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Alle DNT-medlemmer får 10% avslag
Kan kjøpes hos Sporten i Bagn eller
hos Valdres Natur- og Kulturpark
Skrautvålsvegen 77. Fagernes

(Ikke-medlemmer 299,-)
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STOFF til Tinderangler

Alltid fint med bidrag, helst med bilder (som eigne filer, med god oppløsning).
Frist: 1. september 2021 til: thskogheim@gmail.com
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10 år med DNT Valdres
DNT Valdres ble fra 1. juli 2011 formelt tatt opp som 57. medlemsforening i Den
Norske Turistforening etter at tidligere Valdres Tur- og Fjellsportlag (etablert i
1982) vedtok å søke opptak, etter flere oppfordringer fra DNT sentralt. For å lykkes
med vår overordnede visjon: «Naturopplevelser for livet» har vi i DNT Valdres
brukt mye tid og krefter på utvikling av kjerneaktiviteter, som turer/kurs, hytter og
ruter samt forvaltning av natur, kulturarv og miljø.
Omfanget av aktiviteter som tilbys har vokst, både når det gjelder antall og
variasjon. Vi har gitt tilbud om alt fra padleturer, trilleturer, måneskinnsturer,
kveldsmatturer, toppturer, formiddagsturer, flerdagersturer, sykkelturer, skiturer,
yogaturer, fotturer i nærmiljøet til mer krevende fjellsportaktiviteter. For å utvikle
aktivitetstilbudet har vi rekruttert turledere ved å gjennomføre flere ambassadørkurs,
turlederkurs og kinderegg-kurs (turleder for Barns Turlag). Vi har også gjennomført
kurs i bruk av kart og kompass og bruk av GPS. Med etableringen av Barnas Turlag
har det blitt arrangert en rekke familieturer, og vi har hatt ulike aktiviteter for
ungdom. Seniorgruppa har vært en stor suksess med gode aktiviteter hvor mange har
deltatt. Vi har hatt årlige årsmøter og medlemsmøter med en rekke spennende gjester
og ulike bildeforedrag på programmet. I 2014 startet vi å arrangere høstsamling for
alle turledere. Dette har fortsatt som en årlig aktivitet, både for å starte planlegging
av aktivitetsprogrammet for påfølgende år, og for få faglig og sosialt påfyll.
I
2015 arrangerte vi «Kommunetoppjakten», der målet var å komme seg på høyeste
topp i alle de seks Valdres-kommunene. I 2016 ble konseptet videreutviklet og
«Kremtoppjakten» ble lansert. Mange har deltatt på dette hvert år. Medlemsbladet
«Tinderangler» blir utgitt to ganger i året. Her omtales turer som er gjennomført og
turer som er planlagt i tillegg til annet relevant stoff. Vi har en aktiv nettside og en
facebookside som en del av informasjonsarbeidet knyttet til aktiviteter og annen drift
av foreningen.
Når det gjelder hytter og ruter har det også skjedd mye i disse årene. Tidligere
hadde vi ikke ansvar for infrastruktur i DNT sitt rutenett. I 2014 merket vi vår første
rute - til Rasletinden. Etter at vi overtok et geografisk arbeidsområde fra DNT Oslo
og omegn i 2018, har vi nå flere egne ruter å føre tilsyn med. I samarbeid med
historielaget, Skrautvål IL og grunneigarlaget har vi også bidratt til merking av stier
i Skrautvål heimås. I 2018 tok vi ansvar for merking og tilrettelegging av tursti på
«Stølsruta i Valdres». Dette er en historisk vandrerute, et samarbeid mellom DNT
Valdres, Riksantikvaren og Valdres natur- og kulturpark. Den 64 kilometer lange
ruta går gjennom det største sammenhengende stølsområdet med aktive støler i
Nord-Europa, fra Merket i Tisleidalen via Tyrisholt, Nøsen, Flikja, Syndinstogo og
til Vang. Herfra kan man ta seg videre inn i Jotunheimen. For at vandere skal kunne
overnatte langs ruta har vi leid «Løa» på Tyrisholt. I tillegg har vi rabattavtaler med
flere overnattingssteder langs ruta. For å bedre kapasiteten ved Flikja tok et medlem
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Også Vang Turlag, som er lokallag i DNT Valdres, er 10 år. Foto: Hallgrim Rogn

initiativ til å få satt opp en gapahuk nedenfor «Mjølkebua hans Lars» i forbindelse
med feiring av et åremål. Denne ble satt opp i 2020. Vi har også gitt tilbud om flere
merkekurs og kurs i vegetasjonsrydding. Flere som har deltatt på disse har i ettertid
engasjert seg i dugnadsarbeid med rydding og merking av stier. I forbindelse med ny
lansering av bøkene «På tur i Valdres» - øst og vest var vi så heldige å få samarbeide
med Morten og Julia Helgesen. Bøkene er flotte oppslagsverk for folk som ønsker
seg på tur i Valdres.
Vi har også i denne ti-årsperioden hatt økende fokus på forvaltning av natur,
kulturarv og miljø. Den største seieren så langt var at vi vant kampen mot utbygging
av Vinda i Øystre Slidre i samarbeid med andre foreninger og aksjonsgrupper. Vi
har ellers gitt en rekke høringsuttalelser knyttet til ulike friluftpolitiske saker. I
2018 valgte vi å slutte oss til FNF som er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftsorganisasjoner på regionalt nivå. Vi er også opptatt av å følge og påvirke
planprosesser i kommunene. Vi deltar også i et regionalt samarbeid med andre
DNT-foreninger i Innlandet samt på landsmøter i regi av DNT. Det er undertegnet
samarbeidsavtale med Visit Valdres og partnerskapsavtale med Valdres Natur- og
Kulturpark, og vi deltar i Friluftsrådet. Vi har registrert at turer med tema innen
natur, historie og kultur er populære å delta på. Blant annet har turene under
Fønhusdagene hatt stor deltakelse.
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Alt arbeid i DNT Valdres er basert på frivillig og gratis innsats. I 2020 hadde ble
det gjennomført over 4000 dugnadstimer i vår regi. De siste tre årene har om lag 60
frivillige arbeidet for oss. Vi hadde ikke fått til alt dette uten et velfungerende styre
som består av mennesker med et brennende engasjement og ulik kompetanse, alle
de dyktige og positive turlederne, og alle andre som bidrar på dugnad med rydding,
merking og annet arbeid. Tusen, tusen takk!
Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere lokallaget Vang Turlag med
10-årsjubileum den 6. mars. Dere er dyktige og får til mange fine aktiviteter. Vi
takker for et godt samarbeid og ønsker dere til lykke med jubileumsåret.
Det siste året har vært spesielt på grunn av Covid-19. Det har imidlertid vist seg at
natur og friluftsliv har betydd ekstra mye for folk i denne tiden. I en undersøkelse
gjennomført av Opinion for DNT sa 40 prosent av nordmenn at naturopplevelser
var blitt viktigere for dem i løpet av det siste halvåret med korona. En av tre hadde
bedrevet mer friluftsliv enn vanlig i denne perioden. Vi har brukt naturen for å
håndtere den vanskelige tiden og for å få et pusterom. Dette viser hvor viktig det
er at vi legger tilrette for gode opplevelser og tar vare på vårt fantastiske natur- og
kulturgrunnlag. Vi lever fortsatt i usikre tider. Vi vet ennå ikke hvor mye av det
planlagte programmet vi får gjennomført i 2021, men vi håper å kunne bidra med
mye positivt og at de fleste aktivitetene vi har planlagt kan gjennomføres. Om det lar
seg gjøre vil vi arrangere et jubileumsarrangement til høsten. Vi krysser fingrene for
bedre tider!

Årlig legger medlemmer ned stor dugnadsinnsats. Foto: Jørgen Wangensteen

Merethe Lundene, styreleder, DNT Valdres

ÅRSMØTE 2021
Møtet holdes digitalt mandag 22. mars kl 19:00, grunnet koronasituasjonen.
Påmelding trengs for å få link. Følg med på heimesida: https://valdres.dnt.no/
Det blir vanlige årsmøtesaker. Vi håper at mange vil delta på årsmøtet.
SAKLISTE:
1. Åpning/konstituering
• Godkjenne innkalling og sakliste
• Velge møteleder og referent
• Velge to til å underskrive protokollen
2. Årsberetning for 2020
3. Regnskap for 2029
4. Arbeidsprogram og budsjett for 2021
6. Valg
Seniorgruppa er veldig aktive, her fra tur til Hjellevarden. Foto: Olaug Tronsplass
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Når vi kan møtes fysisk igjen, kanskje i vår eller til høsten, vil vi prøve å få til et
medlemsmøte med forhåpentligvis interessant program!
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Årsmelding 2020 for DNT Valdres
Styrets sammensetning
Gjeldende fra årsmøtet 25.mai 2020
Leder: Merethe Lundene
Nestleder: Trond Vatn
Styremedlem/sekretær/Barnas turlag: Ina Syversen
Styremedlem/web: Jørgen Wangensteen
Styremedlem/redaktør/kremtoppjakten: Tor Harald Skogheim
Styremedlem/kasserer: Steinar Kvåle
Styremedlem/turkoordinator: Torkjell Haugen
Styremedlem/kremtoppjakten: Ann Kristin Nysveen
Vara: Svein Helge Skinnes
Vara: Mads Wangensten

Turledersamling
Året 2020 var spesielt for hele DNT. Det var lenge usikkert om det var mulig/lov å få til en
samling innenfor trygge rammer. I solidaritet med Fondsbu (og Solbjørg) valgte vi å legge
høstens turledersamling dit, og Solbjørg la forholdene meget godt til rette for oss helga 26. –
27. september.
Oppsummeringen viste at selv med flere måneder nedstengning klarte vi å gjennomføre
mange av de planlagte turene, dette takket være at flinke turledere og styret viste fleksibilitet
og handlekraft.
Tor Harald og Jørgen fra styret hadde foredrag med fotoråd/tekniske tips om sending av
bildefiler.
Arbeidet med turprogram for 2021 ble også startet. Dette blir variert for å kunne treffe flest
mulig som ønsker god og trygg turopplevelse under kyndig ledelse av våre dyktige turledere.
«Onsdagssnerten», som var et nytt tilbud i 2020, var en stor suksess og videreføres i 2021,
med nye, varierte turer i hele Valdres. På samlingen startet også arbeidet med å velge
«Kremtopper» for 2021.

Styremøter
10 styremøter ble avholdt i 2020, de fleste er gjennomført digitalt via Teams.

Tinderangler (medlemsblad)
Som vanlig: 2 utgaver, hver på 64 sider. En tidlig i mars 2020 og en i oktober 2020.

Medlemmer
I 2020 fikk vi en nedgang på 74 medlemmer, til 935, trolig mye pga. pandemien. Folk har nok
i større grad gått på tur «privat», i stedet for å delta på fellesturer. Stor restriksjon på bruk av
DNT-hytter har nok også virket inn på antall medlemskap. Vi hadde foreløpig topp på 1025
medlemmer i 2018.

Infrastruktur, stimerking og dugnad
Mye arbeid er lagt ned for å få oversikt over de rutene vi overtok fra DNT Oslo og omegn.
Gjennomgang for å kartlegge status, utføre vedlikehold og planlegge videre dugnadsinnsats.
Takk til Gry Hege, Kristin, Bjørn Vegard, Geir og Hans. Vi har nå på plass rodeansvarlige for
disse rutene.
På Stølsruta er det blant bygget ny bro over Reina, den forrige ble tatt av sommerflom. Dette
er en stigebro med rekkverk som tas inn om vinteren. Her har Arne Ødegård vært til stor
hjelp.
Det er befart et område på Stølsruta, mellom Gauklie og Tyrisholt, med noen bløte partier.
Her planlegger vi å legge ut gangbaner til sommeren. Forarbeidet er godt i gang.
En forespørsel om å tilrettelegge parsell av Stølsruta mellom Revulen og Flyi for håndsykkel
for funksjonshemmede er under vurdering, og vil bli jobbet videre med i 2021.
Sørre Hemsing er lagt ned som overnattingssted på Stølsruta, et godt alternativ i Vang
sentrum er funnet. Ruta må legges litt om på slutten, det jobbes nå med nødvendige tiltak for
å sluttføre dette.
Gapahuken ved Flikja/Mjølke-Larsbua ble innviet ved en enkel seremoni 30. juni, (oppsetting
av skilt med stor T). Sluttrapporten viser at det ble nedlagt til sammen 331 dugnadstimer,
hvorav 65 i 2019. Total anslått verdi inklusive dugnadsinnsats er satt til kr 108 700. Totalt er
kr 25 000 finansiert av bidrag fra private, kr 5 000 i tilskudd fra Statskog og 6 500 er belastet
foreningens regnskap.
DNT Valdres jobber aktivt med å forsterke dugnadsgruppa for å kunne holde ved like
infrastrukturen vi nå har opparbeidet oss. Styret har bl.a. bestemt at vi gjennomfører et
merkekurs hvert år.

(NB! Forkortet utgave, full versjon legges på dntvaldres.no før årsmøtet)

Tabell som viser utviklingen det siste året, etter kommune:
		
Etnedal
Medlemmer 2019 	
25 	
Medlemmer 2020 	
25 	
Endring 2019-2020 	
0 	
% av befolkn. 2020 	 2,0 % 	

NordAurdal
363 	
315 	
-48 	
4,9 % 	

SørAurdal
100 	
97 	
-3 	
3,3 % 	

Øystre
Slidre
193 	
190 	
-3 	
5,9 % 	

Vestre	 	
Slidre
Vang
110 	
126 	
99 	
118 	
-11 	
-8 	
4,7 % 	 7,5 % 	

Utenfor
Valdres
92 	
91 	
-1 	
- 	

Totalt
1009
935
-74
5,3 %

Eksterne møter m.v.
Styret har i 2020 vært representert ved følgende møter, konferanser m.v. (de fleste digitalt)
• Utenfor Valdres
Åtte møter i forum for Natur og Friluftsliv (FNF Innlandet), der vår nestleder Trond Vatn har
vært leder. Møte om naturforvaltning (hos DNT sentralt), DNTs landsmøte, møte i rådgivende
utvalg for Langsua nasjonalpark, tre regionmøter i DNT Innlandet.
• I Valdres
Fem møter i Fjellgrensenettverket i Valdres, fire møter i Nord-Aurdal Utvikling, tre møter i
Valdres Friluftsråd (om Friluftslivets ferdselsårer, om Dagsturhytter, og om Historiske vandreruter) .
Årsmøtet 2020
Digitalt møte ble holdt 25. mai på Teams. Det var 12 pålogget fra start, 1 logget seg på under
sak 4.
Høstmøte/medlemsmøte og høstmøte seniorgruppa: Begge ble avlyst pga. Covid-19
8

Forum for natur og friluftsliv (FNF) og DNT-samarbeidet i Innlandet
Gjennom 2019 ble det jobbet med å slå sammen FNF Oppland og FNF Hedmark, til FNF
Innlandet. Parallelle årsmøter 29. april 2020 avviklet de gamle, og det samlede FNF Innlandet
ble stiftet etterpå. På stiftelsesmøtet ble vår nestleder Trond Vatn valgt som styreleder i
forumet. Styret består av fem medlemmer som representerer henholdsvis DNT, NJFF (Jeger
og fisk), Naturvernforbundet, Speiderne og NOF (Ornitologisk forening).
9

Markering av at
gapahuken ved
Flikja nesten er
ferdig.
Foto: THS/
Marit Sæbu

I forkant hadde DNT-foreningene i Innlandet drøftet hvordan vi skulle forholde oss til
arbeidet i FNF. Man var enige om at det var viktig at DNT tok en ledende rolle i utviklingen i
FNF og Trond Vatn ble derfor sterkt oppfordret til å stille som kandidat til styreledervervet.
Et viktig moment i forbindelse med dette var at Innlandet fylkeskommune ønsket å inngå
partnerskapsavtaler med fylkesdelen av Norges Idrettsforbund, og med FNF Innlandet som
representant for organisasjonene innenfor friluftsliv. Fylkeskommunen er viktig for DNT
Innlandet, og de enkelte medlemsforeningene i DNT har ikke noe annet valg enn å forholde
seg til dette.
Det har for øvrig vært noe sprikende syn mellom enkelte av de organisasjonene i FNF som
er representert i styret. Det ligger imidlertid i statuttene for FNF nasjonalt at FNF skal være
et samarbeidsforum der man samarbeider om saker man kan være enige om. Hvis det er
ulike syn skal man sette seg sammen, lytte og se hva man kan enes om. Hvis det fremdeles er
uenighet, skal det ikke avgis uttalelser fra FNF i offentligheten, men hver enkelt forening kan
da uttale seg på egne vegne - uten å polemisere mot andre parter i samarbeidet.
Det har vært en sak knyttet DNT Gudbrandsdalens prosjekt om å bygge «Dronningsetra»
der disse grunnleggende prinsippene ble utfordret. Etter at byggesaken var godkjent, ble det
startet en motaksjon der organisasjoner som DNT samarbeider med i FNF, sto i spissen. Selve
sakens innhold har ikke vært en sak i FNF, men i et styremøte drøftet vi metodene som ble
brukt av denne aksjonen. Det ble erkjent fra representanter for aksjonistene at «det hadde blitt
stygt» og styret konkluderte med at man skal arbeide for et bedre samarbeidsklima i samsvar
med FNFs statutter.
Friluftslivspolitikk i 2020 – «Planenes år»
DNT Valdres har de siste årene arbeidet med store enkeltsaker innenfor temaer som berører
friluftslivets rammevilkår, f.eks. vindkraft i Vang, liberalisering når det gjelder motorisert
ferdsel i utmark samt utbygging av elva Vinda. Planene kan både være retningsgivende og
direkte bindende.
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Vi har også i et par år deltatt i Nettverket for fjellgrenser/utbyggingsgrense/«markagrense» i
Valdres. I det siste året og inn mot 2021 har det vært noen saker der det planlegges hyttefelt
helt eller delvis i LNF-områder (landbruk/natur/friluftsområder), blant annet på Aurdalsåsen
og Beitostølen. Utbygger prøver gjerne å få kommunen til å gi dispensasjon, eller fremmer
forslag om en endring i arealplanen. Plan- og bygningslovens § 19 setter strenge krav til
dispensasjoner og endringer i kommunens arealplan. Vedtak om dispensasjon kan innklages
til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), men Regjeringen har foreslått endringer i planog bygningsloven som svekker klagemuligheten og Statsforvalterens adgang til å omgjøre
kommunenes vedtak. DNT nasjonalt har sendt et høringssvar som klart går imot de foreslåtte
lovendringene.
DNT Valdres har i liten grad gått direkte inn i saker som gjelder enkeltstående prosjekter, som
bygging av nye hyttefelt. Vi har heller prøvd å komme med innspill i planprosessen slik at
planene i størst mulig grad tar hensyn til natur og friluftsliv.
I 2020 sendte DNT Valdres innspill/uttalelser i forbindelse med kommunal og regional
planlegging:
• Februar: Til kommunale planstrategier 2020-2024. Tilnærmet lik uttale til alle 6 kommuner.
• April: Bidrag til FNF-uttalelse i april om «Regional planstrategi for Innlandet 2020-2024»
• Mai: Innspill til «Planutkast arealplan 2020-2028 for Vestre Slidre»
• Mai: Til planprogram for «Kommuneplanen sin samfunnsdel i Øystre Slidre. Mot slutten av
året mottok vi et planutkast til denne samfunnsdelen og vi skrev en ny uttalelse like over
nyttår.
• Uttale om «Reisemålsstrategi Valdres 2025» fra Visit Valdres (som vi har en
samarbeidsavtale med).
Videre har vi, basert på høringsutkastet, vedtatt å slutte oss til den nye bærekraftstrategien
2021-2030 for DNT. Dette vil innebære at vi lover å gjøre vårt beste for å:
« – redusere friluftslivets fotavtrykk,
– gjøre DNTs hytte- og rutenett til Norges mest bærekraftige ferie og fritidstilbud og
– være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles kulturarv.
For å lykkes med dette skal vi delta i DNTs felles arbeid for systematisk miljøledelse, og
prioritere de tiltak som kan gjennomføres i vår forening. »
Heimeside/Facebook
Facebooksida vår hadde ved utgangen av 2020 ca. 3900 følgere (økt med 400). Heimesida
er fortsatt vår viktigste informasjonskanal, i tillegg til Tinderangler. Facebook benyttes
aktivt til å linke artikler fra heimesida, både påminnelser om kommende turer og aktiviteter,
turrapporter og andre nyheter.
Prosjekt UT.no
DNT Valdres har i samarbeid med Valdres Natur- og Kulturpark overført 110
lokalturbeskrivelser i Valdres til UT.no. Til tross for tekniske utfordringer hos DNT sentralt
vil det snart være mange flere turer i Valdres tilgjengelig fra PC og på appen UT.no, med
beskrivelser, bilder og GPS-spor.
Aktivitetsoversikt DNT Valdres 2020
Det var planlagt totalt 85 turer/aktiviteter. Korona-nedstengingen fra mars til juni førte
til svært mange avlysninger. Usikkerhet rundt smitte påvirket også avviklingen utover
sommeren/høsten. Vi er likevel godt fornøyd med hvor mye vi fikk avviklet i dette svært
spesielle året.
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•
•
•
•
•

Hovedlaget:
Barnas Turlag:
Seniorgruppa:
DNT Ung:
Vang Turlag:

46 planlagte aktiviteter, 29 ble gjennomført
11 planlagte aktiviteter, 3 ble gjennomført
20 planlagte aktiviteter, 14 ble gjennomført
Det har ikke vært noen aktivitet i år
7 planlagte aktiviteter, 4 ble gjennomført

Kremtoppjakten 2020
Toppene som var med: Madslangsrudberget, Smørlifjellet, Synet, Ørneflag, Hollastølsfjellet,
Mugnetinden, Mefjellet, Skørsnøse, Gråkampen, Olberg, Kjølafjellet (v.Yddin) og Nørdre
Gluptinden.
Grunnet faren for koronasmitte måtte vi droppe kasser med bøker og penner. Totalt antall
deltakere er derfor ukjent, men som tidligere år var det rundt 150 som oppfylte kriteriene, og
kunne hente seg et flott krus med Hollastølsfjellet som motiv.
Også dette året støttet Sport 1, Valdres Sport på Leira, oss med noen fine uttrekkspremier,
både for barn og voksne.
Kurs 2020
På grunn av Covid-19 situasjonen ble det ikke gjennomført kurs som krevde fysisk fremmøte
i 2020.
Imidlertid har DNT sentralt utviklet flere digitale kurs (bla. smittevern, kart og kompass, spise
ute) via appen Motimate. Digitalt smittevernkurs er nå obligatorisk for alle aktive turledere.
DNT Valdres har vært flinke til å motivere medlemmer for disse kursene, vi ligger på en flott
andreplass på landsbasis!
Kort oppsummering frivillig innsats 2020
Samlet arbeidsinnsats inklusive styrearbeid, administrasjon, turledelse og dugnadsarbeid er ca.
4000 timer (ca 3920 timer i 2019). Vel 2000 timer utført som feltrelatert- og turlederarbeid.
Årsregnskap 2020
Framlagt resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2020 gir etter styrets oppfatning
korrekt og god informasjon om økonomien i 2020 og stillingen ved regnskapsårets slutt. Det
har ikke inntruffet hendelser etter regnskapsårets slutt som endrer dette.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 185 914 og total egenkapital ved utgangen av året var
på kr 935 268. Banksaldo pr. 31/12 var kr 1 135 363, hvorav kr 314 481 i hyttefond og kr 820
882 i fritt disponible midler. Avsetning til hyttefond på grunnlag av årsresultatet for 2020 vil,
etter de regler som ble vedtatt i forrige årsmøte, utgjøre kr 77 331. Avsetningen blir først gjort
i regnskapet for 2021 etter at regnskapet for 2020 er vedtatt.
Budsjettet var satt opp med et underskudd på kr 45 000, men vi endte ut med et stort
overskudd! Årsaken er først og fremst lavere aktivitet som følge av smittevernrestriksjoner/
covid-19.
Møter har det ikke vært færre av, snarere tvert imot, men vi har hatt store innsparinger i
kostnader til reise fordi de fleste møter, både internt og eksternt, har vært arrangert digitalt.
Vi har ellers hatt ekstrainntekt på kr 12 155, hovedsakelig pga. ekstra utdeling fra DNT
sentralt.
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift og styret er ikke i tvil om at
denne forutsetningen er til stede.
Økonomien er meget solid og gir godt rom for satsing på langsiktige tiltak.

Årsregnskap 2020 og budsjett for 2021
Driftsinntekter
Kontingent DNT
Andre inntekter
Renteinntekter

340 000
15 000
10 000
365 000

340 000
15 000
10 000
365 000

312 516
56 014
8 625
377 155

336 560
61 341
12 119
410 020

Aktivitet DNT Ung
Aktivitet Barnas Turlag
Aktivitet Seniorgruppe
Aktivitet DNT Valdres
Aktivitet Kremtopper
Aktivitet Stimerking og vandreruter
Aktivitet NFU
Styrearbeide
Eksterne møter
Årsmøte, Medlemsmøte, Jubileum 10 år
Medlemsblad Tinderangler
DNT effekter
Aktivitet hytter
Andre Driftskostnader

Sum driftskostnader

40 000
40 000
20 000
95 000
20 000
60 000
15 000
45 000
25 000
25 000
15 000
5 000
405 000

35 000
40 000
20 000
85 000
30 000
80 000
15 000
45 000
15 000
25 000
15 000
5 000
410 000

451
4 773
12 234
83 191
14 022
22 205
7 825
5 085
6 843
30 605
2 493
8 988
198 715

12 687
22 941
18 111
64 717
21 408
15 916
11 169
37 921
16 379
22 696
17 298
15 333
276 577

Resultat

-40 000

-45 000

178 440

133 443

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Styret 2020
Merethe Lundene
Steinar Kvåle
Ina Syversen
Jørgen Wangensteen

Avsetning hyttefond
10% av kontinge
Grunnlag

Trond Vatn
Tor Harald Skogheim
Torkjell Haugen
Ann Kristin Nysveen

Framlegg til nytt styre
Leder
Nestleder
Styremedlem/web-facebook
Styremedlem/redaktør
Styremedlem/kasserer
Styremedlem/turkoordinator
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara styremedlem
Vara styremedlem
Revisor

Merethe Lundene
Trond Vatn
Jørgen Wangensteen
Tor Harald Skogheim
Steinar Kvåle
Torkjell Haugen
Nina Horn Steindebakken
Guri Oline Iversen
Svein Helge Skinnes
Mads Wangensten
Kim Tronrud

31 252
147 188
73 594

gjenvalg for 1 år
ikke på valg
gjenvalg for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg for 2 år
ny – for 2 år
ny – for 2 år
ikke på valg
gjenvalg for 2 år
ikke på valg

Valnemnda er samansett slik:
Aud Bakken, Reidun Irene Espeseth og Bjørn Vegard Johnsen
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Handlingsplan for DNT Valdres 2021
NB! Dette er en sterkt forkortet versjon, fullstendig plan finnes på dntvaldres.no
Tiltakene følger DNTs vedtatte strategi; «Veivalg 2019 – 2023. Et rikt liv med enkle
midler».
Styret i DNT Valdres har gått gjennom strategien og satt opp en rekke tiltak:
Aktiviteter:
Vi vil bidra til å få flere ut på friluftsaktiviteter, med kroppen som motor, ved f.eks. å:
• Tilby og gjennomføre aktivitetsprogrammet, herunder den årlige «Kremtoppjakten»
• Prioritere aktivitet for barn/unge/familier, og ha god geografisk spredning av turene
• Gi mulighet for turlederutdanning for ungdommer
• Informere om tilbud til ungdom via facebook, vurdere også andre kanaler
• Gjennomføre samlinger for frivillige/dugnadsfolk, herunder årlig turledersamling
• Tilby fjellsportaktiviteter til ikke-kommersielle priser
• Markere 10 års jubileum

Turer/aktiviteter siden oktober 2020
Haustmøtet 9. november vart avlyst/utsatt grunna korona
Dei planlagte bildeforedraga med fjelljentene Erle Amalie Fuglesteg (hundekjøring)
og Linn Therese Helgesen (tindeturar) måtte utsettast, dette etter tilråding frå
kommunelege Jahr i Nord-Aurdal.
Vi håpar å kunne invitere på nytt til spanande møte, i vår eller til hausten.

Ruter, hytter og overnattingssteder
Bidra til å utvikle og vedlikeholde ruter i nærmiljøet, også med overnattingstilbud, ved å:
• Finne flere ansvarlige som kan vedlikeholde rutenettet
•	Ferdigstille historisk vandrerute «Stølsruta», evt. samarbeide om Sabotørruta, jobbe videre
med prosjekt «Skauleis til fjells» og delta i prosjekt «Friluftslivets ferdselsårer»
• Vedlikeholde eksisterenderuter, vurdere nye, og delta i etablering av dagsturhytter
• Arrangere sti- og merkekurs og bistå andre ved spørsmål om stietablering/merking
Natur, kulturarv og miljø
Bidra til å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag ved å:
• Uttale oss/påvirke politisk i saker som motorferdsel, vindmøller, fjellgrenser
• Være høringsinstans i spørsmål om natur, kulturarv og miljø
• Informere om natur og kulturarv i turbeskrivelser og på turer
• Jobbe for at FNF Innlandet fungerer etter DNTs synspunkter og prioriteringer
• Samarbeide med andre organisasjoner, prosjekter og foreninger
Organisasjon
Vil vil være inkluderende, utjevne forskjeller i friluftslivet, motivere og engasjere ved å:
• Stort sett å tilby gratis aktiviteter. Evt. egenandel skal være gunstig for medlemmer
• Bidra til kompetanseheving gjennom turlederkurs, skredkurs osv.
• Samarbeide med andre aktører, f.eks. kommuner som tilbyr «opplevelseskortet»
• Rekruttere flere til dugnadsgruppa og etablere arbeidsgruppe under DNT Ung
• Utarbeide forenkla HMS-rutiner for dugnadsarbeid
• Vurdere tilbud og tilpasninger for folk med funksjonsnedsettelser
• Vurdere ansettelse av administrativ ressurs, som kan bidra til økning av aktivitet
• Åpne for å ta inn flere lokale turlag i tillegg til Vang Turlag i DNT Valdres
Kommunikasjon
• Aktivt bruke Tinderangler, Facebook, Instagram, nettside, ut.no og lokalavisen
• Gi god informasjon om ruter og turer samt formidle fjellvett og turvett på kurs/turer
• Samarbeide med turistinformasjonene rundt våre turer, ruter og aktiviteter
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Blid turgjeng i herleg lys og lett kornsnø vest på Flye Foto: THS
I tåke og sol på Valdresflye 5. desember
Vi var åtte som møttest på toppen av Flye, i tjukk tåke. Sjølv om yr.no hadde
varsla sol og blå himmel var det berre å finne fram kart og kompass. Turen gjekk
sørvestover, i same retning som sommarruta mot Torfinnsbu. Det var heilt stille,
men sikt nær null. Alle fekk prøve å gå fyrst i tåka, det var også noko brøyting i 10
- 20 cm kornsnø. Begge deler ganske slitsamt, men ei nyttig erfaring. Etter ein time
sprakk skydekket opp, og vi fekk tre timar med glitrande sol, blå himmel og utsyn
mot fjella i sør og aust. Matpausen var i sol, og vi gjekk i godt over ein time til før vi
snudde. Siste timen på tilbaketuren skya det snøgt til og vart skikkeleg grått. Ikkje så
ille som i starten, og no hadde vi spor å gå i! Ein veldig triveleg tur, der vi alle fekk
oppleve kor skiftande fjellet kan vere!
Tor Harald Skogheim
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Kurs i 2021

Foto: Ester Christensen
Måneskinns-fottur på Kruk 29. januar 2021
Seniorgruppa hadde en veldig trivelig tur i kaldt og fint vær, hele tiden med klart
måneskinn. 12 personer og 3 hunder var med, og vi gikk til Tveitastølen, hvor folk
gikk og snakket og hygget seg. Etter en liten pause gikk vi tilbake samme veien, en
veldig fin og hyggelig tur.
Ester Christensen

Foto: Per Olav Lund
19.06 - 20.06 Grunnkurs kajakk, inkludert padletur
Sted/tidspunkt: Parken Fagernes, kl 09.00 - 17.00 begge dager.
Pris: Gratis for medlemmer i DNT Valdres, øvrige kr 500.
Graving av
snøprofil, med
Suletind langt
bak. Foto: Katrine
Celius
Skredkurs på Filefjell 5. – 7. februar 2021
Vi hadde tre lærerike dager med Even Berntsen i Berntsen Fjell. Fredagen startet
med å bli kjent, så teori og ski/skredprat. Lørdagen satte vi teorien i praksis ganske
umiddelbart med skitur opp på Stølsnosi i Vang, der avgjørelser om rutevalg ble
gjort basert på avlesninger av terreng, forhold, vær, vind og tidligere observasjoner.
Søndagen gjorde vi rutevalg basert på egne vurderinger opp Leinenosi. Her brukte vi
også mye tid på søk. Helgen var proppfull av skredteori og praksis i skjønn forening,
men vi tok oss selvfølgelig tid til å finne god snø til best mulig skikjøring også:) Det
ble to fantastiske dager med 1400 høydemeter og mye puddersnø i vintersol.
Katrine Celius
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Kurset passer for deg som ikke har padlet kajakk før, som har litt padle-erfaring
eller som har tatt introduksjonskurs tidligere. På kurset lærer du padleteknikk og
grunnleggende bruk av kajakk og utstyr (åre, trekk og vest), enkle sikkerhetsrutiner
og effektiv manøvrering av kajakk. Redning er også med, både kameratredning og
egenredning, hvis uhellet skulle være ute. Grunnkurs kajakk inngår i våttkortstigen
til Norges padleforbund og du får våttkort etter kurset. Vi satser på padletur begge
dager og spiser lunsj på turen.
Utstyr: Du trenger kajakk, åre, vest og spruttrekk. Ha med eget utstyr om mulig. Vi
har noe ekstra utstyr som kan lånes ut ved behov, gi beskjed ved påmelding. Råd om
bekledning og annen informasjon vil bli sendt ut etter påmelding.
Instruktører: Per Morten Hareide (913 32 016) med Ellen Persvold (990 31 511) som
medinstruktør. Minimum 6 deltakere, maksimum 10.
Påmelding: 13. juni kl 21 til Torkjell Haugen

torkjell.haugen@dnt.no
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19.06 – 20.06 Gratis merke- og vardekurs, denne gang i Øystre Slidre
Dugnadsarbeid er trivelig! Og DNT Valdres har stort behov for turglade folk som vil
bidra til å opprettholde vårt allsidige og flotte stinett. Derfor holder vi kurs i merking
og vedlikehold av turstier. Kurset gjennomføres med teoridel lørdag formiddag,
og praktisk arbeid resten av dagen samt på søndag. Det praktiske arbeidet blir med
merking/varding av ruta mellom Juvike og Vangsjøen.
Kursdeltakerne dekker selv reise til/fra.
Utstyr: Skrivesaker, dagstursekk, mat, termos samt klær og fottøy for uteliv siden
det også blir praktisk arbeid i felten (merking, vardebygging).
Deltakerliste samt mer informasjon sendes de påmeldte i juni.
Oppmøte: kl 10 lørdag, avslutning ca kl 16 hver dag. Sted er ennå ikke avklart.
Påmeldingsfrist: 13. juni, til Torkjell Haugen

Aug/sept

torkjell.haugen@dnt.no

Kurs for å bli turleder for DNT Ung!

Har du lyst til å lære mer om friluftsliv, og å ta andre med ut på tur?
I august eller september arrangerer vi grunnleggende turlederkurs for DNT Ung med
instruktør Ingunn Nordahl Sørum. DNT Ung er gruppen fra 13 til 27 år, men du må
minst være 16 år for å delta på kurset.

Kursdeltakere får prøve seg på merking og varding. Foto: Jørgen Wangensteen

Kurset er åpent for alle medlemmer i DNT, og går over 15 timer fordelt på lørdag og
søndag. Nøyaktig dato er ikke bestemt, men følg med på vår nettside hvor vi legger
ut informasjon så fort dato blir bestemt.
https://valdres.dnt.no eller facebooksider
https://www.facebook.com/dntvaldres eller
https://www.facebook.com/groups/123682638302739
På kurset vil du lære mer om planlegging og organisering av turer, turlederrollen,
bruk av kart og kompass, bekledning, mat og drikke, utstyr og mye mer. Kurset vil
bli holdt med base i området Leira/Fagernes hvor vi både gjennomfører teori og
praktiske øvelser. Kurset er middels krevende.
Pris: Gratis for medlemmer i DNT Valdres, øvrige kr 500.Påmelding/mer info: Følg våre nettsider, eller kontakt: torkjell.haugen@dnt.no

Ivrige deltakere på turlederkurs. Foto: Torkjell Haugen
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Aktivitetsprogram 2021 – HOVEDLAGET
• Flere av beskrivelsene er kortet ned, full versjon finnes på dntvaldres.no
• Gjeldende smittevernregler praktiseres på alle turer, se dntvaldres.no
28.02 Skitur til Skardåsen
På Skardåsen er det flott rundskue og målskive som viser utsikten til 30 topper. Vi
starter fra Skrautvål skisenter, og går i venstre leie opp til Skardåsen, videre aker
vi oss ned til gapahuken hvor vi kan ta en liten rast for før vi går ned til skisenteret
igjen. Runda er på ca 13 km.
Oppmøte: kl 10.30 i Skrautvål Skisenter
Påmeldingsfrist: 26. februar
Turleder: Katrine Celius
984 83 268
celiuskatrine@gmail.com

14.03 Trugetur til Grønsenn
Turen forutsetter godt vær. Vi parkerer på
Nørre Trollhovd og går på truger derfra
mot Grønsennhøgda. Turens hastighet
og lengde «bestemmes» av den i gruppa
som går saktest, samt vær og føreforhold.
Vi kan gå til Grønsennhøgda og nyte
utsikten der, med en kopp kakao. Er det
ekstra godt vær og spreke deltakere kan
vi gå litt lenger, og da kan det vente en
overraskelse. Truger kan lånes av DNT.
Gi meg da beskjed en uke i forveien.
Påmeldingsfrist: 13. mars kl 20
Turleder: Anne-Lise Kvåle 997 48 131

Foto: Anne-Lise Kvåle
annedelfi@yahoo.no

Foto: THS
I øvre Danebuløype, mot bla. Kalvehøgdene og Rasletind. Foto: THS
06.03 Rundtur i Danebuløypa – Javnlie
Variert tur i fine løyper mellom Beitostølen og Yddin, lite kjent for mange? Turstart
på Selstølshøgde, så i øvre Danebuløype gjennom Raudalen og vidare i lett og
ope terreng forbi heimre Kjølastølen til Øysterlie. Undervegs herleg utsyn mot
Jotunheim-tindane, om sikta er god. Frå Øysterlie ned i Javnlie, og austover att (i
nedre Danebuløype) i glissen bjørkeskog og over opne myrer. Så litt opp att mot
Raudalen og lett attende til bilane. Gåtid: 4 – 5 t
Oppmøte: kl 10 ved Coop Heggenes, kjører samla vidare
Påmeldingsfrist: 4. mars
Turleiar: Tor Harald Skogheim
996 90 793
thskogheim@gmail.com
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19.03 – 21.03 Vintervakre Fondsbu på ski og truger
Vi legger opp til turer i en blanding av truger og ski. Du bør ha fjellski, truger kan
lånes. Turer etter vær og forhold, i behagelig tempo, og med fokus på trygghet.
Ingen toppturer. På ettermiddagene og kveldene sosialt samvær i peisestuen – og
nydelig tre-retters middag på kvelden.
Pris: 1980 kr for to overnattinger i dobbeltrom og full pensjon. Mulig det tilkommer
90 kr i koronatillegg. Kaffepause på Tyin samt beltebil kommer i tillegg. Pris (og
rutetabell) for beltebil er ikke avklart i skrivende stund.
Oppmøte: kl 9 fredag 19. mars på Shell Fagernes
Påmelding: 25. februar kl 12. Mer info/pakkeliste kommer etter påmelding.
Turleder/påmelding: Linda Wickstrøm
416 97 914
eli-wic@online.no
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28.03 Skitur til Gråkampen
Vi starter på Trollhovd og går igjennom Murkelii opp mot nordsiden av
Grønsennknippa via Jaslangen, over fjorden og på Bukonofjellet fra sør-øst opp til
Gråkampen. Returen går vi via Grønsennknippa, kjører ned i retning Bjørnahovda,
og gjennom Murkelii tilbake til Trollhovd. Hele turen er på ca 40 km. Legger opp
til å bruke hele dagen. Det er en forutsetning å ha egnede fjellski og utstyr til denne
turen. Hunder er ikke tillatt.
Påmeldingsfrist: 25. mars kl 21. Tid og sted for oppmøte fås ved påmelding.
Turleder: Steinar Kvåle 928 91 245
23.04 – 25.04 Vårskitur med yoga på Bessheim Fjellstue
Bessheim fjellstue ligger i Sjodalen, og er kjent for sitt gourmetkjøkken. Her er
mange løyper kjørt med skuter/sporlegger. Trolig mulig å gå utenom løypene.
Vi innleder helgen med meditativ og myk yoga fredag ettermiddag. På kvelden blir
det nydelig middag og hyggelig fellesskap.
Både lørdag og søndag starter med yoga, og etter frokost er det skitur i nærområdet,
med medbrakt niste/termos. Turmål avhenger av vær og føre. Mange muligheter,
også for toppturer. Eventuelt kjører vi opp til Valdresflye.
Program/pakkeliste/mer informasjon sendes etter påmelding.
Pris for hele helgen, med overnatting i dobbelt- eller tresengsrom, 3-retters middag,
frokost og niste samt yoga er 2500 kr.
Påmeldingsfrist: 22. mars kl 16. Depositum på 500 kr betales ved påmelding.
Turleder/påmelding: Linda Wickstrøm
416 97 914
eli-wic@online.no
19.05 «Onsdagssnerten»: Kveldstur til idylliske Fløafjorden ved Leira
Litt avhengig av vær går vi fra oppmøtestedet eller kjører et lite stykke ned mot
fjorden før vi går på flotte stier utover langs vannet. Etter 5 – 6 km tar vi en rast ved
en idyllisk plass der vi blant annet ser over til golfbanen. På turen tilbake går vi på
litt andre stier, for å få en rundtur.
Oppmøte: kl 17.45 ved den gamle barneskolen på Leira
Påmeldingsfrist: 17. mai
Turleder: Nina Horn Steindebakken
934 84 091
n-steind@online.no
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Fløafjorden ved Leira er et trivelig turmål. Foto: Nina Horn Steindebakken
26.05 «Onsdagssnerten»: Kveldstur til
Bagnsbergatn
Bagnsbergatn ligger idyllisk til i skogen
opp for Bagn. I april 1940 var det harde
kamper her, i 1986 ble Bagnsbergatn gjort
til nasjonalt krigsminnesmerke.
Vi går en rundtur denne ettermiddagen.
Fra oppmøtestedet kjører vi til Solbakken
og går først skiltet skogsvei, så tydelig sti
innover skogen til Bagnsbergatn. Turen
opp er lettgått, stiger ca. 240 høydemeter
og er 1,5 km. Ved målet tar vi oss tid til å
se oss rundt, og spiser medbrakt matpakke.
Trolig får vi en liten orientering om det
som skjedde her i april 1940. Retur til
Bagn via sti og vei. Ca. 300 høydemeter
ned. Turen er totalt ca 4 km, og tar ca 3
timer.
Oppmøte: kl 17 ved Coop på Bagn (noen
biler settes igjen her)
Påmeldingsfrist: 24. mai kl 20
Turleder: Linda Wickstrøm
416 97 914
eli-wic@online.no

Foto: Linda Wickstrøm
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02.06 «Onsdagssnerten»: Til Himalaya – som også er Kremtopp i år
Hvem har ikke drømt om en tur til Himalaya? Hvorfor en topp på Tonsåsen har fått
dette navnet vites ikke, for turen er enkel. I starten på kjerrevei i skog, så litt bratt
mot toppen, der belønningen er flott utsikt til Etnedal og Fjellsenden.
På returen kan man gå kjerrevei og sti på andre siden av et tjern, for å få en rundtur.
Turen er ca. 4,5 km t/r, ca. 200 høydemeter, og tar 1,5 - 2 timer.
Oppmøte: kl 16.30 på p-plass ved tidligere Tonsåsen Rehabiliteringssenter
Påmeldingsfrist: 31. mai kl 20
Turleder: Anne Reidun Tvenge

975 22 091

annereidun@msn.com

09.06 «Onsdagssnerten»: Rundtur langs elva Vinda
Vinda er en 7 km lang elv i Øystre Slidre med utspring i vannet Søre Vindin. Elva
har flere fosser og det går et nett av stier i området. Vinda har vært gjennom en lang
kamp mot utbygging, som endte med at elva fikk leve.
Turstart fra Sebu, og etter hvert på sti i skogen langs elva, med stopp ved fossene. Vi
går opp til Mosbrua, krysser elva og går tilbake på motsatt side.

Trivelig
langs
Vinda, her
ved nedre
Stampefoss.
Foto: THS

Oppmøte kl. 18 på Sebu bensinstasjon 1,5 km sør for Heggenes.
Påmeldingsfrist: 7. juni kl. 20
Turleder: Beate Sunde Knutsen

924 31 969

beatesundek@hotmail.com

10.06 – 13.06 Yogatur til Skongenes fyr
Fyret ligger ute i havgapet på øya Vågsøy utenfor Måløy. Turen blir derfor en stor
opplevelse uansett vær. Vi leier hele fyret, som ligger ca 1 t gange fra vei.
Vi starter og avslutter dagene med yoga – du trenger ikke å ha erfaring med yoga fra
før. På dagtid smører vi niste og utforsker øyas severdigheter med fjell og fjære. Vi
tar turer etter været, aktuelt er Refviksanden, Kannesteinen, Kråkenes fyr, og flere
fjelltopper; som Børahornet, Ørna, Gottrøysa og Veten.
Pris: 2000 kr per person. Inkluderer overnatting, mat og yoga ved fyret.
Avreise: kl 7 torsdag 10. juni, for de som vil/kan samkjøre.
Påmelding: 27. juni kl 12. Betal 500 kr i depositum, program/mer info. sendes.
Turleder/påmelding: Linda Wickstrøm
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416 97 914

eli-wic@online.no

Herlig utsyn
mot fjell og
vatn, blant
annet Helin.
Foto: THS
16.06 «Onsdagssnerten»: Kveldstur over Grønsennknippa
På en forhåpentligvis fin og lys sommerkveld blir dette en flott tur fra
Grønsennhøgda, over Grønsennknippa og via Nøsakampen ned til Nøsen.
Turstart på Grønsennhøgda, på lettgått sti. Stadig bedre utsikt underveis, og på
toppen får vi utsyn i alle retninger. Spesielt flott er det mot Strø og Helin. Vi tar en
god rast her før vi går videre. Ta med nok drikke, matpakke, gode sko og klær etter
været. Turen er ca. 10 km lang og ca. 350 høydemeter.
Oppmøte: kl 17.15 på Joker Vaset. Kjører samla, setter igjen noen biler v/Nøsen
Påmeldingsfrist: 14. juni kl 20.
Turleder: Nina Horn Steindebakken
934 84 091
n-steind@online.no
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20.06 Kruk på Gilafjellet (Kremtopp i år)
Tur til vestre utsiktspunkt på Kruk på Gilafjellet, med oppsett av Kremtoppskiltet. Fra parkeringa ved Pyttingen går vi den vanlige ruta mot Kruk. Vel oppe på
Gilafjellet går vi vestover og runder selve vardetoppen, og kommer til en liten, rund
topp med fint utsyn. Her tar vi en god pause.
På returen går vi oppom varden på Kruk, og så vanlig rute tilbake til Pyttingen.
Det er ca 4,5 km fra parkeringa til vestre utsiktspunkt og omtrent den samme
distansen tilbake. Vi bruker trolig 2 t opp og 2 t tilbake (+ pausen på toppene).
For å komme til Pyttingen, tar du av E-16 ved Ristebrua, kjør over broen og ta til
høyre. Eller om du kommer «nord»-fra, kan du ta av ved Ryfoss, over elva, ta så til
venstre og neste kryss til høyre. Følg skilting til Syndinstøga. Husk å ta til venstre
inn på grusveien og følg denne (bomvei). Når du kommer til Syndinstøga fortsetter
du rett frem ned til og over brua over Sørre/Nørre Syndin. Enda 100 meter til og du
er på parkeringa.

Fra boka
«Mikkjel
far min» av
Gudbjørg
Fønhus
Stensrud.

Smitteerfaringene fra 2020 gjør at vi fraråder samkjøring, med mindre du er i samme
husstand. Følg med på evt. smitteråd, og ta med eget smitteutstyr.
HUND er IKKE tillatt på denne turen.
Påmeldingsfrist: 16. juni
Turleder: Steinar Kvåle

928 91 245

25.06 Kveldstur til Kvithovd
Kvithovd har tidligere vært et yndet sted for feiring av St. Hans, mange eldre har
derfor gode historier og minner å fortelle derfra.
Vi tar en kveldstur og kan kanskje oppleve noe av stemningen fra svunne tider.
Turstart fra Slidrestølene (i Vestre Slidre), og samme veg tilbake. Deler av ruta er
kjerreveg og noe er sti, totalt ca. 3 km å gå en vei. Beregner at turen tar 3 timer. Det
tar ca en time å gå hver vei. Så da har vi god tid på toppen til en omvisning på alle
punktene, og kanskje vi blir enige om en mini St Hans feiring.
Oppmøte: kl 22 på Slidretun, kjører samlet til Slidrestølene (717 moh.)
Påmeldingsfrist: 24. juni kl 20 (se kontaktinformasjon)
Turleder: Anne-Lise Kvåle		

997 48 131

annedelfi@yahoo.no

25.06 Åpning av tursti til Tverrvassætra – under Fønhusdagene
Tur/arrangement i samarbeid med Fønhusforeningen og Sør-Aurdal kommune.
Det var på Tverrvassætra i Buvassfaret at Fønhus skreiv «Trollelgen» som kom
ut i 1921. Her henta han skriveinspirasjon fra landskapet rundt setra, og inne i den
lille seterbua. To kasser var bord og stol, senga var noen planker på gulvet. Gåturen
til sætra er 3,5 kilometer, slakt oppover på skogsveg og sti. Ca. 45 min opp i rolig
tempo. Ta med niste, drikke og godt skotøy (det kan være litt vått).
Oppmøte: kl 17.30 ved innkjøringa til Begna Bruk, samla kjøring videre.
Påmeldingsfrist: 19. juni
Turleder: Merethe Lundene

lundene@online.no

30.06 «Onsdagssnerten»: Kongevegen over Tonsåsen
På den historiske kongeveien mellom Oslo og Bergen er strekningen Bruflat–Tonsåsen en av de best tilrettelagte. Fra Bruflat sentrum følges stien mot Fjellsbygde.
Den går rett opp skråningen og krysser bilveien mot Fjellsbygde flere ganger. Etter
nedlagte Breie el-verk (info.tavle) går kongeveien bort fra veien og inn i skogen.
Ved Samuelstadtjernet tar sti av til Breiesleiren, der «gutta på skauen» hadde tilhold
vinteren 1944 - 45. Flere informasjonspunkt fordelt over hele strekningen, som
ender opp ved fylkesvei 33 på Tonsbakken. Turen er «enveis», vi prøver å sette
igjen noen biler ved Tonsbakkadn.
Totalt ca. 9 km, 450 høydemeter opp, tidsbruk ca. 2,5−3 timer
Påmeldingsfrist: 29. juni kl 20
Turleder: Anne Reidun Tvenge
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958 45 648

975 22 091

annereidun@msn.com
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03.07 Nystølvarden (1296 m)
Nystølvarden er høyeste punkt på Golsfjellet. Hele turen går i flott fjellterreng, via
Dugurdstjedn og Dugurdsbue, er 10-11 km, ca. 300 høydemeter, ca. 5 t t/r.
Fra toppen panoramautsikt til Norefjell, Hallingskarvet og Reineskarvet samt til
Golsfjellet, Skogshorn, Jotunheimen og Rondane. Kanskje også Gaustatoppen.
Oppmøte: kl 11 på Varhøvd p-plass (1000 moh.). Hit ved å kjøre fv. 51 ca 30 km
mot Gol, ta til venstre inn på Brennevegen (bomvei), kjør ca. 7 km til parkering.
Påmeldingsfrist: 2. juli kl 21
Turleder: Anne Reidun Tvenge
975 22 091
annereidun@msn.com
04.07 Syndisfjellet (Kremtopp i år)
Toppen er på 1117 moh. og turen starter på 1096 moh, ved Sonjavarden, høyeste
punkt på Kvislaveien. Varden ble bygget i 1937 til ære for Sonja Henie som var på
tur til Syndin den sommeren. Varden ble restaurert i 2012, da ville Sonja Henie fylt
100 år. Stien går langs et stølslag, videre på siden av Fiskeløyse og opp på toppen
av Syndisfjell. Flott og vid utsikt i alle retninger fra toppen. Turen tar ca 1 time hver
vei.
Oppmøte: Sted og tid opplyses om ved påmelding. Kostnader: bom kr 60,Turleder: Anne-Lise Kvåle		
997 48 131
annedelfi@yahoo.no

Turstart frå god parkeringsplass ved nedlagde Vangsjøen fjellstue. Turen opp er
kort (3,3 km ein veg) og ikkje særleg bratt - men nokre korte, bratte kneikar før vi er
oppe. Høgdeskilnad ca. 200 m. Lang pause på toppen for å nyta utsynet.
På tilbaketuren tek vi ein avstikkar bort til nordenden av Rabalsvatnet. Vidare anten
om nørre utsikta på Kjølafjellet eller bortom ein idyllisk badekulp litt nedanfor
Rabalsvatnet før vi tek bort på DNT-stigen og ned til stølen og bilane.
Ta med niste, drikke og vindtette klede. Tilrår fjellsko då det kan vera vått enkelte
stader. Kart: Mesterkart: Turkart Øystre Slidre kommune 1: 50 000
Oppmøte: kl 10 på Shell på Fagernes. Vi kjører samla vidare.
Påmelding: 3. juli kl. 18. Gje beskjed om du møter andre stader enn ved Shell.
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no

Høre stavkirke. Foto: Torkjell Haugen

Badekulp litt nedanfor Rabalsvatnet. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
05.07 Rabalsmellin (1111 m). Kremtopp i år
Imponerande utsyn trass beskjeden høgde, difor ein stor fordel å ha med seg kikkert.
Sikteskiva på toppen er dessutan svært detaljert og til god hjelp.
28

07.07 «Onsdagssnerten»: Kultursti i Høre
Vi er på eldgamle ferdselsveger gjennom dalen, blant annet Kongevegen. Vi tar
en lettgått og fin rundløype forbi Høre stavkirke, bygdeborgen Riddarberget og
en stor kullgrop. Vi ser åkerland og flott landskap, og topper som Hugakøllen
og Vennisfjellet i vest. Gårdene ved Kvie og stavkirka danner flotte kulisser i
nærområdet, og er vi heldige så er kanskje stavkirka oppe for en nærmere titt.
Oppmøte: kl 18 ved Høre stavkirke
Påmeldingsfrist: 5. juli
Turleder: Torkjell Haugen		
928 98 598
torkjell.haugen@dnt.no
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14.07 «Onsdagssnerten»: Rundtur over Knausene på Beitostølen
Vi kjører opp til høydebassenget og parkerer der. Går først litt på vei og så inn på
stien mot Knausen. Den går over høydedraget nordøst for Beitostølen, på toppen av
skiheisområdet. Fin sti hele veien og utsikt til området rundt. På hjemturen følger vi
stien i underkant av Knausene tilbake til bilene, noen våte partier. Turen er ca. 10
km, gåtid ca. 3 t.
Oppmøte: kl 18 på Kiwi Beitostølen.
Påmeldingsfrist: 12. juli kl 20
Turleder: Beate Sunde Knutsen
924 31 969
beatesundek@hotmail.com

På Hardangervidda. Foto: Ester Christensen
16.07 – 18.07 Yoga og fottur på Hardangervidda
Vi skal bo på tradisjonsrike Krækkja, DNTs første turisthytte på Hardangervidda.
Fredag kjører vi til Fagerheim og går inn, 6 km i lett terreng, tar ca 1,5 t. Matpause
underveis. Litt etter innsjekk tar vi en rolig yogaøkt før middag.
Lørdag og søndag er det yoga før frokost, så turer, bla. mot Hardangerjøkulen. Rolig
yoga også etter turen lørdag, så hygge og middag utover kvelden.
Pris: 1944 kr for to netter i dobbeltrom med frokost, niste, 3 retters middag, og yoga
morgen og kveld. Evt. mat og drikke på turen til og fra Krækkja kommer utenom.
Ved påmelding betales kr 500 i depositum. Kart: Hardangervidda.
Avreise: Fredag kl 9 fra Shell Fagernes, kaffepause på Geilo.
Påmelding: 22. juni kl 12, til Linda Wickstrøm 416 97 914 eli-wic@online.no
Program/pakkeliste og mer informasjon kommer etter påmelding.
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
est-c@online.no
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32
33

27.jan
5.-7.feb
7.feb
21.feb
23.feb
28.feb
Mar/apr
2.mar
6.mar
7.mar
14.mar
14.mar
19.-21.mar
23.mar
28.mar
7.apr
13.apr
23.-25.apr
11.mai
18.mai
19.mai
20.mai
23.mai
26.mai
1.jun
2.jun
4.-6.jun
9.jun
10.jun
13.jun
15.jun
16.jun
18.jun
19.-20.jun
19.-20.jun
20.jun
22.jun
25.jun
25.jun
29.jun
30.jun
3.jul
3.-4.jul
5.jul
7.jul
14.jul
16.-18.jul
20.jul
21.jul
24.jul
27.jul
28.jul
Aug/Sep
1.aug
3.aug
4.aug
7.-8.aug
8.aug
9.-10.aug
11.aug
14.aug
15.aug
18.-20.aug
19.-22.aug
21.-22.aug
24.aug
25.aug
31.aug
3.-5.sep
5.sep
5.sep
5.sep
7.sep
12.sep
21.sep
25.-26.sep
15.okt
30.okt
Nov
12.nov
Des
4.des

DATO
Ons
Fre-Søn
Søn
Søn
Tir
Søn
Lør/Søn
Tir
Lør
Søn
Søn
Søn
Fre-Søn
Tir
Søn
Ons
Tir
Fre-Søn
Tir
Tir
Ons
Tor
Søn
Ons
Tir
Ons
Fre-Søn
Ons
Tor
Søn
Tir
Ons
Fre
Lør-Søn
Lør-Søn
Søn
Tir
Fre
Fre
Tir
Ons
Lør
Lør-Søn
Man
Ons
Ons
Fre-Søn
Tir
Ons
Lør
Tir
Ons
Lør-Søn
Søn
Tir
Ons
Lør-Søn
Søn
Man-Tir
Ons
Lør
Søn
Ons-Fre
Tor-Søn
Lør-Søn
Tir
Ons
Tir
Fre-Søn
Søn
Søn
Søn
Tir
Søn
Tir
Lør-Søn
Fre
Lør
Tir/Ons
Fre
Tir/Ons
Lør/søn
Seniorgruppa
Vang Turlag

Vang Turlag
Barnas Turlag
Seniorgruppa
Barnas Turlag
Seniorgruppa

Barnas Turlag
Seniorgruppa
Barnas Turlag
Seniorgruppa

Seniorgruppa

Seniorgruppa

Vang Turlag

Seniorgruppa

DNT Ung

Seniorgruppa

Seniorgruppa

Vang Turlag

Seniorgruppa

Barnas Turlag

Barnas Turlag

Barnas Turlag
Barnas Turlag

Barnas Turlag

Seniorgruppa

Barnas Turlag
Barnas Turlag

Seniorgruppa
Seniorgruppa

Seniorgruppa
Seniorgruppa

Seniorgruppa

Barnas Turlag

Vang Turlag

Seniorgruppa

Vang Turlag
Barnas Turlag
Seniorgruppa

Seniorgruppa

DAG GRUPPE

TURMÅL

Fottur i måneskinn
Skredkurs Alpint
Kom Deg Ut-dagen
Familieskitur til Skardåsen
Skitur mot Valtjednstølan, Synet og Gomobu
Skitur til Skardåsen
Randonee i nærområdet
Saurrunden, skitur
Rundtur på ski i Danebuløypa - Javnlie
Årsmøte Åsvang kl 14:00
Trugetur til Grønsenn i Vestre Slidre
Akedag i Aurdal
Vintervakre Fondsbu på ski og truger
Skitur til Skardåsen
Skitur til Gråkampen i Vestre Slidre
Skitur på Valdresflye, retning Torfinnsbu
Fjellskitur til Store Nuten
Vårskitur med yoga på Bessheim Fjellstue
Kulturhistorisk sykkeltur på Valdresbanevegen Fagernes – Aurdal
Kveldstur med krigshistorie til Bagnsbergatn
Onsdagssnerten: Fløafjorden ved Leira
Trilletur
Tur til Kvitmøsaknatten ved Leira
Onsdagssnerten: Bagnsbergatn i Bagn
Dagstur i Lærdal på Kongevegen over Filefjell
Onsdagssnerten: Himalaya i Etnedal - Kremtopp
Hytte til hytte-tur på Vardalsåsen
Onsdagssnerten: Langs elva Vinda i Øystre Slidre
Yogatur til Skongenes fyr utenfor Måløy
Familiefottur til Skardåsen
Trilletur
Onsdagssnerten: Over Grønsennknippa
Taco i det fri, Leira
Lyst til å merke og skilte stier? Bli med på merke-/vardekurs.
Grunnkurs kajakk inkludert padletur
Dagstur til Gilafjellet, Kruk vestre utsiktspunkt - Kremtopp
Flåteferd på Begna under Fønhusdagene
Åpning av tursti til Tverrvassætra under Fønhusdagene
Natt-tur til Kvithovd
Dagstur til Nylen i Nord-Torpa
Onsdagssnerten: Kongevegen over Tonsåsen
Dagstur til Nystølvarden i Gol
Telttur i Hestebøtn. Barnevennlig
Dagstur til Rabalsmellin - Kremtopp
Onsdagssnerten: Kultursti i Høre
Onsdagssnerten: Knausene på Beitostølen
Yoga og fotturer på Hardangervidda
Dagstur i området ved Mellene
Onsdagssnerten: Kyrkjevegen Ulnes - Fodnes
Tur Øystre Fagerdalshøe på Valdresflye - Kremtopp
Sykkeltur på Stølsvidda
Onsdagssnerten: Køltjern i Nord-Aurdal
Grunnleggende turlederkurs DNT Ung
Dagstur til Horntind ved Tyin - Kremtopp
Dagstur til Raudhorn - Kremtopp
Onsdagssnerten: Kongevegen Varpe bru - Øye
Jubileumstur i Vang
Kjerringkjeften og Storehødn i Hemsedal - dagstur
2 dagerstur fra Gjendebu til Fondsbu
Onsdagssnerten: Til Flagget og Storberg i Skammestein
Tur til Bitihorn fra Båtskaret
Dagstur til Spåtind - Kremtopp
Liomseter (Langsua) - 3 dagers tur
Yoga og fotturer i Rondane
Miniekspedisjon Synshorn
Fottur Heimdalen – Sjodalen
Mat på bål og blåbærtur i Aurdal
Dagstur med sykkel og til fots i Langsua nasjonalpark
Yoga og tur i villmarksparadiset Vassfaret
Kom Deg Ut-dagen, Dagstur til Svarthamartinden
Kom Deg Ut-dagen, Øyre fra Bøastølane, barnevennlig
Kom Deg Ut-dagen, Tur til Smørlifjellet
Tur i Sør-Aurdal til Ølnesseterfjellet
Tur til lekeskogen, Aurdalsåsen
Sykkeltur Juvikåsen – Tansberghøgde
Turledersamling
Rundtur Fagernes - høstfargetur
Skumringstur til Laglim. Sjå opp for nøkken…. Barnevennlig
Båltur i nærområdet - kveld
Frisk og full av energi med yoga på Nøsen
Båltur i nærområdet - kveld
Førjulskitur på Valdresflye
Krevende

Krevende

Krevende

Krevende

Krevende

GRAD

Påmelding 12.mar
Påmelding 25.feb
Påmelding 21. mar
Påmelding 25. mar
Påmelding 5. apr
Påmelding 11. apr
Påmelding 22. mar
Påmelding 9. apr
Påmelding 16.mai
Påmelding 16. mai
Følg med på vår hjemmeside og FB
Påmelding 20. mai
Påmelding 24. mai
Påmelding 25. mai
Påmelding 31. mai
Påmelding 30. mai
Påmelding 7. jun
Påmelding 27. mai
Påmelding 11. jun
Følg med på vår hjemmeside og FB
Påmelding 14. jun
Påmelding 16. jun
Påmelding 13. jun
Påmelding 13. jun
Påmelding 16. jun
Påmelding 17. jun
Påmelding 19. jun
Påmelding 23. jun
Påmelding 27. jun
Påmelding 29. jun
Påmelding 1. jul
Følg med på Vang Turlag FB-side
påmelding 3. jul
Påmelding 5. jul
Påmelding 12. jul
Påmelding 22. jun
Påmelding 18. jul
Påmelding 19. jul
Påmelding 22. jul
Påmelding 25. jul
Påmelding 26. jul
Følg med på vår hjemmeside og FB
Påmelding 29. jul
Påmelding 1. aug
Påmelding 2. aug
Følg med på Vang Turlag FB-side
Påmelding 6. aug
Påmelding 15. jul
Påmelding 9. aug
Påmelding 12. aug
Påmelding 12. aug
Påmelding 31. jul
Påmelding 15. aug
Påmelding 15. aug
Påmelding 22. aug
Påmelding 23. aug
Påmelding 29. aug
Påmelding 13. jul
Påmelding 3. sep
Følg med på Vang Turlag FB-side
Påmelding 3. sep
Påmelding 20. aug
Påmelding 10.sep
Påmelding 19. sep
Sted ikke avklart pr. 7. feb
Påmelding 13. okt
Følg med på Vang Turlag FB-side
Følg med på vår hjemmeside og FB
Påmelding 12. okt
Følg med på vår hjemmeside og FB
Påmelding 2. des

PÅMELDING / OPPMØTE

Påmelding 25. jan
Påmelding 24. jan
Følg med på Vang Turlag FB-side
Påmelding 20. feb
Påmelding 21. feb
Påmelding 26.feb
Følg med på vår hjemmeside og FB
Påmelding 28. feb
Påmelding 4. mar
Følg med på Vang Turlag FB-side
Påmelding 12. mar

Enkel tur

Ina Syversen
Linda Wickstrøm
Ester Christensen
Steinar Kvåle
Ester Christensen
Bjørn Vegard Johnsen
Linda Wickstrøm
Bjørn Vegard Johnsen
Kari Borgny Fjelltun
Nina Horn Steindebakken
Kristin Klevgård
Katrine Celius
Linda Wickstrøm
Nina Horn Steindebakken
Anne Reidun Tvenge
Dienne Versteeg Bjørneng
Beate Sunde Knutsen
Linda Wickstrøm
Gunhild Rogstad Storsæter
Kristin Klevgård
Nina Horn Steindebakken
Ina Syversen
Torkjell Haugen
Torkjell Haugen
Steinar Kvåle
Merethe Lundene
Merethe Lundene
Anne-Lise Kvåle
Kari Borgny Fjelltun
Anne Reidun Tvenge
Anne Reidun Tvenge
Kontakt Vang Turlag
Bjørn Vegard Johnsen
Torkjell Haugen
Beate Sunde Knutsen
Linda Wickstrøm
Ester Christensen
Jahn Børe Jahnsen
Lars Christensen
Bjørn Vegard Johnsen
Ester Christensen
Torkjell Haugen
Torkjell Haugen
Ester Christensen
Torkjell Haugen
Kontakt Vang Turlag
Anne-Katrine B Norbye
Beate Sunde Knutsen
Tor Harald Skogheim
Katrine Celius
Nina Horn Steindebakken
Ester Christensen
Linda Wickstrøm
Dienne Versteeg Bjørneng
Bjørn Vegard Johnsen
Ina Syversen
Bjørn Vegard Johnsen
Linda Wickstrøm
Tor Harald Skogheim
Kontakt Vang Turlag
Katrine Celius
Ester Christensen
Ina Syversen
Bjørn Vegard Johnsen
Torkjell Haugen
Kari Borgny Fjelltun
Kontakt Vang Turlag
Morten Helgesen
Linda Wickstrøm
Morten Helgesen
Tor Harald Skogheim

Gunhild Rogstad Storsæter
Ester Christensen
Katrine Celius
Morten Helgesen
Bjørn Vegard Johnsen
Tor Harald Skogheim
Kontakt Vang Turlag
Anne-Lise Kvåle

TURLEDER/KONTAKT

Krevende tur

Ester Christensen
Torkjell Haugen

Middels tur

479 07 848
416 97 914
479 07 848
996 90 793

984 83 268
918 18 842
901 94 830
481 42 002
928 98 598
975 61 507

930 08 516
924 31 969
996 90 793
984 83 268
934 84 091
918 18 842
416 97 914
926 24 165
481 42 002
901 94 830
481 42 002
416 97 914
996 90 793

481 42 002
928 98 598
924 31 969
416 97 914
918 18 842
918 17 950
915 87 081
481 42 002
918 18 842
928 98 598
928 98 598
918 18 842
928 98 598

901 94 830
416 97 914
918 18 842
928 91 245
481 42 002
481 42 002
416 97 914
481 42 002
975 61 507
934 84 091
454 52 020
984 83 268
416 97 914
934 84 091
975 22 091
926 24 165
924 31 969
416 97 914
996 90 799
454 52 020
934 84 091
901 94 830
928 98 598
928 98 598
928 91 245
958 45 648
958 45 648
997 48 131
975 61 507
975 22 091
975 22 091

997 48 131

996 90 799
918 18 842
984 83 268
479 07 848
481 42 002
996 90 793

TELEFON
918 18 842
928 98 598

Svært krevende

Naturopplevelser for livet

AKTIVITETSPROGRAM 2021

Mer informasjon om turene finnes i medlemsbladet Tinderangler (1/2021), på våre hjemmesider www.dntvaldres.no og på
facebook.com/dntvaldres. For Vang Turlag se vangturlag.org og facebook.com/vangturlag. Endringer i turprogrammet kan oppstå,
følg derfor med på nettsiden. Ved spørsmål om turene kontakt turleder. Ved andre spørsmål kan du sende e-post til
valdres@turistforeningen.no, barnasturlag@dntvaldres.no eller til post@vangturlag.org

Kyrkja og Strandefjorden sett frå den gamle kyrkjevegen. Foto: Dag Nordsveen
21.07 «Onsdagssnerten»: Kyrkjevegen Ulnes – Fødnes
Fødnesbygda sokna i gamal tid til kyrkja på Svenes. Den gamle kyrkjevegen frå
Fødnes til Hilmeshaugen, fyrste garden i Ulnes, er framleis ein god turveg. Vår tur
startar frå Ulnes-sida, og vi fylgjer stien bort gjennom lia mot Fødnes. Undervegs
delvis utsyn mot Strøndafjorden. Vi lar tankane gå til dei som gjekk til kyrkje her, i
gode og tunge dagar, også med kister. Vi tek same veg tilbake.
Oppmøte: kl 18. Frå Fagernes, kjør E16 til Ulnes, ca 10 km. Ta av til Fødnes og
fv 2484 (Fødnesvegen). Etter ca 3 km passerer du garden Hilmeshaugen. Parker i
vegkanten, evt. 150 m oppi vegen, eller 30 m inn langs traktorvei ved stistart.
Påmeldingsfrist: 19. juli
Turleiar: Jahn Børe Jahnsen
918 17 950
jbjahnsen@gmail.com
24.07 Øystre Fagerdalshøe på Valdresflye (Kremtopp i år, foto s. 37)
Turen går fra veien og i lett terreng nedover til nordryggen på Øystre Fagerdalshøe,
så opp denne og til topps. Tidsforbruk ca. 2 timer rolig gange, pluss pauser. Vi
følger omtrent samme vei tilbake.
Oppmøte: kl 10 i en av parkeringslommene litt sør for toppen av Valdresflye.
Påmeldingsfrist: 22. juli
Turleder: Lars Christensen
915 87 081
lars@n2u.no
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Foto: Ester
Christensen
28.07 «Onsdagssnerten»: Kveldstur til Køltjern
Turen starter litt på grusvei før vi svinger inn i skogen, så sti videre til Kjøltjern.
Ved gapahuken her tenner vi bål og koser oss. Ta med drikke samt mat til å varme
på bålet. Også mulighet for en kanotur. Tilbake følger vi grusveien.
Oppmøte: kl 17.30 ved saga i Ranheimsbygda
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
est-c@online.no

Ved fangstgrav på nordryggen av Øystre Fagerdalshøe. Raslet bak. Foto: THS

01.08 Horntind (Hødntinden) i Vang (Kremtopp i år)
En flott og relativt lett topptur som gir en fantastisk utsikt mot toppene i
Jotunheimen, vannene Tyin, Øyangen og Steinbusjøen samt bygda Øye.
Vi følger merket sti hele veien til toppen, som er relativt beskjedne 1454 moh, og
nyter utsikten. Turen er ca. 7 km t/r, ca. 360 høydemeter, tar 3-4 timer.
Påmeldingsfrist: 30. juli. Oppmøtetid og -sted opplyses ved påmelding.
Turleder: Torkjell Haugen		
928 98 598
torkjell.haugen@dnt.no
04.08 «Onsdagssnerten»: Kongevegen Varpe bru – Øye
Denne parsellen er nylig satt i stand og innbyr til vandring i flott skogsnatur, og vi
hører vannet fosser i Begna. Turstart ved Varpe bru, slik blir det lett å gå nedover
mot Øye. Turen er omkring 9 km og tar 3-4 timer.
Det er flere historiske punkter langs ruta, som milesteinen ved Grihamar, og
mystiske steiner med både skålgroper og hulrom.
Oppmøte: kl 18 ved Varpe bru.
Påmeldingsfrist: 2. august
Turleder: Torkjell Haugen		
928 98 598
torkjell.haugen@dnt.no
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Fra Horntind mot Øye, Strandefjorden og Vangsmjøse. Foto: Torkjell Haugen
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08.08 Kjerringkjeften og Storehødn i Hemsedal
Dette er en delvis krevende rundtur på vestsida av dalen. Ca 9 km lang, tar 6 t. Vi
følger god sti, og har et kort, bratt parti. Flott utsyn underveis. Vi går forbi toppen
av den spektakulære Hydnefossen (140 m vannfall), går inn i Kjerringkjeften på
Veslehødn (1300 m) og videre til Storehødn (1482 m). Gode bademuligheter i
Hødnetjern på vei tilbake til bilen.
Oppmøte: kl 09.30 på p-plass på Hestanåne, Lykkjavegen, ca 8 km fra Lykkja
retning Ulsåk. Så videre til Leinestølane (bomvei). NB! smittevernrutiner følges.
Påmeldingsfrist: 5. august
Turleder: Anne-Katrine Norbye
930 08 516
a.k.b.norbye@gmail.com

Lokalt engasjemet
Hos oss får du både enkle digitale løsninger og god
personlig rådgiving. Vi jobber hardt for å betjene våre
kunder raskt og har kun 20 sekund ventetid i snitt på
vårt kundesenter.
Fint utsyn frå benken over bergflagget i Skammestein. Foto: THS
11.08 «Onsdagssnerten»: Til «Flagget» og Storberg i Skammestein
Dagen etter EF-avrøystinga i 1972 vart det måla eit stort norsk flagg i ein bratt
fjellvegg rett opp for noverande Lidar skule. Dit, og til toppen av Storberg like
ved, går vi denne ettermiddagen/kvelden. På triveleg skogsveg og kort på sti ned til
kvilebenk og flott utsyn frå berget rett over Flagget (bratt stup)!
Etter pause her går vi på sti til toppen av Storberg, så attende til skogsvegen og retur
langs denne til bilane att. Gåtid: vel 2 timar totalt for heile turen.
Oppmøte: kl 17 ved starten på «Vinstervegen» (sjå skilt) sør i Skammestein.
Påmeldingsfrist: 9. august
Turleiar: Tor Harald Skogheim
996 90 793
thskogheim@gmail.com
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Vi er også eiet av to lokale stiftelse som sørger for at
vårt overskudd blir igjen her hvor det er skapt.
Spør oss om et uforpliktende tilbud
Velg en bank som bryr seg!
03202
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14.08 Tur til Bitihorn fra Båtskaret
På god sti oppover fra Båtskaret. Et par partier kan oppleves som litt luftige. På
toppen tar vi en enkel rast og spiser medbragt matpakke.
Fantastisk utsikt mot toppene i Jotunheimen, mot Valdresflye, fjellsjøen Bygdin og
østover mot skogkledde åser og de karakteristiske Mellene i Øystre Slidre.
Oppmøte: kl 10 ved parkeringsplassen i Båtskaret.
Påmeldingsfrist: 12. august
Turleder: Katrine Celius
984 83 268
celiuskatrine@gmail.com
15.08 Fottur til Spåtind (1414 moh). Kremtopp i år
Vi starter på kort hyttevei, og så på sti, delvis i bratt stigning til vi møter hovedruta
fra Lenningen. Følger den, også noen bratte stigninger, til toppen. Ca. 6,5 km opp,
og ca. 400 høydemeter. Vi tar delvis en annen rute ned igjen. Lette fjellsko/støvler
anbefales, og vindtette klær, ekstra genser, mat og drikke.
Oppmøte: kl. 10 ved Fjellheimen, ca 2,5 km før Lenningen. Parkeringslomme på
høyre side av veien her. Ca. 1 times kjøring fra Fagernes.
Påmeldingsfrist: 12. august kl. 20
Turleder: Nina Horn Steindebakken
934 84 091
n-steind@online.no

yogaerfaring på forhånd. Deilig start på dagen og god oppmyking etter turene.
Torsdag går vi en kort tur opp på Anaripiggen, fredag, lørdag og søndag blir det
lengre turer - rundtur og/eller toppturer – med flott utsyn mot Rondane.
Utstyr: Yogamatte, løstsittende lette klær til yoga, gode fjellstøvler, fjell-turklær og
dagstursekk. Kart: Rondane
Pris: 3 overnattinger i dobbeltrom på Laurgårdseter inkl frokost, matpakke og
3-retters middag samt 6 yogaøkter. Kr 3000 pr. pers. Reise m.m. i tillegg.
Oppmøte: kl 10 på Shell Fagernes for samlet avreise med private biler.
Påmeldingsfrist: 15. juli kl 15 til turleder. Kr 500 ved bindende påmelding.
Turleder: Linda Wickstrøm
416 97 914
eli-wic@online.no

19.08 – 22.08 Yoga og fotturer i Rondane
Vi bor på tradisjonsrike Laurgårdsæter på Høvringen, en av Rondanes eldste
setergrender, hvor bla. Sigrid Undset og Peter Chr. Asbjørnsen bodde tidvis.
Linda instruerer i yoga før frokost og før middag hver dag, ikke nødvendig med

Fønhuskoia
ligger fint
til, rett ved
vannet Strøen.
Foto: Linda
Wickstrøm

Gode muligheter for turer i Rondane – og for yoga. Foto: Linda Wickstrøm
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03.09 – 05.09 Yoga og tur i villmarksparadiset Vassfaret
Vi leier hele Fønhuskoia, med nydelig utsikt til vannet Strøen. Vi blir maks. en
gruppe på 10 personer, og du trenger ikke å ha praktisert yoga for å delta.
Vi planlegger to yogaøkter daglig, kanskje ute på/ved terrassen om været tillater
det. Koia er ellers et utmerket utgangspunkt for turer i nærområdet, mulige turmål er
Surtind, Høgdefjellet og Vassfarplassen, alt etter værforhold.
Pris: 1000 kr, inkluderer overnatting, felles måltider og yoga. Kjøring, bom og niste
første dag ikke inkludert. Pakkeliste/mer info. Kommer etter påmelding.
Oppmøte: kl 10 fredag 3. september, på Bagn bensinstasjon.
Påmeldingsfrist: 20. august kl 12. Depositum på 500 kr betales ved påmelding.
Turleder/påmelding: Linda Wickstrøm
416 97 914
eli-wic@online.no
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05.09 Svarthamartinden (1471 m) på KDU-dagen
Dette er nabotoppen til Skaget, og turen går på god sti i ope og triveleg terreng. Start
ved Kjølabu på Øystre Kjølastølen. Lett inn til Svarthamar (tidlegare støl). Vidare
kort og bratt opp til eit idyllisk tjern, og så i jamn stigning til toppen. Truleg same
veg attende. Total gangtid: 3 – 4 t
Oppmøte: kl 10 ved Coop Heggenes, kjører samla vidare.
Påmeldingsfrist: 3. september
Turleiar: Tor Harald Skogheim

996 90 793

thskogheim@gmail.com

12.11 – 14.11 Frisk og full av energi med yoga på Nøsen
Hotellet ligger i vakker natur, og med nydelig utsikt. Helgen byr på en blanding av
yoga og fjellturer, du trenger ikke å ha erfaring fra yoga tidligere.
Vi starter helgen (fredag kl 17) med en rolig yogaøkt før middag. Både lørdag
og søndag starter vi med litt mer energisk yoga før frokost. Senere blir det tur i
nærområdet. Opplegget avsluttes etter lunsj søndag.
Pris for overnatting i dobbeltrom med full pensjon og yoga er 2100 kr for hele
helgen. Enkeltrom: 600 kr ekstra. Program/pakkeliste/mer info. ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 12. oktober kl 12. Depositum 500 kr betales ved påmelding.
Kontakt: Linda Wickstrøm		

416 97 914

eli-wic@online.no

Svarthamar ligg idyllisk til, med tinden bak. Skaget bak t.h. Foto: THS

04.12 Førjulskitur på Valdresflye
Vêr- og snøtilhøve varierer mykje på denne tida, turen blir lagt opp etter dette.
Får vi skikkeleg midtvinterlys blir det ei fin oppleving her i 1400 meters høgde.
Rasletinden kan vere aktuelt turmål ved gode tilhøve, eit anna alternativ er å ta ein
runde austover på Flye, mot Store Nuten og Gluptindane. Eit tredje alternativ er
å gå sørvestover frå toppen av Flye, i retning mot Torfinnsbu. Kart: Øystre Slidre
(1:50.000) v/ØS fjellstyre (ny utgåve 2015).
Oppmøte: kl 10 ved «Valdresflye 1389» på toppen av Flye.
Påmeldingsfrist: 2. desember
Turleiar: Tor Harald Skogheim

996 90 793

thskogheim@gmail.com

Energipåfyll med yoga og fjellturer ved Nøsen. Foto: Linda Wickstrøm
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21.02 Familieskitur til Skardåsen
En del motbakker/flater på tur opp, fin aking/flatt på hjemturen. Ta med drikke og
mat til grilling ved gapahuken nedenfor toppen. Ca 9 km t/r
Anbefaler drasele/pulk til barn under 6 år.
Oppmøte: kl 11 ved Heimåsgrinda. Kjør forbi Valdres Skisenter, like etter bom
(kr 60). Videre i ca 5 minutter til p-plass ved Heimåsgrinda (på venstre side).
Påmeldingsfrist: 20. februar kl 20
Turleder: Gunhild Rogstad Storsæter

996 90 799

04.06 – 06.06 Hytte til hytte-tur på Vardalsåsen
Turen går over tre dager og passer for turvante barn fra sju år.
Fredag går vi med tunge sekker fra parkeringsplassen ved Rørmyra (bomvei), via
Trollheim og inn til Mæhlumsætra (3,5 km). Begrenset antall sengeplasser her,
deltagerne bør derfor ta med telt eller hengekøye. Lørdag går vi videre via Eikvelta
til Osbakken (ca. 5 km) og overnatter der. Søndag går vi ned til Raufoss (4,5 km).
Deltagerne dekker kostnader for overnatting selv (DNT-priser).
Påmeldingsfrist: 30. mai. Tid og sted for oppmøte avtales ved påmelding.
Turleder: Dienne Versteeg		

926 24 165

dienneversteeg@hotmail.com

grogstad@gmail.com

14.03 Aking, ski og bål i Aurdal
Bli med på aking og ski ved idrettsbanen. Her er det oppkjørte skiløyper og egen
akebakke. Barnas Turlag stiller med varmt bål. Ta med ønsket mat, ski og akebrett,
vi har noen akematter til utlån.
Oppmøte: kl 12 ved idrettsbanen i Aurdal
Turleder: Ina Syversen

901 95 830

20.05 Trilletur
Følg med på vår hjemmeside og FB.
Turleder: Kristin Klevgård

454 52 020

23.05 Tur til Kvitmøsaknatten på Leira
Turen er lett, men litt bratt siste stigningen. Om været er bra koser vi oss på toppen
med medbrakt mat/drikke. Fint utsyn ned mot Leira og Strandefjorden, i det fjerne
ser vi mot fjellene i Hallingdal og Hemsedal. Turen går på merkede stier og litt på
vei. Passer for barn fra 4 - 5 år, de minste kan sitte i bæremeis.
Oppmøte: kl. 10.30 på den innerste parkeringa ved Valdres vidaregåande skule.
Påmeldingsfrist: 20. mai
Turleder: Katrine Celius

984 83 268

celiuskatrine@gmail.com

Trivelig turmål på fine stier. Foto: Erlend Eggen
13.06 Familiefottur til Skardåsen
Turen starter fra Grøslia, og er ca 2,5 km hver vei. Noen motbakker på tur opp, lett
ned igjen. Passer fra 4-5 år og oppover, mindre barn i bæremeis. Ta med niste og
drikke, mulighet for grilling. Pause i gapahuken nedenfor Skardåsen.
Oppmøte: kl 11 i Grøslia. Hit kommer du ved å kjøre forbi Valdres Skisenter
i Skrautvål, så snaue 10 min videre til Grøslia hvor vi parkerer (bom rett etter
skisenteret, 60 kr).
Påmeldingsfrist: 12. juni kl 20
Turleder: Gunhild Rogstad Storsæter
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996 90 799

grogstad@gmail.com
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15.06 Trilletur
Følg med på vår hjemmeside og FB.
Turleder: Kristin Klevgård
454 52 020
18.06 Tacofredag i det fri
Ta fredagstacoen med ut! Vi går/sykler inn til gapahuken som ligger langs
Valdresbane-traseen. Ca 1 km hver vei. Barnas turlag tar med dessert til barna.
Oppmøte: kl 16.30 ved gamle Leira stasjon (gul bygning langs E16, ca 500 m fra
rundkjøringen på Leira, retning Oslo).
Påmeldingsfrist: 16. juni
Turleder: Ina Syversen
901 94 830

Våtdrakt er påbudt pga. temperaturen i elva. Har du egen våtdrakt, vest og hjelm så
ta dette med. Ellers lånes det ut våtdrakter, vest og hjelm.
EOA AS drifter Flåteferd på Begna og har ansvar for flåteguidene, sikkerhet og
gjennomføring av flåteferden. Turen kan bli avlyst ved lav vannføring i elva.
Når vi er tilbake på Nordre Fønhus blir det grilling av pølse. Alle som vil får pølse
og saft. Dersom du vil grille noe annet må du ta med selv.
Oppmøte: kl 18 på Nordre Fønhus Gård, sør for Bagn
Påmeldingsfrist: 17. juni kl 18. NB! Maks 30 plasser, førstemann til mølla.
Turleder: Merethe Lundene
958 45 648
lundene@online.no

Spennende med flåtetur på elva Begna. Foto: Anne Dyve

Fra Synshorn mot heimre Fagerdalen og fjellsjøen Bygdin, Falketind bak. Foto: THS

22.06 Flåteferd på Begna under Fønhusdagene
Også i år tilbyr Barnas Turlag/DNT Ung flåteferd på Begna. Turen passer for barn/
ungdom fra 6 år og oppover. Barn mellom 6 og 10 år må ha med en foresatt. Eldre
barn og ungdommer kan ha med en foresatt.
Gratis for medlemmer i DNT. Er du ikke medlem er det 200 kr for første barn/
ungdom og 300 kr for familie utover ett barn. Åpent for alle.
Turstart i Sparkevik, sør for Bagn. Ferden går gjennom noen kortere stryk og flate
partier før man ender opp ved Fønhus 8 km lengre nede.
Turen varer normalt 3 timer, litt avhengig av vannstand i elva. Ha med tørt skift og
håndkle, for selv om dette er en rolig tur, blir du våt i mindre/større grad. Som fottøy
anbefales våtsko eller joggesko, ha gjerne på varme ullsokker.

21.08 – 22.08 Miniekspedisjon til Synshorn
Turen passer for turvante barn fra 7 år. Lørdag går vi med tunge sekker fra p-plassen
og opp til Synshorn (ca. 2 km, stigning ca. 400 meter). Vi lager leirplass på toppen,
der vi forhåpentligvis kan nyte både solnedgang og soloppgang. Her har vi utsikt til
fjellsjøen Bygdin og de majestetiske fjellene på den ene siden, og Vinstervatnet med
landskapet rundt på den andre siden. Søndag tar vi oss god tid med frokosten før vi
pakker ned leiren og går tilbake til bilene. Deltagerne må sørge for å ha nok mat og
drikke, og være forberedt på å bære alt utstyr.
Oppmøte: På p-plass ved Fagerstrand nær Bygdin, tid avtales ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 15. august
Turleder: Dienne Versteeg		
926 24 165
dienneversteeg@hotmail.com
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Mange muligheter for
fysisk utfoldelse på
Aurdalsåsen. Foto:
Ina Syversen

Gapahukene i Aurdal er et trivelig samlingssted. Foto: Ina Syversen
25.08 Blåbærtur og mat på bål, i Aurdal
Tid for bær – forhåpentligvis! Vi møtes og går inn til gapahukene, lager middag på
bål og spiser. Etterpå blir det blåbærtur i nærområdet - husk bøtte til bæra!
Oppmøte: kl 16.30 ved idrettsplassen i Aurdal
Påmeldingsfrist: 23. juni
Turleder: Ina Syversen
90194 830
05.09 Tur til Smørlifjellet på «Kom deg ut»-dagen!
Barnevennlig tur i slak stigning til toppen (1100 moh), ca. 2 t å gå. Flott utsikt! De
største barna kan gå selv, de minste kan følge med i bæremeis. Vi tar en liten rast på
toppen hvis været tillater det, ta med matpakke og drikke.
Oppmøte: kl 10.30 på Sørre Smørlie, på liten p-plass på venstre side ved hyttefeltet
ca 2 km etter container. Hit kommer du ved å kjøre Månovegen opp fra Leira, og
videre på bomvei (50 kr kontant) opp til Pilset.
Påmeldingsfrist: 3. september
Turleder: Katrine Celius
984 83 268
celiuskatrine@gmail.com
12.09 Tur til lekeskogen på Aurdalsåsen
En tur på barnas premisser, til en plass med hinderløype, husker og dumper som alle
er laget av trær. Vi tar en matpause i løpet av turen som er ca 2,5 km. Varighet ca
3-4 timer t/r
Oppmøte: kl 12 ved Fjellheisen på Danebu (bom 20 kr)
Påmeldingsfrist: 10. september
Turleder: Ina Syversen
901 94 830
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DNT Ung Valdres
Dette er en gruppe i DNT Valdres
rettet mot ungdom 13 – 18 år. Det
er også rom for at 7. klassinger
kan få være med.
Det var ikke satt opp datoer
for aktiviteter da bladet gikk i
trykken, følg med på dntvaldres.
no og facebooksida til DNT Ung
Valdres.
Følgende er likevel planlagt/
åpent:
22.06 Flåteferd på Begna under
Fønhusdagene
(se omtale s. 46 – 47)
Aug/sept Grunnleggende
turlederkurs for DNT Ung
(se omtale s.18)
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SENIORGRUPPA
23.02 Skitur mot Valtjednstølen, Synet og Gomobu
Fra øverste parkering etter bommen på Panoramaveien går vi innover mot
Valtjednstølan. Videre opp mot Synet før vi runder tilbake mot Gomobu og
parkeringen. Fantastisk utsikt hele turen bl.a. mot Skaget og Rundemellen,
Jotunheimen og Hemsedalsfjella. Denne runden kalles «storrunden» og er ca. 18 km,
i lett terreng. Vi ser an vær og føreforhold, så turen blir så lang som gruppa ønsker.
Ta med mat og drikke til pausen samt varme klær.
Oppmøte: kl 09.30 på Shell Fagernes, eller kl 10 ved Joker på Vaset
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
(og Nina 934 84 091)
02.03 Skitur – Saurrunden i ØS
Saurrunden er av dei finaste skiturane i sørre delen av Øystre Slidre. På høgste
punkta på turen er det i fint vêr flott utsikt mot Jotunheimen og Langsua.
Heile runden går i oppkøyrd skiløype (bruk ikkje fjellski). Fyrst over Liaåsen mot
Tansberg, så over Saurshøgde ned til Saursvatna. Vidare ned til gapahuken ved
Kjølen, over Kjølafjellet til Lie og ned att til parkeringsplassen.
Turen er ca. 17 km, og middels tung. Høgdeskilnaden totalt ca. 650 m.
Vi skal inn i snaufjellet, så kle deg godt, og ha med ekstra tøy, sitjeunderlag og godt
med niste og varm drikke. Kartblad: Skiløyper Øystre Slidre 2015 – 2016. Turen kan
bli lagt om eller flytta dersom veret blir for vanskeleg.
Oppmøte: kl 10 ved Shell Fagernes, eller avtal annan stad med turleiar. Turen startar
frå parkeringsplassen ved Reina eit par km aust for Juvikåsen.
Påmeldingsfrist: 28. februar kl. 18
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen
481 42 002
mahanseg@online.no
23.03 Båltur til gapahuken Skardåsen
Vi starter fra Skrautvål skisenter, går hundeløypa opp til Skardåsen og videre til
gapahuken. Der tenner vi opp i bålpanna og hygger oss før vi kjører ned til skisentret
igjen. Evt. bruker vi skihytta på toppen. Også der griller vi på ovnen, været
bestemmer. Ta med bålmat og drikke, turen tar ca 4 t.
Oppmøte: kl 10 ved Shell på Fagernes, kjører samlet opp i skisentret.
Påmeldingsfrist: 21. mars
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
est-c@online.no
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Utsyn frå Saursløypa mot Vennisfjell og Slettefjell. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
07.04 Skitur vestover på Valdresflye
En fin tur i lett terreng, med start på toppen av Flye. Vi går i retning Torfinnsbu, så
langt til vi kan se ned på fjellsjøen Bygdin. Vi snur og går samme rute tilbake. Ta
med mat og drikke, husk å ha med/på varme klær. Best med fjellski.
Oppmøte: kl 09.30 på Shell Fagernes, eller kl 10.15 på Beitostølen bensin
Påmeldingsfrist: 5. april
Turleder: Ester Christensen
918 18 842		
est-c@online.no
13.04 Fjellskitur til Store Nuten på Valdresflye
Store Nuten (1541 m) er av toppane på Flye som ligg nærast fylkesvegen. Frå
toppen er det flott utsyn mot mange 2000-metertoppar i Jotunheimen.
Turstart frå vegen litt oppi bakkane mot toppen av Valdresflye, i slak stigning. Er
vêret bra legg vi tilbaketuren rundt Steinstogonuten. Høgdeskilnad ca. 300 m. Turen
er 8 – 10 km t/r. På denne turen anbefaler vi fjellski. Ta med feller.
Heile turen går i høgfjellet, viktig med vindtette og varme klede, og ekstra tøy i
sekken. Ta med rikeleg med varm drikke og niste, og snøspade om du har. Kart:
Turkart Øystre Slidre 1:50 000 Mesterkart
Oppmøte: kl 09.30 på Shell på Fagernes, eller etter avtale med turleiar. Vi reknar
med å vera tilbake på Fagernes til kl. 16.30
Påmeldingsfrist: 11. april kl. 18. Du får tips om pakkeliste etter påmelding.
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
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Flott bygning ved folkehøgskulen på Leira. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
11.05 Kulturhistorisk sykkeltur på Valdresbanevegen Fagernes – Aurdal t/r
Turen går langs traseen til den nedlagde Valdresbanen, og er ca 28 km t/r. Tema for
i år er arkitektur, og vi ser på utvalde byggestilar på strekninga Leira – Aurdal. Det
blir mange stopp på tur sørover, færre på veg tilbake.
Ta med niste og drikke. Kanskje vi går innom ein stad for å kjøpa ein kopp kaffi.
Oppmøte: kl 10.30 ved Valdres folkemuseum på Fagernes
Påmeldingsfrist: 9. mai kl. 18
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
18.05 Kveldstur til
krigsminnet Bagnsbergatn
Dette er en tur for å minnes
og hedre de som slåss for vår
frihet i april 1940. Turstart
fra Bakeriet i Bagn, først
et stykke på gamle E16,
så på gammel vei/sti opp
gjenom Gråbeinhølet der
det var harde kamper. Flere
informasjonstavler. God
kaffepause på Bagnsbergatn,
Foto: THS
er vi heldige får vi en som kan
vise oss rundt.
Turen er ca 5 km tur/retur, og vi bruker ca 3 timer. Kart Norgesserien Fagernes.
Oppmøte: kl 17 på Shell Fagernes, for evt. samkjøring.
Påmeldingsfrist: 16. mai
Turleder: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507
kafjell047@live.no
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Vindhellavegen er stor vegkunst. Foto: Tor Harald Skogheim
01.06 Kongevegen over Filefjell
En fantastisk historisk rute med mange severdigheter. Turstart ved Borgund
stavkyrkje. Vi går først ned Vindhellavegen, med høye, oppmurte hårnålsvinger.
Videre ned Øygardsvegen og strekningen forbi Galdane, med besøk på den
restaurerte husmannsplassen Galdane. Vel nede ved Seltun blir vi hentet i buss eller
taxi og kjørt tilbake til Borgund Stavkyrkje.
Turen er 12 km, og vi beregner å bruke hele dagen for å ha tid til å se alt det flotte vi
passerer. Ta med rikelig mat/drikke, og gode sko og klær etter været.
Oppmøte: kl 10 ved Borgund stavkyrkje.
Påmeldingsfrist: 25. mai kl 20. Vær OBS på fristen pga bestilling av buss/taxi.
Turleder: Nina Horn Steindebakken
934 84 091
n-steind@online.no
29.06 Dagstur til Nylen (1017 m) i Nord-Torpa
Vi skal i det området som den gamle øst-vest veien gikk, kalt «Frugevegen».
Turstart på Nysetra. Litt bratt i starten, men lett terreng, og flott utsikt på toppen. Ta
med mat/drikke, og gode sko (noe bløtt). Turen tar ca. 3 timer t/r.
Vi tar en liten tur ekstra. Enten til Munkhatthøgda (998 m), nær Gamlesætra, eller til
Munkekapellet ved Lisetra. Vi kan evt. kjøpe mat på Synnfjellporten.
Oppmøte: kl 9 ved Shell Fagernes for evt. samkjøring.
Påmeldingsfrist: 27. juni
Turleder: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507
kafjell047@live.no
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20.07 Rundtur ved Mellene
Dette er en fin tur rundt Mellene med masser av fin utsikt mot Jotunheimen.
Turstart ved Turrsjøen, langs sti mot Rundemellin. Noe før toppen tar vi til høgre,
retning Rabalsmellin, og følger sti som etter hvert svinger ned til Rabalsvatnet. Så
tilbake til Turrsjøen (evt. kan vi gå opp på høgste toppen av Rabalsmellin før vi går
ned til Rabalsvatnet). Turen er småkupert, med fin utsikt mot Jotunheimen. Husk
gode sko, og mat/drikke. Turen tar ca 4 – 5 timer.
Oppmøte: kl 10 på Shell Fagernes
Påmeldingsfrist: 18. juli
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
est-c@online.no
27.07 Sykkeltur på Stølsvidda
Nyt utsikta mot Jotunheimen og mot toppar i Hemsedal, Vestre Slidre og Vang!
Turen er ca. 35 km lang. Vi startar syklinga ved parkeringsplassen nedst i
alpinanlegget ved Gomobu, følgjer Panoramavegen i slak stigning ca. 2 km. Der
tar vi av stølsvegen i slak utforbakke mot Krististølen og ca. 6 km ned til Flyvatnet
(Storfjorden). Så langs Tisleivegen ca. 7 km (rimeleg flat) til Langestølen kolonial.
God matpause her, mogleg å kjøpa mat og drikke.
Turen går så på stølsveg opp til Brattåsen. Dette er den tyngste delen av turen, stort
sett med lang og ikkje for tung stigning, men med nokre bratte kneikar i starten. Før
vi når Brattåsen, syklar vi gjennom stølsgrenda Tyrisholt. Her ligg DNT Valdres
si einaste hytte som blir leigd av stølseigaren der. Her kryssar vi også «Stølsruta
i Valdres», som DNT Valdres har ansvaret for. Denne ruta går frå Merket i
Tisleidalen via Stølsvidda og ned i Vang.
Frå Brattåsen syklar vi tilbake til Gomobu via Valtjernstølen. Denne etappen er
svært lett med lange, slake utforbakkar og flater, noko brattare på slutten.
Turen går på god grusveg og eignar seg for dei fleste syklar. Ta med ekstra
sykkelslange, sykkelpumpe og lappesaker. Hugs sykkelhjelm og refleksvest. Vi
syklar på trafikkert veg. Turen går i ope lende, kle deg difor godt og ta med rikeleg
med mat og drikke. Det blir fleire pausar under vegs. Kart: Vestre Slidre turkart 1:
50 000 Vestre Slidre fjellstyre
Oppmøte: kl 9 på Shell Fagernes, eller avtal med turleiar ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 25. juli kl. 18
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
03.08 Tur til Raudhorn på Slettefjell (Kremtopp i år)
Turstart fra Slettefjellveien (bomvei). Vi går sidevei mot Hølastølen (ca 20 min), så
sti videre til Raudhorn, i lettgått terreng med 200 - 300 m stigning. Flere steder med
flott utsikt inn i Jotunheimen og ned i Rauddalen. Turen tar 4 - 5 timer inkludert
pauser. Ta med mat og drikke til pausen, og ha gode sko.
Oppmøte: kl 09.30 på Shell Fagernes, kl 10.15 ved Beitostølen bensin.
Påmeldingsfrist: 1. august
Turleder: Ester Christensen 918 18 842 (og Beate 924 31 969)
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På Tyrisholt leier DNT Valdres denne hytta. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Raudhorn er eit flott turmål, her sett frå søraust. Foto: THS
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DNT-hytta
Fondsbu på
Eidsbugarden.
Foto: THS
09.08 – 10.08 Todagerstur fra Gjendebu til Fondsbu
Vi tar morgenbåt fra Gjendesheim til Gjendebu, og går stien mot Fondsbu, først
gjennom skogen langs elva. Høyere opp flater det ut og vi får utsikt til de flotte
fjellene i Jotunheimen. Vi krysser elva Høystakka på hengebru, så i svinger ned mot
fjellsjøen Bygdin og langs denne til Eidsbugarden, hele tida på god sti. Turen er 18
km, ingen bratte stigninger. Vi bruker dagen og tar gode pauser.
Overnatting på Fondsbu, som ikke minst er kjent for deilig mat. Neste dag går vi en
tur i området før vi tar båten M/B Bitihorn tilbake til Bygdin Hotell. Pris: ca. 1400
kr inkl. båt, overnatting og mat.
Påmeldingsfrist: 15. august kl. 20. Mer informasjon sendes de påmeldte.
Turleder: Beate Sunde Knutsen
924 31 969
beatesundek@hotmail.com
18.08 – 20.08 Tredagerstur til Liomseter (i Langsua nasjonalpark)
Undervegs mot Liomseter stoppar vi og går opp til Røssjøkollen, (tar ca 2 – 3 t).
Retur samme veg, kjører videre til Liomseter, får rom og hygger oss før middag.
Torsdag blir det rundtur over Skeikampen og Skyttarbufjellet (flott utsikt). Turen tar
ca 5 - 6 t inkl. pauser. Tilbake til Liomseter for middag/overnatting.
Fredag, på veg heimover, stoppar vi for å gå til Spåtind (1414 m), høgste fjelltoppen
i Synnfjell-massivet. Den har kanskje vidaste utsynet i heile Valdres. I fint vêr kan
du sjå Gaustastoppen, Hallingskarvet, fjell i Hemsedal, mange av fjella i Valdres,
Jotunheimen, Dovrefjell og Rondane, for å nemnda nokre. Turen går langs godt
merka sti, er ca. 6 km ein veg, høgdeskilnad er 400 m. Meir om turar i Synnfjellet
finn du i den nye turboka «På tur i Valdres øst» utgjeven av DNT Valdres og
Glittertind forlag. Kart: Langsua nasjonalpark 1: 50 000 Oppmøte: kl 9 på Shell
Fagernes onsdag 18. aug, kjører samla mot Liomseter.
Påmeldingsfrist: 1. august (avgrensa delt.). Pakkeliste/mer info ved påmelding.
Turleder: Ester Christensen 918 18 842 (og Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002)
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Utsyn ned mot Sjodalen, og mot Gjendesheim (t.v.). Foto: Bjørn Vegard Johnsen

24.08 Fottur Heimdalen – Sjodalen
Heimdalen er ei bortgøymt naturperle, med spanande historie heilt frå
mellomalderen til i dag. På turen får vi også utsyn mot høgfjell og alpine tindar.
Turstart i Heimdalsmunnen, på umerka, men lett og tydeleg sti ned til Sandbakkbue
i Øvre Heimdalen (ei av dei opne buene til ØS fjellstyre). God pause her. Vidare
følgjer vi DNT-stigen over fjellet mot Maurvangen. Det er litt bratt opp lia, så over
flya mellom Brurskarsknappane og Heimdalshøe, med flott utsyn mot tindane i
Leirungsdalen og rundt Gjende. Turen endar ved fylkesveg 51 mellom Maurvangen
og parkeringsplassen ved Vargebakken. Vi må organisere slik at vi har bilar både
ved start og «mål».
Sjølve fotturen er på ca. 10 km og varar 4 – 5 timar. Ingen spesielt krevjande parti,
men du må vera i god fysisk form. Ha på/med klede og sko for alle slag vêr (fleire
blaute parti) samt godt med mat og drikke.
Ved for dårleg vêr kan turen bli lagt om eller avkorta.
Oppmøte: kl 08.30 ved Shell Fagernes, kl 08.50 v/ tidl. Coop Rogne, 09.10 ved
Coop på Heggenes, kl. 09.25 ved turistinfo. på Beitostølen.
Påmeldingsfrist: 22. august kl. 18
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
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07.09 Ølnesseterfjellet i Sør-Aurdal
En spennende tur med mye historie, blant annet om Kongevegen, og fin utsikt.
Vi starter vandringen ved Ølnessætrin og går langs Kongevegen til Barneslette,
hvor vi har en stopp, og hører historien bak navnet (kulturminne). Så går vi over
Ølnessæterfjellet mot Bjødalsfjellet, går en rundtur tilbake til Kongevegen og tilbake
til bilene. Vi har med en lokal guide, som forteller om stedene. Ha med mat og
drikke til pausene, og gode sko
Oppmøte: kl 09.30 på Shell på Fagernes, kl 10 på Valdrestunet i Bagn (bomvei).
Påmeldingsfrist: 5. september
Turleder: Ester Christensen

918 18 842

est-c@online.no

21.09 Sykkeltur Juvikåsen – Tansberghøgde t/r
Tur for deg som ynskjer ein passe lang og ikkje for tung sykkeltur i haustfjellet.
Start på Juvikåsen, og vi syklar på god grusveg til høgste punktet på stølsvegen (ca.
10 km, 90 høgdemeter). Siste bakken opp mot Tansberghøgda er bratt men ganske
kort. Her går vi (utan syklar) nokre hundre meter på tydeleg og lett stig bort til
varden rett over stølane på Tansberg (1067 m). Utsikt i alle retningar. God matpause
her før retur same veg. Bruk vanleg tursykkel (t.d. hybrid eller terrengsykkel).
Hugs sykkelhjelm og refleksvest, og ta med ekstra sykkelslange, sykkelpumpe og
lappesaker. Niste og varm drikke er godt, pakk i liten ryggsekk. Ta på/med godt med
klede, hausten kan vera kald i fjellet.
Oppmøte: kl 10 på Shell Fagernes. Køyrer via Melbybråten til Juvikåsen (bom).
Påmeldingsfrist: 19. september kl. 18
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen

481 42 002

Haustfargar på Tansberghøgda, sett mot Etnelie. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

mahanseg@online.no

15.10 Dagstur rundt Fagernes
Været avgjør hvor vi går. Det blir en tur på 2 - 3 timer. Vi avslutter med å gå på
kafé og koser oss.
Oppmøte: kl 10 på Shell Fagernes
Påmeldingsfrist: 13. oktober
Turleder: Kari Borgny Fjelltun

975 61 507

kafjell047@live.no

Mot Fagernes og Strandefjorden, Vesleøye og Storøye. Foto: Nils Rogn
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TURPROGRAM 2021
– med atterhald om korona, vêr og føre...!

07.03

Kom-deg-ut-dagen, kl 12.00. Grilling og uteleik på Åsvang.

07.03

Årsmøte på Åsvang kl 14.00.

03.07 - 04.07 Telttur i Hestebøtn. Barnevenleg.
07.08 - 08.08 Jubileumstur i Vang – meir info kjem.

Jens fant kjærligheten
på Besseggen
Da Jens stoppet for å kjøpe seg en matbit på vei opp til Gjendesheim, var det noen
som stjal det nye kameraet hans. Etter en rask prat med Gjensidige, skjønte han
at reiseforsikringen han kjøpte i forbindelse med Spania-turen i februar også gjaldt
på bensinstasjoner i Valdres. Dette var så oppløftende at han holdt et rekordhøyt
tempo på fjellturen. Akkurat høyt nok til å nå midten av Besseggen samtidig som
morgenfuglen Maja var på vei ned. Refleksjonene fra Bessvatnet
fikk øynene hennes til å skinne. Det ble kjærlighet ved første blikk.

05.09

«Kom-deg-ut»-dagen. Øyre (frå Bøastølane). Barnevenleg.

30.10

Barnas Turlag. Skumringstur til Laglim. Sjå opp for nøkken…. !

Kontakt: Eli Belsheim

926 94 609

NB! Alle turane blir annonserte på facebook-sida vår eller vangturlag.org
Velkomne på tur
Helsing frå styret

Det er godt å være forberedt. Som medlem av DNT kan du få ekstra gode
betingelser på noen av markedets beste private skadeforsikringer, og rask hjelp
om ikke alt skulle gå etter planen.

A13_0272/10.2017

Ring oss på 61 34 76 00 eller les mer på gjensidige.no/turistforeningen
for å få vite mer.
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«Kremtoppjakten 2021»

Krus som premie
For å få krus som premie for 2021 er det også denne gang krav om 10 fullførte
topper for voksne og 5 for barn. Kruset er gratis for alle som oppfyller kravet og
sender inn registreringen. Kruset får logo i årets farge, logoen til DNT Valdres samt
et fullfargebilde av en av toppene som var med.

02

I V

1

R

12 K

PE

Vi fortsetter med turtilbudet «Kremtoppjakten», med 12 topper/høgdepunkt rundt
om i Valdres som turmål (se tabell under).
MT Okasser
I fjor gjorde smittesituasjonen at vi måtteEdroppe
P og bøker. Slik blir det i år
R
også, trolig bare et enkelt skilt på toppen for å vise at du er på rett plass.
Et par deltagere har stilt spørsmål ved navnet Kremtoppjakten, de synes ikke alle
toppene er spektakulære nok. Vi har vurdert innspillet, men har valgt å beholde
navnet siden dette er velkjent og innarbeidet gjennom flere år.
Vi håper at mange vil delta i og ha glede av også årets Kremtoppjakt!
A juni – 26. september
Tidsperiode: 20.
2
L

Kruset som var premie i 2019, med Skaget som motiv

DRES

Årets topper:
Navn
Himalaya (på Tonsåsen)
Spåtind (på Synnfjellet)
Binnhovdknatten (på Aurdalsåsen)
Falken (i Tisleidalen)
Kristiansmokollen (i Begnadalen)
Sæterknatten (ved Vassfaret)
Syndisfjellet (frå Sonja-varden)
Kruk-knappen på Gilafjellet
Horntind (ved Tyin)
Raudhorn (på Slettefjell)
Øystre Fagerdalshøe (på Valdresflye)
Rabalsmellin (NB ved sikteskiva)

Høgde
Kommune
826 m	Etnedal
1414 m	Etnedal
1165 m
Nord-Aurdal
1185 m
Nord-Aurdal
493 m	Sør-Aurdal
1137 m	Sør-Aurdal
1117 m
Vestre Slidre
1565 m
Vang
1454 m
Vang
1143 m
Vang
1504 m
Vang
1111 m
Øystre Slidre

Fine uttrekkspremier
Sport 1 på Leira sponser også i år Kremtoppjakten med noen fine premier. Disse
trekkes ut blant barn og voksne som har oppfylt kravet og sendt inn. Uttrekning vil
foregå på høstmøtet i DNT Valdres. Stor takk til Sport 1 på Leira!
Registrering
DNT har en egen app, (DNT SjekkUT), hvor vi vil legge inn toppene slik at dere
kan registrere der. Vi anbefaler likevel at dere tar en skjermdump (screenshot) og
sender på mail til oss når dere har registrert alle toppene.
Mer informasjon kommer på nettsidene våre når sommeren nærmer seg.

GOD JAKT!

Fellesturer
Også i år har DNT Valdres fellesturer med turleder til flere av toppene i løpet av
sommeren/høsten. Tidspunkt for turene fremgår av aktivitetsprogrammet.
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Turprogrammet har tre skiturer på Valdresflye, her mot Store Nuten. Foto: THS

64
Mellene
er eit flott turområde, her utsyn vestover frå Rundemellen. Foto: THS

