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Vil du hjelpe andre ut på tur?
Vi trenger deg for å tilrettelegge i vår natur!
Vil du være en del av noe stort og fantastisk? Bidra til fellesskapet gjennom
praktisk arbeid? Være ute i bevegelse, bruke kroppen og få mye frisk luft? Avsette
noen timer i året som kan gi mening for andre, og for deg selv? Lære nye ting?
Møte andre proaktive ildsjeler? Ta vare på natur- og kulturarv? Tilrettelegge for
aktivitet? Trives du i den vakre og varierte Valdres-naturen? Har du omtanke for
natur og mennesker? Er du interessert i at stier skal merkes i henhold til regelverket?
Trenger du å få utløp for ditt engasjement? Gleder du deg til soloppgang og nyter
solnedgangen? Da er det trolig deg vi søker.
DNT Valdres er i vekst og trenger flere til å vedlikeholde og rydde stier!

Vi kan tilby:
– Gratis opplæring med sti- og merkekurs.
– Sosialt samvær i et positivt dugnadsmiljø.
–	Varierte arbeidsoppgaver som: kvistklipping, fjerning av trær som har lagt seg
over stien, reparere ødelagte varder, rette opp stolper for merking og skilting,
male opp igjen T på varder, male opp igjen rødmerking på trær og stolper, samt
ettersyn av klopper.
– Kjøregodtgjøring ihht. Statens skattefrie satser for privatbil.
– Mat – om dugnaden varer over 4 timer.
– «DNT Dugnad»-jakke om du deltar på 2 dugnader samme år.
Høres dette interessant ut? Vi gleder oss til å høre fra deg! For mer informasjon:
Ta kontakt eller sjekk: https://valdres.dnt.no/dugnad-ogfrivillige.
Merethe Lundene, styreleder for DNT Valdres

Om oss:
DNT er Norges største friluftsorganisasjon med over 300 000 medlemmer. DNT
Valdres er en av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. Vi har nå over
1000 medlemmer, inkludert Vang Turlag. Vår visjon er «Naturopplevelser for
livet». Våre kjernevirksomheter er turer og aktiviteter, hytter og ruter, samt arbeid
med natur, kulturarv og miljø. Vi arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og
miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Vi tilbyr også kurs
og utdanning. Våre tilbud er rettet mot ulike grupper; barn, ungdom, voksne og
seniorer. Aktivitetene vi tilbyr er svært varierte. Og våre verdier kan oppsummeres
med ordet: STIEN - som skal gjenspeile våre tilbud.
Spennende: Vi skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
Troverdig: Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
Inkluderende: Alle er velkomne til våre tilbud, også nye.
Enkelt: Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
Naturvennlig: Vår virksomhet skal være naturvennlig.
Det er bokstavelig talt STIEN som gjør at vi søker deg. DNT Valdres har nå
180 km med stier/ruter som skal merkes og vedlikeholdes. På sikt har vi også en
målsetting om å fullføre prosjektet «Skauleis til fjells», fra Oslo til Jotunheimen.
Med etablering av Stølsruta er vi kommet et godt stykke på veg. Vi har også andre
etablerte ruter som trenger stell og vedlikehold – og vi drømmer om å komme i gang
med nye spennende prosjekter. Vi søker derfor flere frivillige som kan være med
på organisert dugnad, og/eller ha ansvar for en avtalt rute som gjennomgåes for å
sjekke status. Sammen finner vi noe som kan passe for deg.
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DNT-hytta viser hvordan DNTs verdier og formålsparagraf er fundament for all vår
virksomhet.
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13,2 mill til lokalt engasjement
Vi eies 100 % av lokale sparebankstiftelser. Det betyr at vårt overskudd
blir igjen her hvor det er skapt.
I fjor bidro vi med over 13,2 millioner kroner i sponsing og støtte til
små og store prosjekter, arrangementer, lag og foreninger i Valdres og
Hallingdal.
Med bank, forsikring, regnskap og eiendomsmegling jobber vi for at vi
skal bli gode sammen med våre kunder og skape verdier i Valdres og
Hallingdal.

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

www.sb1.no

Hvor går veien videre for DNT? Det kommer generalsekretær Dag Terje Solvang til
Valdres for å si noe om. Foto: Jørgen Wangensteen

Medlemsmøte i DNT Valdres
Mandag 11. november kl 19.00
Sted: Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira.

PROGRAM:
• Velkommen/kort informasjon v/leder Merethe Lundene
• Veivalg 2019–2023: veien videre for DNT v/ generalsekretær i DNT
Dag Terje Solvang
• «Kunsten å gå rikare vidare» – ved Vandrarpresten Ingebjørg Vik
Laugaland
• Trekning av premier i Kremtoppjakten
• Enkel bevertning – og fjellprat
VEL MØTT!
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Kurs - dugnader - turledersamling
Skredkurs 15.–17. mars
Denne helga gjennomførte vi skredkurs med godkjent skredinstruktør fra Berntsen
Fjell. Kurset hadde base på Vaset, med teori på Brennabu fredag kveld. Lørdag
og søndag var det ut i fjellet med ulike aktiviteter for å kunne vurdere snø ut fra
snøprofil, rute og sikker ferdsel i skredutsatt terreng, samt bruk av skredsøker og
søkestang.
Dette skriver en av deltagerne i etterkant av kurset:
«Takk for et innholdsrikt og meget bra innføringskurs i skred i helgen, det var nyttig.
Fredag meget bra innføring og presentasjon, lørdag mange praktiske observasjoner
og meget bra og relevant innhold. Søndag - på tross av det ikke ble det beste
turværet, var det svært nyttig å øve på søk i praksis. Takk for et flott skredkurs!»
Torkjell Haugen

Elleve nye turledere utdannet av DNT Valdres i mai		

Foto: Erlend Belsheim

Siste helga i mai var det ambassadør- og grunnleggende turlederkurs på Leira.
Lørdagen startet med ambassadørkurs, hvor hensikten var å bli bedre kjent med
DNT som organisasjon og hva vi står for. Dette er det første kurset i DNTs
utdanningsstige.
Deretter ble det gjennomført grunnleggende turlederkurs over to dager, hvor både
teori og praksis inngikk. Sentrale tema på kurset var turledelse, kart og kompass og
førstehjelp. Dette ble fulgt opp med to praksisøkter der den enkelte kursdeltager fikk
prøve seg som turleder for resten av gruppa. Her ble viktige momenter spilt inn, som
turlederne da måtte ta stilling til.
Kurset hadde også innlagt et orienteringsløp hvor de på egenhånd måtte finne poster
utlagt i terrenget.
Kurset ble avsluttet etter to lange og hektiske dager med utdeling av bevis for
bestått kurs. Nå skal de nye turlederne gjennomføre turer på egenhånd i regi av sine
lokallag.
Referent og kursleder: Torkjell Haugen

Vordende turledere ute på praktiske øvinger «i felten». Foto: Torkjell Haugen
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Merke- og vardekurset 15. og 16. juni		

Dugnad på «Stølsruta i Valdres» 7. og 8. september 		

Hele 16 deltagere møtte spente og forventningsfulle opp til kurset vårt. Første del
gikk på Brennabu, med en lett teoridel der vi gikk gjennom det teoretiske grunnlaget
fra ruteplanlegging til utførelse. Etter en god lunsj ble det praksis på Stølsruta, i et
område sørøst for Nøsen. Planen var å merke et nytt strekk i terrenget der Stølsruta
tidligere hadde gått på veien. Vi så også på hvordan en kan bygge bro over ei elv, og
det kom fram ulike forslag og vurderinger.

DNT Valdres ryddet og utbedret merkingen langs en del av Stølsruta denne helga.
At så få fikk gjort så mye på to dager er rett og slett fantastisk!

På praksisfeltet fikk kursdeltagerne innblikk i hvordan en rydder, kvister, setter opp
merkestolper, maler og varder en ny rute. Det ble sett på rutevalg for å omgå bløte
områder, og gradvis tok de selv over mer og mer av arbeidet. Da lørdagens praksis
var ferdig hadde vi en hyggelig og sosial middag med herlig mat levert av Brennabu.
Været var så flott at vi satt ute i nydelig solskinn.
Søndag fortsatte vi arbeidet på Stølsruta, da delt i to grupper. Hver deltager fikk selv
større ansvar for å se hva som måtte gjøres og hvordan arbeidet skulle organiseres.
Det klarte gruppene på en utmerket måte, med samarbeid og godt humør.
Erfaringene fra første dag hadde tydeligvis festet seg, og gruppene jobbet raskt og
effektivt med ryddingen. På ettermiddagen hadde vi totalt ryddet og merket 4 - 5
fem kilometer i terrenget.
Deltagerne fikk utdelt kursbevis og reiste hjem med litt mer kunnskap og nye
bekjentskaper som vi tror vil være en viktig ressurs for DNT Valdres når det gjelder
vedlikehold av rutenettet vårt fremover.
Kursholdere: Jørgen Wangensteen og Torkjell Haugen
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Bakgrunn for dugnaden var at vi hadde fått melding om at det på strekningen langs
Midtre Syndin kunne være litt vanskelig å finne fram enkelte steder.
Innkalling til dugnaden foregikk på vår heimeside og på frivillig.no, dessuten på
facebooksiden vår og sida som hytteforeninger i Vestre Slidre har. I tillegg ble det
sendt epost til personer vi har på dugnadslista.
Til tross for dette: Lørdag var vi bare 2, og søndag 5 som stilte! Likevel: Nå gjenstår
bare et par småting på denne strekningen, så takk til de som deltok.
På dugnaden har vi:
• satt opp stolper i områder hvor det var mye vier og brisk som gjorde at du
ikke så varden før du var nær innpå (i disse områdene var det også mangel på
stein som gjorde det vanskelig å få laget høye nok varder)
• bygget nye varder
• reparert varder og bygget de høyere for å øke synligheten
• ryddet mye kvist som sto i vegen både for synlighet og framkommelighet
• malt opp igjen T på varder
• malt rødt på toppen av alle stolper
• lagt noen vadesteiner i ei lita elv
Søndag jobba vi til bortimot kl 18 og avsluttet med en matbit på Syndinstøga.
Referent og dugnadsleder: Jørgen Wangensteen
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Tre viktige friluftspolitske saker i 2019
I en tilsvarende artikkel i Tinderangler nr. 2 i 2018 gjorde vi rede for det som vi da
anså som våre tre viktigste friluftslivspolitiske saker, nemlig:
– Vern av Vinda
– Nasjonal ramme for vindkraft
– Fjellgrenser
Det ble seier i Vinda-saken, dvs. at det ikke ble utbygging, i alle fall ikke på kort
sikt. Varig vern er det ikke blitt, det er det selvsagt verdt å kjempe for. For vår del er
konklusjonen at vi skal følge med i hva som skjer framover. Være på vakt.
Når det gjelder vindkraft ble ingen av de tre foreslåtte områdene som berører oss
direkte ansett som aktuelle, i hvert fall ikke i denne omgang. Noen områder vest for
Gudbrandsdalen ble «nesten valgt». Det ene vest for Vinstra inn mot Heidalsmuen,
det andre fra Jetta nordvestover for Otta. Vi har bidratt til og er med på en
fellesuttalelse for at også disse tas helt ut av den nasjonale rammen.
Fjellgrensesaken er i stor grad fremdeles aktuell og er blant de tre sakene som vi
anser som de mest aktuelle inneværende år og inn i 2020:
Gruppearbeid med et case under samlingen. Foto: Jørgen Wangensteen

Turledersamlingen 14. – 15. september – sosialt og faglig nyttig
Den årlige turledersamlingen ble denne gang lagt til vakre Syndin, hvor vertskapet
på Syndinstøga sørget for å ivareta oss på en meget god måte.
Hele 18 stykker hadde tatt seg tid til å være med på årets samling, en samling som
både gir faglig påfyll og sosialt samvær.

Nettverk for fjellgrense i Valdres
Det har vært stor aktivitet i dette nettverket – bestående av bl. a. DNT Valdres,
Naturvernforbundet, Jeger og fisk, Valdres Hytteforum og noen enkeltpersoner som
er grunneiere, lokalpolitikere eller bare interesserte i saken. Forum for Natur og
Friluftsliv i Oppland bidrar med koordinator/sekretær for nettverket.

Årets tursesong ble oppsummert, og styret ga nyttig informasjon. Førstehjelp
var tema for den faglige biten, og med dyktig instruktør fra ambulansetjenesten
i Valdres ble det først informert, og etter hvert praktisk øving på HLR (hjerte/
lungeredning) og førstehjelp ved bruddskader.

Nettverket fant det riktig å satse sterkt fram mot kommunevalget i år – for å få
lokalpolitikerne til å ta stilling og engasjere seg i problemstillingene. Spørsmål om
å etablere grenser for hyttebygging i fjellet var blant de utvalgte spørsmålene som
ordførerkandidater og andre framtredende lokalpolitiker ble stilt i intervjuer i avisa
Valdres.

Arbeidet med neste års turprogram ble også startet. Allerede nå kan vi avsløre
at det også neste år blir mange flotte turer i vår fantastiske natur, ledet av svært
kompetente og kunnskapsrike turledere fra DNT Valdres.
Torkjell Haugen

Denne satsingen ble toppet med et folkemøte på Valdres Folkemuseum 2. september
med en befaring på Aurdalsåsen i forkant av møtet. Befaringen viste relativt gode og
– ikke minst dårlige - sider ved den utbyggingen som allerede har skjedd fram til nå.
Mye av tida ble brukt på Storstøllie Øst som står i fare for å bli utbygd.

Turer/aktiviteter seinhøst/tidligvinter:
31. okt
7. des
2. feb 2020
9. feb
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Alternativ Halloween-markering med Barnas Turlag, Aurdal
Skitur på Valdresflye
«Kom deg ut»-dagen – trolig med flere opplegg
Fullmåneskitur? – og fottur?

På folkemøtet fikk vi først innsiktsfulle innledninger fra adm. dir. i Norsk Industri,
Stein Lier-Hansen, fra Erling Lae som er styreleder i Norsk Friluftsliv og tidligere
fylkesmann i Vestfold, og fra arealplanlegger i Nord-Aurdal kommune, Rolf-Egil
Poppe. Deretter ble det paneldebatt med lokalpolitikere i forgrunnen.
Synspunktene varierte, men debatten viste at våre lokalpolitikere er flinke til å
komme med relativt uforpliktende uttalelser. Det ble uttrykt forståelse for at man
13

Forvaltningsplan 2019 - 2029 for verneområdene i Langsua
I september sendte styret for Langsua Nasjonalpark ut på høring et 220 siders
utkast til forvaltningsplan, med frist 15. oktober. DNT Valdres har vært til stede
på et par møter og er dessuten representert i nasjonalparkens rådgivende utvalg.
Vernebestemmelsene er av stor betydning for både natur og friluftsliv.
Vårt utgangspunkt er vern av natur og en forsvarlig bruk av området til enkelt
friluftsliv og tradisjonell utmarksnæring. Da reiser det seg en rekke spørsmål i
avveiingen av disse hensynene som er av betydning for vår virksomhet. I skrivende
stund arbeides det med en høringsuttalelse.

«Catskiing» og kanskje snøskuterløyper for fornøyelseskjøring?
«Catskiing» er et tema som kommer opp igjen etter at det har vært ganske stille
om dette i noen få år. Den direkte foranledningen er at Vang kommune har sendt
ut et forvarsel om etablering av lokal forskrift for såkalt «catskiing» – dvs. at man
etablerer beltebilløyper i tilknytning til alpinlegg. Disse skal transportere folk høyere
opp i fjellet utenom anlegget og er utvilsomt motorferdsel i utmark.

Bør det settes en klarere fjellgrense for hyttebyggingen i Valdres?
ikke bør tillate nedbygging av nye verdifulle natur- og friluftslivsområder, men
samtidig at hyttebygging er viktig for sysselsetting i Valdres.
Kommunene i Valdres skal i tida framover «rullere» arealplandelen av
kommuneplanene. Da er det mulighet for å sette mer klarer grenser slik at vi
unngår å ødelegge mer turterreng og natur. Aller helst burde det vært etablert mer
forpliktende regionale planer på tvers av kommunegrensene. Det er en oppgave for
nettverket å komme i inngrep med planprosessene og i det minste være en kraftig
stemme når planene kommer på høring.
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Det dreier seg i denne omgang om to løyper – fra Raudalen opp til Slettefjell
og i området innover i fjellet sør for Tyinkrysset. Dette vil berøre områder som
kommunen selv – i en kartlegging og verdisetting av kommunens friluftslivsområder
- har karakterisert som «svært viktige» for friluftsliv. I en høringsuttalelse går DNT
Valdres imot etablering av disse løypene.
Etablering av «catskiing» vil bokstavelig talt også kunne brøyte vegen for etablering
av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Vi vet at det arbeides med dette, men
at det bl.a. er vanskelig å få tillatelse fra alle grunneiere som vil bli berørt. DNT
Valdres erkjenner og aksepterer at det er en del legitime behov for nyttekjøring, men
fornøyelseskjøring i våre natur- og turområder må vi for all del unngå.
Trond Vatn
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TURER – HOVEDLAGET

Fullmåneturen til Skardåsen 19. februar
Det er alltid spennende å se om det blir måneskinn på datoen vi har satt opp. I år var
værmeldingen bra og månen skulle komme opp ca kl. 18, men den gjorde seg litt
kostbar. I starten skjulte månen seg bak noen ganske lette skyer, da vi kom opp til
Sæbustølsmyrene ble den helt borte, men på toppen av Skardåsen lyste den flott fra
klar himmel.
Oppover bruker vi aldri noe kunstig lys, men på turen tilbake til skisenteret var det
greit å ha hodelykt.
Bare 4 var med på turen, nesten litt rart at ikke flere er interessert når det er god
værmelding og behagelig temperatur.
Svein Helge Skinnes

Ole Listerudbakken, som Mikkjel Fønhus, leste for gjestene. Foto: Anne Dyve

Elvestuen fikk også en gave fra DNT Valdres som takk for at han kom for å åpne
stien, og som takk for at han og hans regjering bidro til at elva Vinda ble vernet.

Åpning av stien mot
Fønhusgamma, ved
statsråd Elvestuen.
Foto: Anne Dyve

Tursti til Fønhusgamma ble åpnet 28. juni
Under Fønhusdagene tok klima- og miljøminister Ola Elvestuen turen til Smørhølet
i Sør-Aurdal for å åpne den nye turstien til Fønhusgamma. Rundt 70 turdeltakere
møtte også opp denne flotte solskinnskvelden.
Ordfører Kåre Helland ønsket velkommen og ga ministeren en Valdres t-skjorte
med et påtrykt sitat fra Fønhus. Deretter holdt statsråd Elvestuen en flott tale før
han klippet bjørkesnora, som ble holdt av ordføreren og Amund Fønhus Stensrud,
barnebarnet til Mikkjel Fønhus.
16

Langs turen fikk deltakerne informasjon om den gamle hovedferdselsvegen mellom
Bergen og Bragernes (Drammen), kalt Kongevegen, samt Pilgrimsvegen gjennom
Valdres, som begge følger deler av ruten. Videre fikk de informasjon om forfatteren
og naturvernforkjemperen Mikkjel Fønhus. Langs stien er det satt opp skilt med
sitater fra boka «Skogens Eventyrer». Hovedpersonen i boka er sølvreven Jaampa og
handlingen er lagt til området.
Vi stoppet ved hytta «Sjaa Vitt», som bror til Mikkjel Fønhus satte opp. Her
kunnet vi nyte utsikten før vi gikk de siste hundre meterne ned til gamma der Ole
Listerudbakken satt utkledd som Mikkjel Fønhus. Stemningen var flott og høytidelig
da han ønsket Elvestuen og oss andre velkommen. Han inviterte ministeren til å
sette seg for å høre høytlesing fra boka «Der villmarka suser». Etter denne magiske
stunden informerte Arne Erik Fønhus om Fønhusforeningen og gav klima- og
miljøministeren en original Fønhusbok.
Arrangementet var et samarbeid mellom DNT Valdres, Sør-Aurdal kommune og
Fønhusforeningen.
Turledere: Merethe Lundene og Kristin Thorsrud Teien
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Tur til «kremtoppen» Kvithovd 30. juni
På tross av at det var meldt regnvær stilte 4 damer opp og ville være med på turen
til Kvithovd. Vi møttes på Slidretun, og kjørte videre til Slidrestølane. Der fikk vi et
koselig møte med naturen da en elg løp over veien, og ble stående i bakken og se på
oss mens vi gjorde oss klare til å gå.
Så gikk turen på kjerrevei opp mot Kvithovd. Etter en tid begynte det å tordne
voldsomt, og så kom regnet. Men vi kledde på oss og fortsatte. Vel oppe spiste vi
matpakke, og så var vi på de to utsiktspostene til Øystre og Vestre Slidre.
På turen ned att ble det finere vær, og solen tittet etter hvert frem. Alle var fornøyde
med turen. Og da ikke minst undertegnede som hadde sin første tur alene som
turleder.
Anne-Lise Kvåle

Yoga og fjellturer på Merket 5. – 7. juli
Fredag møttes vi på Merket i strålende sol, fylte opp to biler og kjørte til
Eidvasstølen. Derfra gikk vi til Makalaus på relativt tørre stier, og i noenlunde
samlet tropp. Fem av damene hadde ikke vært i denne delen av Valdres før. Det
var fantastisk utsikt fra toppen, men relativt mye vind. Vi fant le ved et skur, der vi
kunne nyte medbrakt matpakke. Så ruslet vi ned igjen i rolig tempo.

Utsynet fra Kvithovd mot Vestre Slidre er fint, selv om været ikke var det beste.

Siden det fortsatt var igjen mye av dagen, bestemte vi oss for å kjøre til Kinn og
besøke jettegrytene. Fine stier også hit, og vi tok oss tid å kjenne på den trolske
stemningen ved grytene.
Tilbake på Merket var vi klare for yoga. Siden det fortsatt var nydelig vær kunne vi
ta en rolig økt på gresset. Tross flittig bruk av myggspray fikk mygg og knott seg et
godt måltid på oss:)
Etter en god dusj var det herlig med middag - og dessert. Vi koste oss lenge og
praten gikk lett. Tilbake ved felleshytta delte vi oss i to lag og hadde quiz.
Lørdag gjemte solen seg bak skyene og yr meldte regnbyger, så vi startet dagen med
yoga inne. En energisk økt som fikk i gang kroppen.
Steinar Kvåle dukket opp til frokost og satt klar med kart og kompass. Etter ønske
fra turdeltagerne startet vi turen fra Merket denne dagen. Kursen ble satt mot Falken,
og vi fulgte grusveien en godt stykke før vi kom inn på en sti.
Alle lot seg fascinere av ballblomstene som vokste i store mengder på stølsområdet
her. Etter hvert kom det regnbyger, og vi var lykkelige da vi fant en gapahuk ved
Hærevann og kunne spise nista under tak. Her snudde vi.
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Fredagstur på Makalaus i herlig vær. Foto: Linda Wickstrøm
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Turen tilbake gikk stort sett på gode stier gjennom skogen. 17 kilometer viste
skrittelleren til den ene turdeltageren, og det var hun veldig fornøyd med.
Men ikke tid til noe latmannsliv her, etter en kort pause var vi klare for ny yogaøkt i
rolig tempo.

På tur opp Uranosryggen. Foto: Morten Helgesen
Deretter var det herlig å komme til dekket bord og spise god mat, noe vi alle satte
pris på. Vi hadde ny quiz etter maten, og selv om spørsmåla var vanskelige lærte vi
nok et og annet …
Søndagen kom med sol fra morgenen. Dessverre var det så vått i gresset at vi måtte
ta yogaen inne. Etter frokost og nistesmøring pakket vi oss ut og kjørte i samlet
flokk mot Gjølmyr. Herfra gikk vi i rolig tempo opp på Gribbe. Selv om toppen er
lettgått og ikke så høy har man en fantastisk utsikt herfra.
Ned igjen tok vi en annen vei, slik at det ble en rundtur.
Vi avsluttet relativt tidlig på dagen, med veldig fornøyde turdeltakere.
Linda Wickstrøm

Uranostindtraversen 13. juli
Det slo til med godvær, noe som ga margin for å ta med to ekstra deltakere. Vi fikk
derfor en strålende tur, med tausikring, opp sørryggen til Uranostinden.
Alle deltakerne tok så en avstikker til Slingsbytinden (2026 m) mens turleder
klargjorde bretauene for returen. Vi krysset så Uranosbreen og kløv opp den
spennende ryggen mot Langeskavltinden. Deretter retur rundt breen og ned stien til
bilene i Koldedalen. Alt i alt var vi om lag 9 timer på tur.
Referent og turleder: Morten Helgesen
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Fornøyd gjeng på toppen.
Foto: Torkjell Haugen

Uforglemmelig tur til Skjøld 14. juli
Værgudene viste seg fra sin aller beste side da 19 turglade vandrere gikk til
«kremtoppen» Skjøld i Øye. Med kun en liten trekk på toppen var dette en
drømmedag for topptur i Vang.
Etter å ha fordelt oss i biler ved YX i Vang kjørte vi til nesten innerst i Skakadalen.
Starten ble rolig, for stien snor seg ganske bratt oppover lia langs elva. Med god
temperatur ble det hyppige drikkepauser, og en litt lengre stopp oppe ved et flott
fossefall med en liten og innbydende badekulp i elva.
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Etter hvert ble det slakkere og lettere å gå. Oppe ved en stor bergformasjon tok vi en
skikkelig matpause, og der ble vi overrasket med nydelige vafler fra Nina.
Turen fortsatte videre i et flott sommervær, og praten gikk lett. Turens aller yngste
moret seg med å hoppe fra stein til stein oppover, dette motiverte flere til å forsøke,
men ingen kunne måle seg med ungdommen som lettbent spratt fra stein til stein.
Snart kom også toppen til syne, det ga ekstra motivasjon.
På toppen var det tidligere en stor, flott varde, men den er nå rast ned. Kanskje har
lynet slått ned akkurat der? Også her ble det lang pause med mat, bilder, innskriving
i turbok og gode historier – før vi gikk samme veien tilbake, med en rekke pauser for
å nyte naturen, den flotte stemningen og det fine været.
Flere ganger på turen møtte vi andre kremtoppsamlere som var på vei til eller fra
Skjøld.
Elisabeth, Nina og Torkjell (turledere)

Kvilebua ved
Dugurdstjernet.
Foto: Tormod
Dahlen

Nystølsvarden 17. august

Tur i
trivelige
omgivelser.
Foto:
Geoline van
Kuyk

Tur langs Stølsruta 3. august
Turen var på ei av etappene på Stølsruta, frå Nøsen til Jaslangen. I flott sommervær
valgte deltakarane og turleiar å gå i sandalar, og det gjekk finfint. Undervegs vart det
mange stopp for å nyte utsikt, og å studere dyr og vekstar. Litt historie om stølslivet
i området vart det også tid til. Alle hadde ein flott og behageleg tur, og på Jaslangen
vart turfylgjet møtt av turleiarens kyr.
Geoline van Kuyk
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Nystølfjellet ligger på Golsfjellet mellom Valdres og Hallingdal. Turmålet denne
lørdagen var Nystølvarden, 1296 m.o.h.
Fjellområdet er svært lettgått med lite stein og relativt små høydeforskjeller. Stiene
er stort sett tørre og fine å gå. Flere små vann dukker stadig opp.
Golsfjellet løypelag har gjort et imponerende arbeid med skilting av både stier og
skiløyper. Solide langsgående planker er lagt ut på de få våte partiene.
I tillegg har de satt opp ei trivelig hvilebu ved Dugurdstjernet, 1232 moh.
Etter et ufyselig vær dagen før opprant lørdagen med solskinn og fin temperatur.
Skuffende da at bare en deltaker pluss turleder møtte opp. Men vi ble fort enige om å
gjennomføre turen.
Vi møtte mange andre turgåere på vår vei, så det var tydelig at området er populært.
Nystølvarden ligger sentralt i Sør-Norge og utsikten herfra er imponerende. Selv
om det var noe disig i horisonten var det ikke vanskelig å se mange kjente og kjære
topper.
Det blåste en lett nordvestlig bris og det var surt. Så selv om sola tittet fram ble ikke
oppholdet langvarig. Etter en kort matpause og skriving av navnetrekkene våre i
turboka på toppen, gikk turen tilbake til startpunktet ved Varhovd.
Rundturen på 3 til 4 timer egner seg godt for de fleste, så den anbefales.
Vi var enige om at vi hadde hatt en fin turopplevelse denne lørdagen.
Tormod Dahlen
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tredde tydelig fram. Det er en spesiell følelse å komme til toppen av et fjell og nyte
utsikten, så vi tok oss god tid til fotografering. Vi ble til og med velsignet med litt
solgløtt på toppen.

Synshorn og Heimre Fagerdalshøe 24. august
Synshorn er en kort og enkel tur, egnet for de aller fleste, samtidig som en kommer
høyt og fritt med en flott utsikt mot Bygdin, Bitihorn og Valdres.

Høydedraget ble fulgt videre mot Heimre Fagerdalshøe. Tidvis var det synlig sti,
tidvis var det bare å følge ryggen. På nedstigningen fulgte vi terrenget nedover
ganske slakt ned til den T-merkete stien som går mellom Bygdin og Valdresflye.
Her var det flatt og lettgått, med en del myrer og bekker undervegs.

Vi var 11 glade damer og 1 mann om møtte opp på Bygdinstøgo lørdag formiddag.
Mange hadde erfaring fra turen opp til Synshorn fra før, men få hadde gått videre
over fjellryggen mot Heimre Fagerdalshøe.

Vi fikk etter hvert følge av flere som så de røde turlederjakkene våre, og ville prøve
seg på nye stier. Da vi etter hvert tok matpause ved et lite tjern hadde vi doblet i
antall, selv om de holdt seg litt på avstand.

Selv om skyene hang lavt over fjelltoppene var temperaturen grei og det var lite
vind, fint turvær ble vi enige om.

Vi brukte 5 ½ time på turen, med lett prat og mange pauser.

Som turledere la vi vekt på at alle skulle ha glede av turen, føle mestring og være en
del av fellesskapet. Vi skulle gå i samlet flokk og vente på hverandre.

Turledere: Anne Reidun Tvenge, Guri Oline Iversen og Linda Wickstrøm

Turen opp til toppen er hvitmerket til første avsats. Dette partiet er temmelig bratt,
men helt overkommelig for både barn og voksne. Etter elven er stien mer utydelig
merket med rødt, men stort sett synlig hele veien opp til toppen på 1459 moh.
Vi brukte ca 1 time opp, og kom i noenlunde samlet flokk. På toppen av Synshorn
hadde vi flott utsikt nord-vestover mot Jotunheimen, toppene østover mot Raslet
og Kalvehøgde var vanskeligere å skjelne da de var bak skyene, men Bitihorn
24

25

Perler i Jotunheimen 25. - 30.august
Turopplegget var: Fra Leirvassbu - Olavsbu - Skogadalsbøen (2 overnattinger) Vetti Gard – Årdal. I turprogrammet var det lagt opp med to turledere.
Fem hadde meldt interesse, tre meldte seg på, men bare to deltagere bekreftet
oppmøte. Etter drøfting og avtale med leder ble turen likevel gjennomført.
Søndag: Ettermiddagsbuss til Leirvassbu.
Mandag: Fottur i strålende solskinn til Olavsbu, trivelig selvbetjent hytte med god
plass til alle. Hyttevakta var gått hjem for sesongen.
Tirsdag: Utover dalen og ned til Skogadalsbøen i varmt og strålende sommervær. En
av deltagerne var en 82 år gammel fjellvant dame med godt humør, pågangsmot og
med en drøm om å komme til Skogadalsbøen.
Onsdag: Fortsatt flott vær, og vi delte oss. En tur gikk innover Skogadalen, den
andre ned i Utlaholet til Vormeli. Skogadalsbøen er trivelig og lekkert nyoppusset
med stearinlys og pynt til og med på do.
Torsdag: Værskifte. Turen gikk over Friken i regnvær og vind, men mot
ettermiddagen bedret det seg. Planlagt lunsj på Ingjerdbu på Vettismorki måtte
avlyses, for det viste seg at det ikke lenger er DNT hytte – til tross for flere skilt
underveis om noe annet. Vi gikk bortom Vettisfossen med en imponerende stor
vannføring før vi gikk ned til Vetti Gard for middag og overnatting. Til tross for våte
og glatte steiner og bratt ned til Vetti, kom alle seg ned glade, våte og i god behold.

Gjennom
Jotunheimen. Foto:
Anne-Katrine Norbye

Fredag: Vandring på Folkevegen utover Utladalen til Hjelle. På Hjelle fikk vi
komme inn å se utstillingen, og fikk varm kaffe mens vi ventet på bussen. Den
kom aldri, selv om den skulle gå på fredager, så vi tok en drosje til Øvre Årdal og
Valdresekspressen tilbake til Fagernes.
I løpet av turen møtte vi to fjellrypekull og et stort lirypekull, vi plukket blåbær
og multer og badet i forfriskende fjellvann. En usedvanlig hyggelig tur gjennom
Jotunheimen med naturperler av mange slag!
Mads Wangensten og Anne-Katrine Norbye

Solgløtt på en ellers våt dag. Foto: Mads Wangensten
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Spreke damer
på tur ned
frå Skaget.
Foto: THS

Rundtur over Skaget 1. september,
utan ein regndråpe!

Frå Velumskardet mot blant annet Torfinnstindene og Kalvehøgdene. Foto: THS

La ikkje meldingane på yr.no styre turplanane dine! Det er moralen etter ein triveleg
fellestur til Skaget, på ein godvêrsdag mellom regndagane.

I sol og vindstille til Svarteknippa 8. september

Tre dagar før turen var varselet så dårleg, med mykje regn, at eg varsla dei påmelde
om at turen truleg ville bli avlyst. Regnvått berg og steinur er utrygt. Men nokre ville
svært gjerne ta turen, så vi venta i det lengste med avgjerda.

Varslet var bra og vêret inn mot helga stabilt godt, likevel vart berre 3 godt vaksne
damer (og ein hund) med på tur.

Tidleg søndag morgon var det nokre få regndråpar, og lågt skydekke, men varselet
var heilt snudd, til sol og opphald heile dagen. Ingen tvil, det vart tur!
Kjølig i lufta, og litt vind då fem tobeinte og ein firbeint starta på stien frå Storeskag.
Med sola i ryggen og 550 høgdemeter framfor oss var det heilt greit. Innunder foten
av fjellet vart det god matpause før vi held fram opp mot vestryggen. Stien er litt
meir utydeleg sti, men det er mange små vardar.
Utsynet mot tindane i vest og nord vart stadig betre, ved toppvarden også mot
Rondane. Her skreiv vi oss inn i boka for Kremtoppjakten som DNT Valdres har.
Heimturen gjekk vidare austover, og etter kvart nedover i noko steinur, langs
midtruta til toppen. Halvveges nede svingte vi austover att, på gras- og lyngbakke,
bort mot fjellformasjonen som med rette blir kalla Nasen. Herifrå er det flott
utsyn ned mot Skagstjedna, mot dei to Langsuene, og vidare innover i Langsua
nasjonalpark.
Frå toppen av Nasen skrådde vi bort til det som på kart er avmerkt som hovedruta
mot Skaget, og følgde denne på god sti ned att til Storeskag.
Tor Harald Skogheim
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Vi kjørte i ein bil inn bomvegen til Hødnstølen under foten av Bitihødn, og gjekk
på god sti opp bakkane mot Velumskardet. Undervegs var det stopp ved det såkalla
Tyskerbordet, og ein liten historietime om hendingane her i 1942.
Oppe i skaret dukka dei høge tindane opp i nord, med fint melisdryss av snø. Her
vart det matpause samt kikk på dei fire reinsgravene og kort forteljing om denne
eldgamle fangstmåten.
Turen vidare gjekk opp på og vestover Skyrifjellet, for det meste på lyngog grasbakke. Varden på Svarteknippa såg fjern ut, men siste stykket gjekk
overraskande snøgt.
Utsynet herifrå er utruleg flott, mot Olefjorden, mot tindane nord for fjellsjøen
Bygdin, og vestover mot Falketind, Uranostind og Hurrungane.
Vi gjekk same veg tilbake, eit stykke, men klauv så ned ei trong, bratt renne. Litt
skepsis gjekk over, og alle tre damene (og hunden) kom seg greitt ned - med ei
hjelpande hand nokre stader.
Siste del av turen gjekk forbi det idylliske Kvetjednet og vidare ned att til
Hødnstølen, med nokre korte stopp ved fristande blåbærtuer.
Tor Harald Skogheim
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Kveldsmattur til Køltjern 22. mai
8 barn og 7 vaksne trossa ustabilt bygevær og tok turen til Køltjern for grilling denne
dagen. Vi kom fram til gapahuken rett før ei regnbyge kom, og det smakte godt med
grillmat og kjeks etter mange bakkar fram til turmålet. Dei eldste ungane fekk ein
lett og fin tur heim med syklar. Takk for ein koselig ettermiddagstur til alle som var
med
Gunhild Rogstad Storsæter

Aking, ski og bål i Aurdal 17. mars
Selv om snøen lavet tett ned i perioder var det totalt 15 barn og voksne som tok
turen til idrettsplassen i Aurdal denne dagen. Barnas Turlag stilte med akematter
som ble flittig brukt, først i dyp snø, men etter hvert ble banen tråkket opp og man
fikk mer fart, så dette var gøy for både små og store. Alle koste seg rundt bålet med
mat og varm drikke, før det ble enda mer aking. En kjempeflott, snørik dag for alle
som var med.
Anne Marte Hippe Gjevre
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Tur til Makalausfjellet 15. juni
Turen gikk på en solskinnslørdag. Det var en familie med to barn som meldte seg på
tur. Vi plukket stein til varder, og møtte flere på vei opp og ned fra toppen. Utsikten
var super fin hele turen! Vi koste oss med niste på toppen av Makalausfjellet (1099
moh) som er en av de 12 «kremtoppene» i år.
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Det var vindstille mens vi rastet på toppen, og barna skrev navn i boka fra kassa. Vi
brukte god tid og barna fant fine ting i naturen, som sommerfugler og maur. De var
flinke og plukket søppel som vi tok med oss ned.
Dienne Versteeg Bjørneng

Foto: Anne Nordstad

Flåteferd på Begna for barn og unge 24. juni
Under Fønhusdagene arrangerte Barnas Turlag/DNT Ung Valdres flåteferd på
Begna i Sør-Aurdal. Turen var fulltegnet med 30 deltakere.
Været var flott og vannstanden i elva gjorde turen akkurat passe spennende. Mange
fikk på denne måten se og oppleve landskapet nedover dalen fra en helt ny vinkel.
Fra Sparkevik og nedover passerte vi både stryk og flatere partier.

Smørlifjellet 22. juni
Med lett vind og skyer som dekket for sola starta turen mot Smørlifjell med ni blide
barn og voksne. Etter få minutter og meter forsvant skyene og vi hadde sola med oss
til og fra hele veien!
Langs stien utforsket barna røde, unge kongler og klatret i «troll-trær».
På toppen tok vi en god rast i le, og koste oss litt ekstra med bolle og kjeks før vi
vendte nesen nedover igjen. En vellykket tur med turglade barn!
Katrine Celius
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Fjellreven Turbo hadde denne kvelden forvillet seg ned i dalen og vi møtte på han
ved flere anledninger. Ved Leitebrua var han i godlune og vinket muntert, men ved
Langedragsbrua for han med rampestreker og kastet vann mot oss.
Ved Fønhusbrua tok vi en stopp, og her kunne de som ville det hoppe fra
bergknausene og ned i elva. Herfra så vi også Nissebakken, hjemmet til Mikkjel
Fønhus. Mange av de unge som var med hadde god kunnskap om forfatteren. Vel
framme ved Nordre Fønhus serverte vi grilla pølser, saft og chips.
Flåteguider fra EOA AS hadde ansvar for sikkerhet og flåteføring.
Merethe Lundene og Anne Nordstad
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Tacofredag i gapahuken 28. juni
Endelig en varm sommerdag! Og 7 voksne og 7 barn var med på en spennende
opplevelse på tacofredag i gapahuken på Leira.
Flere av oss startet på Leira stasjon og syklet bort til gapahuken, andre kom rett ned.
Da vi kom bort til gapahuken var det allerede noe der - en flaggermus hadde også
lyst til å være med! Den fikk dessverre ikke lov, så vi tok den med oss og slapp den
ut nede i skogen.
Resten av oss koste oss med taco og marshmallows. Det ble tid til leik og klatring på
stein før vi syklet tilbake.
Ina Syversen

Mat på bål i Aurdal 21. august
Barnas Turlag var på tur i gapahukene i Aurdal denne dagen. Det var ni barn og
voksne som grilla mat på bål og med godt utvalg av tilbehør! Etterpå ble det leik i
hengekøyen som Barnas Turlag hadde med seg. Det var så gøy med hengekøyer og
vaffel på bål at blåbærtur ble det ikke tid til.
Ina Syversen

Miniekspedisjon til Spåtind 24. august
Turen begynte fra Gammalsætra, og sju barn og fire voksne var med. Det var litt
overskyet vær opp til leirplassen ved Smørbukktjern. Barna imponerte stort da de
gikk med tunge sekker opp de bratte bakkene. På denne etappen så vi hoggorm,
diverse biller og små frosker - og spiste masse blåbær.
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Trivelig ved gapahukene i Aurdal. Foto: Ina Syversen
Mens de voksne etablerte leirplassen og ordnet middag, utforsket barna området
rundt tjernet. De fant på mye kreativ lek, som å lage mobiltelefon av stein eller
grillpinner (da mobil med
antenne!), de plukket multer og
kastet «fiskesprett». Dessert,
blåbær og multer, tok vi på
vei til en nærliggende topp.
Der så vi ned på leirplassen,
og fant ut at Smørbukktjern er
hjerteformet!
På kvelden lagde vi bål og
det var servert pølser med
vannlomper, ketchup og en del
vann, da det kom noen kraftige
regnskurer! Da var det godt å
Foto: Dienne Versteeg Bjørneng
krype i soveposer og si god natt.
På søndag våknet vi til mye lettere vær og mye sol senere på dagen. Vi spiste god
frokost med utsikt til dagens mål - Spåtind
Vi nådde toppen i godt humør. Lunsjen ble spist på 1414 moh, selv om salamien
nesten blåste vekk fra brødskiva. På turen ned til leirplassen hadde vi nydelig utsikt
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Spennende med
teltliv. Foto:
Dienne Versteeg
Bjørneng

Airboarding på Beitostølen 3. mars
til Smørbukktjern og fjellpartiet på horisonten. Vi pakket ned campen og la i vei ned
de bratte bakkene.

Aking på luftputer (airboarding) er morsomt! Så selv i tett snøvær koste de åtte
deltakerne seg skikkelig i slalåmbakken på Beitostølen etter stengetid.I pausene var
det kakao og varm saft samt grilling av pølser og marshmellows.
Referent og turleder: Morten Helgesen

Til Makalaus på KDU-dagen 1. september
På «Kom deg ut»- dagen hadde Barnas Turlag tur fra Eidvasstølen til Makalaus. Vi
var fire stk og en hund som tok turen opp. En fin høstdag i solskinn, med litt vind på
toppen.
Ina Syversen
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Foto:
Morten Helgesen

Til Skåleberget med truger og telt 23. mars
Fire sporty ungdommer møttes på Leira, klare for overnattingstur. Etter felles
handling dro vi opp mot Tisleidalen/Åbjøra og tråkket spor innover i skogen, godt
lastet med alt vi trengte for et døgn ute i naturen.
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På ei flate i tynnvokst furuskog skinte brede solstriper inn blant treskyggene, og her
gikk deltakerne i gang med å tråkke til teltgulv og rigge leir. Plassen var lun, men
hissig vindsus blant trekronene vitnet om at det var mye vær i lufta.

Besøk i klatrepark
1. oktober

Kort oppsummert ble det stort furubål, sjøllaget mat på primus og mye moro.

I høstferien dro 5 ungdommer fra
Valdres til Ål i Hallingdal for å
boltre seg i klatreparken der. Vi
fikk høstferievær av beste sort og
mange timer ute i de forskjellige
klatreløypene. Til lunsj grillet vi.
Arrangør/referent: Morten Helgesen

Dagen etter brant bålet livlig videre mens deltakerne disket opp med nystekte
pannekaker og bacon ved bålet. Sola kom etter hvert opp og det ble både lyst og
trivelig. Formiddagen ble brukt til ulike varianter av gjemselslek, boksen går og
lignende, før det var på tide å pakke leir og vende snuten hjemover.
Turleder og referent: Morten Helgesen

Foto: Linn Therese Helgesen

Foto:
Morten Helgesen

Telttur på Skardåsen i månedsskiftet
august/september
Opprinnelig plan om Strø og Skardtjednet ble byttet ut med et litt nærere turmål og
få påmeldte. I stedet dro vi til Skardåsen. De som ble med hadde en strålende telttur,
bål og stemningsfull kveldshimmel, vindfull natt, striregn utpå morgenkvisten avløst
av strålende sol på formiddagen.
Turleder og referent: Morten Helgesen
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Hyttetur til Vassfaret 12.-13. oktober
Vi fikk all slags vær, fra regn til sol. Siden en stor gruppe hadde fylt opp hele
Storekrakkoia, måtte vi innlosjere oss i Veslekrak, ei koselig, men ganske lita hytte,
men da gikk det også ekstra fort å få opp varmen.Etter litt gass-krøll fikk vi laget
middag og dro så ut på en kveldstur.Mye snø, issørpe og gjørme gjorde at planene
om å komme helt opp til topps på Ørneflag ble skrinlagt, men det ble likevel en
kjempefin tur.
Arrangør / koordinator / referent: Morten Helgesen
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SENIORGRUPPA
Gåtur i måneskinn 22. januar
Første tur i 2019, og vi var åtte med turleder, som starta fra Nythun i kaldt vintervær.
Vi så dyrespor, og det glitret i snø og is i lyset fra lommelyktene. Været var grått, og
ingen var å se. Litt stopp på tur oppover vart det, med historie om flyslepp i område
ved Tveitastølen. Slippene var om vinteren på klare dager. Det vart en liten pause,
med litt mat og varmt drikke. Det er godt og komme seg ut, også om kvelden. Vi er
heldige som kan gå på tur.
Kari Borgny Fjelltun

Skitur på Vaset 12. februar
Vi var i alt 14 deltakarar, to av dei menn, som starta frå kafeen Sekskanten. Vi hadde
planlagt å gå rundt Vasetvatnet, men grunna dårleg brøyting på austsida gjekk vi til
kvilehytta på Murkelie og et nista vår der, med mykje prat og latter. Deretter gjekk
vi om Kvålstølen og fekk eit fint ak ned att til Sekskanten. Totalt 10 kilometer på ski
i fint terreng.
Tilfeldigvis hadde lokalavisa ein journalist på Vaset den dagen, og det vart teke
bilete av ein blid gjeng som kom i avisa eit par dagar seinare.
Marit Brenna

Fjellskitur utanfor allfarveg på Skardåsen
1. mars
Skardåsen har mange idyllar vi ikkje ser frå dei faste skiløypene. Her er tett skog
og snaufjell, større og mindre tjern, myrar, slake høgder og loddrette stup, lette
bakkar og tøffe motar. Det meste av dette fekk dei to påmelde deltakarane og dei to
turleiarane til fulle oppleva på seniorturen til DNT Valdres fredag 1. mars då også
veret viste seg frå si aller beste side. Etter ein lang mildversperiode var vi spente på
korleis snøforholda ville vera no. Kulden dei siste nettene hadde gjort snøen akkurat
så fast at det gjekk fint å gå på fjellski over alt.
Tallause skiløparar går i dei flotte skiløypene i Skardåsen kvar vinter, men svært få
ferdast utanfor løypene. Vi sa fleire gonger på turen at det var synd at ikkje fleire
fekk med seg denne gode opplevinga.
Turstart i Valdres skisenter i Skrautvål, så langs skitraseen opp til myrane ovanfor
Stavelie. Derfrå for det meste utanfor oppkøyrde ski- og hundeløyper.
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Triveleg å trakke eigne spor. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
Første matstopp var ved Kvehaugløo. Der frå gjekk vi nordvestover myrane med
Skarvemellen i sikte. Etter kvart bar det oppover i slake glenner i skogen til vi kom
opp på sjølve flatåsen etter å ha passert heimåsgjerdet. Her oppe i ca. 1000 meters
høgde fekk vi eit praktfullt utsyn i den klare lufta vestover mot kjende toppar i
Vestre Slidre og Vang. Så følgde vi dei låge høgdedraga austover og kryssa etter ei
stund Danebuløypa der den kjem opp frå Juvike og gjekk rett mot Ørmshøvd der vi
hadde hovudrasten vår. I motsetnad til tidlegare på turen var det svært lite snø her
med nakne rabbar og knallhard skare. Her fann vi ein triveleg raste- og bålplass. I ly
for ein sur trekk blei det ein lang rast med kaffi, niste og pølser steikte i steikepanne
direkte på bålet.
I det flotte veret hadde vi brukt god tid, og bestemte oss for å følgja skiløypa ned
att til skisenteret. I terrenget bort mot skiløypa fekk såg vi ein stor flokk ryper, og
ein hare dukka også opp. Vi fekk utsikt mot Skaget og Nørre og Sørre Langsua. I
fellesskap og med god kikkert greidde vi å kjenna att andre toppar lengre borte. Så
bar det nedover via Knaltreset der vi studerte opplaget om flysleppet under krigen og
tok dei siste bakkane ned til skisenteret via Nystøl.
På grunn av det fine veret og gode skiføret brukte vi heile dagen på turen og var
tilbake ved bilane i halvfemtida etter ein triveleg og vellukka tur.
Bjørn Vegard Johnsen
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Tansbergrunden 15. mars - i greitt vêr
og flotte løyper
Etter det store snøfallet tidlegare i veka var vi spente på ver og føre, men seks
turdeltakarar og to turleiarar let seg ikkje skremma av at vêret ikkje var det aller
beste. Om morgonen sjølve turdagen låg skodda langt nede i liene, men like før
turstart sprakk det opp langs åskantane, og vi fekk ein glimt av sola. Det var
vindstille, ikkje eit vindpust, og temperaturen var svært behageleg.
Turen starta på Dalen. Sola blei borte, og då vi passerte stølane på Bjødnhøvd,
tjukna skodda til att. Oppe på høgste punktet på turen var sikten svært redusert, men
løypa er godt stikka og nyoppkøyrd, så det var ingen fare. I fint vêr er det flott utsikt
til mange fjelltoppar her, både innover i Jotunheimen og nærare, men denne gongen
måtte turleiarane nøya seg med å nemna toppane og peka ut retninga dei ligg i.
Ned mot brua over elva Nisa var «blindeføre», men vel nede vart sikten betre.
Oppe på siste høgda før Tansberg kunne vi sjå heile stølsgrenda der. Sola skein ei
lita stund på åsen i aust, og i vest dukka det opp eit eventyrleg lys i skodda. Her
på Tansberg har entusiastar sett opp ein flott gapahuk der vi hadde lang og god
matpause før turen gjekk vidare vestover til løypekrysset mot Saur.

Rast i gapahuken på Tansberg. Foto: Marit Hansegård

Oppe på Liaåsen var sikten så god at vi så vidt skimta nedste delen av Mellane.
Turen gjekk så sørover, ned ein lang, slak utforbakke og over lange, flate myrer.
På turen hadde vi mange korte pausar der turleiarane orienterte om landskapet vi
gjekk gjennom og informerte om andre turar i år.
Etter 4 timar var vi tilbake ved bilane, glade og godt førnøgde med turen, så takk til
Leirin skiløyper som nok ein gong hadde laga gode skispor for oss.
Bjørn Vegard Johnsen

Turen til Store Nuten 9. april
Vi var 5 personer som ble med på tur. Det var ikke så mye vind som var meldt, så vi
fikk en fin tur til toppen. Før siste stigning fant vi en stor stein å ha pause ved, det
var fint med sola som varmet, selv om det ikke var helt skyfritt.
Etter pausen fortsatte vi til toppen, der det var nesten vindstille! Etter å ha sett oss
rundt mot alle toppene bar det nedover igjen, med pause samme sted som opp. Føret
var skarpt, så noen brukte god tid ned bratta før det ble fin ak ned til bilene igjen.
Ester Christensen
Trivelig pauseplass øst på Valdresflye. Foto: Ester Christensen
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På ulike stoppestader tok vi for oss kulturhistoria frå tidlegare tider fram mot vår tid.
Emna vi tok opp var desse:

Utsyn fra
vetepunktet mot
Aurdalsfjorden.
Foto: Olaug
Tronsplass

Tur til Vardefjell 14. mai
Dette var første sommerturen i seniorgruppa. Vi var 12 stk med turleder som startet
fra tunet til Kari og Arne Sletten der vi fikk lov til å parkere.
Her fortalte turleder at Vardeberget er feil navn, det skal vere Vete og ikke Varde.
Veter er til å varsle, varder viser vei. På et skilt stod det Valaberget?
Vi gikk på vei forbi tunet til Hjellebråten, så over på fin, bratt sti, og med
drikkepauser og hyggelig prat var vi snart fremme.
Med flott vær og fin utsikt så smakte det med kaffe og mat. Her fortalte turleder
om veter. Det ble brukt som varsling helt fra 950-tallet, først på Vestlandet. Til
Østlandet kom skikken fra 1274, men vart mest i bruk på 1600—1700 talet, under
den Store nordiske krigen.
Nærmeste vete var Langeberget i Sør Aurdal, neste var Hjelleberget i Aurdal og så
Ryeberget ved Svenes. Historie er moro å få med seg når ein går tur. Turen ned igjen
gikk raskt og greitt, selv med litt vind. Vi brukte ca 2 timer.

•  på Fagernes: museet, Jørn Hilme, det første Hilmestemnet, målaren Ralph
Styker, Margit Sandemo og om kyrkje og kristenliv
•  på Leira: skulane på Leira og Fagernes og om lokale forfattarar
•  på Onstadmarken: Jul Haganæs og Knut Hamsun
•  ved Frikarsmia: middelskulen / realskulen, føste gymnasklassa og
barneskulane Storengen skule og Aurdal skule
•  ved Aurdal kyrkje: om kyrkja, val av utsendningar til nasjonalforsamlinga
på Eidsvoll i 1814, om kyrkja på Revling (rive i 1536) og om prestekonene
Amalie Sophie Bekkevold (først gift med Henrik Wergeland) og Hanna
Winsnes (ho med den berømte kokeboka frå 1845)
På Frydenlund hadde vi lang stopp. Ein av turdeltakarane, Odd Sagbråten, som er
med i styret for stiftinga Frydenlund, fortalde om skysstasjonen og om berømte
gjester som har budd der. Mellom andre Ivar Aasen, Edvard Grieg, Bjørnstierne
Bjørnson, Ludvig Mathias Lindemann og ikkje minst om Knut Hamsun som budde
her lenge, ved fleire høve, og skreiv nokre av bøkene sine her. Sagbråten nemnde
også spelemennene Ola Moe og Ulrik i Jensestogo.
Turen gjekk så vidare sørover til Jensestogo. Her framførte ein annan av deltakarane,
Torodd Lybeck, eit stev etter den berømte spelemannen Ulrik.
Før turstart hadde vi bestilt vaflar og kaffi på Noraker på tilbakevegen. For å få
rikeleg tid der snudde dei fleste ved Jensetogo medan nokre få sykla vidare til
Bjørgo stasjon. Attende på Noraker sat vi ute på terrassen i det varme og fine vêret
og kunne nyte kaffi, nydelege vaflar og den storslagne utsikta før vi sykla attende til
Fagernes. Turen vart om lag 30 km.
Bjørn Vegard Johnsen, turleiar, forteljar

Kari Borgny Fjelltun

Kulturhistorisk sykkeltur
Fagernes – Bjørgo 21. mai
Skikkeleg regn om natta og morgonen skapte uvisse om deltakinga, men stor var
gleda då 14 syklistar møtte fram på museet, og ein på Leira. Og utruleg nok, skyene
blei snart borte, og det meste av turen hadde vi fint, varmt ver.
Turen gjekk stort sett på Valdresbanevegen, gamle jernbanetraseen. Undervegs
blei det mange stopp med drypp frå kulturhistoria langs ruta. Mange fekk nok ei
oppfrisking av gammal kunnskap, og fleire supplerte det turleiaren fortalde.
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Ved Frydenlund,
Odd Sagbråten
fortel om staden.
Foto: Bjørn
Vegard Johnsen
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Foto: Olaug
Tronsplass

Foto: Olaug
Tronsplass

Kviteberg og Valakamben på Fodnesåsen
28. mai
En sprek gjeng på 16 personer starta på turen til Kviteberg (542 moh.), fra Fagernes
(360 moh.). Vi gikk opp fra Valdres Auto, derfra er det fin stigning som er lett å gå.
Vi tok en liten stopp ved Kjelda, der husmennene på Kviteberg henta vannet sitt.
Her er stien smal, så det kunne ikke vært lett å gå med to fulle vannspann.
Vel fremme ved paviljongen får vi en fantastisk flott utsikt over Fagernes mot Leira.
Tre fra følget valgte å gå tilbake samme vei, med Kari Borgny Fjelltun
som turleder, og de tok etter hvert en avstikker på veien opp til Hyllo.
Resten gikk videre opp den skikkelige bratta mot Valakampen (740 m). Med tau
langs stien ble det litt lettere, men pusten gikk jevnt hos mange.
Halvveis er det et flott utsiktspunkt mot Strand, og der tok vi en liten hvil. Vel oppe
fikk vi lønn for strevet. Da så vi også mot Marsteinshøgda, og Vestsida.
Her tok vi en lengre stopp med kaffe og niste.
Herfra skulle turen gått opp Bergastien, men med alt regnet de siste dagene før
droppa vi den. Vi gikk derfor stien ned fra Valakampen til Kjelda, og så stien tilbake
til Valdres Auto. Da vi kom inn på Hyllevegen igjen, møtte vi de tre som kom
tilbake fra Hyllo. Det var bra taima, så alle seksten gikk samla til bilene. Vi brukte
tre timer på turen inkl pausene.
Olaug Tronsplass
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Foto: Esther
Christensen

Kveldstur i Ranheimsåsen 11. juni
Vi var 16 personer og 2 hunder som møte opp i finvær på Saga i Ranheimsbygda.
Da vi krysset Leiraelva gikk vannet opp til rett under brua. Vi gikk videre innover
til Livstølen (Lisstølen), og derfra litt oppover til vi kom til en fin plass med utsikt
innover i fjellet. Her spiste vi kveldsmat.
Etter pausen fortsatte vi oppover et lite stykke, til vi kom til et sted hvor der hadde
vært et torvtak. Derfra gikk vi ned til Livstølen igjen, og videre gjennom skogen til
et grustak. Her ble noen hentet med bil mens andre valgte å gå ned.
Ester Christensen
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Kveldstur til Køltjern 18. juni
Vi var 15 som vart med å gå fra Bedehuset i Ranheimsbygda. Turen gjekk på sti, så
på gardsvei, før vi gjekk over på sti, eller gammel stølsvei oppover fra bygda. Her er
det hogget, så det er flott utsikt ned til Fagernes og Strandafjorden, så vi tok ein del
pauser. Det ble stopp også ved ei kølgrop som ligg like ved stien, så det er spor etter
folk som har vært her før oss. Snart var vi oppe, no hadde vi fint og lett terreng frem
til Gapahuken ved Køltjern.
Med på turen var også ei sprek jente på 10 år, og ved gapahuken var det kome ei
med barnevogn og ei lita jente på 3 månader. Så med seniorgruppa kan alle vera
med! Vi tente opp bål, noen hadde med pølser, så med god kveldssol vart dette ein
fin matpause.
Turen tilbake gikk på vei og sti om Kvednatjern, der alle skreiv i boka, og så tilbake
til bilene. Vi gikk mest på oppmerka stier, og det eneste som skapte problem var
myggen.
Kari Borgny Fjelltun

Til Falken i Stogodalen 2. juli
Vi var 13 med turleder som møtte på Fagernes og kjørte til Vasetdansen og bomveg
innover til Stogodalen. Det ligger flere stølslag innover der, og Stogofjorden er også
eit godt fiskevann.

Matpause i gapahuken ved Køltjern. Foto: Kari Borgny Fjelltun

Martin Hagen var vår kjentmann på turen, noe som gjorde turen til en stor
opplevelse. Gåturen gikk fra siste bommen, på fin sti/gammel stølsvei opp til
Dalsstølen. Her er flott utsikt, og det ble ei lita pause med mat og drikke. Martin
fortalte om gode minner fra området som smågutt, da det var folk på alle støler og
du fikk vafler og saft.
Her var deler av ei myr inngjerda, slik at dyra ikke skulle gå seg ned. Bare stikker
stod att no. Så gikk vi til Naustvollstølen der vi tok ei god pause i ly for vinden. Her
leide Martin sin familie støl, så han hadde mange gode minner.
Etter ei god pause startet bakkene opp til Falken. Dessverre var vinden så sterk at vi
ikke kunne nyte den storslagne utsikten fra toppen.
Ned att gikk vi en annen sti, forbi Hengefossvannet og en liten foss. Siste pause var
på stølsjordet på Timannstølen. Det er ikke inngjerda, men noen sauer beita der. Her
kom mange gode minner for mange om slått og raking. Ei bestemor hadde med tre
barnebarn, og dei underholdt oss med sang på turen. Det vart fellessang, og Martin
sang nokre visestubber for oss. Dette vart en fin slutt på en fin dag, så stor takk til
Martin fra alle som var med. Siste del av turen gikk på vei tilbake til bilene, der vi
tok farvel med sang. Turen var ca 10 km.
Turleder Kari Borgny Fjelltun
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På veg mot Falken i Stogodalen. Foto: Olaug Tronsplass
49

Tur til Fagerdalen 9. juli
Vi møttes på Beitostølen og samkjørte til Bygdin. Der satte vi igjen en bil og kjørte
videre til Valdresflye. Været var overskyet og litt kjølig, men alle ti turgåere fikk
raskt varmen i seg. Turen gikk på platået på Valdreflye, i retning Bygdinvannet,
og er lettgått. Etter en og en halv time, møtte vi stien fra Torfinnsbu og fortsatte
rett frem på stien mot Heimre Fagerdalen. Med utsikt mot Bygdinvannet og inn i
Jotunheimen tok vi matpause, og turleder fortalte litt om turismen på Bygdin rundt
forrige århundreskifte.
Vi svingte så inn i Fagerdalen og fikk utsikt mot Synshorn og Bitihorn. På veien ned
til Fagerstrand og Bygdin kom solen og det ble riktig så varmt mens vi ventet på
Bygdin Høifjellshotell på bilene som måtte hentes på Valdresflye.
Beate Sunde Knutsen

Aurlandsdalen 29. og 30. juli
Værmelding for tirsdag 30. var dårlig, så vi endret og gikk Aurlandsdalen første dag
og utsatte Einsetnuten til tirsdag.

I Aurlandsdalen. Foto: Ester Christensen

12 personer møtte, og vi kjørte over Filefjell for å kunne sette igjen en bil i
Vassbygdi. Vel fremme på Østerbø møtte vi en dame fra Vestlandet som skulle være
med på turen. Etter å ha ordnet oss litt og spist startet turen kl 10.25.
I starten var terrenget lett, med åpen dal, senere snevret dalen seg inn med høge
fjellvegger på begge sider, og en brusende elv. Det var mange fine utsiktsplasser
som måtte nytes. En smal dal med høge fjell, store stener og ikke minst elven dypt
nede. En meget flott og spektakulær tur.
Turen er lang, og det ble etter hvert noen slitne knær og ben ellers, men med
forsiktig gange kom alle vel ned. På Østerbø var det godt med middag etterpå.
Dagen etter skulle turen gå mot Einsetnuten. Været var bra, men overskyet, og tykk
tåke og regn da vi kom gjennom Geiteryggtunnellen. Etter en rask drøfting endte vi
på bakeriet på Gol, og etter en hyggelig lunsj returnerte vi til Fagernes.
Ester og Beate

Langs Gjende til Hamnhåmåren 13. august
Vi var seks som møtte opp og kjørte til Gjendesheim. Vandreturen startet i fint vær,
og vi brukte en knapp time innover. På Hamnhåmåren var det veldig mye vann,
vi måtte vasse over litt vann, og kom ut til vannkanten, hvor vi tente bål og fikk
stekt maten. Her satt vi ved bålet og hygget oss ganske lenge, før vi gikk tilbake.
På brygga ved Gjendesheim ble det en kopp kaffe, før vi tok bussen ut til bilene og
kjørte heim.
Ester
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Ved Gjende.
Foto: Ester Christensen
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Området her er eit eldorado for dei som likar å sykla utanfor allfarveg, og om
sommaren er det svært mange som syklar på stølsvegane her. På turen vår møtte vi
fleire som nytta den fine dagen på sykkelsetet, og vi kan berre oppmode andre til å
ta denne turen på eiga hand. Den kan også takast i motsett retning av den vi tok, men
då får ein lengre motbakkar.
Bjørn Vegard Johnsen

Herleg utsyn, blant anna mot Skogshorn. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Flott sykkeltur på Stølsvidda 15. august
Turen var flytta fram to dagar, ut frå vêrmeldinga, og vi fekk strålande sol og god
sikt. Berre ein syklist møtte opp, men vi to fekk ein flott tur i det fine veret.
Vi parkerte på stølsgrenda Fløten, ved Tisleivegen. Derfrå sykla vi gjennom Furuset
til Langestølen. Denne delen av turen er etter måten flat. Vidare opp til stølsgrenda
Tyrisholt er det bratt første stykket før det flatar ut og går i svak stigning ved
Tyrisholt. Her har DNT Valdres si første hytte. Den er ubetent og ligg vakkert til
inne på eit stølstun. Då vi kom, hadde eigaren, Bjørg Rye, sett fram nysteikte lappar,
syltetøy og sjølvlaga rømme til oss. I det fine veret sette vi oss ut på «låvebrua» og
retteleg nytte livet. Tyrisholt ligg ved DNT-stigen «Stølsruta» som DNT Valdres
har rydda og merkt. Hittil har det ikkje vore så mange vandrarar innom, men det vil
venteleg retta seg når ruta blir betre kjent.
Etter rasten på Tyrisholt sykla vi vidare i slak stigning til Brattåsen. Undervegs
stoppa vi og nytte den storslagne utsikten medan vi studerte kartet.
Frå Brattåsen kan ein sykla over fjellet mot Gomobu og Vaset, men vi trilla i lange,
slake utforbakkar ned til stølsgrenda Gaukelii. Her blei det ein ny pause. I det fine
veret måtte vi berre nyta utsikten og studera kartet nok ein gong.
Siste etappe på turen gjekk ned til Furuset og tilbake til Fløten. Vi kunne ha tatt av
mot venstre oppe på eit høgdedrag rett før Furuset og komme ned til Fløten den leia.
Men denne vegen er ein gammal kjerreveg, ikkje bilveg slik det er merkt på kartet.
Etter mange regnvåte dagar valde vi å sykla ned til Furuset.
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Foto: Ester Christensen

Hardangervidda 19.- 21. august
Vi var elleve som drog i veg til Geilo, der møtte to damer til. I regnværet tok
vi en lang kaffepause inne, men etter hvert dro vi opp i alpinanlegget og startet
vandreturen rundt Havsdalshovda. Etter en stund ble det flott utsikt over Geilo.
Da vi rundet Havsdalshovda, hadde vi Hallingskarvet i front, og så nedover
Budalsvatnet, også det flotte utsyn.
Etter 4,5 time var vi tilbake ved bilene, kun med noen få dråper regn på turen. Vi
spiste middag på Geilo, og drog deretter til Fagerheim, hvor vi ble innkvartert. Om
kvelden hygget vi oss med quiz og trivelig prat.
Dagen etter gikk vi til Krækkja, det tok et par timer, og der fikk vi lov å spise niste
i oppholdsstua. Verten, Kjell Slåtten, kom og fortalte litt om Krækkja. Han hadde
sin siste sommer der, etter 54 år. Krækkja er nettopp blitt pusset opp, og vi fikk
omvisning både i det nye og det gamle.
På hjemturen gikk vi den andre veien rundt Storekrekjavatnet.
Onsdag var det hjemreise, men først gikk vi til Krækkjahøa, den høgste toppen i
området. Været var fint, litt vind, men flott utsikt til alle kanter.
Etter en god pause på toppen bar det nedover til bilene og videre hjemover, men vi
rakk en tur innom en liten, hyggelig kafé på veien.
Ester og Bjørn Vegard
53

Fottur Bessheim – Bessvatnet – Russvatnet
27. august
Vêrvarselet var godt fleire dagar føreåt, og turdagen kom med fint vêr i Øystre
Slidre, men skodde over fjella i nord. På Valdresflye låg skodda tett, men på
nordsida var himmelen skyfri. Turleiarane pusta letta ut, vi slapp å bruka plan B.
Ti påmelde og to turleiarar starta frå Bessheim fjellstove etter samkøyring frå
Fagernes/Beitostølen. Blant deltakarane var ein frå Sverige og to frå Tyskland.
I det varme veret hadde vi hyppige pausar i dei bratte bakkane i starten. Oppe på
fjellkanten hadde vi ein god pause med informasjon om fjellstova, om stølane
i Sjodalen, og framfor alt om vinterstølinga som i eldre tid gjekk føre seg frå
november til ut i februar. Det var langt til bygds frå stølane, og lettare å ta buskapen
med til stølen enn å frakta tørrhøyet den lange vegen til gards.
Etter kvart flatar terrenget litt ut og stien går langs elva Bessa med sine mange fine
fossar. Vi følgde for det meste den t-merkte stigen mot Glitterheim, men oppe i
første stikrysset tok vi til venstre mot Besseggen. Vel framme ved Bessvatnet hadde
vi den første matpausen. Besshøe spegla seg i vatnet.
Etter velfortent mat og nyting av utsikta gjekk vi på skrå austover til vi kom inn på
den t-merkte stigen att. Her frå og fram til kanten til nedstigninga til Russvatnet er
terrenget heller flatt og lettgått.

Det var fleire som var ute på tur. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Alt i bakkane opp frå Bessheim såg vi tamrein, og då vi nærma oss Russvatnet blei
det fleire av dei. Ikkje i flokkar, stort sett ein og ein, som vi kom nær innpå.
Ned mot Russdalen fortalde turleiar om dalen og om fleire fine turar i Sjodalen, m.a.
Huldrestigen og området rundt Veogjelet.
Bortsett frå ei kort og bratt kneik var stigen lettgått ned mot Russvatnet. Der fann
vi raskt ei lun vik der vi hadde ein lang matpause, med utsikt mot tindane ved
Veobreane, Surtningshue og Nautgardstinden. Med sol frå nesten skyfri himmel blei
det ei uforgløymeleg stund. Dei fleste i turfølgjet hadde ikkje vore her før og sa det
var ei stor oppleving.
Turen tilbake var lettare, utan svingen bortom Bessvatnet, berre strake vegen tilbake
over fjellet. Ved siste stikrysset kunne vi nyte utsikten mot Sikkilsdalen og fjella
rundt. Turleiar orienterte om hestehamnane der.
Turen vart om lag 15 kilometer, og tok seks timar, i strålande sol og utan uhell.
Bjørn Vegard Johnsen

Lang og god matpause ved Russvatnet. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
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Melbystølen og Melbyfjellet 3. september
Turstart var ved høydebassenget opp for
Beitostølen, opp Grønåsveien. Vi var
fire personer som er godt turvante, pluss
turleder.
Dette var dagen med høstens første snøfall,
noe som åpenbarte seg da skydekket lettet.
Vi fulgte traseen for løpet «Fjellbukken»
og kom etter en stund på veien inn til
Melbystølene som tar av fra Olevannsveien.
Under matpausen fortalte turleder om
Beitostølen Helsesportsenter før og nå.
Senteret har 50 års-jubileum neste år og
Lions vil starte en ny Røde Fjær-aksjon i
anledning dette, for å finansiere et nytt bygg
for familieopphold.

Jens fant kjærligheten
på Besseggen

Vi gikk så opp på Melbyfjellet og fikk utsikt til Skaget, Rundemellen, Kjølafjellet,
fjellene ved Vinstervann og Slettefjell med nysnø, og fjellene ved Bygdin.
På tur ned fra Melbyfjellet, ved Tutjern, hadde vi utsikt rett på Bitihorn.
Før vi gikk siste stykket ned igjen til bilen, satte vi oss på en benk med utsikt over
Beitostølen og fikk inntrykk av aktiviteten der nede.
Beate Sunde Knutsen

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.

Mot Mugnetind 17. september

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.

Oppover kunne vi nyte de fine fargene i fjellet, og halvveis tok vi en matpause på en
lun plass bak en stor stein, med snø og is rundt oss.

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

Vi var enige om å prøve litt til for å se hvordan det var men det varte ikke lenge før
der ble for mye is, så vi snudde for å gå ned igjen, (litt over 1400 m kom vi.) vel
nede, ved Mugnebottjernet, ble vi enige om å gå en runde på Mugnebotten, vi gikk
in så vi så ned i Fleinsendin, veldig fint utsikt, Jotunheimen med sine hvite toppe,
og ned i dalen. Vi gikk litt rundt ved Mugnabøtten, før vi gikk ned til stien tilbake til
bilen. En fin tur.
Ester Christensen
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Tre spreke damer la i veg mot Mugnetind, som hadde fått en del snø på toppen, så vi
var veldig spente på hvor langt vi kom.
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Tur til Vetti
gard og
Vettisfossen
15. juni

Noverande veg nede t.v., gamlevegen med tunnelen t.h.

Sykkeltur gamlevegen Tyin – Øvre Årdal
1. september

Vettisfossen er høgaste
verna fossefallet i Norge,
med fritt fall på 275
meter.

Det var ikkje så mange påmelte på turen som gjekk på Kom-deg-ut-dagen, men dei
som møtte opp fekk ein fin tur med god utsikt.
Sykkelturen gjekk tur-retur frå hyttefelt ved Sletterust til utsiktspunktet før vegen
går bratt nedover mot Øvre Årdal. Ca lengde 25 km. Sykkelturen er veldig enkel då
det er veldig liten høgdeforskjell. For dei som vil ha meir spenning så er det og fullt
mogleg å køyre dei om lag 40 krappe svingane ned til Øvre Årdal for så å ta buss
tilbake til parkeringen. For dei som er spreke så er det også fin trim å sykle opp att
enten same vegen eller etter fylkesvegen!

Seks vandrarar frå
Vang tok turen inn til
Vettisfossen denne dagen.
Turen vart flytta ein dag
fram i tid på grunn av at
vêrmeldinga, så me hadde
strålande vêr.
Turen inn til Vetti
gard går på grusveg frå
Utladalen Naturhus i Årdal. Frå Vetti gard inn mot Vettisfossen fortsetter ruta på ein
god sti.
Då me kom fram til Vetti gard sette me oss ned og åt maten vår, turen derifrå og inn
til fossen er ikkje særleg lang så det var relativt fort gjort.
Eit tips er å sykle inn frå Utladalen Naturhus til Vetti gard, for det vart ganske
kjedeleg å gå ut att til bilane. Men alt i alt ein kjempefin tur!
Dagny Britt Frøyen
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Vegen er sperra i begge ender då den er noko rasutsett. Eit lite parti av vegen har
rasa, men det går heilt fint å trille sykkelen i dette partiet.
Turen bør syklast på slutten av summaren eller tidleg på hausten då det ofte ligg
snøfonner i deler av vegen til langt ut på sumaren.
Vegen går i fjellsida i omlag 1000 meters høgd. Her og der er det særs bratt på
sida av vegen, og på eit punkt går vegen i tunnel. Har kan det være lurt å ta med
hovudlykt eller ha lys på sykkelen. Etter tunnelen ventar det etterkvart eit flott syn
når fjella i Hurrungane visar seg medan du syklar. På vegens sitt høgaste punkt,
1020 moh, har du god utsikt mot det grøne Årdalsvatnet, Bøttejuvet, Hurrungane og
Øvre Årdal.
Dagny Britt Frøyen
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Med elva fossande til høgre for oss, og lysande haustfarger imot, og nærmast
trappeliknande stig, kom vi greitt opp. Så lenge vi såg dei kvite V-ane, følte vi oss
trygge. «Det er sol på toppen», fekk vi høyre av to som var på veg ned. Og plutseleg
opna skydekket seg, og vi såg Bergsfjellet. Morten Helgesen, også på veg ned,
meinte at vêret vart betre. På toppen var det fantastisk flott, med sol rundt oss. Men
ein tjukk skodderull låg over Øye og Vangsmjøsa. I bakgrunnen stakk Jotunheimen
opp med Hurrungane og høge, flotte toppar - over skodda! Eit spesielt syn!
Kvithøvd innebar lite bilkjøring, til ei forandring. Hit gikk vi med gode vener, etter
morgonbad og frukost. På sjølvaste «kom-deg-ut-dagen» drog vi til Sør-Aurdal, og
fekk med oss både Langeberget og Makalausfjellet. Møtte mange blide og fornøgde
denne dagen.
Felles for alle turane var finver. Vi hadde tørre, gode stiar, og turane gjorde godt for
kropp og sjel. Takk til DNT Valdres for godt opplegg og fine turar!
Ragnhild Moen Dahle
Hurrungtindane stikk opp over skodda. Foto: Ragnhild Moen Dahle

Kremtoppjakta – årets «event»

Synshorn vart heimlege trakter, men likevel artig å «bestige». Vinden tok skikkeleg
denne dagen, ikkje berre vi droppa pause på toppen.
Skagstinden laut vi ta før snøen begynte å gjera turen vanskeleg. Så ein dag det bles
som verst i bygda, tok vi sjansen frå Storeskag. Faktisk merka vi knapt vinden her
innunder kvelven. Etter oppstiginga, var det like lunt bortover sletta i ly av toppen.
Mykje stein gjer det litt tyngre å gå, men vardane er mange og tydelege. Kun dei
siste 50 høgdemetrane fekk vi stri motvind, og på baksida synte snøen etter første
snøfallet for ei tid sidan.
Vi var spente på å koma til Skjøld i Vang. Skakadalen låg mørk og tung, med
skodde over alle toppar, då vi parkerte bilen. Men det var jo meldt fint i dag!
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HVERDAGSLYKKE
Ferie, festival, kort eller lang tur,
vennehelg, tid med familien?
Vi har alt du trenger for å skape gode minner

ÅPNINGSTID:

10-20 (18)

300 GRATIS P-PLASSER
4 ladestasjoner for EL-biler

VI HAR ALLTID
R!
OPPHOLDSVÆ

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

Som tidlegare år har kremtoppjakta gitt oss flotte turar og gode stunder.
Ingenting er som å nå toppen, og nyte god niste og utsikta! Det finst mål i alle
valdreskommunane, og mange er nye for oss. Vi vart samde om å gå på ukjende
toppar først, og starta med Nøsakampen. Her vart vinden ei utfordring, men
på toppen vart vi lønna med ei fantastisk utsikt. Hoksetberget passa vi på å ta
som ettermiddagstur. Jomfruslettfjellet gikk vi frå Lenningen forrige gong , no
starta vi på Fjellsetra, og kom inn på same stig som sist, på andre sida av elva.
Svarthamar gleda vi oss til å besøke. Her låg fine stølar ved enden av vegen. Stien
til Skriulægeret, gikk i skoglendt terreng, men var godt merka med raude T-ar.
Den brattaste delen opp til Skriulægerknatten gikk fort unna, og haustfargene lyste
vakkert mot oss. Også her var det storslått utsikt.

LEIRA I VALDRES ÅPENT 10-20 (18) SPAR OG BILTEMA 08-20 (9-18)
APOTEK 1 MAN-TORS 10-18, FRE 10-20, LØR 10-18 AMFI.NO/VALDRES
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DNT Valdres trenger frivillige
Vi har nå ansvaret for ca 180 km ruter og stier i Valdres. For å vedlikeholde dette
trenger vi frivillige som kan være med å:
•  Klippe kvist
•  Fjerne trær som har lagt seg over
stien
•  Lede vekk vann fra stien
•  Sette opp igjen/reparere ødelagte
varder
•  Sette opp igjen/rette opp stolper
for merking og skilting
•  Male opp igjen T på varder
•  Male opp igjen rødmerking på
trær og stolper
•  Ettersyn av klopper

1

Bli KIWI PLUSS-kunde
og få 15% BONUS på
all fersk frukt og
grønt og all
ferskpakket fisk Se kiwi.no

Rutene og stiene vi har ansvaret
for er vist på kartet. I tillegg har vi
ruta på Valdresflye til Rasletind, og
Stølsruta fra Merket i Tisleidalen til
Sørre Hemsing i Vang.
Vi trenger frivillige som kan være med på
organisert dugnad, og noen som kan ha
ansvar for ei enkelt rute med gjennomgang
for å sjekke status. Så langt takk til Gry,
Geir, Bjørn Vegard, Hans og Tor Harald,
og til de som har tatt ansvar på Stølsruta.
Les mer på vår heimeside: https://valdres.
dnt.no/dugnad-og-frivillige/
Jørgen Wangensteen

B

P

Bli KIWI PLUSS-kunde
og få 15% BONUS på
all fersk frukt og
grønt og all
ferskpakket fisk Se kiwi.no
– Stolt samarbeidspartner med DNT!

KIWI Aurdal
KIWI Leira
KIWI Røn
KIWI Fagernes
KIWI Beitostølen
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Man-fre 8-23
Man-fre
Man-tor
Man-fre
Man-lør

Lør 8-21 Søn 10-21
Lør
Fre
Lør
Lør
Søn

7-23
7-21
Bli KIWI PLUSS-kunde
7-21
7-23
7-21
7-23
7-21 på
og få 15%8-23
BONUS
9-21
all fersk frukt og
grønt og all
ferskpakket fisk Se kiwi.no
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Barnas Turlag på telttur til Spåtind i august Foto: Dienne Versteeg Bjørneng

DNT Ung Valdres på koietur i Vassfaret i oktober. Foto: Morten Helgesen
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