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Per H. Stubbraaten, leder
Ullerålsgaten 37D, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 24 83
Dagny Sjursdotter, nestleder
Hattemaker Knutsensvei 3e, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 15 80 87
Ingun Nygård, sekretær
Veme, 3534 Sokna · Tlf. privat: 32 13 15 96
Bjørn Bakken, styremedlem
Vikgshøgda 13, 3530 Røyse · Mobil: 909 64 963 
Marianne Aasen, styremedlem
Oppenåsen 19, 3518 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 16  20 64 · Mobil: 959 90 953
Arnhild Ballangrud, varamedlem 
Kirkeg. 1, 3520 Jevnaker · Tlf. 61 31 11 37
Kjetil Sudgarden, varamedlem
Loveien 15, 3514 Hønefoss · Tlf. 32 13 25 19
Rune Thorsen, varamedlem
Sundgt. 36, 3510 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 12 71 45 · Tlf. privat: 32 12 76 78
Ole-Martin Høgfoss, varamedlem
Helgeshaugen 26, 3517 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 12 10 39 · Mobil: 975 35 103

Koier

Buvasskoia
Koiesjef: Anton Brækka
Brekkebygda, 3534 Sokna
Tlf. privat: 32 14 67 31
Grønknutkoia
Koiesjef: Jan Fredriksen
Snarum, 3370 Vikersund
Tlf. privat: 32 78 26 73
Hovinkoia
Koiesjef: Tore Schulze
Veiginveien 85, 3517 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 17 22 00 / 32 17 22 10
Storekrakkoia
Koiesjef: Tov Tinnbo
Søndre Torv 3, 3510 Hønefoss
Tlf. privat: 32 12 14 72
Tjuenborgkoia
Koiesjef: Alf Elling Omholt
Veme, 3534 Sokna
Tlf. jobb: 32 17 99 00 · privat: 32 13 15 96
Mobil: 975 21 517
Vikerkoia
Koiesjef: Ole Henrik Brekke
Hengsleveien 33, 3515 Hønefoss
Mobil: 922 86 629

Koiepriser
Overnatting: Medlem Andre
Voksne 155,- 255,-
Ungdom/student 19-26, 
født 1979-1986 100,- 165,-
Skoleungdom 13-18, 
født 1987-1992 100,- 165,-
Barn født 1993 
eller senere Gratis 50,-
Barnas Turlag født 
1993 eller senere Gratis Gratis
Skoleklasser man - fre
etter avtale m. RT-kont. 250,- 250,-

Dagsbesøk/teltere Medlem Andre
Enkeltpersoner 50,- 60,-
Familie 50,- 60,-
Gruppe 2 eller flere 50,- 60,-

Betaling: 
Bruk giro, betal når du kommer hjem

Friluftstelefonen:
820 52 020

Bakre rekke: Ole-Martin Høgfoss, Bjørn
Bakken, Rune Thorsen, Kjetil Sudgarden.
Midtre rekke: Arnhild Ballangrud, Ingun
Nygård, Dagny Sjursdotter. 
Sittende foran: Per H. Stubbraaten.
Ikke til stede: Marianne Aasen.

Forsidebilde: Augunshaug, Norefjell høsten 2004. Foto: Ole-Martin Høgfoss. Nederst til venstre: To snødamer på tur, Lilleba og Gokka. Foto: Dag Johansen.
Midten nede: På taket av Lordehytta, Gro Ygre og Marianne Aasen. Foto: Ingrid M. Nordgård. Nederst til høyre: To blide jenter, Hanne Marit Michalsen og
Marthe Mollan, ved varden på Uranostind, 2157 m.o.h. Foto: Marianne Aasen.
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I Friluftslivets år 2005 følte vi oss særlig
forpliktet til å gi et stort og bredt turtilbud,
men vi var jo litt spente på om folk virkelig
ville slutte opp om turene våre. Oversikten
viser at turengasjementet har vært stort, og
mange har nådd sitt mål i form av antall
topper eller kilometer, mens andre kan
notere nære og gode fellesopplevelser. Opp-
slutningen om Skauleismerket har holdt
seg, og en fast kjerne har besøkt ”Ukas
post” hver fjortende dag.

Hyggelig for oss i styret var det at ”fjell-
festen” på Ringkolltoppen, som var tilegnet
Friluftslivets år, ble en suksess med over 50
deltakere. Slåttetonene fra hardingfela til
Christian Borlaug lyder fortsatt i minnet.
Likeså kan vi glede oss over at nok et mål ble
innfridd: På Grønknuten kunne Jan Fredriksen
motta kaffegjest nummer 2000.

I 2006 satser vi i samme spor som inne-
værende år. Nytt er det at programmet for hele
sesongen, både vinter og sommer, presenteres
i dette nummeret. Vi tilbyr korte turer i nær-
miljøet, både på kvelden og dagen, og over-
nattingsturene håper vi vil bli like populære
som i år. Vinterprogrammet er mer innholds-
rikt enn før, og appellerer til økt oppslutning.
Et annet mål vi har satt oss, er å trekke flere
besøkende til koiene våre. Et av virkemidlene
vi vurderer, er å redusere overnattingsprisen, i
alle fall for barn. Den første helga i juli
inviterer vi til fjellfest i Buvassområdet: Sol-
oppgangstur på Bukollen, kaffe ved Troll-
fossen og rømmegrøt på Buvasskoia. Les tur-
programmet nøye – og velkommen til nye
turer!

Sammen med andre utgivere står RT bak
et nytt turkart for Vikerfjell. Alle nye veier,
skiløyper og stiendringer er kommet med,
likeså utsiktspunkter og kulturminner. Kartet
som vi selger på RT-kontoret, blir nesten
uunnnværlig for turgåere i området. Noen

steder er det blåmerka stinettet endret, og her
vil det bli merket på nytt og satt opp nye mer-
keskilter. Nå skal ingen lenger kunne gå seg
bort mellom koiene våre.

På høstmøtet vårt opplevde vi et hyggelig
og inspirerende samvær med styrelederen i
DNT, Pernille Rød Larsen. Samtidig fikk vi en
bekreftelse på at vi følger opp den sentrale
satsingen innen DNT, selv om vi ikke profi-
lerer oss like sterkt på alle samfunnsområder.
Noen lokalforeninger bruker for eksempel
mye energi på å bekjempe miljøødeleggende
utbygginger og støy i utmark. Så langt har pro-
blemene hos oss vært små, men også vi prøver
hele tiden å være oppmerksomme på uheldige
naturinngrep og forstyrrelser. Å kunne føle
stillhet i naturen er for mange en viktig forut-
setning for friluftsliv.

Jeg er glad for alle fellesturene jeg fikk
oppleve sammen med mange av dere i året
som gikk, og jeg håper på nye turbekjent-
skaper neste år. Tankene vandrer også til de
som ikke lenger er sammen med oss: I høst
gikk vårt mangeårige styremedlem, Kari
Aalborg, bort etter lengre tids sykdom. Vi
lyser fred over hennes minne.

Med det gode styret vi har og med dug-
nadsinnstilte medlemmer, ser jeg fortrøst-
ningsfullt fram til et nytt turår. Takk for
innsatsen i året som har gått, det nye året skal
ikke bli dårligere!

Per H. Stubbraaten
Leder i RT

Skauleispost Merknad Kart Kartref.
1 Dugurdsnatten trig.pkt 770m Strømsoddbygda 1715 I 393 848
2 Kavringhatten trig.pkt 669m Vikerfjellet 461 002
3 Strandekollen trig.pkt 398m Vikerfjellet 578 005
4 Rabben. trig.pkt Vikerfjellet 419 956
5 Lagmannskollen Strømsoddbygda 1715 I 511 858
6 Urdhogget trig.pkt 309m Holleia - Krokskogen 525 607
7 Fjøsvikfjellet Varden Sperillen 1815 IV 631 906
8 Blekkåsen 400 nord for trig.pkt Sperillen 1815 IV 556 835
9 Gunhildåsen trig.pkt 554m Hønefoss 1815 III 579 728

10 Haugbråtåkollen trig.pkt 406 m Vikerfjellet/Sperillen 629 845
11 Grønknuten Krøderen 1715 II 505 707
12 Pershusfjellet trig.pkt 649 m Nordmarka 836 733
13 Dugnad
14 Gyrihaugflaka trig.pkt 604m Oslo Nordmark 774 615
15 Gjertrussen Oslo Nordmark 717 559

Superskauleismerket
Ringerikes Turistforening 2005 -2006

Skal du ta Superskauleismerket, må du ta alle skau-
leispostene i perioden 1. oktober 2005 til 30.
september 2006. Skauleismerket oppnås ved å ta 10
skauleisposter, eventuelt 10 annonserte RT-turer
eller en kombinasjon av dette.

Følgende godtas som dugnadsinnsats til Superskau-
leismerket:
- Deltakelse på en av de annonserte dugnadene i
foreningen.
- Deltakelse på tilsvarende dugnader, attestert av
medlemmer fra styret, koiesjefer eller stiansvarlige.

Per H. Stubbraaten, Tatra-fjellene 2005

Leder – Stort turengasjement i RT



Spør du folk her nede på flatbygdene og i
byene om hvor Olbergstupet ligger, så er
det ikke mange som veit det. Det er i
grunnen litt merkelig, for dette er et fantas-
tisk utsiktspunkt. Herfra stuper det bratte
fjellet flere hundre meter ned i ei steinrøys.

Folk i Vestre Slidre kjenner både fjellet og
sagnet, men det stopper liksom med det. Det
er ikke omtala i så mange bøker heller. Etter
en tur der i sommer ble vi svært begeistra og
fikk lyst til å tipse Skauleispostens lesere om
en tur utenom det vanlige.

Fra Slidredomen i bygdesenteret Vollen
omtrent midt på Slidrefjorden kan du se
Olberget rett i sørvestlig retning. Det ser ikke
så fryktinngytende ut derfra, men ta en tur opp
og frampå så får du virkelig kjenne suget. De
600 metrene ned til Slidrefjorden er et luftig
skue. Herfra ser du også rett ned på Hamre-
garden med bygdeborgen Hamrissløtet. Det er
dialekt for Hamreslottet.

Fra Olberg (986m) har du god utsikt til
Mellene, Skaget og de andre fjella i Valdres.
Det er likevel stupet som fascinerer, og hvis du
kjenner sagnet om veiviseren til Valdres-
kongen som lurte Hallingkongen i døden, så
blir det enda mer dramatisk.

Valdreskongen som trolig het Brage og
holdt til på Hamrissløtet, var stadig i krig med
Hallingkongen. En vinter fikk Hallingkongen
tilbud av en troverdig person at denne skulle
følge han over fjellet og komme overraskende
på Valdreskongen. Veiviseren rei foran, og det
gikk fort. Frampå stupet kasta han fakkelen
utfor og fikk kasta seg sjøl til sides mens hele
fiendefølget gikk utfor.

Litt lengre innpå står en gammel
vete(trevarde) som ikke ble brent ved 2000års-
feiringen. I gammel tid ble vetene tent på for å
varsle om krig og katastrofer.

Til Olberg kan du komme ved å kjøre over
Einangsundet opp bomvegen Trillebakken og
så ta til høyre mot Gamlestølen. Derfra er det
god sti/traktorveg fram til varden og stupet.

Kjetil Sudgarden
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Olbergstupet 
– Valdres’ svar på Prekestolen



Alle kjenner til koiene våre, de fleste vet
hvor de ligger, men hvor mange av oss har
brukt dem? Hva med en kjapp ”trekant-
tur”, for eksempel i Vikerfjell-Vassfarom-
rådet? Har du spart opp tid til en langhelg,
kan du jo tenke over følgende turforslag,
tilpasset vinter og skiføre.

Aktuelt område er Vikerkoia – Buvasskoia
– Storekrak – Vikerkoia. Turforslaget følger i
grove trekk blåmerket sti, delvis ubrøytet
kjørevei.

Start fra Vikerkoia, løypa passerer Lykros-
myra. Der rødløypa drar nordover langs
Fjellelva, holder du videre mot vest til Fjell-
setra og utover mot Sandvannet. En vei - til og
med inne i naturreservatet (!), kan være grei å
følge ned til Sandvannet ved utløpet av Bosoa.
Over vannet godt unna utløpsoset for Sand-
vasselva. Herfra stort sett over åpne furumoer
og ned til Vidalsveien. Ved Maribohyttene tar
stien av fra veien, og det bærer utover mot
Buvannet og Buvasskoia.

Neste etappe på ski over Buvannet og inn
på veien i mange slyng bratt opp forbi Oppsal-
setra, videre elvedraget opp til Fossetjernet. Se
opp for råk! Skogen glisner etter hvert, og fra
Prestegardstjerna er det snaufjell. Høyeste
punktet på turen er på drøyt 1160 meter, før
stien krysser eidet mellom de to Fisketjerna,
og etter hvert dukker ned i fjellskogen før koia
på Storekrak dukker opp.

Tredje etappe byr på flere valgmuligheter.
Én er å gå tilbake over fjellet til Fjelland-
vollen, ned forbi Oppsalsetra og Vidalsveien
til Maribohyttene. Om det ikke har snødd eller
føyka, følger du sporene dine fra forrige dagen

tilbake til Vikerkoia. Dette blir en lang, men
rimelig trygg tur. 

En mer spennende variant er å ta ut fra
Storekrak mot sørøst til Steinhyttvatna, forbi
hytta (hyttebok inne i den åpne bua) og opp
forbi varde 1224 til Prestputtane. Hold ryggen
sør om 1217 mot 1180, Brennskardet og
Gråkollen. Ut Fonneskardet bør du nok velge
buksebaken et stykke nedover i den brattlendte
fjellskogen. En stor hogst nede i lia begynner
å gro til med småbjørk og kan by på nye utfor-
dringer, før du når ned til en vei du følger til
Skardsetra Herfra er det åpne fine myrer ut til

Sanvannet. Fra den andre enden av vannet
følger du sporene dine tilbake over Fjellsetra
til Vikerkoia. Velg denne varianten når det er
klarvær og godt med snø. Flotte utsyn!

Et par tips før du tar av sted. Turen passer
best fra midten av februar og utover forbi
påske. Ski og staver må tåle litt juling. Alt du
trenger til turen må du bære med deg, husk
nøkkel som du får på kontoret til RT. Inntil det
nye Vikerfjellkartet kommer, er Strøms-
oddbygda 1715 I et meget godt alternativ.

Axel Holt
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Trekanten - langhelg i koiestrøket

Din sykkelspesialist i Hønefoss
Stort utvalg av sykler og annet sports- og treningsutstyr

JK Sport A/S 
Kirkegt 9 · 3510 Hønefoss
Tlf: 32 12 04 80 · Faks: 32 12 04 80
E-post jksport@sport1.no

Åpent: man - fre: kl. 9.00 - 16.30
tor: kl. 9.00 - 19.00*
lør: kl. 9.00 - 14.00

* åpent til kl. 16.30 i juni, juli, august

Vi fører ski- og turutstyr
fra ledende leverandører

Skiutrustningen
kjøper du hos
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Lenge siden du reiste med toget til Finse?
Tenker du noen gang, når du sitter på toget
og lar landskapet gli forbi, på dem som
tilbragte år av livet sitt for å fullføre denne
banestrekningen? 

Om snaut fire år er det 100 år siden Ber-
gensbanen var fullført og jubileumstoget
kunne tøffe ut fra Kristiania Østbanestation.
Et kjempeløft var gjort.  Da som nå tok det en
generasjon eller flere fra tanken om en
jernbane mellom de to byene var lansert, til
banen forelå fullt ferdig.  Da som nå måtte
personer med vyer og fremsyn kjempe mot
sneversyn og kortsiktighet, jfr. Ringeriks-
banen.

Anlegget var stort og arbeiderne mange.
En januardag i 1905 ventet arbeiderne på

Finse på lønna si. Kasserer Fredrik Otto Juell
Hansen skulle komme, og i sekken sin hadde
han kr 25.000 i kontanter, en svimlende sum i
de dager.  Dette tilsvarte 4000 daglønner.
Men kassereren kom ikke.  Hadde han stukket
av med pengene?

Hjelpemannskap fra Ulvik dro ut samme
dagen som kassereren ble meldt savnet.  Det
var skikkelig uvær.  Fra snøslaps hadde det
slått om til vind og 20 minusgrader.  Det var
ingen tid å miste, skulle en ha håp om å finne
kassereren i live.  Ut fra beregninger og
kunnskap om ruta som kassereren kunne ha
valgt, ble leiteaksjonen konsentrert om strek-
ningen Taugevatn - Memorge (vest for Finse).
Hjelpemannskapene arbeidet uten resultat i
den korte januardagen, søkte seg mot
brakkene på Taugevatn men fant ikke fram.

På et vis kom de seg gjennom den lange natta
ved å grave snøhule, og oppdaget at brakkene
de søkte lå bare 300 meter unna.  De var
berget.

Ved sankthanstider sommeren etter ble
kasserer Fredrik Otto Juell Hansen funnet død
ved skiene sine, og med lønningspengene i
god behold til siste øre.  Kassereren var ikke
aleine.  Han hadde med seg en jernbanear-
beider "fra Telemarken".  Denne arbeids-
mannen som vi ikke vet mer om  -  navnet
hans er ukjent  -   prøvde å ta seg fram til folk
da kassereren døde, antakelig av hjertesvikt.
Arbeideren frøs ihjel etter å ha falt utfor en
fjellhammer i nattemørket.

Det var skiene som var reist opp i snøen,
som gjorde at pengene og likene ble funnet.
Disse skiene førte en omflakkende tilværelse
før de til slutt havnet på Rallarmuseet på
Finse stasjon, der de var blant de viktigste
gjenstandene i en utstilling om den første lei-
teaksjonen på Finse.  

Seinere har flere blitt borte i uværet som
ofte herjer i Finsetraktene.  At dette er et
værhardt område, vet alle som har vært der
oppe over noen tid.  Ikke sjelden blir det spent
tau mellom stasjonen og Finsehytta.  Og
pengeskrinet?  Ja, det er på Jernbanemuseet
på Hamar.

Jeg setter denne historien i "Skauleis-
posten" fordi Finse og traktene omkring i
mange år har vært et mye søkt turområde for
oss fra Ringerikes Turistforening.  Ikke for å
skremme, men for å vekke til ettertanke.

Axel J. Holt

Kilde:  Avisen "Hordaland", tors. 7. april 05, 
og tips fra Dagny Sjursdotter

Et hundreårs-minne fra Finse

Kasserer Juel-Hansens lik ble funnet sydøst for Finse.

Utrolig,
men sant!
Vår kvinnelige nestor og muntrasjonsråd,
Marta Fines, runder 80 år i vinter, og
redaksjonen i Skauleisposten ønsker å være
ute i forkant med gratulasjonen. Denne gra-
tulasjonen deles i fullt monn av alle gode
venner i RT.

Marta har de siste 15 årene vært svært
aktiv i foreningen, både som turleder og
deltaker. Å være på tur med Marta er aldri

kjedelig. Hun er svært sosial og kommuniserer
like godt med alle, ikke minst fordi hun leser
mye og følger godt med. De gode historiene
sitter løst hos Marta, og selv gamle repriser er
alltid like morsomme i hennes munn. 

Jubilanten er utrolig sprek for alderen, og
selv de høyeste toppene skremmer ikke henne.
Hun var tidligere en svært habil o-løper, og
null-løpene deltar hun fortsatt i. 

Marta er ekte ådalsjente fra Hallingby,
men hun og mannen bygde seg hus på Vågård,
der hun fortsatt bor. Marta er svært glad i
naturen, og vi i RT drar stor nytte av hennes
kunnskaper om Ringeriksskogene. 

Vi gleder oss til nye turer med deg i 2006,
Marta. Gratulerer igjen!

Per H. Stubbraaten 11. mars fyller Marta Fines 80 år.
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Ringerikes
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag

Turprogram 2006
Lørdag 28. januar. FRT.
Isklatring i Jaklefoss. Jaklefoss er en foss som ligger
opp mot Ringkollen. Det er omtrent 15 minutters
anmarsjtid fra parkeringa avhengig av snødybde.
Fossen er omtrent 25 meter høy og satt sammen av
flere ulike vannsig over en bredde på ca. 75 meter.
Det er ulik ismengde og bratthet, slik at det fins
både enkle og vanskelige ruter opp fossen.
Turen legges opp som innføring i isklatring for
nybegynnere, men det er også muligheter for mer
avanserte aktiviteter dersom enkelte av deltakerne
skulle ha erfaring fra før. Turistforeningen og pri-
vatpersoner stiller med alt nødvendig utstyr. Det
stilles ikke krav til fysisk form ut over gjennom-
snittet, slik at de aller fleste skulle ha mulighet til å
bli med. Turen legges ikke opp som et kurs, og det
understrekes derfor at deltakerne ikke vil være i
stand til å klatre is på egenhånd etter gjennomført tur.
Fremmøte på Tippen kl 09.00. Pris: 100 kroner.
Påmeldingsfrist: 21.01.06
Antall deltakere: Maks 8 (grunnet utstyr). 
Nedre aldersgrense: 16 år.
Turleder: Vidar Kragset, mobil: 951 79 763 
e-post: vk@viken.skog.no

Søndag 29. januar. RT.
Skitur på Vikerfjell. I år reiser vi til Tosseviksetra og
starter skituren her. Vi ser an vær og føre og legger
opp skituren etter det, men sikkert er det at vi går
innom Vikerkoia og tar en rast der. Dette blir en lett
skitur i vårt nærmeste høyfjellsterreng. 
Fremmøte på Tippen kl 10.00. 
Kart for turen: Vikerfjellet. 
Turleder: Trond Olav Vassdal, 
telefon: 32 13 20 90 (p), mobil: 971 27 670
e-post: trond.vassdal@c2i.net

Søndag 29. januar. BT.
Barnas Turlag drar på besøk til Midtre Olimb gård.
Her blir det kanefart, bålkos og mulighet for å ri.
Oppmøte innen kl 11.30. Påmelding innen onsdag
25. januar. Årets første tur med Barnas Turlag,
mulighet for å tegne medlemskap. 
Turledere er Ingun Nygård og Alf Elling Omholdt,
de treffes på telefon 32 13 15 96, mobil 924  35 396.

Søndag 5. februar. RT.
Pershusfjellet rundt på ski. Privatbiler til Ringkollen
/ Jonsetangen. Lengde ca 30 km.
Fremmøte på Tippen kl 09.00. 
Kart for turen: Skikart Nordmarka
Turledere: Signe Sand, Marie Tveit Loe (Lilleba og
Gokka) telefon: 32 12 36 61, 
e-post: saha@online.no

Tirsdag 7. februar. RT. 
Skitur på Holleia. Start fra Aklangen. Vi følger løy-
penettet til Lerbergsetra – Opptjern – Skjærsjø-
dammen  - Engeln – Aklangen. Avreise fra Tippen

kl. 10.00. Kart Holleia – Krokskogen. Turleder Erik
Monserud, telefon: 32 11 03 92.

Søndag 12. februar. RT.
Skitur ved Vælsvann i Ådalen. Lett tur over Kalven,
Flekkerøymyra til Borstuvatnet, Vælsvanna tilbake.
Fremmøte på Tippen kl 10.00, privatbiler derfra.
Turleder Erik Monserud, telefon: 32 11 03 92.

Tirsdag 14. februar. RT.  
Skitur på Høgholleia. Vi møtes på Tippen kl. 10.00,
derfra er det ca 1/2 times kjøring til Brandbråten.
Starter fra Brandbråten kl 10.45. Vi starter med 3
km i bare motbakke til dels bratt. Når vi har kommet
opp er det vanlig kupert terreng med mye myrer og
vann. Hvor turen skal gå oppå Høgholleia kan tur-
deltakerne velge, men turleder kommer selvfølgelig
med forslag. Fra Brandbråten følger vi  oppkjørt
løype. På toppen går vi gjerne litt utenfor vanlige
løyper. Hvis noen kvier seg for den tøffe bakkest-
arten går det an å ta kontakt med turleder som kan
stille med drahjelp. 
Kart for turen: Holleia Krokskogen
Turleder er Erik Halkinrud, telefon: 32 14 05 41,
mobil: 909 56 922

Søndag 19. februar. RT.
Bli med på trugetur opp / ned Helveteslia fra Veme
mot Holleia, Gunhildåsen. Spennende og bratt tur i
litt tungt terreng. Truger finnes til utlån for de som
ikke har selv. Påmelding for dem som skal låne
truger er en uke før turen. Det holder om andre
melder seg på tre dager før. Kart Holleia – Krok-
skogen. 
Turleder er Rune Thorsen, 
mobil 905 77 911, privat 32 12 76 78.

Tirsdag 21. februar. RT. 
Skitur Hallingby – Bergsund. Lett og morsom tur,
som går gjennom skogholt og over jorder. Passer for
alle. Forbehold om skiføre. Alternativt blir det skitur
til Ringkollen. Fremmøte på Tippen kl 10.00. 
Kart for turen er Sperillen. 
Turledere er Marta Fines og Inger Hvitmyr, 
telefon: 32 13 14 75 eller 32 13 07 49

Fredag 24. - søndag 26. februar. FRT.
Telemark ski-weekend i Sudndalen. Kombinert kurs
og frikjøring.
Drømmen om elegante telemarksvinger i den fan-
tastiske fjellbygda Sudndalen øverst i Hallingdal.
Kombinert kurs for nybegynnere / litt øvet og fri
kjøring for dem som har ”godsvingen” inne. Vi
overnatter på Storestølen Fjellstue (privat), 10 min
kjøring vestover fra Sudndalen skisenter. Her får vi
fullpensjon og myke senger. Sengetøy må med-
bringes.
Etter en god dag i bakken på lørdag tar vi turen til
fjellbadet, hvor dampbadstu, boblebad og svømme-

basseng venter på oss. Felles middag på Storestølen
på kvelden.  Søndag er vi i bakken frem til 15.30 før
hjemreise. 
Turleder og telemarkinstruktør: Marianne Aasen
Avreise fra Tippen kl 16.00 fredag ettermiddag.
Pris: kr 1400.-  Inkluderer overnatting, tallerkenrett
fredag kveld, frokost lørdag / søndag, nistepakker +
termos, 3 retters middag lørdag kveld, heiskort og
instruksjon i telemarkkjøring. Kjøring kommer i
tillegg. 
Påmeldingsfrist: 13. februar. Antall deltakere: 12
Navn på turleder: Marianne Aasen, 
mobil: 959 90953, e-post: marianne.aasen@acal.no

Lørdag 25. – søndag 26. februar. RT.
Bli med på skitur på Vikerfjell med overnatting på
Vikerkoia. Det blir felles middag lørdag kveld, ta
med nistepakke til lørdag og søndag, samt tørrmat
til frokost søndag. Kart Vikerfjellet. Avreise fra
Tippen kl 10.00. Påmelding innen 23. februar til
Turleder Leif Grimstveit på telefon 
(arbeide) 32 11 83 09, tlf. tid 09.00 – 14.30.
Du kan også melde deg på til RT-kontoret 
tlf. 32 12 21 00, eller Ingrid M. Nordgård 
telefon: 32 12 47 25, mobil: 980 47 215.

Søndag 26. februar. BT.
Hundesledetur på Hadeland eller Nordmarka. Se
egen annonse i Ringerikes Blad i uken før.
Påmelding innen torsdag 23. februar, til turleder
Bjørn Bakken telefon 32 15 92 10, 
mobil 909 64 963.

Tirsdag 28. februar. RT.
Bli med på skitur på Eggemoen. Kart Holleia –
Krokskogen. Fremmøte på Tippen kl 10.00.
Turleder Karsten Hansen. 

Lørdag 4. mars. FRT.
Skitur Nordmarka på langs. Vi går på racingski i
oppkjørte spor. Avreise fra Tippen i privatbiler kl
09.30. Tempoet i dag blir litt høyere enn for søn-
dagsturene.
Turleder Harald Bakken, mobil: 412 22 093.

Søndag 5. mars. RT.
Solskinns-skitur fra Mylla til Sognsvann. Vi reiser
med maxitaxi til Mylla fra Tippen kl. 09.00.
Deretter går vi sørover hele dagen , og sannsynlig
rute blir over Gjerdingen, Katnosa, Sandungen,
Kikut, Ullevålseter til Sognsvann, herfra banen til
sentrum og buss hjem til Hønefoss. Vi regner med å
bruke hele dagen, så ta med stor nistepakke, nok å
drikke, og noe tørt tøy til hjemreisen. Turen gås bare
dersom det er skiføre helt til Sognsvann. Tempoet er
alminnelig turtempo, men krever utholdenhet, for
turen blir ca 40 km. Pris: drosjespleis +  bane og
buss. Kart for turen: Nordmarka, vinter. Påmelding
innen torsdag 2. mars.
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Turleder er Ingrid M. Nordgård, 
telefon: 32 12 47 25, mobil:980 47 215

Tirsdag 7. mars. RT.
Skitur fra Jonsetangen til Spålen / Vesle Ugla.
Fremmøte Tippen kl 10.00.
Kart for turen: Oslo/Nordmarka. 
Turledere er Ole Bratlund og Marit Waagaard, 
telefon: 32 12 18 93, mobil: 47 33 98 24

Tirsdag 7. mars. BT. 
Ringerikes Turistforening med Barnas Turlag
inviterer alle, både barn og voksne, ja gjerne
ungdom med, til bål (grill) og eventyr ved Kolltjern.
Greiest adkomst er å kjøre til der løypa nordfra
(Mosjøen, Østerdam og Gubrandstjern) krysser
veien mot Jonsetangen.  Her møtes vi kl. 19.00.
Følg løypa rundt Kolltjern og opp på neste myr, der
vi har base med åpen varme og mulighet til å grille
pølser eller hva det måtte være. Eventyrfortelleren
kommer innom og vi blir med på allsang. Godt med
klær, et sitteunderlag og en termos bør være med i
sekken. Foreningen holder pølser og lomper.
Turledere er Ingun Nygård og Alf Elling Omholdt,
de treffes på telefon 32 13 15 96, mobil 924 35 396.
Se for øvrig annonse for Ringkollen Vinterfestival i
Ringerikes Blad.

Lørdag 11. – søndag 12. mars. RT.
Skitur i Vassfarområdet med overnatting på Vassfar-
toppen (Kråkehaugen, nytt privat betjent serve-
ringssted). Helt ny RT-tur! Vi reiser fra Tippen
lørdag kl. 09.00 i privatbiler, kjører via Nes i Ådal –
Hedalen – Reset (bomvei) - til Langevatnet hvor vi
parkerer bilene. For de som gruer for å gå på ski
med sekk kan det bli mulighet for transport av
sekkene helt frem til Vassfartoppen. Vi går på ski i
lett terreng ca. 15 km frem til overnattingsstedet der
vertskapet Bjørg og Kjell Gullingsrud tar imot oss.
På Vassfartoppen vil det bli servert 2 retters middag
samt kaffe og kake lørdag kveld, frokost med
smøring av egen nistepakke søndag. Øl og mineral-
vann kan kjøpes av den enkelte til maten. I området
rundt Vassfartoppen har vi flere lokkende lette og
fine toppturmål for både lørdag og søndag, bl.a.
Strøslifjellet 1107 m.o.h., Nysæternatten 1054
m.o.h. og Blåfjell 1154 m.o.h. Vi ser ann vær og
føre før vi bestemmer oss for hvor vi går. Denne
turen går uken etter vinterferien så det pleier å være
godt med oppkjørte løyper i området. Ta med egen
nistepakke og termos til lørdag. Alle må ta med egen
sovepose, tørre klær samt toalettsaker og håndklede.
Lørdag kveld satser vi på å ha en ”Vassfarkveld”
bl.a. med visning av digitale lysbilder fra området!
Du vil nok også få høre om Deisjøbamsens
herjinger rundt Vassfartoppen sommeren 2005.
Søndag tar vi en litt annen løype tilbake til Lange-
vatnet. Kart for turen er Sør-Valdres. Pris for over-
natting og mat kr 600.- + bilspleis. 
Påmelding innen onsdag 1. mars, meld deg på i god
tid! På Vassfartoppen er det senger til ca. 20
deltakere.
Mer informasjon får du av turleder Ole-Martin
Høgfoss, mobil: 975 35 103, 
e-post: ole-m.h@frisurf.no

Lørdag 18. – søndag 19. mars. RT.
Skitur til Toveseter med overnatting. Vi kjører pri-
vatbiler til Norefjell. Skituren går den vanlige løypa
om Djupsjøen til Tempelseter, videre til Toveseter ca
20-22 km. Max. antall deltakere 15 stk. p.g.a. seng-
eplass. Felles oppdekning om kvelden og morgenen,
men deltakerne må ha med egen mat og drikke for 2
dager. På kvelden kan det bli muligheter for noen
”kulturinnslag”. Søndag går vi tilbake, muligens om
Høgevarde og tilbake til Norefjell Skisenter.

Oppmøte lørdag på Tippen kl 09.00. 
Påmelding innen mandag 13. mars til turleder Kjetil
Sudgarden, 
telefon: 32 13 25 19, mobil: 934 37 860.

Tirsdag 21. mars. RT.
Tirsdags-skitur på Ringkollen. Vi reiser fra Tippen
kl 10.00 i privatbiler til Ringkollen / Jonsetangen.
Kart for turen: Skikart Nordmarka
Turleder er Signe Sand (Lilleba), 
telefon: 32 12 36 61, e-post: saha@online.no

Fredag 24. – søndag 26. mars. FRT.
Skitur Hallingskeid - Geiteryggen – Finse.
Vi tar toget fra Hønefoss fredag 24.03.2006 kl.
16.21 til Hallingskeid. Dette er ei DNT selvbetje-
ningshytte som ligger på stasjonsområdet. Vi trenger
derfor ikke gå første kvelden. Dagen etter går vi til
Geitryggen hvor vi overnatter på betjent hytte.
Søndag går vi til Finse og tar toget hjem til
Hønefoss. Pris: reise, overnatting, mat. Kart for
turen: Hardangerjøkulen samt Myrdal. Påmeldings-
frist: 21.03.
Turledere for turen er Karin Solberg, 
telefon: 32 12 52 13, mobil: 95 88 08 26, 
e-post: karin.solberg@norskeskog.com og Torunn
Mathisen, telefon: 32 12 65 75, 
mobil: 90 75 91 40
e-post: torunn.mathisen@skole.bfk.no

Lørdag 25 - søndag 26. mars. RT. 
Skitur fra øvre Kollsjø til Tjuvenborgkoia med over-
natting. Privatbiler fra Tippen kl 09.30. Turleder
møter på Sokna. Bomvei til øvre Kollsjø. Scooterl-
øype til Hestebrenna følges. Overnatting på Tjuven-
borgkoia. Felles middag lørdag kveld. 
Påmelding innen 20. mars. Kart: Vikerfjellet. 
Flere opplysninger får du av turleder Arnhild
Solberg, hun treffes på telefon 32 14 51 37.

Tirsdag 28. mars. RT.
Skitur fra Vikersetra / Vikerkoia til Tosseviksetra og
tilbake over Kjølfjell, ca. 15 km.  Avreise fra Tippen
kl. 10.00.  Kart Vikerfjellet.  
Turleder Erik Monserud.

Torsdag 30. mars. RT.
Årsmøte i Ringerikes Turistforening, sett av
datoen, still opp!
For mer informasjon se annonse i Ringerikes Blad.

Fredag 31. mars – søndag 2. april. RT.
Skitur sør for Bygdin i Jotunheimen. Vi reiser med
Valdresekspressen fra Hønefoss fredag kl 17.15
(oppmøte på rutebilstasjonen kl 17.00), ankomst
Tyin 21.50. Deretter wieseltransport til Fondsbu
hvor første overnatting skjer. Skituren starter derfra
lørdag morgen, da går vi til DNTs veldig flotte og
forholdsvis nye selvbetjeninghytte, Tomashelleren,
som ligger på 1480 m.o.h. Hvis bra vær, vil vi få en
fantastisk utsikt til fjellene mellom Bygdin og
Gjende. Søndag går vi via Olefjorden og Raud-
fjorden om Båtskaret og ned til Beitostølen hvor vi
tar bussen hjem kl 16.00 eller 18.00. Flotte dags-
etapper på ca 24 km. Du trenger fjellski med stål-
kanter. Fellesutstyr som vindsekker og spader
fordeles i gruppa.Velkommen med på en flott tur!
Pris: Transport (buss), inkl wiesel: Ca kr 500.-. Kost
og losji: ca 500.-
Kart for turen: 1517 I Tyin, 1617 III Vangsmjøsi,
1617 IV Gjende. Påmeldingsfrist:19. mars. Antall
deltakere: Maks 10. 
Turleder er Kjersti Hovland, telefon: 32 12 39 28 (p)
32 17 99 00 (a) mobil: 986 62 436, 
e-post: khovland2000@yahoo.no

Onsdag 5. april. RT.
Storøya rundt. Det våres tidlig på Storøya, her er det
fint å gå mens skiene trolig fortsatt kan brukes i
høyden. Vi følger strandkanten rundt øya, og kan
beundre flott kulturlandskap, interessant geologi og
vakre utsyn i skjønn forening. Vi raster på stranda
med fint utsyn mot Tyrifjorden. Sør/østkanten av
øya følges tilbake til parkeringa.
Vi reiser i privatbiler fra Tippen kl. 17.30. Holleia-
Krokskogen turkart.
Turledere er Axel Holt og Liv Skretteberg, 
telefon: 32123019 og 32124694

Søndag 23. april. RT.
Dugnad, koievasking, rydding, vedkløyving med
mer på Buvasskoia.
Bli med dugnadsleder og koiesjef Anton Brækka,
gjør en innsatts for Buvasskoia. Stiller du opp får du
godkjent ”dugnadspost” på Superskauleiskortet!
Koiesjef reiser inn lørdag, og han tar gjerne imot
flere. Han sørger for middag lørdag og søndag. Ta
med egen mat til frokost og lunsj søndag. 
Påmelding til Anton Brækka innen torsdag 20. april
på telefon 32 14 67 31.

Søndag 23. april. BT.
Barnas Turlag drar på gårdsbesøk på Sokna. Se egen
annonse i Ringerikes Blad i løpet av måneden.
Påmelding innen 21. april. Turleder var ikke bestemt
innen Skauleisposten gikk i trykken.

Mandag 24. april. RT.
Temamøte for Ringerikes Turistforening på
Vikersund. Arr. styret i RT. 
Se annonse i Ringerikes Blad og Bygdeposten.

Tirsdag 25. april. RT.
Vårtur Borgeng i Hole. Vi går på stier og litt veg ut
mot Rytteraker og til Borgenvika hvor vi har flott
utsikt over Tyrifjorden og Sælabonn.  Avreise fra
Tippen kl. 10.00.  Kart Holleia – Krokskogen.
Turleder er Erik Monserud.

Onsdag 26. april. RT.
Kveldstur til Gullerudtjernet, Haugsbygd. Vi
parkerer ved innkjøringen til Borgergrenda og følger
veltråkket sti mot det idylliske Gullerudtjernet.
Underveis besøker vi ”minnesmerket” etter likvi-
derte svensker fra slaget ved Norderhov kirke i
1716. Kafferast ved tjernet. På vestsiden av tjernet
stopper vi ved hustuftene etter Jonas, eneboeren i
Gullerudmarka fra 1930-tallet. Fremmøte på Tippen
kl. 18.00 
Turleder: Per H. Stubbraaten, 
telefon: 32 13 24 83, mobil: 908 61 879

Fredag 28. april – mandag 1. mai. RT.
Grønolen fjellgård på Beito, med muligheter for
skiturer i Jotunheimen og dens forgård.
I månedsskiftet april / mai drar vi på helgetur til
Beito, vår base under oppholdet er Grønolen
fjellgård, et meget trivelig sted! Hjemmekoselig
atmosfære, og mat av ypperste slag.
Pensjonspris pr.døgn er kr. 750,- med alt inkludert.
Vær og føre avgjør turene våre, men hvis veien over
Valdresflya er åpen, er dette et utmerket utgangs-
punkt for skiturer, bla. til Rasletind (2105 moh) og
Kalvåhøgda. Turer i snillere terreng får en ved å gå
østover fra Flya.
Fjellutstyr og breie ski er nødvendig på turen. Vi
reiser fra Tippen 28. april kl. 16.00 med privatbiler.
Pris: 750,- pr døgn pluss kjørespleis. Påmeldings-
frist: 8.april. Antall deltakere er maksimalt 12.
Turledere er Finn Granum og Liv Skretteberg,
telefon: 32 13 34 17 og 32 12 46 94
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Onsdag 3. mai. RT.
Kveldstur, Hønefoss – Veigin – Follum - Hønefoss
Denne onsdagskvelden skal vi ut på en hyggelig
sykkeltur.  Vi starter i Hønefoss og sykler / går opp
forbi Ringerike folkehøgskole. Videre opp til Veigin
med en tur innom Langhuset.  Deretter mot Follum
og tilbake til Hønefoss. En hyggelig kveldstur i et
lite trafikkert område. Fremmøtested og tidspunkt:
Tippen kl. 17.30
Kart for turen: Hønefoss. 
Turleder er Dagny Sjursdotter, 
telefon: 32 15 80 87, mobil: 415 24 577

Lørdag 6. mai. RT.
Byvandring i Hønefoss. Denne lørdagen tar Ragnar
Nøkleby oss med på en rundtur i Hønefoss sentrum
og forteller oss historien om Hønefoss by. Dette er
en unik mulighet for alle som er interessert i byen
og dens historie. Rundturen tar ca. 1 1/2 time.
Oppmøte ved Blåveispiken ved fengselet i Hønefoss
kl. 14.00. Kart for turen: Hønefoss. 
Turkoordinator Dagny Sjursdotter, 
telefon: 32 15 80 87, mobil: 415 24 577

Onsdag 10. mai. RT.
Hurumåsen. Vår!  Blåveisen er stort sett ferdig her i
lavlandet.  Vi tar en tur i vårkvelden til Hurumåsen i
Norderhov.  Rett opp for Kalkverket, like ved
krysset mellom Vollgata og Åsaveien, finnes et flott
utsiktspunkt.  Dette er kveldens turmål.  Herfra ser
vi mange blåner, om ikke alle sju.  Et par kirkespir
skulle det også være mulig å plukke ut, avhengig av
hvor mye lauv det er kommet på buskene.  Typisk
for denne åsen er mye kalk, blandet med leirskifer.
Dette gir grobunn for en rik flora.  Hellingen både
denne åsen og de andre åsene her nede på “De
sollyse sletter” har også sin spesielle historie.  Den,
sammen med turfellesskapet får du med deg når du
møter opp, enten på Tippen kl. 18.00 eller ca. 200 m
S for krysset Åsaveien / Vollgata kl. 18.15  Ta gjerne
med en termos og litt å bite i.  Turen går uansett vær,
så sjekk garderoben før du drar. Kart for turen:
Holleia – Krokskogen.  Velkommen skal du være!
Hilsen turleder Axel Holt, mobil:  996 12 222, 
e-post:  axelholt@online.no 

Lørdag 13. – søndag 14. mai. RT.
Merke- og ryddedugnad , Holleia. Stier vokser fort
igjen dersom de ikke jevnlig ryddes med greinsaks
og greinsag, og noe merking må fornyes. Vi har en
viktig jobb å gjøre, og lørdag kveld samles vi på
Hovinkoia til enkel middag etter en god dags arbeid.
De som ønsker, inntil 8 personer, kan overnatte på
koia til neste dag, hvor vi fortsetter arbeidet, evt går
på tur hvis vi er ferdig med arbeidet . Det avhenger
av hvor mange som møter opp og hvor hard vinteren
blir med snøbrekk osv. Dugnad er en fin måte å bli
ekstra godt kjent med en del av skogen  og med
andre deltakere. Vi møtes på Tippen lørdag kl.09.00
eller Hovinkoia kl 10.00
Ta med egen tørrmat. Kart for turen: Holleia - Krok-
skogen. Si gjerne fra at du kommer innen torsdag
11. mai. 
Dugnadsleder Ingrid M. Nordgård, 
telefon: 32 12 47 25, mobil: 980 47 215

Tirsdag 16. – onsdag 17. mai. FRT.
Bli med på 17. mai feiring på Norges tak,
Hardangerjøkulen!
Tirsdag tar vi kveldstoget til Finse. Vi setter opp telt
i området Finsehytta / Finsevatnet sammen med et
stort antall andre som tradisjonen tro feirer 17. mai
på Hardangerjøkulen. Tirsdag lager vi et lett og
enkelt felles kveldsmåltid ved teltene, sammen med
godt turdrikke. Onsdag morgen setter vi flagget i
sekken og spenner på oss fjellskiene, før vi beveger

oss opp mot Hardangerjøkulen. Her er det tradi-
sjonsrik 17. mai feiring med tog og andakt, alltid
med et meget stort antall deltakere. Slår godværet til
må dette bare oppleves! Så tar vi noen telemark-
svinger ned bratthenget igjen, før vi pakker telt og
utstyr og setter oss på kveldstoget tilbake til
Hønefoss. Dette blir en annerledes og flott 17. mai
feiring, som du garantert vil huske, kanskje blir det
til og med en tradisjon! Ta med tørrmat til frokost og
3 nistepakker onsdag. Du trenger godt utstyr til å
ligge i telt i snøen.(varm sovepose, liggeunderlag,
varmt tøy, vindtett jakke og bukse, lue og votter
m.m.) Husk norsk flagg! For øvrig trenger du
fjellski, fint med feller. Fint om du har høyfjellstelt
som du kan ta med. Pris: Togbillett + felles mat tirs-
dagkveld. Påmelding innen onsdag 10. mai til
turleder Ole-Martin Høgfoss, 
mobil: 975 35 103, e-post: ole-m.h@frisurf.no 

Fredag 19. – søndag 21. mai. RT.
På ski til Blåskavlen! Vårens vakreste eventyr.... 
Breen ligger i vest mellom Aurland og Lærdal.
Herfra flott rundskue over Sognefjorden, Jostedals-
breen og Hurrungane, for å nevne noe. Parkering
ved Nalfarhøgdi, fra varde ved vegen tar det ca. 2
timer til topps. Da er vi ca. 1800 m.o.h.! Vær og
føre avgjør turene her, og et annet aktuelt turmål i
området kan være Prest. Overnatting i hytter i
Aurland. Vi reiser med  privatbiler fra Tippen kl
16.00 fredag den 19. mai.
Pris: Hytteovernatting, mat og kjørespleis. Kart for
turen:Aurland 1:50.000 eller Turkart Aurland
1:70.000. Påmeldingsfrist: mandag 8. mai. Antall
deltakere: maksimalt 12.
Turledere er Axel Holt og Liv Skretteberg,
telefon:996 12 222 og 32 12 46 94
E-post Axel Holt: axelholt@online.no

Onsdag 24. mai. RT.
Kveldstur opp Mørkgonga. Vi går bratt opp nesten
fra Steinsfjorden til Krokskogplatået, via flere
geologisk spennende lag av bergarter. Utsikten blir
bedre og bedre etter hvert som man stiger oppover.
På slutten er vi inne i den ganske trange og
spennende kløften, selve Mørkgonga. Deretter går
vi inn til Migartjern, hvor medbragt kaffe og mat
kan nytes. Et bad i Migartjern? Nedoverturen går
via Skardtjern og Skardveien tilbake til utgangs-
punktet. Vi regner med å være nede igjen ca. kl
21.30. Vi går ikke fortere enn at de aller fleste som
har lyst på en litt utfordrende og spennende tur, kan
være med.
Fremmøtested og tidspunkt: Ved ferista i Åsa, ca 3
km syd for Åsakrysset kl 17.30
Kart for turen: Holleia - Krokskogen. 
Turleder er Ingrid M Nordgård, 
telefon: 32 12 47 25, mobil: 980 47 215

Torsdag 25. – søndag 28. mai. FRT.
Vårskitur på Valdresflya. Basecanp. Privatbiler fra
Hønefoss torsdag. Basecamp ved Raudhamrane, ca
en times skitur fra Rv 51. Fredag og lørdag mulighet
for toppturer til Rasletind, Kalvåhøgda, Munken,
Tjørnholstind, Høgdebrotet. Alle toppene er for-
holdsvis lett tilgjenglige selv om de er over 2000
m.o.h. Turen krever fjellski med stålkanter og gjerne
feller. Du trenger utstyr til å ligge i telt i snøen
(varm sovepose, liggeunderlag, varmt tøy m.m.) Telt
og kokeutstyr fordeles i gruppa etter påmelding.
Velkommen med på en flott tur!
Fremmøte på Tippen torsdag 25. mai kl 10.00. Pris:
Biltransport til Valdresflya, ca 3,5 - 4 timer. Kart for
turen:1617 IV Gjende. Påmeldingsfrist: Tirsdag 23.
mai kl 12.00. Antall deltakere: Maks 10. Turleder:
Kjersti Hovland, telefon: 32 12 39 28 (p), 
32 17 99 00 (a).

mobil: 986 62 436, 
e-post: khovland2000@yahoo.no

Søndag 28. mai. RT.
Fjøsvikfjellet på langs, med innlagt Skauleispost!
Fjøsvikfjellet er navnet på den flotte fjellryggen i
Ytre Ådal. Turen på langs er en god dagstur, noe
krevende med lite stier og kupert terreng. Vi starter
fra Finsand på sti opp langs bekken. Ved Damtjern
tar vi av i sørlig retning mot Einarhytta og Strøms-
fjellet, ca. 500 høydemeter opp i alt, videre over
Kubrenna til Skardkollen. Nå er vi oppe i et flott
terreng med steile fjellkoller, myr, vann og skrinn
fjellskog. Videre over ryggen mot Vakthytta, i seg
selv en severdighet, flott utsyn over 7 blåner! Fra
Vakthytta går stien bratt ned til Hvitmyr. Herfra blir
sjåførene skysset opp til Finsand for å hente bilene.
Vi reiser med privatbiler fra Tippen kl. 09.30. 
Kart for turen: Vikerfjell / Sperillen, 1:50.000
Navn på turledere: Inger Hvitmyhr og Liv Skrette-
berg, telefon: 32 13 07 49 og 32 12 46 94

Tirsdag 30. mai. RT.
Samsjøen – Korpetangen – Svarttjern. Turen går på
skogsvei opp til Svarttjern og Langtjern. Lett tur
som passer for alle som tåler litt motbakker.
Fremmøte på Tippen 10.00.
Kart for turen: Sperillen 1815IV. 
Turledere er Inger Hvitmyhr og Marta Fines,
telefon: 32 13 07 49, mobil: 920 15 120

Onsdag 31. mai. RT. 
Gildredalen / Bergsrud med lokalhistorie og poesi.
Vi starter fra Hønefoss og drar med biler til Solli
mellom Sokna og Hamremoen. Derfra kjører vi via
Langevatnet til Gildredalen. Her vil vi krydre turen
med litt lokalhistorie og poesi. Deretter vil vi gå den
gamle veien via Snekkerbråtan til Bergsrud, med
mer lokalhistorie. Retur samme vei til bilene og
hjem. Turen legges opp i samarbeid med Sokne-
dalen lokalhistoriske forening. Vi reiser fra Tippen
kl. 17.00. Kart for turen: 1715 II Krøderen / Holleia
-Krokskogen. Turleder er Karsten Lien og Else
Marie Abelgård. 
Telefon: Karsten: 32 14 42 11, 
Else Marie: 32 14 52 03, 
mobil: Karsten: 909 99 867, 
e-post: Karsten: karsten.lien@statkart.no, 
Else Marie: temabel@ringnett.no

Tirsdag 6. juni. RT.
Fottur i Røstjerntraktene. Start fra ferista på Ring-
kollveien. Tur i området Mosetjern – Røstjern. Ta
med niste. Vi reiser fra Tippen kl 10.00.
Kart for turen: Hønefoss, Oslo Nordmarka eller
Holleia – Krokskogen.
Turleder Finn Granum, telefon: 32 13 34 17

Onsdag 7. juni. RT.
Sykkeltur til Heggelia (Veme) over til Vestre Ådal.
Vi sykler fra Tippen kl 17.30, via Heradsbygda til
Heggelia, Semmentjern, Vestre Ådal, Hønefoss.
Turleder: Lilleba og Gokka, telefon: 32 12 36 61, 
e-post: saha@online.no

Fredag 9. – søndag 11. juni. RT.
Vassfartur, Strøen – Bringen området. På gjen-
grodde stier i gammelt kulturlandskap! Tradisjonen
tro så inviterer Vassfarpatrioten og kjentmannen
Ole-Martin Høgfoss på sommertur dit villmarken
suser. I år reiser vi fredag 9. juni fra Tippen kl 17.30
i privatbiler, til Strøsdammen øverst i Vassfaret.
Beregnet ankomst Strøsdammen er ca. kl 20.00. Her
slår vi leir, med telt eller gapahuk, før det blir bålkos
med noko att`åt, mens solen senker seg over
Bringen. Lørdag går vi fra Strøsdammen – om hiet
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til Rugg – til restene etter øvre og nedre Heimen –
Gorrbu - Trytetjern – slippkontainere fra krigen –
Skardet - (event. Strøslifjellet) - Strøslisætra, her
overnatter vi på denne idylliske vollen, mens still-
heten og roen i hjertet av Vassfaret siger inn over
oss. Søndag går vi om Nysæterknatten – Juvvollen -
Buvassjuvet - Nysætra – Bringenhula – Bringen –
Dreparhølen - Suluvannet - Høgfoss - Strøen. På
denne turen får du oppleve noen av de mest kjente
perlene i det sagnomsuste Vassfaret, og ser du riktig
nøye etter kanskje du er så heldig at du får et glimt
av selveste Vassfarbamsen! Begge dagene må du
beregne å gå i 8-10 timer, mye opp og ned. Delta-
kerne må selv ha med seg egen mat, sovepose, lig-
geunderlag, klær. Vi fordeler telt og gapahuk
mellom deltakerene. Pris: Bilspleis. Kart: Sør-
Valdres. Påmelding innen tirsdag 6. juni til turleder
Ole-Martin Høgfoss, mobil: 975 35 103, 
e-post: ole-m.h@frisurf.no

Tirsdag 13. juni (teorikveld) og 
lørdag 17. – søndag 18. juni. FRT.
Klatrekurs. Dette er et nybegynnerkurs og delta-
kerne får en innføring i klatring. Etter endt kurs skal
du som deltaker være i stand til å klatre og sikre på
topptau som er den sikreste og enkleste måten å
klatre på, samt lede enkle boltesikra ruter. Sikker-
hetsrutiner vil stå sentralt.   
Deltakere vil få tilsendt eget program vedrørende tid
og sted.
Pris: ca. 600.- kroner. Påmeldingsfrist: 01.06.
Antall deltakere: Deltakerbegrensning. Nedre
aldersgrense: 16 år.
Kursleder: Vidar Kragset, mobil: 951 79 763, 
e-post:  vk@viken.skog.no

Tirsdag 13. juni. RT. 
Fottur Høgholleia. Vi reiser fra Tippen kl 10.00,
derfra er det ca. 1/2 times kjøring til Brandbråten.
Starter fra Brandbråten kl 10.45. Starten på turen
kan være litt bratt, men ikke lang, ca 1/2 time.
Turleder kommer med forslag på steder å gå og så
får deltagerne velge. Turleder legger ikke opp til
noen stresstur, vi hviler og kikker på naturen og så
skal det jo være sosialt! Kart for turen: Holleia
Krokskogen. 
Turleder er Erik Halkinrud, 
telefon: 32 14 05 41, mobil: 909 56 922

Onsdag 14. juni. RT.
Elsrudkollen. Vi reiser fra Tippen kl. 1700 til lokalet
Granvoll ved Vikermoen.
Vi går på blåmerket sti mot Vikerkoia, tar så av mot
søndre Koldalshytta, sti videre derfra til Elsrud-
kollen. Turen tar ca. 3 timer. Kart Vikerfjellet eller
Sperillen 1815 IV. 
Turleder Erik Lunde, tlf. 32 11 06 10

Lørdag 17. juni. RT.
Dugnad Tjuvenborgkoia. Uten at vi alle tar i et tak,
gror stier igjen og koier forfaller. Redskap og mate-
rialer skal inn på koia. Vi må organisere kjøring
(stengt bomvei), vi reiser derfor i samlet tropp fra
Tippen kl 09.00. Stiller du opp får du godkjent
”dugnadspost” på Superskauleiskortet! Ønsker du
kanskje å ligge over? Ta kontakt med koiesjef Alf
Elling Omholt tlf. 32 13 15 96. 

Søndag 18. juni. RT.
Kulturdag på Tjuvenborgkoia. ”Der fløy en fugl
over Granehei -” Følger du fuglen, kanskje du får
høre lokken: ”Tirillill Tove, tolv mann i skove”. 
Ingunn Nygård, Alf Elling Omholt og Axel Holt
inviterer til kulturdag på koia, det er duket for tur ut
på selve Tjuvenborgen, og kanskje selveste Johan
Sebastian Welhaven kommer? Den som blir med får

se! Mulighet for overnatting på koia etter lørdagens
dugnad. Fremmøte på Tjuvenborgkoia kl 12.00. 
Tlf. til Alf Elling: 32 13 15 96

Onsdag 21. juni. RT.
Sølvsberget på Hadeland. Bli med til en av de tre
Hadelandsvulkanene, opplev utsynet ut over hele
Hadelands flotte kulturlandskap! Litt bratt opp til
toppen. Vi går en runde på vestsiden ned igjen, grei
tur. Vi møtes på Tippen kl 17.00 for avreise i privat-
biler. 
Turleder er Kjetil Sudgarden, telefon: 32 13 25 19,
mobil: 934 37 860.

Lørdag 24. juni. RT.
Midtsommerfeiring på Hovinkoia. Ringerikes
Turistforening ønsker alle velkommen til feiring av
midtsommer på Hovinkoia på Holleia lørdag 24.
juni. Oppmøte kl.18.00. Det er ingen felleskjøring.
Ta med grillmat og drikke. Turistforeningen ordner
med kaffe og trekkspillmusikk. Den søm ønsker det
kan ta seg en svingom. Mulighet for overnatting på
koia til søndag. Kart for turen: Holleia – Krok-
skogen. Ansvarlige for arrangementet er Ingrid M.
Nordgård og Dagny Sjursdotter, 
telefon: 32 12 47 25 og 32 15 80 87

Søndag 25. juni. RT.
Tur til Nissebakken, Hølera i Valdres. Nissebakken
var hjemstedet til forfatteren Mikkjel Fønhus. Her
vil det bli en guiding og fortelling fra Fønhus sitt liv
og virke. Vi får bl.a. komme inn og se skriverommet
og kubbestolen som han brukte all sin dag. Vi spiser
nistepakka vår på tunet før vi tar oss en tur til det
fantastiske og ville Kverrvilljuvet og Trøllstugu.
Pris: Bilspleis + guiding. Kart: Sør-Valdres. Vi reiser
i privatbiler fra Tippen kl 09.00. Påmelding innen
onsdag 21. juni. 
Turleder er Liv Skretteberg, telefon 32 12 46 94.

Onsdag 28. juni. RT.
Gjertrussen, kveldstur. Stopp ved avkjørsel til veien
over Neslandet og Storøya, herfra avkjørsel til liten
veg, parkering ganske langt nede, og sti oppover
mot Manaskardet. Vi vandrer oppover med stadig
bedre utsyn over Tyrifjorden, fin sti, gjennom både
løvskog og furuskog. Etter hvert kommer vi opp til
Gjertrussen, en liten topp, som er en av skauleispos-
tene til RT. Her kan medbragt matpakke nytes,
samme vei ned igjen.
Vi har felles avreise i privatbiler fra Tippen kl 18.00.
Pris: kjørespleis.
Kart for turen: Holleia - Krokskogen. 
Turleder er Ingrid M. Nordgård, 
telefon: 32 12 47 25, mobil: 980 47 215

Fredag 30. juni – lørdag 1. juli. FRT. 
Bli med på overnatting under åpen himmel på
Bukollen! Fjellsportgruppa tjuvstarter fjellfesten
med vorspiel på Bukollens mektige platå. Vi sattser
på godvær slik at de som ennå ikke har lagt seg kan
få oppleve soloppgangen lørdag morgen! Vi reiser
fra Tippen fredag kl 17.30 i privatbiler. Kart Viker-
fjell. Påmelding innen tirsdag 27. juni. 
Turledere er Marianne Aasen, mobil: 959 90 953, 
e-post: marianne.aasen@acal.no og 
Ole-Martin Høgfoss, mobil: 975 35 103, 
e-post: ole-m.h@frisurf.no

Lørdag 1. juli. RT. 
Bli med på Fjellfest på Buvasskoia! DNT fortsetter
tradisjonen med felles fjellfester over hele landet,
RT arrangerer fjellfest i Buvassområdet denne dagen.
Buvasskoia - Trollfossen - Bukollen.
Det blir servering av rømmegrøt og spekemat på
Buvasskoia fra kl. 16.00, ta med mor og far, onkel

og tante, barn og barnebarn, venner og bekjente, still
opp! Anledning til overnatting på koia fra fredag til
lørdag. Fjellsporgruppa har basecamp på Bukollen,
med overnatting under åpen himmel fra fredag 30.
juni til lørdag 1. juli. På lørdag fra kl 12.00 blir det
kaffekok i Trollfossen med Tron Trondsen.

Onsdag 26. – søndag 30. juli. RT.
Sommertur til Sogn, nærmere bestemt Årdal. Kling-
enberg hotell er vår base under oppholdet.
Vi legger opp til dagsturer med guide til Kinsedal i
Luster, Utladalen med Vettisfossen og Avdal gård i
Utladalen. Man kan eventuellt velge å stå over en
dagstur. Vanskelighetsgrad på turene varierer, men
regn med Vestlandsbakker i rikelig monn!
Program for turen vil foreligge våren 2006. Påmel-
dingsfrist: 1. juni. Maks ant.: 12. 
Turledere: Axel J. Holt 996 12 222, e-post:
axelholt@online.no og Liv Skretteberg 32 12 46 94.
Privatbiltransport. Opphold på hotellet, kr. 450, pr.
døgn. Reiseutgifter, inkl. intern transport er ikke
stipulert på det nåværende tidspunkt.

Torsdag 3. – søndag 6. august. FRT. 
Hurrungane tur! Toppturer på bre og med enkel
klatring i Hurrungane.

Fra høyre : Store Soleiebotntind, Søre Soleiebotn-
tind, Store Ringstind, Vestre Austabotntind, Store
Austabotntind

Ta med utstyr og humør og bli med på en tur blant
tindene. Vi tar sikte på å overnatte i telt i Rings-
dalen, ved Turtagrø. Avhengig av vær og lyst plan-
legger vi å gjennomføre 3 turer i området rundt
Ringsdalen. Innleid fjellfører for helga er Bjørn
Balle. Han er fjellfører for DNT og bor i Jotun-
heimen store deler av sommeren. 
Tur 1: Soleiebotntind, som er en vandretur fra teltet
opp til laveste punkt på ryggen.  Ryggen følges lett
opp til toppen av Store Soleiebotntind (2083 moh),
hvor vi får et utsyn over hele Hurrungane.  Retur
samme vei. Tidsbruk 8 -10 t, fjellutstyr som på en
vanlig fjelltur.

Tur 2: Ringstind, dette er weekendens bretur.  Fra
teltet går vi inn Ringsdalen, opp ura og inn på breen.
På med stegjern og tau og opp mot toppen av Store
Ringstind (2124 moh).  En fantastisk topptur på bre.
Retur samme vei.  Tidsbruk 10 -12 t, breutstyr.  Bre-
erfaring en fordel. 

Tur 3: Austabotntind, dette er klatreturen vår.
Kjører fra teltet til Berdalsbandet, hvor vi går opp til
Vestre Austabotntind (2100 moh).  Her nytes
utsikten, før turen fortsetter i tau videre til Store
Austabotntind (2204 moh).  Klatringa er enkel, men
utsatt. Topp-punktet nåes etter 2-3 t klatring.  Retur
samme vei.  Tidsbruk 10 -12 t, klatreutstyr.  Klatre-
erfaring en fordel, for de som ønsker å følge med til
toppen.   

Avreise fra Tippen i privatbiler torsdag ettermiddag
kl 16.00.
Pris: kr 500.- Mat medbringes av hver enkelt.
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Kjøring kommer i tillegg.
Kart for turen: Jotunheimen vest. 
Påmeldingsfrist: 28. juli
Antall deltakere: maksimalt 15. 
Turleder er Marianne Aasen, mobil: 959 90 953
e-post:  marianne.aasen@acal.no

Fredag 4. – søndag 6. august. RT.
Yksendalsbu via Fondsbu / Bygdin. Arne Holt og
Kjetil Sudgarden kjører fredag kveld hver sin bil til
henholdsvis Fondsbu og Bygdin. Lørdag fra Bygdin
7t til Yksendalsbu. Fra Fondsbu 6t til Yksendalsbu.
Søndag fortsetter vi hver vår retning og bytter biler
og drar hjem. Yksendalsbu har 18 senger og er selv-
betjent. Håper på 3-4 deltakere i hver bil + sjåføren.
Kart for turen: Tyin, Gjende. Påmelding til turleder
innen tirsdag 1. august.
Turleder Kjetil Sudgarden, telefon: 32 13 25 19,
mobil: 934 37 860.

Fredag 11. – søndag 13. august. RT.
Topptur i Vang. Med turene i Vang de to siste årene
friskt i minne, er det vel mange som kan tenke seg
en ny tur til flere flotte topper i denne fine fjellkom-
munen.
Fredag 11. august drar vi til den tradisjonsrike
garden Sørre Hemsing som består av et originalt 4-
kanttun med til sammen 8 bygninger fra 1600-tallet
og 1800-tallet. Bygningene er nyrestaurerte og
holder god standard. Vertskapet Berit og Arne
Nefstad tar i mot, og her skal vi overnatte begge
netter. Gjestfriheten og maten er av beste merke!
Ranastønge, 1.900 moh.
Lørdag 12. august kjører vi inn til den vakre
innsjøen Helin og derfra over til Smådalen. Her
krysser vi Smådøla og tar fatt på den bratte lia opp
mot Kulehøla og Ranastønge. Toppen er en av tre
topper sør for Jotunheimen som er 1.900 moh. eller
høyere. Fra toppen er det flott utsikt mot både Vang,
Slidre og Hemsedal.
Hvis det blir problemer med å krysse Smådøla pga.
stor vannføring, vil vi legge opp til en alternativ tur
via Hallingsteinen til Jørungilknappen, 1.710 moh.
Hugakøllen, 1.131 moh.
Søndag 13. august forlater vi Sørre Hemsing og drar
opp til Hugastølen. Derfra går vi opp til Hugakøllen,
en av seks veter (varder) i Valdres. Disse vetene var
stabler eller reis av tømmer og ved, som i eldre tid
ble satt opp på høytliggende steder og tent på for å
varsle om fiender.
Derfra går vi ned til og langs den gamle kongeveien
mellom Hemsing og Vang.
Vi reiser fra Tippen, fredag 11. august kl. 1600
Pris: Overnatting + mat på Sørre Hemsing: ca. kr.
1.000. Bensinpenger kommer i tillegg.
Kart for turen: Turkart Vang i Valdres. Påmeldings-
frist: 25. juni 2006
Antall deltakere: maksimum 18.Turledere: Liv
Skretteberg og Karsten Lien
Telefon: Liv: 32 12 46 94, Karsten: 32 14 42 11
Mobil: Liv: 952 54 760, Karsten: 909 99 867
e-post: Liv: liv.skretteberg@ringerike.kommune.no,
Karsten: karsten.lien@statkart.no

Tirsdag 15. august. Moltetur på Norefjell. RT.
Vi går opp langs Djupsjøbekken mot Fiskeløysingen
og Kortetjernnatten (1135 moh).  Turen er ikke lang,
men kan være full av molte, så ta med spann…
Ellers bålkos ved bekken.  Avreise fra tippen kl.
09.30 (NB!). Kart Norefjell. 
Turleder Erik Monserud.

Søndag 20. august. RT.
Merke- og ryddedugnad. Uten at vi alle tar i et tak,
gror stier igjen og koier forfaller. Stiller du opp får
du godkjent ”dugnadspost” på Superskauleiskortet!

Bli med dugnadsleder Axel J. Holt, 
mobil 996 12 222, i traktene rundt Ringkollen -
Spålen. Avreise Tippen kl. 09.30

Onsdag 23. august. RT.
Sykkeltur Røyse rundt. Vi starter fra Tippen kl 17.30
og sykler Røyse rundt.
Kart for turen: Hønefoss kartet. 
Turleder: Dagny Sjursdotter, telefon: 32 15 80 87,
mobil: 415 24 577

Fredag 25. - 27. august. RT.
Reineskarvet. Vi reiser fra Hønefoss fredag etter-
middag kl 17.00 og kjører til Rødungstølen kor vi
overnattar og har base for resten av turen. På
laurdagen brukar vi dagen på sjølve Reineskarvet.
Vi er på litt over 1700 m og kan nyta ein fantastisk
fin utsikt. På søndag tek vi bilane og kjøyrar inn til
Lauvdalen og går på Lauvdalsbrea og deretter ned i
Breadalen og tilbake til bilane. Pris: Overnatting på
Rødungstølen + kjøreutgifter.
Kart for turen: Turkart Reineskarvet. Påmeldings-
frist: 15. august. Antall deltakere: maks 12.
Turleder er Trond Olav Vassdal, 
telefon: 32 13 20 90, mobil: 971 27 670, 
e-post:  trond.vassdal@c2i.net

Tirsdag 29. august. RT.
Tyttebær- og sopptur rundt Hovinkoia. Avslutning
for tirsdagsturene.
Tyttebær er lett å finne rundt Hovinkoia, sopp også,
forresten. Men hvor god kjennskap har du til sopp?
Godt å ha med seg folk som forstår seg på sakene!
Vi stoler på turlederne Sigrid  Svingheim og Erik
Monserud og møtes på Tippen kl 10.00.

Fredag 1. – søndag 3. september. FRT / HT. 
Bretur til Demmevasshytta på Hardangerjøkulen.
Hadeland turlag inviterer med Ringerikes Turistfor-
ening på tur til Demmevasshytta. Dette er en helt
unik hytte, som ligger i fjellsiden over Hardangerjø-
kulens mektige brearm Rembesdalskåkji. Fra hytta
har man en kjempeutsikt over den oppsprukne
isbreen og Simadalen som går ned til Hardanger-
fjorden. Dette er en hyttetur utenom det vanlige!
Fredag: Vi tar toget til Finse om morgenen. Derfra
går vi til Demmevasshytta via nederste del av Har-
dangerjøkulen. Lørdag: Vi holder oss i området
rundt hytta. Små turer i området og rundt i blåisen.
Her er det uansett aktivitet eller ikke, utrolig flott å
være. Søndag: Vi går tilbake til Finse. Er det bra
vær, legger vi turen over Hardangerjøkulen. Tog
tilbake. Turene fredag og søndag kan ta ca. 8-10
timer inkludert pauser. Fremmøtested og tidspunkt:
Avreise fra Hønefoss stasjon fredag morgen.
Pris: Togbillett + ca 500kr. Mat må medbringes av
hver enkelt.
Kart for turen: Finse / Hardangerjøkulen. Påmel-
dingsfrist: 31. juli. Antall deltakere: 15
Navn på turleder: Arnstein Schumann Hansen,
mobil: 911 20 374, 
e-post:  arnstein.hansen@nokiantyres.com

Lørdag 2. – søndag 3. september. RT.
Overnattingstur på Grønknutkoia. Turen går fra
Solli og følger stien på østsiden av Ørtekollen til
Solbakken. Underveis stopper vi ved noen jern-
gruver. Fra Solbakken følges veien til Gruvetjenn
(nye jerngruver!), videre følger vi stien om
Bergsetra til Sneisungen, og herfra følger vi den blå-
merkede stien fram til Grønknutkoia. På søndag går
vi oppom Rudskollen, Holleias høyeste topp på
712m. Turen er overkommelig for de fleste i
normalt god form. Velkommen til en hyggetur på
Holleia! Vi reiser fra Tippen kl 10.00 på lørdag.
Kart for turen: Holleia - Krokskogen. Påmeldings-

frist: 30. august. Antall deltakere: 8-10
Turleder er Per H. Stubbraaten, telefon: 32 13 24 83
(H), 32 10 99 10 (A), mobil: 908 61 879

Mandag 4. sept. og mandag 11. sept. FRT.
Enkel innføring i sopp-plukking. Enkel innføring i
plukking av matsopp. Mandag 04.09.06 kl. 18.00 –
20.30 blir det teori i plukking av matsopp. Sted er
Ringerikes Turistforenings kontor, Fossveien.
Mandagen etter, 11.09.06 kl 17.30 blir det tur i
skogen for å praktisere. Sted for dette bestemmes på
første samlingen. Instruksjon ved soppsakkyndig.
Påmeldingsfrist: 01.09.2006. Antall deltakere: 15.
Påmelding til Karin Solberg 32 12 52 13
Mobil: 958 80 826, 
e-post: karin.solberg@norskeskog.com

Onsdag 6. september. RT. 
Vi går fra Vesterntangen til Hvalsmoen og tilbake.
Lett tur i nytt terreng. Litt opp den første delen av
turen, siden lett terreng, tilbake på sykkelsti. Tid ca
2,5 timer. Kart for turen: Hønefoss. Vi treffes på
Tippen kl 18.00.
Turleder: Inger Hurum, mobil: 959 98 003

Torsdag 7. september. RT.
Dugnad Tjuenborgstien. Vi rydder og merker stien
fra Heggelia på Veme mot Gulsplassetra. Avreise fra
Helgerud skole kl. 11.00. Kart Holleia – Krok-
skogen og 1815 IV Sperillen.
Bli med dugnadsleder Erik Monserud, 
telefon 32 11 03 92. Stiller du opp får du godkjent
”dugnadspost” på Superskauleiskortet!

Fredag 8. – søndag 10. september. RT.
Høyfjellstur i nærområdet. Buvasskoia – Storekrak
med retur over Bukollen.
Vi starter fredag kveld med avreise fra Tippen kl
17.30, og vi nyter en hyggelig fellesmiddag på
Buvasskoia om kvelden. Lørdag går vi fra koia
oppover lia langs blåmerket sti, krysser noen veier,
passerer Bukollplassen, Fjellandvollen og kommer
etter hvert ordentlig opp på fjellet. Utpå ettermid-
dagen ankommer vi Storekrak-koia, som ligger fint
til øverst i Bogen med flott utsikt nordover.
Middagen kommer til å smake enda bedre i dag enn
i går etter en god fjelltur. Søndag , etter matstell og
vask / rydding, går vi tilbake , men nå utenom
merket sti, forbi steinhytta, mulig vi finner hellerist-
ningene som er der oppe, og videre over Storruste-
fjell til Bukollen. Derfra er det nedoverbakke helt til
Buvasskoia. Er vi lure, så legger vi et lite depot med
tørre klær og litt mat og drikke på Buvasskoia ,før vi
går lørdag.  Husk lakenpose eller sovepose. Det er
ulltepper på koia. 
Pris: 2 x koieovernatting, 2 fellesmiddager, Ca 400,-
dessuten kjørespleis. 
Kart for turen: Turkart Vikerfjellet. Påmeldingsfrist:
onsdag 6.9
Antall deltakere: 9 Turleder er Ingrid M Nordgård,
du treffer henne på telefon: 32 12 47 25 
eller mobil: 980 47 215, e-post: ingrinor@frisurf.no

Søndag 17. september. RT.
Kaffekoken på Grønknuten arrangeres for 21. gang!
Knapt noen turvandrere her i distriktet har unngått å
høre om dette tradisjonsrike arrangementet. Kaffe
og eplekake med krem på toppen av Grønknuten
inne på Holleia. I fjor kom deltaker nr. 2000!!, hvor
mange flere kan Fredriksen før inn i boka si i år?
Kaffekoker Jan Fredriksen er som vanlig ansvarlig
for denne dagen og du treffer han på toppen fra kl
11.00. Se egen annonse i Ringerikes Blad før arran-
gementet. 
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Søndag 24. september. RT.
Bli med på tur Øyangen rundt! Jonsetangen - Spålen
- Østerdam - Salem. Middels hard tur. Vi reiser fra
Tippen i maxitaxi kl 10.00. Vi tar taxi eller fottur
hjem fra Salem. Kart Holleia – Krokskogen.
Turleder Tron Trondsen

Søndag 24. september. BT.
Klatring i Oppenåsen. Ta med niste og sykkelhjelm.
Se egen annonse i Ringerikes Blad før arrangement.
Turleder var ennå ikke bestemt når Skauleisposten
gikk i trykken.

Fredag 29. september – søndag 1. oktober. RT.
Vassfaret – Hønefoss. Fredag:  Maxitaxi fra Tippen,
Hønefoss til Bogbrua i ytre Vassfaret.  Lett tur opp
til den ubetjente koia på Storekrak.  Omtrent 1 1/2
time.  Overnatting.
Lørdag:  Til fots sørover forbi Fisketjerna, over
fjellet til Brennskaret og ned til Sandvassdammen.
Forbi Eidvannet og Partisansteinen til Tjuenborg-
koia.  Drøyt 8 timer.  Overnatting. Søndag:  Over
Tjuenborgen med hula til Flåbekkseter.  Videre forbi
Breidtjern, Bjørndalen til Heggelia.  Over Anbjør-
gåsen, forbi Midttjern til Heradsbygda.  Gangveien
ned til Hønefoss.  9 - 10 timer. Husk lakenpose / lett
sovepose, medlemskort og hodelykt.  Meny avtales
ved påmelding.  Pris avhengig av deltakerantall.
Tippen fredag kl. 16.30
Kart for turen:  Nye Vikerfjellkartet + Holleia –
Krokskogen. Påmeldingsfrist:  Onsdag 27.9.06.
Antall deltakere:  8. 
Turleder:  Axel J. Holt, telefon:  32 12 30 19, 
mobil:  996 12 222, e-post:  axelholt@online.no

Lørdag 30. september. RT.
Mangler du fortsatt noen Skauleisposter i kortet
ditt? Da ligger du tynt an, for nå er sesongen slutt,
registreringsbøkene på postene tas inn 1. oktober og
nye bøker blir lagt ut. 
Her er ingen tid å miste….

Søndag 22. oktober. BT.
Bli med Barnas Turlag på Vågård skytebane.
Turleder og skytebas var ennå ikke bestemt når
Skauleisposten gikk i trykken.

Fredag 3. november. FRT. 
Fjellsportkavalkade, Året som gikk i bilder. Fjell-
sportgruppa samles for å nyte noen av bildene fra et
rikt turår! Tid og sted var ennå ikke bestemt når
Skauleisposten gikk i trykken. Ring ansvarlig Ole-
Martin Høgfoss, mobil 975 35 103 for avklaring
rundt dette.

Torsdag 9. november. RT.
Høstmøte i Ringerikes Turistforening. Se egen
annonse i Ringerikes Blad før arrangementet.

Forklaring til noen forkortelser brukt i
årets program:

RT = Ringerikes Turistforening
FRT = Fjellsportgruppa, Ringerikes 

Turistforening
BT = Barnas Turlag
HT = Hadeland Turlag

Ringerikes Turistforening forbeholder seg retten
til forandringer av overforstående arrangement.
Oppdatert informasjon vedrørende turene finner
du hele tiden på våre internettsider: 
www.turistforeningen.no/ringerike. 
Deltakerne deltar på eget ansvar, og må være
fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre turen.

Generelle vilkår for deltakelse
på fellesturer i Ringerikes
Turistforening

1. Påmelding
Fellesturene til Ringerikes Turistforening er åpne for
alle DNT-medlemmer som tilfredsstiller de fysiske
og psykiske krav som slike turer krever. Ikke-
medlemmer kan ved påmelding tegne medlemskap
i foreningen.
Turene annonseres i ”Skauleisposten”, på for-
eningens hjemmeside og i Ringerikes Blad, og
påmelding kan skje direkte til turleder, til RTs
kontor eller via Internett.

2. Pris
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter,
opphold) til turene.
Utgiftene til transport med privatbiler deles likt på
passasjerene(Se ”Retningslinjer for turer i RT”,
vedtatt 2004).

3.  Deltakernes ansvar
Deltakerne plikter å sette seg inn i turprogrammet
og vurdere om de greier å gjennomføre turen. Turle-
deren kan nekte påmeldte å delta hvis helsetil-
standen er utilfredsstillende eller hvis vedkom-
mende er for dårlig utstyrt til å greie turen. RT har
ingen økonomiske forpliktelser overfor påmeldte
som ikke får delta.

4. Avlysing/endring av turen
RT kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold
eller andre spesielle omstendigheter. 
Påmeldte deltakere vil få beskjed om avlysningen
eller endring av turkonseptet.

5. Forsikringer
Ringerikes Turistforening vil understreke at delta-
kelse på foreningens fellesturer skjer på deltakernes
eget ansvar. RT påtar seg ikke ansvar for økono-
miske følger av mulige skader/uhell som måtte
inntreffe på turene. Deltakerne anbefales derfor å
tegne individuelle  forsikringer.

Håper turprogrammet for 2006 faller i smak, og
at vi sees på tur i løpet av sesongen!
På vegne av alle i turkomiteen ønsker jeg dere et
godt nytt tur år!

Hilsen
Ingrid M. Nordgård 
(Leder av turkomiteen 2006) 

Alle som liker å ferdes i området vest for
Sperillen, har vel slitt ut ett og annet
eksemplar av turkartet ”Vikerfjell”.  I mange
opplag har kartet kommet ut siden første gang
midt på 1970-tallet.   Kartet har tjent mang en
vandrer, men trengte etter hvert en gjennom-
gripende revisjon.  Kartverket er ikke hva det
engang var, så dagens variant av kartselger
heter ”UGLAND IT” og legger i skrivende

stund siste hånd på et helt nytt kart over Viker-
fjellet  -  og som overskriften antyder  -  en
god del mer.  Her kan du ferdes på samme
papirduk fra Gulsvik i vest til Randsfjorden i
øst, fra Nes i Ådal i nord til (innfelt på
baksida) Sokna i sør.  Kartet inneholder et vell
av opplysninger, flere av dem kan ha interesse
for turfolk som oss i RT.  Her kan du lese om
motstandsfolk fra krigens dager, om de for-

skjellige kommunene, om steder det kan være
verdt å avlegge et besøk.  Jakt, fiske, bærpluk-
king  -  det eneste som måtte mangle, er om
kartet egner seg som segl når du padler, for
eksempel på Fjorda. Det skulle i tilfelle være
stort nok! Kartet er til salgs på RT-kontoret for
kr 119,-, for medlemmer kr 100,-.

Axel Holt

Nytt kart over området mellom Krøderen og Randsfjorden. 
Her får du Vikerfjellet – og mye, mye mer!
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Dag / dato Område / sted Grp Leder Kart Ymse
Lør 28. jan Innføring i isklatring, Jaklefoss FRT Vidar Kragset Nordmarka Påmelding innen 21/1.Tippen kl. 09.00 (NB!)
Søn 29. jan Skitur på Vikerfjell, Tosseviksetra,Vikerkoia RT Trond Olav Vassdal Vikerfjell Tippen kl. 10.00
Søn 29. jan Barnas Turlag besøker Midtre Olimb gård BT Ingun Nygård og Alf Elling Omholdt Påmelding innen 25/1. Oppmøte kl. 11.30
Søn 05. feb Skitur på Pershusfjellet RT Signe Sand, Marie Tveit Loe. Holleia - Krokskogen Tippen kl. 09.00 (NB!)
Tirs 07. feb Skitur Aklangen, tirsdagstur RT Erik Monserud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00
Søn 12. feb Skitur til Vælsvanna RT Erik Monserud Sperillen Tippen kl. 10.00
Tirs 14. feb Skitur Høgholleia, tirsdagstur RT Erik Halkinrud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00
Søn 19. feb Trugetur Helveteslia - Gunhildåsen RT Rune Thorsen Holleia - Krokskogen Påmelding til Rune Thorsen, mobil 905 77 911.
Tirs 21. feb Skitur fra Hallingby til Bergsund, tirsdagstur RT Martha Fines, Inger Hvitmyr Sperillen Forbehold om føre,Tippen kl. 10.00
Fre 24. -
Søn 26. feb

Telemark ski-weekend i Sudndalen FRT Marianne Aasen Kombinert kurs og frikjøring. Påmelding innen 13/2

Lør 25. -
Søn 26. feb

Skitur Vikerfjell med overnatting på Vikerkoia. RT Leif Grimstveit Vikerfjellet Påmelding innen 23/2.Tippen kl. 10.00

Søn 26. feb Hundesledetur BT Bjørn Bakken Påmelding innen 23/2. Mobil 909 64 963
Tirs 28. feb Skitur på Eggemoen, tirsdagstur RT Karsten Hansen Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00
Lør 4. mars Skitur Nordmarka på langs FRT Harald Bakken Nordmarka Husk racingski! 
Søn 5. mars Skitur fra Mylla til Sognsvann RT Ingrid M. Nordgård Nordmarka Påmelding innen 2/3! Tippen kl. 09.00 (NB!)
Tirs 7. mars Skitur Øyangen - Spålen, tirsdagstur RT Marit Waagaard, Ole Bratlund Nordmarka Tippen kl. 10.00
Tirs 7. mars Eventyrstund for barn, Ringkollen vinterfestival BT Ingun Nygård og Alf Elling Omholdt Se egen annonse i Ringerike Blad før arr.
Lør 11. -
Søn 12. mars

Skitur med overnatting på Vassfartoppen. RT Ole-Martin Høgfoss Sør-Valdres Påmelding innen onsdag 1/3.Vassfarkveld lørdag!

Lør 18 - 
Søn 19. mars

Skitur til Toveseter med overnatting RT Kjetil Sudgarden Norefjell Påmelding innen mandag 13/3 Tippen kl. 09.00 (NB!)

Tirs 21. mars Skitur Ringkollområdet, tirsdagstur RT Signe Sand (Lilleba) Nordmarka Tippen kl. 10.00
Fre 24. - Skitur Hallingskeid - Geiteryggen - Finse FRT Karin Solberg Hardangerjøkulen, Påmelding innen 21/3.
Søn 26. mars Myrdal
Lør 25. -
Søn 26. mars

Skitur øvre Kollsjø til Tjuvenborgkoia. RT Arnhild Solberg Vikerfjellet Påmelding innen 20/3. Overnatting Tjuvenborgkoia

Tirs 28. mars Skitur Vikerkoia - Tosseviks. - tilbake om Kjølfjell RT Erik Monserud Vikerfjellet Tirsdagstur 15 km.
Tors 30. mars Årsmøte i Ringerikes Turistforening. RT Styret i RT Se annonse i Ringerikes Blad
Fre 31. - Skitur Fondsbu - Tyin,Vangsmjøsi,
Søn 2. april Tomashelleren - Beitostølen 

RT Kjersti Hovland
Gjende.

Påmelding innen 27/3. Høyfjellstur!

Ons 5. april Storøya rundt, vår- og kveldstur RT Liv Skretteberg,Axel J. Holt Holleia - Krokskogen Tippen kl. 17.30
Søn 23. april Dugnad, Koievasking m.m. på Buvasskoia RT Anton Brækka Vikerfjellet Mulighet for overnatting fra lørdag 22/4.
Søn 23. april Barnas Turlag drar på gårdsbesøk på Sokna BT Turleder ikke bestemt Se egen annonse i Ringerikes Blad før arr.
Man 24. april Temamøte for RT på Vikersund RT Styret i RT Se annonse i Ringerikes Blad og Bygdeposten
Tirs 25. april Vårtur til Borgeng - Rytteraker, tirsdagstur. RT Erik Monserud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00
Ons 26. april Gullerudtjernet i Haugsbygd, kveldstur RT Per H. Stubbraaten Tippen kl. 18.00
Fre 28. - Beito / Beitostølen. Dagsskiturer Jotunheimen.
Man 1. mai 3 døgn, overnatting Grønolen fjellgård.

RT Liv Skretteberg, Finn Granum Påmelding innen 8/4.

Ons 3. mai Sykkeltur Hfs. - Veigin - Follum - Hfs. Kveldstur. RT Dagny Sjursdotter Holleia - Krokskogen Kulturinnslag Hringariki.Tippen kl. 17.30
Lør 6. mai Byvandring i Hønefoss, med Ragnar Nøkleby RT Dagny Sjursdotter Holleia - Krokskogen Blåveispiken v/ gamle fengselet kl. 14.00
Ons 10. mai Hurumåsen. Kveldstur. RT Axel J. Holt Holleia - Krokskogen Tippen kl. 18.00
Lør 13. - Merke- og ryddedugnad, Holleia
Søn 14. mai Overnatting på Hovinkoia for de som ønsker.

RT Ingrid M. Nordgård Holleia - Krokskogen Lørdag Tippen kl. 09.00, Hovinkoia kl. 10.00

Tirs 16. - Bli med på 17. mai feiring Hardangerjøkulen /
Ons 17. mai på Hardangerjøkulen

FRT Ole-Martin Høgfoss
Finse

Telttur, påmelding innen 10/5 mobil 975 35 103

Fre 19. -
Søn 21. mai

Blåskavlen ved Aurland, skitur i høyfjellet RT Axel J. Holt, Liv Skretteberg Aurland Påmelding innen mandag 8/5

Ons 24. mai Mørkgonga RT Ingrid M. Nordgård Holleia - Krokskogen Oppmøte ved ferista / Mørkgongastien kl. 17.30
Tors 25. -
Søn 28. mai

Vårskitur på Valdresflya, toppturer. FRT Kjersti Hovland Gjende Påmelding innen tirsdag 23/5 kl. 12.00 

Søn 28. mai Fjøsvikfjellet på langs RT Inger Hvitmyr, Liv Skretteberg Sperillen 1815 IV Tippen kl. 09.30 (NB!)
Tirs 30. mai Samsjøen - Korpetangen - Svarttjern, tirsdagstur RT Inger Hvitmyr, Martha Fines Sperillen 1815 IV Tippen kl. 10.00
Ons 31. mai Gildredalen / Bergsrud m/ lokalhistorie og poesi. RT Karsten Lien, Else Marie Abelgård Krødern 1715 II Tippen kl. 17.00
Tirs 6. juni Mosetjern - Røstjern, tirsdagstur RT Finn Granum Krokskogen Tippen kl. 10.00
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Dag / dato Område / sted Grp Leder Kart Ymse
Ons 7. juni Sykkeltur til Heggelia (Veme) over til V. Ådal RT Signe S.(Lilleba), Marie T. Loe(Gokka) Holleia - Krokskogen Tippen kl. 17.30
Fre 9. - Vassfartur.Strøen (overn.) - Gorrbu - Skarssetra -
Søn 11. juni Strøslisetra (overn.) - Buvassgjuvet - Suluvannet RT

Ole-Martin Høgfoss Sør-Valdres Påmelding innen 6/6, mobil 975 35 103

Tirs 13. juni Teori til klatrekurs, kveldskurs FRT Vidar Kragset Påmelding innen 1/6, mobil 951 79 763
Tirs 13. juni Høgholleia, tirsdagstur RT Erik Halkinrud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00, Brandbråtan kl. 10.45
Ons 14. juni Elsrudkollen, kveldstur RT Erik Lunde Vikerfjellet / Sperillen Tippen kl. 17.00
Lør 17. -
Søn 18. juni

Klatrekurs med Vidar Kragset, for nybegynnere FRT Vidar Kragset Påmelding 1/6, nedre aldersgrense 16 år.

Lør 17. juni Dugnad,Tjuvenborgkoia RT Alf Elling Omholt. Vikerfjellet Avreise fra Tippen kl. 09.00
Søn 18. juni Tjuvenborgkoia, kulturdag RT Axel J. Holt,Alf Elling Omholt Vikerfjellet Fremmøte på koia kl. 12.00
Ons 21. juni Sølvsberget RT Kjetil Sudgarden Tippen kl. 17.00
Lør 24. juni Hovinkoia, St. Hansbål, kl 18.00, alle grupper RT Dagny Sjursdotter, Ingrid Nordgård Holleia - Krokskogen Ta med grillmat, muligheter for overnatting.
Søn 25. juni Fønhusdag, tur til Nissebakken,Hølera i Valdres. RT Liv Skretteberg Sør-Valdres Påmelding innen 21/6.Tippen kl. 09.00
Ons 28. juni Gjertrussen, skauleispost, kveldstur RT Ingrid M. Nordgård Holleia - Krokskogen
Fre 30. juni Overnatting under åpen himmel på Bukollen FRT Marianne Aasen, Ole-Martin Høgfoss Vikerfjellet Se soloppgangen fra Bukollen, start på Fjellfesten!

Lør 1. juli FJELLFEST! Buvasskoia, Bukollen,Trollfossen RT Per H. Stubbraaten m/ festkom. Vikerfjellet Bli med på Fjellfest! Rømmegrøt og spekemat!
Kaffekok i Trollfossen RT Tron Trondsen

Ons 26. -
Søn 30. juli

Klingenberg Hotell, Årdal. Flere dagsturer herfra. RT Axel J. Holt, Liv Skretteberg Påmelding innen 1. juni, maksimalt 12 deltakere!

Tors 3. -
Søn 6. aug

Toppturer i Jotunheimen, Hurrungane. FRT Fjellfører Bjørn Balle, Kor. M.Aasen Hurrungane Påmelding innen 28/7, mobil: 959 90 953

Fre 4. -
Søn 6. aug

Fondsbu / Bygdin overnatting Yksendalsbu RT Kjetil Sudgarden Tyin, Gjende Påmelding innen 1/8.

Fre 11. -
Søn 13. aug

Sørre Hemsing, Ranastønge, Hugakøllen RT Liv Skretteberg, Karsten Lien Turkart Vang i Valdres Påmelding innen 25/7.

Tirs 15. aug Moltetur Djupsjøbekken, Norefjell, Tirsdagstur RT Erik Monserud Norefjell Tippen kl. 09.30 (NB!)
Søn 20. aug Merke- og ryddedugnad, Ringkollen RT Axel J. Holt Nordmarka Axel J. Holt, mobil 996 12 222
Ons 23. aug Sykkeltur Røyse rundt. Kveldstur RT Dagny Sjursdotter Holleia - Krokskogen Tippen kl. 17.30
Fre 25. -
Søn 27. aug Reineskarvet, overnatting på Rødungstølen RT Trond Olav Vassdal Reineskarvet Påmelding innen 15/8.
Tirs 29. aug Hovinkoia, avslutning for tirsdagsturene RT Sigrid Svingheim, Erik Monserud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00
Fre 1. - HT/ Hardangerjøkulen / 
Søn 3. sept

Finse - Demmevasshytta - Finse
FRT

Arnstein S. Hansen
Finse

Påmelding innen 31/7. Maksimalt 15 pers.

Lør 2. -
Søn 3. sept

Holleia med overnatting på Grønknutkoia RT Per H. Stubbraaten Holleia - Krokskogen Påmelding innen 30/8.Avreise fra Tippen kl. 10.00

Man. 4. sept Soppkurs, teori. Fossveien 3.RT-kontoret, kl. 18 FRT Soppsakkyndig Påmelding innen 1/9 til Karin Solberg.
Ons. 6. sept Vesterntangen - Hvalsmoen t/r. RT Inger Hurum Hønefoss 1815 III Tippen kl. 18.00
Tors 7. sept Merke- og ryddedugnad på Tjuvenborgstien RT Erik Monserud Holleia,Sperillen,Vikerfjell Avreise fra Helgerud skole kl. 11.00
Fre 8. -
Søn 10. sept

Buvasskoia - Storekrak med retur over Bukollen RT Ingrid M. Nordgård Vikerfjellet Påmelding innen onsdag 6. september

Man 11. sept Soppkurs, praksis. FRT Soppsakkyndig Du må også delta på teorikurset 4/9. Påmelding.
Søn 17. sept Kaffekok på Grønknuten RT Jan Fredriksen Holleia - Krokskogen Se egen annonse i Ringerike Blad før arr.
Søn 24. sept Klatring i Oppenåsen BT Turleder ikke bestemt Holleia - Krokskogen Se egen annonse i Ringerike Blad før arr.
Søn 24. sept Jonsetangen - Spålen - Østerdam - Salem. RT Tron Trondsen Nordmarka Øyangen rundt! Tippen kl. 10.00
Lør 30. sept Siste frist for å sikre seg årets skauleisposter! Reg. bøkene på Skauleispostene taes nå inn!
Fre 29. sept -
Søn 1. okt

Vassfaret - Hønefoss (Storekrak,Tjuvenb, Hfs) RT Axel J. Holt Vikerfjellet,Holleia-Kroks.Tippen kl. 16.30 fredag. Påmelding innen 27/9.

Søn 1. okt Nytt Skauleis- / Superskauleis år starter! Nye Skauleis- / Superskauleiskort er snart klare!
Søn 22. okt Bli med på Vågård skytebane BT Skytebas ennå ikke bestemt Se egen annonse i Ringerike Blad før arr.
Fre 3. nov Fjellsportkavalkade, året som gikk! FRT Ole-Martin Høgfoss Billedkveld, ring 975 35 103 vedr. tid og sted.
Tors 9. nov Høstmøte i Ringerikes Turistforening RT Styret i RT Se annonse i Ringerikes Blad

Turer fra og med juli og utover blir omtalt på nytt i oppdatert program i neste utg av ”Skauleisposten”.
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Fjellsportgruppa

Fjellsportgruppa – hvem er vi?

De som har følt hva livet 
blant tinderne er, 
eller kan være for et menneske,
behøver ikke lese om det,
Og de, som aldri har følt det, 
vil så likvel ikke forstå

Carl Wilhelm Rubenson

Fjellsportgruppa er en undergruppe i Ringerikes Turistforening, på lik
linje med Barnas Turlag. Vi arrangerer turer, gjerne med overnatting, ofte
i høyfjellet, men også i lavlandet. 

Vi skal satse på en del kurs for 2006, for å forsøke å få flere folk med
på tur, og økt rekruttering til Fjellsportgruppa. 

Kursoversikt:
- innføring i isklatring i januar.
- telemarkkurs i februar.
- klatrekurs i juni.
- soppkurs i september.

Spesielt vil jeg anbefale å bli med på klatrekurs i juni, for deretter å
henge seg på Hurrungane-turen i august. Austabotntind (2100 moh) krever
enkel klatring, men det er luftig!

Turprogrammet har vi forsøkt å variere så mye som mulig. Det blir
skitur i høyfjellet. Hardangerjøkulen på 17. mai. I juni blir vi med på
markering av fjellenes år med overnatting under åpen himmel på Bukollen.
I august og september kommer de største turene våre med Hurrungane, tre
topper over 2000 meter: Soleiebotntind, Ringstind og Austabotntind. 
I september blir det tur til Demmevasshytta, bretur.

Å bo på Ringerike er et flott utgangspunkt for å komme seg til fjells.
Tenker da på at vi bor «midt i» rundkjøringa som tar av mot Valdres eller
Hallingdal.  Jeg tror vi verdsetter stedet vi bor på for lite, og vil gi en opp-
fordring til alle ringerikinger: Bruk naturen rundt dere som treningsrom, for
siden å ta turen til fjells. Mørkgonga er en fin treningstur, Øyangen rundt,
Nordmarka på sykkel, Steinsfjorden i kajakk, ta skauleispostene med
joggesko, løpeturer med Damtjern som utgangspunkt osv. osv. Det er bare
fantasien som setter begrensning! 

Håper å se dere på kurs og turer i 2006. 
God tur!

Marianne Aasen
Leder fjellsportgruppa i RT.

Bildene er fra Lodalskåpa på Stryn, 2083 moh.
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Trollheimen. Foto: Marianne Aasen

Lodalskåpa, 2083 m.o.h. Foto: Marianne Aasen

Lodalskåpa. Foto: Marianne Aasen

På vei mot Uranostind, Uranosbreen. Foto: Marianne Aasen

Samling ved varden på
Uranostind, 2157 m.o.h.

Foto: Marianne Aasen



7 spreke jenter klare til avgang
fra Gjevilvasshytta.

Foto: Anne Kristine Kjustad.

Telemarkskurs i Sudndalen.
Foto: Marianne Aasen
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Harald Amundsen og Marianne Aasen
på Hamlagrø.
Foto: Marianne Aasen

Tur til Høgeloft 27. aug. 2005, 1920 m.o.h.
Foto: Marianne Aasen 
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Året som gikk…

Vassfartur i juni, Nye Vassfarplassen
Foto: Bjørn Geirr Harsson

Vassfartur i juni, våt tur til bjørnehiet
Festningen
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Vassfartur i juni, Amundheimen.
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Kverrvilljuvet.
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Markering av friluftslivets år på Ringkolltoppen.
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Høst på Storekrakkoia.
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Tur til søndre Fjellstølen
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Vassfartur i juni, bjørnehiet
ved Bjørke.
Foto: Ole-Martin Høgfoss



På vei opp Bogen til Storekrakkoia
Foto: Hans Erik Grøthaug
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Sørre Hemsing
Foto: Dag Johansen

Per Stubbraaten og Martin
Hardhaug på Rust, Langlim i
Telemark.
Foto: Ole-Martin Høgfoss

På vei fra Sulebu mot Breidstølen.
Foto: Marianne Aasen

Novembertur til Høgevarde
Foto: Ole-Martin Høgfoss

På vei til Høgevarde
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Tur fra Sørre Hemsing
Foto: Dag Johansen



B-
BLAD

Utgiver: Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss

Kaffekoken på Grønknuten har vært en
høstlig tradisjon helt siden koiesjefen på
Grønknutkoia, Jan Fredriksen, første
gangen i 1986 inviterte turgåere til kaffe
med ”nogot attått”. Målet i år var å
traktere kaffegjest nummer 2000, og 4 år
gamle Erik Bratvold fra Vikersund fikk det
støpte beviset da han ankom toppen som
nummer 2000.

Hvor viktig er det å sette seg slike mål, Jan?
Da vi i RT prøvestartet med kaffeposter,

var vi spent på oppslutningen, og alle delta-
kerne skrev seg derfor inn i bøker. Det har
vært moro å registrere antallet, og etter at
skogeierne tillot oss å åpne bomveiene ved
årtusenskiftet, steg deltakertallet radikalt. Hvis
det fortsetter på denne måten, kan vi feire 25
års jubileum i år 2010 med 3000 registrerte
kaffegjester. Håper bare at helsa holder!

Har det vært mye slitsom bæring?
Det første året serverte vi vafler stekt på

propan, men året etter overtok eplekake med
håndvispet krem, og fram til i dag har den blitt
servert hvert eneste år. I mange år bar vi opp
alt kaffevannet og hogg ved, men litt lettere er
det nå som gjestene selv bringer med seg vann
og et vedtre. Dessuten ryddet vi stiområdet,
men jeg har jo ikke vært alene om arrange-
mentet. I starten fikk jeg mye hjelp av familien
- og etter hvert av gode venner i Ringerikes
Turistforening. Jeg har lyst til å trekke fram
mine gode hjelpere de siste 5 årene, Arne
Hardhaug og Erik Halkinrud.

Hvordan er stemningen på toppen?
Det virker som folk koser seg. De prater,

drikker kaffe, ser på kartet og spør om hva de
ser. I godt vær kan vi se Norefjell, Jonsknuten,
ja helt til Gaustatoppen. Vi har arrangert kon-
kurranser, hatt musikkinnslag og i år ble det
holdt eventyrstund. Været har jo variert noe
gjennom årene, men bare en gang måtte vi
evakuere til Grønknutkoia.

Hvor kommer folk fra?
Det kommer folk fra alle de omkringlig-

gende kommunene, men mest fra Modum.
Som en kuriositet kan nevnes at vi i under mil-
leniumsfeiringen i år 2000 hadde folk fra 11
kommuner og fem forskjellige land. Moro er
det at folk i alle aldre greier å ta seg opp til
toppen.

Hvordan greier du å holde gløden?
Jeg er glad i den fantastiske naturen vi har

i Norge. Allerede som 5 åring overnattet jeg
første gangen under åpen himmel, inntullet i et
enkelt ullteppe med en papirsekk utenpå. Hvis
jeg gjennom mitt arbeid for turistforeningen
kan hjelpe andre til liknende naturopplevelser,
er det inspirasjon god nok til å fortsette i
mange år.

Per Stubbraaten

Målet nådd: 

2018 kaffebesøk på Grønknuten

Jan Fredriksen og ivrig medhjelper Arne
Hardhaug holder orden på antall
besøkende på Grønknuten under kaffe-
koken i september. 
Foto: Per Stubbraaten


