quist@dnt.no (kan gjerne ta bilde av skjema), eller i posten til: DNT
Telemark Postboks 3089, 3707 Skien, Eller innlever skjema i DNT Telemark sitt tursenter Torggate
15, 3717 Skien.

Fakta om SjekkUT-appen:
Hva: en gratis, digital turpostkasse lansert av DNT i 2017, der man kan registrere turene sine
og finne nye tur- og skiområder.
Hvem: appen er for alle – både de som er medlem i DNT og de som ikke er det
Hvordan: last ned SjekkUT, enten i app store (iPhone) eller play butikk (android), finn lista
som heter «Skiturer i Telemark og Vestfold», finn en turpost og spenn på deg skia. Når du er
50 meter eller mindre fra en turpost kan du ta fram appen og registrere besøket. En velger
selv om besøket skal være privat eller vises for alle.
Registrering av Turposter på ski kan gjøres mellom 1.desember og 30.april, men vil også
være avhengig av at løypene er kjørt opp.

