
De selvbetjente hyttene har egne proviantrom.
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Å gå fra hytte til hytte er en aktiv form 
for ferie, full av naturopplevelser, fysisk 
aktivitet, frihetsfølelse, og, om du vil, sosialt 
samvær. Både innenfor Trollheimen og Sylan 
og i alle de andre av landets fjellområder er 
det tilrettelagt med hytter og merkede ruter. 
Her er det muligheter for folk med ulike 
forutsetninger.  Du vil ha et bedre utgangs-
punkt for en fjelltur hvis du har tatt jevnlige 
turer i nærmiljøet for å bygge opp formen og 
for å forebygge gnagsår. Selv om det er godt 
merket i fjellet er merkingen bare et supple-
ment til kart og kompass. Det er fjellturistens 
egenferdighet i å ta seg fram i naturen som er 
den viktigste forutsetning for egen sikkerhet.
 
turisthyttene
Som medlem i en av turist-foreningene  
tilknyttet Den Norske 
Turistforening, DNT, er du 
også "medeier" 
i 375 turisthytter som ligger 
spredt over hele landet. TTs 
hytter er en del av et hytte-
system det ikke finnes 
maken til i noe annet land. 
De er inndelt i 3 kategorier, 
de uten mat, de med mat og 
de hvor du får servert mat. 
Disse kalles ubetjente, selv-
betjente og betjente hytter.  
Alle TTs 18 turisthytter er 
tilgjengelige hele året. I ses-
ongene er noen betjente. 
Ellers i året er de tilgjenge-
lige som ubetjente eller 
selvbetjente. Hyttene som er 
selvbetjente og ubetjente er 
låst med DNTs standardlås. 
Medlemmer kan låne nøkler.

Betjente hytter:
Dette er definitivt hyttene 
for deg som virkelig skal 
koble av fra hverdagens 
huslige gjøremål. Her 
kommer du til en god seng 
og får tilberedt og servert 
måltidene. Vår hyggelige 

betjening serverer deg 3-retters middag, og 
du får frokost tilberedt. Her kan du få deg en 
dusj,  kjøpe smågodt fra kiosken. Noen av 
hyttene tilbyr også øl og vin. I deler av ses-
ongen kan du bli her noen dager. Det kalles 
fast opphold. TT har 6 betjente hytter, - tre i 
Trollheimen og tre i Sylan. De er 
åpne i påska og de fleste fra juli til midt i 
september. Noen kan ha utvidet åpningstid 
om vinteren. Resten av året fungerer 
TTs betjente hytter som selvbetjente eller 
ubetjente.

Betaling: 
På de betjente hyttene kan du betale kontant, 
med VISA, Diners Club, Amerikan Express 
eller Eurocard/MasterCard før du forlater 
hytta. (Schulzhytta har bare kontant betaling 
og engangsfullmakt).
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Selvbetjente hytter:
Det er godt å komme til en selvbetjeningshytte 
langt inne i fjellet, gjøre opp i ovnen og finne 
hyllene fulle av matvarer for en god middag 
etter at du har fått stelt deg. Utvalget er riktig 
nok ikke som i butikkene men her er det 
utstyrt med alt du trenger for matlaging og 
opphold. Akkurat hva som er å finne i mat-
boden varierer litt fra hytte til hytte, men du 
finner et godt utvalg til frokost, niste, middag 
og drikke (langtidsholdbar hermetikk og tørr-
varer),  men ferskt brød må du ta med selv. Du 
ordner deg selv på hytta, og forlater den reng-
jort og i den stand du ønsker å finne den.  De 
fleste som besøker disse hyttene, setter pris på 
hyggen og stemningen som skapes av felles 
ansvar for oppgavene. Sengene er foruten 
madrass, utstyrt med pute og dyne. Det er lagt 
på sengetøy, men du må bruke lakenpose, evt 
sovepose. 

Det første du gjør når du kommer fram til 
hytta -  etter at du har tatt av deg på beina, 
selvfølgelig -  er å skrive deg inn i hytte-
protokollen. Hvem du er og hvor du skal, 
medlemsnummer, hvor du kom fra og hvor du 
hører hjemme i verden – alt skal inn i boka 
som fungerer både som regnskapsbok og 

besøksprotokoll. Så er det bare å finne seg en 
ledig seng. Skulle det være fullt, finner du som 
regel en ledig madrass, på soverommene, på 
loftet eller det kan ligge doble madrasser i 
sengene. TTs selvbetjente hytter er tilgjenge-
lige hele året.

Betaling på ære og samvittighet:
Det er ingen som står ved hyttedøra for å 
kreve inn penger når du drar. Bare i enkelte 
perioder er det hyttevakt på hyttene. Betaling 
skjer på ære og samvittighet, enten med 
penger, eller med en engangsfullmakt. 

Utenom betjent sesong er alle turisthyttene selvbetjente eller ubetjente. Trollheimshytta med Snota bak. 

Fo
to

: J
on

ny
 R

em
m

er
ei

t
Fo

to
:T

ro
nd

 E
m

bl
em

sv
åg



DNT-nøkkelen går til de fleste ubetjente og selvbetjente 
turisthyttene i Norge.   Foto: Jonny Remmereit
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Vi anbefaler alle å bruke engangsfullmakten. 
Da slipper du å dra på kontanter i fjellet. I 
tillegg har innføringa av engangsfullmakter 
medført at det ikke lenger er tyverier fra 

betalingsbøssene. Vær nøye og fyll ut alle 
rubrikkene. Da blir arbeidet lettere for dem 
som fører regnskap og står for proviant-
forsyningen. Ved å undertegne engangsfull-

9

makten gir du TT rett til å trekke fra bank-
kontoen din det beløp du skal betale for kost 
og losji. Det kan ta noe tid før vi får besøkt 
hytta og hentet ned din engangsfullmakt og 
sendt den til banken slik at beløpet blir trukket 
fra din konto. Betalingssystemet er bygd på 
tillit. Så godt som alle viser seg denne tilliten 
verdig og gjør opp for seg på hytta før turen 
går videre. Vi håper og tror at dette unike til-
litssystemet også vil overleve i fremtiden. Det 
er helt og holdent opp til dere som bruker hyt-
tene. 
Fjellgårdene Kårvatn og Bårdsgarden og 
hyttene i Barnas Naturverden i Rennebu har 
bare kontant betaling.

Ubetjente hytter:
De ubetjente hyttene og kvarterene fungerer 
som de selvbetjente med utstyr til mat-
laging og overnatting, men de har ikke
 proviantsalg. Lakenpose eller sovepose er 
også her nødvendig. Hyttene er tilgjengelige 
hele året.

Nøkkelutlån til de ubetjente og 
selvbetjente hyttene
Med unntak av hyttene i Barnas Naturverden, 
fjellgårdene Kårvatn og Bårdsgarden som står 
åpne, er de resterende selvbetjente og ube-
tjente hyttene til TT låst med DNTs stan-
dardlås. Nøkkelen går til de aller fleste låste 
selvbetjente og ubetjente hyttene tilknyttet 
DNT over hele landet.  Alle medlemmer av 
TT/DNT får leie standardnøkkelen og kan ta 
med seg venner til disse hyttene, også ikke-
medlemmer.  Nøkkeldepositum er på 100 kr. 
Utenom TTs og NTTs kontorer og på de 
betjente hyttene (når disse er betjent) lånes det 
ut nøkler fra lokale utlånere. Opplysninger om 
lokale utlånere finnes på TTs informasjonsma-
teriell. 

Grupper:
Grupper på 10 personer eller flere bør gi 
beskjed til TT-kontoret før de reiser til turist-
hyttene. Dette kan gjøre oppholdet bedre for 
dere og andre som skal til samme hytte. 
Grupper kan også oppnå grupperabatt ved 
besøk utenom høysesong, om dette på forhånd 
er avtalt med TT-kontoret.

Selskaper:
Noen av de betjente hyttene kan utenom ses-
ongen leies til feiring av fødselsdager, bryllup, 
mm. Ta kontakt for mer informasjon.

Skoleklasser:
Stadig flere skoleklasser drar til fjells. Ta kon-
takt med TT-kontoret og vi er behjelpelig med 
planleggingen og gir egne priser for skolek-
lasser.

Fast opphold:
Turistforeningens hytter er beregnet for dem 
som vandrer fra hytte til hytte i fjellet, men 
på noen av hyttene kan det bestilles fast plass 
for flere dagers opphold. Det utgis årlig 
informasjonsmateriell om åpningstider, priser 
m.m. Vi anbefaler at du får tak i dette før du 
drar til fjells.

De fleste ubetjente og selvbetjente hyttene er låst med 
DNTs standardlås. Foto: Jonny Remmereit


