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Et rikt liv med enkle midler – nå og i fremtiden
Tur- og aktivitetsprogrammet vårt er klart og ligger ute på nettsida vår. Vi tilbyr
spennende, varierte og utfordrende turer og aktiviteter til alle som har lyst og
mulighet. Våre dyktige turledere ønsker deg velkommen til å delta på fellesturer som
passer for deg, slik at du trygt kan komme deg til og fra turmålet. Vi tilbyr turer av
ulike slag, alt fra korte turer i ulike nærområder til mer krevende fjellsportaktiviteter.
Dessuten har vi flere nye turmål i årets Kremtoppjakt. Vi vil også tilby ulike kurs;
skredkurs, merkekurs, kurs i vegetasjonsrydding, grunnleggende turlederkurs og
Kindereggkurs. Aktivitetene til Barnas Turlag, hovedlaget og seniorgruppa samt
Vang Turlag, ligger datofestet i turprogrammet. DNT Ung sine arrangementer vil bli
annonsert på nettsiden vår: https://valdres.dnt.no/. Og på facebooksida til DNT Ung
Valdres.
Ruter og hytte
Vi ønsker også å bidra til at flere gjennomfører friluftsaktiviteter på egenhånd. DNT
Valdres har nå ansvar for 180 km med ruter/stier. For å ivareta rutenettet trenger
vi dugnadsfolk som vil påta seg ansvar for en rute (rode). Hver rode er på ca. en
dagsmarsj (15 – 20 km). Vi har i dag 11 roder, pluss en hytte som skal ivaretas. Å
si ja til en slik jobb innebærer at man hvert år går gjennom ruta, rydder, retter opp
og justerer merkingen. Hvert tredje til femte år er kanskje vedlikeholdet litt mer
omfattende, med blant annet maling og litt tyngre verktøy. Avhengig av omfanget
vil det være ønskelig å ha med flere dugnadsfolk. Alle får tilbud om merkekurs, slik
at arbeidet gjøres etter merkehåndboka. Det er hyggelig å gjøre noe sammen. Derfor
er det aktuelt at to eller flere sammen får ansvaret for en rode. Ta gjerne kontakt
dersom du har lyst til å være med i et trivelig og samfunnsnyttig fellesskap – DNT
Valdres sin dugnadsgruppe.
Natur, kulturarv og miljø
På sist høstmøte feiret vi med tre flagg. Ett flagg for at Stølsruta var åpnet, ett for at
vi i 2018 rundet 1000 medlemmer, og ett flagg for at regjeringen besluttet at Vinda
skulle få renne fritt, noe vi og flere andre har jobbet for i mange år.
I høst gav vi også innspill vedrørende nasjonal ramme for vindkraft på land.
Klima er viktig, og fornybar energi er viktig, men å ødelegge verdifulle natur- og
friluftslivsområder for å redde klimaet er ikke veien å gå når det finnes alternativer.
Vi er også opptatt av at lokaldemokratiet sikrer en god og langsiktig forvaltning
av natur- og kulturlandskapet i fjellet gjennom opprettelse av fjellgrenser. Vi vil
fortsette å engasjere oss i friluftspolitiske saker for å ivareta «rikdommen» vår. For
Valdres har, med sine fjell, vidder, jorder, skoger og vassdrag, gjennom generasjoner
vært en velbrukt og rik ressurs for bygdefolket, både som næringsveg og til
rekreasjon. For å kunne leve et rikt liv med enkle midler handler det blant annet om
å ta bærekraftige valg som ivaretar grunnleggende behov til mennesker som lever i
dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoner sine muligheter til å få dekket sine.
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Merkekurs og dugnad på Stølsruta i fjor, her ved Midtre Syndin. Foto: THS
Klima- og miljøministeren åpner tursti til Fønhusgamma
DNT Valdres samarbeider gjerne med andre foreninger, organisasjoner og
kommuner. Også i år samarbeider vi med Fønhusforeningen og arrangerer turer
under Fønhusdagene. Forfatteren Mikkjel Fønhus fra Hølera er en viktig del av
kulturarven i Valdres. Ved siden av å skrive bøker med flotte naturskildringer skreiv
han en rekke artikler og opprop til tidsskrifter og aviser, som handlet om å ta vare på
dyr og natur for fremtidige generasjoner. I dag er dette noe alle politiske partier har
på programmene sine og noe alle er klar over. I sin tid fikk Fønhus mye motbør, men
var sterk til å stå imot. Så blir han gjerne også omtalt som den første naturverneren.
Under Fønhusdagene tilbyr DNT Valdres flåtetur på Begna for barn og ungdom. Vi
arrangerer også tur til Fønhusgamma når denne stien skal offisielt åpnes den 28. juni,
av klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Vi tror at Ola og Mikkjel ville hatt mye å
snakke om dersom de hadde møttes en kveld ved gamma på veståsen i Sør-Aurdal!
Velkommen til årsmøte og den nye generalsekretæren i DNT
Vi ønsker dere alle velkommen til årsmøte den 18. mars. Der kommer DNTs nye
generalsekretær Dag Terje Solvang, og vil snakke om DNT sin nye strategiplan.
Hvor skal vi? Også tema relevante for Valdres vil berøres.
Merethe Lundene, styreleder
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Årsmelding 2018 for DNT Valdres
(NB! noe forkortet utgave, full versjon legges på dntvaldres.no før årsmøtet)
Styrets sammensetning, (gjeldende fra årsmøtet 12.mars 2018)
Leder: Merethe Lundene
Nestleder: Trond Vatn
Styremedlem/sekretær/Barnas turlag: Ina Syversen
Styremedlem/web: Jørgen Wangensteen
Styremedlem/redaktør: Tor Harald Skogheim
Styremedlem/kasserer: Steinar Kvåle
Styremedlem/turprogram: Torkjell Haugen
Vara: Svein Helge Skinnes, Mads Wangensten og Marianne Rognås Larsen
Styremøter
7 styremøter i 2018: 15.jan, 9.apr, 28.mai, 20. aug, 17. sept, 12. okt og 3. des.

DNTs nye generalsekretær Dag Terje Solvang (t.h) kommer på årsmøtet. Her
sammen med Trond Vatn under feiringen av Vinda i november. Foto: THS

ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Mandag 18. mars kl. 19.00
Sted: Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira
PROGRAM:
• Åpning/innledning
• Årsmøtesaker (sjå sakliste under)
• « Ny femårsstrategi - hvor skal vi?» - ved DNTs nye generalsekretær
Dag Terje Solvang som også vil komme innom andre tema med relevans
for naturforvaltningen i Valdres.
• Enkel bevertning og fjellprat
SAKLISTE: (sakspapirer på sidene videre)
1. Åpning/konstituering
• Godkjenne innkalling og sakliste
• Velge møteleder og referent
• Velge to til å underskrive protokollen
2. Årsberetning for 2018
3. Årsmelding for 2018, kun til orientering
4. Regnskap
5. Handlingsprogram og budsjett for 2019
6. Valg (se forslag på side 12)

Medlemmer
Antall medlemmer har økt fra 985 i 2017 til 1025 i 2018. Det er medlemstallet pr. 1.
november som legges til grunn i årsstatistikken.
Det var en stor milepel at vi passerte 1000 medlemmer i 2018, vi går opp en størrelse som
forening. Økningen fra 2017 var på 4 % mot nesten 11 % året før. Økningen har utelukkende
skjedd på kvinnesiden. Totalt i Valdres er 5,8 % av befolkningen medlem hos oss. Vestre
Slidre har hatt den største medlemsveksten det siste året.
Eksterne møter m.v.
• Møter utenfor Valdres
To internsamlinger for naturforvaltning hos DNT sentralt, DNT Landsmøte i Oslo, møte med
statsråd og embetsverk i OED sammen med Vern Vinda, regionmøte for Innlandet (på Gran),
httedriftsseminar hos DNT sentralt, styreledersamling hos DNT i Arendal
• Møter i Valdres (utenom Stølsruta)
3 møter med Nord-Aurdal Utvikling (under Visit Valdres - vi er representert i styret for
NAU), møte i Valdres Friluftsråd og sammen med foreningen Vern Vinda.
• Møter ang. Stølsruta i Valdres
Det er gjennomført flere møter i forbindelse med etablering av Stølsruta i Valdres. Både med
Valdres natur- og kulturpark, grunneiere/grunneierlag, stølsbrukere, dugnadsgrupper, tilsyn,
kommuner, prosjektleder for Historiske vandreruter, overnattingssteder langs ruta m.m.
Årsmøte for 2018
12. mars var det årsmøte på Valdres videregående skole, med 36 framøtte. I tillegg til
årsmøtet, ble det informert om historisk vandrerute – «Stølsruta i Valdres» og om eget
geografisk arbeidsområde. Tor Harald Skogheim holdt et bildeforedrag om fjelllturer i
Romsdal, blant annet den populære turen over Romsdalseggen.

VEL MØTT
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Jubileumsmarkering i Spektrum 19. januar
Den viktigste ressursen i DNT Valdres er de aktivt frivillige. I forbindelse med «Tidenes
Turfest», 150-årsmarkeringen i Oslo Spektrum 19. januar, fikk våre frivillige tilbud om gratis
billett. 22 av dem meldte seg på, i alt ar vi over 30 fra DNT Valdres som var med på festen.
Det ble en uforglemmelig opplevelse. Hele Norges turdronning, H.M. Dronning Sonja, var
hedersgjest, og Spektrum var fylt med friluftsfolk og artister under ledelse av Anne Lindmo.
Gjennom musikk, bilder og kunstneriske innslag ble historien til DNT fortalt. Det ble også
synliggjort hva DNT er i dag og hva vi ønsker å være i fremtiden. Vi fikk treffe hyttevertskap,
ildsjeler, dugnadsfolk og tillitsvalgte. Blant andre ble valdresjenta Solbjørg Kvålshaugen, som
driver Fondsbu, intervjuet fra scenen. Det var en rekke kjente artister som underholdt.

vil vi også for kommende år forsøke å holde et bredt spenn i vårt turtilbud. Vår turkarusell,
Kremtopper i Valdres, ble også besluttet videreført neste år. Årets karusell fikk en stor økning
i antall besøkende, for neste år vil vi søke å legge inn flere topper som ikke er fullt så kjente,
men likevel helt klart verd tittelen som kremtopper.
Andre emner som ble diskutert på samlingen var hvordan vi skal jobbe videre med
risikovurderinger, og hvordan dette kan gjøres enklere, samtidig som ivaretakelse av både
sikkerheten på turer og kravene til lovverket opprettholdes med den kvalitet vi har hatt
tidligere.
Søndag var det tur til «vår» nye hytte på Tyrisholt, med omvisning og påfølgende rundtur i
området.

Høstmøte/medlemsmøte 23. november
Møtet var på Valdres videregående skole 15.november, med rundt 50 frammøtte. I starten
forklarte styreleder Merethe Lundene tre norske flagg på bordet med følgende:
• at Vinda ikke blir bygd ut
• at foreningen har passert 1000 medlemmer,
• at «Stølsruta i Valdres» ble offisielt åpnet i august
Øystein Dahle (81), oljedirektøren som ble miljøforkjemper, holdt foredrag med tittelen
«Fremtiden – en utfordring for oss alle».
Dahle har i flere tiår reist verden rundt og fortalt om de stadig økende klimautfordringene.
Han var ikke nådig i omtalen av hvor tafatte verdens ledere har vært og er på dette området.
Spesielt karakteristikkene av USAs president egner seg ikke på trykk!
– Vi har ikke ordna noen verdens ting av det som virkelig betyr noe for framtida her på
Jorda. Likevel må vi bare klare det, og ingen problemer er løst av pessimister, var det klare
budskapet fra Dahle, som sa at Norge må gå foran på en helt annen måte enn til nå.
Etter en kort pause med kaffe/kaker, frukt og vann, ble det orientert om Stølsruta, som DNT
Valdres og Valdres natur- og kulturpark (VNK) har fått til i 2018, etter omfattende jobbing.
Ruta er en av 11 såkalte «Historiske vandreruter» i Norge, et samarbeidsprosjekt mellom
Riksantikvaren og DNT sentralt. Prosjektleder Louise Brunborg-Næss orienterte om dette,
og Ina Syversen fra styret i DNT Valdres, som også jobber for VNK, fortalte så om selve
Stølsruta og arbeidet med den. Ruta er 67 kilometer, og går fra Merket i Tisleidalen til Sørre
Hemsing i Vang. Hun sa også at DNT vil invitere folk til å ta på seg et fadderansvar, med
vedlikehold av roder langs ruta.
Til slutt var det trekning av premier for med Kremtoppjakten 2018. I alt 25.721 navn var
notert i bøkene på 12 utvalgte topper. Flotte premier var som vanlig gitt av Sport 1 på Leira.

Tinderangler (medlemsblad)
2 utgivelser på 64 sider hver, ett blad i mars 2018 og ett i november 2018.

Høstmøte for seniorgruppa 6. november
Hele 21møtte opp på Scandic Valdres. Turene i 2018 ble presentert med bilder og
kommentarer. Det ble så planlagt turer for 2019, før Esther Christensen viste bilder og fortalte
fra turen sin til Grønland i sommer.
Turledersamling 13. – 14. oktober
Samlingen ble lagt til Merket, kurssenteret Røde Kors har i Tisleidalen, der forholdene var
lagt godt til rette. Vi var totalt 17 stykker som deltok i planlegging av neste års turprogram, og
ekstra hyggelig var det at flere av de nyutdannede turlederne var til stede.
Vi hadde også en evaluering av årets jubileumssesong, som for vår del har vært et veldig
aktivt år med nesten 100 planlagte aktiviteter. Antall deltagere i snitt har holdt seg relativt
jevnt de siste årene, men vårt mangfold i type turer har økt, noe som er hyggelig. Derfor
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Deler av styret etter
møte og overnatting på
hytta «vår» på Tyrisholt
i oktober. Foto: THS
Infrastruktur og stimerking
DNT Valdres startet året med eget geografisk arbeidsområde. Med dette følger betydelige
arbeid med å få oversikt og vedlikeholde nye roder og de eksisterende.
Hovedfokuset i 2018 har vært på å etablere Stølsruta i Valdres. Et arbeid som er gjennomført
sammen med Valdres natur- og kulturpark og mange frivillige langs hele ruta, fra fjern og
nær. Ruta ble merket fra Tisleidalen (Merket) til Vang (Sørre Hemsing). Det er merket (både
med røde T-er og med stolper med rødt merke), vardet og satt ut informasjonstavler langs
ruta. Ruta er også lagt ut på ut.no. DNT Valdres har inngått avtale om hytte på Tyrsiholt, og
med dette fått sin første hytte. Det gjenstår gjennomgang og flere skilt og mer merking på
Stølsruta, som må gjøres i 2019.
DNT Valdres har aktivt gått ut for å forsterke dugnadsgruppa for å kunne holde ved like
infrastrukturen vi nå har opparbeidet oss.
Friluftspolitikk, uttalelser m.m.
Styret har vedtatt at DNT Valdres slutter seg til Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) gjennom
FNF Oppland. Trond Vatn ble kontaktperson med Tor Harald Skogheim som back-up/støtte.
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Tilslutningen til FNF har kommet etter en lang prosess. En forutsetning vi har stilt er at FNFs
regelverk og praksis endres når det gjelder felles uttalelser, slik at det går tydelig fram hvilke
foreninger som står bak den aktuelle uttalelsen.
Deltakelsen i FNF-nettverket innebærer at vi – gjennom kontaktpersonen – får et stort antall
fellesuttalelser til vurdering. I noen tilfeller gir vi en tilbakemelding om uttalelsen, men
presiserer likevel at vi ikke ønsker å stå som underskriver. Ingen uttalelse blir avgitt med
DNT Valdres som underskriver uten at denne har vært til behandling i styret.
I 2018 har vi konsentrert vårt engasjement om tre friluftslivspolitiske saker:
• Vinda
• Nasjonal ramme for vindkraft på land
• Fjellgrenser
Vinda-saken har fulgt oss gjennom flere år og det ble satt et – i hvert fall foreløpig - punktum
i 2018 ved avslag på søknad om konsesjon. Viktige begivenheter var møtet med statsråd
og embetsverk i Olje og energidepartementet 24. september og markeringen av seieren ved
Stampefossen 7. november med generalsekretærene for DNT og Naturvernforbundet samt
leder av Stortingets Energi- og miljøvernkomité til stede.
Utredningen om nasjonal ramme for vindkraft på land er en sak som har skapt stort
engasjement i mesteparten av landet. Valdres kan bli alvorlig rammet dersom det blir
utbygging i de tre områdene som berører oss. Vi avga en egen uttalelse samt bidro og deltok i
en fellesuttalelse fra FNF.
Gjennom året har vi også deltatt i et nettverk for etablering av fjellgrenser i Valdres sammen
med Valdres Hyttelag, Naturvernforbundet, et par andre foreninger som deltar i FNF samt
engasjerte enkeltpersoner. Det arbeides for å få inn forpliktende grenser i kommunenes
arealplaner etter mønster av markagrensa i Oslo-området. En pressemelding om arbeidet i
vårt nettverk i Valdres ble utarbeidet mot slutten av 2018 med DNT Valdres som en viktig
bidragsyter. Arbeidet fortsetter i 2019.
Heimeside/Facebook
Facebooksida vår hadde ved utgangen av 2018 over 3100 likerklikk. Den nyetablerte gruppa
for DNT ung er i bruk flittig. Det er fortsatt heimesida som er grunnpilaren i vår informasjonskanal i tillegg til Tinderangler. Men facebook benyttes aktivt til å linke artikler fra
heimesida, både om kommende turer, turrapporter og andre nyheter.
Aktivitetsoversikt DNT Valdres 2018 (se fullstendig versjon på heimesida).
I jubileumsåret hadde vi rekordhøye 93 turer på programmet. Med flere turer i DNT Ung som
ikke stod i programmet ved starten av året, kom vi tett opp mot 100 turer totalt.
Fjellsportturene var svært populære også i 2018, og hyggelig var det at vi også i år kunne
tilby trilleturer for de aller yngste.
Totalt for DNT Valdres med alle undergrupper har det vært en gledelig stabil deltagelse i
antall som har vært med på organiserte turer i 2018. Snittet ligger rundt det som har vært
tidligere år, på omkring 12 stykker pr tur, og Barnas turlag var den gruppen med høyest snitt,
omkring 17 stykker pr. tur/aktivitet. Den eneste gruppa som gjennomførte alle sine planlagte
turer var seniorgruppa. I sum er vi veldig godt fornøyde med årets deltagelse i alle grupper.
• Hovedlaget:
34 planlagte aktiviteter, 8 ble avlyst.
• Barnas Turlag: 17 planlagte aktiviteter, 2 ble avlyst
• Seniorgruppa:
16 planlagte turer, ingen ble avlyst!
• DNT Ung:
17 planlagte turer, 1 ble avlyst.
• Vang Turlag:
(lokallag i DNT Valdres) 8 planlagte aktiviteter, 1 ble avlyst
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Kremtoppjakten 2018
Høstferien var siste mulighet for å registrere besøk under årets kremtoppjakt. Vi ser at både
fastboende, hyttefolk og andre tilreisende lar seg motivere til å besøke våre kremtopper. Ved
oppsummering av årets kremtoppjakt kan vi registrere at det totale antall besøkende har økt
med nesten 2800 besøkende, slik at det totale tallet ble over 25.700. Tallet over de som har
besøkt nok topper til å få krus med bilde av Hugakøllen i Vang, har holdt seg relativt stabilt. I
år var det omkring 160 stykker som fikk krus, hvor mange av disse er barn.
Toppene som var med i år var; Bitihorn, Bjødalskampen, Bjørgovarden, Goaren,
Gravolskampen, Grønsennknippa, Hugakøllen, Makalausfjellet, Rundemellen, Skarvemellen,
Spåtind og Vardhovtinden.
Oppstart av DNT Ung Valdres
Det ble holdt oppstartmøter og etablert en DNT Ung Valdres. Det er gjennomført
brattkortkurs og søkt om midler til utstyr. Det ble gjennomført en rekke turer i løpet av året,
og det er etablert en egen facebook-gruppe der turer blir varslet og nærmere omtalt.
Kurs 2018
Det ble gjennomført 5 kurs i 2018; Skredkurs Nordisk, Skredkurs Alpint, Ambassadør- og
grunnleggende turlederkurs, merkekurs for Slidreøya fengsel og merkekurs DNT Valdres.
Kort oppsummering aktivitet og dugnad 2018
Antall gjennomførte turer var i overkant av 80 i jubileumsåret 2018, noe som er klar rekord.
Gjennomsnittlig antall deltakere har vært 12 deltakere pr. tur, omtrent som i 2017. Antall
deltagere på enkeltturene har variert fra 1 til 70
Samlet dugnadsinnsats inkl. styrearbeid og administrasjon er på ca 4100 timer. I 2017 var det
anslått til ca 2500 timer, i 2016 var det 2000 timer og i 2015 ca 2500 timer.
Kremtoppjakten hadde hele 25.721 navn i bøkene (22.972 i 2017). Nesten 160 (ca 150 i 2017)
har klart målet og sendt inn sine registreringer.
DNT Valdres Årsregnskap 2018
Framlagt resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2018 gir etter styrets oppfatning
fyllestgjørende informasjon om økonomien i 2018 og stillingen ved regnskapsårets slutt. Det
har ikke inntruffet hendelser etter regnskapsårets slutt som endrer dette.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 154 264 og total egenkapital ved utgangen av året var
på kr 645 823. Banksaldo pr. 31/12 var kr 755 911.
Vedtatt budsjett var satt opp med et underskudd på kr 93 950. Resultatet er således vel kr 248
000 bedre enn budsjettert. Økt kontingentinngang utgjør nærmere kr 107 000, mens resultat
for aktivitetene DNT Ung og Barnas Turlag er til sammen nesten kr 174 000 bedre enn
budsjettert, hovedsakelig på grunn av svært godt tilslag på søknader om bidrag/tilskudd.
På kostnadssiden er det en samlet merutgift på aktivitetene stimerking og hytte (Tyrisholt)
– begge disse relatert til Stølsruta – på til sammen i underkant av 31 000. Dette er imidlertid
mindre enn hva ruter og hytter bidro med i økt kontingentinngang (DNT har en beregning av
kontingentfordeling som tar hensyn til blant annet hvilket ansvar lokalforeningene har påtatt
seg når det gjelder stier og hytter).
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift og styret er ikke i tvil om at
denne forutsetningen er til stede. Økonomien er meget solid og gir godt rom for satsing på
tiltak som først forventes å gå i balanse/gi avkastning på lengre sikt.
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DNT Valdres sin handlingsplan for 2019

DNT Valdres årsregnskap 2018
Balanse
31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018 31.12.2017

Eiendeler
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Bankinnskudd
Kundefordringer
Sum Omløpsmidler
Sum eiendeler

‐
755 911
60 374
816 286
816 286

Egenkapital og Gjeld
Egenkapital
Gjeld
Forskudd på Medlemskontigent
Leverandørgjeld
Mellomregn Vang Turlag
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

‐
618 832
64 644
683 476
683 476

645 823

491 558

150 000
14 079
6 384
170 463
816 286

147 000
44 239
679
191 918
683 476

Resultatregnskap
Drifsinntekter
Kontingent DNT
Andre inntekter
Renteinntekter

Budsjett 2019

Budsjett 2018

Regnskap 2018

Regnskap 2017

350 000
15 000
6 000
371 000

225 000
20 000
6 000
251 000

331 560
14 868
6 241
352 669

222 991
14 005
6 271
243 267

Sum drifskostnader

35 000
40 000
15 000
85 000
30 000
60 000
5 000
15 000
45 000
15 000
25 000
1 000
15 000
5 000
391 000

48 950
40 000
15 000
85 000
25 000
40 000
5 000
5 000
40 000
15 000
20 000
1 000
‐
5 000
344 950

‐62 663
‐21 841
15 116
64 589
29 021
53 324
‐
13 493
30 044
15 194
22 106
18 871
17 505
3 647
198 405

13 407
31 516
6 094
65 990
25 209
‐
‐
2 634
38 733
16 408
18 464
13 928
‐
4 430
236 813

Resultat

‐20 000

‐93 950

154 265

6 454

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Aktivitet DNT Ung
Aktivitet Barnas Turlag
Aktivitet Seniorgruppe
Aktivitet DNT Valdres
Aktivitet Kremtopper
Aktivitet Stimerking og vandreruter
Aktivitet FTU
Styrearbeide
Eksterne møter
Årsmøte ‐ Medlemsmøte
Medlemsblad Tinderangler
DNT effekter
Aktivitet hytter
Andre Driftskostnader

Forslag nytt styre:
Leder
Nestleder
Styremedlem/sekretær
Styremedlem/web-facebook
Styremedlem/redaktør
Styremedlem/kasserer
Styremedlem/turkoordinator
Vara styremedlem
Vara styremedlem
Revisor
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Merethe Lundene
Trond Vatn
Ina Syversen
Jørgen Wangensteen
Tor Harald Skogheim
Steinar Kvåle
Torkjell Haugen
Svein Helge Skinnes
Mads Wangensten
Kim Tronrud
1

gjenvalg for 1 år
ikke på valg
gjenvalg på 2 år
gjenvalg på 2 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg for 2 år
ikke på valg
gjenvalg for 2 år
gjenvalg for 2 år

Det vises til nettiden https://valdres.dnt.no for den fullstendige handlingsplanen
– Gjennomføre Kremtoppjakten og turprogrammet
– Sørge for god geografisk spredning av turer og aktiviteter
– Prioritere aktiviteter for barn, unge og familier
– Gi god informasjon om ruter og turer
– Gi mulighet for turlederutdanning for ungdommer
– Informere om tilbud til ungdom via Facebook, vurdere også andre kanaler
– Gjennomføre turledersamling
– Følge opp ideer om kajakknaust, samt turledere med interesse for kajakk
– Tilby fjellsportaktiviteter til ikke-kommersielle priser
– Tilby fjellsportturer i turprogrammet med kompetente turledere
– Etablere rutiner for- og finne ansvarlige som kan vedlikeholde rutenettet
– Ferdigstille historisk vandrerute - Stølsruta
– Vedlikeholde eksisterende ruter og vurdere å etablere nye
– Bistå andre aktører ved spørsmål om stietablering og merking
– Arbeide videre med prosjekt: «Skauleis til fjells»
– Etablere rutiner for hytteansvarlig på Tyrishølt, samt betalingsordninger som fungerer
– Vurdere eventuelt samarbeid knyttet til Sabotørruta
– Jobbe friluftspolitisk ved å påvirke og uttale oss i aktuelle saker
– Være en høringsinstans i spørsmål om natur, kulturarv og miljø
– Avklare partnerskapsavtalen med VNK
– Oppmuntre til samkjøring til aktiviteter
– Etablere kildesortering på Tyrishølt, samt sette inn LED-pærer
– Forvalte kulturarv gjennom mer informasjon langs Stølsruta og andre ruter
– Gi informasjon om natur og kulturarv i turbeskrivelser og på turer
– Inkludere ungdom i aktuelle høringer
–	Samarbeid med andre organisasjoner, prosjekter og foreninger som lokale historielag,
støl- og gardsnettverket, Fønhusforeningen o.l.
– Anvende innlandsgis.no eller Askeladden
– De fleste aktivitetene er gratis. Ved egenandel vil den være gunstig for medlemmer.
– Samarbeid med andre aktører, f.eks. kommuner som tilbyr «opplevelseskortet»
– Legge til rette for kompetanseheving gjennom ulike kurs
– Rekruttere flere til dugnadsgruppa
– Samarbeid med andre foreninger og DNT sentralt
– Undersøke muligheter for etablering av arbeidsgruppe under DNT Ung
–	Gjennomføre møte med NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) for å vurdere tilbud
og tilpasninger for folk med funksjonsnedsettelser
– Etablere og vedta HMS rutiner for dugnadsarbeid
– Ha gode rutiner for oppfølging av økonomi i styret
– Benytte oss aktivt av ulike tilskuddsordninger
– Vurdere ansettelse av administrativ ressurs og etablering av hyttefond
– Aktivt bruke Tinderangler, Facebook, Instagram, nettside, ut.no og lokalavisen
– Formidle informasjon om fjellvett og turvett på kurs og turer
– Henvise folk til BUA (Barn, unge, aktivitet) og andre tilbud for utlån av friluftsutstyr
– Samarbeid med turistinformasjonene om våre turer, ruter og aktiviteter
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Turer/aktiviteter
siden oktober 2018:
Nattorientering i Slidre 25. oktober
5 personer inkludert turleder deltok på
turen der vi benyttet oss av stolpejakten
sine stolper og papirkart. Deltakerene
orienterte selv frem til postene, med god
stødig orientering. Det ble nesten en
måneskinnstur, da fullmånen tittet frem
mellom trær og et svakt skydekke.
Steinar Kvåle
Barnas Turlag hadde aktivitetsdag i Skrautvål 3. februar
KDU-dagen i Valdres skisenter ble vellykket, i et utrolig flott vintervær! 32 barn og
voksne var samlet til leik og moro i knirkende kald snø.
Sola varmet godt i akebakken utover dagen. Barna akte på matter i forrykende fart,
gikk natursti på truger, noen gikk litt på ski, og alle koste seg rundt bålet med mat
og varm drikke. På slutten av arrangementet fikk alle premie, som var mandarin og
matboks fra Kiwi samt buff i regnbuens farger!
Katrine Celius

Ferie, festival, kort eller lang tur,
vennehelg, tid med familien?
Vi har alt du trenger for å skape gode minner

ÅPNINGSTID:

10-20 (18)

DNT Ung med båltur til Bilihusknatten 13. desember
Tre deltakere pluss turleder trosset 15-20 minusgrader og hadde en fin tur, med litt
hodelyktbruk, til Bilihusknatten i Skrautvål. Kulden og få påmeldte gjorde at vi tok
en kortere tur enn planlagt, men vi fyrte godt og holdt varmen under stjerner og en
smal månesigd, og koste med pølser og marhsmellows. Ned igjen akte vi på rompebrett, til stor glede og høylydt fryd, mens unormalt mange stjerneskudd drysset over
nattehimmelen.
Morten Helgesen
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300 GRATIS P-PLASSER
4 ladestasjoner for EL-biler

VI HAR ALLTID
R!
OPPHOLDSVÆ

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

HVERDAGSLYKKE

LEIRA I VALDRES ÅPENT 10-20 (18) SPAR OG BILTEMA 08-20 (9-18)
APOTEK 1 MAN-TORS 10-18, FRE 10-20, LØR 10-18 AMFI.NO/VALDRES
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Lokalt engasjemet
Hos oss får du både enkle digitale løsninger og god
personlig rådgiving. Vi jobber hardt for å betjene våre
kunder raskt og har kun 20 sekund ventetid i snitt på
vårt kundesenter.
Vi er også eiet av to lokale stiftelse som sørger for at
vårt overskudd blir igjen her hvor det er skapt.
Barnas Turlag med skøytedag i Begnadalen 3. februar
Årets første «Kom deg ut dag» ble en suksess, med rundt 65 personer innom
Skutemobanen i løpet av dagen. Kjempegøy, i godt samarbeid med Begnadalen IL/
skøytegruppa ved Siw Marie Sollien Nybakke. Mange minusgrader, men noen få
solstråler og fyr i bålpanna bidro også til en hyggelig dag. Mange prøvde seg på
turtippen og vant et kosedyr. Turbo, maskoten til DNT, kom også innom. Han hadde
med matboks som gave til alle barna, og alle kunne nyte solbærtoddy, klementiner
og sjokoladekake som arrangørene serverte.
Anne Norstad
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Spør oss om et uforpliktende tilbud
Velg en bank som bryr seg!
91503202
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Kurs i 2019
Alpint skredkurs helgene 1. - 3. mars og 15. – 17. mars
Randonee-kjørere vil ha stort utbytte av et slikt kurs, da det henvender seg til de som
ferdes i bratt terreng ved toppturer på ski og skikjøring utenfor løyper.
Kurset går over en helg, fredag kveld teori inne, og ute hele dagen lørdag og søndag
med avslutning kl 1500. Kurset gjennomføres i Valdresregionen/Vaset.
Kursene er gratis for turledere i DNT Valdres som leder vinterturer. For andre
medlemmer i DNT Valdres er prisen 750 kr. Øvrige deltagere betaler 1500 kr.
Overnatting og mat er ikke medregnet da DNT Valdres forutsetter at deltagerne
bor i nærheten av kursstedet og reiser hjem hver dag. Deltagere med eventuelt
behov for overnatting ordner dette selv. Kursene legger også opp til aktivitet både
fredag og lørdag kveld samt hele dager både lørdag og søndag ute i fjellet. På disse
kursene brukes kun randoneeutstyr. Nedre aldersgrense er 16 år. Kursene holdes av
NF-godkjent skredinstruktør, og klassifiseres som krevende.
Detaljert beskrivelse og lokalisering blir sendt kursdeltagerne etter fristen.
Påmeldingsfrist: 17. februar (for første kurs)
Påmelding/info: Torkjell Haugen torkjell.haugen@dnt.no
Lyst til å bli turleder? Vi tilbyr kurs 25. – 26. mai
Har du lyst til å lære mer om turliv, og om å ta andre med ut på tur? Denne helga
arrangerer vi grunnleggende turlederkurs i DNT Valdres. Ved behov gjennomfører
vi ambassadørkurs i forkant av turlederkurset, det er obligatorisk for alle som ikke
har dette fra før. Kurset er åpent for alle medlemmer i DNT. Under kurset vil du
lære mer om turlederrollen, omplanlegging og organisering av turer, bruk av kart og
kompass, bekledning, mat og drikke, utstyr med mer.
Kursbase er Valdres Folkehøgskule på Leira, hvor vi har teoridelen. Så blir det ut i
området rundt Leira for å drive praktiske øvelser som turleder.
For mer informasjon følg med på våre nettsider, eller kontakt kursholder.
Mer informasjon sendes når påmeldingsfristen er gått ut. Kurset klassifiserer som
middels.
Påmeldingsfrist: 29. april, til kursholder:
torkjell.haugen@dnt.no
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Lyst til å merke og skilte stier? Bli med på merke-/vardekurs 15. – 16. juni
Dugnadsarbeid er trivelig! Og DNT Valdres har stort behov for turglade folk som vil
bidra med innsats for å opprettholde vårt allsidige og flotte stinett. Derfor holder vi
kurs i merking og vedlikehold av turstier. Kurset gjennomføres med teoridel lørdag
formiddag, og praktisk arbeid resten av dagen samt på søndag.
Kurset holdes på et lett tilgjengelig sted på Stølsvidda, bestemmes senere. Det blir
en teoridel inne samt praktisk arbeid ute med merking/varding av Stølsruta.
Nødvendig utstyr: Skrivesaker, dagstursekk, mat, termos samt klær og fottøy for
uteliv siden det også blir praktisk arbeid i felten (merking, vardebygging).
Mer informasjon blir sendt til de påmeldte i juni, også sted for oppmøte.
Kurset er gratis. Kursdeltakerne dekker selv reise til/fra. Avtal evt. samkjøring med
hverandre når deltakerlisten er sendt ut.
Oppmøte: kl 10 på lørdag (på angitt sted), avslutning ca kl 16 hver dag.
Påmeldingsfrist: 3. juni til: Torkjell Haugen		
torkjell.haugen@dnt.no
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Turprogram 2019 – HOVEDLAGET
24.03 Skitur til Tapptjerdalen (evt. 23/3)
Fra Stuveli (se atkomst under) går vi i skuterspor til stølen ved Røssjøen. Skispor/
skuterspor (?) videre nord-nordøst for Svarthamarknatten og til Tapptjerndalen. Her
rast ved bua satt opp der to norske heimefrontkarer falt i en trefning 2. verdenskrig.
Avhengig av vær/føre tar vi en mer østlig rute tilbake. Totalt 25 – 30 km t/r, og ca.
6-7 timer, avhengig av rute og føre.
Vi anbefaler fjellski, klær for fjelltur (anorakk mv.) I en tursekk tar du med drikke,
matpakke, sitteunderlag og ekstra genser/dunjakke, gjerne også ekstra skihansker/
votter – samt aktuell skismurning for dagen
Oppmøte: kl 10 på parkering ved Stuveli. For å komme dit: Kjør opp mot
Smiugardsbygden i Etnedal. Vegen tar av nordvest fra der vegen går videre mot
Lenningen og Gausdal. Ta med kontanter for bom og parkering (50 + 20 kr). Videre
så langt vegen er brøyta mot Stuveli (5 km fra bom). Ca 1 t fra Fagernes.
Kart: Norge-serien 10049 Fagernes og 10057 Espedalen, evt. kart over Langsua
Påmeldingsfrist: 18. mars kl 22
Turleder/info: Trond Vatn 918 60 320

trond.vatn@gmail.com

30.03 – 31.03 Overnattingstur til Tomashelleren (DNT)
DNT-hytta i fjellet mellom Vang og Bygdin ligg høgt og fritt, med flott utsyn.
Turstart er ved alpinanlegget i Raudalen, der vi tek heisen opp i vel 1000 moh.
Så i jamn stigning oppover Slettefjell mot Belgjenøse, den kvite «pyramiden».
Vidare vestover oppe på fjellplatået, litt ned på sørsida av Skræmetindane, så ut
mot og over Rysntjednet. Til slutt rundar vi sør for fjellet Tomashelleren, som
sjølvbetjeningshytta med bortimot 20 sengeplassar har namn etter.
Heimturen kan leggjast på fleire måtar, vêret samt form i gruppa vil avgjere.
Eit alternativ er å delvis fylgje fjellryggen nordover, og gå bortom toppen av
Mugnetinden, før vi set kurs utover att mot Slettefjell og Raudalen.

I Tapptjerndalen. Foto: Trond Vatn

Vanlege fjellski er best, og det er nødvendig med god skierfaring og bra form. Og
fullt utstyr for vinterfjellet. Meir info. ved kontakt med turansvarleg.
Kvar enkelt betaler for skiheisen opp, og for mat/overnatting - elles gratis.
Påmeldingsfrist: 26. mars
Turleiar/info: Tor Harald Skogheim

996 90 793

thskogheim@gmail.com

Snart framme ved Tomashelleren. Foto: THS
20

21

30.03 Randoneetur til Mugnetind
Turstart inni Skredbergo. Først følger vi den ubrøyta veien, og så langs sommerruta
til topps (ca. 3 t), og får fantastisk utsikt mot Jotunheimen.
På tilbaketuren er det flere alternativer. Lettest å følge samme vei som opp. Også
aktuelt å kjøre vestover mot Skavletjern. Ved gode og stabile snøforhold kan man
kjøre ned på østsida av toppen. Der er det bratt og det kreves gode ferdigheter. Skal
en ha skikkelig glede av turen, er det best med randoneeutstyr og sikkerhetsutstyr i
tilknytning til det.
For først og fremst er dette en randoneetur, men skal en bare gå opp og ned samme
rute, er det også greit med fjellski.
Pris: 300 kr pr. deltager (200 kr for medlemmer av DNT Valdres).
Oppmøte: kl 10 ved bommen for Slettefjellvegen (forbi Beito/Skredbergo).
Påmeldingsfrist: 27. mars kl 18
Turleder/info: Svein Helge Skinnes 481 07 795

06.04 Randoneetur til Skørsnøse i Vang (evt 07.04)
Skørsnøse (1453 m) er en flott randotopp ved Tyinkrysset som i tillegg byr på en
herlig utsikt over Valdresfjell og Jotunheimen. Er vi heldige med snøforholdene
er nedkjøringen riktig flott, fra snaufjell til spredt bjørkeskog i bunn. Dersom
snøforholdene er gode, kan det hende vi tar en tur nummer to den beste kjøringen,
alternativt en tur opp mot Stølsnøse.
Pris: 300 kr pr. deltager (200 kr for medlemmer av DNT Valdres)
Utstyr: Toppturski. Skredutstyr inkl. spade. Egnede klær samt mat og drikke.
Skredutstyr kan eventuelt leies. Tidsbruk: 5-6 timer, stigning: Ca. 550 meter.
Påmeldingsfrist: 31. mars. Maks 6 deltakere. Møtested og – tid avtales.
Turleder: Morten Helgesen
479 07 848
forlagspudding@hotmail.com

28.06 Åpning av tursti til Fønhusgamma under Fønhusdagene
Offisiell åpning er kl 18, ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen, på
parkeringsplassen i Smørholet. Rett etterpå starter den ca 3 km lange gåturen mot
gamma. Arrangementet er i samarbeid med Fønhusforeningen.
Mikkjel Fønhus bygde to gammer på Veståsen ved Hølera som han brukte under
jakt og fiske, og for å hente inspirasjon til bøkene sine. Begge gammene lå under
Øyvasseterhøgda, et par timers gange fra hjemstedet Nissebakken.
Den ene gamma er fortsatt intakt, og det er merket en ny tursti dit som skal åpnes i
forbindelse med denne turen. Lurt å ha skotøy som tåler litt vått.
Adkomst til Smørholet: Fra E16 via Lundebygda og Sameigevegen (kjør ca. 8 km
sørover fra Bagn. Ta til høgre opp Lundebygdvegen og Sameigevegen ca. 10 km.
Bompassering etter ca. 2 km). Følg skilt og kjør inn på Smørholvegen og over brua.
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Randoneekjøring ned fra Skørsnøse i Vang. Foto: Morten Helgesen

Rester av gamma etter
Mikkjel Fønhus.
Foto: Mikael Olmhus
Følg veien opp til parkeringsplass. Det er også mulig å komme via Bagn Vestås til
Sameigevegen og Smørholvegen. Her er det også bompasseringer).
Oppmøte: kl 18 ved parkeringsplassen i Smørholet (se beskrivelse over).
Turleder/info: Merethe Lundene 958 45 648
lundene@online.no
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På Kvithovd, mot
Vestre Slidre. Foto:
Anne-Lise Kvåle.
30.06 Bli med til Kvithovd - min Kremtopp
Kvithovd er Nord-Europas høyeste åskam med granskog helt opp, (på 1001 m).
Fra toppen, som er skille mellom Øystre og Vestre Slidre, er det praktfull utsikt ned
til bygdene på begge sider. Her ligger et tidligere hotell reist ca. 1890, som hadde
sengeplass til 10 gjester. Hotellet brukes nå til fritidsbustad.
Ungdomslaget har en hytte like ved. Videre er det en trevarde fra vikingtiden (ca år
950). Den er sjølsagt restaurert, men er tilnærmet lik den opprinnelige.
Det er flere rutevalg opp. Vår tur går fra Slidrestølene i Vestre Slidre, til toppen, og
samme veg tilbake. Delvis kjerreveg og noe på sti, ca 3 km å gå en vei. Hele turen
tar 5 timer. Da har vi god tid på toppen til en omvisning på alle punktene.
Oppmøte: kl 12 på Slidretun, samkjøring til Slidrestølene
Påmeldingsfrist: 28. juni
Turleder: Anne-Lise Kvåle 997 48 131
splannelise@gmail.com
30.06 Sosial padling i Aurdalsfjorden for kano- og kajakkfrelste i alle aldre
Vi sjøsetter kajakk og kano på halvøya på sørsiden av vannet.
Aurdalsfjorden er en del av Begnavassdraget i omgivelser med bratte skogkledde
fjellsider på begge kanter. Vannet er stedvis ganske smalt, med stedvis sterk strøm
nedover. Turen vil derfor gå motstrøms for en avslappende ferd på returen. Dette er
en av de flotteste padleturene i Valdres.
Man må selv eie, leie eller låne kano og uerfarne kanopadlere kan få veiledning.
Kajakkpadlere må inneha «våttkort». Medbragt redningsvest i riktig størrelse er obligatorisk for alle deltagere og man kan ikke være med uten.
Program: Vi padler i følge og går i land på øyer for å nyte egen medbrakt niste. Ved
tørt oppholdsvær vil turledere medbringe grill. Klær etter værforhold.
Oppmøte: kl 11 ved Aurdal Fjordcamping
Påmeldingsfrist: 14. juni
Turleder: Gøril Kolbjørnshus
977 37 452
frubergheim@gmail.com
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05.07 - 07.07 Fjelltur og Yoga-helg på Merket i Tisleidalen
Sammen med yoga-instruktør Linda Elizabeth Wickstrøm arrangerer vi fjelltur med
yoga. Linda holder til vanlig yogatimer på Friskis og Svettis Valdres.
Kombinasjonen yoga, tur og hyggelig felleskap gjør godt for både kropp og sjel.
yoga gir en sterkere kropp, du får bedre balanse og konsentrasjon. Øvelsene utføres i
relativt rolig tempo, og vi har fokus på pust, balanse og bevegelighet.
Fredag: Oppmøte kl 10 på Merket. Vi starter med en fjelltur rett etter ankomst
(innsjekk etter turen). Det blir yogaøvelse etter fjellturen, før middag.
Lørdag: Vi starter med yoga, det blir fjelltur på dagen, og yoga før middag.
Søndag: Vi starter med yoga, så fjelltur på dagen, og hjemreise etter fjellturen.
Kart: Fagernes (Norges Serien)
Pris: 1.940,- Inklusive helpensjon (middag på fredag; frokost, lunsj og middag på
lørdag samt frokost og lunsj på søndag). Dessuten 1 sett sengetøy og 2 håndklær per
person samt 3 turer i området ved Merket + 4 yogaøkter.
Påmeldingsfrist: 6. juni. NB: Hund ikke tillatt på denne turen
Turansvarlig/info: Steinar Kvåle 928 91 245
kvaale.steinar@gmail.com
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Juli/august - Uranostinden via sørryggen
Uranoseggen fra sør er blant de flotteste ryggtraversene i Jotunheimen, variert og
luftig i storslagne omgivelser. Utsatt og krevende tur (klatring grad 2-3).
Med utgangspunkt i Koldedalen går vi opp ryggen fra sør med sikring på de mest
utsatte stedene. Det blir anledning til å besøke Slingsbytinden (2026 m) for de som
ønsker det. Returen går i taulag ned Uranosbreen. Tidsbruk: 9-10 t.
Turen krever ingen spesielle forkunnskaper, men man bør være i brukbar form og
komfortabel med bratt, ulendt og luftig terreng.
Utstyr: Sele, hjelm, stegjern og isøks. Kan leies om man ikke har.
Pris: 1500 pr. pers. (750 for medlemmer av DNT Valdres)
Påmeldingsfrist: 16. juni. Maks 3 deltakere. Oppmøte avtales direkte.
Turleder:
Morten Helgesen 479 07 848
forlagspudding@hotmail.com
Juli/august - Torfinnstindtraversen. (jfr tekst 1/2018 s 30)
Torfinnstindtraversen er en av klassikerne i Jotunheimen, og kanskje den mest
kjente klatreturen i Gjendealpene. Går over tre 2000-metertopper. Luftig og
krevende (klatring grad 2-3), og fire til dels lange rappeller. Tidsbruk: 9 - 10 t. Turen
forutsetter at man er i bra form. En stor fordel å ha prøvd å rappellere.
Utgangspunktet ved Bygdin ligger en båttur med MB Bitihorn eller ca. 3 t gange fra
parkeringen ved Fagerstrand. Turen anbefales derfor i kombinasjon med minst en
overnatting i telt eller på den selvbetjente DNT-hytta Torfinnsbu.
Vi går bratt opp lia og via rennesystemer til Øystre Torfinnstinden. Fra Øystre
til Midtre er det en rappell og en del småklyving. Fra Midtre til Vestre er det tre
rappeller og noe klyving. Ned fra Vestre er det et kort luftig parti før nedgang.
Utstyr: Sele, hjelm, taubrems/rappellåtter. Kan leies om man ikke har.
Pris: 1900 pr. pers. (950 for medlemmer av DNT Valdres)
Påmeldingsfrist: 16. juni. Maks 3 deltakere. Oppmøte avtales direkte.
Turleder:
Morten Helgesen 479 07 848
forlagspudding@hotmail.com

Spennende rygg mot Uranostinden. Foto: Morten Helgesen.

Mange rappeller på Torfinnstindtraversen. Foto: Morten Helgesen.
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14.07 Skjøld i Vang (Kremtopp i år)
En tur med fantastisk utsikt mot Jotunheimen og ned mot bygda Øye. Det er grei
atkomst langs en hvitmerket sti stort sett hele veien. Selve turen er ca. 9 km, det er
ca. 550 høydemeter stigning. Turen tar omkring 4 timer t/r.
Turstart ved Soleistølen i frodige og vakre Skakadalen. Stien snor seg oppover fjellet
langs en bekk. Etter hvert i litt slakere terreng, og så på en slak fjellrygg videre
nordover mot toppen Skjøld.
Vi følger samme rute tilbake, eller vi kan ta turen bort til Bergsfjellets høyeste punkt
(1611 moh.), men det ser vi an med vær og ønske fra turdeltagerne.
Oppmøte: kl 10 ved YX-stasjonen i Vang, samkjøring innover Skakadalen.
Påmeldingsfrist: 8. juli
Turleder/info: Torkjell Haugen
928 98 598
torkjell.haugen@dnt.no

03.08 Dagstur langs delar av «Stølsruta» i Vestre Slidre
Turen går i kupert terreng frå Nøsen til Jaslangen, og tek om lag 2 - 2,5 time. Den
går same helga som Stølsfestivalen på Vaset.
Fleire alternativ for retur: Å gå attende til Nøsen, bli kjørt attende til bilen, å gå
vidare langs Stølsruta i eigen regi, eller stølsbesøk.
Det er høve å besøke ein støl i aktiv drift på Jaslangen, der turleiar er budeie.
Ta med matpakke, så byr budeia/turleiar på ekte stølskaffe, eller anna drikke.
Dei som ynskjer kan få vere tilstades under kveldsmjølkinga også.
Oppmøte: kl 13 på parkeringa ved Nøsen, langs Panoramavegen
Påmeldingsfrist: 27. juli kl 22
Turleiar/info: Geoline van Kuyk 906 09 505
lindeku@icloud.com

05.08 – 09.08 Vandring langs hele «Stølsruta i Valdres»
Turen er på 65 kilometer, fordelt på fire dagetapper. Start er ved Merket i
Tisleidalen, og vi går over Stølsvidda, forbi Syndin og ned til Hemsing bru i Vang.
Den historiske vandreruta Stølsruta i Valdres følges stort sett stier som knytter
stølene sammen. Her har folk og dyr ferdes i uminnelige tider. Her finnes spor etter
kontinuerlig bruk fra steinalderens veidekultur fram til i dag. Vi vandrer i stølsriket
med aktivt stølsliv, hunder er derfor ikke tillatt på denne fellesturen.
Starttidspunkt er satt for å ta buss fra Fagernes til Tisleidalen om kvelden for
overnatting, vandreturen starter på morgenen 6. august.
Slutt-tidspunktet er satt for siste buss fra Hemsing bru med ankomst Fagernes. Her
kan det være mulig at vi kan rekke en tidligere buss.
Angående overnatting så legger vi opp til å benytte oss av de fasiliteter som finnes
underveis, men en natt i telt/lavo kan påregnes.
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Blant annet ved Jaslangen følger Stølsruta de gamle stiene der dyr og folk har ferdes
gjennom lange tider: Foto: Geoline van Kuyk
Turpris: Er ikke avklart på skrivende tidspunktet, kontakt turleder for pris.
Avbestilling: Vi følger overnattingsstedene sine regler.
Oppmøte: 5. august kl 17 på Merket i Tisleidalen (det går buss fra Fagernes)
Påmeldingsfrist: 9. juli kl 21
Turleder: Steinar Kvåle 928 91 245 kvaale.steinar@gmail.com
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Mot Storehødn.
11.08 Kjerringkjeften og Storehødn i Hemsedal
Velkommen til 2 nye Hemsedalstopper!
Første etappe, fra 1060 moh ved Leinestølane og opp til Veslehødn (1300 moh) er
lett og spektakulær. Vi ser Hydnefossen med sine 140 meter høye vannfall, og om
du tør, går ut på luftige Kjerringkjeften, som er en del av Veslehødn. Deretter tar vi
neste topp: Storehødn (1482). Vi følger god sti og et kort, bratt parti på østsida av
fjellet opp til toppen. Der er det fin utsikt mot Golsfjellet, Ål og hele Hemsedalen.
Turen fortsetter ned på vestsida, som er slakere, og gir en fin rundtur. Det er gode
bademuligheter i Hødnetjern på vei tilbake til bilen.
Dette er en delvis krevende og 9 km lang 6 timers tur på vestsida av dalen.
Oppmøte: kl 09.30 på p-plassen på Hestanåne, Lykkjavegen (ca 8 km fra Lykkja retning Ulsåk). Felleskjøring videre til enden av bomveien ved Leinestølan.
Påmeldingsfrist: 5. august
Turleder: Anne-Katrine Norbye
930 08 516
a.k.b.norbye@gmail.com
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DATO
DAG GRUPPE
TURMÅL
22.jan
Tir
Seniorgruppa Måneskinnstur på Kruk, gåtur
3.feb
Søn
Barnas Turlag Kom deg ut ‐ dagen, aking/mat på bål
3.feb
Søn
Barnas Turlag Kom deg ut ‐ dagen, skøytedag på Skutemobanen
3.feb
Søn
Kom deg ut ‐ dagen, Skitur, Skardåsen
3.feb
Søn
Vang Turlag Kom deg ut ‐ dagen, Eggeåsen
12.feb
Tir
Seniorgruppa Skitur i oppkjørte løyper, Vaset
19.feb
Tir
Måneskinnstur Skardåsen, ski
1.mar
Fre
Seniorgruppa Skitur utenfor alfarveg på Skardåsen, Nord‐Aurdal
3.mar
Søn
DNT Ung
Airboarding, Beitostølen kl 1630, Øystre Slidre
15.mar
Fre
Seniorgruppa Skitur Tansbergrunden, Øystre Slidre
17.mar
Søn
Barnas Turlag Aking, ski og bål, Nord‐Aurdal
23.mar
Lør
Vang Turlag Rundtur ved Grindafjell, Vang
23‐24.mar Lør‐Søn DNT Ung
Skitur med overnatting på Sulebu, Vang
24.mar
Søn
Skitur til Tapptjerndalen, Nord‐Aurdal
30.mar
Lør
Randonee Mugnetinden, Vang
30‐31.mar Lør‐Søn
Raudalen/Tomashelleren, Vang
7.apr
Søn
Barnas Turlag Akedag, Åsemyra, Sør‐Aurdal
6.apr
Lør
Randonee Skørsnøse, Vang
9.apr
Tir
Seniorgruppa Skitur Store Nuten, Øystre Slidre
24.apr
Ons Seniorgruppa Mugna, Vang
27.apr
Lør
Seniorgruppa Vårskitur i Øvre Heimdalen, alternativt 3. mai
27.apr
Lør
Vang Turlag Vårskitur Rasletinden, Vang
14.mai
Tir
Seniorgruppa Vardeberget, Nord‐Aurdal
21.mai
Tir
Seniorgruppa Sykkeltur Fagernes ‐ Bjørgo t/r, Nord‐Aurdal
22.mai
Ons Barnas turlag Kveldsmattur til Køltjern, Nord‐Aurdal
25.mai
Lør
Seniorgruppa Kalvedalen, Vang
28.mai
Tir
Seniorgruppa Fodnesåsen, Nord‐Aurdal
11.jun
Tir
Seniorgruppa Ranheimsåsen, Nord‐Aurdal
15.jun
Lør
Barnas Turlag Makalaus ‐ kremtopp, Nord‐Aurdal/Sør‐Aurdal
16.jun
Søn
Padletur, Aurdalsfjorden, Nord‐Aurdal
16.jun
Søn
Vang Turlag Vettisfossen, Årdal
18.jun
Tir
Seniorgruppa Køltjern, Ranheimsbygda, Nord‐Aurdal
22.jun
Lør
Barnas Turlag Smørlifjell, Nord‐Aurdal
24.jun
Man BT/DNTUng Flåteferd Begna, Sør‐Aurdal
28.jun
Fre
Fønhusgamma, Øyvasshøgda, Sør‐Aurdal
28.jun
Fre
Barnas Turlag Tacofredag i gapahuken på Leira, Nord‐Aurdal
30.jun
Søn
Kvitehovd ‐ kremtopp, Vestre Slidre
jul/aug
Fjellsportturer Torfinnstraversen & Uranosryggen
2.jul
Tir
Seniorgruppa Falken i Tisleidalen, Nord‐Aurdal
5‐7.jul
Fre‐Lør
Yoga og turer med base på Merket i Tisleidalen
9.jul
Tir
Seniorgruppa Fagerdalen, Vang
14.jul
Søn
Skjøld ‐ kremtopp, Vang
29‐30.jul Man‐Tir Seniorgruppa Aurlandsdalen, Aurland
3.aug
Lør
Stølsruta Nøsen ‐ Jaslangen med stølsbesøk
5‐9.aug Man‐Fre
Stølsruta, Nord Aurdal‐Vestre Slidre‐Vang
11.aug
Søn
Kjerringkjeften, Veslehødn & Storehødn, Hemsedal
13.aug
Tir
Seniorgruppa Gjendesheim Hamnhåmåren
13.aug
Tir
Kajakktur på Yddin, Øystre Slidre
16.aug
Fre
Barnas Turlag Overnatting i hengekøye/gapahuk, Nord‐Aurdal
17.aug
Lør
Seniorgruppa Sykkeltur Stølsvidda, Nord‐Aurdal
18.aug
Søn
Nystølvarden, Gol
19‐21.aug Man‐Ons Seniorgruppa Hardangervidda, Hol
21.aug
Ons Barnas Turlag Mat på bål‐ og blåbærtur i Aurdal, Nord‐Aurdal
24.aug
Lør
Synshorn og Fagerdalen ‐ kremtopp, Vang
24‐25.aug Lør‐Søn Barnas Turlag Miniekspidisjon Spåtind, Etnedal
25‐30.aug Søn‐Fre
Perler i Jotunheimen, Lom/Luster/Årdal
27.aug
Tir
Seniorgruppa Bessheim ‐ Bessvatnet ‐ Russvatnet, Vågå
1.sep
Søn
Barnas Turlag Kom deg ut‐dagen, Makalausfjellet, Sør‐Aurdal
1.sep
Søn‐Fre
Kom deg ut‐dagen, Skaget ‐ kremtopp Øystre Slidre
1.sep
Søn
Vang Turlag Gamle årdalsvegen, 1000‐meteren i Årdal
3.sep
Tir
Seniorgruppa Melbyfjellet, Øystre Slidre
7.sep
Lør
Barnas Turlag Goaren, Etnedal
8.sep
Søn
Svarteknippa Skyrifjellet, Vang
10.sep
Tir
Seniorgruppa Mugnetind, Vang
8.okt
Tir
Seniorgruppa Fagernes ‐ Ranheimsbygda, Nord‐Aurdal
31.okt
Tor
Barnas Turlag Alternativ Halloween, Nord‐Aurdal
7/8.Des
Lør/Søn
Førejulstur, Valdresflya Øystre Slidre
GRAD

Oppmøte 1100, Valdres skisenter Skrautvål
Oppmøte 1200, Skutemobanen Begnadalen
Oppmøte 1100, Valdres skisenter Skrautvål
Se Vang turlags hjemmeside
Oppmøte 1015, Shell Fagernes.
Oppmøte 1900, Valdres skisenter Skrautvål
Påmelding 28. feb
Mer info på Facebook DNT Valdres
Oppmøte 1000, Shell Fagernes.
Oppmøte 1200, Aurdal idrettsbane
Se Vang turlags hjemmeside
Mer info på Facebook DNT Valdres
Påmelding 18. mar
Påmelding 27. mar
Påmelding 26. mar
Oppmøte Åsemyra 1200
Påmelding 31. mar
Oppmøte 1000, Shell Fagernes.
Påmelding 31. mar
Påmelding 25. apr
Se Vang turlags hjemmeside
Oppmøte 1800, Shell Fagernes
Oppmøte Valdres folkemuseum 1030
Oppmøte 1700 saga i Ranheimsbygda
Oppmøte 1100 Skrebergo
Oppmøte 1800, Valdres Auto
Oppmøte 1700, Shell Fagernes
Påmelding 14. jun
Påmelding 14. jun
Se Vang Turlags hjemmeside
Oppmøte 1800, Bedehuset Ranheimsbygda
Oppmøte Sørre Smørlie 1200
Påmelding 17. jun
Oppmøte 1800, Smørhole Bagn vestås
Oppmøte 1700, gamle statsjonen på Leira
Påmelding 28. jun
Dato se vår hjemmeside. Påmelding 16. jun
Oppmøte 0900, Shell Fagernes.
Påmelding 6. jun
Påmelding 8. jul
Påmelding 8. jul
Påmelding 15. jul
Påmelding 27. jul
Påmelding 9. jul
Påmelding 5. aug
Oppmøte 0930, Shell Fagernes
Påmelding 11. aug
Oppmøte fra 1630, Idrettsbanen i Aurdal
Påmelding 15.aug
Oppmøte 1000, Shell Fagernes.
Påmelding 4. aug
Oppmøte 1700, Idrettsbanen i Aurdal
Påmelding 22. aug
Påmelding 18. aug
Påmelding 15. jun
Påmelding 25. aug
Oppm 1200, Eidvasstølen el Tverrbergvegen
Påmelding 29. aug
Se Vang Turlags hjemmeside
Oppmøte 1045, Kiwi Beitostølen
Påmelding 6. sep
Påmelding 5. sep
Oppmøte 0930, Shell Fagernes.
Oppmøte 1000, Shell Fagernes.
Oppmøte 1700 på Turmo i Aurdal
Påmelding 1. des

Enkel tur

Krevende tur

TELEFON
975 61 507
984 83 268
974 86 820
975 22 091
909 45 485
997 14 328
481 07 795
481 42 002
479 07 848
481 42 002
414 20 682
909 45 485
479 07 848
918 60 320
481 07 795
996 90 793
974 86 820
479 07 848
918 18 842
918 18 842
481 42 002
909 45 485
975 61 507
481 42 002
996 90 799
924 31 969
922 03 247
918 18 842
926 24 165
977 37 452
909 45 485
975 61 507
984 83 268
958 45 648
958 45 648
901 94 830
997 48 131
479 07 848
975 61 507
416 97 914
924 31 969
928 98 598
918 18 842
906 09 505
928 91 245
930 08 516
918 18 842
996 90 793
901 94 830
481 42 002
948 08 703
918 18 842
901 94 830
416 97 914
979 52 100
930 08 516
481 42 002
901 94 830
996 90 793
909 45 485
924 31 969
926 24 165
996 90 793
918 18 842
975 61 507
414 20 682
479 07 848

Svært
krevende

TURLEDER/KONTAKT
Kari Borgny Fjelltun
Katrine Celius
Anne Norstad
Anne Reidun Tvenge
Dagny Britt Frøyen
Marit Brenna
Svein Helge Skinnes
Bjørn Vegard Johnsen
Morten Helgesen
Bjørn Vegard Johnsen
Anne Marte Hippe‐Gjevre
Dagny Britt Frøyen
Morten Helgesen
Trond Vatn/Marit Sæbu
Svein Helge Skinnes
Tor Harald Skogheim
Anne Norstad
Morten Helgesen
Ester Christensen
Ester Christensen
Bjørn Vegard Johnsen
Dagny Britt Frøyen
Kari Borgny Fjelltun
Bjørn Vegard Johnsen
Gunhild Rogstad Storsæter
Beate Sunde Knutsen
Olaug Tronsplass
Ester Christensen
Dienne Bjørneng
Gørill Kollbjørnshus
Dagny Britt Frøyen
Kari Borgny Fjelltun
Katrine Celius
Merethe Lundene
Merethe Lundene
Ina Syversen
Anne Lise Kvåle
Morten Helgesen
Kari Borgny Fjelltun
Linda Wickstrøm
Beate Sunde Knutsen
Torkjell Haugen
Ester Christensen
Geoline Jaslangen
Steinar Kvåle
Anne Katrine B. Norbye
Ester Christensen
Tor Harald Skogheim
Ina Syversen
Bjørn Vegard Johnsen
Tormod Dahlen
Ester Christensen
Ina Syversen
Linda Wickstrøm
Per Arne Bjørneng
Anne Katrine B Nordbye
Bjørn Vegard Johnsen
Ina Syversen
Tor Harald Skogheim
Dagny Britt Frøyen
Beate Sunde Knutsen
Dienne Bjørneng
Tor Harald Skogheim
Ester Christensen
Kari Borgny Fjelltun
Anne Marte Hippe‐Gjevre
Morten Helgesen

Middels tur

Naturopplevelser for livet

PÅMELDING / OPPMØTE

Mer informasjon om turene i medlemsbladet Tinderangler (1/2019), på våre hjemmesider www.dntvaldres.no og på
facebook.com/dntvaldres. For Vang Turlag se vangturlag.org og facebook.com/vangturlag. Endringer i turprogrammet kan
oppstå, følg derfor med på nettsiden. Ved spørsmål om turene kontakt turleder. Ved andre spørsmål kan du sende e-post til
valdres@turistforeningen.no, barnasturlag@dntvaldres.no, ung@dntvaldres.no eller til post@vangturlag.org

TURPROGRAM 2019

Snart attende ved Yddebu etter padling rundt Yddin. Foto: THS
13.08 Kveldstur med kajakk på Yddin
Vatnet Yddin i fjellet i Øystre Slidre ligg 854 moh, men likevel ope og fritt med
utsyn mot Skaget og andre fjell i nord, tidvis også mot Slettefjell i vest.
Sjølve padlinga rundt vatnet tek om lag ein time i roleg turtempo.
Litt før Yddin Fjellstogo tek vi sideveg mot høgre, ned til Yddebu. Her er det laga
fint til med parkering og plass for å ta ut båtar av alle slag. Vi padlar opp den vide,
stille kanalen og ut i sjølve Yddin, og tek så runden rundt heile vatnet. Ved fint vêr
er det fleire plassar å ta i land for triveleg pause, og bading for den som vil. Ta med
evt mat/drikke og utstyr elles.
Du må ha eigen kajakk, vest og årer – og ha våttkort eller god padleerfaring.
Oppmøte: kl 17 ved Coop på Heggenes, samkjøring vidare (bom mot Yddin).
Påmeldingsfrist: 11. august
Turleiar/info: Tor Harald Skogheim 996 90 793 thskogheim@gmail.com
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18.08 Fottur til Nystølvarden (1296 m)
Fotturen starter ved Vardhovd (1030 moh), og går på lettgått sti gjennom
fjellbjørkeskog, og etter hvert i slakt stigende fjellterreng til Dugurdstjernet, (1232
moh) der vi har pause i ei trivelig lita hvilebu. Etter pausen greitt videre på stien,
men litt utfordrende stigning på slutten, fram til målet, Nystølvarden.
Retur langs annen rute, på god sti tilbake til startstedet. Tidsforbruk ca. 3 timer.
Turlengden er ca. 8 km. Kart: Nordeca Norge-serien 10049 Fagernes.
Oppmøte: kl 10 Shell Fagernes. Felleskjøring fv 51 mot Gol til ca. 2 km etter
fylkesgrensa. Så på bomvei forbi Brenn fram til startstedet ved Vardhaug.
Turleder/info: Tormod Dahlen
948 08 703
etdahlen@online.no

25. – 30. aug - «Perler i Jotunheimen» – vandring i 5 dager
Tur gjennom Jotunheimens perler med daler, fosser, fjell og hyggelige hytter!
Turen er krevende, men passer for alle som turglade som er i vanlig god form.
Dagsetapper på 12 - 18 km, og vi er ute ca 8 t hver dag (inkl. pauser).
Mandag morgen: Turstart fra Leirvassbu, og går til selvbetjenthytta Olavsbu.
Tirsdag: Turen går mellom majestetiske tinder ned Rauddalen til idylliske
Skogadalsbøen (830 moh), hvor vi er i to netter.
Onsdag: Topptur hvis finvær, ellers på sti ned til steinhytta på Vormeli.
Torsdag: Vi går over Friken med flott utsikt inn i Midtmaradalen, ned til
Vettismorki og Vettisfossen, og så bratt ned til Vetti Gard, der vi overnatter.
Fredag: Vi går ut Utladalen, med ville fosser og hengedaler, til Hjelle. Derfra
lokalbuss til Årdal og videre med buss til Fagernes og Oslo.
Turleder bestiller overnatting for alle (overnattingskostnader ca 2000 kr).
Påmeldte får nærmere informasjon. Hver enkelt betaler mat/drikke direkte på
hyttene og ordner selv med transport til/fra.
Oppmøte: Søndag kveld 25. aug, på Leirvassbu, til info og orientering.
(NB Valdresekspressen fra Oslo/Fagernes er på Leirvassbu søndag kl 20.00)!
Påmeldingsfrist: 15. juni kl 18. Maks 12 deltagere, bindende påmelding.
Turleder: Anne-Katrine Norbye
930 08 516
a.k.b.norbye@gmail.com

Fra Synshorn mot Vinstervatnet. Bak er Skaget (t.v.) og Mellene.
24.08 Rundtur over Synshorn (Kremtopp i år) og Fagerdalshøe
Begge topper byr på fantastisk utsikt mot Bitihorn og fjellsjøen Bygdin!
Turstart ved Bygdinstøga, ved fv 51 like nord Bygdin. Opp til Synshorn er det
relativt kort med jevn stigning, en tur som egner seg for de fleste. Vi fortsetter
fjellryggen mot nord og vest til Heimre Fagerdalshø (1510 m), i lettgått terreng.
Videre langs ryggen ned til merket sti, og så i Fagerdalen tilbake til Bygdinstøga.
Turen kan ha enkelte våte partier, gode fjellsko anbefales.
Runden er ca. 10 km, 450 høydemeter, og tar 4 – 5 t. Kart «Jotunheimen øst».
Oppmøte: kl 11 ved Bygdinstøga. Parkeringsavgift 30 kr ( i 2018).
Påmeldingsfrist: 22. august
Turleder: Linda Elizabeth Wickstrøm
416 97 914
eli-wic@online.no
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Mot Skaget og den karakteristiske Nasen (t.h.). Foto: THS
01.09 Spanande rundtur over Skaget (Kremtopp i år)
Toppen byr i godvêr på flott utsyn i alle retningar, mot vidder, vatn og fjell både
nært og i Jotunheimen og Rondane. Runden tek 4 – 5 t inkl. matpause.
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Turstart frå stor parkerings- og rasteplass litt før Storeskag-stølane, og går på god sti
til innunder foten av fjellet. Her tek vi eit litt uvanleg vegval, vi fortset forbi fjellet
og opp til toppen (1686 m) frå vest, ei litt meir spanande rute.
Frå toppen går vi litt austover, og så rett ned, fyrst i noko stein, men så mest på
grasbakke. Halvveges nede stigninga tek vi austover, ut mot Nasen. Her er det
fint utsyn ned mot det spanande landskapet rundt Skagstjerna, med Buatinden,
Marsteinhøgda og Langsuene bak.
Frå Nasen tek vi ned att til hovudstien som vi fylgjer attende til bilane.
Kart: Turkart for Øystre Slidre (gult) i 1:50.000
Frammøte: kl 10 ved Coop på Heggenes, for samkjøring (bomveg mot Yddin).
Påmeldingsfrist: 29. august
Turleiar/info: Tor Harald Skogheim
996 90 793
thskogheim@gmail.com

Tilbake går vi eit stykke på fjellryggen, og så lett klyving ned ei bratt kløft i fjellet.
Vidare forbi det idylliske Kvetjednet og ned att til Hødnstølen.
Kart: Turkart Beitostølen, eller turkart for Øystre Slidre (gult), begge i 1:50.000
Oppmøte: kl 10.30 ved Beitostølen Bensin, for evt. samkjøring til Hødnstølen.
Påmeldingsfrist: 5. september
Turleiar/info: Tor Harald Skogheim
996 90 793
thskogheim@gmail.com

På tur mot toppene, Torfinnstindene bak. Foto: Morten Helgesen.

Ved fangstgravene i Velumskardet, med Bitihødn bak. Foto: THS
08.09 Tur til Svarteknippa på Skyrifjell
Undervegs er det stopp og kort historietime ved «Tyskerbordet», og det same ved
dei fem fangstgravene oppe i Velumskardet. Tidsbruk: Vel 4 t, inkl. pause.
Sett frå Øystre Slidre er Skyrifjellet fjellryggen ut til venstre frå Bitihødn. Turstart
frå Hødnstølen ved foten av Bitihødn, på god sti opp til Velumskardet.
Vidare vestover oppe på den trivelege fjellryggen, med vidt utsyn mot fjell, vatn og
bygder, og etter kvart til topps på Svarteknippa (1548 m).
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07.12 Førjulstur Valdresflye eller lignende (evt.08.12)
Desemberlyset lokker! Få ting er som å komme opp av de kalde dalene med
julestress og kjøpepress, og oppleve blåtime, pastelltime og glødetime i fjellet.
Vær og snøforhold avgjør hvor turen går. Primærmålet er vestover fra Valdresflye
mot Rasletind/Mugna. Alternativer kan være østover mot Gluptindane eller annet
sted sentralt i Valdres. Det viktigste er å komme seg opp og ut. Uansett middels
krevende skitur, men kan være surt og kaldt!
Utstyr: Fjellski eller lignende. Gode varme klær. Termos med varm drikke om det
er riktig kaldt. Tidsbruk: 4-8 timer (avhenger av hvor turen går). Oppmøtested og
tidspunkt avtales direkte med deltakerne.
Påmeldingsfrist: 1. desember, maks 12 deltakere.
Turleder/info: Morten Helgesen
479 07 848
forlagspudding@hotmail.com
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17.03 Aking, ski og bål i Aurdal
Det blir aking, ski og varmt bål ved Idrettsbanen i Aurdal. Her er det oppkjørte
løyper og egen akebakke. Vi stiller med varmt bål, ta med ønsket mat. Ta med ski og
akebrett, Barnas turlag har noen akematter til utlån.
Kontakt: Anne Marte Hippe-Gjevre
414 20 682

22.06 Smørlifjellet
Barnevennlig tur til Smørlifjell (1100 m), slak stigning. Ca 1 times tur med små og
store. Eldste barn går selv, de minste kan være med i bæremeis. Flott utsikt. Vi tar en
liten rast på toppen hvis været tillater, ta med matpakke og drikke.
Oppmøte: kl 12.00 på liten p-plass på Sørre Smørlie (på venstre side ved hyttefeltet
ca 2 km etter containere).
Hit: Følg Månovegen opp til bomvei (50 kr kontant) og videre opp til Pilset.
Turleder/info: Katrine Celius
984 83 268

07.04 Akedag på Åsemyra
Bli med på morsom familiedag på Åsemyra. Her blir det rebusløp, aking, grilling,
mulighet for å gå på ski, og besøk av reven Turbo. Ta med mat og drikke. Opplegget
er i samarbeid med Bagn og Reinli sanitetsforening. Varer i ca 3 t.
Oppmøte: kl 12 på Åsemyra skistadion (kjør E16 en mil sørover fra Bagn sentrum.
Ta til høyre mot Sæterbygda og kjør ca 5 km opp til skistadion).
Kontakt: Anne Norstad
974 86 820
15.06 Makalausfjellet (1099 m) – Kremtopp!
Familievennlig, kort topptur på Liaåsen, vest for Bagn sentrum. Passer for barn
f.o.m. 4 år. Det er Makalaus utsikt fra toppen! Og postkasse med turlogg.
Stien starter til høyre for parkeringsplass (se under). Den er uskiltet og umerket, men
lett å følge over fjellplatået via punkt 1091 moh. til Makalaus.
Turlengde ca 2,5 km en vei. Totalt 1 – 1,5 t gange. Stigning ca 100 meter.
Atkomst: Følg veien fra Reinli innover mot Stavadalen og Nørdre Fjellstølen. Ta
til høyre mot Liaåsen (bomvei) og ta så til venstre opp mot det nye hyttefeltet øst
for skisenteret. Parker øverst ved veislutt nær pumpehuset. Du kan også parkere
nedenfor Stavadalen skisenter (ingen bom) og gå opp alpinbakken (kort, men bratt).
På toppen av bakken kommer du inn på stien.
Oppmøte: kl 11 på p-plass innafor Stavadalen/Liaåsen, se kjørebeskrivelse over.
Påmeldingsfrist: 14. juni
Turleder: Dienne V. Bjørneng
926 24 165
dienneversteeg@hotmail.com
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24.06 Flåteferd på Begna
I samarbeid med Fønhusdagene tilbyr Barnas Turlag og DNT Ung også i år
Flåteferd på Begna for alle som vil se vakre Sør-Aurdal fra en helt ny vinkel. Turen
starter i Sparkevik, sør for Bagn, og går gjennom noen kortere stryk og flate partier
før man ender opp ved Fønhus 8 km lengre ned i elven.
Turen passer for barn/ungdom fra 6 år og oppover. Barn mellom 6 og 10 år må ha
med en foresatt. Eldre barn kan ha med en foresatt. Turen varer normalt 3 t.
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Ha med tørt skift og håndkle. Selv om turen er rolig blir du mer eller mindre våt.
Våtdrakt er påbudt pga. temperaturen i elva. Som fottøy anbefales våtsko eller
joggesko, ha gjerne på ullsokker. Ta med egen våtdrakt, vest og hjelm om du har,
ellers lånes det ut våtdrakter, vest og hjelm til de som ikke har.
EOA AS drifter Flåteferd på Begna og har ansvar for flåteguidene, sikkerheten og
gjennomføringen av flåteferden.
Når vi er tilbake på Nordre Fønhus blir det grilling av pølse. Alle som vil får pølse
og saft. Dersom du vil grille noe annet må du ta med selv.
Pris: Gratis for medlemmer i DNT. Er du ikke medlem er det 200 kr for første
barn/ungdom, og 300 kr for familie utover ett barn. Åpent for alle.
Oppmøte: kl 18 på Nordre Fønhus Gård, sør for Bagn
Påmeldingsfrist: 17. juni. Maks. 30 plasser - førstemann til mølla.
Turansvarlig: Merethe Lundene
958 45 648
lundene@online.no

16.08 – 17.08 Overnatting i hengekøye, i Aurdal
Vi overnatter i hengekøyer! Vi møtes ved Idrettsplassen i Aurdal og rigger camp
ved gapahukene. Middag blir laget på bålet og vi tar oss en tur ut i nærløypa etterpå.
Ta med hengekøyer/telt og mat. Det er også mulighet for å sove i gapahukene
på plassen. Barnas turlag har hengekøyer og annet turutstyr som kan lånes, spør
turleder i forkant.
Oppmøte: kl 16.30, på idrettsbanen i Aurdal.
Turleder/info: Ina Syversen
901 94 830
21.08 Mat på bål, og bærtur i Aurdal
Tid for bær! Ta med middagen og spis den på bål. Etterpå blir det blåbærtur i
nærområdet, husk bøtte til bæra. Ca 2 t?
Oppmøte: kl 17 ved idrettsplassen i Aurdal og går inn til gapahukene.
Turleder/info: Ina Syversen
901 94 830
24.08 – 25.08 Miniekspedisjon til Spåtind (1414 m)
Turen passer spesielt for fjellvante barn med foreldre og/eller besteforeldre. Dette er
en fin mulighet til å bli kjent med andre turfamilier!
Lørdag: Vi kjører til Synnfjell, forbi Hugulia og parkerer ved vegen mot
Gammalsætra. Herfra begynner den korteste vegen mot Spåtind. Det er noen brattere
partier i begynnelsen av turen, men etter hvert fint turterreng. Vi tar gode pauser. Vi
finner en leirplass ved Smørbukktjern og bruker resten av dagen på lek og utforsking
av området rundt teltplassen.
Søndag: Vi pakker for topptur, i lette tursekker. Går så til topps på Spåtind (1414 m)
og tar lunsjpause der. På veg ned pakker vi ned leirplassen og fortsetter tilbake til
bilene.
Turen er 9 km, fordelt på to dager. 600 høydemeter fra parkeringen til toppen.
Oppmøte: Etter avtale med turlederne
Påmeldingfrist: 18. august kl 20
Turleder/info: Per-Arne V. Bjørneng
979 52 100
elsadrian@gmail.com

28.06 Tacofredag i gapahuken på Leira
Ta fredagstacoen med ut! Vi møtes ved gamle stasjonen på Leira og går/sykler til
gapahuken som ligger langs Valdresbanen. Barnas turlag tar med dessert til barna.
Varer ca 2 t
Oppmøte: kl 17 ved gamle Leira stasjon (gul bygning v/E16, 500 m sør for
rundkjøringen i Leira).
Turleder/info: Ina Syversen
901 94 830
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Atkomst fra Fagernes: Følg veien mot N. Etnedal til Steinsetbygda. Ta av til venstre
på Hagaset, ca. en kilometer etter Valdres Høyfjellshotell og etter ca. 100 m til høyre
inn Nysetvegen (bomvei kr. 50,- i 2015). En drøy kilometer innover er det en stor
parkeringsplass på høyre siden av veien etter feristen.
Oppmøte: kl 11 på p-plass innafor Steinsetbygda (se kjørebeskrivelse over)
Påmeldingsfrist: 6. september kl 20
Turleder: Dienne V. Bjørneng
926 24 165
dienneversteeg@hotmail.com
31.10 Alternativ Halloween-feiring i Aurdal
Vi inviterer til et stemningsfullt og fint arrangement for alle som ønsker et alternativ
til knask eller knep denne kvelden. Det blir postløype etter reflekser i skogen, bål,
varm saft og spennende eventyrfortelling. Det varer ca 2 timer.
Oppmøte: kl 17 på Turmo i Aurdal. For å komme hit, fra Aurdal: Kjør ned til
Sundvold, over brua ved campingen og så til venstre. På grusvei til venstre til
parkering, fakler ved innkjøringa. Ta med lommelykt og noe å grille.
Kontakt/info: Anne Marte Hippe Gjevre 414 20 682
am_hippe@hotmail.com
På Makalaus. Foto: Anne Norstad
01.09 Tur til Makalaus, på KDU-dagen
Tur med to ulike startpunkt:
Kjør veien mellom Stavadaen og Liaåsen, og ta av til venstre inn i nytt hyttefelt.
Parker ved pumpehus på toppen av hyttefeltet. Oppmøte her kl 12. Ta med mat og
drikke.
Turleder: Anne Norstad 974 86 820
Eller et litt kortere alternativ:
Fra Fagernes, kjør fv 51 mot Gol og ta av mot Merket. Følg bomveien (kr. 50,-)
innover mot Pardis. Ta til høyre mot Eidvasstølen og parker i veikanten på venstre
side like før veien slutter. Oppmøte her kl 12, ha med mat og drikke. Vi går
grusveien som tar av til høyre, og følger denne til ei hytte. Videre forbi hytta på
høyre side, så på traktorvei til Makalaussætra og videre på sti derfra. Turlengde ca
2,5 km, tar ca 3 timer t/r.
Turleder Ina Syversen
901 94 830
07.09 Enkel topptur til Goaren (1065 m)
Delvis på traktorvei og sti, frå Steinsetbygda i Etnedal, oppover Klukkarlie og til
toppen. Kasse med registreringsbok, og flott utsikt.
Turlengde ca 2 km hver vei, stigning 180 m, passer for barn fra 4 – 5 år.
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Sporten Beitostølen
Bygdinvegen 3782,
2953 Beitostølen
Tlf: (+47) 61 34 10 81
Mail: post@sportenbeitostolen.no
Du finner oss også på:

Rabattavtale om sportsutstyr
DNT Valdres har inngått avtaler med
flere sportsforretninger i Valdres. Ved
å vise gyldig medlemskort i DNT kan
du gjøre ekstra gode kjøp her.
Meir informasjon på heimesida vår:
www.valdres.dnt.no/samarbeidspartnere/
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DNT UNG VALDRES
Dette er en gruppe i DNT Valdres rettet mot ungdom i alderen 13 – 18 år, dvs
ungdomsskole og videregående. Det er også rom for at 7.-klassinger kan prøve.
Bare noen få arrangementer var datofestet da bladet gikk i trykken. Resten vil bli
annonsert på nettsida dntvaldres.no og på facebooksida til DNT Ung Valdres.

Jens fant kjærligheten
på Besseggen
Da Jens stoppet for å kjøpe seg en matbit på vei opp til Gjendesheim, var det noen
som stjal det nye kameraet hans. Etter en rask prat med Gjensidige, skjønte han
at reiseforsikringen han kjøpte i forbindelse med Spania-turen i februar også gjaldt
på bensinstasjoner i Valdres. Dette var så oppløftende at han holdt et rekordhøyt
tempo på fjellturen. Akkurat høyt nok til å nå midten av Besseggen samtidig som
morgenfuglen Maja var på vei ned. Refleksjonene fra Bessvatnet
fikk øynene hennes til å skinne. Det ble kjærlighet ved første blikk.
Det er godt å være forberedt. Som medlem av DNT kan du få ekstra gode
betingelser på noen av markedets beste private skadeforsikringer, og rask hjelp
om ikke alt skulle gå etter planen.
Ring oss på 61 34 76 00 eller les mer på gjensidige.no/turistforeningen
for å få vite mer.

Fra overnattingsturen til DNT-hytta Slettningbu i fjor. Foto: Morten Helgesen.
03.03 Airboarding på Beitostølen – på em/kveld
Bli med på en fartsfylt aktivitet med DNT Ung og Beito Aktiv. Ca. 16.30-19.00
I alpinbakken på Beitostølen kjører vi airboard / luftbrett etter stengetid. Vi fraktes
med snøscooter opp og kjører ned. Innimellom griller vi litt.
Alder ca. 13-18. Pris: 50 kr for medlemmer, 200 kr for ikke-medlemmer. Normalpris
350 kr. Begrenset antall plasser.
Påmelding: epost til ung@dntvaldres.no eller på sms til 479 07 848.

A13_0272/10.2017

23.03 - 24.03 Skitur med overnatting på DNT-hytta Sulebu
Påmelding/info: Morten Helgesen 479 07 848
24.06 Flåteferd på Begna elv
Se mer informasjon, også om påmelding, under Barnas Turlag (s. 42).
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SENIORGRUPPA

15.03 Tansbergrunden (sjå evt 1/2018 s 48)
Flott skitur i Nord-Aurdal og Øystre Slidre, med utsyn mot Jotunheimen. Turen er
18,5 km og går i lett kupert terreng og i oppkøyrde spor. Bruk løypeski.
Frå parkeringplass på Dalen følgjer vi traseen til Leirin skiløyper, «mot klokka» til
stølsgrenda Tansberg i Øystre Slidre. God rast i den flotte gapahuken der, så vidare
til løypekrysset mot Saur, opp på Liaåsen og slakt utfor tilbake til Dalen. Ved dårleg
vêr kan turen bli avkorta/lagt om. Ta med gode klede, niste/drikke.
Oppmøte: Shell sør i Fagernes kl 10, evt. ved skulen i Skrautvål kl. 10.15. Felles
køyring til Dalen. Siste delen av vegen er bomveg (50 kr).
Kart: Løypekart, Øystre Slidre kommune, eller Fagernes (Norgesserien 10049)
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
09.04 Store Nuten (1541 m) på Valdresflye
Turstart litt ovenfor Rjupa bru, går så innover lett stigning. Siste stykket til toppen er
jevnere stigning, skifeller anbefales (gruppa har noen feller til utlån). Ha med mat og
drikke. Der er ikke oppkjørte løyper, så vi anbefaler fjellski. Turen tar 4 - 5 timer,
det er ca. 350 høgdemeter. Endring av tur ved dårlig vær.
Oppmøte: Shell på Fagernes kl 9.30, Beitostølen Bensin kl 10 10.
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
echriste@bbnett.no

Ved Ørmshøvd på Skardåsen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen.
01.03 Skitur utanfor allfarveg på Skardåsen
Med Valdres skisenter i Skrautvål som utgangspunkt skal vi oppleve Skardåsen på
ein ny måte, med idyllar og utfordringar vi ikkje ser frå skiløypene. Her er tett skog
og snaufjell, store og små tjern, myrar, slake høgder og loddrette stup, lette bakkar
og tøffe motar. Det meste av turen går i laussnø, men også i hundeløypene og langs
oppkøyrde spor. Det blir fleire stopp under vegs med ein lengre pause der vi lagar
oss leirplass, fyrer opp gassbrennar eller lagar bål.
Vêr og føre bestemmer kva rute vi følgjer og kor lang turen blir, kanskje 20 km.
Utstyr:
Fjellski med feller (også langfell), snøspade og sitjeunderlag. niste og varm drikke.
Ta gjerne med mat som kan varmast på bål eller gassflamme.
Ryggsekk og godt med ekstra klede for ein lang dag ute (skitur på 4 – 5 timar).
Middels hard tur, du bør vera i god form. Høgdeskilnad: 600 m for heile turen.
Kart: Fagernes Norge-serien 1:50 000
Oppmøte: kl 9 på Shell i Fagernes, eller 09.20 i Valdres skisenter i Skrautvål
Påmeldingsfrist: 28. februar
Turleiar/info: Bjørn Vegard Johnsen
481 42 002
mahanseg@online.no
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24.04 Skitur til Mugna (2159 m)
Toppen ligger mellom Rasletind og Kalvehøgde, flott utsikt inn i Jotunheimen.
Turstart på toppen av Valdresflye. Først flatt, så med feller når stigningen starter
(feller kan evt. lånes, gi beskjed). Matpause ved bunnen av Raslebreen.
Videre vestover, over tjernet, opp bratt stigning – så noe slakere mot toppen.
Utstyr: Fjellski, ekstra varmt tøy i sekken, og godt med mat og drikke (flere
matpauser). Ved dårlig værvarsel vil endring av tur/dato bli varslet.
Oppmøte: kl 8 på Shell på Fagernes, 08.45 ved Beitostølen Bensin.
Påmeldingsfrist: 22. april kl 22. Begrenset antall deltagere.
Turleder/info: Ester Christensen 918 18 842
echriste@bbnett.no
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varsel fra Langeberg i Sør Aurdal, den sendte til Ryeberget. God kaffepause før vi
går samme vei tilbake. Turen tar ca 2 t. Kart: Fagernes (Norgesserien)
Oppmøte: kl 18 ved Shell Fagernes
Turleder/info: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507
Kafjell047@live.no

Ved Sandbakkbue mot tindane ved Leirungsdalen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen.

27.04 Vårskitur til Øvre Heimdalen (alt 4. mai)
Svært få kjenner Øvre Heimdalen. På denne turen vil du bli nærare kjent med denne
naturperla i overgangen mellom vinter og vår.
Turstart på Valdresflye eller i Heimdalsmunnen, ver og føre avgjer. Høgdeskilnad:
400 m v/start på Valdresflye. 200 m v/start i Heimdalsmunnen. Turlengde er 10 – 15
km, avhengig av ruteval (sjå nærare på heimesida).
Du må vera i god fysisk form, og uansett er målet med turen å gje alle ei god
oppleving i overgangen mellom vinter og vår i denne vakre fjelldalen.
Utstyr: Fjellski med feller, ryggsekk med godt med niste, varm drikke og godt med
klede. Sitjeunderlag. Kart: Turkart Øystre Slidre (Meisterkart 1:50 000).
Oppmøte: kl 9 på Shell i Fagernes, evt annan stad etter avtale med turleiar.
Påmeldingsfrist: 25. april kl 17. Ved for dårleg vêr blir turen utsett til 4. mai.
Turleiar/info: Bjørn Vegard Johnsen
481 42 002
mahanseg@online.no
14.05 Kveldstur til Vardeberget i Aurdal
Turstart ved privat parkering like ved Hjellebråten. Vi går vegen, så over på sti, litt
bratt, til vi kjem til fin utsikt. Varden var varslingpost i gamle dager, denne fekk
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Stopp ved Onstadmarken på turen i fjor. Foto: Bjørn Vegard Johnsen.
21.05 Kulturhistorisk sykkeltur på Valdresbanevegen
Bli med på ein kulturhistorisk og minnerik sykkeltur på sykkelvegen på den
nedlagde Valdresbanen mellom Fagernes og Bjørgo med retur til Fagernes. På turen
blir det fleire stopp med informasjon om kulturelle stader, om forfattarar, musikarar,
skular og andre interessante kulturelle emne langs ruta. Det blir ein lengre stopp på
den gamle skyss-stasjonen Frydenlund i Aurdal.
Turen er ca 38 km t/r. Traseen er for det meste asfaltert. Stigninga frå Fagernes til
Bjørgo er på ca. 200 m. Du kan bruka vanleg sykkel, men den må vera i god stand.
Du bør vera i normalt god fysisk form. Kle deg for veret slik det er denne dagen. Ta
med godt med niste og drikke. Kanskje vi gjer ein stopp der det er mogeleg å kjøpa
oss litt mat. Kart: Fagernes i Norgesserien (10049)
Oppmøte: kl 10.30 ved Valdres folkemuseum på Fagernes.
Turleiar/info: Bjørn Vegard Johnsen
481 42 002
mahanseg@online.no
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28.05 Kveldstur Kviteberg – Valakampen - Bergastien
Bli med på tur til Fodnesåsen, og få med deg den flotte utsikten over Fagernes.
Start ved Valdres Auto, og vi går opp til den gamle husmannsplassen Kviteberg.
Liten stopp her, og vi nyter utsikten fra paviljongen like ved. Derfra bratt opp
til Valakampen. Her tar vi frem kaffe og niste som vi har med, og koser oss
med utsikten. Deretter forsetter vi oppover på Bergastien som kommer inn på
Pilegrimsleden som går over Fodnes. Der tar vi turen ned igjen til Valdres Auto.
Turen er bratt, og et par steder litt luftig, men lett å gå. Turen tar ca 3 t, men ta høyde
for lengre tid, da vi tar gode pauser. Ved dårlig vær legger vi om turen.
Oppmøte: kl 18 ved Valdres Auto
Turleder/info: Olaug Tronsplass 922 03 247
olaugtronsplass@hotmail.com
11.06 Kveldstur i Ranheimsåsen
En veldig fin tur i lett terreng. Den tar ca 3 timer inkl. pause, så ha med litt mat og
drikke, og gode sko. Ved dårlig vær kan turen/datoen bli endret.
Turstart ved saga i Ranheimsbygda. Vi krysser Steinsetbygdavegen og går innover
på høgre side, krysser Leiraelva og går en runde.
Oppmøte: kl 17 på Shell, Fagernes. Turstart kl 17.15 fra saga.
Turleder/info: Ester Christensen 918 18 842
echriste@bbnett.no

Ved foten av
Kalvedalsfossen,
inst i Kalvedalen.
Foto: THS
25.05 Kalvedalen i Lykkja
Målet er å gå inn til Kalvedalsfossen, som har et fritt fall på 50 meter. Underveis
forteller vi historien om «Kalvedalspresten». Ingen er lenger helt sikre på hvem han
var, men at han bodde i bygda på 1700-tallet er helt sikkert.
Kalvedalen har frodig vegetasjon, og stupbratte fjellsider opp. Vi følger en dårlig sti
langs elva (noe ulendt og kronglete). Lenger inne åpner dalen seg og vi ser rett inn
på Kalvedalsfossen – og kanskje finner vi hula til Kalvedalspresten?
Turen er på 1,5 km og tar ca 45min - 1 time inn. Samme vei tilbake.
Oppmøte: kl 11, på toppen av sandtaket i Skredbergo innerst i Lykkja. Hit kommer
du fra Beitostølen ved å kjøre ned til Beito, og så ta til høyre i krysset retning
Slettefjell, og videre inn til sandtaket i Skredbergo.
Turleder/info: Beate Sunde Knutsen 924 31 969 beatesundek@hotmail.com
52

18.06 Kveldstur til Køltjernet
Turstart frå Bedehuset i Ranheimsbygda. Følger en gammel sti og etter hvert bratt
på tidligere stølsvei med flott utsikt ned mot Fagernes. Opp til Køltjernet, der det
blir kveldsmat og drikke som du tar med deg. Ta med pølser i fall vi kan tenne på
bålpanna! Returen går på sti, men ikke samme rute, tilbake til bilene. Turen er ca 7
km og vi bruker ca 3 t. Kart: Fagernes (Norges serien).
Oppmøte: kl 18 ved Shell Fagernes, for samkjøring.
Turleder/info: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507 Kafjell047@live.no
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02.07 Dagstur til Falken i Tisleidalen
Turstart fra Stogofjorden i Tisleidalen (bomveg), og på sti til Dalsstølen, med fin
utsikt til fjell i vest og nord. Videre litt på stølsveg og sti om Naustvollen og så litt
bratt opp til Falken (1185 m). Flott utsikt som nytes under en god matpause.
Retur om Hengefoss til Timannstølen og tilbake til bilene.
Turlengde ca 10 km. Tid: ca 5 t på selve turen. Kart: Fagernes (Norgeserien).
Oppmøte: kl 9 ved Shell sør i Fagernes, samkjøring videre
Turleder/info: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507 Kafjell047@live.no
09.07 Gjennom Fagerdalen, med start på Valdresflye
Fra toppen av Valdresflye følger vi DNT-sti sørvestover, og gjennom Heimre
Fagerdalen ned til Fagerstrand ved Bygdin. Flott og lettgått tur i høyfjellet med
utsikt mot fjellsjøen Bygdin og inn i Jotunheimen. Mye spennende historie å fortelle
om i dette området.
Turen er ca 10 km og lettgått, men siste del ned mot Bygdin er ganske bratt.
Oppmøte: kl 10 på bensinstasjonen på Beitostølen, for evt. samkjøring.
Turleder/info: Beate Sunde Knutsen 924 31 969 beatesundek@hotmail.com
29.07 – 30.07 Fottur gjennom Aurlandsdalen
En tur som passer for deg som vil ha god tid til å nyte den flotte dalen.
Mandag: Vi kjører til Østerbø og setter av bagasje, så videre til Vassbygdi, der
bilene parkeres. Tar bussen opp igjen, evt. til Steinbergdalen Hytte, og går tilbake til
Østerbø, hvis vi har god tid. Uansett overnatter vi på Østerbø.
Tirsdag: Turstart kl 9, og vi bruker hele dagen nedover den fantastiske dalen. Ingen
tidspress, men god tid til å nyte utsiktspunkt, jettegryter og stølen Sinjarheim. Nede
ved Vassbygdi står bilene, og vi så kjører heim til Fagernes.
Forslag til pakkeliste samt tid og sted for oppmøte sendes ut etter påmelding.
Påmeldingsfrist: 15. juli kl 22. Begrenset antall deltagere.
Turleder/info: Ester Christensen
918 18 842
echriste@bbnett.no
13.08 Tur fra Gjendesheim til Hamnhåmåren
En veldig fin tur med flott utsikt, gode bademuligheter og frodig planteliv.
Fra Gjendesheim på sti langs vannet til Hamnhåmåren, ca 1,5 t. Ingen stigning, men
litt stein av og til. Vel fremme er det mulighet for å bade, og vi tenner bål, så ta med
grillmat og drikke. Det også mulighet for å lese om plantelivet der. Etter en god
pause går vi samme vei tilbake. Gode fjellsko er nødvendig.
Ved dårlig vær kan turen/datoen bli forandret.
Turleder/info: Ester Christensen
918 18 842
echriste@bbnett.no
54

På tur til Falken. Foto: Olaug Tronsplass

Frodig og fint langs Gjende. Foto: Ester Christensen
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Onsdag: Vi starter kl 10, kjører et lite stykke tilbake mot Geilo og parkerer der stien
til Tuva starter. Går mot Tuva et stykke og forlater stien, opp på Monsbunuten (1324
m), det blir 200 høgdemeter, fin topp med god utsikt. Etter pausen går vi samme vei
tilbake, total tur på ca 4 timer, og kjører hjem.
Forslag til pakke liste blir sendt etter påmeldingsfristen
Påmeldingsfrist: 4. august kl 22. Begrenset antall deltagere.
Turleder/info: Ester Christensen 918 18 842 echriste@bbnett.no

Frå ein annan triveleg DNT-sykkeltur. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
17.08 Sykkeltur på Stølsvidda
Opplev Stølsvidda og DNT-hytta Tyrisholt frå sykkelsetet. Turen går i eit område
med mange stølar, er 25 km lang og går på gode grusvegar. God form er inga
ulempe! I fint ver er det eineståande flott utsikt mot Skogshorn og vidare nordover
mot andre høgfjell i Hemsedal, Vestre Slidre og i Vang.
Turstart i stølsgrenda Floten (900 moh), og på Tisleivegen til Langestølen. Så
opp korte kneikar og flate parti til Tyrisholt, der DNT Valdres har første hytta si
(leigeavtale). Her tek vi god pause. Så i slake motbakkar til Brattåsen (1090 m) før
vi trillar ned til Gaukelia og vidare til Floten.
Høgdeskilnader ca 500 m for heile turen. Kart: Fagernes Norges-serien 1:50 000
Utstyr: Hybrid- eller terrengsykkel i god stand. Ryggsekk eller helst sykkelvesker
(lågt tyngdepunkt gjev meir stabil sykkel). Pumpe, lappesaker, niste og drikke.
Regntøy og godt med klede elles (lue, hanskar). Gjerne klesskift og sokkeskift.
Oppmøte: kl 10 på Shell sør i Fagernes, eller etter avtale med turleiar.
Påmeldingsfrist: 15. august
Turleiar/info: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002 mahanseg@online.no
19.08 - 21.08 Tredages tur til Hardangervidda
Mandag: kl 8 er det avreise fra Shell på Fagernes mot Geilo hvor vi har en liten
pause. Kjører så opp i fjellet over Geilo og går en tur på 3 – 4 t inkl. pause. Etter
gåturen kjører vi til Fagerheim, hvor vi skal bo i to netter.
Tirsdag: Vi starter kl 10 og går den merkete stien til Krækkja, spiser lunsj og ser
på nyoppussingen. Har vi god tid går vi videre mot Finse. Etter ca en time kommer
vi til en liten hytte der har vi pause. Går så samme vei tilbake til Krækkja, og går
motsatt vei rundt vannet tilbake til Fagerheim ca kl 16-17.
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På turen blir det fint
utsyn mot
Nautgardstinden.
Foto: Bjørn Vegard
Johnsen
27.08 Fottur Bessheim – Russvatnet t/r
Bli med til dei store fjellvatna bak Besseggen og Besshø, Bessvatnet og Russvatnet!
Turstart ved Bessheim fjellstue. og vi følgjer DNT-stigen mot Glitterheim, først til
Bessvatnet og så til Russvatnet.
Du må vera i god fysisk form og vant med å ferdast i høgfjellet. Turen er ca. 15 km
t/r. Høgdeskilnader på i alt ca. 500 m kvar veg.
Meste stigninga på dei fyrste 2 km, ikkje vanskeleg. Flott utsikt over Sjodalen.
Vidare i lett terreng til og forbi Bessvatnet, til slutt utfor ned til Russvatnet.
Stort sett same leia tilbake. På Bessheim kan du kjøpa middag eller annan mat.
Dersom veret blir for utfordrande, blir turen avkorta eller lagt heilt om.
Utstyr: Ryggsekk med ekstra tøy/klesskift, sjølv i august kan det vera kaldt og
surt i fjellet. Helst fjellstøvlar. Kle deg for ein lang dag, ha rikeleg niste/drikke.
Sitjeunderlag. Litt førstehjelpsutstyr. Kart: Jotunheimen Aust 1: 50 000 Igland it.
Oppmøte: kl 9 ved Shell sør i Fagernes, evt annan stad etter avtale.
Påmeldingsfrist: 25. august kl 18
Turleiar/info: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002 mahanseg@online.no
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03.09 Melbyfjellet ved Beitostølen
Det er flere stier opp på Melbyfjellet, som ligger nord-øst for Beitostølen. Denne
dagen går vi en litt lengre rundtur som ikke er så vanlig å gå.
Underveis tar vi oss tid til å fortelle om historien til Helsesportsenteret og
utviklingen ellers på Beitostølen, fra før 1960 frem til i dag.
Turen er ca. 9 km. Viktig med gode støvler siden det er våte partier underveis.
Oppmøte: kl 10.45 på Kiwi på Beitostølen kl 10.45, derfra felleskjøring opp
Grønåsveien til høgdebassenget hvor det er noen parkeringsplasser.
Turleder/info: Beate Sunde Knutsen 924 31 969 beatesundek@hotmail.com

TURPROGRAM 2019

3. februar – «Kom deg ut» dagen til til Eggeåsen, med grilling i gapahuken
23. mars – Skitur ved Grindafjellet, frå parkeringa ved Haugastøl
27. april – Vårskitur til Rasletinden, med afterski på Beitostølen
16. juni – Tur til Vettisfossen
1. september - «Kom deg ut» dagen med tur på gamle Årdalsvegen «Tusenmeteren»
Ei mulig overrasking på slutten av året☺

Langs elva Mugna, på starten av turen mot Mugnetind (bak). Foto: THS
10.09 Mugnetind (1738 m) på Slettefjell
Fra toppen er det fantastisk utsikt innover Jotunheimen.
Vi går inn fra Slettefjell (Raftehøvda ), på god sti. Variert med stigning og litt flatere
partier. Mot toppen blir det mer steinete. Totalt ca 500 høgdemeter. Selve turen tar
ca 5 timer, husk gode sko og mat og drikke til turen.
Oppmøte: 09.30 på Shell Fagernes, 10.15 ved Beitostølen bensin.
Turleder/info: Ester Christensen 918 18 842 echriste@bbnett.n
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Sett av datoane.
Følg med på Facebooksida vår eller www.vangturlag.org for meir
informasjon.
Velkommen på tur☺
Helsing frå styret
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For å få krus som premie for 2019 er det også denne gang krav om 10 fullførte
topper for voksne og 5 for barn. Nytt i år er at DNT Valdres har fellesturer med
turleder til alle toppene i løpet av sommer- og høstsesongen. Tidspunkt for turene
fremgår av vårt turprogram. Følgende turmål vil inngå i 2018: Premiering Premier
blir et flott krus med kremtoppjakten i årets farge og DNT Valdres sin logo samt et
fullfargebilde av en av toppene som var med. NB! Premien er gratis for medlemmer
av DNT Valdres. Andre vil også kunne få premie, men de må regne med å betale
kostpris for denne. Sport 1 på Leira vil sponse Kremtoppjakten med noen fine
premier som vi trekker ut blant barn og voksne som har fullført, i tillegg til krusene
som alle får. Denne uttrekningen vil foregå på DNT Valdres sitt høstmøte.
Vi vil takke Sport 1 Leira for at de også i år er med og sponser oss med
uttrekkspremier, og håper at det blir mange som deltar i årets Kremtoppjakt.

Kremtoppjakt også i 2019
Kremtoppjakten var i 2018 var en enda større suksess enn i 2017. Det blir
derfor ny kremtoppjakt i år, også nå med 12 topper. Noen topper er byttet ut fra
i fjor, andre blir med ett år til. I år har vi valgt ut noen topper som kanskje er
mindre kjente blant mange, men likevel flotte turmål.

Registrering Registrering skjer på eget registreringskort som leveres/sendes til
DNT Valdres etter fullført jakt. Du kan også notere selv og sende e-post med
registreringsnr. i bøkene, eller klippe ut skjema fra informasjonsbrosjyren som
vi vil trykke opp. DNT har også en egen APP, (DNT SjekkUT) hvor vi vil legge
inn toppene slik at dere kan registreres der. Vi anbefaler likevel at dere tar en
skjermdump (screenshot) og sender på mail til oss når dere har registrert alle
toppene. Mer informasjon finner man i brosjyren som skal lages, eller på nettsidene
våre når jakten går av stabelen til sommeren. Tidsperiode: Fra rundt 9. juni til 6.
oktober.

Årets topper
Topp
Kommune
Djuptjernkampen
Nord-Aurdal
Hoksetberget
Nord-Aurdal
Jomfruslettfjellet	Etnedal
Kvithøvd (vestre punkt)
Vestre Slidre
Langeberget (varde/vete)	Sør-Aurdal
Makalaus	Sør-Aurdal
Nøsakampen
Vestre Slidre
Skaget
Øystre Slidre
Skjøld
Vang
Skriulægerknatten
Nord-Aurdal
Synshorn
Vang
Øystre Rasletind
Øystre Slidre

60

61

Fornøgde turgåarar, her på Bjørgovarden.
Kremtoppjakt igjen
I fjor, som fleire år før, gledde vi oss over turane til DNT Valdres. Goaren besøkte
vi forrige gong i snøver og skodde. No møtte toppen oss med strålande haustfargar,
vindstille og blå himmel. Bjørgovarden, med sine opp og ned- høgder, opplevde
vi likeeins. Mest spennande er dei nye toppane på lista, så Makalaus vart eit
høgdepunkt slik. Elles trivst vi godt med kjende trakter, som Bitihorn, Rundemellen,
Grønsennknippa eller Gravolskampen. Ved starten til Bjødalskampen, blir vi i
mimremodus, for her sykla vi Valdres på langs for 5 år sidan. Enkelte dagar i
sommar var i varmaste laget, så etterkvart valde vi å bruke ettermiddagen til tur. Ei
god niste, kaffi og kvikk lunsj på ein fin rasteplass på toppen, er kremen på turen!
Og jammen greidde vi 10 turar i år også, med god assistanse av stavar!
Ragnhild
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Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde og få

15% bonus
på all fersk frukt og grønt hver gang du handler. Se kiwi.no

– Stolt samarbeidspartner med DNT!

KIWI Aurdal
KIWI Leira
KIWI Røn
KIWI Fagernes
KIWI Beitostølen

Man-fre 8-23
Man-fre 7-23
Man-tor 9-21
Man-fre 7-23
Man-lør 8-23

Lør 8-21 Søn 10-21
Lør 7-21
Fre 9-23 Lør 9-21
Lør 7-21
Søn 9-21

63

Triveleg møte på toppen av Svarteknippa, som er turmål i år. Foto: THS

I64sommer har seniorgruppa tur til frodige og ville Aurlandsdalen. Foto: THS

