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Selvklebende

Vi jubilerer!
2016 er jubileumsår for DNT Valdres, i sommer rundet vi 5 år. Vi kan imidlertid
skryte av lange og solide tradisjoner og røtter. Valdres Tur- og Fjellsportlag
ble etablert i 1982. De besluttet å søke om opptak i DNT i februar 2011. DNT
Valdres er dermed en direkte videreføring av Valdres Tur- og Fjellsportlag. Til
sammen utgjør dette 34 år med erfaring og arbeid for et enkelt, aktivt, allsidig og
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Våre
forfedre gikk også på tur før vi ble organisert. Her i Valdres gikk de nok mest på
nytteturer for å plukke bær og sopp, sanke egg, jakte, fiske, samle rekved, stikke torv
eller til annet arbeid i utmark eller i fjellet som de kunne «gjøre en tur» av. Tur- og
friluftstradisjonene i Valdres er lange!
Når vi jubilerer er det naturlig å tenke over hvor vi er og hvor vi vil. Vi har god
grunn til å feire! Medlemstallet er stadig voksende. Det har aldri vært større.
Aktivitetstilbudet er variert. Vi har stor spredning både når det gjelder geografi,
innhold og vanskelighetsgrad på våre aktiviteter. Vi har engasjerte og dyktige
turledere, en svært driftig seniorgruppe, styremedlemmer som gjør en glimrende
innsats, samt flotte folk som bidrar på dugnad. Alt basert på frivillig innsats!
En stor suksess i år er jakten på kremtopper i Valdres. I spissen står «arkitekt og
jordmor» Morten Helgesen, godt hjulpet av en solid gjeng med verter for de ulike
toppene. Tiltaket var inspirert av kommunetoppjakten i Friluftslivets år 2015,
hvor målet var å gå på høyeste punkt i alle de seks Valdreskommunene. I sommer
virker det som om det har tatt helt av. Mange barn og voksne har allerede levert inn
dokumentasjon på fullførte turer. Det skal bli spennende å se om vi innen medio
oktober runder 20.000 navnetrekk totalt i bøkene.
Historiske turmål viser seg også å være svært populære. En av turene med mange
deltakere så langt i år var åpningen av Fønhusstien til Tjuvhanshola, et samarbeid
mellom Mikkjel Fønhus-foreningen og DNT Valdres. 55 deltakere møtte opp på
auståsen i Begnadalen for å se hvor Tjuvhans, som er hovedperson i debutboka
«Skoggangsmand» fra 1917, levde gjemt i årevis etter et slagsmål. Bonus på turen
var en fantastisk bra dramatisering av selve historien ved Elling Weimodet (som
Tjuvhans) og LivBarbro Weimodet (som Ingrid), godt hjulpet av Åse Østgård Hagen
fra Mikkjel Fønhus-foreningen – som gjør et fantastisk arbeid for å fremme Mikkjel
Fønhus, ofte omtalt som den første naturverneren, sitt forfatterskap og liv!
(www.mikkjelfonhus.no).
Vi har imidlertid fortsatt en veg å gå på mange områder. Vi har plass til mange
flere, både aktive som vil delta på turer, lede turer eller delta på dugnad, men også
til folk som kun vil støtte en god sak. Vi trenger spesielt ildsjeler til å koordinere og
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Natur, kultur og historie – og stor dugnadsinnsats. Foto: Torkjell Haugen

videreutvikle aktiviteten i Barnas Turlag, samt ildsjeler som kan være med å etablere
et eget tilbud til ungdom. Gode naturopplevelser for barn og unge gir gode minner
og mestringserfaringer. Dette øker også sjansen for at de senere vil bidra til å bevare
natur- og kulturgrunnlaget for kommende generasjoner. Vi trenger også medlemmer
som vil bidra til å invitere og integrere våre nye landsmenn til deltakelse i våre
aktiviteter. Ta gjerne med en ny hver på neste tur!
På medlemsmøtet den 10. oktober vil vi markere 5-årsjubileet litt. Møtet åpner med
et kulturelt innslag med elever fra FRIKAR. Tor Harald Skogheim vil kort trekke
de historiske linjene fra oppstart av Valdres Tur- og Fjellsportlag i 1982 og fram
til i dag. Vi får også besøk av Nils Øveraas, generalsekretæren i DNT. Han vil
fortelle om hva de arbeider med i DNT sentralt og om DNTs visjoner for framtida.
Det vil bli enkel bevertning – før Tor Harald holder bildeforedrag fra turer på
Helgelandskysten, på Hamarøy og til topps på Stetind.
Velkommen til medlemsmøte og jubileum!
Merethe Lundene
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På møtet blir det bildeforedrag om turer i Nordland, til blant annet «Syv Søstre» (t.v.) og fra tur
på Stetind. Foto: Tor Harald Skogheim

6,8 mill til lokalt engasjement
Vi ønsker at Valdres skal være et godt sted å bo, det vil gjøre gjennom å
beholde arbeidsplasser og bidra til utvikling.
Vi eies 100% av to lokale sparebankstiftelser og vårt overskudd går derfor
tilbake til lokalsamfunnet.
I 2015 bidro vi med over 6,8 millioner kroner i sponsing og støtte til
små og store prosjekter, arrangementer, lag og foreninger i Valdres og
Hallingdal.

Det er bra for Valdres og det er bra for oss!

Jubileumsmøte i DNT Valdres
Mandag 10. oktober kl. 18.30
Sted: Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira
PROGRAM:
• Kulturelt innslag ved elever fra FRIKAR
• Fra Fjellsportlaget til DNT Valdres. Kort historisk tilbakeblikk på
35 aktive år, ved Tor Harald Skogheim
• Friluftsliv – frivillighet – fellesskap – folkehelse. DNT i medvind.
Ved Nils Øveraas, generalsekretær i DNT.
• Pause med enkel bevertning (gratis)
• Fra Syv Søstre til Stetind. Bildeforedrag fra sommarturer på Helgelandskysten, Hamarøy og på Stetind, ved Tor Harald Skogheim
VEL MØTT!

www.sb1.no
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Turprogram for seinhøst/tidligvinter
Oppdatert informasjon på www.dntvaldres.no

Kveldsmoro på ski. Foto: Morten Helgesen
Alternativ Halloween-feiring i Barnas Turlag. Foto: Hanne Norun E. Enger
2016
1. oktober
10. oktober
16. oktober
31. oktober
6. november
10. eller 11. des

Tur til Hallingsteinen på Smådalsfjellet, Vang Turlag
Medlemsmøte/5-årsjubileum, Valdres vdg. skule
Tur til Grindane i Vang
Alternativ Halloween-feiring. Barnas Turlag
GPS videregående kurs, Valdres vdg. skule
Skitur på Valdresflye, evt. mot Rasletind

31.10 Alternativ Halloween feiring
Et stemningsfullt og fint arrangement som alternativ til knask eller knep, kjøpepress
og handelsstyrte aktiviteter denne kvelden. Det blir postløype etter reflekser i skogen, bål, varm saft og spennende eventyrfortelling. Varer ca 2 t.

2017
Jan eller februar
Måneskinnsskitur? (følg med på dntvaldres.no)
Søndag 5. februar «Krokskitur» med Barnas Turlag, i Skrautvål (se omtale)
Krokskitur - en annerledes skiopplevelse med Barnas Turlag
Idet mørket senker seg på, inviterer vi dere til å legge ut på en spennende skitur i
spennende løyper, krokete og svingete som bare det. Under portaler, mellom trær,
over småhauger, hit og dit, på en liten eventyrreise gjennom den fineste vinterskogen. Underveis, dukker det forhåpentligvis opp små opplyste poster med noen overraskelser. Turen avsluttes med en spennende nedoverbakke (men den kan man unngå
ved å kjøre ned i vanlig skiløype).

Oppmøte: kl 17 på Turmo i Aurdal. Hit kommer du via Aurdal, ned til Aurdal
fjordcamping, og tar til venstre rett etter brua. Så inn grusvei til venstre til parkering.
Fakler ved innkjøring. Ta med lommelykt og litt å grille.

Etterpå blir det aking (vi har matter), grilling og saft i området ved klubbhuset. Det
er også mulig å komme seg inn å varme seg litt.
Ta med egen mat til grillen. Barnas Turlag holder saft samt overraskelser underveis
i skogen. PS! Det mest stemningsfulle er å gå uten hodelykt, men vi anbefaler å ha
med lykt sånn for sikkerhets skyld.

Info: Hanne Norunn E. Enger

Frammøte søndag 5. februar klokka 17.30 ved Valdres skisenter i Skrautvål
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971 44 684

hanne-norunn@hotmail.com
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Omtaler av turer/aktiviteter i DNT Valdres mars – september

HOVEDLAGET:

Spennene å høre på Catharina, Tor-Ola og Julie. Foto: Jørgen Wangensteen

Årsmøtet i DNT Valdres 14. mars
Foto: Torkjell Haugen

Grunnleggende GPS-kurs 13. mars
WGS84, UTM-UPS, GPS, GLONASS, Waypoint og BackTrack, ord og uttrykk som
for den uinnvidde må betegnes som «greske». Men for de 5 deltagerne på grunnleggende GPS-kurs er dette nå kjente forkortelser og ord.
Etter litt repetisjon av kart og navigasjonsteori, startet vi med gjennomgang av
grunnleggende oppsett på GPS-ene til den enkelte. Etter hvert ble det lagt inn veipunkt, som senere skulle danne grunnlag for å legge inn en rute. I denne operasjonen
ble deltagerne godt kjent med de ulike funksjonene på sin GPS.
Ruten som ble lagt inn ble senere brukt i den praktiske delen, hvor de på egenhånd
skulle navigere gjennom det som var lagt inn på GPSen. Alle kursdeltagere klarte
på en utmerket måte å navigere seg rundt på ruten, noe som da kunne betraktes som
selve «eksamen» på kurset.
Men det ble understreket av kursansvarlig at dette kun var første skritt på veien til å
lære de muligheter som GPS gir for sikker navigasjon. Den videre trening og øving
må deltakerne selv stå for gjennom hyppig bruk av GPS sammen med kart og kompass når de er på tur i skog og mark.
Referent og kursleder: Torkjell Haugen
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Nesten 50 møtte fram, for det skulle også være to spennende bildeforedrag. Men
først var det vanlige årsmøtesaker (protokoll fra årsmøtet finnes på heimesida).
Tur til Peru
Trond Vatn viste bilder og fortalte om turen i 2015, der to vennepar blant annet gikk
Inkastien til «byen» Machu Picchu, omgitt av fjell opp mot 6000 moh.
Inkabyen ble gjenoppdaget i 1911. Den har fått verdensarvstatus og blitt utropt som
et av verdens syv nye underverker. Antallet turister har blitt så stort at eksperter
roper varsku: De frykter at alle skosålene skal slite ned de gamle steinmurene.
Ett år i Vassfaret
Tor-Ola Skogstads ønske til 50-årsdagen var å leve ett år i villmarka sammen med
familien. Etter grundige familieråd og mye planlegging flyttet alle fire høsten 2010
til den hundre år gamle Suluvasshytta inne i Vassfaret.
Tor-Ola, Catharina og døtrene Thea (10) og Julie (9), skulle bo på ett rom med to
senger, ett bord og noen sittekrakker. Uten strøm eller innlagt vann, og seks kilometer til bilvei. Enkle boforhold, men store muligheter for flotte naturopplevelser. All
matlagingen foregikk utendørs i bålpanne. De fisket så mye som mulig, slik at det
var mange måltider med fisk. Daglig var det mange praktiske gjøremål, i tillegg til
at de utnyttet tiden til flotte turer. På vannet nedenfor hytta hadde de skøytebane hele
vinteren og her trente de også fotball.
De observerte flere spor etter bjørn og fikk også bilder av bjørn på viltkamera.
Jørgen Wangensteen
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Sulebu og Suletinden 30. april - 1. mai
Det var fem stykker som ville være med på skitur til Sulebu og Suletinden denne
helgen. Lørdag var det lavt skydekke og noe vind, og selv om en løypemaskin hadde
kjørt opp spor til Sulebu var det et vanskelig føre. Rundt null grader og litt snø i luften ga noen utfordringer med tanke på feste og glid. Vi gikk i to puljer denne dagen
da tre stykker kom noe senere på dagen.
Vel installert på Sulebu ble det avslapning og tid til en liten blund for enkelte som
hadde vært tidlig oppe. På kvelden ble det disket opp med ulike retter og den gode
matluften fra kjøkkenkroken fikk frem apetitten. Etter en varm anbefaling av bacalao
med potetmos ble dette middagsvalget, noe som falt i smak! Etter en koselig kveld
med mye prat og en runde yatzy, ble planen lagt for søndagens toppstøt.
Været var som meldt mye bedre på søndag hvor vi la i vei mot Suleskaret. Det var
kommet mye nysnø så det var tungt å tråkke spor, men vi byttet på så da gikk det
bedre. Opp til Suleskaret var det nødvendig å krysse litt for å få en noe lettere oppstigning. På vestsiden av Suletinden var det bedre føre da mye av nysnøen var blåst
bort, noe som gjorde at det var lettere å lage spor.
Vel oppe på 1680 moh ble skiene satt igjen og vi gikk de siste hundre høydemeterne
på beina. Vel oppe på Suletinden ble det tatt bilder og vi laget en sittebenk på nordsiden av varden slik at vi spiste lunch i le for den litt sure vinden fra sør. Det var ikke
helt skyfritt mot Hurrungane og Jotunheimen, men utsikten var allikevel fantastisk
og med mye sol ble det en flott opplevelse. Det var ellers ingen andre som tok turen
opp til Suletinden denne dagen, men vi såg mange der nede på vei inn til Sulebu i
den oppkjørte løypa.

I fint driv opp på vestsiden av Suletinden. Foto: Torkjell Haugen

Turen ned gikk som en drøm, selv om enkelte hadde vært litt bekymret. Noen fall
ble det, men i nysnøen var ikke det noe fare da en landet mykt. Vel nede på Sulebu
pakket vi det som vi hadde satt igjen, og satte kursen ned mot bilene som sto parkert
ved Filefjell skisenter.
Torkjell Haugen

Endelig - på toppen! Foto: Torkjell Haugen
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Spreke damer i herleg natur. Foto: Tor Harald Skogheim

Her er det bokstavlig talt studier i marken. Foto: Torkjell Haugen

Uten turledere – ingen turer!

Kurs 4. – 5. juni

Denne helga arrangerte DNT Valdres ambassadør- og grunnleggende turlederkurs
for åtte entusiastiske medlemmer. Kursene er de to første trinnene på DNTs turlederutdanningstrinn. Det er noe teori og mange praktiske øvelser som skal gjøre
deltagerne i stand til å lede turer i regi av DNT Valdres.
Matpause ved foten av Austre Rasletinden. Foto: Tor Harald Skogheim

Vellukka Rasletind-tur 21. mai

Vi var sju som var med på turen, som til alt hell var bestemt til laurdag. Både fredag
og søndag (spesielt) var det gråvêr og skikkeleg regn. Men vi hadde herleg føre og
sol mykje av laurdagen, snakk om griseflaks. Vi var samde om at vi sikkert hadde
fortent det! Kortfell var ideelt under skia, men både langfell og klister fungerte bra.
Litt tilskying var det midt på dagen, og kraftig vind på toppen, men oppklaring att
seinare. Så det var ein godt nøgd gjeng som takka kvarandre for turen nede ved
bilane idet vi kjende dei fyrste regndropane.
Tor Harald Skogheim
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Kart og kompass med rutevalg tar naturlig nok mye av tiden på kurset, men her er
det også emner som turledelse og formidling, turplanlegging, risikovurderinger og
førstehjelp. Kurselevene får prøve seg i å være turleder for hverandre, og det brukes
mye tid til å planlegge, gjennomføre og evaluere de oppgavene som skal gjennomføres.
Kurset hadde base på Valdres Folkehøgskole, og naturen i nærområdet ble flittig
brukt i ulike settinger for å skape realistiske utfordringer for elevene.
Neste skritt for turlederne er nå å lede egne grupper på mange av DNT Valdres sine
mange turer i skog- og fjellområdene i Valdres.
Torkjell Haugen
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Oppover ryggen mot toppen av Bringen. Suluvatn til venstre. Foto: Tonny Ingvaldsen

Vading ved Suluvassosen – ingen havnet i Dreparhølen. Foto: Tonny Ingvaldsen

Bringen i Vassfaret søndag 12. juni
Fem deltakere ble med på turen til Bringen. Utgangspunktet for turen var Strøsdammen, og derfra fulgte vi veien på hallingsida av Vassfaret nedover mot Bringen
naturreservat. Her inne er den mest utilgjengelige og ville delen av Vassfaret. Inne i
naturreservatet er det tett skog, nærmest urskog og ikke så lett framkommelig. Opp
mot Bringen følger vi ryggen av den svære kollen, bratt og ulendt, men fint framkommelig. Etterhvert åpner det seg opp utsikt, både oppover Vassfaret, mot Suluvatn
og Strøen og nedover mot Grunntjernene og Nevlingen. På toppen var det kjærkomment å innta nistemat og drikke. Dagens høydepunkt var kanskje da vi skulle
begynne å gå igjen; rett nedunder Bringen slapp ei svær kongeørn seg ut fra fjellveggen og lot oppdrifta i Buvassdalen løfte seg flere hundre meter til værs uten å bruke
særlig vingekraft. Et mektig syn.
Turen tilbake la vi først om Feselskardet og Bringenhula, før vi fulgte Buvasselva
ned til Suluvatn. Her ble det litt spennende for vi skulle vasse over ved Suluvassosen
og var usikre på hvor stor vannføringa var. Ingen hadde lyst til å havne i Dreparhølen om strømmen skulle ta oss, slik som i historia om Gamle-Gudbrand og tjenestejenta Randi-Gul-Anne. Men vi tar sjansen og selv om strømmen er stri og steinene
glatte kommer alle seg velberget over. Opp til bilene ved Strøsdammen gikk vi sti på
Hedalssida av Strøselva. Og vel oppe var alle fornøyde med innsatsen.
Tonny Ingvaldsen
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Til Bukkehåmåren og Kvassryggen 25. juni
DNT Valdres var oppmoda om å stille turleiar på ein dagstur under Jotunheimen
Fjellfestival som vart arrangert på Gjendesheim denne langhelga.
Turen var eigentleg sett opp til også å gå oppom Høgdebrotet (2226 m), men
«prøvetur» to dagar før gjorde det klart at denne runden ville bli for lang. Det var
dessutan framleis att litt snø i den bratte, øvre delen av eggen opp mot Høgdebrotet
frå nordaust, ikkje aktuelt med fellestur her!
Vi starta frå parkeringa ved Vargbakken, gjekk brua over Leirungsåne og vidare på
sti nedover langs elva. Deretter opp på venstre side av elva som kjem frå Bukkehåmårtjønne.
Alt nede i bjørkebeltet fekk vi sjå mogop i blomst, og heile dagen vidare kunne vi
glede oss over fargesprakande små underverk nede på bakken. Her var fjellsmelle og
snøbakkestjerne, kvitlyng, blålyng og moselyng - og mykje, mykje meir.
Vi kryssa elva på ein av få mulege stader, og oppover mot Bukkehåmåren - og frå
toppen der - fekk vi flotte utsyn mot Gjende og Besseggen, og mot Knutshøe og
resten av fjellheimen. Innover i Jotunheimen var det tydelegvis mykje snø enno.
Heile fylgjet vart med til topps på Kvassryggen (2071 m), der Nathalia fekk spontan
applaus etter å ha «brote» 2000-metersgrensa for fyrste gong!

Matpause etter kryssing av elva. Foto: Cecilie Hørup Nilssen

Returen kan knapt kallast ein nedtur, for ryggen som strekkjer seg frå punkt 1899 m
nedover mot tjernet har delvis vegetasjon som underlag. Det var lett å gå, også her
var det blomsterprakt å nyte (fylg små varder på sørsida av ryggen).
Lett og fint var det å gå vidare nedover langs elva, der vi dessutan opplevde å sjå elg
i 1500 meters høgde, veldig spesielt!
Vi var i alt 10 med på turen, og med start klokka 9 og retur til bilane klokka 18 fekk
vi verkeleg utnytta den flotte dagen.
Nær sagt som vanleg var det flest kvinner med, og alle greidde turen fint. Det gjorde
også yngstemann, Ulrich (14) frå Lørenskog, med glans, sjølv om både han og vi
andre hadde litt kamp med myggen ein halvtimes tid opp vier- og bjørkebeltet, før
sola kom.
Tor Harald Skogheim, turleiar

På Bukkehåmåren, mot Kvassryggen og Høgdebrotet. Foto: Cecilie Hørup Nilssen
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Tjuvhans i egen høye person! Foto: Torkjell Haugen

Kjempeoppmøte ved åpning av turstien til Tjuvhanshola. Foto: Torkjell Haugen

Tjuvhans-hola 30. juni		
Hele 55 deltagere var med på turen, et samarbeid mellom Fønhusforeningen og DNT
Valdres i anledningen åpning av tursti opp til hula til «Tjuvhans».
Fønhusforeningen har lagt ned mye arbeid med merking, skilt og info-tavler slik at
det skal være lett å finne frem, for hula er ikke lett synlig før du er helt innpå.
Den høytidelige åpningen ble foretatt av leder for DNT Valdres, Merethe Lundene, i
samarbeid med grunneiere og ildsjeler i Fønhusforeningen. Første del av turen gikk
gjennom skog før vi kom ut på traktorvei som slynget seg oppover mot hula. På slutten måtte store steiner forseres, men det gikk bra for alle.

Flott utsyn vestover fra Grønsennknippa. Foto: Ole Haakon Opperud

Stien er omkring 3 km og det tar rundt 45 minutter å gå opp. Fremme ved hula så
kom jammen TjuvHans ut og ville jage oss, men så fikk han øye på godjenta si, og
da fôr han nedover lyngrabbene like lettbeint som han som i eventyret hentet vann
ved verdens ende. Da ble det mulig for oss andre å kikke nærmere på hula. Etter
turen var det filmfremvisning av «Troll-elgen» på Piltingsrud gård for de som ønsket
det. Der var det også mulig å få seg rømmegrøt og spekemat.
Torkjell Haugen

Det ble en vellykket tur i flott turvær. Vi tok oss derfor god tid til mange stopp og
gode samtaler underveis. Turen tok 4,5 time og vi fikk bare 10 regndråper. Som vanlig var vi ikke alene ved varden på Knippa, der vi hadde hovedrasten. Turen startet
fra parkeringen mellom Rensenn og Nøsen, opp i vestskråningen av Nøsakampen
over Svenskekampen og over slettelandskapet opp til varden. Returen gikk hovedstien over Nøsakampen. Tørre og lettgåtte stier på hele turen.
Referent og turleder Ole Haakon Opperud
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12. juli – til årets «Kremtopp» i Vestre Slidre: Grønsennknippa

21

Sykkeltur til Haldorbu 16. – 17. juli		
Været var litt vekslende inn mot denne sykkelturen, men siste langtidsvarsel var
bra. En liten rekognoseringstur rett før turen, inn fra Etnstølen i Øystre Slidre via
Kvitfeten til Haldorbu, viste gode forhold i denne delen av traseen. Vi meldte dette
på heimesida, og åpnet for etteranmelding, vi ble likevel bare fire.
Alle er turledere i foreningen, det ble derfor lett å overholde lovnaden om en turleder
foran og en bakerst!
Været ble ikke fullt så bra som varslet, men helt ok for en sykkeltur. Noen regndråper begge dager, men ikke behov for regntøy. På lørdag var det mye blå himmel, og
T-trøye og kort sykkelbukse som antrekk. Søndagen var mer grå, og det var behov
for overtrekksjakke og langbukse.
Innover på lørdag syklet vi på gode grusveger via Helleset og Skåltjernet fram til ca
midtveis mellom Olægeret og Flakstadlægeret nordvest for Fullsenn. Der tok vi av
på en kjerreveg/ traktorveg som går vestnordvest. Den går sør for Sælidfjellet over
snaufjellterreng, og så nedover til Kvitfeten. Flott utsikt fra høyde 1089. Bakken ned
til Kvitfeten var nok den delen av turen som var mest teknisk krevende – her var det
både løs og fast stein. Strekningen Kvitfeten – Haldorbu var atskillig lettere selv om
det her og der kunne være behov for å trille sykkelen noen meter.
Vi hadde startet litt over klokka 10 og ankom Haldorbu litt før klokka 15. Da var
vi de fire første og etablerte oss i hovedhytta som har seks sengeplasser. Etter hvert
strømmet det på med folk, til slutt var det 16 voksne og 6 barn. Nødbua hadde riktignok en god del ekstra madrasser. Det ble litt trangt, men ingen sure miner så vidt vi
kunne se. I hovedhytta hadde vi i hvert fall en hyggelig kveld og klokka var nesten
halv åtte på morgenen før folket fant det passelig å stå opp.

Sykkelturgjengen søndag på Kvitfeten. Foto: Trond Vatn

Litt før halv ti var vi på hjul igjen. En mer vestlig rute tilbake, via Sørre Trollåsen
og Vangsjøen, og lett å sykle hele strekningen. Vi stoppet flere ganger undervegs, og
ser vi bort fra tida vi ikke var på sykkelen var gjennomsnittsfarten innover 12,5 km/t
ifølge Garminklokka, mens den på turen tilbake lå på 15,5 km/t. Lørdag tok vi 820
høgdemeter opp, på søndag 460 meter.GPSen viste turlengde på 42,5 km innover og
45 km tilbake.
Konklusjon: Det er veldig fint med sykkeltur! Tidligere har hovedvekten vært skiturer på vinteren og fotturer på barmark. Slik blir det nok fortsatt, men DNT Valdres
bør absolutt fortsette å arrangere sykkelturer. Vi håper å få med oss flere neste gang,
og man må altså ikke være turleder for å delta på en tur som dette!
Trond Vatn

Kjerreveg med høyde 1089 og Skaget i bakgrunnen. Foto: Trond Vatn
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benytt deg av fordelene dine

Påfyll av lokalmat undervegs – Vinjerock 2016. Foto: Gerd Marie Hovrud

På Vinjerock med Gjensidige Valdres og Norgesgruppen
Som medlem av Turistforeningen får du rabatt hos Gjensidige fra første forsikring.
I tillegg kan du få redusert egenandel på bilforsikringen. Med de gode dekningene
våre er du og familien bedre forberedt på turen – enten dere skal til fjells eller bare
gå i nabolaget.
Ring oss på 03100 for å få vite mer, eller stikk innom ditt nærmeste
Gjensidige-kontor.

A13_0162/10.13

Se også gjensidige.no/turistforeningen

I forbindelse med årets Vinjerock hadde to av DNTs sponsorer, Gjensidige Valdres
og Norgesgruppen, arrangert en konkurranse der premien var en guidet tur til
Høgbrotet (1630 moh), en fin liten utkikkspost i passe lengde fra Eidsbugarden.
Seks deltakere hadde blitt trukket ut, og de fikk alle ha med en ledsager. DNT Ung
og DNT Valdres samarbeidet om å være turledere. I tillegg deltok det representanter
fra Gjensidige Valdres.
Ved avmarsj ble det delt ut sekker til de heldige vinnerne, med noe stasj i, samt at
Norgesgruppen stilte med lokalmat. Eivind Hålien stod for utdelingen av godbitene,
det var oster, flatbrød, spekemat, rømme, eplesider etc. bare for å nevne noe. Dette
ble godt energipåfyll halvveis opp til Høgbrotet. Solen sviktet litt denne dagen, men
temperaturen var god, så turværet kunne ingen klage på.
Gerd Marie Hovrud
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Turdeltakerne på toppen av Gråskarvet.

Gråskarvet 24. juli
Det var sprikende værvarsel, og dagen startet grå, tåkete og regntung. Vi valgte likevel å starte, og var totalt 4 personer og 1 hund.
Etter samkjøring inn til Kvitehaugen var tåka allerede lettet en god del, og vi skimtet
blå himmel. Det klarnet enda mer opp, og dette været fulgte oss hele dagen.

Mot blant annet Mosvatnet (t.h.), med Grønsennknippa bak. Foto: Steinar Kvåle

Farten var rolig, og vi stoppet flere ganger i bakkene langs Oksleåne for å nyte den
fine utsikten. Vel oppe bratteste kneika dreide vi nordlig retning, og kom opp til
høydepunktet der vi i matpausen fikk herlig utsikt over Kvitehaugen og Strø.
På turen videre mot Jørungilknappen fikk vi utsyn mot vatnet Helin. Underlaget ble
nå mer og mer stein. Vel oppe, fant vi nytt fantastisk skue. Jørungilknappen har 2
topper, og vi passerte begge. Videre gikk ferden til topp 1728, hvor vi fant den fineste utsikten over Smådalen og nærliggende fjell. Hovedmålet ble nådd og vi kunne
nyte utsikten fra Gråskarvet. Her tok vi også matpause.
Regnet såg nå ut til å komme over oss, og regnklærne ble tatt på, men vi slapp unna
med omtrent ti dråper.
Vi brukte god tid nedover. Å gå på stein er hardt for beina, og faren for uhell er stor.
Et fall ble det da også, det endte med et forslått håndledd men heldigvis ingen brudd.
Vi kjølte ned med snø innpakket i buff, og ga litt smertestillende.
På veien ned passerte vi også en dyregrav/felle.
Turen startet fra Kvitehaugen kl 09.10 og vi var tilbake kl 17.30. Omtrent etter
oppsatt tidsplan, men allikevel litt lenger tid en jeg hadde regnet med. Men alle var
enige om at vi hadde en fin tur, og at været ble bedre enn vi hadde trodd.
Steinar Kvåle
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Utsyn mot Helin i Vang. Foto: Steinar Kvåle
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Ved Stiftsstøtta, i bakgrunnen Øvre Smeddalsvatnet. Foto: Ole Haakon Opperud

Fartsetappe 1200 moh. Foto: Ole Haakon Opperud

Kongevegen over Filefjell 31. juli

Kongeveg-prosjektet har satt opp en rekke gode informasjonsskilt, blant annet ved
den gamle Stiftsstøtten på grensen mellom gamle Bergen stift og Aggerhus stift
(bispedømme).

Lenge trodde turleder at vandringen langs Kongevegen over Filefjell hang i en tynn
tråd, men påmeldingene kom, dels på overtid. Buss var ikke aktuelt, da måtte vi hatt
20 deltakere. Til slutt ble vi 18 med turleder, i alder fra 34 til 75 år. Organiseringen
med biler ved start og sluttpunkt gikk uten store problemer med stor velvilje fra
sjåførene.
I St. Thomaskirken fortalte turleder Jahn Børe Jahnsen om kirkens historie som
pilegrimsmål og samlingspunkt i 800 år. Det skulle være messe i kirken samme dag,
så vi fikk med oss klokkeklang på vegen.
Ved starten på vandringen fortalte turleder om Kongevegens historie fra 1793 til
1844, da vegen ble flyttet ned i Smeddalen. Kongeveg-prosjektet, som turleder
har vært involvert i de siste seks årene, ble også omtalt. Målet er å skape en sammenhengende ti mil lang turveg fra Lærdalsøyri til Vang, med mest mulig bruk av
de gamle vegtraseene. Her ligger mange flotte turopplevelser og venter på glade
vandrere.
Selve turen over fjellet fra Kyrkjestølen til Maristova er en fornøyelse å gå. Vegen
går etter «det franske prinsipp» mest mulig rett fram, opp i 1250 meters høyde.
Vegen er godt synlig 4,5 meter bred, med grøfter og stikkrenner.
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Vi rastet ved høyeste punkt på vegen. Det var godt turvær, med solgløtt, bare lett
duskregn en kort stund. Det er bratt nedover mot Maristova, og vi var glade vi ikke
gikk i motsatt retning. Da opplever man nemlig «Dei sju skuffilsadn»! Hele sju ganger tror man at toppen er nådd, for så skuffet å oppdage enda en motbakke. Vi kan
bare ane hvordan hestene må ha slitt oppover her for 200 år siden.
Etter en kort stopp ved Maristova, fortsatte vi Kongevegen nedover mot Honingadn.
Sluttpunktet var familien Maristuens private gravsted, en like sterk opplevelse hver
gang man er der.
Da det ikke ble buss til vandringen, var det ikke bestilt middag slik det sto i utlysingen. Men deltakerne ville gjerne ha middag, og en rask telefon til Filefjellsstuene
ordnet saken. Vi fikk et langbord i et eget rom og dagen ble avsluttet med god mat
og prat.
Jahn Børe Jahnsen
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Helgetur i Jotunheimen 4. - 7. august		
Etter litt frafall på grunn av sykdom og dårlig værvarsel ble det åtte kvinner og vi
to turledere som møttes på Gjendesheim torsdag, for å gå stien langs Gjende inn
til Memurubu. Deltakerne var spente og forventningsfulle med masse godt humør.
Været så ikke bra ut på morgenen, men det bedret seg på tur innover.
Fredag var Surtningssue målet. Turstart ble litt over åtte, noe seinere enn ønsket.
Vi gikk stien mot Raudhamaren, som byr på bratte bakker, men farten var relativt
rolig. For noen ble nok den bratte oppstigningen og det bratte skråpartiet opp til
Raudhamaren litt utfordrende, men de taklet det fint. På det flatere partiet etterpå ble
det likevel stadig mer strekk i laget, og tre av damene bestemte seg for å ta stien ned
mot Memurudalen igjen, uten å bli med til toppen. Begynnelsen på oppstigningen til
selve Surtningssue er meget bratt. På den flatere delen mot steinbua ble en deltaker
hengende lenger og lenger etter, og bestemte seg for å slå følge med tre damer vi
møtte ned til Memurubu igjen.
Etter en liten pause ved steinbua satte vi kursen til toppen. En snøfonn måtte
passeres og det var rett og slett tungt å gå det siste stykket opp. Vi kom til toppen, og
glade var vi for det. Været var også med oss, så vi fikk se mye. Regnet fikk vi først
da vi kom ned i Memurudalen.

Fredag opp fra Memurubu mot Surtningssue. Foto: Steinar Kvåle

Noen var selvfølgelig litt skuffet over ikke å ha kommet på toppen, og dette prata
vi om etterpå. Det var nok flere årsaker, blant annet litt seinere start enn vi hadde
ønsket. Det var tidspress for å rekke middagen, og noen hadde kanskje litt for dårlig
kondisjon for denne dagsturen, eller dårlig dagsform. Kanskje burde vi tatt to litt
lengre matpauser på tur oppover i stedet for bare 1 matpause. De fleste syntes tross
alt det ble greit slik det ble. I alle fall, ingen sure miner etterpå.
Lørdag la vi om programmet på grunn av regnvær, og fikk en 2,5 times fottur uten
sekk oppover Memurudalen. Etter lunsjen holdt Linda yoga-time i matsalen på
Memurubu, et fint avbrekk. Kanskje en idé på flere fjellturer?
Søndag er Besseggen målet. Værvarselet var bra, men det så litt usikkert ut.
Anne-Lise og to av damene styrte tempo og pauser, det gikk fint med denne
sammensveisede damegjengen, og været holdt. Noen var nok litt spente på selve
eggen, men det gikk greitt, så det var en fornøyd gjeng på toppen av Besseggen.
Her tok vi en matpause før yr og tåke dekket resten av turen over Veslefjellet. Det
var mye folk på tur, noen av damene syntes det hadde vært enklere å gå opp eggen
om de hadde sluppet å vente i kø. Kø ble det også i de bratteste partiene ned til
Gjendesheim, men humøret holdt! Alltid moro å ha med seg en slik blid gjeng på
tur. Tre turforslag kom det også inn. Det betyr at planene er klare for tre nye år med
«Helgetur i Jotunheimen».
Steinar Kvåle
Søndag på toppen av Besseggen. Foto: Steinar Kvåle
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Kveldstur i kajakk på Leirin 10. august
Ruta var rekognosert dagen før. Turleders tidligere kjennskap til «terrenget»
(farvann heter det visst på maritimt) besto i et par skiturer tidlig vinter da det
hadde lagt seg is og kommet omlag 10 cm snø, dvs. for lite snø til å gå i terrenget.
Husker spesielt en av skiturene – i sprengkulde og måneskinn. Fra åsen i nord
hørte vi noe som liknet veldig på ulvehyl, men det var visst bare polarhundene til
Folkehøyskolens hundekjørerlinje som har tilhold der oppe.
Fullt så kaldt var det ikke vest på Leirinvannet ettermiddagen 10. august. Det var
imidlertid et klart drag av høst og 5-6 sekundmeter vind fra nordvest, forhold for
ullstillongs og godt med klær ellers. Vi var to par, inklusive turleder. Det burde
selvsagt vært flere, men neste gang vi arrangerer padletur, kanskje?
Vi hadde lånt nøkkel til Jodokkvegen og kjørte inn med kajakkene på taket av
bilene. Turen startet rett vest for den vesle brua som går over til øya der det står
noen installasjoner for innflygingen til flyplassen.
Vi tok på vester og spruttrekk og fikk sjøsatt kajakkene. Kurs ble satt mot nordøst,
retning Skørsløo, og i sidevinden holdt vi oss forholdsvis nært land. Etter å ha
passert Idavøllen (alternativt sted for start/avslutning) gikk ruta gjennom et
sivbevokst sund inn til den indre delen av Storfjorden, som denne delen av Leirin
kalles. Vi dreide så til høyre og fulgte landet i sørlig retning ut til den ytre delen av
odden, som stikker ut fra nord helt inn til midten av vannet.
Leirin ligger på 819 meter over havet, med mange øyer og viker. Rundt omkring,
også på øyene, er det en del hytter. Det var folk på noen av dem og det er tydelig at
fisking er en viktig aktivitet for de aller fleste av dem. Det er tydeligvis tillatt med
påhengsmotorer på båtene, men det var på ingen måte noe forstyrrende trafikk. Tvert
imot var det svært fredelig og idyllisk. Etter å ha passert den nevnte odden omtrent
midt ute på fjorden, dreide vi nordøstover. Vi passerte en trang passasje inn mot den
delen av vannet som ligger like vest for Leirstølen. Her tok vi en liten pause uten
ilandstigning før vi padlet tilbake et stykke i samme retning som vi var kommet fra.
Nå fulgte den aller fineste delen av turen, i en «kanal» som svingte litt fram og
tilbake mot Susfjorden i sørøst. Rolig vann og en virkelig fin naturopplevelse. Ute i
Susfjorden ble imidlertid forholdene langt barskere og vi måtte konsentrere oss om
bølgene og å holde balansen. Kursen ble satt rett mot et stort fellesnaust på det østre
landet hvor vi gikk i land for å ta en pause og beinstrekk. Pausen ble imidlertid ikke
veldig lang, det var litt surt og kaldt, og like greit å komme seg utpå igjen for å ta tak
på de utfordringene som bølgene ville gi oss vestover.
Vi gikk innenfor et par øyer der farvannet var betydelig roligere, og rundet odden
rett øst for flystripa. Det var fremdeles litt krevende sidebølger, men da vi rundet den
nordlige spissen av flystripa, ble det betydelig roligere. Siden vi nå passerte traseen
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I den smale passasjen innover mot Leirstølen. Foto: Tor Harald Skogheim

for innflyging, bøyde vi oss litt ned for å gå under radaren! Nå er det ikke mye
flytrafikk lenger og det var kanskje ikke noen i tårnet som kunne tenkes å irritere seg
over vår passering på tvers.
Siste biten var igjen fin å padle og vi avsluttet med å passere under den vesle brua
rett ved der vi hadde startet omlag 2 timer tidligere.
Det er ingen tvil: Padling på vann i innlandet/fjellet er like fin naturopplevelse som
å padle i skjærgården. Enda fredeligere, og lite problem med solgangsbris som
langs kysten kan endre forholdene raskt. Det kan selvsagt blåse kraftig i innlandet
også. Bølgene på innlandsvann kan gi litt utfordringer, de er gjerne krappere enn
på sjøen, men sjelden veldig høye. De fire turdeltakerne er i ale fall enige om at
innlandspadling er en flott form for friluftsliv. I kajakk kommer du veldig nær
naturen, og selv om pulsen ikke nødvendigvis kommer så høyt er padling både god
balansetrening og kjempebra trim for overkropp/rygg og armer. Vi regner med at
DNT Valdres kommer til å arrangere flere padleturer.
Trond Vatn (turleder)
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Oppe på Langeskavlen, mot Kvitevatnet og Tyin. Foto: Torkjell Haugen
Herleg terreng og flott foss på veg mot Nibbe. Foto: Tor Harald Skogheim

Høgt og herleg i Hemsedal 14. august
Fellesturen over Nibbe (1741 m) var eit høgdepunkt, ein utruleg variert og triveleg
rundtur. Også vêret synte seg frå godsida. Turleiar Anne Katrine Brun Norbye, som
har hytte like ved, sa at dette var ein av favoritturane hennar.
Vi var i alt åtte som starta frå Løkjestølane nesten under foten av Skogshødn. Hit
kjem du på bomveg inn forbi Ulsåkstølen (hugs mynt). Du ser høgste toppen frå
vegen, og fyrste del av turen går på fin sti opp på høgre sida av ein markert foss.
Bekken blir kryssa litt ovafor fossen, og så stig det jamt i fine lyngbakkar. Siste
tredelen av oppstigninga blir på stein, men ganske så lettgått også her.
Ved varden vart det god matpause med utsyn mot mellom anna Helsingvatnet og
Vannen (fine padlevatn), og overraskande Ibsen-deklamering ved Anne Katrine.
Turen vidare gjekk mot nordvest, fyrst på lettgått steinunderlag, så eit kort stykke
litt meir uryddig før vi på lyngbakkar svinga oss ned mot Øvrebøtten, forståeleg nok
også kalla Trøngebøtten. Etter den nesten canyon-liknande indre delen opnar det seg
opp, og vi fylgjer etter kvart tydeleg sti att ned på vestsida av elva. Veldig triveleg
heile vegen, ikkje minst langs svaberg og kulpar siste stykket ned mot Såtetjednet.
Sjølvsagt vart det god pause i sola her!
Siste stykket ned til vegen gjekk på god sti ned bjørkeskogen, og så var det to
kilometer bort att til bilane. Denne rundturen er meir variert og finare enn å gå på
langt meir kjente Skogshødn, berre legg Nibbe inn i turplanane, folkens!
Turdeltakar Tor Harald Skogheim
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Topptur til Langeskavltinden 21. august
Stor var spenningen da ni turdeltagere la ut fra Koldedalen. Ville skydekket lette slik
at vi kunne nyte den flotte utsikten fra Langeskavltinden?
Det var god stemning selv om det kom noen regndråper, for Yr ga håp om sol
og lettskyet vær utpå dagen. Turfølget gikk stien innover mot Uradalsvatnet. Der
inne gikk vi over på en umerket sti som går opp mot Uranosbreen, hvor et nytt
spenningsmoment ventet, breelva! Men bekymringen var grunnløs, det var liten
vannføring og lett å vade. De tøffeste (damene) tok av skoene og vadet barbeint. Det
gikk bra, men det var ikke akkurat badetemperatur i vannet fra Uranosbreen.
Videre fulgte vi brekanten for å unngå det kuperte og steinete området hvor breen
hadde ligget. Så startet den siste oppstigningen opp på Langeskavlen og videre opp
mot toppen. Vi gikk opp noen snørenner for å unngå steinområdene, men det å gå i
motbakke på råtten sommersnø tok også på kreftene.
Omsider kom vi på toppen til en fantastisk utsikt. Tåke og skyer hadde forsvunnet
slik at vi kunne skue utover Jotunheimens majestetiske topper. I nord var Storebjørn
og Stetind ved Leirvassbu lett synlige, mot vest den majestetiske østveggen på
Urdanostinden, og litt lenger mot sørvest den karakteristiske og flotte Falketind. Mot
sør lå Tyin og Bygdin helt blanke og speilet seg i sola langt der nede. I øst Storegut
og Galdeberget, og langt der borte - Torfinnstindane.
Etter alle toppbilder, og med energi fra matpakkene, startet nedstigningen som gikk
betraktelig raskere enn turen opp. Alt i alt, en uforglemmelig dag med en flott og
inspirerende turgruppe!
Turleder og referent: Torkjell Haugen
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Skrautvål Heimås 23. august
Strålende vær var nok en medvirkende årsak til at så mange som 12 møtte opp ved
Valdres Skisenter kl. 1800 til en 3 timers kveldstur i Skrautvål Heimås. Terrenget,
ca.900 m.o.h., er svært lettgått. Stiene er så å si fri for stein, og vegetasjonen
består for det meste av bjørk, med noe innslag av gran. Små og store myrer åpner
landskapet. Utsikten flere steder til Skarvemellen, Smørlifjellet og Binnhovdknatten
i vårt nærområde, så vel som deler av tinderekken i Jotunheimen, er verdt å ta med
seg.
Turområdet er dessuten rikt på kulturminner. Flere heimstøler ligger langsmed
turruta. Røydalen, Nedre og Øvre Trugebakk bærer alle preg av forfall. Trond Vatn,
med første hånds kjennskap til særlig Nedre Trugebakk, ga turfølget spennende
informasjon om stedet. Heimstølene ble brukt noen uker vår og høst for å utnytte
beiteressursen i utmarka. Flere falleferdige høyløer vitnet også om at bøndene
tidligere nyttiggjorde seg graset i utmarka til bruk i vårknipa.
Dugurdstein er et spesielt kulturminne. Her er det nok mange som i tidligere tider
har inntatt sitt måltid på vei til stølen.
Like etter Hallen, ved Kvehaugenløa, er det ei stor kølgrop. Her har det sikkert blitt
utvunnet jern av myrmalm. Området består av mange store myrer med god tilgang
til råmaterialet.
Hele runden, på ca.10 km, er nå skiltet med stedsnavn og km. henvisninger. Det
er lagt ut klopper på de mest utsatte stedene. Alt dette gjør det lettere for kjente og
ukjente å ferdes trygt i Skrautvål Heimås.

Ved start på Valdres Skisenter (10 av 12 deltakere). Foto: Trond Vatn

All ære til dem som har stått for dette arbeidet til stor glede for alle oss som liker å
ferdes trygt i naturen.
Presis kl.2100, 3 timer etter start, var vi tilbake til Valdres Skisenter nok en
naturopplevelse rikere i godt selskap.
Turleder og referent: Tormod Dahlen

Orientering om kullgrop ved Hulabak. Foto: Trond Vatn
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Matrast lengst nord i Mosvatnet. Foto: Ole Haakon Opperud

Mosvatnet rundt lørdag 3. september
11 spreke turdeltagere startet opp fra Buaråne nord i Storfjorden og la i vei mot
Jaslangen i godt turvær. Gruppa hadde stor aldersspredning, jevn kjønnsfordeling og
en blanding av bygdefolk, hyttefolk og tilreisende. Det var folk som ikke kviet seg
for utfordringer i form av balansegang over stokk og stein i våte partier, steingåing i
flomstore elver og passering av våte myrer. Snubling og plumping ble tatt med godt
humør, og alle tilbud om tørre sokker og gnagsårplaster ble avslått. Yngste deltager
hadde dagen før fått gnagsår på skoletur til Nøsakampen ved Strø, men stilte sporty
opp også på denne turen.
Vi gikk grusveg fra Buaråne til stranda på Jaslangen, videre på god sti til elva fra
Nestevatnet, men noen våte partier skulle nok hatt de kloppene som lå lagret på
Jaslangen. Så var det grusveg fram til Kvitehaugen, med matrast nord i Mosvatnet
og orientering om fiskesløa i elva nord for Mosvatnet. Vi passerte stølen der
Knut Hauge holdt til på Kvitehaugen. Dengang var nok den lille toppen syd for
stølsgrenda kledd med kvitmose, nå har gjengroingen fjernet all kvitfarge.
Fra Kvitehaugen fulgte vi traktorveg sydover på vestsida av Mosvatnet. Det hadde
kommet mye nedbør rett før turen, og myrer, bekker og elver var derfor unormalt
fulle av vann. Vi fulgte sti videre sydover på vestsida av Matkista, passerte
overnattingsbua til fjellstyret og kom etterhvert ned på kjørevegen til Bukono og
Grunke. Denne grusvegen gikk vi så tilbake til Buaråne.
Turleder og referent Ole Haakon Opperud
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Noe vått og grått langs Rallarvegen, også for kameraet. Foto: Steinar Kvåle

Rallarvegen i sol og regn i september
For oss tre som syklet Rallarvegen helga 10. og 11. september ble det en fin tur. Vi
startet i overskyet vær, fikk yr og etterhvert regn og tåke, men avsluttet i sol.
Allerede før vi startet ble det nødvendig å gjøre endringer i programmet. Resultatet
var at vi fikk se Rallarvegen fra to kanter og det er to forskjellige opplevelser i
skjønn natur. Vi var skjønt enige om at Rallarvegen er noe å anbefale alle. Det går
også fint an å ta turen som en flere dagers tur til fots.
Langs Rallarvegen er det mye historie og mye fin natur. En tur innom vokterbuene
som er åpne med servering er også noe å få med seg, ikke bare for serveringen sin
skyld, du får også med deg litt av historien, noe vi tok oss tid til.
Til tross for litt regnbyger, så ble det en fin sykkeltur Haugastøl - Myrdal tur-retur
på to dager.
Steinar Kvåle

Mer klopper er lagt mot Rasletind

6. september var det ny dugnad på Valdresflye. 6 stykker var med å legge ferdig 130
meter ekstra klopper på ruta til Rasletind. Takk til de som stilte opp. Det var Øystre
Slidre Fjellstyre som ønsket dette for å spare den sårbare naturen.
Jørgen Wangensteen
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Akedag i Valdres Skisenter 27. februar
Åtte fartsglade barn møtte opp til akedagen i regi av Barnas Turlag i Valdres
Skisenter. Været var upåklagelig, og små og store storkosa seg i akebakken ved
skistadion. Grillmaten smakte godt i sola, og DNTs akematter ble veldig populære.
Takk for en fin dag!
Gunhild Rogstad Storsæter

Kveldsmattur til Køltjern 30. mai
12 barn og 8 voksne møttes denne kvelden for å være med på tur til Køltjern. De
små barna var så heldige å få sitte litt i barnevogn, mens de større barna stilte med
sykkel. Inne ved tjernet ble det grilling, leik, klatring på berget, og jammen var det
ei frøken som våga seg ut i det kalde vannet. En hyggelig kveldsmattur for små og
store!
Tekst og foto: Sissel Døvre
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«Bamsetur» på Rabalsmellen 18. juni
Det var lite oppslutning om bamseturen i år. Vi var tre barn og to voksne som tok
turen opp på Rabalsmellen denne gang.
Vi var heldige med været, og med tre spreke barn som sprang i forveien, brukte vi
ikke lang tid til toppen. Nistepakker og noen søtsaker var selvskrevet ved varden.
Bamsene fikk også komme ut av sekken og kunne nyte utsikten.
Turne ble avsluttet ved overnatting i ei hytte i nærheten av Vangsjøen. Tusen takk
for en fin midtsommertur til Oda, Andreas og Kåre.

Flåteturen på Begna ble tidlig fulltegnet. Foto: Anne Dyve

Turleder og referent: Gunn Marit Dahlen Myhre

Flåteferd på Begna 27. august
Fra uminnelige tider har den idylliske og spennende Begnaelva sust gjennom SørAurdal. Mange fikk se og oppleve vakre Sør-Aurdal fra en helt ny vinkel denne
augustlørdagen. Barnas Turlag arrangerte flåteferd som var helt fulltegnet med 36
deltakere, med start i Sparkevik sør for Bagn. Vi padlet gjennom flere akkurat passe
spennende stryk og flate partier før endte opp ved Fønhus åtte kilometer lengre ned
i elva. Vi hadde sol og vind på vår side, og mange barn benyttet sjansen til å bade
i elva underveis. Ved Fønhusbrua tok vi en stopp slik at de som hadde lyst fikk lov
til å hoppe fra klippene rett nord for brua. Enkelte skikkelige våghalser tok også
sjansen på å hoppe drøye ti meter rett ned fra selveste Fønhusbrua. Da vi kom fram
til Nordre Fønhus ble det grilling av pølse.
Valdres Alpinsenter drifter «Flåteferd på Begna» og hadde ansvar for flåteguidene,
sikkerheten og gjennomføringen av flåteferden.
Merethe Lundene
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Liten tvil om at det var moro med flåtetur. Foto: Anne Dyve
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SENIORGRUPPA
Skitur til Spåtind 15. mars
Turen og området rundt kan vi anbefale, for 11 våryre damer hadde ein flott dag i
fjellet, i strålende vær og med stor turglede.
Vi møttes på Fagernes og henta opp folk undervegs. Ved Regla (Røde Kors -hytta)
startet turen. Etter kvart måtte vi fylle på med drikke og få på feller. Snart åpna
utsikta seg mot Skogshorn, Mellane og alle dei andre nærfjella, og mot Rondane, og
mot Jotunheimen med Besshø og Glitretind.
No var den første matpausa på ca 1200 moh. Sola steikte og maten smakte. Men dei
som skulle på toppen var snart klare. To tok det med ro og snudde etter ei god pause.
Feller kom av og på, og 9 stykker kom seg trygt til toppen. Turen ned gikk greit,
men det var et fall nesten nede, på en av deltakerne. Då var det godt at vi var flere,
så det gjekk greitt. Vi retter ein takk til Etnedal Røde Kors som kom med skuter og
henta den skadde ut. Heldigvis gikk det bra.
Turledere og referenter: Kari Borgny Fjelltun og Ester Christensen

Hele gjengen samlet på toppen av Spåtind (1414 m). Foto: Ester Christensen

Store Nuten 12. april
Vi var i alt åtte damer, to menn og to hunder. Vi kjørte til Valdresflye lett overskyet,
men da vi startet å gå forsvant skyene og solen strålte hele dagen. Føret var
kjempefint, noen få centimeter med løssnø på et ellers fast underlag, så det var mulig
å gå overalt. Etter en times gåing, var det to med problemer med beina som la seg
til ved en stein, med liggeunderlag og solkrem osv, mens resten fortsatte bortover
og opp mot toppen. Vi hadde en matpause litt før toppen, sol og vindstille, kan man
ønske seg det bedre? Etter matpausen fortsatte vi mot toppen, der trakk det litt kaldt,
så vi var der ikke så lenge. Så gikk det nedover igjen i en behagelig fart, med fin
bremsesnø. Langt nede traff vi på de som lå og solte seg ved steinen. En liten pause
der og så ned til bilene. En flott og vellykket tur.
Ester Christensen

I fint driv mot Store Nuten øst på Valdresflye. Foto Ester Christensen
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Frå Kviteberg mot Fagernes. Foto: Olaug Tronsplass

Foto: Ester Christensen

Kveldstur ved Fagernes 10. mai

Tur på historisk grunn 24. mai

Seniorgruppa har gått sin første tur på barmark i år. Vi ble syv personer på denne
turen. Vi fikk et flott vær med sommerlig temperatur.
Vi starta opp ved Shell syd, og gikk gangvegen opp til E16. Fulgte den et lite stykke
før vi tok av til Nesjordet, og videre opp til Kviteberg.
Vel oppe kosa vi oss med utsikten og medbrakt kaffe. Oppe på husmannsplassen så
vi rester etter husa som hadde stått der. Vi kunne også lese litt om hvordan de levde
der oppe.
Vi gikk stien forbi Kristiansletta og ned på Bygdinvegen ved Valdres Auto. Fortsatt
en del snø å passere der. Gangbrua ved fossen er flott, men trist med så lite vann i
fossen.
Ved «mølla» ble det en del mimring om den gang den var i full drift, og så nifst det
var å gå forbi saga og mølle når det var blitt mørkt. Så bar det opp til paviljongen på
Blåbærmyra.
Vi kalte denne plassen for Lysthuset da jeg vokste opp. Var visst et lysthus som sto
her for lenge siden. Derfra gikk turen tilbake til Shell. Vi tok det med ro med mange
stopp, så turen tok tre timer.
Takk til alle som møtte opp, og gjorde denne turen så hyggelig.

Turen startet i fint vårvær litt nedenfor Garlikrysset, som ligger opp for Fagernes.
Det var 10 som var med på turen.
Vi hadde utgangspunkt i Kongevegen over Filefjell og skulle opp ca 400
høgdemeter. Først gjekk vi innom husmannsplassen Brenna som høyrer til garden
Sørre Garli. Turen gjekk i fint kulturlandskap opp til plassen Elidokke, der vi hadde
kaffepause. Her hadde det vært hingsteslipp frå ca 1920-1960. Hestefølget vart
drevet opp til Heimdalen/Yksnedalen ca 20. juni, dei fulgte bygdavegen oppover.
Men vi forsatte opp til Karihuskampen der det var nøytralitetsvaktpost 1939/1940
som var betjent døgnet rundt. So gjekk turen nedover stignettet i Ranheimsbygda
forbi der to seilfly kolliderte i 1968 og to gutar omkom.
Videre gjekk turen forbi bedehuset og skula i bygda, og vi har hatt ei stavkyrke
som vart reven i 1723 på Susjordet. Vi kom no ned på Gamlevegen/Kongevegen
frå Øystre Slidre ned Garlikleiva og ned i Garli og ovafor Djupedalen og til
utgangspunktet.
Vi hadde no vært ute i ca 3,5 time i vårkvelden. Takk til Melvin Håvelsrud for at vi
fekk ta kaffepausa på innmarka hans. Takk også til Norun Lyseng.
Turleder, referent og historieforteller: Kari Borgny Fjelltun.

Olaug Tronsplass
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(ett bilde på neste side)
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DNT Valdres har inngått rabattavtale med sportsforretninger

Foto: Ester Christensen

Foto: Marit S. Brenna

«Fiskeløyse rundt» den 7. juni		
Vi var 12 personer og 2 hundar, og parkerte på Lehovd i Vestre Slidre. Vêret var
nydelig og varmt, men litt vind frå nord. Isen på vatnet hadde akkurat gått, så blått
«hav» møtte oss. På toppen av Syndisfjellet beundra vi utsikten til alle kantar, med
fjell som var dels dekka av snø, før vi skreiv oss inn i turboka. Like etter toppen var
vi så heldige å sjå ein reinsflokk som kom mot oss, og fotografiapparata kom fram.
Ein god rast i nordenden av vatnet Fiskeløyse, før vi vandra vidare på god sti og med
bra utsyn tilbake til bilane.
Turleiar: Marit S. Brenna
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Målsetning med avtalen er at DNT Valdres vil sikre sine medlemmer spesialrabatt
på kjøp av sportsutstyr.
Det er inngått avtaler med 4 sportsforretninger strategisk plassert i Valdres:
• Sporten Beitostølen
• Intersport Filefjell
• Intersport Fagernes
• Valdres Sport Leira
Som en del av avtalen skal:
• Sportsforretningen gi DNT Valdres mulighet til å plassere brosjyrer, hefter eller
annet informasjonsmateriell inne i butikken etter muntlig avtale
• Sportsforretningen sette inn en link på sine nettsider til DNT Valdres sin
heimeside og eventuelt relevante sosiale medier
• DNT Valdres markedsføre sportsforretningen på sin heimeside med link til
sportsforretningens heimeside
Ved å vise gyldig medlemskort vil medlemmer i DNT Valdres oppnå rabatter.
På heimesida vår finner du til enhver tid oppdaterte rabatter:
https://valdres.dnt.no/samarbeidspartnere/

Sporten Beitostølen
Bygdinvegen 3782,
2953 Beitostølen
Tlf: (+47) 61 34 10 81
Mail: post@sportenbeitostolen.no
Du finner oss også på:
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På Raudalsdansen. Foto: Olaug Tronsplass
Matpause på Raudalsfjellet. Foto Olaug Tronsplass

Tur til Raudalsfjellet 21. juni
Det ble 19 personer med stort og smått som ble med på turen til Raudalsfjellet og
Raudalsdansen. Etter en regnfylt mandag, våknet vi opp til sol på nesten skyfri
himmel.
Vi møttes på Shell for samkjøring. Det ble ni som ville bli med til Sanderstølen, men
nesten alle kjørte runden om Gol på tilbaketuren. Det ble bare tre mil lengre og ble
en fin rundtur.
Vi startet å gå på grusvei og gikk i ca 15 min, før vi tok en bratt men kort stigning
opp til Dansarfeten, som Raudalsdansen også kalles. Her er det artig å se at det
fortsatt ikke vokser noe gress midt på danseplassen. Det står to steiner der, som nok
var spellemannssteinene. Det er jo forma som en aula, og der samla hallingene seg
på den ene siden, og valdrisene på den andre. Her ble det både dansa og sloss. Artig
med en slik plass som er akkurat som den var den gang det ble festa her.
Etter en liten pause her, fortsatt vi opp på Raudalsfjellet på god sti. Det var litt vind
på toppen, men vi fant oss en lun plass og kosa oss med ei lang og god matpause.Her
oppe var det et flott panorama å skue.
Vel tilbake i bilene takka jeg for at så mange ble med på denne turen, så kjørte vi ni
til Sanderstølen. Fire av oss tok seg et bad i bassenget, og etterpå spiste vi deilige
smørbrød og pizza, før vi reiste tilbake til Shell.
Olaug Tronsplass
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Fornøyde turledere, OlaugTronsplass (t.v.)og Kari Borgny Fjelltun
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Tur til Gjende og Besseggen 17. – 19. august
Noen dro til Gjendesheim den 16. og overnattet, og alle var med første båt inn
til Gjendebu. Vi var da åtte som gikk opp Storådalen til en hytte der stien fra
Memurutungen kommer ned. Her spiste vi lunsj, i sol fra skyfri himmel og
helt vindstille, med flott utsikt til Gjendetungen. Vi hadde en fin tur tilbake, og
noen av damene badet ved en fin strand. På Gjendebu fikk vi litt orientering om
Gjendine, og fikk se hytta der hun var født. Om kvelden etter middagen hadde vi litt
underholdning.
Dag 2. En av gruppa reiste med båten og gikk tur i Memurudalen. De syv andre
gikk mot Bukkelægret, og opp den bratte stien. En spennende tur med litt klyving
med hjelp av kjetting noen steder. Vi hadde en fin tur opp, med lunsj i bratta rett
før toppen, så vi kunne nyte utsikten mot Gjende. Vel oppe kunne vi se alle de høge
toppene rundt, og prøvde å finne navnet på dem. Vi valgte å gå ned i Memurudalen,
da flere hadde litt problemer med knærne. Etter en stund åpnet dalen seg opp, med
flott utsikt fremover og fosser på siden. Også denne dagen var der sol og vindstille,
kan man få det bedre? På Memurubu kom to damer til som kun skulle være med å gå
over Besseggen.
Dag 3. Vi delte oss, fem gikk Besseggen, og resten stien langs vannet. Denne dagen
var det overskyet, men skylaget lå høyt, og vi så de fleste toppene.
Vel oppe første stigning mot Besseggen begynte det å regne litt, holdt på cirka en
halv time. Da vi endelig hadde fått på oss regnklær stoppet det, og like etterpå kom
solen. Vi hadde lunsj i en skråning over for Bjørnbølstjønnet. Det lå blikkstille, slik
at Besshø speglet seg i vannet.
Opp Besseggen var det flere stopp der vi satt og nøt utsikten. Vel oppe, og etter en
liten pause, bar det opp mot Veslefjellet. Herfra så vi Glittertind i all sin prakt, bak
Besshø. Så startet nedstigningen, og vi ga oss god tid, da det var noen bratte partier.
Vel nede ventet middagen på Gjendesheim. Enda en flott dag.
De fem som gikk langs vannet til Gjendesheim fikk også en halvtime med litt regn.
Stien var våt etter mye regn i sommer, men det var en fin tur hvor man passerte en
fin foss, og mange andre fine steder. Mulighet for å bade var der også, men ingen
hadde lyst. Også dette en flott tur med sol og fin utsikt.
Hilsen turleder Ester og Kari Borgny
Foto: Ester Christensen
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Foto: Inger Wangensteen

«Kom deg ut dagen» den 7. februar
Denne dagen gjekk turen til Fugleberg i Vang. Denne turen er mykje brukt sumar
og vinter, det var fast og fin snøveg, ein kunne fint gå på beina. Det blir sett opp ei
grillhytte der i løpet av 2016, turmålet blir enda meir populært.

Skitur frå Filefjell til Skakadalen 9. april
I strålande sol møttest me på Hydro’n i Vang, der me sette att bilane og hoppa i
taxien som køyrde oss til Filefjell. Turen starta roleg med heisskyss til toppen av
Børrenøsheisen, så var det flatt og fint å fortsetje. Det var slikeføre, eit par cm
turrsnø oppå fast skare, så me gjekk stille og roleg medan sola vermde oss.
Før lunsj tok me ein tur oppom Varhøvdtinden, som er eitt av tjue mål for
Vang Turlag sin turtrim. Lunsjen inntok me på barrabbar i solsida nedanfor
Varhøvdtinden. Gode og mette på kakeskivo og fyrstekake laut me bryte opp og
fortsetje mot Skakadalen. Her er det viktig å hugse på å snu seg ei gong iblant, slik
at ein får med seg utsikta mot fjella i Jotunheimen. Så forlot me høgfjellet og sklei
ned i Skakadalen, og følgde spor langs vegen ned mot bygda. Den siste kilometeren
var snøfri, med skia på sekkane traska me like nedatt til Hydro’n, og reiste kvar til
vårt, med ei god dose sol og fjelluft innabords.
Takk for turen, me går den gjerne igjen!

Turleiarar Halvor og Randi

Vårtur på Vennis 24. april
Litt kald dag, men fin oppleving å gå frå Sparstadodden til Leine. Ida Østvold var
flink turleiar.
Inger Wangensteen
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Begge foto: Randi Ødegården
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«Galdane rundt» laurdag 4. juni
Me fekk eit særs flott turvêr med sol frå «blank» himmel, i nabokommuna vår
Lærdal. Dei 15 personane som vart med turlaget, fekk ei felles oppleving av denne
fine rundturen i spektakulært, vakkert og vilt vestlandslandskap.
Turen starta i Koret, som ligg i vestre ende av den historiske vegruta gjennom
Galdane (tidligere E16 forbi Galdane). Me gjekk fyrst på den gamle vegen over
Seltunåsen (den nyare Bergenske hovudveg mellom aust og vest). Den vart bygd
under leiing av Kaptein Finne, og var ferdigstilt i omlag år 1845. Kaptein Finne
fekk kritikk for vegen, då det vart sagt at han valde for mykje muring og for lite
sprenging. Vegen har ein jamn og fin linje, med solide breie og høge murar. I
Gravdalen var høgda på muren opp i 15 meter. Vegen framstår i dag grasdekt og fin,
i godt stand og lett å gå.
Det er sett opp namn- og informasjonsskilt langs med heile strekninga, som gjer
turen til ei reise i norsk historie, både når det gjeld busetting i særs utfordrande
landskap, og ikkje minst veghistorisk. Når ein går turen får ein eit visuelt perspektiv
på fire generasjoner hovudferdselsårer gjennom eitt av dei mest utfordrande
landskap som landet vårt har å by på. Tre av vegane ligg parallelt i den smale
elvedalen, mens den nyaste E16 no går i tunnel under Seltunåsen.

Flotte og solide murar. Foto: Aud Irene Hamre Rogn

Etter omlag tre kilometer kom me ned att på asfaltert veg (tidligare E 16 gjennom
Galdane) og gjekk den nokre hundre meter. Så kryssa me over Lærdalselvi på brua
ved Øygarden, og kom inn på den gamle kongevegen (frå om lag år 1790). Den har
vorte sett fint i stand dei seinare åra, og framstår no svært så imponerande nokre
stader.
Det står på informasjonstavla ved Gjerdegalden at «Gallerne er ein farleg veg under
Filefjell», det talar for seg sjølv.
Då me var vel så halvgått, kom me til ei kjempefin trebru, heimelaga i Vang i
Valdres, og frakta luftvegen for å gjere det mogleg å ta seg over den mektige,
buldrande og høgreiste fossen ved Galdane. Det var reint forfriskande å krysse
den, då me var godt varme etter ein par timars gange. Me tok ei god pause ved
husmannsplassen Galdane. Galdane er eit godt bevart bevis på den norske vilja til
å klare seg sjølv, og livnære seg av det som fanst i nærområdet, sjølv kor utruleg
utfordrande naturen ikring ein er. Det gjer ein særs audmjuk, å tenkje på kva eit slikt
liv kravde av mot, styrke og uthaldenheit.

Utsyn ned mot husmannsplassen Galdane og fossen. Foto: Aud Irene Hamre Rogn
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Fint å gå langs elva. Foto: Aud Irene Hamre Rogn

I Torfinnsdalen, med fjellsjøen Bygdin i bakgrunnen. Foto: Randi Ødegården

Den siste delen av turen gjekk langs graskledd veg, med forfriskande elvebris, i eit
landskap som fekk ein til å tenkje på «fare for steinsprang…». Men rundturen var
som å gå i kullissane til eit levande eventyr, så litt spenning høyre med. Den siste
halve km gjekk me nedunder «det nyaste skuddè på Stamm(-veg-)en», og det var
slutten på denne eventyrlege turen «Galdane rundt».
Turen går i variert kupert terreng, lett å gå. Lengda er 8,7 km totalt. Tidsbruk på om
lag 4 timar, inkludert eit par gode økte med pause. Takk for ein fin tur ilag, og god
tur til andre som ynskjer å gå «Galdane rundt».
Aud Irene Hamre Rogn og Dagny Britt Frøyen

Jubel gjennom Jotunheimen, 19.- 21. juli 		
Årets vermelding for Jubelturen var den beste me nokon gong har hatt, og den
slo til! Med ti påmeldte fekk me ei skikkeleg fin oppladning til 10-års jubileet til
Vinjerock. Som tidlegare møttest me ved Bygdin, og sendte bagasje med båten til
campen vår ved Torfinnsbu, slik at me kan gå med lette dagstursekkar. I år gjekk me
opp på Synshødn og følgde Fagerdalen nedatt til Bygdin, og gjekk stigen til ferdig
lavvoleir ved båtbrygga ved Torfinnsbu. Her venta dei leiransvarlege med middag,
og utover kvelden spelte me gruble i lavvoen, som har vorte ei fast jubeltradisjon.
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Felles jubel på toppen av Leirungskampen. Foto: Randi Ødegården
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Leirungskampen var målet for dagsturen onsdag. Veret kunne lett bedømmast ut
frå turgruppa si påkledning, det var ein varm dag i fjellet! Det gjekk jamt og trutt
oppover Torfinnsdalen, og midt i Svartdalen svingar me opp på Svartdalsbandet og
vidare opp på Leirungskampen. Etter bilete og jubling startar tilbaketuren, og vel
nede får me endeleg avkjølt oss, raskt og effektivt, med ein liten dupp i Bygdin.
Middagen smakar utmerkt, og me avsluttar kvelden med quiz.
Siste dag går me som vanleg turiststigen til Eidsbugarden, og festivalliv. Ved
Høgstakkane festar me ballongar på sekkane, og vel over hengebrua får alle ein liten
dram. Så er me klare for festival.
Turleiarar Åslaug og Randi

Mot Ama Dablam. Foto: Tor Bjærum
Artikkelen under er innsendt av Tor Bjærum, oppvokst på Leira og svært ivrig og aktiv
på turene i de første åra etter oppstarten av Valdres Tur- og Fjellsportlag i 1982.

Tinderangling i Nepal
Påskeferien i 2015 ble utvidet, og jeg og min datter Lisa dro til Nepal på alpinkurs.
Jyamchang Bhote var kursholder og ga oss en grundig opplæring i klatreteknikk som
brukes i Himalaya. Om sommeren jobber han for Jostedalen Breførarlag og fører
bl.a. til toppene rundt Fondsbu.
Vi reiste fra Oslo 18.mars og var tilbake 12.april. Det var mye snø i fjellene og vi
måtte planlegge turruta etter dette. Alpinkurset var tilpasset vandring inn til Everest
Basecamp og bestigning av topper. Ettermiddagene og akklimatiseringsdagene ble
brukt til kursing og trening.

Vang Turlag på Norges tak. Foto: Aud Irene Hamre Rogn

Galdhøpiggen 17. august
Vang Turlag fekk oppleva Galdhøpiggen i si mest spektakulære drakt! Det vart ein
helt fantastisk tur for oss 18 som var med til toppen av Norge. Me var velsigna med
skyfri himmel og vindstille, det ga eit eventyrlig utsyn utover.
Etter denne flotte opplevinga, gjekk turen ned att til Juvasshytta. Me køyrde vidare
i storslege landskap ned att til Lom der det var duka for ein grepa god fellesmiddag
sponsa av turlaget. Takk for god mat, og ein kjempefin dag ilag!
Inger Wangensteen
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Etter to dager i Kathmandu tok vi fly til Lukla (2 840 moh) og startet turen. Tre
bærere hjalp oss med å bære utstyr, spreke karer som bidro sterkt til en vellykket tur.
Vi overnattet på betjente hytter med soverom og spisesal, a la DNT-hytter.
I Namche Bazaar overnattet vi to netter og gikk en akklimatiseringstur til Khumjung
og Kunde. Hele veien med flott utsikt til Ama Dablam, et av verdens vakreste
fjell. I Kunde ligger sykehuset som Edmund Hillary bidro til å bygge. Vi besøkte
Sherpa-museet i Namche Bazaar og dama som jobbet i resepsjonen var godt kjent på
Fagernes, hun hadde jobbet der flere somre!
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Videre gikk turen til Tengboche, Deboche og Dingboche på 4 410 moh. Da vi
kom inn på hytta kom vi i prat med en amerikaner. Det viste seg at han var en
svært erfaren fjellmann som hadde deltatt på Den Norske Everest ekspedisjonen
i 1985. Navnet hans var David Brearshears og han har klatret og laget filmer fra
hele verden. Fra Dingboche gikk vi til Thokla, Lobouche og Gorak Shep. Hytta
her er den siste før Everest Basecamp. Høyden merkes, men det er lett terreng inn
til Everest basecamp på 5 360 moh. Vi har brukt 10 dager. Basecampen var under
oppbygging og klatreekspedisjonene forberedte seg for å bestige Mount Everest.
25.april utløste et jordskjelv et stort snøras fra fjellet Pumori som feide gjennom
teltleiren. En tragisk hendelse som krevde mange liv.
Dagen etter gikk vi på Kala Patthar som har en fantastisk utsikt mot Mount Everest.
Senere på dagen var vi tilbake i Lobouche og forberedte oss til Lobouche Peak East
på 6 090 moh. Jyamchang anbefalte høy basecamp på over 5 000 moh. og vi fikk
noen timer søvn før toppstøtet startet 01.00. Jeg møtte veggen ganske tidlig og måtte
snu, men Lisa og Jyamchang nådde toppen ca. 09.00. Etter en tung tur i mye snø var
det en god belønning å stå på toppen!
Neste mål var Island Peak på 6 189 moh. Vi gikk tilbake til Dingboche og videre
til Chhukhung. Etter en hviledag gikk vi innover dalen og etablerte høy basecamp.
Toppstøtet startet 01.00 og kl. 09.30 var vi på toppen! Slitne, men det er glemt når
målet er nådd. Fantastisk utsikt til blant annet Lhotse og Makalu.
Neste dag gikk vi ned til Phortse. Selv om vi var blitt godt akklimatiserte kvikna
kroppen kraftig til da vi kom lavere ned. Videre gikk vi til Mong, Namche Bazaar og
Lukla. Og så fly tilbake til Kathmandu.

På Island Peak 6189 m. Foto: Tor Bjærum

Kathmandu er en by med kontraster. Mange folkeslag, tett befolket og mye liv. Det
anbefales å besøke buddhistiske og hinduistiske templer. Turen ble avsluttet på en
«klatrerestaurant» der gjestene kan skrive navnet sitt på pappføtter som henger i
taket. Kort tid etter at vi kom hjem inntraff et jordskjelv Nepal. Store ødeleggelser
og mange omkomne. Håper gjennombyggingen går raskt og at alle som trenger hjelp
får det.
Nepal kan anbefales. Det er godt tilrettelagt med hytter og gode stier. En tur kan
kombineres med vandring og eventuelt toppturer av ulike slag. Erfarne tinderanglere
vil greit klare toppene vi var på, det kritiske er høyde og værforhold. Vi taklet
høydene bra, en viktig grunn var et godt planlagt opplegg for akklimatisering.
Jyamchang skreddersydde et fantastisk kurs og tur for oss, hjemmesidene
www.highhimalayan.com viser hva han kan tilby.


Tor Bjærum

Yak-okser. Foto: Tor Bjærum
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Greitt å padle gjennom sivet inn mot Skørsløo ved Leirin. Foto: Tor Harald Skogheim

Ned fra Langeskavlen mot Uranosbreen, med Uranostind bak. Foto: Torkjell Haugen
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