Dato
Arrangement
Søndag NYÅRSKUT på Savalen. Kom og bli med
24. jan oss ut på måneskinnstur med hest og slede!

Vi lager oss mat og det blir anledning til å
hoppe i høyet. Kle dere for uteliv og møt opp
på Savalen hestesenter kl.17 Velkommen!
Søndag KOM DEG UT-DAGEN møtes vi på
7.febr
Savalen for å prøve fiskelykken! Isfiske er
kjempespennende både for små og store. Vi
tar med isborr, maggot og noen pilkestikker,
men ta gjerne med egen stikke om du har.
Husk sitteunderlag og VARME klær og sko.
Ta med mat og drikke etter eget ønske. Vi tar
med bålpanne. Velkommen!
Tirsdag MÅNESKINNSTUR sammen med Tynset
23.febr Turlag.
Mars
SKILEK Kle dere for uteliv og bli med oss
på lek og moro! Vi fyrer bål. Ta med
sitteunderlag, ski og/eller akebrett, mat og
drikke etter eget ønske.
April
TOPPTUR Bli med oss å sette ut kasse med
bok og klippetang på en av årets 5-på-topp!
Mai
VÅRTUR Kom og bli med oss på
ettermiddagstur! Legg gjerne mat og drikke i
sekken, så kan vi spise kveldsmat sammen.
Juni
DYKKING På Savalen. Vi utforsker livet
under vann, og kanskje finner vi sjømat vi
kan spise til lunsj?! Dykkerinstruktører har
med noe utstyr, men har du våtdrakt,
dykkerbriller og/eller svømmeføtter så ta
gjerne med. Kan være kjekt å ha med bøtte
og spade for de yngste. Barnas Turlag tar
med mat og drikke.
Velkommen til en dag ved sjøen!

Kontaktperson

Ingveig

Egil
Følg med på
facebooksiden
vår eller i
avisene for
oppmøtetid
og –sted.
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Søndag
26. juni

FELLESTUR med Tynset Turlag til
Kroktjønnkletten. Dette er en av årets barnas
5-på topp og 10-på-topp.
August
SETERDAG Bli med oss på seterbesøk på
Ytre Åsan! Vi hilser på dyrene, leker og
lager mat på setra.
Søndag
KOM DEG UT-DAGEN blir en STOR
4.sept
bursdagsfest –Barnas Turlag Tynset fyller 5
år, og vi inviterer til lek og moro ute i
naturen. Mer info kommer i august.
September TOPPTUR Bli med oss å ta ned kasse med
uke 38
bok og klippetang på en av årets 5-på-topp!
Dette blir en ettermiddagstur, så legg gjerne
kveldsmaten og drikke i sekken så spiser vi
ute sammen. Følg med på facebooksiden vår
eller i avisene for oppmøtetid og –sted.
Oktober
HØSTTUR
Følg med på facebooksiden vår eller i
avisene for oppmøtetid og –sted.
November FØRJULSTUR Vi rusler en liten tur og
finner et egnet sted hvor vi lager bål, spiser
formiddagsmat sammen og det vil bli
utdeling av diplom til alle som har fullført 5på-topp. Ta med sitteunderlag, mat og
drikke etter eget ønske. Velkommen!
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