
TURPROGRAM
2017

NARVIK

Grønn: MS 25
Rød: Warm rød

Foto: Bjørn Forselv



I 2016 stod familien i sentrum i DNT, og familiemedlemsskap ble innført. I vårt område valgte
29 familier å benytte seg av muligheten til å betale en pakkepris. For tredje gang rundet vi 1000
medlemmer, med 1001 medlemmer ved siste opptelling. Vi håper alle medlemmene vil være med
oss videre. 

2017 er kunnskapens år i DNT. Kunnskap om naturen er en forutsetning for å kunne ferdes i
den, og for å ta vare på den. Barnas Turlag skal samarbeide med Aurora kino om å lære bort
fjellvettreglene i forbindelse med lanseringen av filmen om Karstein og Petra. Våre turledere har
fokus på kunnskap om terreng og bekledning for å gjøre turene trygge og behagelige. Og ikke
minst har bru- og hyttetilsynene våre gjennom år opparbeidet seg kunnskap om værforholdene i
fjellet for å kunne vedlikeholde bruene og hyttene våre.

Årets turprogram burde inneholde noe for en hver smak. Mandagsturene er blitt grunnstammen
i turprogrammet, og hver mandag på våren og høsten møtes ca 50 mennesker i alle aldre for å
gå tur sammen. De som ikke har anledning til å gå mandager, kan gå turen en annen dag –
boka ligger der helt til høsten. I år gjenopptar vi den tradisjonelle rømmegrøtturen til Lossi, som
mange har savnet. Vel møtt på tur med NOT i 2017!
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VELKOMMEN TIL NYTT TURÅR 2017!
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MERAFTESTINDEN, SØR-SKJOMEN
(1348 MOH) lørdag 18. mars
Meraftestinden er en majestetisk topp innerst
i Sør-Skjomen. Turen opp går i nydelig terreng
der man kan nyte synet av de stupbratte
fjellene rundt. Nedkjøringen finner sted på
flotte snøfelt med en utsikt som tar pusten fra
deg. Turen tar ca 4-5 timer opp og ned.
Skredsøker, spade og søkestang er som vanlig
obligatorisk på denne turen.
Oppmøte: Narvik togstasjon kl. 08.30.
På melding: Turleder Markus Pleym, 
450 15 656.

STORFJELLET, BEISFJORD (1633 MOH)
lørdag 29. april
Det optimale toppturfjellet i Narvik og omegn.
Man går nesten fra havnivå og opp til 1633
moh. Turen er lang og krevende å gå og inne -
holder partier i skredutsatt terreng, men
nedkjøringen   er ikke spesielt vanskelig ned
normal veien. Hvis man ønsker å nå helt til
topps er det viktig å ha stegjern og gjerne en
isøks da siste parti går langs en smal rygg.
Turen er lang og derfor er det viktig å starte
tidlig. Belønningen etter en lang dag oppover
er en fantastisk nedkjøring i storslått natur og
utsikt utover Beisfjorden og resten av fjellene
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Tredjetoppen fra nord. Foto: Bjørn Forselv.

TOPPTURER



rundt Narvik. Denne turen krever god kondi -
sjon og ferdsel i skredfarlig terreng. Skredsøker,
søkestang og spade er obligatorisk. 
Oppmøte: Narvik togstasjon kl. 08.00.
På melding: Turleder Markus Pleym, 
450 15 656.

KUGLHORNET tirsdag 13. juni
Kveldstur til det fantastiske Kuglhornet i
Efjord. Turen opp er krevende og har bratte
partier. Deltakerne må være i god fysisk form.
Turen er detaljert beskrevet i Topper i Ofoten
og Sør-Troms. Begrenset antall deltakere.
Oppmøte: Vi kjører fra Narvik kl. 16.00 og
regner med å være tilbake i Narvik ca kl. 23.00. 
På melding: Turledere Bjørn Forselv, 
905 73 732 og Inger Krane senest dagen før.

MIDNATTSOLTUR TIL LINKEN 
uke 24 eller 25
Midnattsoltur til Linken. Turen starter fra Øvre
Fjellheisstasjon kl. 21.00. Du kan enten gå eller
ta gondolen til startstedet. Turen går til Linken
- toppen av Fagernesfjellet. Hvis forholdene er
bra, går vi kanskje videre til Andre- og Tredje-

toppen. Forhåpentligvis har vi sol hele turen -
uansett hvor seint eller tidlig vi gir oss!
På melding: Turleder Øydis Jakobsen,
920 41 429, senest dagen før.

KVELDSTUR TIL TREDJETOPPEN
tirsdag 27. juni
Turen starter fra bommen i Fagernesfjellet kl.
18.00. Vi følger merket rute og holder jevnt
sig med drikkepauser underveis. Kveldsmat på
toppen. Ta med matpakke, lue, votter og vind-
klær i tilfelle det blåser i høyden. 
Turleder:Øydis Jakobsen, 920 41 429, senest
dagen før.

DEN SOVENDE DRONNING 
lørdag 22. juli
«Dronninga» er en del av bybildet i Narvik og
har flott utsikt fra toppen. Turen starter fra
Nervannet i Håkvikdalen og beregnes til 9
timer. Det er en del bratt stigning, så alminne -
lig god fysisk form er en forutsetning for å
gjennomføre turen.
På melding: Turleder Markus Pleym,
450 15 656, senest dagen før.
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På Nordbergryggen. Foto: Øydis Jakobsen.
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ROMBAKSTØTTA lørdag 29. juli
Topptur til et av Narviks landemerker, «Tøtta-
toppen». Turen starter ved Minikraftverket og
beregnes til 8 timer, alminnelig god fysisk form
er en forutsetning. Noe kliving må påregnes.
Ta med solid matpakke, samt lue, votter og
vindjakke i tilfelle vind på toppen.
På melding: Turleder Markus Pleym,
450 15 656, senest dagen før.

IPPOCOHKA
lørdag 12. eller søndag 13. august
Topptur til et av kommunens og regionens
høyeste fjell. 
Oppmøte: Avmarsj fra Norddalen, like ved
merket løype mot Lossi. Vi følger Stasjonselva
et stykke før vi bøyer av vestover mot toppen.
Med jevn stigning tar vi ca. 1150 høydemeter
fordelt over en avstand på 5-6 km. Det er
ingen spesielt vanskelige eller luftige partier,
men de siste 500 høydemeterne går vi i steinur.
Fra toppen på 1727 moh er utsikten for-
treffelig i alle retninger. Ca. 4 timer opp. Ta på
fjellsko, og ha med vindtett jakke/bukse i
tilfelle vind opp mot toppen. Lue, votter, skjerf
er også lurt å ha.  

På melding: Turleder Øydis Jakobsen,
920 41 429 og Veronica Føre Andersson.

TREDJETOPPEN FRA NORD 
tirsdag 15. august
Kveldstur til Tredjetoppen. Turen starter kl.
16.00 og vi følger ryggen opp fra nord som gir
oss spennende utsikt mot Mørkhola og Fors -
nesvannet. Ruta opp har noen bratte partier
hvor man må ta noen tak med hender. Del -
takerne må være i god form.
På melding: Turledere Bjørn Forselv, 
905 73 732 og Inger Krane senest dagen før.

VOMTIND, ettermiddagstur
primo september
Turen starter fra Stubblidalen og bringer oss
opp til fantastisk utsikt fra 1494 moh. Den
siste biten mot toppen er luftig. Ta med solid
matpakke, samt lue, votter og vindjakke i
tilfelle vind på toppen. Ikke glem hodelykt til
siste del av returen. 
På melding:Turleder Veronica Føre Anderson,
901 25 844.

Sandviktinden. Foto: Bjørn Forselv.



Noen av turene er beskrevet i bøkene På tur i
Narvik og omegn I og II av Bjørn Forselv.
Turledere vil primært være Stein-Evert
Pettersen, Elinor Hansen Framvik og Sølvi
Føre. Noen turer har en del stigning og andre
er ganske flate. De letteste turene er merket
med én stjerne, de antatt tyngste med tre
stjerner. Alle skal kunne gå i sitt eget tempo, vi
går ikke fra noen (som ikke ønsker det sjøl). 

Ta gjerne med en venn som ikke tror dette er
noe for ham/henne. På alle turene oppfordrer
vi til å møte opp på Jernbanestasjonen litt før
kl. 17.00 slik at kjøring i størst mulig grad kan
samordnes. Turene vil bli nærmere beskrevet
på NOTs nettside. 

Vi tar med en bok på hver mandagstur som
deltakerne registrerer seg i. Boka blir liggende
til ca oktober, slik at man har mulighet til å
gjennomføre turen på andre ukedager.

    TUR 1 mandag 15. mai
     Elvekroken �
    TUR 2 mandag 22. mai
     Emmenesveten �
    TUR 3 mandag 29. mai
     Lillevannet i Beisfjord �
    TUR 4 tirsdag 6. juni
     Sandmofjellet ��
    TUR 5 mandag 12. juni
     Helligdagsvannet ��
     
    TUR 6 mandag 19. juni
     Knusartoppen ���
     
    TUR 7 mandag 21. august
     Kuberget ���
    TUR 8 mandag 28. august
     Steinbu ��
    TUR 9 mandag 4. september
     Holmvannet på Nygårdsfjellet ��
    TUR 10 mandag 11. september
     FUNN-hytta ��

MANDAGSTURER
Foto: Øydis Jakobsen.
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KONTAKTPERSONER I NOT
Øydis Jakobsen, styreleder            tlf 920 41 429        oeydis@yahoo.no

Jon Sommerseth, daglig leder        tlf 402 40 987        jonsom@online.no

Terje Andersen, kasserer                tlf 951 99 512        terjeand65@gmail.com

Bjørn Forselv, løypeansvarlig         tlf 905 73 732        bjofor@vgs.nfk.no

Marita I. Elverum, Barnas Turlag  tlf 952 06 355        marelv@vgs.nfk.no

Finn Johnsen, transport                tlf 900 25 409        finnjo2@online.no

Inger Krane, styremedlem             tlf 994 54 945        ingkra@live.no

HYTTETUR?
Hvis man har lyst på en tur også utenom fellesturene, har NOT 13 hyttesteder man kan besøke.
Noen kan man komme til etter 2-3 timers gange i lettgått terreng, mens andre må man streve litt
mer for å nå fram til. Underveis og vel framme venter det deg flott natur og fine opplevelser! Les
mer om hyttene og rutene på hjemmesida til NOT www.narvikfjell.no. 
Husk sovepose (eller lakenpose), hyttenøkkel og mat! Skriv deg inn i protokollen når du kommer
fram og forlat hytta i minst like god stand som da du kom. Betal for oppholdet til NOTs konto
4520.07.19348 etter turen. Ta med memo-lapp fra hytta slik at du bedre husker betalingsinfo.
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Foto: Bjørn Forselv.



Foto: Øydis Jakobsen

KARSTEN OG PETRA PÅ TUR 
Haikjeften - søndag 12. mars   
Bli med på Karsten og Petra-tur med Barnas
Turlag kl. 16.30-17.30. Vi inviterer til lek og
læring før vi sammen går til Aurora kino for å
se den rykende ferske filmen «Karsten og Petra
– ut på tur». Filmen er den femte i rekka om de
to bestevennene, der turglede og fjellvettreglene
er hovedfokus. Det blir mulighet for å grille sin
egen mat. Billett til kinoen må kjøpes selv.
Kontaktperson:Marita Ivarsson Elverum,
952 06 355. 
Arrangeres i samarbeid med Narvik Kino.

SKITUR PÅ VEGGFJELLET (542 MOH) 
søndag 26. mars
Tur til Kaffedalen og Varden på Veggfjellet. I
samarbeid med Barnas Turlag Harstad. 
Oppmøte: på Trollhøgda kl. 11.00. Sammen
med barn fra Barnas Turlag i Harstad går vi
mest mulig i samlet flokk innover. Til Varden
er det ca 7 km, og til Kaffedalen ca 3,5 km.
Turen går slakt oppover, med noen litt brattere
kneiker. De som vil det stopper i Kaffedalen,
mens de som fortsatt har spreke føtter går
videre opp til Varden. 
Kontaktperson: Øydis Jakobsen, 920 41 429.
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BARNAS TURLAG

DNT ung

Barnas Turlag
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EVENTYRTUR TIL HUNDREÅRSBUA,
VED SIRKELVANN søndag 30. april
Det blir bålkos og eventyrstund. Husk gode
klær etter vær, god matpakke/drikke. Gjerne
en vedkubbe til bålet.
Påmelding: turleder, Lars Ivarsson Elverum,
482 11 334. 

ETTERMIDDAGSTUR TIL 
TARALDSVIKFJELLET mai
Turen passer for alle. 
Oppmøte: ved Vannkraftverket.
Turleder:Monica Sandbakk, 918 87 317.

ORIENTERING VED 
LANGRENNSSTADION PÅ
ANKENES torsdag 24. august
Det vil bli laget ulike løyper tilpasset ulik alder.
Passer for både store og små turfolk.
Servering av frukt og saft i samlingsområdet. 
Turleder: Kjersti Lunde, 918 59 737.

BLÅBÆRTUR TIL SKYTTERBANEN,
HERGOT august/september
Vi ser etter moden og god bær. Det blir
mulighet for pannekaker på bål.
Ta med klær etter vær, noe å plukke i, og noe
og grille for de som ønsker det.
Oppmøte: ved Skytterbanen
Turleder: Sigrid Johnsen, 997 48 707. 

HØSTTUR TIL FUNN-HYTTA
søndag 15. eller mandag 16. oktober
Oppmøte: ved Minikraftverket kl 11.00. Vi
ser på høsttegn og snakker om hvordan
naturen gjør seg klar til vinteren. Ta med solid
matpakke og varm drikke. 
Turleder: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

MØRKETIDSTUR TIL FØRSTEVANN
tirsdag 31. oktober
Barnas Turlags markering av at vi går inn i
mørketiden har blitt en tradisjon som mange
setter pris på. Vi går refleksorientering på turen
opp til Førstevann og lager bål vel framme.
Oppmøte ved Minikraftverket. Følg reflekser
og fakkelbokser til Førstevann. Husk hodelykt/
lommelykt. 
Kontaktperson:Øydis Jakobsen, 920 41 429.

Foto: Øydis Jakobsen Foto: Øydis Jakobsen
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TURBOTRIMMEN
Barnas Turlag har egne trimkasser på 6 steder i Narvik kommune: 

Tyttebærsletta i Beisfjord - 2 km gange på vei fra krigskirkegården. 

Kobberstadløypa - like etter den lange bakken i 2-km-sløyfa. 

Grillbua på Fagernes - følg sti fra Moslings vei. 

Lillevika - langs Lyngedahl-stien. Start fra Jaklamyra eller fra Vassvik.

Håkvikdalen - kryss bro over elv, et stykke forbi Storvatnet. 

Taraldsvikfjellet - følg vei fra Minikraftverket til Førstevann. Deretter sti opp mot Taralds-
vikfjellet. 

Vi har utarbeidet et eget Turbotrimkort, som alle medlemmer i Barnas Turlag får. 
I alle Turbotrimkassene ligger det klippetenger til å klippe kortene med, og turbøker. 
Premie til alle som besøker minst 4 av kassene. 

Cunojavri. Foto: Øydis Jakobsen.
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Foto: Bjørn Forselv

FELLESTURER
Vær ute i god tid ved påmelding til turene. Avklar med turleder på forhånd om dette er en
tur som passer for deg. Datoer som mangler/endres, vil komme så fort det er klart på NOTs
nettsider. Det kan bli flere fellesturer enn de som står i programmet – følg med på
www.narvikfjell.no!

VARDEN PÅ VEGGFJELLET  
søndag 5. mars
Skitur fra Trollhøgda til Varden på Veggfjellet.
Turen er på totalt 15 km og går i relativt lett
terreng. 
På melding: Turledere Bjørn Forselv, 
905 73 732 og Inger Krane innen 
fredag 3. mars.

FJELLBU – LOSSI 
– CÁIHNAVÁGGI – FJELLBU
april/mai
Skitur med overnatting på Lossihytta og
Cáihna  vággihytta. 
Vi kjører fredag ettermiddag til Fjellbu, fra
Narvik senest kl. 16.00. Ca 4 timers skitur til
Lossi. Husk skifeller. 
Lørdag til Cáihnavággi via Kalixhågen, ca 6
timer. Søndag via Steinelvdalen ned til Nord-
dalen og Fjellbu, ca 5 timer. Middels vanske -
lighetsgrad på turen, en del stigning. 
På melding: Turleder Veronica Føre Anderson,
901 25 844.
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Foto: Øydis JakobsenFoto: Øydis Jakobsen

SØRFJORD – KJERRINGVATN –
RØYSVATN – PAURO – SØRFJORD
fredag 28. april – søndag 1. mai
Den årlige populære skituren til NOTs to sør-
ligste hytter. 
Båt fra Kjøpsvik til Sørfjord, deretter ca 3
timer til Kjerringvatnhytta. Dag 2 lett tur til
Røysvatn. Dag 3 ca 20 km til Pauro. Dag 4 ca
20 km til Sørfjord.
Turledere: Jon Sommerseth, 402 40 987 og
Geir Soleng. Maks. 12 deltakere. Noe kostnad
med båtskyss.

HELGETUR TIL HUNDDALSHYTTA 
fredag 7. – søndag 9. juli
Tur til Hunddalen der vi tar tog opp fredag
ettermiddag. På kvelden lager vi felles middag.
Lørdag bruker vi til å ta en dagstur til for-
toppen av Gahperchokka. Felles middag når vi
er tilbake. Tog tilbake til Narvik søndag. 
På melding: til turleder Øydis Jakobsen,
920 41 429 innen 3. juli.
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RØMMEGRØTTUR TIL LOSSI
august
Vi tar opp igjen tradisjonen med rømmegrøttur
til Lossi en søndag i august. Parker langs an-
leggsveien i Norddalen og følg merket sti opp
til Lossistua. Nærmere info om dato og klokke -
slett annonseres på hjemmesiden og på Face-
book.
Kontaktperson: Toril Larsen, 909 58 521.

DRONNINGRUTA
august/september
Vi kjører til Stø lørdag ettermiddag, og over-
natter på campingen der. Søndag går vi Dron-
ningruta i rolig tempo. Det er nødvendig med
gode sko og godt med drikke - det er lite vann
å finne underveis. Det er mye opp og ned, og
noen av partiene er luftige.
Påmelding: til turleder Stein-Evert Pettersen,
909 69 952.

Foto: Bjørn ForselvFoto: Bjørn Forselv
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DEN LANGE FJELLMARSJEN 
august/september
Dagsmarsj langs 42 km av NOTs rutenett, fra
demningen i Norddalen, via Cunojavri og
Oalla vaggi, langs Sørdalsveien ned til Katterat.
Overnatting på Vokterboligen med badstu og
grillkos. Dagstursekk medbringes under mar-
sjen, mens utstyr til overnatting blir fraktet til
Katterat med tog og plukkes opp på stasjonen. 
Påmelding: Turledere Veronica Føre Anderson,
901 25 844 og Adelheid Flakstad, 997 48 701.

HELGETUR TIL CUNOJAVRI 
OG CHAINAVAGGI 
fredag 15. – søndag 17. september
Vi starter fredag ettermiddag fra demningen i
Norddalen og går inn til Cunojavri. Her lager
vi felles kveldsmat og overnatter til lørdag.
Lørdag går vi til Chainavaggi, hvor vi lager
felles middag. Retur via Kalixhågen søndag. 
På melding: Turleder Øydis Jakobsen, 
920 41 429 innen 13. september.

FLERE TURER?
Følg med på NOTs nettsider: narvik.turistforeningen.no eller www.narvikfjell.no
Her blir turene i programmet lagt ut med dato og beskrivelse. Det kan bli satt opp flere
turer enn det som er med i turprogrammet.

Foto: Bjørn Forselv
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26. februar                         Fastelavnstur til Jaklamyra                                    Barnas Turlag
5. mars                               Varden på Veggfjellet                                              Fellestur
12. mars                             Karsten og Petra på tur - Haikjeften                     Barnas Turlag
18. mars                             Meraftestinden, Sør-Skjomen (1348 moh)           Topptur
26. mars                             Skitur på Veggfjellet                                               Barnas Turlag
29. april                             Storfjellet, Beisfjord (1633 moh)                          Topptur
30. april                             Eventyrtur til Hundreårsbua, ved Sirkelvann       Barnas Turlag
28. april – 1. mai               Sørfjord – Røysvatnhytta – Paurohytta                Fellestur
April/mai                           Fjellbu-Lossi-Chainavagge-Fjellbu                        Fellestur
Mai                                    Ettermiddagstur til Taraldsvikfjellet                     Barnas Turlag
15. mai                              Elvekroken                                                             Mandagstur
22. mai                              Emmenesveten                                                        Mandagstur
29. mai                              Lillevannet i Beisfjord                                            Mandagstur
6. juni                                Sandmofjellet                                                         Mandagstur
12. juni                              Helligdagsvannet                                                    Mandagstur
13. juni                              Kuglhornet                                                             Topptur
19 juni                               Knusartoppen                                                        Mandagstur
Uke 24 eller 25                  Midnattsoltur til Linken                                        Topptur
27. juni                              Kveldstur til Tredjetoppen                                     Topptur
7.-9. juli                             Helgetur til Hunddalshytta                                   Fellestur
22. juli                               Den sovende dronning                                           Topptur
29. juli                               Rombakstøtta                                                         Topptur
15. august                          Tredjetoppen fra nord                                            Topptur
21. august                          Kuberget                                                                 Mandagstur
24. august                          Orientering ved langrennsstadion på Ankenes     Barnas Turlag
28. august                          Steinbu                                                                   Mandagstur
August                               Rømmegrøttur til Lossi                                         Fellestur
August                               Ippocohka                                                              Topptur
August/september              Dronningruta                                                         Fellestur
August/september              Blåbærtur til Skytterbanen, Hergot                      Barnas Turlag
August/september              Den lange fjellmarsjen                                           Fellestur
4. september                      Holmvannet på Nygårdsfjellet                               Mandagstur
September                          Vomtind, ettermiddagstur                                     Topptur
11. september                    FUNN-hytta                                                           Mandagstur
15.-17. september              Helgetur til Cunojavri og Chainavaggi                 Fellestur
Oktober                             Høsttur til FUNN-hytta                                        Barnas Turlag
31. oktober                        Mørketidstur til Førstevann                                  Barnas Turlag

TURKALENDEREN



LYST TIL Å BLI MEDLEM?
1. Klikk deg inn på www.narvikfjell.no eller
www.turistforeningen.no

2. Ring DNT v/medlemsregisteret: 22 82 28 00
og meld deg inn. Alle med bostedsadresse i
Ofoten tilhører automatisk Narvik og Omegn
Turistforening.

MEDLEMSKAP 2017
Hovedmedlem........................................    660,-
Honnørmedlem (over 67 år og uføre).....    510,-
Husstandsmedlem...................................   330,-
Student/ungdom (19-26 år)....................   340,-
Skoleungdom (13-18 år).........................    205,-
Barnas Turlag (0-12 år)...........................    125,-
Familiemedlemsskap............................... 1.180,-

OVERNATTINGSPRISER PR NATT
Medlemmer............................................    150,-
Ikke medlemmer.....................................   300,-
Ungdom u/25 år medlem.......................      75,-
Ungdom u/25 år ikke medlem................    150,-
Barn u/13 år, medlem.............................        0,-
Barn u/13 år, ikke medlem......................     75,-
Dagsbesøk .............................................      50,-
Depositum nøkkel..................................    100,-

NØKKELSALG OG BETALING
På hvert hyttested er det normalt ei hovedhytte og
ei sikringshytte. Alle ordinære hytter har standard
DNT-nøkkel, mens kvilebuene er åpne.
Nøkkelsalgsteder er i Sparebanken Narvik og hos
Visit Narvik (det 4. hjørnet). Du kan også bestille
nøkkel ved å skrive til NOT. 
Storsteinshytta har egen nøkkel som kan lånes hos
Jørn Kåre Som mer seth, 480 74 112, depositum
kr 200,-. 
Vokterboligen har også egen nøkkel og kan bookes
av styreleder Øydis Jakobsen, 920 41 429 eller
daglig leder Jon Sommerseth, 402 40 987.

Betaling for hyttene skjer via nettbank til konto
4520.07.19348, merk betalingen med navn,
hytte sted og løpenr i protokoll. 

HYTTER
NOT har følgende hytter for overnatting fra nord
til sør: Vokterboligen på Rallarveien (kan leies),
Hunddalen, Oallavagge (hvilebu), Cunojavre,
Lossi, Storsteinshytta (kan leies), Caihnavagge,
Gautelis, Skoaddejavre, Sitas, Baugevann, Pauro
og Røysvatn. 
I hyttene finner du alt du trenger unntatt mat, noe
å ligge i (lakenpose/sovepose el.l.), dopapir, fyr-
stikker og stearinlys. Hyttene har ved/kull til opp-
varming, og primus til matlaging. Parafinlamper
og/eller solcelle-anlegg. Oversikt over hyttene våre,
antall sengeplasser, kartreferanser og kartnummer
finner du på www.narvikfjell.no. 
I tillegg har vi to dagsturhytter; Funnhytta i
Tøttadalen og Steinbu i Håkvikdalen. Disse hyt -
tene er møblert for å kunne nyte matpakken på en
dagstur. Her må det påregnes å ta med egen ved.

FELLESTURER
Turleder må vurdere om deltakerne er i stand til å
gjennomføre turen på ønsket måte, (dvs at han/
hun er tilstrekkelig utstyrt; har godt fottøy og klær,
og for øvrig synes å være i god form eller på annen
måte skikket til å delta). 
Turleder vil diskutere dette med turdeltakerne før
avmarsj. Deltakere som er med på NOTs felles-
turer må følge turleders anvisninger. Ingen må ek-
sempelvis gå på egen hånd, «gå i forveien», ta
andre ruter e.l. NOT eller turleder er ikke juridisk
ansvarlig ved skader eller tap av liv eller eiendeler. 
Turleder har normalt ikke med elektronisk hjelpe-
og eller kommunikasjonsutstyr på noen av NOTs
turer. Turlederne er ikke profesjonelle fjellførere,
men interesserte NOT-medlemmer med god er-
faring innen friluftsliv og har gjennomført tur -
lederkurs i regi av DNT.

Narvik og Omegn Turistforening
Postboks 615, 8508 Narvik

Du finner all informasjon
om NOT på internett;      www.narvikfjell.no
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