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Styrelederen har ordet!
Vi er i gang! Etableringen av DNT
Gudbrandsdalen har gått i et forrykende
tempo siden vi sådde ideen i april 2006. Det
er spennende å være med på og starte opp
en medlemsforening tilslutta DNT, den største
friluftslivsorganisasjonen i landet. «Lad oss
gjøre det let og billig, at riktig mange kan
komme og se, hva der er stort og vakkert i
vort land», sa Thomas Heftye som stiftet DNT
i 1868. Nå 139 år etter er tiden moden for å
starte en lokalforening i Gudbrandsdalen
som byr på det beste av opplevelser i fjell,
natur- og kulturlandskap. Snart har vi 5 nasjo-
nalparker rett utenfor stuedøra vår! Vi i
styret gleder oss til å utvikle et lokalt tur-
tilbud for medlemmer i Gudbrandsdalen, og
håper at mange turentusiaster i lokalmiljøet
med sin lokalkunnskap og erfaring, er med
på å gjøre dette til en suksess. 

Nå sitter du med en rykende fersk utgave
av vår turmeny for sommeren og høsten
2007. Vi har satt sammen forskjellige turer og
kurs, slik at du skal kunne finne en tur som
passer. Våre turer gjenspeiler  vår satsing på

barn og unge, og Barnas Turlag på Sel har i så
måte vært en svært viktig inspirator til dette.
I sommer vil vi også arrangere turlederkurs
for deg som ønsker å bli turleder. Turene våre
ledes av en turkoordinator fra DNT
Gudbrandsdalen som vi gjerne kunne kalle
for en vei-gleder. Turkoordinatoren ordner
med påmelding og fungerer som kontakt-
person, men enda mer viktig er det at de gjør
dette fordi de har glede av å være på tur og
ønsker å dele naturopplevelsen med andre. Å
være på tur sammen med andre skal være
meningsfylt å gi glede. 

Til høsten vil vi også arrangere et medlems-
møte. Dette blir annonsert senere og infor-
mert om via vår nettside, så følg med. 

Jeg ønsker alle en god sommer, men husk
at skisesongen i høyfjellet varer lenge utover.
Det finnes fortsatt mange gode muligheter
for skiturer og skiaktiviteter i våre fjellområ-
der. GOD TUR og husk TUR ETTER EVNE!

Kristine Sørlie
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Fredag 1. juni: 
Ettermiddagstur til Høgkollen i Lom
Frammøte: Garmo skule kl. 17.30
Lett og fin tur som passer for unger fra 7 år.
(alle som har lyst må gjerne bli med)
Turen tar 2–3 timer. Ta med nistemat og
drikke.
Turkoordinator: 
Unni Svare Odde: tlf: 481 91 138

Lørdag 2. juni: Formolie
Frammøte: ved Sel kirke kl. 10.00
Turen passer barn fra 5–6 år
Turen går opp den gamle setervegen til
Putten. 
Påmelding til turkoordinator: Anette
Svastuen 975 68 805

Søndag 17. juni: Saukampen, 1659 m o.h.,
mellom Kvikne og Heidalen.
Ca 5–6 t familietur med start fra
Vinstrahallen kl 09.00. Høgdeforskjell
mellom P-plass og toppen ca 550 m. Turen
er i samarbeid med Laugen 4H. Husk ca. 
kr 30,- til bomvegen Kvikne – Øldalen. 
Turkoordinator: Terje Abrahamsen, 
tlf: 962 29 050, epost: teabraha@bbnett.no
Påmelding til turkoordinator innen 16.juni

Søndag 17. juni: 
Geitryggen i Lundadalen i Skjåk
Turen passer for barn i 5-årsalderen eller
yngre med litt hjelp.
Over Geitryggen (ca 50 m) er det litt smalt
og bratt ned på begge sider. Godt med følge
av en voksen. Den som evt ikke vil gå over
her, kan gå ned same veg som vi går opp-
over (etter grusveg). Vi tek derfor matpausa
før Geitryggen. Turen tar ca 2 – 3 timer
Frammøte: Kjør av til Lundagrendi (frå Lom),
oppmøte ved busstopp på venstre side sør
for Skjølabru (1 km frå krysset) kl 11.00
Turkoordinator: Astrid Bjørnstad, 
tlf 90 21 71 04

24. juni-1. juli: 
AKTIV FJELLFERIE PÅ GLITTERHEIM
Velkommen til spennende naturopplevelser
og aktiviteter i fjellet! Dette er en videre-
føring av Aktiv sommerferie for barn og
unge. Ungene blir delt inn i grupper på 6–8
med en erfaren veileder. Hovedveileder for
leiren er Jørgen Vole.
Søndag 24. – onsdag 27. juni: 
Minste gruppe, 3–5 kl
Onsdag 27. juni – søndag 1.juli: 
Eldste gruppe, 6–7 kl
Pris:
Minste gruppe 3–5 kl: 
Medlem kr 900,- pr person. 
Eldste gruppe 6–7 kl: 
Medlem kr 1200,- pr person. 
Ikke medlem: kr 100,- i tillegg 
Påmelding innen 8. juni til:
Ragnhild Stensrud, tlf: 61 21 73 28, epost:
ragnhild.stensrud@lom.kommune.no
For mer informasjon kontakt:
Knut Vole, Glitterheim, tlf: 61 23 18 33,
epost: gl-heim@glitterheim.no
Ragnhild Stensrud, Lom kommune, 
tlf: 61 21 73 28, epost:
ragnhild.stensrud@lom.kommune.no

Onsdag 27. juni: 
Kveldsmattur i Raphamnsområdet
Møt opp ved hotellet kl. 17.30, turen passer
alle. Ta med kveldsmat.
Vi går ei runde og blir kjent i området. 
Turkoordinator: Wenche Øvstedal, 
tlf 61 23 05 19 / 991 26 566 
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Torsdag 28. juni: Eftastur til
Smørbollen v/Fokstugu på Dovrefjell
Møt opp ved Fokstugu kl. 17.00. 
Passer hele familien. Gunnar Arne Løvlund
vil fortelle om stedet.
Turen tar ca. 2-3 timer
Turkoordinator: Berit Fiksdahl 
tlf 482 76 443 / 61 24 16 88

Lørdag 30. juni: Topptur til Geita /
Jotunheimen
Møt opp ved avkjøringa inn til Leirvassbu 
kl 10.00. Vi kjører derfra inn Leirdalen og
parkerer ved den andre brua. 
Fin, bratt tur som passer best for de over 
12 år. God utsikt. Husk gamasjer. 
For de som ønsker det, kan man overnatte
på Leirvassbu.
Turkoordinator: Petter Kittelsen, 
tlf: 957 49 152, epost: petter@opplevfjell.no

Søndag 1. juli: «Jo-stien» fra 
Gjendevatnet opp til Besseggen. 
Start fra Gjendesheim. Turen passer for alle
over 15 år med god kondisjon. Ett luftig
parti som vil bli sikret. Vi følger Besseggen-
ruten tilbake til Gjendesheim. 
Frammøte på Gjendeosen kl. 10.00.
Turkoordinator: Pål Berg Johnsen, 
tlf: 979 61 860, epost: liberg-j@online.no 
Påmelding til turkoordinator 30. juni.

2.–8. juli: Turlederkurs i Skarvheimen
Kurset passer for deg som har lyst til å være
leder på turer i regi av DNT. Turlederen skal
gi deltakerne trygghet og skape trivsel på
fellesturer, og må derfor mestre mange
ulike situasjoner. DNTs turlederutdanning er
lik i hele organisasjonen, og som godkjent
turleder vil du kunne lede turer for alle
lokalforeninger i DNT. Kurset forutsetter
bestått Nærmiljøturlederkurs (se eget kurs).
Kurset vil gå i Skarvheimen, og starter og
slutter på Geiterygghytta.
Påmeldingsfrist 17.5 til Petter Kittelsen, 
epost: petter@opplevfjell.no, tlf: 957 49 152.
Kurset koster 2500 kr og inkluderer seks
overnattinger samt mat. Tar du turleder-
oppdrag for DNT Gudbrandsdalen, tilbake-
betales kursavgiften etter tre turer. Kurset
arrangeres i samarbeid med DNT Oslo. 

Lørdag 7.juli: 
Snøheim – Stor-styggsvånåtind 2209 moh
Turen går innover Svånådalen. Bratt og litt
luftig opp til toppen av Stor-styggsvånåtind
2209 moh. Turen tar 5–6 timer, og er kre-
vende. 
Frammøte og avreise fra Statoil på Dombås
kl. 09.00
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,
tlf: 61 24 13 40 / 997 03 761,
epost: bakermester@hotmail.com
Påmelding til turkoordinator innen 6.juli.

Søndag 8. juli: Bitihorn
Møt opp ved lappcampen på Valdresflya 
kl. 09.00.
En grei tur i bratt terreng. Fin utsikt fra
toppen.
Passer for 7 år og oppover.
Turkoordinator: Synnøve Haugen, 
tlf: 61 23 73 47 / 909 63 357
Turen er i samarbeid med Vågå turlag.

9.–13. juli: Topptur for ungdommer
Samler du på «2000- metere» eller ønsker
du en flott fjellopplevelse i sommer, 
da er denne turen noe å anbefale!  Vi
finner oss en leirplass i nærheten av
Gjendebu der vi slår opp teltene. I området
kryr det av «2000- metere», Knutsholstind,
Slettmarkpiggen, Langedalstindene og
mange flere. Dagene kan bli krevende, men
vi får igjen for slitet i form av flott utsikt og
spennende turer. 
Bli med på opplevelsene du også! 
Passer for de over 18 år. Pris: 350 kr.
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Påmelding til Petter Kittelsen, epost: 
petter@opplevfjell.no / tlf: 957 49 152
Turen arrangeres i samarbeid med ung-
domsgruppa i DNT Oslo.

Søndag 5. august: 
Streitkampen i Grimsdalen
Møt opp ved Jetta kro, Dovre kl.11.00
For den som ønsker det tar vi en tur innom
gruvene. 
Passer store og små, grilling og bading ved
Grimshø. (Værforbehold) 
Turkoordinator: Anne Helga Tallerås.

Søndag 12. august: Nårkampen 
Tur velegnet for barn. 3 km å gå i lett
kupert terreng. Grilling på toppen av
Nårkampen som ligger i Sør-Fron kommune.
Ta grillmat med, turkoordinator ordner med
grill.
Frammøte: P-plassen ved Bålsetra kl. 12.00
Kjør fra Hundorp mot Vendalen og ta av til
venstre ved skilt mot Bålsetra.
Turkoordinator: Liv Bjerke tlf. 414 78 816

Søndag 19.august: Heidalsmuen
Som på dialekt kalles «mugkampen». 
Høgste fjell i Heidal med ei karakteris-
tisk rund form. 1744 moh.Passer for alle
over 10 år. Oppmøte på parkering ved
Kvernbrusetrene kl 10.45. eller ved
Ellingsbø hytta kl 11.00. Turkoordinator
Synnøve Harerusten og Mona Barkenæs.
Mona, tlf: 61 23 49 51 / 970 99 139
Synnøve, tlf: 61 23 58 38 / 995 82 456

Søndag 26. august: Tur til Refjell. 
Mektig fjellparti øverst i Heidal. Vi går
innover fra Nysetrene. Dette blir en
dagstur i lett terreng, som passer for alle
over 10 år. Møt opp ved Leirbu handel kl
10.30. Eller ved bommen, inn mot
Nysetrene, kl 10.45. Turkoordinator Mona
Barkenæs og Synnøve Harerusten
Mona, tlf: 61 23 49 51 / 970 99 139
Synnøve, tlf: 61 23 58 38 / 995 82 456

Søndag 26. august: 
Tur til Pillarguritoppen
I forbindelse med Pillarguridagene tar 
vi oss en tur til Pillarguritoppen.
Frammøte ved P-plass Ottatunet for sam-
kjøring kl 10.30, evt. møte direkte ved bom-
men ved skiferbruddet kl. 11.00. Vi går veien
gjennom bruddet. Mulighet å trille vogn
nesten helt inn og passer derfor for alle. Ta

gjerne med ei lita niste. Varighet: 1–2 timer. 
Turkoordinator Rita Nordfjæren, 
tlf: 992 91 627, rita-ma@online.no

Søndag 9. september: 
Sætertur for unger på Brimi Sæter 
Stå tidlig opp, og bli med på en opp-
levelsesrik seterdag for barn i følge med
foreldre.
Sæteraktivitetar:
• Oppmøte frå kl. 08.00. Vi mjølkar frå ca 

kl 07.00. Lokking av dyr ut på beite ca. 
kl 08.30

• Ysting av kvitost/ separering/kinning frå
ca kl. 09.30.  Evnt koking av prim/ brunost
av mysa utover dagen. Rensking i fjos,
dele ut kraftfor etc, klargjering til kvelds-
stell

• Ca. kl 16.30 Kveldsstell m/ mjølking. Vi tar
kvelden ca 18.00.

Andre aktivitetar: Barneridning, sjå på små-
dyra, gamaldagse leikar: kaste på stikka og
hesteskokasting
Matservering: Gamaldags dugurd/seterkost
med f.eks smaking på vassgraut, rumgraut
og spekemat frå setra. Vaffel,  eller God
gamaldags kjøttsuppe servert frå bål, godt
brød og eigekinna smør. Vaffel.
Pris:
Barn: kr. 200,-
Voksen kr. 300,-
Betales på setra ved oppmøte. 
Ridning kommer i tillegg.
Turkoordinator: Anders Hauglid, 
Tlf.: 991 04 702
Påmelding: påmelding til Turkoordinator
innen 5.september

Søndag 9. september: Sikkelsdalshø. 
Vi kjører 30 km. til Sikkelsdalsseter. Herfra
går turen forbi Prinsehytta og oppstigning
til Sikkelsdalshorn og videre til Sikkels-
dalshø. Herfra er det flott utsikt mot
Jotunheimen. Oppmøte v. P-plassen ved
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Skåbu S-lag kl. 10.00
Turkoordinator: Skjalg Ulset, tlf: 482 80 413,
epost: skjalg.ulset@nord-fron.kommune.no
Påmelding til Turkoordinator inne 8. sept.

Søndag 23. september: Valsfjellet rundt 
Frammøte: P-plassen på Borgen i sørenden
av Gålåvatnet på Gålå. Ned fra fjellet legger
vi turen om Solbraa setermuseum. For de
som ønsker det kan vi avslutte turen med
grilling på Borgen ved Gålåvatnet.
4–5 timers tur på gode stier. Ca 350 m.
stigning. 
Turkoordinatorer: Solveig og Kristen
Brendhaugen, tlf: 958 18 673, 

epost: gala.turloyper@gala.no
Påmelding til Turkoordinator innen 
22. sept.

Søndag 30. september: Gnedden i Sel
Frammøte: Statoil på Otta kl. 11.00
Vi går fra Kringsetra.
Turen passer barn fra 6 år 
Ta med niste og gode klær. 
Den som har lyst kan ta med fiskestang og
prøve fiskelykka.
Turkoordinator: Gry og Ivar 
tlf: 996 22 959 / 909 40 638

Lørdag 20. oktober: 
Klatredag i Brimiskogen ved Tesse!
Bli med på en opplevelsesrik og spen-
nende aktivitetsdag i Brimiskogen.
Opplegget er for barn fra 6 år og oppover i
følge med foreldre. De voksne må være
med som ledsagere for de minste oppe i
trærne.

Pris:
Barn mellom 115–140 cm: kr 100,-
De over 140 cm: kr 150,-
Voksne: kr 150,-
Deltakeravgift betales ved frammøte i Brimiskogen
Turkoordinator: Kirsti Myrhaug,
tlf: 917 12 075, epost: kir-myr@online.no
Påmelding til turkoordinator innen 
18.oktober!

For mer informasjon om klatreskogen:
www.brimiland.no 
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Pris og påmelding
De vanlige turene er gratis, men det vil
være enkelte turer og arrangement med
aktiviteter som vi må ta betaling for. Hva
turen eller arrangementet koster står
beskrevet under hver enkelt tur. Under hver
tur står det om det er påmelding og hvor
oppmøtestedet er. For påmelding og spørs-
mål om turen, ta kontakt med turkoordina-
toren.

Turkoordinator
Turene våre ledes av lokale fjellfolk som har
egen erfaring og kjenner området og tur-
målet. Turkoordinatoren er ikke profesjo-
nell med fjellføring som yrke. De som er tur-
koordinator på våre turer gjør dette først
og fremst fordi de har glede av å være på
tur, og ønsker å dele naturopplevelsen med
andre. På spesielle turer og arrangement
kan vi leie inn profesjonelle turkoordinator
dersom det er nødvendig.

Klær og utstyr
Det er viktig å ha med gode klær for alle
værtyper når du skal til fjells sommer som
vinter. Med så mange forskjellige stofftyper
og funksjoner som fjellklær har i dag er det
nok å velge i. I vår tid er dette blitt et spørs-
mål om personlig smak og ikke om hva som
er riktig. 

Under ser du forslag til pakkeliste
Kart, kompass, førstehjelpssaker, kniv, lom-
melykt, reparasjonsutstyr

Mat og drikke
Solbriller, solkrem
Varme klær til skift
Regntøy

Påkledning
Ullundertøy
Klær som fungerer i aktivitet og når du er
i ro.
Vindtett bukse og jakke
Fjellsko

For overnatting på hytte
Toalettsaker, håndkle
Lakenpose eller sovepose
Nøkkel til selvbetj. hytter
DNT medlemskort

Sikkerhet
Skulle det skje uhell eller ulykker underveis
har turkoordinatoren kjennskap til første-
hjelp. Det er og en forutsetning at den
enkelte deltaker er bevisst på sitt ansvar
som deltaker. Dersom det må tilkalles hjelp
kan det ta lang tid før hjelpen når frem
fordi det fortsatt er mange områder i fjellet
med dårlig mobiltelefondekning.

Forsikringer
Deltakelse på DNT Gudbrandsdalen sine
arrangement skjer på deltakerens eget
ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar
for økonomiske følger av mulige uhell/ 
skader som måtte inntreffe under avvikling
av arrangementene. 

Trilleturer med Barnas TurlagTrilleturer med Barnas Turlag

Viktig informasjon – fellesturer og arrangement

Torsdag 31. mai: Til Selsverket barnehage 
Møtes kl 1100 ved Ottatunet

Torsdag 7. juni: Innover vakre Uldalen
Møtes kl 1100 ved Ottatunet
Ta med niste

Torsdag 14. juni: 
Avslutningstur til Bakeriet i Lom.
Vi inviterer alle som har lyst.
Møt opp kl. 1100 i Lom v/kyrkja 
Vi går ei runde og ser oss om i vakre Lom. 

Avslutter med et besøk hos Bakeriet i Lom.
Store og små, velkomne. 
Turkoordinator: 
Silje Sveen Lien tlf 932 18 592

Ny trilletursesong starter opp 
torsdag 16. august kl. 11
Møt opp utenfor Ottatunet. 
Det blir variasjon i turene fra turer i sen-
trum til litt lengre turer i nærmiljøet vårt. 
Turkoordinator denne sesongen er 
Silje Sveen Lien. tlf 932 18 592
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Medlemskap
Turene er først og fremst for medlemmer av
DNT, men vi ønsker alle velkommen til å
delta på våre arrangement, og til å bli med-
lem av DNT Gudbrandsdalen.

Pris på medlemskapet 2007
Hovedmedlem: 465,-
Student/ungdom 
(19–26 år. Født 1981–1988): ................. 265,-
Skoleungdom 
(13–18 år. Født 1989–1994): ................. 150,-
Honnørmedlem 
(Født 1940 eller tidligere):.................... 355,-
Husstandsmedlem 
(til hoved-, student- honnør- eller 
livsvarig medlem):................................. 210,-
Barnas Turlag 
(0–12 år. Født 1995-2007): .................... 90,-
Livsvarig medlem (Hvis du ønsker å bli livs-
varig medlem i DNT må du kontakte med-
lemsservice på telefon 22 82 28 60 eller via
epost: medlem@turistforeningen.no

Forbehold
Arrangøren kan avlyse eller endre en tur
eller et arrangement på grunn av vanskelige
værforhold, få deltakere, mangel på turko-
ordinator eller lignende. Vi tar og forbehold
om endringer på åpningstider på hytter,
trykkfeil osv. Som deltaker på turer og arran-
gement arrangert av DNT Gudbrandsdalen
kan du bli tatt bilde av. Disse bildene kan bli
brukt til publikasjoner eller på våre nettsider.
Dersom du vil reservere deg fra å bli tatt
bilde av må du informere turkoordinatoren
om dette ved turstart.

Tips til et praktisk problem?
Strever du med å få plass til å skrive hele
DNT Gudbrandsdalen når du fyller ut hytte-
protokoller? Løsningen er å bruke forkor-
telsen: DNT-G

Returadresse:
DNT Gudbrandsdalen

Postboks 119
2684 Vågå

www.dntgudbrandsdalen.no
epost: gudbrandsdalen@turistforeningen.no

Få rabatt hos Holum sport AS på Otta
DNT Gudbrandsdalen og Holum sport på Otta har inngått et samarbeid 
som gir medlemmene 20% rabatt på fjellutstyr. Kanskje du skulle benytte
anledningen til å kjøpe nye fjellsko?

Avtalen gjelder kun Holum sport på Otta, og varer i første omgang ut 2007. For å få rabatt må du huske på å ha med
kvittert medlemskort når du skal betale. Rabatten gjelder på varer som butikken har på lager.

Følgende varer er omfattet av avtalen:
All bekledning fra merkene Norrøna og Bergans: 20 % rabatt (fra veil. utsalgspris) 
Alle merker og modeller av fjellsko: 20 % rabatt (fra veil. utsalgspris) 
Alle ryggsekker, soveposer, telt og liggeunderlag: 15 % rabatt (fra veil. utsalgspris)
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