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hytte til hytte

Kontakt:

E.R.Consult ApS

V. Erik Ravnkilde
Lille Klaus 3 - DK-5270 Odense N
Mob. +45 40 32 36 44 –

www.erconsult.dk - er@erconsult.dk
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- for yderligere information

Introduktion:
Er du inkarneret friluftsmenneske, der er vant til at færdes i
naturen, lidt sej måske og ikke bange for lidt strabadser og
lidt regnvejr og blæst. Har du hørt om fjeldture i Norge,
men er lidt usikker om hvo’n man gør, og om det nu er
farligt. Eller du kender ikke nogen, der vil med? Så har du
nu chancen for at komme af sted i et færdigt arrangement
med en rutineret guide.
Fjeldtur i Norge er vandring mellem DNT’s mange hytter,
der er etableret netop for naturelskere, der gider at gå 5-8
timer om dagen, og som kan lide komforten ved hytte frem
for telt, og som dermed slipper for at bære lejrudstyr og
proviant. DNT står for: Den Norske Turistforening.
Alder og køn er underordnet. 15 til 75’årige mænd og
kvinder ses ofte på fjeldet i Norge.
Arrangøren / guiden - hedder Erik Ravnkilde. Han er friluftsmenneske om en
hals. Med udgangspunkt i spejderbevægelsen har han hele
livet færdedes i naturen, herhjemme, i Norden og i Alperne
– de seneste 15 år mindst 1 gang årligt på hytte til hytte tur i
Norge. Han er 66 år og har netop solgt sin ingeniør- og
handelsvirksomhed, hvilket åbner mulighed at gøre fjeldture
til en del af dagligdagen – og levevejen.
Tidspunkter:
Turene starter fra Odense den første dag kl. 07.00. Hjemkomst til samme sted på 4. dagen kl. ca. 23.00 i perioden
juni – oktober. Datoer fastlægges i samråd med deltagerne.
Påklædning og udstyr:
Dette vil vi gennemgå detaljeret på et informationsmøde
inden turen. Men generelt gælder det om at have let og
praktisk friluftstøj på. Noget der er vind- og gerne vandtæt,
og som tørrer hurtigt. Det kræver ikke nogen særlig
investering. Cowboybukser og en vindjakke kan gøre det –
suppleret med et alm. regnsæt. Derimod kræver turen
ordentlige vandrestøvler! Til en vis grad vandtætte, godt
fedtet ind eller med Goretex. Og de skal være ”gået til”, så
man ikke får vabler og gnavesår.
En fornuftig rygsæk er også nødvendig, men en sådan kan
man måske låne sig frem til. Vi skal hver bære 10-15 kilo,
afh. af hvor god man er til at begrænse sig.

Overnatning i DNT selvbetjeningshytter:
I hytterne er der alt, hvad man skal bruge (proviant,
brænde, køkkensager, mv.), man skal blot lave mad og
vaske op selv. Og man skal selv gøre rent, før man går.
Til overnatning er der normalt senge med dyner eller
tæpper. Man medbringer lagenpose. Nogen gange får
man separate 2-mands eller 4-mand værelser, andre
gange er det sovesal. Ved overbelastning er der ekstra
madrasser og tæpper. Så risikerer man at skulle sove på
gulvet i stuen. Man kan jo ikke blot gå videre til næste
hytte!
Overnatning i betjente hytter:
Betjente hytter er noget ganske andet. Her er der
personale på, så man ikke selv skal lave mad. Ligeledes
slipper man for opvask og rengøring (ud over ens eget
værelse). Til gengæld er det lidt dyrere.
Ved alle hytter er der ”do”, dvs. udendørs toiletbygning
over et hul i jorden. Vask foregår ved en sø eller et
vandløb. Nogle betjente hytter har dog indlagt vand og
dush.
Selve vandringen:
Dagsetaperne er typisk på 20-30 km over meget varieret
terræn. Nogen gange forholdsvis fladt og jævnt. Andre
gange stærkt kuperet og stenet og sværere at gå i. Ingen
farlig decideret klatring. Derfor angiver DNT også
strækningerne i timer (for en trænet vandrer uden
pauser). Vore etaper er typisk angivet til 5-7 timer og
tager så os 7-9 timer inkl. pauser.
Vi følger DNT’s markerede ruter (med røde T-er), men vi
medbringer kort, kompas og GPS for en sikkerheds
skyld.
Pauser? Det er når man kommer til et vandløb og er
tørstig – eller når man skal drikke kaffe fra medbragt
termoflaske – eller når man skal spise lunch (madvarer
eller ”nister” medbragt fra hytterne).
Besøg i øvrigt www.turistforeningen.no og http://ut.no,
hvor du finder masser af information, billeder fra hytter,
ruter mv.

Transport:
Arrangementet omfatter transport i 8 pers minibus, med
start i Odense og opsamling på aftalte steder op gennem
Jylland. Færge Hirtshals / Kristiansand eller Hirtshals /
Larvik afh. af hvilket turområde, vi har valgt. Viderekørsel til
startstedet i Norge, hvor bilen parkeres. Vandringen slutter
samme sted, hvorefter det går hjemad samme rute som
opturen.
Turen koster kr. 4.200,- pr. deltager (ikke-DNT medlemmer)
Prisen inkluderer:
• Transport i minibus fra opsamlingssted Jylland/Fyn
til startstedet i Norge - og retur.
• Færge Hirtshals/Kristiansand ell. Larvik t/r.
• 3 x overnatning i selvbetjente DNT hytter.
• Selv-tilberedt morgenmad, madpakker, aftensmad + div.
forplejning i hytterne.
• Desuden er indeholdt honorar til turlederen/arrangøren.
På ture, hvor der benyttes betjente hytter, tilkommer ekstra
kr. 275,- pr. overnatning for 3 retters aftens-meny og
morgenbuffet. Her kan købes øl/vin for egen regning.
Medlemmer af DNT sover og spiser billigere på hytterne og
får derfor kr. 300,- afslag i prisen.
Når man vurderer prisniveauet på hytterne, skal man tænke
på, at al mad, brænde og andre forsyninger enten køres ud
om vinteren med bæltekøretøjer, eller flyves ud med
helikopter, og affald skal retur samme vej. Kun enkelte
hytter har vej- eller bådforbindelse over en sø.
Der betales forskud kr. 1.000,- ved tilmeldingen. Resten
betales ved afrejsen.
Der medbringes madpakker hjemmefra til udrejsen, eller
mad købes på færgen for egen regning.
På hjemrejsen købes mad på færgen for egen regning.
Informationsmøde:
Der afholdes gratis informationsmøde i Odense eller Århus,
når der er et tilstrækkeligt antal interesserede.
Ansvar:
Man deltager på eget ansvar, dvs. ved sygdom eller
tilskadekomst, mistet udstyr eller andet, må man forlade sig
på egen forsikring.

