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Kommende aktiviteter 

[11.—12. april] 

Skitur Finse—Geiterygghytta 

[19. april] 

Vårtur, Barnas Turlag 

Klatring, DNT ung 

[28. april] 

Rusletur, Seniorgruppa 

Se http://ringerike.turistforeningen.no 

for fullstendig program. 

Takk til Karsten Lien for fire  

fremragende år som styreleder ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det  som har imponert den  

avtroppende styrelederen aller mest  

er den flotte dugnadsånden i fore-

ningen. Den er i følge Karsten like for-

midabel på alle nivåer. Han takker 

for godt samarbeid  med styret og 

andre tillitsvalgte, og ikke minst med 

daglig leder Vibeke. 

Kjære medlem! 

Som forening jobber vi for å bli  sterkere og enda mer 

synlig.  Det skjer spennende ting i turistforeningen som vi 

ønsker å informere om. Vi har nylig flyttet inn i nye lokaler 

i Osloveien 10 og vi har økt bemanningen på kontoret 

med en medarbeider. Vi har også nylig hatt årsmøte der 

vi besluttet å endre navn til DNT Ringerike. Ny leder i  sty-

ret er også valgt. Les mer om det i dette 

som er vårt aller første nyhetsbrev. 

Turhilsen fra daglig leder  

Vibeke  

 

Årsmøte  

Årsmøte er et flott møtepunkt for medlemmer, tillitsvalgte, 

administrasjon og styre der årsberetning og regnskap 

godkjennes. Daglig leder hadde også i år gleden av å 

presentere gode tall. Ny strategiplan ble også presentert, 

men årets store sak var nok at forslag til nytt navn ble lagt 

frem og vedtatt. Vårt nye navn er DNT Ringerike. 

Etter kaffe og kake avsluttet vi årsmøte med Bjørn Geirr 

Harsson sitt foredrag «Realisering av en drøm– gå Norge 

på langs». Mange kjente nok på sine turlengsler underveis  

gjennom fantastiske naturbilder, morsomme historier og 

anekdoter. Bildet er tatt fra Krokskogen med utsikt mot Vik 

og i bakgrunnen skimtes Norefjell (som ligger 4 dagsmar-

sjer unna).  

 

 

 

Nytt navn og ny logo 

Det er selvsagt 

med litt vemod at 

vi nå skifter navn 

og får ny logo. Års-

møte støttet sty-

rets forslag om en 

navneendring  

med 55 mot 9 stemmer. Med nytt 

navn og logo jobber vi mot å bli 

en enda mer synlig og sterkere 

turistforening. Våre verdier og tra-

disjoner er fortsatt viktige og slag-

ordet «Skauleis til fjells!» er med 

oss videre.  

Nyhetsbrev, mars 2015 

 Foto: Bjørn Geirr Harsson 
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TUSEN TAKK FOR INNSATSEN! 

Jan Fredriksen har vært koiesjef på 

Grønknutkoia i snart 39 år. Han ble 

hedret på årsmøtet med blomster-

oppsats og stående applaus. Vel-

dig fortjent! 

 

Ny styreleder og nytt styre 

Vi er svært glad for at 

Erik Brenden har tak-

ket ja til styreleder vervet.  På årsmøtet ble Erik for-

melt valgt til ny leder i DNT Ringerike sammen med 

det nye styret. Vi gratulerer og vi ønsker også nye sty-

remedlemmer lykke til med sine verv! 

Ny ansatt 

Hege Ballari Rindal er ansatt i 40 % stilling 

på kontoret. Hege er Finnmarking, men 

har 20 års jubileum som innflytter til Ring-

erike i år. Hennes  fagbakgrunn er ho-

vedsakelig markedsføring, pedagogikk 

og friluftsliv. Hun har erfaring fra mar-

kedsanalysebransjen men valgte for fire 

år siden  læreryrket som hun nå skal 

kombinere med jobben i DNT Ringerike. Hun har det siste 

året også sittet i styret til foreningen og gleder seg til job-

be med og for medlemmene våre. Hege har også gle-

den av å presentere månedens dikt. 

Nytt kontorlokale 

Ringerikes Turistforening har flyttet til nye lokaler i Oslo-

veien 10 i Hønefoss, i den gamle regimentsgården, rett 

overfor Hønefoss videregående skole ("yrkesskolen").  

Åpningstidene er som tidligere mandager kl. 16.00-20.00, 

torsdager kl. 16.00-19.00.  Ta kontakt med oss om det er 

noe du lurer på og stikk gjerne innom for en turprat!   

Ny facebook side 

Ny facebook side kommer like over påske—følg med! 

Til slutt... 

Vi vil til slutt få ønske alle våre medlemmer en riktig god 

påske enten du er i området vårt, på en av koiene våre 

eller et helt annet sted — GOD PÅSKE!  

 

 

Månedens dikt   

 Nord  

 Se oftere mot nord. 

 Gå mot vinden, og du får rødere kinn. 

 Finn den ulendte stien. Hold den. 

 Den er kortere. 

 Nord er best. 

 Vinterens flammehimmel, 

 sommernattens solmirakel 

 Gå mot vinden. Klyv berg. 

 Se mot nord. 

 Oftere. 

 Det er langt, dette landet. 

 Det meste er nord. 

 Rolf Jacobsen (1907-1994) 

Andre nyheter 

Styret 2015: 

Leder:           Erik Brenden   

Nestleder:           Erik Lunde    

Sekretær:            Finn Granum  

Styremedlem:     Karin Solberg    

Styremedlem:     Janne Marit Ellingsen 

Varamedlem:     Karsten Lien    

Varamedlem:     Ingeborg Stensli  

Varamedlem:     Odd F. Tangen   

Varamedlem:     Tom Finnerud  


