
T U R A P I
GJØR LIVET DITT SPEKTAKULÆRT
PROGRAM
HØST 2020

AUGUST: Tur til Ladekaia

SEPTEMBER: Sylan-tur

OKTOBER: Hengekøyetur

NOVEMBER: Trondheimsmarka
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TURIDS HJØRNE
HEI OG VELKOMMEN, NYE OG GAMLE TURAPISTER!

Dette er vårprogrammet for Psykolosjens egne turgruppe. 
Hvert semester arrangeres større og mindre turer for dere 
profesjonsstudenter. De fleste turene krever ingen påmelding, 
her er det bare å hive seg med! For enkelte turer er det kun et 
begrenset antall plasser, og påmelding annonseres da på facebook- 
siden Turapi. Legg til Turid Turapi på facebook for å være sikker 
på at du får med deg de nyeste oppdateringene fra turgruppa. 
Vi har også en insj- og utlånsgruppe der man kan låne andres 
 utstyr og insje på turer med andre.

I dette programmet finner du planlagte turer for høstsemesteret 
2020. Sammen skal vi på badeturer, toppturer, hengekøyeturer 
og mer - vi skal utforske og oppdage den naturen vår kjære  
barteby har å by på!

Så, kjære turapist, gjenstår det bare at du setter deg godt tilrette, 
blar deg gjennom vårprogrammet, og bestemmer deg for hvilke 
turer DU vil ta del i for å gjøre livet ditt spektakulært!

TOPPTUR TIL SYLAN 2019
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TOPPTUR TIL SYLAN
Turapi har gleden av å kunne invitere til spektakulær topptur igjen i år! 
Turen går til Sylmassivet, der blant annet Storsola og Storsylen lokker. 
Vi vil overnatte i lavvo, lage mat på bål, og gå turer som passer både vær,  
forrhold og ønske. Vi ønsker å vise at fjelltur ikke bare er for dem som løper 
marathon hverhelg eller lever på Norges tak; å gå fjelltur trenger ikke være  
skremmende! 20 deltakere får være med, påmelding og info kommer!

BADETUR
Dere har spurt, så vi leverer! Mange flotte badenymfer gjemmer seg i Losjen, 
og vi ønsker å gi dere alle en plattform. Turen går til Ladekaia, der vi kan lokke, 
ikke bare med bading, men også med kubb, spikeball og herlig selskap! Man 
må ikke bade for å være med på turen - de flotte grøntområdene er en fin 
plass for soling, skygging, lesing, kortspill, skravling og mye mer. 

30.08.20
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HENGEKØYETUR HYTTEMIDDAG
Med miss Rona på besøk har mang en sjel virkelig fått øynene opp for hvor 
lett det er å komme seg ut selv i travle hverdager. Hengekøyene har så godt 
som fløyet av hyllene (på lagrene, butikkene har jo vært stengte), og vi i Turapi 
ønsker å oppfordre denne natur-nysgjerrigheten i den høyeste grad! Kom! 
Heng med oss! Turen vi kan lokke med ligger gangavstand fra byen, og kan 
enten nytes som dagstur, eller som overnattingstur. Flott utsikt blir det!

Vi gjentar suksessen fra fjordåret med denne lavterskel hytteturen rett i  
Dragvolls bakgård! Vi skal besøke en av de flotte betjente hyttene i  
Trondheimsmarka og avstresse før årets innspurt. Sist ble det servert herlige 
kanelboller på Estenstadhytta - hva blir det i år? Taco-buffet? Tapas? Enda 
større boller? Med denne turen tilbyr Turapi en rolig og avslappet vandring, 
perfekt for eksamenstrøtte skuldre og puggeslitne hoder!  
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TURAPI-INSJ
Kribler det i beina etter å komme deg på tur en ettermiddag, og du vil 
gjerne ha selskap? Har du en drømmedestinasjon du kunne tenke deg å 
realisere sammen med andre turapister? Har du utstyr som støver ned i 
boden? Mangler du utstyr for drømmeturen? Eller har du gode turtips du 
gjerne vil dele med flere?

La oss bruke Turapi-sidene våre AKTIVT i høst! Sleng ut dine tips og triks, 
insj til små eller større turer i tillegg til det planlagte høstprogrammet. 
Søk opp Turapi og Turid Turapi på facebook, og bli med på å skape ekte 
turglede denne våren!

UT PÅ TUR - ALDRI SUR

BLI MED UT!



Turapi
Turid Turapi

Turapi insj- og utlånsgruppe

Turapigruppa turapigruppa@gmail.com


