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På Soleibottentind med Austabottntind bak. (Foto: Marianne Rønningen)

HELGETURER

Kjære turvenner
Den 22. oktober 1945 ble Lillehammer og Omland Turistforening, LOT
stiftet. Formålet den gangen var å etablere en lokal turistforening som
kunne ivareta fotturistenes interesse her i Lillehammer og nærmeste
omland. Foreningen skiftet navn til DNT Lillehammer i 2013. Vi kan derfor
i 2020 feire 75 år, og se tilbake på mange år med gode turtradisjoner med
et enkelt og aktivt friluftsliv i fokus, og jubileet vil bli markert ved en rekke
anledninger.
Vi vil takke alle som gjennom disse 75 år har bidratt til dugnadsinnsats
og frivillig arbeid i vedlikehold av vår infrastruktur i Sti- og løypekomiteen og
hyttekomiteen. En stor takk også til turledere, tilretteleggere, styremedlemmer
og andre som har nedlagt et betydelig arbeid slik at flere og flere ønsker å bli
medlem hos oss og delta på våre arrangementer. VI kan ved inngangen til
jubileumsåret glede oss over ny medlemsrekord med rundt 3 300 medlemmer.
I forbindelse med flytting av Gråhøgdbu fra Venabygdsfjellet, har vi fått
muligheten til å etablere et fruktbart og godt samarbeid med Maihaugen.
Planen er å flytte hytta i løpet av 2021 og sette den opp i hyttegrenda på
Maihaugen. DNT Lillehammer vil bli engasjert i bruken av hytta og formidling
av DNTs historie. Vi har også gjennom dette samarbeidet fått anledning til å bidra
og delta på ulike arrangementer på Maihaugen, hvilket vi setter stor pris på.
2020 er året hvor DNT setter bærekraft i fokus. Dette handler om å ta vare på de
grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige
generasjoners mulighet til å dekke sine. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv er det
viktigste vi kan bidra med, og vi håper at dette turprogrammet vil inspirer til dette
og til å komme seg ut på tur som et ledd i å styrke folkehelsen og den personlige
naturopplevelsen.
God tur i 2020
Tom Harald Hansen, styreleder DNT Lillehammer
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Ingunn Høyvik varmer mat på vintertur i Gropmarka. Bli med? Vi skal dit i vinter også.
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DAGSTURER OG HELGETURER
UTSTYR
På dagsturer og kveldsturer tar du med sekk, sitteunderlag, matpakke, drikke og skift. Til overnattingsturer trenger du selvsagt
mer, avhengig av årstid og om det er overnattingi betjent eller
selvbetjent hytte. Pakkeliste finner du på dnt.no. Søk etter
pakklister. Du kan selv skrive ut turkart på norgeskart.no.
Mange av DNTs ruter på ut.no kan lastes ned som GPS-ruter.
Spør turleder om kartvalg.
PRIS
Dagsturer er som regel gratis. Prisen på andre turer regnes ut
av turleder etter deltakerantall. På overnattingsturer betaler
turdeltakerne vanligvis hver for seg direkte på hytta. Når vi
bruker privatbiler, spleiser alle på drivstoffutgiftene med
3 kroner per kilometer som utgangspunkt. På noen turer
kreves påmeldingsgebyr. Dette gebyret refunderes hvis DNT
avlyser turen.
ANSVAR
Turdeltakere deltar på turer og arrangementer i regi av
DNT Lillehammer på eget ansvar. Vi forutsetter at
deltakerne har egen forsikring / reiseforsikring.
OPPMØTE
Tid og sted er oppgitt i turbeskrivelsen. Når det står
avreise fra Håkons Hall, mener vi parkeringsplassen
mellom hallene og Nordsetervegen. Turene er åpne for
alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.
PÅMELDING
Hvis påmelding er nødvendig, er dette oppgitt i
turbeskrivelsen. Med færre enn fire påmeldte til
helgeturer, kan turen bli avlyst.
MER INFORMASJON
På nettsiden og Facebook får du utfyllende
informasjon om turene våre og endringer.
På www.ut.no er det kart og turbeskrivelser.
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Fra fellestur i Trollheimen. Trekantruta. (foto: Astrid Stubrud)

DNT LILLEHAMMER

DAGSTURER
OG HELGETURER
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DAGSTURER OG HELGETURER
SØNDAG 23. FEBRUAR

❱❱ Skitur rundt Ruten gjennom Hestådalen
Start på Peer Gynt-vegen ved Dalseter i Espedalen.
Stigning til skar 1400 moh. nord for Ruten. Ut Hestådalen
og videre til varmestua Bingsbu hvor vi kan spise matpakka inne eller i solveggen. Derfra rundt Sprenpiggen
tilbake til Dalseter. Turen byr på fint fjellterreng og flott
utsikt mot Øst-Jotunheimen. Ca. 25 km, 600 høydemeter.
Utstyr: Fjellski (anbefalt) eller turlangrennsski, solbriller,
klær, utstyr, mat og drikke for vintertur over tregrensa.  
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende (kan være
hardt/skavlete i enkelte partier).
Avreise: Med privatbiler fra Lillehammer kl. 08.30 (alt.
oppmøte på parkeringsplass nord for Dalseter kl. 09.45).
Påmelding: Innen onsdag 19. februar til turleder,
ikke SMS.
Turledere: Erik Vea, tlf. 926 68 946 og
Tone Gundersen tlf. 952 55 972.

turen. Vi går stort sett utenfor opptråkka løyper. Turen
er omtrent 20 km, med noen «ulendte» partier.
Utstyr: Ski som er egnet for å gå utenfor kjørte spor,
gamasjer, varme klær, mat og varm drikke for en lang dag
ute.
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende.
Avreise: Søndag 1. mars kl. 10.03 fra bussholdeplassen
utenfor Håkons Hall (forbehold om endring av rutetider).
Påmelding: Innen onsdag 26. februar til turleder,
ikke SMS.
Turledere: Lars Jenssen, tlf. 948 27 273.

LØRDAG 29. FEBRUAR

❱❱ Skauleis på truger
Vi organiserer transport opp på åsen for å ta oss tilbake
ned i bygda på truger etter opptråkka spor. Turen justeres
etter føreforhold, håper å få til et besøk ved Flokofallet.
Medberegnet pauser vil dette ta 4-5 timer, ta med mat
og drikke og husk dette er en bonusdag. Vi har truger til
utlån for de som trenger det, bestilles ved påmelding.
Vanskelighetsgrad: Lett. Turen passer for alle.
Oppmøte: Vingrom skole kl. 10.30.  
Påmelding: Til Kjell Rindal tlf. 907 38 353 innen
fredag 28. februar.
Turledere: Kjell Rindal, tlf. 907 38 353
og Oddbjørn Haugen, tlf. 995 15 005.
SØNDAG 1. MARS

❱❱ Skitur utenfor allfarveg gjennom
Gropmarka

Vi tar bussen fra Håkons Hall til Nordseter og følger
Reinaråket, Gropråket og mer ukjente råk gjennom
Gropmarka. Vi går på ski til Håkons Hall hvor vi avslutter
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LØRDAG 7. - SØNDAG 8. MARS

❱❱ Skitur til Vestfjellhytta, Gausdal Vestfjell  
Vi går fra Synstgardsetra og følger oppkjørt løype ca. 7 km
til Vestfjellhytta (DNT selvbetjent). Mulighet for ettermiddagstur fra hytta. Felles middag og sosialt samvær.
Søndag alternativ trasé tilbake til Synstgardsetra.
Utstyr: Lakenpose/sovepose.
Vanskelighetsgrad: Lett/middels.
Avreise: Lørdag kl. 10.00 fra Smestad u-skole
(samkjøring avtales).
Pris: Påmeldingsavgift kr 200 for medlemmer i DNT,
TURPROGRAM 2020
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kr 300,- for ikke-medlemmer. Kost og losji på hytta betales
av hver enkelt på hytta. Bensinspleis.
Påmelding: Bindende påmelding på våre nettsider innen
4. mars. Maks 10 deltakere.
Turleder: Jens Tore Nielsen tlf. 986 59 625.
FREDAG 13. MARS

❱❱ Teltovernatting i Gropmarka  
Vi pakker soveposer, telt, varme klær og sover en natt ute
i Gropmarka! Vi avtaler møteplass/samkjøring og går
en liten time innover i skogen før vi finner leirplass. Her
lager vi bål, og samles til kveldsmat, skrøner, vitser eller
sang. Vi tar en liten tur i skogen med hodelykt og ski for
å få i oss varmen før vi kryper ned i soveposene. Etter
frokost lørdag morgen pakker vi sammen og returnerer
til bilene. Eller – det er også fritt fram å fortsette innover
i Gropmarka for en lørdagstur.
Utstyr: Ski egnet for å gå utenfor løyper, samt mat og
nødvendig utstyr for en vinternatt ute som telt, varm
sovepose, liggeunderlag for vinter, primus og kokeutstyr,
hodelykt.
Oppmøte: Oppmøteplass avtales ved påmelding.  
Påmelding: Til turleder på telefon innen mandag 9. mars.
Turledere: Ingunn Høyvik, 478 62 158
og Lars Jenssen, 948 27 273.  

LØRDAG 4. - ONSDAG 8. APRIL

❱❱ Påsketur i Skarvheimen

Dette blir 5 dager med mange mil på fjellski i flott skiterreng i Skarvheimen. Start fra Storestølen mot Iungsdalshytta, etter overnatting går turen videre til Kongshelleren med overnatting og Geiterygghytta med 2 x
overnatting og nærtur/hviledag, før vi siste dagen går til
Finsehytta. Turen krever gode skiferdigheter og god fysisk
form. Mer detaljert turbeskrivelse og krav til utstyr sendes
ut og beskrives på nett.
Utstyr: Utstyr iht. vinterpakkliste.
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende.
Pris: Påmeldingsavgift kr 200 for medlemmer i DNT,
kr 300,- for ikke-medlemmer. Kost og losji på hytta betales
av hver enkelt på hytta. Bensinspleis.
Avreise: Lørdag 4. april kl. 06.30 fra Cirkle K Strandtorget, evt. oppmøte direkte på Ål stasjon kl. 09.30.
Retur fra Finse 8. april kl. 18.19 med tog til Ål stasjon.
Påmelding: Innen fredag 20. mars på våre nettsider.
Evt. avlysning av tur skjer innen 28. mars.
Maks 8 deltakere.
Turleder: Fred Anton Mykland, tlf. 958 12 549,
fmykland@bbnett.no

Selv med mange minusgrader er det greit å overnatte ute i telt. (Foto: Sindre Thoresen Lønnes)
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DAGSTURER OG HELGETURER
SØNDAG 19. APRIL

❱❱ Ta skibuss til Holmsetra - gå til Sjusjøen
DNT Lillehammer setter opp skibuss til Holmsetra på
Øyerfjellet første søndag etter påske. Deltakerne går i eget
tempo, uten turleder, og kan velge ulike løypealternativer
sørover til Nordseter eller Sjusjøen, se våre nettsider.
Derfra går rutebuss til Lillehammer. Korteste distanse
ca. 35 km. Turen går dagen etter Troll Ski Maraton,
og Trolløypa er nylig preparert. Vi går med lett skiutstyr.
Husk solbeskyttelse.
Avreise: Lillehammer skysstasjon kl. 08.00. Bussen
stopper ved Extra i Øyer for påstigning.
Vanskelighetsgrad: Middels.
Pris: Ungdomsmedlemmer kr 80, medlemmer kr 160,-,
ikke-medlemmer kr 250,-.
Påmelding: Senest innen torsdag 16. april
på våre nettsider.
Turkoordinator: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455.
TORSDAG 30. APRIL - SØNDAG 3. MAI  

❱❱ Vårskitur ved Geiterygghytta

Muligheter for turer mot Finse, Kyrkjedøra, Kongshelleren
og Raggsteindalen.
Utstyr: Klær og utstyr for ferdsel vinterstid i høyfjellet.
Vi fordeler noe sikkerhetsutstyr.
Vanskelighetsgrad: Middels.
Avreise: Torsdag 30. april kl. 14.00 fra Lillehammer.
Påmelding: Til turleder innen torsdag 14. april med
innbetaling av pris for 3 døgn full pensjon inkl. sengetøy
ca. kr 2900,-. Bensinspleis.
Turleder: Henning Jakobsen tlf. 481 14 627.
LØRDAG 9. MAI

❱❱ Morgenyoga ved Sundgården
Vi går langs Pilegrimsleden ca. 1 km. til Sundgården,
et gammelt fergested som ligger vakkert til ved Lågen.
I flotte omgivelser har vi en time yoga under kyndig
veiledning av instruktør fra Friskis & Svettis. Ta gjerne
med egen frokost som vi nyter i fellesskap etter yogaøkten.  
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Oppmøte: Kl. 08.00 på parkeringsplassen nedenfor
Høgskolen.  
Varighet: Ca. 2,5 timer.
Utstyr: Ledige klær, yogamatte og evt. egen frokost.  
Vanskelighetsgrad: Enkel.  
Påmelding: Innen fredag 8. mai til Gro Haakenstad.  
Turledere: Gro Haakenstad tlf. 938 36 035 og Grete Roald
(Friskis & Svettis).
SØNDAG 10. MAI  

❱❱ Fottur på Helgøya
Vi går fra Skafferiet, ned til strandkanten. Turen går mye
i strandkanten. Noen bratte bakker. Ved Ekserudodden
forlater vi Mjøskanten og går over Eksberget (333 moh.)
tilbake til bilene. Mye stein da vi går i strandkanten før
Mjøsa har steget. Fjellsko anbefales.
Vanskelighetsgrad: Middels tung tur. 7-8 timer.
Avreise: Håkons Hall kl. 09.00.
Påmelding: Til turleder innen fredag 8. mai, ikke SMS.
Turleder: Martin Koller, tlf. 992 22 157.
ONSDAG 20. - TORSDAG 21. MAI

❱❱ Hengekøyetur  

Natt til 21. mai tilbringer vi hengende mellom trærne.
Turen passer både ferske og erfarne hengekøyeentusiaster
som vil på tur sammen med andre. Turmålet bestemmes
når datoen nærmer seg. Vi går uansett ikke langt før vi
slår leir.
Utstyr: Hengekøye m/opphengstau, sovepose,
liggeunderlag, klær etter vær, hodelykt, kveldsmat.  
Vanskelighetsgrad: Enkel.  
Påmelding: Innen fredag 14. mai til turleder.  
Turleder: Aina Brusveen, tlf. 911 69 146.
LØRDAG 23. MAI  

❱❱ Nord-Mesna rundt  
Turen er ca. 15 km og tar 4-6 timer inkl. pauser. Vi går mye
på stein og i ulendt terreng etter vannkanten. Her kan det
bli muligheter til gode fotoshoots underveis, og kanskje
årets første bad?  
TURPROGRAM 2020
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Vanskelighetsgrad: Middels.
Avreise: Håkons Hall kl. 09.30 eller på p-plassen ved
Labussa (Mesnali) kl. 10.00.
Påmelding: Innen fredag 22. mai kl. 20.00 til turleder.
Turleder: Anne Miklavic, tlf. 993 71 565.
SØNDAG 7. JUNI  

❱❱ Rundtur i vårt nære fjellområde ved Reina
Dagstur på 3 topper. Vi parkerer ved Indre Reina og går
i lett stigning mot Kriksfjell (1052 moh.), deretter
Hitfjell (1084 moh.) og avslutter med Reinsfjell (1066 moh.)
ned mot Kriksbekken og videre til bilene. Turen tar
ca. 4 timer, pauser og kjøretid kommer i tillegg.
Utstyr: Fjellsko, vanlig utrustning for dagstur i fjellet.
Vanskelighetsgrad: Middels.
Avreise: Fra Håkons Hall kl. 10.00 med privatbiler.
Vi deler på utgifter til drivstoff og bom.
Påmelding: Til turleder innen torsdag 4. juni, ikke SMS.
Turleder: Kari Birkeland, tlf. 976 76 422.
LØRDAG 13. JUNI  

❱❱ Utsiktstur i Øyer - Panoramastien pluss
Turen starter fra Norsk Vegmuseum og går til
Haugalykkja - Brånån - Hoknaknappen - Husekampen bob- og akebanen og tilbake til Vegmuseet. Turen følger
deler av tur 44 i Turboka til DNT. Første del av turen er
bratt. Den er ca. 13 km. og tar 4 - 5 timer.
Utstyr: Sko med god såle.  
Vanskelighetsgrad: Middels/litt krevende.
Avreise: Med privatbiler fra Lillehammer kl. 10.00
eller Norsk Vegmuseum kl. 10.20.
Påmelding: Innen torsdag 11. juni på SMS til turleder.
Turleder: Olav Tjønntveit, tlf. 976 50 445
SØNDAG 14.JUNI

❱❱ Tur til Svartfjellet og Dynjefjellet på

og nyter utsikten før vi går over til Dynjefjellet (krevende
nedstigning fra Svartfjellet før vi går opp til Dynjefjellet).
Følger ryggen over Dynjefjellet før vi går ned igjen og
tilbake til utgangspunktet. Turen har en del bratte
stigninger, er ca. 15 km og tar 5-6 timer.
Utstyr: Gode sko med god såle for fjelltur, staver kan være
en fordel.
Vanskelighetsgrad: Lett krevende, oppstigningen til
Svartfjellet kan virke noe luftig
Avreise: Fra Håkons Hall kl. 09.00. Eventuelt oppmøte
Lundes Turisthandel kl. 10.00
Påmelding: Innen fredag 12. juni til turleder
Turleder: John Sønsteli, tlf. 917 53 895
FREDAG 19. - SØNDAG 21. JUNI  

❱❱ Yoga og fjellturer på Liomseter

Det er midtsommer og vi skal utforske indre og ytre
landskap gjennom yoga og turer i idylliske Gausdal
Vestfjell. Etter ankomst fredag blir det middag og sosialt
samvær. Hver morgen gjør vi yoga for å få myke opp
kroppen før frokost. Dersom været tillater det, kombinerer
vi turer med yoga i naturen. Lørdag går turen til
Skruvdalstind, en tur på 4-5 timer + pauser og yoga.
Søndag går turen til Nordre Suluhøgda. Valgfri runde på
2,5 eller 3,5 timer + pauser og yoga.   
Vanskelighetsgrad: Middels  
Pris: Påmeldingsavgift kr 200,- for medlemmer i DNT,
kr 300,- ikke medlemmer. Kost og losji på hytta betales av
hver enkelt; ca. kr 1700,- totalt. Bensinspleis.   
Oppmøte: Med privatbiler fra Lillehammer kl. 16.30 eller
oppmøte på Liomseter kl. 18.00.
Påmelding: Bindende påmelding innen 10. mai på våre
nettsider. Maks 20 plasser.
Turledere: Gro Haakenstad, tlf. 938 36 035
og yogainstruktør Grete Roald fra Friskis & Svettis.

Venabygdsfjellet

Turen starter fra Lundes Turisthandel via en seterveg.
Vi krysser elva Friska (over bru), går så til foten av Svartfjellet. Følger ryggen opp til toppen (1154 moh.), tar en rast
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LØRDAG 27. JUNI  

❱❱ Fjellmarsj fra Prøva på Birkebeinervegen

FREDAG 7. - SØNDAG 9. AUGUST

DNT Lillehammers setter opp buss til Prøva og tilbake fra
Djupslia. Deltakerne går i eget tempo. Korteste distanse er
20 km. Enkel bevertning til alle på Djupslia (DNT Lillehammers selvbetjente hytte). Løypa går over Lyngkampen. Flere alternative forslag på våre nettsider. Retur fra
Djupslia ca. kl. 18. Dette er en god anledning til å bli kjent
med flott og lett tilgjengelig fjellterreng. Arrangement i
samarbeid med GD. DNT Lillehammers 75-årsjubileum
markeres under arrangementet.
Avreise: Håkons Hall kl. 08.00.
Vanskelighetsgrad: Middels. Vi går med lett dagstursekk.
Pris: Ungdomsmedlemmer kr 100,-, medlemmer kr 220,-,
ikke-medlemmer kr 350,-.
Påmelding: Senest innen tirsdag 23. juni på våre nettsider.
Turkoordinator: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455.

Turen passer for de som liker å fiske og gå i fjellet.
Vi går opp fra Setninga via Åsbua og overnatter enten
i telt ved Steintjørna/Grøtørtjørna eller på Åsbua som
ligger ca. halvvegs til vatna. På lørdag fisker vi oss
rundt Hirisjøen før vi går tilbake til teltleir/Åsbua.
Det er muligheter for en liten topptur. Søndag blir
det morgenfiske og hjemreise. Ring gjerne turleder for
mer informasjon.
Utstyr: Telt, liggeunderlag, sovepose, mat, drikke,
fjellantrekk.
Vanskelighetsgrad: Middels (stigning på ca. 400 m
og 6 km til teltleir)
Avreise: Fredag kl. 10.00 fra Håkons Hall.
Påmelding: Innen tirsdag 4.august til turleder.
Turleder: Thomas Myrhaug, tlf. 481 75 001,
thomas@brabemanning.no

til Djupslia  

FREDAG 10. - SØNDAG 12. JULI
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Turleder: Fred Anton Mykland, tlf. 958 12 549,
fmykland@bbnett.no

❱❱ Fisketur på fjellet ved Sollia

❱❱ Sommerlig rundtur i Langsua nasjonalpark

TORSDAG 13. - SØNDAG 16. AUGUST

Turen starter ved Liomseter og går mot Storkvolvbua i
lett terreng med noe stigning, ca. 5-6 timer. Overnatting
på Storkvolvbu (selvbetjent) før vi dagen etter setter kursen mot Haldorbu (selvbetjent), 4-5 timer i variert terreng.
Dag 3 går fra Haldorbu østover mot Liomseter i grensen
mellom snaufjell og skog, 4-5 timer. Det legges opp til å
spise middag på Liomseter før hjemreise på søndag.
Utstyr: Sommerturutstyr iht. pakkeliste som sendes ut
etter påmelding.
Vanskelighetsgrad: Middels/krevende.
Avreise: Fredag 10. juli kl. 08.00 fra Cirkle K Strandtorget.
Pris: Påmeldingsavgift kr 200,- for medlemmer i DNT,
kr 300,- for ikke-medlemmer. Kost og losji på hytta betales
av hver enkelt på hytta. Bensinspleis.
Påmelding: Bindende påmelding innen onsdag 24. juni
på nett. Maks 12 deltakere.

En av Norges mest populære turer. Denne klassikeren går
i storslagen og variert natur mellom Gjevilvasshytta,
Trollheimshytta og Jøldalshytta. Dagsetappene er på 7-9
timer. Det kreves at du er i god form og vant til å gå lange
turer i høyfjellet.
Utstyr: utstyr for sommerturer i fjellet.
Pris: Påmeldingsavgift kr 200,- for medlemmer i DNT,
kr 300 ikke-medlemmer. Kost og losji på hytta betales av
hver enkelt på hytta. Bensinspleis.
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende.
Oppmøte: Gjevilvasshytta kl. 17.00. Felleskjøring kan
avtales ved påmelding.
Påmelding: Bindende påmelding på våre nettsider innen
24. juli.
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798.

❱❱ Trekanten i Trollheimen

TURPROGRAM 2020
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FREDAG 21. - SØNDAG 23. AUGUST

LØRDAG 29. AUGUST  

Årets «Kvinner på randen» har koselige Glitterheim som
base fredag til søndag. Det er 8 km å gå fra bommen og
inn. Lørdag tar vi sikte på Nautgardstinden 2258 moh.
Turen er beskrevet som en middels tung topptur som tar
ca. 7 timer tur-retur. Lørdag kveld hygger vi oss med en
bedre middag i godt selskap. Søndag kan de som har mer
krutt i beina bli med opp til Ryggjehø 2142 moh., som sies
å være den enkleste 2000 m-toppen å bestige fra Glitterheim. Turen tar 4-5 timer tur-retur.  
Vanskelighetsgrad: Krevende.
Pris: Påmeldingsavgift kr 200,- for medlemmer i DNT,
kr 300 for ikke-medlemmer. Kost og losji betales av hver
enkelt på hytta. Bensinspleis.  
Oppmøte: Avreise fra Håkons Hall fredag
22. august kl. 14.00.
Påmelding: Bindende påmelding på våre nettsider
innen fredag 7. august. Maks 15 plasser.
Turledere: Aina Brusveen, tlf. 911 69 146
og Tone Gundersen.

Vi parkerer langs veien til Rømåsen og går på sti mot
rasteplass der stien mot Snørvillen tar av. Den går skrått,
litt bratt oppover i fjellsida. Etter utsikt fra Snørvillen
(995 moh.) går vi til Gulrandtjern for rast og evt. bad.
Turen går videre over Mostfjell (974 moh.) og Sollifjell
(969 moh.) ned i Leindalen. Her kan vi gå opp om
Natrudstilen (958 moh.) eller rett tilbake til bilene.  
Utstyr: Dagstursekk med mat, drikke, litt ekstra klær
og kanskje badetøy?  
Vanskelighetsgrad: Middels.
Avreise: Søndag kl. 10.00 fra Håkons Hall eller oppmøte
etter avtale.  
Påmelding: Innen fredag til turleder på telefon.  
Turleder: Toril Kalstad, tlf. 986 33 020.

❱❱ Kvinner på randen  

❱❱ Over toppene på Sjusjøen

SØNDAG 30. AUGUST  

❱❱ Flyvraket på Ringebu
Turen starter der Rondanestien krysser Friisvegen
(ca. 18 km fra E6). Midt ute blant vakker natur ligger
vraket av en Junker JU 52 som styrtet i slutten av oktober
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DAGSTURER OG HELGETURER
1942. Turens lengde er 17 km tur/retur, og varer
ca. 5 timer. Delvis på og utenfor sti i lett terreng. Hvis
tid går vi en sløyfe bortom halepartiet.
Vanskelighetsgrad: Middels.  
Oppmøte: Håkons Hall kl. 09.00 eller parkeringsplass
på Friisvegen kl. 10.30.  
Påmelding: Til turleder innen torsdag 27. august.  
Turleder: John Sønsteli, tlf. 917 53 895.
LØRDAG 5. SEPTEMBER

❱❱ 7-fjellstur  

Sammen med GD har vi langtur over topper i
Lillehammer- og Øyerfjellet. Velg mellom tre
løyper med start og mål på Pellestova. De som registrerer
seg kan vinne flotte premier.  
7-fjellsturen (27 km): Går over Hafjell, Slåseterfjell,
Nevelfjell, Nyseterhøgda, Kriksfjell, Hitfjell og
Veslefjell. Beregn 7 timer på turen.  
5-fjellsturen (20 km): Følger samme rute som 7-fjellsturen over de fire første toppene, men tar deretter en
snarveg over Reinsfjell.
3-fjellsturen (8 km): Turen går over Hafjell,
Slåseterfjell og Nevelfjell.
Start: fra kl. 9 til kl. 11
Pris: Gratis
Påmelding: ved start på Pellestova
Mer informasjon om turen og busstransport kommer på:
lillehammer.dnt.no/7-fjellstur

SØNDAG 6. SEPTEMBER

❱❱ Kom deg ut-dagen  
Les mer om denne turdagen under Barnas Turlag.
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SØNDAG 13. SEPTEMBER

❱❱ Dagstur nord for Skeikampen  
Bilene parkeres ved Peer Gynt-vegen ca. 5 km nord-vest
for Skei. Vi går mot øst/nord-øst og over Prestkampen
(1244 moh.) fra sør og ned til Skardbua. I dårlig vær
holder vi oss på vestsida av Prestkampen. Fra Skardbua går vi sør-vestover tilbake til Peer Gynt-vegen en snau
km nord for bilene. Turen er ca. 15 km lang og antas å ta
5-6 timer. Deltakerne bør være i rimelig god fysisk form.
Utstyr: Fjellsko, vindtette klær. Avhengig av værvarsel:
lue, votter og regnklær. Sitteunderlag og niste for 3-4
pauser.
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende.
TURPROGRAM 2020
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Avreise: Med personbiler kl. 09.00 fra Håkons Hall.
Deltakerne kan også avtale å møte ved avkjøringa til
Fyksesætra fra Peer Gynt-vegen kl. 10.00.
Påmelding: Senest torsdag 3. september kl. 20.00 med
tlf. eller SMS til turleder.
Turleder: Øyvind Nyfløt, tlf. 991 52 987.
SØNDAG 20. SEPTEMBER

❱❱ Heidalsmuen opp ryggen fra sør

  

Med privatbiler til Tverrbygda (Skåbuvegen) og videre
på bomveg via Breistulen til Bukkebu. Fra Bukkebu på
sti gjennom bjørkeskog, kryssing av Sandåa, og fram til
foten av Heidalsmuen. Bratt opp ryggen fra sør, først på
sti, deretter i ur. Videre innover steinete rygg fram til
toppen på 1745 moh. Vid utsikt! Retur samme veg. Turen
krever normalt god fjellturform og ferdighet til å gå i bratt
terreng.
Utstyr: Fjellstøvler, klær etter forholdene (det kan være
kaldt i høyden).
Oppmøte: Håkons Hall kl. 08.00.
Varighet: 7 timer, avhengig av form, vær og forhold.
Ca. 15 km og 900 høydemeter.
Påmelding: Innen onsdag 16. september kl. 20.00 til
turleder.
Turleder: Erik Vea, tlf. 926 68 946.
SØNDAG 27. SEPTEMBER

❱❱ Øyungsfjella i Åstdalen   
Tur til toppene Tuven, Tua og Taterungskampen. Vi går
bratt opp fra Skvaldra hyttefelt og videre over Tuven,
Tua og Tatrungskampen og tilbake via hestgjeterhytta.
Utstyr for dagstur.
Vanskelighetsgrad: Middels, ca. 12 km.
Avreise: Kl. 10.00 fra Håkons Hall.
Påmelding: Innen torsdag 24. september til turleder.
Turleder: Henning Jakobsen tlf. 481 14 627.

FREDAG 2. - LØRDAG 3. OKTOBER

❱❱ Kveldsvandring/natt i naturen   
Vi går til en gapahuk og tenner bål. Her tilbringer vi
kvelden sammen og håper at fullmånen vil lyse for oss. Ta
med noen vedpinner til bålet, varme klær, sitteunderlag,
hodelykt og det du måtte ønske av varmt drikke og mat.
Det vil bli anledning til å overnatte, ta da med utstyr og
ekstra proviant for frokost neste dag. Påmelding også om
du vil sove hjemme i egen seng. Mer informasjon blir lagt
ut på våre nettsider og Facebook.
Oppmøte: Avtales ved påmelding.
Påmelding: Innen onsdag 30. september til turleder.
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798.
SØNDAG 18. OKTOBER

❱❱ Barfrosttur i Søre Ål/Brøttumsmarka

  

Vi går en runde i området Kroktjern, Demmtjern og
Vesletjern. Lett tur på omlag 10 km og varighet ca. 3 timer.
Oppmøte: Kl. 11.00 ved Fauskerudvegen. Samkjøring kan
avtales ved påmelding.
Påmelding: Innen torsdag 15. oktober til turleder.
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798.
LØRDAG 21. NOVEMBER

❱❱ Alternativt julebord på trivelige Vetåbua   
Vi møtes for samkjøring og drar til Vetåbua Ringebufjellet. Alle tar med seg litt mat til felles middag og frokost
søndag. Vi hygger oss sammen på kvelden og overnatter
til søndag. Etter frokost søndag blir det mulighet for en
liten tur i området.
Vær og snøforholdene bestemmer om vi kjører helt fram
til hytta, eller går de siste 1,3 km til fots. Ett begrenset
antall truger kan lånes ut ved behov. Kanskje er det også
et spartansk skiføre. Alt er mulig på denne tiden av året.
Hver enkelt betaler på hytta.
Passer for voksne
Påmeldingsfrist: 16. november. Maks 12 personer
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798.
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❱❱ «AKTIV I 100»

FORMIDDAGSTURER I GAUSDAL
ALLE TURER: MANDAGER KL. 10.00
på bussholdeplass Gausdal Arena
Turene går i all slags vær, men turområdet og lengde på tur blir vurdert utfra vær og føre.
Husk godt fottøy da turene kan gå i våte områder. Oppstart er 4. mai.
Kontaktpersoner: Inger Forsethlien, tlf. 915 11 862, eller Olav Olstad, tlf. 958 56 330.

❱❱ «AKTIV I 100»

FORMIDDAGSTURER I ØYER
ALLE TURER: MANDAGER KL. 10.00
på parkeringsplassen sør for Kiwi Øyer
Oppstart er 27. april.
Kontaktperson: Elise Solberg Løvlund,
tlf. 478 91 676
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Flere titalls deltakere har vært med på turene i Gausdal. (foto: Jøran Lund Prestrud)

MANDAGER KL. 11.00
VED HÅKONS HALL

❱❱ «AKTIV I 100»

FORMIDDAGSTURER I LILLEHAMMER

MARS-JUNI OG
SEPTEMBER-DESEMBER
Turene er åpne for alle voksne,
som har fri på formiddagen
og som har gått litt turer før.
Vi går i all slags vær. Turene
varierer med nytt turmål
i Lillehammers flotte
turterreng.
Oppmøte på parkeringsplassen nord for Håkons Hall.
Noen ganger starter turen herfra,
andre ganger kjører vi sammen
til et annet utgangspunkt.
2-2,5 timers varighet.
Formiddagsturene blir
kunngjort på våre nettsider
og i aktivitetskalenderen i GD.  
Kontaktperson: Anne Siri Rønning
Bakkeberg, tlf. 909 72 637

Foto: Jøran Lund Prestrud
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– BLI MED PÅ KVELDSTUR
HVER TIRSDAG KL. 18
Hver tirsdag fra mai til september har vi kveldsturer
i nærområdet. Sammen med formiddagsturene blir disse turene
blir stadig mer populære. Kveldsturene er ypperlig anledning
for å bli kjent med byens turmuligheter.
Oppmøte er vanligvis på parkeringsplassen ved Håkons Hall,
for felles avreise kl. 18.
Vi fyller opp nødvendig antall biler og spleiser på bensinutgifter
med utgangspunkt kr. 3 per kilometer.
Turene varer 2,5-3 timer inkludert rast.
Påmelding er ikke nødvendig.
Turene er åpne for alle.
Ansvarlig for kveldsturer: Inger Veiteberg, tlf. 480 73 283
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Kveldssol ved Brøttum. (foto: Jan Erik Mæhlum)

KVELDSTURER

De nære naturopplevelsene

TURPROGRAM 2020
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KVELDSTURER
TIRSDAG 5. MAI

❱❱ Tur i Rudsbygd    
Turen starter ved Betel bedehus og følger Gausdalsvegen nordover før vi går opp Blekenvegen og videre
oppover Landsvegen til Rønningen. Herfra går turen
nedover forbi Søre Bleken og tilbake til Betel. Turen
er ca. 6 km med ca. 200 meter stigning. Lett til middels tur.  
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Betel bedehus
ved riksveg 255 til Gausdal kl. 18.20.
Turleder: Lars Urlien, tlf. 911 08 926.  
TIRSDAG 12. MAI

❱❱ Tur til Ring på Brøttum med besøk
på Monssveen gardsmeieri  

Turen starter ved Nordvang forsamlingshus. Vi går
til Monssveen gardsmeieri med orientering og åpen
gardsbutikk. På turen videre passerer vi flere historiske
steder med episoder fra krigshandlingene i 1940 før
vi kommer til Veastykket hvor vi tar pause. Retur via
Nedre Syljuåsen. Lokal kjentmann er forfatter Torbjørn
Hovde. Turen er 7,5 km og lett til middels krevende.  
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Nordvang
forsamlingshus kl. 18.30. Adkomst: 25 km fra
Lillehammer mot Moelv, ta av til venstre
«Ulvenvegen».

Etter ca. 2 km, ta til høyre, «Nordheimvegen», som følges
ca. 1,5 km til Nordvang forsamlingshus.
Turledere: Jan Erik Mæhlum, tlf. 918 25 095, og
Bjørn Dalsveen, tlf. 414 84 380.
TIRSDAG 19. MAI  

❱❱ Kveldstur langs Lågen                
Våren ved elvebredden langs Lågen er en fin opplevelse.
Ruta bestemmes når datoen nærmer seg.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00. Alternativt
oppmøtested kunngjøres på nettsidene.  
Turleder: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455.  
TIRSDAG 26. MAI

❱❱ Tur i Østre Gausdal - Åndsreppen/
Fosserunden   

Turen starter ved Østre Gausdal Bygdahus. Vi går ned til
Gausa og følger denne gjennom et fint kulturlandskap
med gravhauger og gravrøyser, og kommer til de to
fossene Liesfossen og Holsfossen. Derfra går turen opp til
Bruvoll og videre en runde i Åndsreppen/Skjervhågåbakkan tilbake til bygdahuset og bilene. Lett til middels
krevende tur.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Østre Gausdal
Bygdahus (Kav) kl. 18.45.  
Turleder: Signe Marit Steine Jevne, tlf. 482 47 460.  
TIRSDAG 2. JUNI

❱❱ Tur på Balbergkampen
Turen starter fra tidligere Ekrom skole. Vi følger Gamlevegen nordover og tar stien opp langs elva Bæla og videre
Hogstfeltstien til topps. Returen følger forskjellige stier på
kryss og tvers nedover i Balbergslia tilbake til
utgangspunktet. Dette er en relativt tung tur med mye
stigning, til dels i bratt lende. Varighet ca. 3 timer.  
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller tidligere
Ekrom skole kl. 18.15.
Turleder: Jørn Breili, tlf. 993 79 911.  
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Fra Monsveen gardsmeieri. (foto: Jan Erik Mæhlum)
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TIRSDAG 9. JUNI

TIRSDAG 30. JUNI   

Dette er en forholdsvis kort, men bratt tur på dels
gjengrodde stier og krever godt skotøy. Vi kommer raskt
opp i høyden og får fint utsyn over Rudsbygd.
Mulighet for omvisning/kaffetår på småbruket
Glåmen etterpå.   
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Håvardslivegen,
ca. 2 km forbi Onsumkrysset, kl. 18.20.  
Turledere: Roar Halvorsen, tlf. 415 45 469
og Elisabeth Hasselknippe, tlf. 918 39 944.

Turen starter ved parkeringsplassen ved Rømåsmyra,
2 km inn fra Sjusjøvegen. Vi går over Sjømyra på stien
rundt Sjusjøen, men tar til høyre mot Leindalen - går så
opp lia til Natrudstilfjellet hvor vi tar en pause. Tilbake
til bilene via Rømåsen seter. Ca. 5,5 km. Lett tur, god sti/
grusveg, noe stein.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller parkeringsplassen
ved Rømåsmyra, 2 km inn fra Sjusjøvegen kl. 18.30.  
Turleder: Svein Erik Bergundhaugen, tlf. 468 31 590.  

TIRSDAG 16. JUNI                     

TIRSDAG 4. AUGUST          

Turen starter fra parkeringsplassen der hovedstien går
til Nevelfjell. Vi går mot fjellet, tar av ned mot Neveloset og opp til Nevelfjell fra Gropmarkasida. Kaffepause
på toppen. Tilbake følger vi hovedstien ned til bilene.
Turen tar ca. tre timer, middels krevende.  
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved Nevelåsen,
parkeringsplassen der hovedstien går til Nevelfjell
kl. 18.35.  
Turleder: John Sønsteli, tlf. 917 53 895.  

Vi går fra Brøttum stasjon og sørover langs Mjøsa
i lett skogsterreng. På turen passerer vi Moelv
Treinteriør og den tidligere husmannsplassen Sandsengen
før vi kommer fram til Finsandvika. Rast og muligheter
for bad på stranda før vi går tilbake til Brøttum stasjon.    
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Brøttum stasjon
kl. 18.30.
Turleder: Toril Kalstad, tlf. 986 33 020.  

TIRSDAG 23. JUNI

❱❱ Tur i «Tyttebærskogen» sør i Øyer  

Det er felles kjøring til Smedpersetra der turen starter.
Vi følger sti til Tempelberget der det er en fin gapahuk,
videre til Håkons hall (dagens overraskelse) og Svarttjernskoia med krigsminne. Hans Olav Haugen vil fortelle
om minnesmerket. Vi går samme veg tilbake. På turen er
det fin utsikt mot Øyer og Skeikampen. Lett tur.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved Kiwi Øyer
kl. 18.20.
Turleder: Olav Tjønntveit, tlf. 976 50 445.  

Turen starter fra plassen ved Hundervegen rett sør for
oppkjøringa til Hafjelltoppen/Sørbygdsvegen. Vi følger
vegen «Tyttebærskogen» til Perstu. Derfra går turen på
god sti opp gjennom skogen til «Statskogshytta». Ned
igjen går vi via Sagstua tilbake til bilene. Fin utsikt mot
Øyerbygda når vi krysser under «kraftlinja». Middels
krevende tur.   
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved plassen ved
Hundervegen kl. 18.15.  
Turleder: Kari Torp Manengen, tlf. 930 95 483.  

❱❱ Tur til Glåmkampen  

❱❱ Tur fra Nevelåsen til Nevelfjell   

❱❱ Tur på Øyer vestside   

❱❱ Tur til Natrudstilfjellet   

❱❱ Kveldstur til Finsandvika på Brøttum  

TIRSDAG 11. AUGUST
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KVELDSTURER
KVELDSTURER
TIRSDAG 18. AUGUST

TIRSDAG 8. SEPTEMBER

Turen starter ved Biri Idrettspark. Derfra følger vi lysløypetrasèen til nærmiljøanlegget på Myrvang og videre i
retning Honnetoppen via Austadroa. Fra Honnetoppen
går vi om Honne tilbake til Idrettsparken. Turen går i
hovedsak på turstier, traktorveger og lokalveger. Det
er noe stigning opp til Myrvang, men ellers en middels
krevende tur.  
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller i Biri Idrettspark
kl. 18.30.  
Turleder: Øystein Sørum, tlf. 905 92 138.

Vi starter på Indre Reina, går og følger stien opp til
Kriksfjell. Turen fortsetter ned på den andre siden, slik at
det blir en rundtur tilbake til bilene. Turen er omtrent 6
km og går på god sti. Det kan bli mørkt på slutten så ta
med hodelykt.  
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 for samkjøring. Nærmere
info om parkering/start av turen, kontakt turleder.                                   
Turleder: Ingunn Høyvik, tlf. 478 62 158, og Lars Jenssen,
tlf. 948 27 273.  

TIRSDAG 25. AUGUST            

❱❱ Tur på Maihaugen    

❱❱ Kveldstur på Biri

❱❱ Lillehammers industrihistorie
Turen går fra Mjøsa langs Mesnaelva hvor Tove Evensen
gir oss et historisk innblikk i utviklingen av Lillehammers
industrihistorie. Vi veksler mellom å gå på sti og å vandre
i byens gater. En spennende tur gjennom utviklingen
av Lillehammer by. Turen avsluttes ved Lillehammer
skysstasjon. Lett tur.  
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00, hvor vi går samlet ned til
Mjøsa. Ønsker du en kortere tur, kan du møte direkte på
Strandpromenaden kl. 18.30 (ved treningsapparatene sør
for Plantasjen).   
Turleder: Ingvild Storesund, tlf. 995 56 434.
TIRSDAG 1. SEPTEMBER

❱❱ Skogstur langs Tyria i Mesnali    
Turen starter ved Mesnali barnehage. Vi følger stien oppover langs Tyria, tar inn på vegen ved kanalen og tar en
pause ved Merramyra mens vi nyter utsikten. Tilbake går
vi over Arnestadberget. Lett til middels krevende tur.      
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Mesnali barnehage
kl. 18.25.   
Turleder: Anne Miklavic, tlf. 993 71 565.  
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❱❱ Tur på Kriksfjell   

TIRSDAG 15. SEPTEMBER                              
Vi går fra Håkons Hall til Maihaugen. Her går turen
videre over setervollen, skogen og hyttefeltet. Lett tur.  
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00.  
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798.  
TIRSDAG 22. SEPTEMBER                     

❱❱ Kveldstur langs Åretta-elva  
Turen starter på Nansenskolen og går sørover til Årettaelva. Vi går på sti og veg både på nord- og sørsida av elva.
I dette området er det laget flere nye gangveger og bruer
de siste årene. Det er en lett tur med noe stigning på ca.
1,5 time. Det kan være en fordel med vanntette sko. Dette
er siste kveldstur i år, og den avsluttes med servering på
Nansenskolen.    
Oppmøte: Nansenskolen kl. 18.00.
Turleder: Kari Birkeland, tlf. 976 76 422.
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❱❱ NY PÅ TUR?

Ut fra skauen i brattbakkene ved Balbergkampen. Fra «Opptur» som er for alle 8. klassinger. (Foto: Arne Bråten)

Vi i DNT Lillehammer ønsker alle
velkommen! Det er gratis å ferdes i naturen,
og den er en fabelaktig møteplass. Vi har
et flott tilbud og vil gjerne ha deg med! Selv
om du ikke har vært med på tur før, håper
vi å tilby deg noe av interesse. Vi tilbyr turer
med stort spenn. Det kan være alt fra at
målet er å samles til et felles måltid rundt
bålet, til krevende turer og lange
dagsetapper.

Dersom du er ny på tur eller ny i Norge og har lyst å være
med, er det plass til deg, både som deltaker, medlem og
som frivillig. I løpet av våren 2020 ønsker vi bl.a. å sette i
gang en jentegruppe. Hvis du tror dette kan være noe for
deg eller har spørsmål. Ta kontakt.
Ingvild Storesund,
ingvild.storesund@gmail.com / tlf. 995 56 434
Signemette Granheim Larsen,
signemettegranheim@gmail.com / tlf. 930 14 798
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HELGETURER

DNT FJELL SPORT LILLEHAMMER

Fjellsportsgruppa er for de som ønsker turer
med utfordringer og som har erfaring. Noen turer
er lite krevende, andre er for erfarne fjellfanter.
Detaljerte turbeskrivelser finnes på nettsiden. Alle
skal lese den i tillegg, fordi det oftest gis mer informasjon om f.eks. kart, utstyr og endringer i turen.
Spørsmål avklares med turkoordinator eller turleder.
På de fleste turer kreves påmeldingsavgift. Denne
refunderes kun hvis turleder eller DNT avlyser.
Andre kostnader dekkes av den enkelte. Detaljer om
betaling opplyses på turens nettside eller av turleder
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eller turkoordinator.
Den enkelte deltaker må selv vurdere den aktuelle
turen opp mot egne ferdigheter, og deltakeren har
ansvar for seg selv og egen sikkerhet under turen.
Alle som skal delta på turer i regi av DNT fjellsport,
plikter å gjøre seg kjent med vår ansvarsfordeling,
som er beskrevet på våre nettsider.
Følg også med på vår facebookgruppe.

Hvitt og blått med fjellsportsgruppa på tur i Romsdalen. Vi tar en tur dit også i 2020 (Foto: Øyvind Hasli.)
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Fra vintertur over Besseggen. (foto: Nils Arne Haugen)
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FREDAG 31. JANUAR - SØNDAG 2. FEBRUAR

❱❱ Fjellskitur til Storeskag  

Storeskag er ei sjølvbetjent DNT-hytte i den vestlege delen
av Langsua. Hytta ligg ved foten av fjellet Skaget, som vi
tar sikte på å bestige i løpet av helga. Vi går inn frå
parkeringsplassen innafor Yddin (Valdres) fredag ettermiddag. Laurdag blir det skitur i området med Skaget
som eit naturleg mål. Retur Yddin søndag.  
Utstyr: Fjellski, feller og skismurning og klær for
vintertur i høgfjellet.
Vanskelighetsgrad: Litt krevande. Du bør vere vant til
lange turar på fjellski med oppakning.  
Avreise: Fredag 31. januar kl. 12.00, oppmøte på Circle K
Strandtorget, Lillehammer
Påmeldingsfrist: 23. januar. Maks 10 deltakarar.
Påmeldingsavgift: kr 200,- for DNT medlemmer, kr 300,for ikke-medlemmer.
Turkoordinatorer: Håkon Solberg,
skiknut@hotmail.com, tlf. 456 62 232, og Inger Elin Nes
Hjelle, ingerelinneshjelle@gmail.com, tlf. 971 78 941   
FREDAG 21. -SØNDAG 23. FEBRUAR  

❱❱ Besshøe og Besseggen på ski  
Besshøe kalles Dronninga ved Gjende og er første etappe
av Høgruta. Besseggen trenger ingen beskrivelse, men
på vinteren er den ikke kjent for så mange. Overnatting i
hytte på Bessheim, felles middag lørdag. Lørdag går vi til
Besshøe, 19 km, og nyter utsikten innover i Jotunheimen
og kan se hele ruta for søndag hvor vi går Besseggen 17
km før vi kjører hjem.
Utstyr: Vinterbekledning, topptur/fjellski med stålkant
og helfeller, ikke kortfeller, spade, skredsøker og
søkestang.
Krav til deltakere: Turvant vinterstid. Besseggen har en
del luftige partier og deltagere bør være komfortable med
høyde.  
Vanskelighetsgrad: Krevende.
Avreise: fredag 21. februar kl. 15.00, Circle K
Standtorget, Lillehammer.
Påmeldingsavgift: kr 200,- for DNT medlemmer, kr 300,-

for ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist: 24. januar. Maks 8 deltakere.  
Turkoordinator: Jon Kolstad, jonkolstad@gmail.com  
LØRDAG 7. - SØNDAG 8. MARS  

❱❱ Snøhuletur  

Har du lyst til å lære å overnatte ute en vinternatt? På
denne turen skal vi bygge en snøhule og en nødbivuakk.
Opplæring i overnatting og overlevelse i kaldt vær er
tema. Vi går inn på ski lørdag morgen til en god plass
med mye snø. Der får vi opplæring i hva som er viktig å
tenke på når det skal overnattes ute i snø. Gode varme
klær og sko er viktig å ta med da vi blir ute hele dagen.
Foreløpig er plasseringen i området Sjusjøen.
Utstyr: Spade, søkestang, vintersovepose, underlag,
varme klær og skift og vintersko.
Krav til deltakerne: Gå på bortoverski
Vanskelighetsgrad: Lett  
Påmeldingsavgift: kr 200,- for DNT-medlemmer,
kr 300,- for ikke-medlemmer.
Avreise: Cirle K Strandtorget, Lillehammer lørdag
7. mars kl. 09.00
Påmelding: Frist 8. februar, maks 30 deltakere.
Turkoordinatorer: Terje André Wad-Gylterud,
trjewad@hotmail.com , tlf. 901 90 446, Øyvind
Hasli, oyvind_hasli@yahoo.com, tlf. 977 95 597,
og Tore Leirvik

Graving av snøhule med soveplass.
(foto: Anne-Kari Demmo Normann)
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FREDAG 13. - SØNDAG 15. MARS

❱❱ Til topps i Romsdalen

Topptur i nydelige Romsdalen gir store muligheter for
god skikjøring og fantastisk utsikt i bratt terreng. I år
prøver vi oss i området med utgangspunkt fra Innfjorden.
Dagstur lørdag og søndag. Kjente topper som Hesten
og Skjervan kan være aktuelle. Felles middag og god
hyttestemning på lørdagskvelden.
Utstyr: Skredutstyr, rando/telemarkski, varme
og vindtette klær.  
Krav til deltakerne: Trygg på nedoverski.
Påmeldingsavgift: kr 200,- for DNT-medlemmer,
kr 300,- for ikke-medlemmer.
Påmelding: Frist 14. februar.
Deltagerbegrensning: 10.
Avreise Circle K Strandtorget kl. 15.00.  
Turkoordinator: Øyvind Hasli,
oyvind_hasli@yahoo.com,  tlf. 977 95 597  
FREDAG 5. -SØNDAG 7. JUNI  

❱❱ Sykkelsamling i Trysil  

Stisykling og sosialt samvær i Trysil. Lørdag: Sykling
i Gullia. Søndag: Sykling i Gullia/Stitur i Trysil. Vi
oppretter et facebookarrangement hvor vi koordinerer
hytte/leilighet og deler praktisk info i forkant. Vi koordinerer også felleskjøring fra Lillehammer på fredag. Merk
at heisen i alpinanlegget ikke er åpnet for sykkelsesongen.  
Utstyr: Stisykkel, hjelm og helst knebeskyttere.  
Krav til deltakere: du må ha syklet noe sti tidligere
Oppmøte: i Trysil på Lørdag: Utenfor Alpingrenda
kl. 10.00.  
Påmeldingsavgift: kr 200,- for DNT-medlemmer, kr 300,for ikke-medlemmer.
Påmelding: Frist 29. mai på nett. Avreise fra
Circle K Strandtorget fredag kl. 16.00.  
Turkoordinatorer: Hallgeir Engen, tlf. 959 62 448,  
hallgeir.engen@gmail.com, og Guro Håvardsrud,
tlf. 415 79 975, dagalironja@yahoo.no    
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Oppbygget sving i stisykkelanlegg. (Foto: Hallgeir Engen)

FREDAG 26. - SØNDAG 28. JUNI    

❱❱ Fjelltur med veiledning i sikker ferdsel  
Vi drar til Leirvassbu og går topptur med instruktør
Håvard Stubrud. Er du interessert/ønsker å bli interessert
i fjellsport og bli trygg på dette, er dette en perfekt
anledning. Fokuset på helga er enkel og sikker navigering, nødvendig sikkerhetsutstyr og hvordan bruke dette,
i tillegg til sikker ferdsel i områder med klyving. Det blir
overnatting i telt eller på Leirvassbu for de som ønsker
dette.
TURPROGRAM 2020
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FREDAG 14. - SØNDAG 16. AUGUST

❱❱ Topptur til Store Knutsholstind   
Store Knutsholstind er kongen i Gjendealpene med sine
2341 moh. Vi tar båten inn til Gjendebu fredag. Lørdag blir
det topptur. Lengden på turen er 8-10 timer med ca. 1400
høydemeter. Det er en krevende tur med mye løs og bratt
ur. Middag lørdag kveld på Gjendebu. Søndag blir det tur
over Bukkelægret og båt fra Memurubu til Gjendesheim.  
Utstyr: Vindtette klær, regntøy, gode fjellsko og
nødvendig utstyr som kreves for å ferdes i høyfjellet.  
Krav til deltakere: Turvant og god fysisk form.
Vanskelighetsgrad: Krevende  
Påmeldingsavgift: kr 200,- for DNT-medlemmer, kr 300,for ikke-medlemmer.
Påmelding: Frist 7. august. Avreise fredag kl. 12.00
Turkoordinator: Terje A. Wad-Gylterud,
terjewad@hotmail.com , tlf. 901 90 446  
LØRDAG 12. - SØNDAG 13. SEPTEMBER

❱❱ Yksendalsbu  

Øving på sikker ferdsel. (Foto: Jonas Skoog Hansen)

Utstyr: Fjellsko og relevant fjellutstyr
Krav til deltakerne: Turvant i fjellet. Kupert terreng.
Vanskelighetsgrad: krevende
Påmeldingsavgift: kr 200,- for DNT-medlemmer, kr 300,for ikke-medlemmer.
Påmelding: Frist 1. juni på nett.
Deltagerbegrensning: 20. Avreise fra
Circle K Strandtorget fredag kl. 15.00
Turkoordinatorer: Håvard Stubrud og Øyvind
Hasli, oyvind_hasli@yahoo.com, tlf. 977 95 597

Vi går fra Bygdin hotell kl. 10 på lørdag. De som vil, kan
reise opp fredag kveld og overnatte i telt ved Bygdin.
Turen inn til Yksendalsbu går på sørsiden av Bygdin i
variert og flott fjellterreng.
Søndag går vi videre inn til Eidsbugarden, og avslutter
med båttur over Bygdin tilbake til utgangspunktet.  
Utstyr: Gode fjellsko og klær for all slags vær. Kupert
terreng.
Krav til deltakerne: Du bør være vant til lange fotturer
i variert og til dels bratt terreng.  
Avreise: Fredag kveld eller lørdag morgen fra
Lillehammer. Avgang fra parkeringsplassen 1 km sør for
Bygdin hotell lørdag 12. september kl. 10.00.
Påmeldingsavgift: kr 200,- for DNT-medlemmer, kr 300,for ikke-medlemmer.
Påmelding: Frist 4. september. Maks 10 deltakere. Avreise
fra Lillehammer fredag eller lørdag.
Turkoordinatorer: Torkel Haugen, tohaugen@gmail.com,
tlf. 400 36 201, og Inger Elin Nes Hjelle,
ingerelinneshjelle@gmail.com, tlf. 971 78 941    

27

DNT FJELLSPORT

Fjellsportsgruppa på vei mot Store Knutsholstind

FREDAG 20. - SØNDAG 22. NOVEMBER

❱❱ Novembertopptur

- Bli med og let etter snøen!  

Om ansvar på turer
med fjellsportsgruppa
På samlinger har vi ikke turleder, men turkoordinator.
Oppgaven til turkoordinator er å organisere samlingen
(tid og sted). Turkoordinator vil ikke kunne ha oversikt
over hvor den enkelte deltaker er til enhver tid.
Deltakerne må selv vurdere sine ferdigheter, og den
enkelte har ansvar for seg selv og sikkerheten under
turen.
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Vi pakker toppturskiene og drar dit snøen er dypest.
Turmål bli Valdresflya eller Sognefjellet med dagstur både
lørdag og søndag. Forslag til turmål er Rasletind,
Heimdalshøe, Høgdebrotet og Besshø. Eller Loftet,
Veslbreatind eller topper i Leirdalen/ Geitsætri.
Utgifter til kost og losji samordnes per hytte.  
Utstyr: toppturski, feller, skredsøker, søkestang, spade,
hjelm, snøbriller og hodelykt. Varme klær, ull og dun.  
Vanskelighetsgrad: Middels. Du må ha vært på topptur
tidligere.  
Avreise: Fredag kl. 15.00 fra Circle K Strandtorget,
Lillehammer.
Påmeldingsfrist: 13. september  
Påmeldingsavgift: kr 200,- for DNT-medlemmer, kr 300,for ikke-medlemmer.
Turkoordinator: Knut Storvik,
knut_storvik@hotmail.com , tlf. 904 06 707
TURPROGRAM 2020
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SKAFF DEG VÅR TURBOK

Vår turbok viser deg flotte turer. Alt fra korte timesturer til dagsturer.
29

HELGETURER

Bli med på våre spennende
og givende turer og kurs!

30

DNT UNG Lillehammer

- sprekt og sosialt

DNT UNG LILLEHAMMER

OM VÅRE TURER
• Følg med på våre nettsider og facebook for mer
detaljert info om turene, endringer, priser og
påmelding.
• Medlemspriser gjelder for medlemmer av DNT ung
• Der det ikke er oppgitt noe annet, kommer mat og
bensinspleis i tillegg til prisen
• Begrenset antall plasser på enkelte turer.
• Alle deltakere må gjøre seg kjent med dokumentet
«Ansvar og risiko» på lillehammer.dnt.no/ung

• De fleste turene våre er lagt opp for ungdom i
videregående skole og eldre. Er du yngre og savner
et tilbud? Ta kontakt!
• Kontaktperson: Lasse Michalsen, tlf. 993 02 050.
Eventuelt Erland Flaten, daglig leder DNT
Lillehammer, tlf. 913 20 389.

Mellom årstidene. DNT ung på tur i Langsua på seinhøsten. (Foto: Celine Ben Zaiter Osmundsen)

TURPROGRAM 2020

31

DNT UNG

En god skitur i januar. God start på turåret. (foto: Anne Larsen)

Få instruksjon i isklatring for nybegynnere i Mesnaeelva.

SØNDAG 12. JANUAR   

ONSDAG 12. FEBRUAR  

Er du klar for skitur? Bli med DNT ung Lillehammer på
skitur med start på Nordseter. Nordseter er et fantastisk
utgangspunkt for skiturer mot Pellestova, Hornsjø og
Sjusjøen. Her er det mange muligheter, og turen vil gå via
Pellestova til Nordseter og ned til Håkons Hall.
Dette er en merket løype på ca. 30 km som krever gode
skiferdigheter.
Utstyr: Skiutstyr, matpakke og drikke
Pris: Gratis for medlem, ikke-medlem kr 100,Aldersgruppe: 13-26 år
Påmelding: Innen søndag 5. januar.
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Nordseter Fjellstue.
Buss fra skysstasjonen kl. 10.00
Turleder: Kristine Fjeld, krifje@outlook.com,
tlf. 458 545 68

Bli med DNT ung Lillehammer på isklatring i Mesnaelva!
Vi prøver å lyssette den frosne fossen og rigger opp til en
spennende kveld med klatring i fossen, grilling på bål og
sosialt samvær. Ta med sko med stive såler og godt med
klær. Det vil bli servert kakao og grillmat.
Utstyr: Varme slitesterke klær til klatringen og hodelykt.
Pris: Gratis for medlem, ikke-medlem kr 100,Aldersgrense: 13 år
Påmelding: Innen torsdag 6. februar.
Oppmøte Kiwi Stampa kl. 17.00
Vanskelighetsgrad: Lett
Turleder: Håvard Stubrud og Jens-Olav Ørpen Hausken,
tlf. 414 94 871

❱❱ Dagstur på ski  

❱❱ Isklatring Mesnaelva  

LØRDAG 15. - SØNDAG 16. FEBRUAR  

❱❱ Klassiske toppturer i Jotunheimen  
Bli med oss på en spektakulær vintertur i trygge omgivelser med en erfaren fører. Vi skal nemlig til eldoradoet
for toppturer, Jotunheimen. Kursen settes mot den vennlige toppen Høgdebråtet ved Valdresflya. Og om vi er
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Aldersgruppe: 13-26 år
Påmelding: Innen lørdag 14. mars.
Vanskelighetsgrad: Lett
Turkoordinator: Trygve Nyborg,
trygvegutt@hotmail.com tlf. 479 79 474
FREDAG 24. - LØRDAG 25. APRIL  

❱❱ Hengekøyetur i idyllisk nærområde  

Vi har basecamptelt med plass til mange. Sosialt så det holder 
(foto: Helle Seiertun Bjerke)

heldige vil vi kunne se Norges tre høyeste topper. Overnatting i basecamptelt. Dersom forholdene er bra, prøver
vi oss også på en liten tur søndag før vi reiser hjem.
Oppmøte: Lillehammer stasjon
Utstyr: Egnede ski, skredutstyr og utstyr for overnatting
ute i fjellet.
Pris: kr 500,- medlem, ikke-medlem kr 1000,Aldersgrense: 18 år
Påmelding: Innen fredag 7. februar
Vanskelighetsgrad: Krevende
Turleder: Turleder fra DNT fjellsport, Lillehammer,
og Jens-Olav Ørpen Hausken, tlf. 414 94 871
LØRDAG 21. MARS  

❱❱ Hundekjøring ved Astridbekken  
Er du glad i hunder, snø, fart og spenning? Da er kanskje
hundekjøring noe for deg. Vi i DNT ung inviterer til en
fartsfylt dag. Det blir grilling på bål og servering av varm
kakao. Ta med varme klær for å være ute og godt humør.
Oppmøte: Astridbekken lørdag 21. mars kl. 11.00
Utstyr: Varme klær
Pris: Gratis for medlem, ikke-medlem kr 200,-

Vi vandrer fra Storhove studenthjem og opp mot
Balbergkampens beste hengekøyespot! Med flott utsikt
over Lillehammer by lager vi mat på primus, studerer
stjernene og forteller naturhistorier til vi slukner.
Vi planlegger å være tilbake innen 11.00 lørdag.
Oppmøte: Storhove studenthjem fredag 24. april kl. 17.00
Utstyr: Hengekøye og liggeunderlag som isolasjon
Pris: Gratis for medlem, ikke-medlem kr 100,Aldersgruppe: 13-26 år
Påmelding: Innen fredag 24. april
Vanskelighetsgrad: Enkel
Turleder: Lasse Mikalsen, lassemik@hotmail.com,
tlf. 993 02 050
TORSDAG 30. - SØNDAG 3. MAI  

❱❱ Surfetur til Stadt  

Bli med på surfekurs!
Her i Norge har vi noen av verdens fineste surfestrender.
Vi gjentar suksessen fra tidligere, og reiser vestover til
Hoddevika, og vi vil at DU skal være med!
I Hoddevik er det perfekte sandstrender og sammen leier
vi erfarne kursinstruktører fra La Point. I løpet av helga
skal vi ha mange sosiale aktiviteter, og målet er at alle
sitter igjen med unike opplevelser.
Oppmøte: Lillehammer stasjon
Utstyr: dobbelt sett med ullundertøy
Pris: kr 1000,- medlem, ikke-medlem kr 1500,Aldersgrense: 16 år
Påmelding: Innen onsdag 22. april
Vanskelighetsgrad: enkel
Turleder: Lasse Mikalsen, lassemik@hotmail.com,
tlf. 993 02 050

33

DNT UNG

Her er Hoddevik på Stadt. Her skal vi lære å surfe

LØRDAG 6. - SØNDAG 7. JUNI OG
LØRDAG 29. - SØNDAG 30. AUGUST  

❱❱ Kajakkurs  

Vi tilbyr i et fullt kurs i kajakkpadling som gir mulighet
for å leie kajakk og padle i hav. Kursene er «nybegynner
hav» på 16 timer som er bedre enn første delen av våttkortstigen. Kurset er en del av samarbeidet med Lillehammer Ro- og kajakklubb. Kurset holdes ved klubbens
lokaler på Vingnes og tidspunktet er foreløpig. Etter endt
kurs og ved medlemskap i LRKK kan du låne utstyr for
å padle på Mjøsa på egenhånd. Det vil bli 8 timer over 2
dager.
Oppmøte: Vingnes
Utstyr: Ullundertøy og tørt skift
Pris: kr 500,- medlem, ikke-medlem kr 2000,Aldersgrense: 16 år
Påmelding: Detaljer på nett
Vanskelighetsgrad: Middels
Kontaktperson: Lasse Mikalsen, tlf. 993 02 050
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FREDAG 18. - SØNDAG 20. SEPTEMBER  

❱❱ Hytte til hytte Langsua  

Vi beveger oss gjennom nydelig høstlandskap, med utsikt
utover vann og myrer så langt øyet rekker og bakenfor der
- Jotunheimens topper i vest. Turen starter ved den
sjarmerende gamle setra, Storhøliseter, før vi fortsetter
videre mot Storkvolvbua og videre mot Skriurusten.
En flott tur gjennom Langsua nasjonalpark, alt på en helg!
Se bildet på oppslagssiden.
Oppmøte: Lillehammer skysstasjon fredag 18. september
kl. 16.00
Utstyr: lett sekk, med det mest nødvendige av klær
og mat.
Pris: kr 500,- medlem, ikke-medlem kr 1000,Aldersgrense: 16 år
Påmelding: Innen fredag 11. september
Vanskelighetsgrad: Middels
Turledere: Anne Larsen, tlf. 482 39 327, og Lasse Mikalsen,
tlf. 993 02 050
TURPROGRAM 2020
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❱❱ BYTTEKVELD
grønn fredag

		
DATO KUNNGJØRES
		
PÅ

NETTSIDEN

Velkommen til grønn fredag, dagen hvor
du kan gjøre gode kupp ved bytting, salg
eller kjøp av brukte turklær og utstyr.
Har du en delvis slitt ryggsekk?
En litt for stor allværsjakke?
Eller kanskje et par fjellsko du aldri
bruker?
Vi arrangerer en byttekveld der du kan
bytte inn friluftsklær og -utstyr du ikke
trenger, og gjøre gode kupp.
Ta vare på det du har og gi
friluftsutstyret ditt et nytt liv.
TURPROGRAM 2020
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VELKOMMEN PÅ TUR
Velkommen alle barn og voksne til tur med Barnas
Turlag i 2020. Vi har et Barnas Turlag i både Lillehammer,
Øyer og Gausdal. Alle kan være med på turene uansett
hvor du bor. Følg med på våre nettsider for oppdatert
informasjon om arrangementene når det nærmer seg,
eller for å se om vi legger til nye arrangementer.
Bruk også våre sider på Facebook.

BARNAS TURLAG

i DNT Lillehammer
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Barnas Turlag Gausdal

Barnas Turlag Øyer
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BARNAS TURLAG
MANDAG 13. JANUAR

❱❱ Snøkrystalljakt og aking

på Idrettsplassen i Øyer  

Vi leker i snøen, aker og spiser kveldsmat rundt bålpanna
sammen på idrettsplassen i Øyer. Ta med niste, sitteunderlag og varmt drikke, så avslutter vi dagen sammen.
Utstyr: Varme klær, noe å ake på, sitteunderlag, hodelykt.
Oppmøte: Øyer idrettsplass v/akebakken kl. 17.30
Varighet: 1,5 time
Pris: Gratis
Turleder: Jeanette Rosenlund, tlf. 959 09 178  

SØNDAG 2. FEBRUAR

❱❱ Kom deg ut-dagen på Mjøsisen
Lek og moro på Mjøsisen på DNTs nasjonale turdag for
hele familien! Det blir kjørt opp løype på isen. Vi lager bål
og det blir mulighet for turtip.  
Oppmøte: Vingnesvika. Følg med på nettsiden og
facebooksiden til DNT Lillehammer og Barnas Turlag mtp.
forhold på isen (oppmøtested kan endres).
Utstyr: Skøyter og varme klær. Matpakke/pølser. Vi
samarbeider med Vignesvika Skøytebane/Vandreskoen,
og skøyter som festes til skisko (NNN-binding) vil finnes
til utlån i begrenset antall.  
Varighet: kl. 11-14  
Pris: Gratis  
Veiledere: Nina Brandsar, tlf. 980 29 829, Maria
Brandslisen, tlf. 980 12 451, Jeroen Oostendorp,
tlf. 952 10 835  
MANDAG 10. FEBRUAR  

❱❱ Kveldsmat i gapahuken
i Eventyrskogen, Øyer   

Vi møtes ved Trodal boligfelt (Ole Stenens veg), og går
inn til gapahuken som ligger ca. 5 minutters gange inn i
skogen. Der fyrer vi bål, leker, har høytlesning rundt bålet

og spiser kveldsmat sammen.
Utstyr: Varme klær, hodelykt, sitteunderlag.
Oppmøte: Trodal boligfelt (Ole Stenens veg), ca. 1 km.
nord for Øyer sentrum, kl. 17.30.
Varighet: 1,5 time
Pris: Gratis
Turleder: Beate K. Utstumo, tlf. 997 17 333   
LØRDAG 22. FEBRUAR  

❱❱ Isfiske på Næra  

Bli med og test fiskelykken med pilkestikka på Næra.
Barnas Turlag stiller med pilkestikker til utlån, ta gjerne
med din egen hvis du har. Vi har med isbor og maggot.
Bålpanna er varm, så ta gjerne med nistepakke du kan
varme.  
Oppmøte: På parkeringsplassen ved Næra kl. 12.00.   
Påmelding: Ingen påmelding, barn må ha med seg en
ansvarlig voksen.  
Veileder: Tore Lien, tlf. 950 24 425, og Liv Lundstein,
tlf. 990 96 106
MANDAG 9. MARS  

❱❱ Fullmånetur til Krokbua  
Vi håper på fint og klart vær og tar med oss kveldsmaten
på tur. På turen inn til Krokbua vil vi oppdage om det
henger noe i trærne. Tema for turen er måne, stjerner og
planeter. Så bli med, og hvem vet; kanskje lærer du litt
nytt om nattehimmelen.
Utstyr: Kveldsmat og drikke (der vil være bål på
Krokbua), lykt og kikkert om du har.
Vanskelighetsgrad: For alle
Oppmøte: Mandag 9. mars fra parkeringsplassen ved
Kanalen kl. 17.00
Påmelding: Ingen
Veileder: Tina E. Jakobsen, tinaej74@hotmail.com eller
tlf. 917 69 698  
LØRDAG 14. MARS    

❱❱ Hundekjøring på Astridbekken  
Vi møtes på Astridbekken og får prøve hundekjøring med
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den erfarne hundekjøreren Atle Bjerke og hans team.
Hundekjøringen er for barna, dessverre ikke for de
voksne. Slik får flere barn prøve.
Oppmøte: Astridbekken kl. 11.00
Varighet: 2 timer  
Påmelding: innen 8. mars på våre hjemmesider. Gratis for
medlemmer, kr 100,- for ikke-medlemmer. Meld bare på
barna, begrenset antall plasser.
Turleder: Liv Fyksen, tlf. 977 91 577
SØNDAG 22. MARS  

❱❱ Aktivitetsdag med ski/aking på Brennlia  
Velkommen til en aktivitetsdag på Brennlia i Øyerfjellet,
hvor vi kan kose oss på ski og evt. akebrett. Fine oppkjørte
skiløyper rett forbi sætra, så det er muligheter for en skitur videre innover til f.eks. Glømmesætra. Det blir quiz,
og vi fyrer bål, så det er muligheter for å grille.  
Utstyr: Ski-/akeutstyr, mat, drikke, noe å sitte på.
Oppmøte: Kjør innover Østfjellvegen fra Tretten,
og parker ved Brennlia. Derfra går man slakt oppover,
ca. 400 m. i fine skiløyper.  
Varighet: Kl. 11.00 - 14.00
Pris: Gratis
Turleder: Åse Harjo Øvstegård,
tlf. 911 83 235  

Brennlia i Øyer. (Foto: Åse Harjo Øvstegård)

LØRDAG 18. - SØNDAG 19. APRIL  

❱❱ Vinterhelg på Nordseter   

Vi går på ski fra parkeringen ved Nordseter. Vel fremme
ved campen setter vi opp teltene. Sammen skal vi ha
det gøy og finne på mye moro i snøen. Felles leirbål på
kvelden med historiefortelling og popkorn.
Utstyr: Ski, telt og nødvendig utstyr for overnatting ute
i april, mat og kokeutstyr og personlig utstyr.
Vanskelighetsgrad: Ca. 3 km. på ski til campen.
Avreise: Felles avgang fra parkeringsplassen kl. 11.00
Påmelding: Innen 29. mars
Veileder: Tina E. Jakobsen, tinaej74@hotmail.com eller
telefon 917 69 698

Matlaging i campen på Nordseter påsken 2019 (Foto Tina E. Jakobsen)
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Oppmøte: P-plassen ved Kanalen kl. 11.00.  
Varighet: Ca. 4 timer  
Påmelding: Via våre nettsider innen 1. mai. Barn må være
i følge med voksne og begge må meldes på, medlemmer
prioriteres framfor ikke-medlemmer. Begrenset antall
plasser. Oppgi barnas alder ved påmelding.
Pris: Gratis for medlemmer, kr 50,- for ikke-medlemmer  
Veileder: Tore Lien, tlf. 950 24 425, og Liv Lundstein,
tlf. 990 96 106  
ONSDAG 27. MAI

❱❱ Orientering for småtroll ved Vegmuseet  

Fra ettermiddagstur på Engjom 2019 (foto: Liv Lundstein)

ONSDAG 29. APRIL  

❱❱ Ettermiddagstur til Engjom fritidsgård
Vi går inn til Engjom fritidsgård, ca. 1,5 km. Der er
lammingen godt i gang. Vi kikker på de nyfødte lamungene, og er vi heldige kommer det noen mens vi er der.
Vi hilser på de andre dyrene, popper popkorn på
bålpanna og hopper på trampolina. Ta gjerne med
kveldsmaten.  
Oppmøte: Parkeringsplassen der Engjomvegen tar av fra
Messenlivegen kl. 17.00
Varighet: 2 timer
Påmelding: Via våre nettsider innen 23. april, begrenset
antall deltakere
Turleder: Liv Lundstein, tlf. 990 96 106  

Orienteringsrunde i lett terreng som passer alle. Man
trenger ikke kompass eller tidligere erfaring. Vi fyrer opp
bålpanna og spiser kveldsmaten sammen etterpå.
Utstyr: Klær etter vær, mat og drikke.
Oppmøte: Ved utescena på Norsk Vegmuseum kl. 17.30
Varighet: 1 ½ time
Pris: Gratis
Turveilder: John Eikanger, tlf. 909 81 788

SØNDAG 10. MAI    

❱❱ Na-Turen med det rare i  
Vi går inn til Krokbua og lærer litt om kanopadling før vi
padler av gårde på oppdagelsesferd innover Mesnaelva.
Etter en stund går vi i land og steker lapper på primusen. Vi spikker seljefløyte, leker, og de som vil kan prøve
fiskelykken.  
Utstyr: Redningsvest, niste, eventuelt kniv og fiskestang.  
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Orientering på Vegmuseet. (Foto: Gry Sundberg)
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Fra overnatting i svevetelt ved Abbortjern (foto: Liv Lundstein)

TORSDAG 28. MAI  

❱❱ Humlevandring på Maihaugen  
Humlene er bamsene i insektenes verden. En humle er
rund, lodden, trivelig og lett å bli glad i. Det er registrert
35 arter i Norge. Har du lyst til å lære om noen av de mest
arbeidsomme og fascinerende av alle insekter, så bli med
oss på humlevandring! Ta gjerne med kveldsmaten så
spiser vi den i hyggelige omgivelser på Maihaugen etter
humlevandringen.
Oppmøte: Hovedinngangen på Maihaugen kl. 1700.
Varighet: 2 timer
Påmelding: Ingen
Veileder: Liv Lundstein, tlf. 990 96 106, og Line Lundstein,
tlf. 993 96 406.
LØRDAG 23. – SØNDAG 24. MAI  

❱❱ Overnatting i Svevetelt  

Har du lyst til å overnatte i svevetelt i trærne, må du bli
med på denne turen! Vi går inn til teltområdet øst for
Abbortjern og henger opp teltene i trærne. På kvelden
leker vi noen leker og lager mat sammen. Kanskje noen
har en gitar? Er det varmt i været kan vi ta kveldsbad.

Voksne sover i egne telt, kan evt. lånes på BUA. Det er ikke
lov til å tenne bål på denne tiden av året, så ta med
kokeapparat til matlaging.  
Oppmøte: Birkebeineren skistadion kl. 14.00.
Varighet: Lørdag kl. 14.00 til søndag kl. 12.00   
Utstyr: mat og klær etter vær, sovepose og liggeunderlag  
Påmelding: kr 200,- for medlemmer/ kr 400,- for ikkemedlemmer. Påmelding og vilkår på våre nettsider. Innen
16. mai. Begrenset antall plasser.
Veiledere: Tina E. Jakobsen tlf. 917 69 698 og Trygve
Hirsch, tlf. 926 81 584 fra Klatretreet og Oslo
Treklatreklubb
SØNDAG 24. MAI

❱❱ Treklatring   
Vi klatrer i trærne med og uten tau og leker oss på slakk
line. Barnas Turlag tar med tau, seler og line. Ta med deg
matpakke og drikke.  
Oppmøte: Øst for Abbortjern kl. 11.00
Varighet: 2 timer
Utstyr: hansker og solbriller
Påmelding: kr 100,- for medlemmer/ kr 200,- for ikke-
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medlemmer. Påmelding og vilkår på våre nettsider. Innen
16. mai. Begrenset antall plasser.
Veiledere: Tina E. Jakobsen (Barnas Turlag)
tlf. 917 69 698 og Trygve Hirsch, tlf. 926 81 584 fra
Klatretreet og Oslo Treklatreklubb   
SØNDAG 7. JUNI

❱❱ Tur til Huldrehølet i Saksumdal    
Huldrehølet er en grotte i Kinnshaugen i Saksumsdalen i
Lillehammer kommune. Det er mulig å gå et stykke inn i
grotta. Innerst smalner den til en liten sprekk. Husk å ta
med hodelykt. Kanskje vi finner en fin plass å raste.  
Utstyr: turklær etter vær, sitteunderlag, matpakke og
hodelykt!
Oppmøte: kl. 11 ved ferist ved Saksumdalsvegen (presis
vegbeskrivelse kommer på nettsidene)
Vanskelighetsgrad: enkel
Påmelding: ingen
Veileder: Maria Brandslien, tlf. 980 12 451, og Nina
Brandsar, tlf. 980 29 829
ONSDAG 10. JUNI  

❱❱ Kveldstur til Ruktjernet på Fåberg

Treklatring
ved Abbortjern
(foto: Liv Lundstein)
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Ruktjernet ligger på Rukkjølen på Fåberg bakside/
vestside. Vi går samlet fra Ljøsbakken, litt før Ruka.
Turen tar ca. 20 min inn til tjernet der vi spiser kveldsmat
sammen.   
Utstyr: Turklær, niste og sitteunderlag.  
Oppmøte: Lundgardkrysset kl. 16.40 (Følg Baklivegen
2 km fra Joker Jørstadmoen). Samkjøring fra der.  
Vanskelighetsgrad: Enkel. Passer fra 4 år og for barn i
bæremeis.  
Pris: Gratis. NB! Bomveg.  
Påmelding: Ingen
Veilder: Nina Brandsar, tlf. 980 29 829, og Liv Lundstein,
tlf. 990 96 106

SØNDAG 14. JUNI     

SØNDAG 28. JUNI

Vi møtes ved bommen på Nordseter og går sammen til
Lunkefjell. Her spiser vi nistepakka vår før vi går tilbake.  
Oppmøte: Bommen på Nordseter kl. 11.00
Varighet: 2 timer  
Påmelding: Ingen påmelding. Barn må være i følge med
voksne.
Turleder: Kari Engen, tlf. 913 76 767    

Vi møtes på vegen rett ovenfor Djupslia, hvor Rondanestien tar av på øversiden (nordsiden), og går opp til
Åstkjørkja. Turen opp er ca. 1,5 km. på rødmerket sti.
Der spiser vi medbrakt niste, og leker før vi returnerer til
bilene når man selv ønsker.  
Utstyr: Niste, turklær, sitteunderlag.
Oppmøte: Vegen ved Djupslia kl. 11.00. Parkering langs
setervegen der man går ned til DNT Lillehammers
selvbetjente hytte.
Varighet: 3 timer
Pris: Gratis
Turveileder: Cathrine Koen, tlf. 94873866

❱❱ Topptur til Lunkefjell   

FREDAG 19. - SØNDAG 21. JUNI  

❱❱ Jubileums topptur til Galdhøpiggen  
Barnas Turlag markerer at DNT Lillehammer fyller 75 år
med topptur til Norges høyeste fjell.
Alder: 7-12 år
Hvor: Juvass/Jotunheimen
Vanskelighetsgrad: krevende  
Mer info og påmelding kommer senere!
Veileder: Nina Brandsar, tlf. 980 29 829, og Maria
Brandslien, tlf. 980 12 451   

❱❱ Familietur til Åstkjørkja

UKE 26 OG UKE 33   

❱❱ Friluftsskole på Krokbua
Som vanlig har vi den populære friluftsskole på Krokbua, men denne gangen ei uke i slutten juni og ei uke i
begynnelsen av august. Friluftsskolen varer i 5 dager og
er et tilbud for barn fra 2. - 6. klasse. Her lærer barna det
mest grunnleggende om friluftsliv. Nærmere informasjon
om program, påmelding, betaling og andre vilkår
kommer senere på våre nettsider.  
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Kanalen, eller etter
avtale.
Varighet: kl. 08.30 -16.00 mandag-fredag
Utstyr: Mat og klær etter vær
Påmelding: Via våre nettsider
Kontaktperson: Erland Flaten, tlf. 913 20 389

Åstkjørkja. (foto – Marianne Ho)

LØRDAG – SØNDAG I JULI  

❱❱ Kanotur på Dokkvatnet  
Bli med på en tur full av vann og natur. Vi skal lage oss en
camp på en fin plass, og herfra legger vi ut på små
ekspedisjoner i kanoer og kajakker. I campen vil der
være forskjellige aktiviteter og mulighet for å slappe av i
hengekøye. Dato kunngjøres på nettsidene.
Utstyr: Telt og nødvendig utstyr for overnatting ute, mat
og kokeutstyr og personlig utstyr.
TURPROGRAM 2020
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Fra toppturcamp! (foto; Ragnhild Holø)

Vanskelighetsgrad: Enkel
Avreise: Lørdag kl. 10.00 fra parkeringsplassen ved
Kristins Hall.
Påmelding: Innen 24. mai
Turleder: Tina E. Jakobsen, tinaej74@hotmail.com eller
tlf. 917 69 698, og Liv Lundstein, tlf. 990 96 106
FREDAG 14. - LØRDAG 15. AUGUST

❱❱ Natt-i-naturen ved Djupslia  
Bli med å overnatte ute, enten i hengekøyer eller i telt. Vi
møtes ved hytta fra kl. 17, og finner oss overnattingssted
etter hvert. Koser oss med kveldsmat sammen og kryper
etter hvert til køys. Dagen etterpå arrangerer vi aktivitetsdag fra kl. 10, med ulike aktiviteter rundt hytta. Alle har
ansvaret for egne barn. Værforbehold - følg med på
facebooksiden til BT Øyer.
Utstyr: Hengekøye/telt, sovepose, hodelykt, mat, drikke,
varme klær.
Oppmøte: Ved Djupslia fra kl. 17.00
Påmelding: Via våre nettsider senest onsdag 12. august.
Pris: Gratis
Turleder: Cathrine Koen, tlf. 948 73 866  
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LØRDAG 15. AUGUST

❱❱ Aktivitetsdag ved Djupslia  
Velkommen til en utedag ved DNT sin hytte ved Djupen
i Øyerfjellet fra kl. 10. Det blir quiz, muligheter for å låne
kanoen og andre aktiviteter. Vi spiser medbrakt lunsj
sammen og nyter en dag ute på fjellet. Delta gjerne på
natt-i-naturen arrangementet, og overnatt fra fredag.  
Utstyr: Mat, drikke, sitteunderlag.
Oppmøte: Ved Djupslia i Øyerfjellet lørdag kl. 10.00
Varighet: 3 timer.
Pris: Gratis
Turleder: Beate Utstumo, 997 17 333.  
FREDAG 21. AUGUST - SØNDAG 23. AUGUST    

❱❱ Familiepakka – Toppturcamp 2020

De siste åra har vi med hell samla de største barna for kule
opplevelser blant spisse fjell i Jotunheimen! I år lanserer
vi Familiepakka, slik at også yngre barn kan delta. Det
blir fortsatt topptur for de største, med en enklere versjon
for de minste. Vi skal ha med oss en guide, som betyr
mulighet for kryssing av bre, klatring etc. Se nettsidene
våre for mer info!
TURPROGRAM 2020
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Utstyr: Utstyr for høyfjellet, gode fjellsko etc. telt, mat etc.  
Vanskelighetsgrad: Utfordrende til enkel
Avreise: Fredag kl. 14.00 med bil fra Lillehammer  
Påmelding: Innen 14. august på våre nettsider
Turledere: Ragnhild Moen Holø, tlf. 958 35 834, Peder
Løvik, tlf. 924 015 15, Nils Anders Helset, tlf. 905 40 788,
og Ingvill Helset, tlf. 952 20 406  

lemmer. Påmelding innen 31. august via våre nettsider,
begrenset antall plasser. Medlemmer i Barnas Turlag
prioriteres framfor ikke-medlemmer. Barn må være i følge
med voksne, og både barn og voksne må melde seg på.
Veileder: Sigrid Skjølås, tlf. 482 58 970

LØRDAG 22. AUGUST

Ta søndagsturen på fjellet! Denne dagen blir det aktiviteter
for hele familien ved Våsjøen i Øyerfjellet, ved Neversjøen
i Gausdal og ved Nevelvann ved Nordseter i Lillehammer.
Mer informasjon kommer på våre hjemmesider.  

❱❱ Tur til Knutshola  
Knutshola er en fyrsettinngang (hule) som går 40 meter
inn i fjellet Kyrakampen ved Skei. Hulen ble laget i tro om
at man kunne finne sølv i fjellet. Kanskje finner vi en skatt
der? De som ønsker å gå inn i hulen kan gjøre det med
hodelykt.
Utstyr: Turklær som står mot vær og vind, sitteunderlag,
niste og hodelykt!  
Oppmøte: 11.00 Trisnippsvegen på veg opp mot
Trisnippsetra i Svarttjernlia ved Skei/Austlid. Begrenset
med parkering. Samkjør om mulig.  
Vanskelighetsgrad: Litt bratt i starten, ellers enkel. 1 time
opp, 1 time ned. Passer fra ca. 5 år.  
Pris: Gratis. NB! Bomveg.  
Påmelding: Ingen
Veilder: Nina Brandsar, tlf. 980 29 829, og Synne
Clemetsen, tlf. 484 31 104  
LØRDAG 5. - SØNDAG 6. SEPTEMBER   

❱❱ Overnattingstur til Vestfjellhytta
i Gausdal Vestfjell  

Vi tar turen til Vestfjellhytta og overnatter. Det er mellom
halvannen og to timer å gå. Vestfjellhytta ligger godt til
med flott utsikt mot vest og nordvest mot fjellet Nordre
Langsua.
Utstyr: Tursekk, lakenpose/sovepose, mat, toalettsaker,
klesskift og termos
Oppmøte: Cirkle K Strandtorget kl. 10.00 eller ved
Revsjøvegen Vestre Gausdal kl. 11.00
Påmelding: Gratis for medlemmer, kr 100,- for ikke med-

SØNDAG 6. SEPTEMBER  

❱❱ Kom deg ut-dagen  

SØNDAG 13. SEPTEMBER  

❱❱ Fjelltur til Ormtjernkampen
i Gausdal Vestfjell  

Bli med på fjelltur til det som før var Norges minste
nasjonalpark. Ormtjernkampen er nå en del
av Langsua nasjonalpark. Er vi heldig med været kan vi
nyte matpakka med fin utsikt utover Langsua nasjonalpark og Gausdal Vestfjell.  
Utstyr: turklær etter vær, sitteunderlag og matpakke
Oppmøte: parkeringsplassen på Ormtjernssetra i Gausdal
Vestfjell kl. 11.00
Vanskelighetsgrad: middels
Påmelding: ingen
Veileder: Maria Brandslien, tlf. 980 12 451
TORSDAG 17. SEPTEMBER  

❱❱ Orientering for småtroll ved Øyer
ungdomsskole

Orienteringsrunde i lett terreng som passer alle. Man
trenger ikke kompass eller tidligere erfaring. Vi fyrer opp
bålpanna og spiser kveldsmaten sammen etterpå.
Utstyr: Klær etter vær, mat og drikke.
Oppmøte: På parkeringsplassen ved Øyer
ungdomsskole kl. 17.30
Varighet: 1 ½ time
Pris: Gratis
Turveilder: John Eikanger, tlf. 909 81 788    
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SØNDAG 20. SEPTEMBER  

❱❱ Tur til Prestkjerringa
Denne søndagen legger vi turen til Prestkjerringa i Fåberg
Vestfjell. Vi håper på masse fine høstfarger og godt oppmøte av både store og små. Turen går i lettere kupert
terreng, og ender på toppen av Prestkjerringa med utsikt
i til både Heidalsmuen, Snøhetta og mer nærliggende
områder.  
Utstyr: Godt fottøy (kan være litt bløtt noen steder),
turklær og niste
Oppmøte: Skjellbreidhytta. Kjør til Vingrom og innover
derfra (se vegbeskrivelse på nettsidene)  
Varighet: 4 timer  
Påmelding: På våre nettsider innen 13. september.
Veileder: Synne Clemetsen, tlf. 484 31 104  

muligheter for å varme seg middag på bålet, før vi leker og
koser oss sammen til det blir mørkt.
Utstyr: Mat, sitteunderlag, varme klær, hodelykt.
Oppmøte: Vi møtes på parkeringen ved Bruvin gravlund
(Gamlevegen) kl. 16.00, og går sammen bort til
gapahuken (ca. 5 min gange).
Varighet: 2 timer
Pris: Gratis
Turleder: Beate Utstumo, tlf. 997 17 333.
TORSDAG 22. OKTOBER    

❱❱ Refleks- og båltur på Søre Ål
Vi går inn til gapahuken, leker og varmer kveldsmaten på
bålet. For å komme oss tilbake til bilene må vi lete etter
reflekser med lommelyktene våre og prøve å finne vegen.
Utstyr: Lommelykt, to vedkubber og kveldsmat som kan
varmes på bålet
Oppmøte: parkeringsplassen første innkjøring til høyre
etter innkjøringa til Vatninga
(Åsmarkvegen) kl. 17.00
Varighet: 1,5 time
Veiledere: Elin Rødum, tlf. 932 51 054, og Liv Lundstein,
tlf. 990 96 106
SØNDAG 22. NOVEMBER    

❱❱ Aktivitetskveld på Vegmuseet

Hågån. Foto – Beate Utstumo

ONSDAG 14. OKTOBER  
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Vi samles på Norsk vegmuseum for å markere at det går
mot slutten på turåret. Vi fyrer opp bålpanna, arrangerer
en quiz og litt andre aktiviteter. Ta gjerne med deg
middagen ut denne ettermiddagen, så koser vi oss
sammen rundt bålpanna.
Utstyr: Akeutstyr, varme klær, hodelykt, sitteunderlag.
Oppmøte: Ved utescena på Norsk vegmuseum kl. 16.00
Varighet: 2 timer
Pris: Gratis
Turveileder: Beate Utstumo, tlf. 997 17 333.

❱❱ Middag og lek i gapahuken «Hågån»

NOVEMBER    

Vi samles i gapahuken, som ligger i skogkanten litt nord
for Bruvin gravlund i Øyer. Der fyrer vi opp, slik at det er

Vi avslutter turåret med en tur i nærområdet.

❱❱ Avslutning på turåret  
TURPROGRAM 2020
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TRILLEGRUPPA

Mange fedre og mødre oppdager en rekke
spennende turstier, småveger og løyper i
nærområdet når de er på trilleturer med
Barnas Turlag. Vi har til og med gått på ski
med pulk, så barn i vogn er ikke alltid et
hindre for et aktivt turliv.
Turene er normalt på torsdag og legges ut
på våre nettsider eller på facebookguppa
«Trillegruppa, DNT Lillehammer».

TRILLEGRUPPA
DNT LILLEHAMMER
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❱❱ ❱❱ STI- OG LØYPEKOMITEEN
Sti- og løypekomiteen (SLK) står for rydding,
klopping, T-merking og skilting av stinettet
i skog- og fjellområdet på Lillehammers østside. Vi har også ansvaret for Rondanestien på
strekningen Birkebeinervegen-

Lyngbua-Djupslia-Vetåbu-Jammerdalsbu, samt
flere andre stier i Øyerfjellet. Også stinettet
i marka mellom Røyslimoen og Brøttum
sentrum holdes i orden av SLKs folk. I Vestfjellet har vi ansvaret for DNT Lillehammers
del av Jotunheimstien, dvs. fra Torpavegen via
Skjellbreidhytta, Kittilbua og Vestfjellhytta
til Liomseter. Til sammen har SLK ansvaret
for et stinett på nærmere 400 kilometer.  

Når det gjelder skiløyper, har vi
gjennom årene utført store planeringsarbeider sommerstid, bl.a. i
Nordseterløypa, Sandbakkløypa og
Birkebeinerløypa. SLK har også bygd
bruer; som over Kubruveita i Birkebeinerløypa og over Mesna.
elva ved Mesnasaga, den siste
i samarbeid med Lillehammer
Olympiapark. SLK bidro både
økonomisk og med dugnadsarbeid til
lysløypa mellom Vårsetergrenda og
Birkebeineren Skistadion.  
SLK har i mange år utarbeidet kart
over området LillehammerSjusjøen-Nordseter-Hafjell, både
i papirutgave og til oppslag ute i
terrenget. Skiløypekartet er revidert
foran sesongen 2019-20.
Sommerkartet kom i en kraftig
forbedret versjon på forsommeren
2019. Sammen med Brøttum IL og
Søre Ål IL har SLK utgitt kart over
området Messenlivegen-Brøttum.
Kartene kjøper du hos Vandreskoen.
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Olav Tjønntveit klopplegger Rondanestien over Goppollmyrene

PRIS PÅ MEDLEMSKAP

Familiemedlemskap:
1.275,Hovedmedlem:
710,Student/ungdom (19-26 år): 360,Skoleungdom (13-18 år):
220,Barnas Turlag (0-12 år):
135,Honnørmedlem (over 67
år eller uføre):
555,-

Husstandsmedlem:
Livsvarig medlem:
Gavemedlemsskap
- se våre nettsider.

390,17.750,-

Innmelding på dnt.no/medlem

TURPROGRAM 2020

lillehammer.dnt.no

❱❱ ❱❱ MEDLEMSINFORMASJON
Turinformasjon
DNT Lillehammer har publikumsbetjening på
Vandreskoen, der fjellentusiasten Jeroen hjelper deg.
• Salg av medlemskap, kart og enkelte turartikler.
• Informasjon om turer og aktiviteter. Lån gjerne vår
publikums-PC og se på våre kart.
• Utdeling av nøkkel til selvbetjente og ubetjente hytter
• Utleie av Krokbua til bursdager, skoler, barnehager mm.
• Utleie av kanoer ved Krokbua

Start turen på UT.no

dnt.no/medlem. Der får du også oversikt over de mange
medlemsfordelene som gjelder i alle 57 turistforeninger
og turlag i hele Norge.

Årsmøte onsdag 4. mars
Vi inviterer alle medlemmer til årsmøte onsdag 4. mars
kl. 19-21. På programmet står årsmelding og regnskap
2019, budsjett 2020 og valg.
Vi serverer noe å bite i og flotte
turbilder. Vel møtt!

UT.no er Norges viktigste nettsted for friluftsinteresserte.
På UT.no finner du hytter og ruter over hele landet,
digitale kart, aktiviteter og turforslag. DNT Lillehammer
har lagt ut en rekke turtips fra vårt område.

Medlemskap og innmelding
Som medlem i DNT Lillehammer er du automatisk
medlem i Den Norske Turistforening, DNT. Medlemskap
tegnes hos Vandreskoen i Mesnasenteret eller på

Erland Flaten er daglig leder i DNT Lillehammer
og har kontor på Fabrikken.

KONTAKTINFORMASJON STYRET
Tom Harald Hansen

Styreleder

t.h.hansen@outlook.com

976 96 460

Signemette Granheim Larsen

Nestleder

signemettegranheim@gmail.com

930 14 798

Jøran Lund Prestrud

Styremedlem

jlprestru@bbnett.no

950 88 831

Ingvild Storesund

Styremedlem

ingvild.storesund@gmail.com

995 56 434

Ragnvald Jevne

Styremedlem

ragnvald.jevne@dnt.no

992 19 455

Erik Hanssveen

Sti- og løypekomiteen

erik.hanssveen@online.no

482 35 137

Elisabeth Hasselknippe

Turkomiteen

elihasse@online.no

Per Harald Jørgensen

Hyttekomiteen

p.h.jorg@online.no

920 43 864

Liv Lundstein

Barnas Turlag

lihi-l@online.no

990 96 106

Lasse Mikalsen

DNT ung

lassemik@hotmail.com

993 02 050

Øyvind Hasli

DNT fjellsport

oyvind_hasli@yahoo.com

977 95 597

Vandreskoen, Mesnakvartalet 10

info@vandreskoen.no

61 26 20 02

Daglig leder

Erland.flaten@dnt.no

913 20 389

TURSENTER OG MEDLEMSSERVICE
Jeroen Oostendorp
ADMINISTRASJON
Erland Flaten
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HYTTENE VÅRE
Forhåndsbestilling av sengeplass på selvbetjente og ubetjente hytter
DNT Lillehammer har innført mulighet for booking på
to av våre hytter, nemlig Vestfjellhytta og
Skjellbreidhytta. Forhåndsbestilling er begrenset til
ca. halvparten av sengene på hver av hyttene,
og «drop in» er selvfølgelig fortsatt mulig og ønskelig!  

DNT Lillehammer vurderer å innføre systemet på flere av
hyttene våre etter hvert. Vi viderefører tradisjonen der den
frie vandrer alltid er velkommen på våre hytter,
samtidig som vi tar nye ordninger i bruk.
Mer informasjon på foreningens nettside.

På landsbasis er det over 100 selvbetjente DNT-hytter som
har innført forhåndsbestilling av senger. Lenke til
booking-løsningen finnes under beskrivelsen av de
enkelte hyttene på UT.no
   

DNT Lillehammer har sju hytter. Medlemmer får tilgang til hyttene
med DNTs standardnøkkel. Unntaket er Krokbua,
som er låst med egen nøkkel. Se side 52.
Alle hyttene er beskrevet
mer omfattende på
foreningens nettside
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Lyngbua
Ubetjent bu ved fiskevatnet Lyngen og nær Lyngkampen
i Øyerfjellet. Fem sengeplasser og båt til utlån for
medlemmer. Ca. 10 km å gå fra Ner-Åsta eller fra Bøsetra.  
Adkomst med bil: følg beskrivelsen til Djupslia, kjør videre
et par km til Ner-Åsta der bilen parkeres, og gå Rondanestien
østover derfra.

Djupslia
Selvbetjent hytte på Øyerfjellet ved Rondanestien, en dagsmarsj
nord for Nordseter. Det er tolv senger i hovedhytta og seks i
sikringsbua, der det er mulig å ha med hund. Det ligger kano til
utlån ved Djupen. Djupslia ble pusset opp sommeren 2017.  
Adkomst: Ta av fra E6 ved Øyer nord, og følg skilting mot Øyerfjellet.
Ved Korsbakken (bom) følges Akksjøsetervegen til parkeringsplassen
ved Steinsetra. Herfra må man om vinteren gå på ski langs merket
løype inn til hytta (12 km), mens det om sommeren er bilveg helt fram.   

Vetåbua
Selvbetjent hytte på Fåvangfjellet 17 km nord for Djupslia.
16 sengeplasser fordelt på to hytter. I den eldste hytta er det tillatt med
hund. Vetåbua er et av overnattingsstedene langs Rondanestien.
Det er fint å sykle på fjellvegene. Om vinteren går Trolløypa like ved.  
Adkomst: Følg skilting mot Goppollen fra E6 sør for Fåvang. Kjør Goppollvegen, Åmotvegen og Allmenningsvegen helt fram til hytta på sommerstid.
Om vinteren er det brøytet bilveg til Trikanten hyttefelt 1,3 km fra hytta.
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Vestfjellhytta
Selvbetjent hytte som ble åpnet i 2015. Den ligger ved Jotunheimstien
mellom Kittilbu og Liomseter i Gausdal Vestfjell. Her er vi midt i
landskapsvernområdet som omkranser Langsua nasjonalpark.
Nærmeste bilveg er Revsjøvegen, som tar av vestover fra Øvre Svatsum
i Vestre Gausdal. Fra parkeringen på Vetafjellet ved Revsjøvegen tar
det drøyt 1 time og 30 minutter å gå inn til Vestfjellhytta som ligger på
945 moh. Antall senger: 18, derav to i eget hunderom. Fiskemuligheter.
Kano til bruk for Vestfjellhyttas gjester på Slivatnet like ved. Om vinteren er
det merket skiløype fra Synstgardsetra. Herfra er det en fin skitur på 7-8 km i
snaufjellterreng.

Kittilbua
Ubetjent hytte ved Jotunheimstien i Gausdal Vestfjell med 7-8 sengeplasser.
Om sommeren er det bilveg fram til hytta, som er nabo med Kittilbu utmarksmuseum. Om vinteren er det parkering på Værskei, 4 km fra hytta. Det er skiløype
fra Værskei til Kittilbua.

Skjellbreidhytta
Ubetjent hytte i Fåberg Vestfjell med sju
sengeplasser pluss hems med 3-4
madrasser. Ved Skjellbreidvatnet er det
båt til bruk for medlemmer.  
Adkomst: Kjør til Vingrom, ta av på fylkesveg 250,
Torpavegen, og fortsett ca. 15 km til Storlondammen.
Ta av nordover på Svartdalsvegen og følg denne
mot Bleiksetra og Skjellbreida. Om sommeren kan du kjøre
nesten helt fram. Vinterstid er vegen brøytet til Bleiksetra (3 km fra hytta).

Krokbua
Sentrumsnær hytte med sju sengeplasser, som brukes mye av
Barnas Turlag. Krokbua er også tilgjengelig for andre. NB: Krokbua har
egen nøkkel, og må bestilles ved henvendelse til Vandreskoen.
Hytta ligger flott til ved Mesnaelva i et svært populært utfartsområde
for turgåere, skoler og barnehager. Seks kanoer i eget naust, og som kan
leies uavhengig av hytta.  
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❱❱ ❱❱ FRIVILLIG I DNT LILLEHAMMER

Signemette forteller om DNT på arrangementet OPPTUR for
8. klassinger. (Foto: Arne Braaten)

DNT Lillehammer trenger frivillige som kan bidra med ulike
typer oppgaver i foreningen. Oppgavene er mange. Store eller
små og svært varierte. 7 hytter trenger vedlikehold ute og inne.
Eksempler er beising, vedlager skal fylles opp, innvendig vask,
vinduspuss og annet forefallende arbeide. Vi trenger også hjelp
til enkelte administrative oppgaver. Foreningen arrangerer
hvert år «Kom deg ut-dagen» på høsten og vinteren, «OPPTUR»
i juni og «7-fjellstur» i september. I tillegg kommer mindre
arrangementer der det trengs frivillige til ulike oppgaver.
Blir du nysgjerrig og ønsker å bidra, vil vi gjerne høre fra deg!
Du får møte andre engasjerte mennesker som ser verdien av å
bidra til viktig arbeid, som kommer mange mennesker til gode.
Vi trenger navn, telefon og e-postadresse slik at vi kan nå deg.
Sett også opp hvilke typer oppgaver du ønsker å bidra med i
foreningen.
Ta kontakt med Signemette Granheim Larsen på e-post:
signemettegranheim@gmail.com

❱❱ ❱❱ OPPTUR
- en frivillig fornøyelse
ONSDAG 3. JUNI

«OPPTUR» er DNTs nasjonale
turdag for åttendeklassinger.
Hvert år i begynnelsen av juni
er ca. 400 åttendeklassinger på
tur med oss over og rundt
Balbergkampen. «Opptur» er
et eksempel på et av mange
arrangement som ikke ville ha
vært mulig uten den fantastiske
innsatsen våre frivillige legger
ned for DNT Lillehammer.

To gir klem. To i huska. To detter av en stokk. (foto: Arne Bråten)

53

Kurs og opplæring
DNT er Norges største arrangør av kurs
innen friluftsliv. Vi arrangerer flere kurs selv
og formidler kurs hos andre DNT-foreninger.

ONSDAG 1. APRIL

Når kursene er bestemt, finner du dem
på våre nettsider lillehammer.dnt.no

❱❱ ❱❱ AMBASSADØRKURS

Kurs hos andre foreninger finner du på dnt.no

Har du lyst til å lære mer om DNT?  
Enten du ønsker å bli turleder, bidra på dugnad
eller bare er litt nysgjerrig, så er dette kurset for
deg. Ambassadørkurset er det første og
enkleste nivået i DNT sin kursrekke som
fortsetter med grunnleggende turlederkurs,
sommerturlederkurs og vinterturlederkurs.
DNT-ambassadørkurset egner seg også for
tillitsvalgte og andre som ønsker bedre
kunnskap om hele DNT og DNT Lillehammer.
Velkommen til en uforpliktende smak av DNT.
Tid og sted:
Fabrikken. Løkkegata 9. kl. 18.00-21.00  

❱❱ ❱❱ GRUNNLEGGENDE
TURLEDERKURS

Hovedtema: Orientering og formidling
Varighet: 2 dager (15 timer)
- Turlederrollen
- Formidling
- Detaljorientering og kartkunnskap
- Bekledning, utstyr, mat og drikke
- Turplanlegging
- Turglede og motivasjon av deltakere
Detaljer om tid og sted opplyses senere.
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❱❱ ❱❱ FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV

ONSDAG 1. MARS
Passer for alle som ønsker å lære det grunnleggende og bli tryggere på egne
FERSKINGKURS
friluftsferdigheter.   
Kurset går over fire kvelder. Den første kvelden starter vi inne, og tar for oss
Passer
for allemannsretten
alle som ønsker åog
lære
dettilbud.
grunnleggende
ogkveldene
bli
tema
som
DNTs
De tre neste
er vi ute,
tryggere
på egne
friluftsferdigheter.
og
praktiserer
bruk
av kart og kompass, båltenning, turbekledning, tursekk,
Kurset går
over fire kvelder. Den
kvelden
turmat,
primus/stormkjøkken
og første
matlaging
ute.starter vi
inne, og tar for oss tema som allemannsretten og DNTs
tilbud. De
tretid
neste
kveldene
er visenere.
ute, og praktiserer bruk
Detaljer
om
og sted
opplyses
av kart og kompass, båltenning, turbekledning, tursekk,
turmat, primus/stormkjøkken og matlaging ute. Detaljer
om tid og sted opplyses senere.

❱❱ ❱❱

ANDRE KURS

Som de siste årene planlegger vi grunnleggende
kurs i padling med Lillehammer Ro- og Kajakkklubb ved Vingnes. Det blir kurs for ungdom,
men også for voksne etter behov.

Vi arrangerer andre kurs avhengig av tilbud og etterspørsel. De viktigste kursene i DNT er turlederkursene. I samarbeid med andre foreninger i DNT
har vi også spesialiserte kurs innen skred, klatring,
brevandring og padling. Se dnt.no/kurs

Ferskingkurs. Foto: MariusDalsegSaetre
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GODE RÅD &
BYGGEVARER.
Siden 1938.

tlf. 61

22 00 00
www.gaus.no
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DET SKJER
ALLTID
NOE PÅ
MAIHAUGEN
Foto: Morten Norli

ETT ÅRSKORT – 6 MUSEER
maihaugen.no

TRADISJON OG
LEVEMÅTE

TURPROGRAM 2020
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• 15% rabatt til DNT-medlemmer
• Fjällräven-spesialisten
siden 1991

GOD TUR fra
Storgaten 94 • Lillehammer • Tlf 61 26 37 20
HANDLEDAGER 2020:
(20% rabatt på ordinære priser)

Din lokale spesialforretning
for fjellsko og turutstyr
Følg oss på facebook og Instagram

28. mai, 15. oktober
og 3. desember

DNT MEDLEMSRABATT
(Gjelder på ordinære priser)

10% på alle varer

BESØK VÅR NETTBUTIKK
vandreskoen.no

igt.no

61 26 20 02 • info@vandreskoen.no

MESNAKVARTALET 10 - LILLEHAMMER - 61 26 20 02

TURPROGRAM 2020
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Som medlem i DNT Lillehammer får du dette:
- Turer, kurs og arrangementer over hele landet.
- Medlemspris på DNTs 550 hytter. Ikke bare våre 7.
- Rabatt på turutstyr.
- Medlemsbladet Fjell og Vidde.
- Gode medlemsrabatter som f.eks.
hos Vandreskoen og Intersport.
- Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger
på overnatting.
dnt.no/medlem

DNT LILLEHAMMER
Telefon 61 26 20 02
Besøksadresse: Vandreskoen, Mesnasenteret
Postadresse: Mesnakvartalet 10, 2615 Lillehammer
E-post: lillehammer@dnt.no

lillehammer.dnt.no
Meld deg inn på dnt.no/medlem
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Ut i den store skogen med Barnas Turlag. (Foto: Liv Lundstein)

