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koier som eies og driftes av 
ringerikes turistforening 
Vikerkoia. På Vikerfjell. 
Ansvarlig: Ole Henrik Brekke
Tlf.: 922 86 629
Buvasskoia. Ved Buvannet i Strømsoddbygda. 
Ansvarlig: Bjørn og Janne M. Ellingsen
Tlf.: 950 51 097
Storekrakkoia. Bogen / Vassfaret. 
Ansvarlig: Finn Granum
Tlf.: 411 61 033
Vassfarkoia. Veneli / Vassfaret. 
Ansvarlig: Kjetil Sudgarden
Tlf.: 934 37 860
Fønhuskoia. Strøen / Vassfaret.  
Ansvarlig: Olaf Ødegaard
Tlf.: 413 06 784

koier som eies av dnt oslo og 
omegn, driftes av ringerikes 
turistforening 
Grønknutkoia. Holleia. 
Ansvarlig: Jan Fredriksen
Tlf.: 970 39 365
Hovinkoia. Holleia ved Setertjern. 
Ansvarlig: Elfrid Akre Bækø
Tlf.: 415 52 281 
Tjuenborgkoia. Vikerfjell / Tjuenborgen. 
Ansvarlig: Stein Thoresen
Tlf.: 489 94 240

koiekontakt
Kjetil Sudgarden
Tlf. 32 13 25 19 / Mob. 934 37 860
Soknedalsveien 12B, 3517 HØNEFOSS

dnt-standardnøkkel
Alle koiene som eies eller driftes av Ringerikes 
Turistforening er utstyrt med DNT sin standard-
nøkkel. Nøkkel til koiene får du ved å henvende 
deg på RT-kontoret eller hos Norli bokhandel på 
Kuben. Vi har også nøkkelutleie og kartsalg på 
Krøderen, henvend deg til: Ny Tex Magnus Nilsen, 
Sundvollhovet, 3535 Krøderen. Tlf.: 906 66 612 
For å få nøkkel må gyldig medlemskort i DNT 
fremvises. En annen mulighet er å kjøpe DNT sin 
standardnøkkel hos DNT Oslo og omegn, Storgt. 
3 i Oslo. Depositum for DNT-standardnøkkel er 
på kr. 100.- Du kan beholde nøkkelen så lenge du 
er medlem av DNT. Ringerikes Turistforening har 
inngått samarbeid med DNT Oslo og Omegn for 
å kunne tilby våre koiegjester muligheten til å re-
servere plass på alle våre koier. Forhåndsbestilling 
av plass før turen gjøres på vår hjemmeside www.
ringtf.no. Vi har valgt å legge ut ca. 50% av senge-
plassene for forhåndsbestilling over internett.  

koiepriser
Losji inkl. brensel og propan Medlem Andre
Voksen 220,– 310,–
Ungdom f. 1987-2000 Gratis*/100,– 310,–
Barn født 2002–2010 Gratis 160,–
Barn født 2011 el. senere Gratis Gratis

Dagsbesøk/teltere Medlem Andre
Voksen 55,– 70,–
Ungdom f. 1987-2000 Gratis*/50,– 55,–
Barn født 2002–2010 Gratis 35,–
Barn født 2011 el. senere Gratis Gratis

*Alle MÅ forhåndsregistreres i bookingsystemet på
www.dntoslo.no/marka for å få gratis opphold.
Verdi-bong utstedt av DNT Oslo og Omegn gjelder 
ikke på våre koier.
Ved betaling, husk å påføre koienavn og løpe-
nummer fra protokollen.
Pris for skoleklasser og andre grupper etter avtale, 
og fra mandag til fredag. Avtaler gjøres med Vibeke 
Tjøm på tlf. 926 64 825.
Ønsker du å benytte betalingsgiro, tar du med deg 
denne og betaler så fort som mulig etter turen.
Du kan også betale over nettbank – husk da å 
merke innbetalingen med navn, koienavn og 
løpenummer fra protokollen. NB! De som har 
forhåndsbooket plass får tilsendt faktura – Ikke 
betal inn på RTs konto!
Har du forhåndsbooket plass skriver du reserva-
sjonsnr. eller at du har bestilt på forhånd om du 
ikke husker nummer. 
Betalingsfrist er 14 dager etter besøk.
Purregebyr kr. 50,–.
Medlemmer har fortrinnsrett.
Medlemmer har fortrinnsrett på sengeplasser, og 
medlemmer over 60 år har fortrinnsrett fremfor 
yngre. Familier med barn under 12 år som er med-
lemmer har også fortrinnsrett. Ingen behøver å 
vike plass hvis beskjed ikke er gitt innen kl. 2000. 
De som har forhåndsbooket og betalt for plass 
på koia har uansett fortrinnsrett til sengeplass. 
Lakenpose eller sovepose må brukes i sengene.
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Tlf.: 909 99 867
karsten.lien@gmail.com
Kjersti Hovland, nestleder
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khovland2000@yahoo.no
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magnus.karge@gmail.com
Karin Solberg, styremedlem
Tlf.: 958 80 826
kesolberg@yahoo.no
Erik Lunde, styremedlem
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erik.lunde@ringerike.kommune.no
Finn Granum, varamedlem
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finngranum@yahoo.no
Erik Guldberg, varamedlem
Tlf.: 938 75 667
gulberg.erik@gmail.com
Janne Marit H. Ellingsen, varamedlem
Tlf.: 950 51 097
jannemhagen@hotmail.com
Erik Brenden
Tlf: 95161646
er-bren@online.no

Seniorgruppa
Arnhild Ballangrud
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Jeg skriver nå på min tredje leder til 
Skauleisposten, etter at jeg ble valgt til styrele-
der i ringerikes turistforening i mars 2011. på 
samme måte som i de to foregående årene, vil 
jeg si at det er dugnadsånden som imponerer 
meg aller mest i rt. denne er formidabel, på 
alle nivåer i foreningen.

Det siste året har igjen vært et svært meget begiven-
hetsrikt år for RT. For det første har vi det helt sentrale 
og tradisjonelle arbeidet knyttet til turer, koier, stier og 
andre aktiviteter. Det er disse som er og fortsatt skal være 
de viktigste arbeidsområdene for RT.

2013 vil gå over i historien som et nytt merkeår for RT. I 
strategiplanen vår står det at vi skal ha et stabilt medlem-
stall på over 2 000 medlemmer i løpet av 2014. Resultatet 
har blitt at vi nådde 2 040 medlemmer i løpet av 2012, 
og i skrivende stund er vi oppe i 2 170 medlemmer! Med 
dette er vi den foreningen i DNT med over 2 000 med-
lemmer, som har størst prosentvis vekst i medlemstallet i 
år. DNT har nå forresten nådd 250 000 medlemmer!

I tillegg kan alt tyde på at 2013 blir et rekordår for antall 
overnattinger på de åtte koiene vi eier og/eller drifter. 
Ikke minst Fønhuskoia med rundt 400 overnattinger 
bidrar sterkt til dette. Den gamle rekorden er på 1 350 
overnattinger fra 1993. Alt tyder på at ”trekanten i 
Vassfaret” blir en populær rundtur. Nå gjenstår merking 
fra Fønhuskoia, over Slafjellet og ned i Vassfaret igjen. 
Dette arbeidet er høyt prioritert i 2014.

På årsmøtet i mars fikk vi vårt niende nålevende æres-
medlem. Kjetil Sudgarden ble utnevnt for sitt langvarige 
arbeid for foreningen, ikke minst med Vassfarkoia og 
Veslekrak (sikringsbua på Storekrak).

3. mai 2013 var det nøyaktig 120 år siden RT ble stiftet. 
Ca. 30 personer trosset det dårlige været og deltok under 
markeringen ved minnestøtta på Ringkollen.

Årets største begivenhet for oss skjedde utvilsomt lørdag 
22. juni, da den nye og flott Fønhuskoia ved Strøen i 
Vassfaret ble offisielt åpnet. Åpningen ble utført av DNTs 
nyutnevnte æresmedlem Øystein Dahle, med rundt 
300 personer til stede. Her kunne vi erklære vår del av 

stafetten Skauleis til fjells for avsluttet og utfordre våre 
naboer i nord, DNT Valdres, til å bygge videre nordover.

I 2013 har vi også markert våre 120 år ved at vi sammen 
med Drammens og Oplands Turistforening (DOT) og 
Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT) som begge 
fyller 125 år, samt Forlaget Tom & Tom, gir ut praktboka 
Turbok Buskerud. I tillegg har vi levert stoff og bilder til 
en artikkel i Heftet Ringerike om foreningens første 120 
år. Begge disse utgivelsene vil sørge for ytterligere infor-
masjon til alle som er interessert i å lese hva vi jobber 
med, og i tillegg vil de bidra til økt medlemsvekst.

Samarbeidet med DOT og KOT har også ført til at det 
er ansatt en fylkeskoordinator som skal bidra til økt 
samarbeid mellom de tre foreningene i Buskerud, samt 
forhåpentligvis spare noe arbeid for hver enkelt forening.

DNT har i løpet av året fått ny generalsekretær, Nils 
Øveraas har overtatt etter Kristin Krohn Devold. Vi kan 
glede oss over at den nye generalsekretæren deltar på 
høstmøtet 2013 i RT.

Takk til alle dere som står på for foreningen. Tusen takk 
for innsatsen i det begivenhetsrike turåret 2013 som nå 
ligger bak oss! Nå skal vi alle se fram til det som kommer 
til å skje neste år. I 2014 blir det andre koier som må prio-
riteres enn de tre i Vassfaret. Både Hovinkoia, Vikerkoia 
og Buvasskoia har behov for helt nødvendig vedlikehold 
og utbedringer.

Karsten Lien
Styreleder Ringerikes Turistforening
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leder

Øystein Dahle og Karsten Lien under åpningen av Fønhuskoia. 
Foto: Nils Rogn

naturopplevelser for livet
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Vassfaret

Fra Nevlingskollen ser vi mot 
Aurdalsfjorden.
Foto: Erik Gulberg

tekst: axel J. holt

for folk som har vandret en stund, både i fjell 
og skau, vekker dette navnet mange og gode 
minner.  dette krokete dalføret mellom Valdres 
og hallingdal.  furumoer og granlier.  Myrer og 
bergflog. Vassfarplassen rundt St. hanstider når 
månen speiler seg i nevlingen i den lyse som-
mernatta.  Suset fra høgfossen i Strøselva etter 
langvarig regn.  dytholsknatten og Slakollen, 
med blåne bak blåne. 

”Men lengst nord i synsranda, hvor jorda gikk inn i him-
melen, der lå liksom en bunke av kantete, krittkvite skyer 
og dreiv  --  breene i Jotunheimen.” (Mikkjel Fønhus:  
”Skoggangsmann”).  År om annet en overdådighet av 
markens grøde.  Ja, det er mye bær å hente her for den som 
vil. Sein høstdag når mørket faller på.  Tåke, regn og elendig 
sikt, der du tviler på kompasset og er sjeleglad når du møter 
et blåmerket stifâr.  (Nå i gps-alderen er dette spenningsmo-
mentet borte!)  Tida før påske, der skara’n bærer over alt og 
du støkker en reinsflokk inne ved Harehopp i Sørbølsfjellet. 
Men alt er avhengig av øyne som ser.

På 1970-tallet, da ordskiftet om vern og fredning av Vassfaret 
gikk som hardest, uttalte en fylkespolitiker fra Oppland at 
Vassfaret er bare var en vanlig fjelldal på Østlandet.  Hogg 
skog, bygg veier og hytter, utnytt vannkraft. 
 
Så ble det vern.  Noen mente at vernet kom for seint, at ver-
nebestemmelsene var for lite omfattende og at verna område 
var for snaut.  Andre mente at skogsdrift var det beste vern, 
og at bygdefolket opp gjennom tidene hadde vist at de hadde 
forvaltet området på beste måte.

Meningene om vern av Vassfaret har vært ulike, og frontene i 
diskusjonen til tider harde og uforsonlige.  
Men la nå gamle motsetninger ligge.  Det var bra, ja rent 
oppløftende, å møte opp på ”Vassfardagen” sist august.  

Fellesturen som Turistforeningen hadde gjennom Vassfaret 
denne helga, gikk forbi den nyrestaurerte Skrukkefyllhaugen.  
Her fikk vi alle se tydelige bevis på at lokalbefolkningen i 
bygdene rundt Vassfaret har gjenoppdaget det som er så 
spesielt ved dette dalføret, ”en vanlig fjelldal på Østlandet”:  
Natur slik Mikkjel Fønhus beskriver den i åpningsordene til 
”Der villmarka suser”:  ”Gammel krokfuru i liene, snøbøyd 
bjørk i fjellkraket, frodig unggran i dalbotten,--”.  Kultur slik 
så mange forfattere forteller om, der de beskriver boplassene 
og folkene som sleit der for det daglige brød.  Nå framstår 
Vassfaret som et område for opplevelser.  Her kan du vandre, 
sykle og padle.  Du kan sanke, og her er muligheter til jakt og 
fiske.  Noe er lagt til rette, som for eksempel blåmerka stier 
og rimelige overnattingssteder.  Eller at du ved profesjonell 
hjelp blir guidet fram til ulike opplevelser.  Andre opplevel-
ser må du selv finne ut av.  For noen er nettopp det som ikke 
er lagt til rette og organisert, motivet for å komme hit.  
Men uansett gjelder det, hva som nå er grunnen til at du 
kommer til Vassfaret:  Opplevelsene blir større når du vet 
noe om dette området som mange av oss mener er mer enn 
”en vanlig fjelldal på Østlandet”.

Forfatteren Mikkjel Fønhus (1894 – 1973) er allerede nevnt.  
Han lå i bestselgerklassen i en årrekke hos Aschehougs 
forlag, med mange av de beste romanene sine med tema fra 
Vassfaret.  Vassfarets ”bibel”?  Det må vel være Per Hohle: 
”Vassfaret” (Gyldendal 1964) med Omar Andréens stem-
ningsmettete tegninger.  Blant flere andre forfattere har både 
Nils Viker, Edvard Elsrud samt brødrene Magne og Ola K. 
Akervold gitt sine bidrag. ”Turgleder i Vassfaret” av Tonny 
Ingvaldsen (Tun forlag 2011) er ei høyst lesverdig bok der 
turopplevelsene står i fokus.

Så er da kanskje dette krokete dalføret mellom Hallingdal og 
Valdres mer enn ”en vanlig fjelldal på Østlandet”.  Motivet 
for å komme hit, øynene som ser, kunnskapen om områ-
det; alt er med på å gi deg større innsikt, bedre tur, rikere 
opplevelse.  Eller som den erfarne fjellkaren sa til meg, han 
som kjente Jotunheimen ut og inn:  ”Du må befolke fjellet, 
da først blir det spennende!” 
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tekst: per h. Stubbraaten/foto:nils rogn

allerede fra november 2012 var det mulig å 
overnatte på fønhuskoia, men den offisielle åp-
ninga ble utsatt til 22. juni 2013. for oss som 
hadde sett hvor systematisk og målretta byg-
gekomiteen hadde jobbet, forsto godt begrun-
nelsen. alle detaljer måtte på plass, og alt skulle 
være funksjonelt før koia kunne overleveres til 
ringerikes turistforening.  

Og flott var koia blitt til innvielsen. Nesten som et eventyr-
slott i skogen, omkranset av stabburet på den ene siden og 
Strøen på den andre. Og jammen var det også de siste ukene 
reist et stilig uthus.

350-400 mennesker hadde funnet veien til arrangementet 
da styreleder i RT, Karsten Lien, kunne ønske velkommen i 
lett regnvær. Det var gripende stemning da han mintes to av 
ildsjelene som hadde gått bort, Gudbjørg Fønhus Stensrud, 
datter til Mikkjel, og Kjell Arne Berntsen, Valdres Natur – og 
Kulturpark.

Koiesjef Olaf Ødegaard fra Hedalen var dagens konferansier, 
og aller først ble byggekomiteen presentert. Lederen av 
komiteen, RTs Ole-Martin Høgfoss, hadde genialt nok greid 
å komponere en bredt sammensatt komite, 4 fra RT og 5 fra 
Sør-Aurdal/Valdres. Fra RT var Marianne Aasen nestleder, 
Erik Lunde sekretær og Erik Brenden sjef for stabburet. Fra 
Sør-Aurdal må Kundan Rockstad nevnes, han var mannen 
som greide å få RT til å satse på ny koie, bare få år etter byg-
gingen av Vassfarkoia.

Mest høytidelig var overleveringa av Fønhuskoia fra bygge-
komiteen til styreleder i RT.  Til å avduke navneskiltet hadde 
man fått nyutnevnt æresmedlem i DNT, Øystein Dahle. 
Applausen var stor da det flotte navneskiltet laget av Per 
Leiros, lyste opp på sørveggen.

Programmet var langt, med artige innslag, og til alt hell 
bedret været seg. Stabburet ble offisielt åpnet. To rom, et 
hunderom med 4 senger, og et museumsrom viet den store 
villmarksdikteren Mikkjel Fønhus. Ellers var programmet 
krydret med kulturinnslag. Knut Myran framførte med inn-
levelse den selvkomponerte slåtten ”Rugg” på hardingfele, 
og Axel J. Holt bandt programmet sammen med sitater fra 
Mikkjel Fønhus. Samme mann overrakte koiestafetten som 
hadde gått fra Hønefoss og innom alle koiene, til den nystar-
tete lokalforeningen DNT Valdes. Ansvaret for å nå ”Skauleis 
til fjells” med mulighet for overnatting på koier underveis, 
hviler nå på denne foreningen.

Det ble mange taler og hilsninger, fra naboforeningene, fra 
grunneierne som gratis hadde skjenket oss den fine tomta og 
fra Hedda hytter. Sistnevnte hadde fullført byggeprosjektet 
med å sette opp uthuset, og forsamlingen ble nesten målløs 
da RT fikk dette som gave. Takk igjen til Hedda hytter!

Det var mat å få kjøpt hele dagen, og en ny stemningstopp 
fikk vi da arrangementet ble avsluttet med et dramatisk skue-
spill, basert på tradisjonsstoff fra Valdres og Hedalen.

Storslått  åpning av 
fønhuskoia

Byggekomiteen for Fønhuskoia. 



Olaf Ødegaard, koiesjef på Fønhuskoia og reineier. Foto: Lind og Lunde

Brit Holt til høyre, overtar «stafettpinnen» av Brit Olaug Monserud.
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teksr: axel J. holt/foto: erik Monserud

turistforeningen skulle innvie ny koie ved 
Strøen.  offisiell åpning av fønhuskoia var 
lagt til lørdag 22. juni, ”Blomsteraften”. hva 
om noen av oss gikk til fønhuskoia?  gikk fra 
hønefoss, og ikke nok med det, men var innom 
alle koiene på veien?  det ville jo være mulig, 
ville det ikke?  et retorisk spørsmål.  Selvfølgelig 
var det mulig!

Det som gjensto, var bare å finne kart, trekke opp ruta, finne 
folk --  eller hva om vi organiserte en stafett fra koie til koie?  
Sakte modnet tanken, og dagene gikk, og gikk, og gikk…
Utfordringen var å finne ”løpere” til stafetten, der dagsetap-
pene nok kunne virke krevende for en og annen.  Og hvem 
kunne avsette dagtid til slik aktivitet?  Så ble det pensjonis-
tene, RT’s ryggrad (enn så lenge) som tro til.  

Førstemann ut var Finn Granum som gikk fra Hjellebråten 
til Hovinkoia, og etter tur ble alle koiene besøkt. De glade 
vandrere var Axel Holt, Per H. Stubbraaten, Axel Holt igjen, 
Erik/Brit Olaug Monserud, Brit Holt og for tredje gang Axel 
Holt. 

Olaf Ødegaard, koiesjef på Fønhuskoia, mottok ”stafettpin-
nen”, et eksemplar av Mikkjel Fønhus` roman”Trollelgen”, 
og sørget for at den nå står i bokhylla på koia, med alle etap-
peløpernes navn skrevet inn.  Mission completed!
Været?  Alt vær er turvær, men ikke alle klær …
Logistikken?  ”Litt” mer komplisert enn forventet.  Noe 
må forslagsstilleren ta på egen kappe.  Folk må behandles, 
bearbeides, bli fortrolige med ideen.  Men at noen undret 
seg over at stafetten lot seg gjennomføre, undrer (både) 
forslagsstilleren (og ) forfatteren.  Men alle var enige om at 
det var en fin tur!

koiestafetten

tekst: axel J. holt

Ja, i mengder til og med!  har du vært i 
Vassfarfjella om vinteren?  enten du har gått 
på hedals- eller hallingsida, vil jeg tro at du 
har kommet over tråkk av disse dyra.  et enkelt 
spor som snirkler seg innover vidda, eller ei brei 
medde bortigjennom fjellskauen.  

Reinen er det eldste hjortedyret i Norge.  Sørfra fulgte dyra 
iskanten etter hvert som de store innlandsbreene smeltet.  
Da snakker vi om tida for rundt 10000 år siden da istida tok 
slutt over Skandinavia.

Reinen tiltrakk seg jegere, både på to og fire.  De første 
tobeinte i vårt område var samlere, jegere og fiskere.  Da den 
store innlandsisen smeltet, først i sørlige strøk, fulgte reinen 
etter nordover, og med dem mennesket.  Spor etter reinsjakt 
kan finnes i området, bl.a. bogestille Men mange slike spor 
er det ikke.  Leiter du i Vassfarlitteraturen, er det bjørn og elg 
som dominerer av de store pattedyra.  

Tanken på å utnytte området til tamreinsdrift tok form 
utover mot slutten av 1800-tallet.  Året var 1898 da Ivar A. 
Opdal fra Vang i Valdres reiste helt til Namdalen etter rein. 
Siden da har mange forsøkt seg med kommersiell reindrift.  
I dag er det Filefjell Reinlag som har beitedyr i området.  
Reinen utnytter fjellet mellom Hallingdal og Valdres, fra 
Filefjell i nord til Sørbølfjellet i sør.  Sommerbeitene er i 
nord, mens det er rein på vinterbeite vi møter i Vassfarfjellet.
Å møte rein er alltid en stor opplevelse for oss som til daglig 
ikke omgås dette dyret.  En stor flokk som nærmest glir 

rein i Vassfaret?



Reinsdyr i Vassfaret. Foto: Lind og Lunde
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innover snaufjellet får pulsen til å slå raskere.  Innerst inne 
kan vi kanskje fortsatt føle slektskapet med steinalderjege-
ren.  Men der slutter også likheten.  For mens reinen kunne 
bety forskjellen på liv og død for steinaldermennesket, nyter 
vi synet av et grasiøst dyr som nærmest flyter gjennom 
landskapet.  Rein, vill eller tam, gir liv i fjellet.  Synet av rein, 
enkeltdyr eller flokk, forteller tydelig at dette dyret hører til 
her.

Da Vassfarområdet og fjellviddene nordover til Filefjell er 
beite for tamrein, er det sjelden at en observerer villrein her.  
Men i en ikke altfor fjern fortid hendte det nok at tamrein 
ble jagd over i villreinsområdene, der den ble jakta på.  For 
andre var en rein en rein, samme hvor du traff på dyret.  Nils 
Ødegaard, en av stifterne av Filefjell Reinlag, drev fjellstue 
og leirskole på Søbekksetra i Hedalsfjellet.  Han fortalte at 
når de tok imot skoleklasser på leirskolen, serverte de gjerne 
reinsdyrkjøtt første dagen.  Årene like etter Andre verdens-
krig var ikke dette dagligkost for byunger.  Stor var derfor 
forundringen blant vertskapet på Søbekkseter da ei jente fra 
en skole i Oslo fortalte at slikt kjøtt spiste hun rett så ofte.  
Hvordan det kunne ha seg?  Jo, de hadde hytte litt lenger 
nord i Valdres, og der gikk det så mye rein at rett som det var, 
var faren ute med børsa. Da fikk Nils og resten av reinlaget 
forklaring på hvor en del av dyra deres var blitt av.

Ei påske for mange år sida var vi to som traff på sporet av 
en ganske stor flokk.  Fra Søbekkseter hadde vi snirklet oss 
på ski ned fra Storausttjernet til Bjørke.  Videre tok vi ut 
Aurdalsfjorden forbi dammen, opp Bogen under Saunatten 
til fjellet som nå kalles Tolvvasskollen.  Et ukjent navn den 
gang.  Nå synes jeg det klinger godt og bruker det gjerne.  
Hjemturen gikk om Pukla og ned til Hallingvika.  Dristig 
ferd kan hende, for ingen av oss kjente til lendet.  Men så 
sto hellet oss bi, for her hadde det gått en stor reinsflokk!  
Ei skikkelig medde bar rett ut lia ned mot Aurdalsfjorden.  
Hardtrampet og fin, med rom både til å svinge og bremse.
Det ble en minneverdig tur.  Som på en vei ned gjennom 
ulendet bar det rimelig raskt utover.  Gikk det for kvast, var 
det «bare» å ta en snarsving ut i løssnøen.  Den nordvendte 
lia bød på tørrføre enda vi skrev april.  Dessuten hadde 
reinen vært såpass omtenksom å legge igjen nok «pastiller» 
så farten ikke ble aldeles overhendig.  Vi var konger der vi 
behersket alle hindringer på våre nye plastski, teknologiens 
nyvinning på et tidlig 70-tall.  

Kilder:
Akervold og Akervold: Vassfaret.  Natur, dyr, folk og historie.  
Thon Hotels 2008.  
Lunde og Lien:  I reinfjellet.  Filefjell reinlag ANS 2010.
Egne samtaler med Gyda og Nils Ødegård 1971-72.



Minneplata til Rugg.
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tekst og foto: kjetil Sudgarden

teksten er et redigert sammendrag av en 
artikkel i ”Sagn og Soge” 2002,  
Sør-aurdal historielag.

”Dette var en aprilnatt i Hedals-Vassfaret, en natt med tynn 
hoggeskare og sus fra skog.”  Slik begynner Mikkjel Fønhus 
boka ”Der villmarka suser”, som kom ut første gang i 1919.  
Det er historien om den slueste og farligste slagbjørn som 
noen gang har lusket omkring i Vassfarskogene.  
Denne boka har trollbundet sine lesere over hele landet.  
Mikkjel Fønhus bygger boka på en historie om den legen-
dariske bjørnen, men det ligger en del dikterisk frihet i 
framstillingen.

Som ettåring fikk Rugg oppleve at mor hans gikk i ei saks 
ved en bjørnestilling i Suluvasslia, og det tok tre døgn før 
jegerne kom og fikk skutt binna.  Rugg hadde holdt seg ved 
mora hele tiden, men måtte komme seg vekk når jegerne 
begynte å skyte.  Rugg ble slagbjørn og tok utallige sau og 
andre krøtter på setrene og i bygdene.  Han fråtset i blod og 
kjøtt og ble nærmest en lystmorder.  Etter at Rugg angrep en 
guttunge som senere døde, ble det mange bjørnehatere, og 
det startet en intens jakt på ham.  Fønhus skildrer at det var 
norskamerikaneren Asle Søllerud som etter langvarig jakt 
fikk livet av Rugg.  

Virkeligheten var litt annerledes.  Heldigvis fikk Per Hohle 
gjort et enestående intervju med den ”virkelige” norskame-
rikaneren, Steinar Steinarsen Ormerud fra Flå i Hallingdal.  
Det var i 1946, og Steinar var da i 70-åra.  Han kunne fortelle 
detaljert om den eventyrlige jakten på Rugg.  
Sommeren 1906 ble den 14-årige gutten Johan Sagadalen 
angrepet av en bjørn ved Blåfjellhaugene i nærheten av 
Domfetsetrene i Flå.  Gutten døde etter et par uker av ska-
dene han fikk.  

Steinar fikk høre om dette mens han var i Amerika.  Han be-
stemte seg for å dra hjem og skyte bjørnen, og på den måten 
hevne Johan Sagadalen som han kjente fra hjembygda.
Steinar dro innover Vassfaret den 28. mars 1908.  Det ble 
starten på en lang, intens og strabasiøs jakt.  Rugg hadde 
nettopp kommet ut av hiet sitt ved Høgfossen og var trolig 
blitt skremt av tømmerhoggerne i området.  Allerde første 
natta tok Rugg en elg i Suluvasslia.  Han drakk blodet og fikk 
revet ut hjertet på elgen, men måtte rømme fra det herlige 
måltidet i det Steinar var på sporet med bikkja si.  Etter 
tre døgn tok bamsen en elg igjen, denne gang i Todalen på 
Hallingsida av Vassfaret.  Også her måtte han forlate dyret 
før han hadde ett seg mett.

Etter hvert ble det kjent på bygdene at Steinar var på sporet 
etter slagbjørnen som alle hadde hørt om.  På det meste skal 

det ha vært 28 jegere med i jakten. Rugg fikk lurt seg unna 
gang på gang.  ”Denna trollbjørnen er det inga råd med”, sa 
folk.  Jegerne ga opp etter hvert, bare Steinar holdt ut.  
Den 12. mai fulgte han sporet hans opp mot Fledda, og han 
øynet en mulighet.  Kanskje lykkes det i morgen, tenkte 
han da han nattet seg i koia.  I grålysningen dro han opp 
ved Hansesprang og østover Fledda.  Langt østpå fjellet fikk 
han øye på sporene, og det ble snart los.  Han hadde ski på 
beina, og det bar godt.  Losen gikk mot Vassfaret, og snart 
fikk Steinar unnabakke og tok innpå losen.  Akkurat der 
Storebekken skal til å kaste seg utover mot Vassfaret sto 
Rugg på to bein og veivet med labbene for å få bikkja unna.  
Steinar kastet seg ned i snøen og fikk godt sikte.  Holdet var 
60 meter, Rugg var opptatt av bikkja og stor, god blink.  Kula 
treffer i brystet, og Rugg blir kastet baklengs.  Han er oppe i 
samme øyeblikk og brøler fælsleg.  En ny kule, og Rugg blir 
liggende livløs.

Det ble slutten på en jakt som savner sidestykke i norsk 
historie.  Rugg ble fraktet ned til Hedalen på en skikjelke.  
Folk kom fra fjern og nær for å se på denne kjempebjørnen 
som  målte 50 cm mellom ørene.  Ingen hadde sett en så stor 
bjørn.

Mye har forandret seg i synet på bjørn siden Rugg ble skutt 
den 13. mai 1908. Nå er alle bjørner fredet, og de flest er for-
nøyd med det. 13. mai 1998 ble det satt opp en minneplate 
på det stedet der Rugg måtte bøte med livet. Det var Steinar 
Steinarson, barnebarnet til bjørneskytteren, som avduket 
Ruggplata. Ved denne høytideligheten var det mange folk 
samlet. En annen deltaker var Tom Brenne som er den frem-
ste eksperten på Mikkjel Fønhus. 
Tom Brenne vant 10.000,-  kroner i Kvitt eller dobbelt for 
flere år siden.

Ringerikes Turistforening hadde også en markering på 
100-årsdagen i 2008. Nå i sommer ble det merket en sti fra 
Stormyra i Vassfaret og opp den bratte lia til Storbekkseilen. 
Nå kan en følge en blåmerka trasè helt fram til plata. 
Sommeren 2014 er det meningen å merke stien videre over 
Hestehøgda. Storausttjern og helt til Fønhuskoia.

Slagbjørnen rugg
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tekst og foto: kjetil Sudgarden

teksten er et redigert sammendrag av en 
artikkel i ”Sagn og Soge” 2010,  Sør-aurdal 
historielag, av kjetil Sudgarden.

Det er noe eget ved Aurdalsdammen.  Når du kommer dit, 
ser du først oppover fjordløken med alle dobbene på rekke og 
rad.  Så løfter du blikket mot Dyttholknatten.  Det er noe vilt 
og voldsomt ved dette fjellet. 
 
På den andre sida av dammen ligger Ellingbu, der den poli-
orammede Elling Elsrud holdt til store deler av sommeren og 
høsten.  Han drev mye med fisking, og for å komme seg ned 
til båten ved egen hjelp hadde han fått laget et rekkeverk på 
begge sider av stien og gikk armgang på dette.  Men det var 
lokalhistorie som ble Ellings største hobby og livsgjerning.  
Både nevøen hans, Edvard Elsrud og forfatteren Per Hohle 
gjorde seg stor nytte av notatene som Elling etterlot seg. 
”AURDALS DAM 1912” står det på steinen ved dammen øst i 
Aurdalsfjorden.  Bak dette skjuler det seg en meget interes-
sant historie.  Det fantes en demning før denne også, men 
da fløtningsselskapet fant ut at det var nødvendig med en 
skikkelig opprustning, fikk den anerkjente gråsteinsmure-
ren Petter Bekkelund fra Bjoneroa det store arbeidet med å 
bygge Aurdalsdammen.  I tillegg til mye annet, murte han 
også Strøsdammen.  Han var til og med i Russland og murte 
gråsteinsmurer.  

Petter var nummer fire i en søskenflokk på 11, født 1870.  
Han var i sin beste alder da arbeidet med dammen startet i 
1909.  Den gang var dette et stort prosjekt.  Til tider var ar-
beidslaget på over 30 mann og mange hester, og hele jobben 
varte i tre år.  Daglønna var fra fire til fem kroner, med tillegg 
for hest, så det kostet nok fløtningsselskapet et betydelig 

beløp.  Men så ble det også et solid og vel utført damanlegg.  
For å komme på fjell måtte det graves hele sju meter under 
elvebunnen.  I den lange, djupe gropa hadde det lett for å 
samle seg vann, og da måtte to mann håndpumpe mens 
en del andre murte bunnen. ”Kontoret” sitt hadde Petter i 
damstua.   

Steinene til dammen måtte hentes med hest og slede over 
hele lia innover mot Bjørke, helst på snøføre.  Ved dammen 
måtte steinene kiles og hogges til.  Demningen skulle være 
70 meter lang og på sine steder opptil 10 – 11 meter høy.
Petter Bekkelund var etter alles mening en særdeles rettskaf-
fen kar.  I. G. Ildjernstad skrev en artikkel om ham da han 
døde i 1922.  Her omtaler han Petter som en Herrens tro 
tjener.  Han ble til en spesiell velsignelse for Hedalen fordi 
han alltid deltok på møtene i bygda.  Der forkynte han Guds 
ord på en varmhjertet måte.  

Da Aurdalsdammen sto ferdig i 1912 fikk man samtidig ei 
bru til glede og nytte for alle, men betongdekket kom nok 
mye seinere.

Petter Bekkelunds bror Otto, født i 1879, var og med på 
damprosjektet.   Otto fant seg kone i Hedalen.  Det var Guri 
Bragerhaug, søster til Anna Bragerhaug som ble stanget i hjel 
av en okse på Hansesprang i 1943.  

Guri satt ofte på setra til Storruste, Mansetra i Vidalen.  Der 
vanka også Blomster-Hans, og en gang hadde han fått en 
avlegger av Guri, som han planta i den ”botaniske hagen” sin 
utenfor Enebo, hytta si.  Mari Goplerud Rygg fortalte at en 
gang Tonetta, mor hennes, hadde vært innom hos Blomster-
Hans, utbrøt han:  ”Nei, no er ho Guri avblomstra!”
Aurdalsdammen, denne kulturskatten i stein er nå drøyt 
100 år, men står like godt den dag i dag, så å si upåvirket av 
tidens tann.  

aurdalsdammen – en bunnsolid 
kulturskatt
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Vernet av Vassfaret og Vidalen

tekst: ragnvald lien 

på midten av 1950-tallet var de ivrige medlem-
mene av Vassfarets Venner i gang med vern av 
et urskogsområde i Buvasslia innerst i Vassfaret. 
dette var første steget i områdevernet, som 
etter en lang og seig kamp endte med bevaring 
av et mye større område i 1985. når vi etter 
nye 30 år står på Sørbølsfjellet eller Bukollen 
og ser utover de mektige skogdalene, bør vi 
tenke på pionerene og være glade for at gran-
skogen fortsatt er intakt helt opp til skoggrensa 
mot fjellet.

Vassfarets Venner
I forbindelse med bygging av bilveier i Vassfaret og Vidalen 
på starten av 1950-tallet ble vernespørsmålet særlig aktuelt. 
Vassfarets Venner ble formelt stiftet 24. november 1951, og 
foreningen var mer eller mindre aktiv til slutten av 1970-
tallet. Blant drivkreftene i foreningen var hele tiden Einar 

Heimås Dokken og Egil Thorvaldsen. Når navn skal nevnes 
rundt arbeidet med å bringe de store skogene mest mulig 
urørt til etterslekten, kommer en heller ikke utenom forfat-
teren Mikkjel Fønhus og zoologen Kåre Elgmork.

24. januar 1952 meldte Ringerikes Blad at Vassfarets Venner 
var stiftet og at formålet var å ta vare på de store naturverdi-
ene som Vassfaret og Vidalsskogene representerer. Målet var 
å etablere en nasjonalpark i området, men det skulle vise 
seg at denne tanken var vanskelig å gjennomføre i handling. 
Skogene representerte store verdier for eierne, og til forskjell 
fra nasjonalparker ellers i Norge, ligger ikke Vassfaret og 
Vidalen på statens grunn. Rett nok uttrykte skogeierne at de 
også var opptatt av verdiene av urørt natur og lovte at veien 
inn i Vassfaret fra øst skulle stoppe ved Aurdalsdammen. I et-
tertid vet vi at det var kun første steg; i 1990 var veien forlen-
get til øvre Grunntjern. Navnet «Sissel Rønbecks chaussé» 
på den siste biten forbi Nevlingen bunner i at Sissel Rønbeck 
var miljøvernminister 1986–89. Miljøverndepartementet 
mente at det måtte bygges god vei inn i området for å 
frakte hest og doning slik at det kunne drives naturvennlig 
skogbruk!

Verneområdene i Vassfaret og Vidalen består av to landskapsvernområder; 1. Indre Vassfaret og 2. Vassfaret/Vidalen og ni naturreservater; 3. Bukollen, 
4. Gomatdalen, 5. Middagsknatten, 6. Søndre Dyttholknatten, 7. Nordre Dyttholknatten, 8. Festningen, 9. Aurdalsseterberga, 10. Nevlingkollen 
og 11. Bringen.



Ragnhild på Bringen. Foto: Erik Lunde

Seinhøsten er kanskje den mest spennende 
årstida i marka. gjennom lett tåke og trolske 
konturer om morgenen kan sola plutselig for-
trylle naturen med fantastiske farger og skin-
nende lys.

To flotte, men utfordrende turer ble arrangert av RT. Erik 
Brenden tok oss med til Finnemarka der han er lomme-
kjent. Vi fulgte blåmerka stier forbi setervoller, en gammel 
danseplass, ei gamme og fram til ei skogshytte med overnat-
tingsmuligheter. Landskapet skiftet mellom åpen furuskog, 
svaberg, tett granskog og vakre skogstjern. 13-14 km føltes 
ikke langt, og Erik har allerede opplegget klart for neste års 
tur.

Tron Trondsen har i mange år skiftet mellom å gå Øyangen 
rundt og stien om Gyrihaugen til Sundvollen. Under årets 
tur var vi oppom Spålsberget før vi tente bål og kokte oss 
kaffe på en solfylt odde ved Spålen. Turen fortsatte forbi 
Østerdam og ned til Åsbygda, i alt 17 km. I bakkene nedover 
tenkte vi på alle dere som ikke deltok i dette eventyret, men 
dere har muligheten neste år! 

to morsomme 
høstturer

Tur i Finnemarka. Turleder Erik Brenden. 
 Foto: Marit Stubbraaten

Øyangen rundt med Tron Trondsen som turleder.
 Foto: Marit Stubbraaten
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Fredningen av Bringen og Buvasslia
Vassfarets Venner arbeidet intenst, og i september 1952 var 
det befaring i området det var snakk om å frede. Ved siden 
av urskogen i Buvasslia var det også planer om å ta med 
fjellkollen Bringen i fredningen. Foreløpig var det slik at 
vernet måtte baseres på interesse og frivillighet. Skogeier 
Knut Berg fra Hallingdal var forut for sin tid da han tilbød 
seg å legge skogbruket dødt i Buvasslia mot en betaling. Her 
var det snakk om et 1,5 kvadratkilometer stort område, og 
grunneieren hadde gitt samtykke i kontrakt på 99 år med en 
årlig leie på kr 200.   

I august 1954 var fredningen vel i havn ved kongelig resolu-
sjon, og Vassfarets Venner med kun 50 medlemmer hadde 
virkelig utført en bragd som må sees som litt av et høyde-
punkt i foreningens korte liv. Deres videre planer var ambi-
siøse med et detaljert forslag om vernetiltak for et område 
på 100 kvadratkilometer i Vassfaret. Saken ble liggende, men 
vokste etter hvert til noe større da Vidalen også ble dratt inn 
i vernesaken.

Verneplan ble vedtatt i 1985
Etter lang tid med mye diskusjon og lokal motstand, fikk 
verneområdet en total utstrekning på 257 kvadratkilometer. 
Vassfaret–Vidalen landskapsvernområde fikk mildest vern 
og Indre Vassfaret landskapsvernområde noe strengere 
vern. En grunn til skillet var at jordbruksinteressene stod 
sterkt i Vidalen med start av fellesbeite i 1980. Dessuten 
ble det tillatt å føre opp driftsbygninger og nye skogshus-
vær i Vassfaret–Vidalen. Fellesbeitet er et eksempel på at 

næringsinteresser ofte driver kortsiktige investeringer, for i 
2008 var driften på hell. 

En annen grunn til skillet var at det indre området innehol-
der et stort naturreservat (Bringen) med et enda strengere 
vern. I tillegg til Bringen, ble det opprettet flere nye natur-
reservater med de mest kjente hiområdene for bjørnen – se 
kartet! Både høyereliggende og ofte frodige skoglier eller 
lavereliggende blåbærgranskog av god bonitet, og dessu-
ten alle vann og vassdrag, har dermed blitt tatt vare på for 
etterslekten. 



Turen mellom Fønhuskoia og Storekrak 
er såpass lang at den foreløpig ikke 
tilrådes som dagsetappe.

Vårt forslag er derfor følgende:
1. dag (el. ettermiddag): Parker ved 
 Bogbrua eller Stormyra (se kartski-
 sa)  og gå veien sørover til Storekrak.
 400 m stigning. 2-3 timer.
2. dag: Storekrak-Vassfarkoia. Flott tur 
 over Sørbølfjellet. 6-7 timer.
3. dag: Vassfarkoia-Fønhuskoia. 
 Gjennom sagnomsuste Vassfaret. 
 6-7 timer.
4. dag: Fønhuskoia –Stormyra/
 Bogbrua. Hedalsfjellet. 
 Ca. 8 timer. Fram til Storausttjern er 
 det umerket sti, men greit å gå. 
 Mellom Storausttjern og 
 ”Minneplata Rugg” vil det bli 
 merket sti i 2014. Fra minneplata 
 er det blåmerket sti ned til veien.              

Avkorting: 
Hvis en reisegruppe disponerer mer 
enn en bil, kan en bil parkeres ved 
Bjørke. Turdeltakerne kan da korte 
av turen med minst to timer ved å ta 
av ved Fjellvatnet og følge stien forbi 
Hansesprang ned til Bjørke. Sjåførene 

blir så fraktet til Stormyra/Bogbrua for 
å hente bilene. 
Framtidig alternativ: 
Du kan parkere på Fledda og starte 
turen derfra. Da blir første dags-
marsj til Storekrak eller Fønhuskoia 
overkommelige turer på 6-7 timer. I 
forhold til ovennevnte alterativ må du 
nå beregne fire hele dager. Noe mer 
merking må til før dette alternativet 
kan bli en realitet. 

To overnattinger:
Om du ønsker to overnattinger på 
forskjellige hytter, foreslår vi følgende 
turer:
1. Parkering ved Bogbrua. Kveldstur 
 til Storekrak og overnatting. Neste 
 dag vandring på blåmerka sti over 
 Sørbølfjellet til Vassfarkoia. Tredje 
 dag retur samme vei om Storekrak 
 tilbake til bilen.
2. Parkering ved Bjørke. Kveldstur 
 til Vassfarkoia. Neste dag gjennom 
 Vassfaret til Fønhuskoia. Tredje dag 
 tar du stien over Slafjell og 
 Fjellvatnet tilbake til Bjørke.

Turene passer som weekend-turer fra 
fredag ettermiddag til søndag kveld.

Flere netter på samme koie:
Alle koiene gir deg gode muligheter 
for dagsturer. Toppene rundt koiene 
er flotte utsiktspunkter, og hvis du er 
glad i å fiske, kan for så vidt alle koiene 
anbefales, men det er selvsagt mest 
lettvint på Fønhuskoia. Her er det også 
tilbud om båt og kanoer. Koiene er for 
øvrig fyldig omtalt i ”Skauleisposten 
2013”.

Sykkeltrekanten:
En morsom variant er sykling mellom 
koiene. Det går skogsbilveier fram til 
både Storekrak og Vassfarkoia, men litt 
vanskeligere er det å komme fra disse 
koiene og over til Fønhuskoia. Da har 
du to muligheter 1) Sykle tilbake til 
Hedalen og ta rv 243 til Reset og ned 
til Strøen 2) Trille sykkelen den veiløse 
strekningen forbi Suluvatnet.

Skiturer:
Trekanten lar seg muligens gjen-
nomføre på ski, men dalsidene mot 
Vassfardalen er såpass bratte at vanlig 
nedkjøring ikke kan anbefales. Man 
kommer sikkert ned, men må mest 
trolig ta av seg skiene i enkelte bratte 
heng. 

Turer i Vassfaret – bruk av koiene Storekrak, Vassfarkoia og Fønhuskoia

trekanten 
tekst: per Stubbraaten

etter at fønhuskoia ble innviet, 
åpnet det seg en stor utfor-
dring for de turglade: Å gå 
trekanten til fots, dvs. besøke 
alle tre vassfarkoiene på en og 
samme tur. dette innebærer 
lange dagsmarsjer, men du får 
samtidig en helhetlig opple-
velse av Vassfaret og fjellene 
rundt. pr. i dag er alle stiene 
blåmerket, unntatt stiene i 
hedalsfjellet. de vil bli ferdig-
merket i 2014.

Grunntjern med Bringen. Foto: Kjetil Sudgarden.
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Hvis du ønsker å gå mellom to koier, vil 
vi anbefale turen mellom Vassfarkoia 
og Storekrak. Det er scooterkjørt 
spor fra Damtjern til Harehopp, 
og Sørbølfjellet er majestetisk på 
vinterstid. 

Hvis du ønsker fast tilhold på ei koie, 
er Vassfarkoia mest praktisk. Kjørevei 
helt fram, og fra koia har du bare noen 
hundre meter til dobbeltsporet skiløype 
som går rundt Veslefjell. Scooterkjørt 
spor går i nordvestlig retning mot 
Domfet.

Fønhuskoia er ikke tilknyttet noe 
skinett, og det er heller ikke sikkert 
at veien er brøytet på forvinteren. 
Det går temmelig sikkert scooterspor 
over Strøen mot Slasætra, men størst 
muligheter for flotte skiturer har du 
ved å starte fra Reset. Da kommer du 
rett inn på det fantastiske løypenettet 
på Hedalsfjellet.

naturopplevelser for livet

Slakollen med Strøen i bakgrunnen. Fra venstre: Erik Guldberg, Erik Brenden 
og Magnus Karge. Foto: Per Stubbraaten.
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TuR– Og akTiViTETSpROgRaM 2014
ringerikes turistforening
For svært mange av våre turer er frammøtested Tippen. Dette er ved innkjøringen til 
Ringerike Stormarked, på høyre side.

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNTung Seniorgruppa

  fredag 18. og
  lørdag 19. januar. 
Gapahuktur ved Borgersetra. FRT.
Vi går på ski fra Ringkollen til 
Borgersetra. Her blir det god mat på 
bål før vi kryper til køys i gapahuk eller 
under åpen himmel. Se for deg nat-
tehimmelen med en million stjerner 
og utsikt over den vakre Holebygda. Vi 
går kanskje også på ski med hodelykt. 
Påmelding til turleder Kjersti Hovland 
i tlf. 98 66 24 36 innen mandag 14. 
januar. Vi starter fra Ringkollen 
kl 1800. Velkommen med.

  tirsdag 21. januar. 
Kafetreff. ST.
Seniorgruppa møtes til en hyggelig 
prat over kaffekoppen på Ringerike 
Gjestegård. Vi kommer og går etter lyst 
og behag i tidsrommet i tidsrommet 
kl 11-13. Søndag 2. februar. Kom deg 
ut-dagen. Alle.
Se annonse i Ringerikes Blad eller vår 
nettside www.turistforeningen.no/
ringerike, eventuelt ring 92 66 48 25.

  Søndag 2. februar.
Kom deg ut dagen. Alle.
Bli med på Den norske turistforenings 
nasjonale turdag. Her blir det aktivi-
teter for store og små. Se annonse i 
Ringerikes Blad eller vår nettside 
www.ringtf.no.

  tirsdag 4. februar. 
På ski i Ringkollområdet. ST.
Turen blir bestemt etter vær og 
føre. Den vil følge oppkjørte løyper i 
Ringkollområdet. Kart: Nordmarka 
vinter. Avreise fra Tippen kl 1000 i 
privatbiler; husk bompenger og ekstra 
genser. Turleder: Brit Olaug Monserud, 
tlf. 32 11 03 92/90 97 41 69.

  tirsdag 18. februar. 
Skitur nord for Mylla. ST.
Turen starter fra Trantjern, passerer 
Vestenden av Mylla og går opp 
bakkene til vi er innunder Ballangrud-
seterhøgda. Flott utsikt kan nytes flere 
steder før vi tar fatt på tilbaketuren øst 
for gården Volla. Turen er ca. 10 km. 
Kart: Nordmarka vinter. Frammøte på 
Tippen 0930 eller på XY-stasjonen i 
Haugerenga på Jevnaker kl 1000. Her 
møter turleder Arnhild Ballangrud, tlf. 
61 31 11 37/94 27 91 13. Husk bompen-
ger kr. 50 som må betales via mobil.

  Søndag 23. februar. 
Skitur i Ringkollområdet. BT.
Vi legger søndagsturen til Ringkollen, 
hvor vi møtes innerst ved informa-
sjonstavla på parkeringen kl. 12. Vi 
går på ski ca. 1 kilometer. Ta evt. med 
akebrett/rumpeakebrett. Alle tar med 
en vedkubbe, sitteunderlag, egen mat 
(evt. grillmat) og drikke.  Husk penger 
til bom (mynt). Turleder: 
Hege de Jong, tlf. 47 39 92 37.

  Søndag 23. februar. 
Isklatring Jaklefoss. URT.
Vi prøver oss på isklatring – både for 
nybegynnere og litt øvet. Ta med varme 
klær, ekstra votter, mat og drikke. 
Oppmøte på P-plass 200 m etter bom 
på Ringkollveien kl 1100. Kart: Turkart 
Holleia-Krokskogen. Påmelding innen 
1. februar til rt@ringerikes-turistfore-
ning.no eller tlf. 92 66 48 25.

  tirsdag 4. mars. 
Eventyrstund ved Kolltjern på 
Ringkollen. BT.
Barnas Turlag i RT inviterer alle, barn, 
ungdom og voksne til en stemningsfull 
eventyrstund ved Kolltjern. Vi lager 
bål, griller pølser og serverer varm 
saft og kaffe (spanderes av RT). Her 

kommer det til å skje litt av hvert skal 
vi tro eventyrfortelleren Axel. Husk 
sitteunderlag og godt med klær. Ei 
hodelykt er også kjekt å ha med seg. Vi 
møtes ved Kolltjern kl. 1800. Løypa er 
merket med fakler. Kjør forbi P-plassen 
på Ringkollen/oppslagstavla i retning 
Øyangen. Etter ca. 1 km tar fakkelløypa 
av til høyre. Det er liten P-plass ca. 
50 m bortafor løypekrysset. Kart: Oslo 
Nordmark vinter. Se for øvrig annonse 
i Ringerikes Blad. Mer informasjon kan 
du få av Axel Holt, tlf. 99 61 22 22. 

  lørdag 8. og
  søndag 9. mars. 
Skitur over Storrustefjell til 
Storekrak. RT.
Felles avreise fra Tippen kl 0900. Vi går 
fra parkeringen nær Buvannet til hytta 
Storekrak hvor vi overnatter. Det er en 
flott tur med høydeforskjell på ca. 800 
meter. Turen er bare 12 km, men det 
kreves likevel at deltakerne er i rimelig 
god form og kan bære litt tung sekk. Vi 
følger skogsbilveien mot Trollfossen og 
går over til Fisketjernet før vi sklir ned 
til Storekrak.
Utstyr: Fjellski, vindtette og varme 
klær. Vindsekk, spade, sovepose, 
liggeunderlag.
Ta med brødmat. Turleder ordner 
middag. Kart: Vikerfjell Pris: Ca 250 
inkl. transport og middag, overnatting 
kommer i tillegg. Turleder: Kjersti 
Hovland, ta kontakt med turleder 
på telefon 98662436 eller 
khovland2000@yahoo.no. Påmelding 
innen søndag 2. mars.
Velkommen med på en flott tur i et av 
våre nærmeste høgfjellsområder! 

  tirsdag 11.mars. 
Skitur på Krokskogen. ST.
Vi starter skituren inne på skogen ved 
Lommegård litt sør for Hukenseter 
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og går til Løvlia over Nibbitjern til 
Gagnumseter. Tilbaketuren går over 
Skamrek, Atjern, Løvliflaka og Løvlia 
til bilene. Oppmøte ved bommen i 
Gaupeskarveien. Følg veien fra Åsa mot 
Damtjern ca.1,5 km fra Kjerratmuseet. 
Kart: Nordmarka nord. Avreise fra 
Tippen kl 1000, ved Gaupeskarveien kl 
1030.Her møter turleder 
Finn Abildgård, tlf. 32 15 81 76.

  torsdag 20. mars. 
Årsmøte i Ringerikes 
Turistforening. RT.
Se annonse i Ringerikes Blad eller 
www.turistforeningen.no/ringerike

  Søndag 30. mars. 
BT.
Alle barn ønskes velkommen til ute-
plassen og gapahuken ved Løken barne-
hage kl 1200 og Janne Marit Ellingsen. 
Hvis det er snø, går det fine skiløyper 
fra Vik med parkering f.eks. ved Hole 
Herredshus, da blir skituren omtrent 
1 kilometer. Vi kan også parkere på 
Løken barnehage, og gå sti på ca. 200 
meter. Det er fint å leke og ake. Alle tar 
med en vedkubbe, sitteunderlag, egen 
mat (evt. grillmat) og drikke. Se evt. 
skiløypekart på Hole kommunes hjem-
mesider. Turleder: Janne Marit, 
tlf. 95 05 10 97.

  tirsdag 1. april. 
Kafetreff. ST.
Dette er ingen aprilspøk! Seniorgruppa 
møtes på Ringerike Gjestegård til en 
hyggelig prat og kanskje noen gode 
historier? Vi kommer og går som det 
passer mellom kl 11 og 13.

  onsdag 23. april. 
Gjennom byen til Petersøya. RT.
Rusletur til Petersøya, Søndre Park, 
Schjongslunden.
Vi starter på Tippen og går direkte til 
Petersøya. Mens vi raster på sørspis-
sen, diskuterer vi Petersøyas framtid. 
Deretter svinger vi oppom Søndre 
Park og spør: Har byparken utspilt sin 
rolle? Vi følger så veien langs elva ned 
til Schjongslunden og tar en runde der. 
Underveis kan vi samtale om skiftende 
bruk av området ettersom byen har 
utviklet seg. 
Start fra Tippen kl 1700. Turleder er 
Per H. Stubbraaten, tlf. 90861879.

  tirsdag 29. april. 
Vårtur på Holleia. ST.
Turen går fra bommen på Hjelle, over 
Raukasthøgda og til nord i Aklangen – 
retur om Aklangen sør. Kart: Turkart 
Holleia/Krokskogen. Avreise fra Tippen 
kl 1000 i privatbiler. Turleder Erik 
Monserud, tlf. 32 11 03 92/
90 63 48 68.

  lørdag 3. mai og 
  søndag 4. mai. 
Pilegrimshelg. RT og Hadeland 
Turlag. 
Vi viderefører i år det vellykkede sam-
arbeidet mellom Hadeland Turlag og 
Ringerikes Turistforening og inviterer 
til en felles pilegrimshelg. Det er ekstra 
hyggelig om dere greier å delta begge 
dagene.

  lørdag 3. mai. 
Ringerike. RT.
Årets pilegrimstur på Ringerike går 
fra Norderhov kirke til Haug kirke. 
Bortsett fra strekningen mellom 
Stavhella og Sætranggata, går turen på 
asfalt- og grusveier. Det blir stopp på 
Stavhella, matpause på N. Sætrang gård 
og avsluttende markering ved Haug 
kirke. 
Turen går gjennom et åpent kulturland-
skap, fullt av dramatisk historie helt fra 
jernalderen. Turen er 7 km lang. 
Frammøte ved Norderhov kirke kl 
10.30. Det blir organisert skyss tilbake 
til utgangspunktet.
Turledere er Per H. Stubbraaten, tlf. 
90861879 og Axel J. Holt, 
tlf. 99612222.

  Søndag 4. mai. 
Hadeland. Pilegrimsvandring  i kul-
turlandskapet. Hadeland Turlag.
Vi starter på beste vis med å følge 
Olavsleden mot Nidaros langs 
Kongevegen. Det passer å ta en stopp 
hvor en person fra Ringerike mistet 
sitt liv i en duell for ca 300 år siden.  
Vi bryter av fra Olavsleden og følger 
kulturstien mot tuftene etter Grinaker 
stavkirke, hvor vi tar spisepause. 
Interiør fra stavkirken finnes i dag i 
Bønsnes kirke. Videre går ferden til 
Klokkerlåven som delvis er oppbygd av 
rivningsmaterialer fra stavkirken.
Vår ferd går langs gutuer og grusveger 
gjennom et kulturlandskap som er 
svært typisk for Hadeland. Vi avslutter 

med å følge kulturstien over Fagerli og 
tilbake til utgangspunktet.
Lengde og varighet: 8 km og 3-4 timer. 
Info ved turleder Per Røssum, 
tlf. 45 76 80 92
Møtested: St. Petri kirke v/ Hadeland 
Folkemuseum, kl 1100 (presis). For 
RT er det avreise fra Tippen kl 1000. 
RT-ansvarlige er Per H. Stubbraaten og 
Axel J. Holt. Kart: 1815 I Gran.
Onsdag 7. mai. OPPTUR. RT.                                                                                                         
Ringerikes Turistforening arrange-
rer OPPTUR for alle 8.klassinger i 
Ringerike kommune. Turen starter 
ved Borger i Haugsbygd og går i kupert 
terreng fram til Fleskerud i Åsa. Her 
avholdes aktiviteter og uhøytidelige 
konkurranser for elevene. Alle som 
deltar, har mulighet til å vinne fine 
premier. Bussavgang ved Åsaveien. 
Ansvarlig person: Daglig leder i RT, 
Vibeke Tjøm, tlf 92 66 48 25.
Onsdag 7. mai. Rundtur om tjerna i 
Gullerudmarka. RT.
Turen starter fra Borgergrenda og går 
bortom Gullerudtjernet, videre til 
Grunntjern. Været avgjør om vi svinger 
nedom Ultvedttjern. Gullerudmarka 
er tidlig snøbar, og det blir spennende 
å se hvor langt blåveisen har kommet. 
Har alle sett tysbast? Stiene er innby-
dende, men både Gullerudtjernet og 
Ultvedttjern er naturreservater hvor vi 
bør trå litt varsomt.
Avreise fra Tippen kl 1700. Fra 
Borgergrenda kl 1715. Turleder er Per 
H. Stubbraaten, tlf. 90861879.

  lørdag 10. og
  søndag 11. mai.    
Dugnad på Buvasskoia. RT.
Kontakt Kjetil Sudgarden, tlf. 93 43 78 
60 eller Bjørn Ellingsen, 
tlf. 95 05 10 97.

  tirsdag 13. mai. 
Tur på Bygdøy. ST.
Kontakt turleder Axel Holt, 
tlf. 99 61 22 22. 

  tirsdag 20. mai. 
Vandring på Holleia. ST.
Tur fra bommen ved Ulleren 
over Brennåsen til Væleren, om 
Grytingsvollen tilbake til Ullern. Kart: 
Turkart Holleia/Krokskogen. Frammøte 
på Tippen kl 1000. Turleder: Erik 
Monserud, tlf. 32 11 03 92/
90 63 48 68.
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  lørdag 24. og
  søndag 25. mai. 
Dugnad på Buvasskoia. RT.
Kontakt Kjetil Sudgarden, 
tlf. 93 43 78 60 eller Bjørn Ellingsen, 
tlf. 95 05 10 97.

  Søndag 25. mai. 
Klatring i Oppenåsen. URT.
Bli med på en spennende dag med 
klatring og rappellering i Oppenåsen. 
Vi har instruktører som hjelper deg 
enten du er nybegynner eller litt 
erfaren. Oppmøte på Ringerike Vgs. kl 
1100 for felles transport. Ta med hjelm 
(sykkel-/klatre-), sekk for fellesutstyr, 
mat og drikke. Kart: Turkart Holleia-
Krokskogen. Påmelding innen 21. mai 
til rt@ringerikes-turistforening.no eller 
tlf. 92 66 48 25.

  tirsdag 27. mai. 
Buhammaren rundt – 
fottur i Gran. ST.
Bli med til vår nabo i nordøst, til en av 
Hadelands høyereliggende topper! Den 
ligger vel ei halv mil øst for Grymyr i 
Vestre Gran. »Buhammaren Rundt» 
er en populær og variert rundtur på 
6-7 km, fint tilrettelagt på merket sti 
med avstikkere til flotte utsiktspunkter. 
Kart: 1815 I Gran. Frammøte på Tippen 
kl 0930 eller på XY-stasjonen på 
Jevnaker kl 1000. Her møter turleder 
Arnhild Ballangrud, tlf. 61 31 11 37/94 
27 91 13. Vi inviterer Hadeland.                                                                                                        

  onsdag 28. mai. 
Kveldstur opp Mørkgonga. RT.
Tradisjonen tro bruker vi siste onsdags-
kvelden i mai til en tur opp Mørkgonga 
med rast ved Migartjernet. Returen 
går om Skardtjern og ned Skardveien 
til utgangspunktet, ferista sør for Åsa.  
Frammøte ved ferista kl. 1730.  Trenger 
du skyss fra Hønefoss, avtal frammøte 
på Tippen med turleder Axel Holt tlf. 
99 61 22 22 eller axel@holt.no, seinest 
innen kl. 2200 kvelden i forveien. 
Kart for turen: Turkart Holleia – 
Krokskogen. Vi inviterer DOT, Asker og 
Bærum til denne turen.

  fredag 6. til
  søndag 8. juni. 
FRT.
Hjertet og indrefileten av Vassfaret – 
Bringen og Benkin! For niende året 

inviterer vassfarpatriotene Ole-Martin 
Høgfoss og Eirik Granum til en junitur 
dit villmarken fortsatt suser. Vi reiser 
fra Tippen kl 1730 til RT`s nyeste, 
største og flotteste hytte, Fønhuskoia 
ved Strøen. Her overnatter vi første 
natten. Vi griller rundt bålpanna med 
”noko att`åt”, mens vi nyter de siste 
solstrålene. Lørdag går vi fra koia kl 
1000. Vi går veien via Strøsdammen, 
til de gamle boplassene Øvre / Nedre 
Heimen og Gørrbu. Så går vi under 
Gørrbuflaget og opp Feselskardet, 
videre en runde oppe på Bringen, før vi 
besøker Bringenhula, herfra går vi ned 
i Buvassdalen via Nysetra. Om vannfø-
ringen tillater så går vi opp Buvassjuvet 
til Juvvollen. Videre opp og over 
Benkin og ut forbi Spunsetjern frem til 
et fantastisk fint utsiktspunkt på enden 
av Benkin. Her slår vi leir under åpen 
himmel, med panoramautsikt ut over 
Vassfaret. Søndag går vi ned på nordsi-
den av Ormeleinbekken til Fetjajuvet, 
her tar vi en titt på Vassfarets mest dra-
matiske fossefall, videre ned til boplas-
sen Olsonheimen. Vi følger den gamle 
og lite brukte stien frem til toppen av 
fossen i Buvasselve, videre ned langs-
med fossen. før vi krysser vassdraget 
på Dreparhølen og går opp langsmed 
Suluvannet, videre opp Strøselve, forbi 
Høgfoss frem til Strøsdammen og 
tilbake til bilene ved Fønhuskoia. Både 
lørdag og søndag må du beregne og gå 
i 6-8 timer, med sekk inkl. eget turut-
styr. Deltakerne må ha med egen mat 
til alle måltider, sovepose, liggeunder-
lag, klær og eventuelt telt til overnat-
ting natt til søndag. Anbefaler å ta med: 
grillpølser til fredag og lørdag kveld, 
Real Turmat / brødmat til lørdag og 
søndag. Bamsemums er alltid godt å ha 
med når man er i bjørnens rike, samt 
godt turdrikke etter eget ønske. Pris: 
Bilspleis T/R, samt en koieovernatting. 
Kart: Sør-Valdres utg. 2000. Påmelding 
innen onsdag 4. juni til turleder Ole-
Martin Høgfoss, mobil: 975 35 103, 
e-post: ole-m.h@online.no Velkommen 
ut på Vassfartur! Vi inviterer DOT 
Fjellsport, Hadeland og Valdres.

  tirsdag 17. juni. 
Rusletur på Gyrihaugflaka. ST.
Nok en gang er utgangspunktet 
Fjellsetra. Vi følger blåmerket sti et 
stykke før vi tar av og går opp på det 

østre flaget. På en hyggelig rasteplass 
ved Gyrihaugtjern koser vi oss og løser 
verdensproblemer før vi legger turen 
over vestre Gyrihaugflag og sydover til 
utgangspunktet. Kart: Turkart Holleia/
Krokskogen. Frammøte på Tippen kl 
1000 eller ved bommen på veien til 
Retthella kl 1030. Her møter tuleder 
Finn Abildgaard, tlf. 32 15 81 76. Husk 
bompenger.

  onsdag 18. juni. 
Sykkeltur på Røyse. RT.
Erik Lunde vil sykle fra Esso 
Hvervenkastet til Norderhov kirke, 
videre til Helgelandsmoen og Røyse 
til Tyrifjord v.g. skole. Det blir rast 
ved Bønsnes kirke. Returen blir forbi 
Svendsrud naturbarnehage til Mo og 
Bjørke gård, så retur til bilene. Start på 
Esso kl 1730. Erik har tlf. 93 43 93 24.

  fredag 20. til
  søndag 22. juni. 
Sykkeltur Hønefoss-Buvasskoia-
Hedalen-Hønefoss. RT.
Dag 1: Vi starter i Hønefoss kl 0900 
med Buvasskoia som mål, ca. 50 km. 
Kanskje blir det bad og bål på stranda 
før overnatting.
Dag 2: Vi sykler gjennom Vidalen 
til Hedalen der vi skal overnatte på 
visningshytta til Hedda Hytter. Etappen 
er ca. 28 km.
Dag 3: Vi sykler mot Nes, først på of-
fentlig vei, så på skogsbilveier på vest-
sida av Sperillen til Viker, herfra igjen 
på offentlig vei på vestsida av Ådalselva 
til Hønefoss, ca. 67 km. 
Turen går gjennom vakre og varierte 
skogstrakter, og for det aller meste på 
gode gruslagte skogsveier eller asfalter-
te offentlige veier med lite biltrafikk. 
Vi må ha med all mat og drikke, felles 
middag avtales. Det er viktig å ha 
med reserveslange, pumpe og noe 
sykkelverktøy.
Påmelding til Knut Sørgaard, 
tlf 95808616, eller 
knut.sorgaard@gmail.com

 
  Søndag 22. juni. 
Padling i Storelva. URT.
Vi padler kano i Storelva fra Austjord 
til Busund. Muligheter for bading og 
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grilling underveis langs elva. Ta med 
mat og drikke til eget bruk – vi stiller 
med kanoer og vester. Oppmøte ved 
Ringerike videregående skole kl 1100 
for felles transport. Kart: Turkart 
Holleia-Krokskogen. Påmelding innen 
17. juni til rt@ringerikes-turistforening.
no eller 92 66 48 25.

  fredag 27. til
  søndag 29. juni. 
Fra Buvasskoia til Heggelia.
Fredag:  Avreise med biler fra Tippen, 
Hønefoss kl. 17 til Heggelia parke-
ring på Veme.  Videre (maxi-) taxi til 
dammen ved Buvatnet i Flå.  Til fots til 
Buvasskoia, ca 10 min.  Felles middag.  
Overnatting.
Lørdag:  Til fots til Sandvassdammen.  
Videre sørover forbi Eidvatnet og 
Partisansteinen til Tjuenborgkoia.  
Totalt ca 25 km, 8 – 9 timer.  For det 
meste sti i lett skogslende, noe stigning 
på slutten.  Vi bruker hele dagen og har 
flere raster underveis.  Felles middag.  
Overnatting.
Søndag:  Over selve Tjuenborgen 
med hula og sagnet om ”Tirilill Tove, 
tolv Mand i Skove”.  Sørøstover 
forbi Breidtjern og Bjørndalen til 
Holmetjern og Ellingseter.  Turen 
ender på Heggelia på Veme der bilene 
venter og vi kjører hjem..  Totalt ca 20 
km, 7 – 8 timer.  For det meste sti i lett 
skogslende.  Også i dag bruker vi dagen 
med flere raster underveis.
Påmelding / opplysninger ved turleder 
Axel Holt tlf 99612222 innen 
tirsdag 24. juni.

  tirsdag 1. juli. 
Blomstertur i Åsa. ST.
Vi reiser fra Tippen kl 0930 og parkerer 
ved Kalkverket ved Åsaveien. Fotturen 
går innover åsen på god sti med 
noe stigning. Vi raster ved idylliske 
Ultvedttjern. Tilbaketuren går via en 
annen ås og ender opp ved Åsaporten. 
Terrenget her har spesiell kalkfuru-
skog og stor blomsterprakt. Vi håper å 
kunne beundre den vanligvis kystnære 
blodstorkenebben med praktfulle 
purpurfarger som vokser her. Kart: 
Turkart Holleia/Krokskogen. Turledere 
er Inger Hvitmyhr tlf. 92 01 51 20 og 
Liv Skretteberg, tlf. 95 25 47 60.

  torsdag 3. til
  søndag 6. juli. 
Trekanten i Vassfaret. FRT.
Bli med Magnus Karge på Vassfartur. 
Vi starter torsdag ettermiddag med å gå 
fra Stormyra til Storekrak, ca. 2 timer. 
Fredagen går vi over Sørbølfjellet til 
Vassfarkoia, dette er en 7 timers tur. 
Lørdagen krysser vi Vassfaret ved Mølla 
og inntar Fønhuskoia. Søndag går vi på 
nymerket sti over Hestehøgda ned til 
Stormyra og bilene. Mer info og påmel-
ding innen 1. juli til Magnus på tlf. 99 
08 24 99 eller e-mail magnus.karge@
gmail.com. Vi inviterer DOT Fjellsport 
til denne turen. 

  torsdag 3. til
  søndag 6. juli. 
Helgetur i Jotunheimen. Hadeland 
Turlag/RT.
Oppmøte på Fondsbu torsdag til 
middag kl 2100.
Fredag kl 1000. Tur til Vinjeknappen 
og Utsikten, ca. 6 timer. Frokost og 
middag.
Lørdag kl 0900. Tur mot 
Mjølkedalsbreen, 6-7 timer. Frokost og 
middag.
Søndag kl 1000. Tur til Torshamaren, 
4-6 timer. Frokost.
Turene er middels krevende. Pris ca kr 
2000. Påmelding til Steinar og Anne-
Lise Kvåle, tlf. 92 89 12 45 eller 
e-mail kvaale.steinar@gmail.com. 

  lørdag 5. juli. 
Kaffekoken i Trollfossen. RT.
Dette er en god tradisjon. Kaffekokerne 
Arnhild Solberg og Gro Austad 
er på plass mellom 1100 og 1500. 
Kart: Turkart Vikerfjell. Ingen 
felles avreise; du kjører om Sokna 
til Strømsoddbygda, videre gjen-
nom bommen ved Frisvatnet (husk 
bompenger) til parkeringen nedafor 
Bukollplassen og følger blåmerket sti 
i retning Storekrak. Det er bratt opp, 
men da smaker kaffen enda bedre. Alle 
oppfordres til å ta med litt ved. Arnhild 
har tlf. 41 40 77 16.

  tirsdag 22. til
  fredag 25. juli. 
Årets sommertur. RT.
Bli med på tur til Huldreheimen. 
Vi starter fra Tippen tirsdag 22. juli 
kl 0900. Første stopp blir Kittilbu 

Utmarksmuseum der vi går kultur-
stien og spiser nista vår. Vi tar også 
med Ormtjernskampen nasjonalpark 
før vi setter kursen mot Liomseter 
der vi skal overnatte. Neste dag går vi 
til Skriurusten som er en selvbetjent 
hytte. Dag 3 går turen til Haldorbu, 
kanskje over Langsuene. Vi avslutter 
med å gå tilbake til Liomseter og bilene 
og kjører hjem i løpet av fredag etter-
middag. Påmelding pr. tlf. 99 24 92 77 
til turleder Odd F. Tangen innen 
14. juli. Kartet heter Gausdal Vestfjell.

  Søndag 27. juli til
  søndag 03. august. 
Villmarkstur. FRT.
Det blir individuell framreise til 
møtested i Sulitjelma og 6 dagsetap-
per fra Ny Sulitjelma via Padjelanta og 
Rago til Laksola i Sørfold.  Du må bære 
alt du trenger i egen sekk. Det blir en 
hviledag underveis. Maks. 10 deltagere. 
Påmelding til Magnus Karge via e-post 
magnus.karge@gmail.com eller tlf. 99 
08 24 99 innen 12. juli. Vi inviterer 
også naboforeningene til denne turen.

  fredag 1. til
  søndag 3. august.   
Topptur i Vang. RT.
For ellevte året på rad arrangerer vi 
denne turen til Vang. Fredag drar vi 
til den tradisjonsrike garden Sørre 
Hemsing i Vang. Vertskapet Berit og 
Arne Nefstad tar imot, og her skal vi 
overnatte begge nettene. Gjestfriheten 
og maten er av aller beste merke!
Skutshorn (1 630 moh.)
Lørdag kjører vi langs nordsida av 
Vangsmjøse til grenda Vennis og derfra 
opp til og inn i den vakre Sanddalen. 
Her parkerer vi inne ved stølene, krys-
ser Leineåne og tar fatt på den bratte 
lia opp mot Skutshorn (Skutshødn). 
Fra toppen er det flott utsikt mot 
Vangsmjøse, Grindaheim, Bergsfjell, 
Grindane, Gilafjellet, Hugakøllen 
mm. Underveis kan vi kanskje opp-
leve at det skyter i ”hødne”? Nede 
i Vennis kan vi ta en tur innom de 
gamle Leinekvernene. Slettefjellet og 
Skræmetindane (1 714 moh.)
Søndag forlater vi Sørre Hemsing 
og drar opp til Slettefjellet. Her skal 
vi gå ryggen nordvestover i retning 
Skræmetindane. Her er det flott utsikt 
utover mot både Øystre og Vestre 
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ringerikeS turiStforening
tur- og aktiVitetSkalender 2014

Dag / dato aktivitet, område/sted  grp Leder/koordinator

fre 18.-lør 19. jan gapahuktur ved Borgersetra frt kjersti hovland

tirs 21. jan kafetreff   St Styret St

Søn 2. feb kom deg ut-dagen   alle Styret

tirs 4. feb på ski i ringkollområdet  St Brit olaug Monserud

tirs 18. feb Skitur nord for Mylla  St arnhild Ballangrud

Søn. 23. feb. Skitur i ringkollområdet  Bt hege de Jong

Søn. 23. feb. isklatring Jaklefoss   urt Styret

tirs 4. mars eventyrstund ved kolltjern på ringkollen Bt axel holt, karin Solberg

lør 8.-søn 9. mars Skitur over Storrustefjell til Storekrak rt kjersti hovland

tirs 11. mars Skitur på krokskogen  St finn abildgaard

tors 20. mars Årsmøte   rt Styret

Søn 30. mars løken Barnehage     Bt Janne Marit hagen

tirs 1. april kafetreff   St Styret St

ons 23. april gjennom byen til petersøya rt per h. Stubbraaten

tirs 29. april Vårtur på holleia   St erik Monserud

lør 3.mai pilgrimstur ringerike                             rt, ht, Bærum  per h. Stubbraaten

Søn 4. mai pilgrimstur  hadeland                             ht, rt, Bærum 

ons 7. mai opptur   rt Vibeke tjøm

ons 7. mai rundtur om tjerna i gullerudmarka rt per h. Stubbraaten

lør 10 -søn 11. mai dugnad på Buvasskoia  rt Janne Marit hagen

tirs 13. mai tur på Bygdøy   St axel holt, karin Solberg

tirs 20. mai Vandring på holleia  St erik Monserud

lør 24.-søn 25. mai dugnad på Buvasskoia  rt k.  Sudgarden, B.  ellingsen

Søn 25. mai klatring i oppenåsen  urt Styret

tirs 27. mai Buhammaren rundt – fottur i gran St arnhild Ballangrud

ons 28.mai kveldstur opp Mørkgonga        rt, dot, asker, Bærum axel holt

fre 6.-søn 8. juni Vassfartur                           frt, Valdres, ht  ole-Martin høgfoss

tirs 17. juni rusletur på gyrihaugflaka St finn abildgaard

ons 18. juni Sykkeltur på røyse   rt erik lunde

fre 20.-søn 22. juni         Sykkeltur hønefoss-Buvasskoia-

                                                           hedalen-hønefoss rt knut Sørgaard

Søn 22. juni                            padling i Storelva urt Styret

fre 27.-søn 29. juni        fra Buvasskoia til heggelia rt axel holt

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNT ung Seniorgruppa



ringerikeS turiStforening
tur- og aktiVitetSkalender 2014

Dag / dato aktivitet, område/sted grp Leder/koordinator

tirs 1. juli Blomstertur i Åsa St inger hvitmyhr, liv Skretteberg

tors 3.-søn 6. juli trekanten i Vassfaret                         frt, Valdres, ht Magnus karge

tors 3.-søn 6. juli helgetur i Jotunheimen        hadeland turlag/rt Steinar og anne-lise kvåle

lør 5. juli kaffekoken i trollfossen rt arnhild Solberg, gro austad

tirs 22.-fre 25. juli Årets sommertur, huldreheimen rt odd f. tangen

Søn 27. juli-lør 2. august Villmarkstur                                            frt, Valdres, ht Magnus karge

fre 1.-søn 3. august topptur i Vang                                              rt, Valdres karsten lien, knut Sørgaard

lør 16.-søn 17. august Bagn og fjellstølen rt kjetil Sudgarden, per h. Stubbraaten

tirs 19. august fottur i området ved Sørli på holleia St arne hardhaug, finn granum

tirs 26. august fottur ved Spira på høgholleia St erik halkinrud

tors 28. august dugnad på grønknutkoia rt Jan fredriksen 

lør 30. august krevende og bratt fottur i Mørkgonga Bt Marianne aasen

Søn. 31. august gøranfisen på Vikerfjell        hadeland turlag/rt ruth inger Braanaas

tirs 2. september høsttur på holleia St Brit olaug Monserud

Søn 7. september kom deg ut-dagen Styret Vibeke tjøm

lør 13. september tur til celler og slippplasser, 

 krokskogen hSMV/rt per h. Stubbraaten

Søn 14. september klatring i oppenåsen urt Vibeke tjøm

Søn 14. september kaffekoken på grønknuten rt 

tirs 16. september kollern i nordmarka St, ht arnhild Ballangrud

Søn 21. september høsttur nord i finnemarka       rt, dot, kot, asker, Bærum     erik Brenden

tirs 23. september avslutning av tirsdagsturene Styret St 

lør 27. september over krokskogen fra 

 Sundvollen til Sollihøgda rt finn granum

lør 27.-søn 28. september høsttur til Buvasskoia Bt Janne Marit og Bjørn

lør 4 - søn 5. oktober fårikål på tjuenborgen rt Stein thoresen

Søn 5. oktober krokskogen på langs rt tron trondsen

tors 6. november høstmøtet rt Styret

Søn 30 november reflekstur på Vervenmoen Bt lina hammer hanssen 
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naturopplevelser for livet

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNT ung Seniorgruppa
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Slidre, samt Vang. Sti og variert fjellter-
reng. En del stein. Kartet heter Turkart 
Vang. Avreisetid, transportmiddel. 
Fra Tippen i Hønefoss fredag kl. 1600. 
Privatbiler. Nødvendig utrustning og 
mat. Vanlig dagsturutstyr for fjellturer. 
All mat og niste er inkludert, med 
unntak av middag på vei oppover til 
Vang på fredag og middag på vei ned 
igjen på søndag. Pris. Overnatting (in-
kludert sengetøy og håndklær) + mat 
på Sørre Hemsing: ca. kr 1 300. Bensin- 
og bompenger kommer i tillegg.
Informasjon og påmelding. 
Henvendelse turlederne. 
Påmeldingsfrist 20. juli 2014. Maks. 18 
personer. Turledere, tlf., e-postadresse. 
Karsten Lien, 32 14 42 11/909 99 867, 
e-post karsten.lien@gmail.com. 
Knut Sørgaard, 958 08 616, 
e-post knut.sorgaard@gmail.com.

  lørdag 16. og
  søndag 17. august. 
Bagn og Fjellstølen. RT.
Vi starter lørdag morgen med kurs for 
Bjørgovarden (1138 moh.) i Valdres. 
Relativt kort vandring til et flott 
utsiktspunkt. Deretter drar vi innom 
Bagnsbergatn hvor det utspant seg dra-
matiske trefninger i 1940. Overnatting 
på hytta til Per og Marit (kanskje låner 
vi ekstra overnattingsplasser). 
Søndag går vi tur i Bjødalsfjellet. Her 
er det mange fine rundturer å velge 
mellom, og vi tilbyr to alternativer – 
kort tur (ca. 5 km) og lang tur (10-12 
km). Dette blir en spleisetur hvor vi 
deler reiseutgifter, middag til lørdags 
kveld, frokost og lunsj på søndag. 
Turlederne kjøper inn. Matpakker til 
lørdag tas med. Turledere blir Per H. 
Stubbraaten, tlf. 90861879 og Kjetil 
Sudgarden, tlf. 93437860. Påmelding 
senest lørdag 9.8. Frammøte på Tippen 
lørdag kl. 0900.

  tirsdag 19. august. 
Fottur i området ved Sørli 
på Holleia. ST.
Vi starter fra Tippen kl 0930 og kjøre 
til Sørli. Turen går på delvis blåmerket 
sti til Brunesvollen med hustufter og 
historie, og videre til Svarttjern der 
vi raster. Vi fortsetter via Totjerna 
opp på Brunåsen og finner etter hvert 
blåmerket sti tilbake. Stopp på Sørli, 
som var bebodd til 1950. Senere har 
Smiths Venner overtatt eiendommen 

og leier den ut til selskaper. Turledere 
er Arne Hardhaug, tlf 95 47 02 28 og 
Finn Granum, tlf. 41 16 10 33.

  tirsdag 26. august. 
Fottur ved Spira på Høgholleia. ST. 
Vi kjører til rundkjøringa ved 
Sesserudsetra og går stort sett 
skauleis til Spira. Det er en god del 
stigning i begynnelsen. Kart: Holleia-
Krokskogen. Frammøte på Tippen kl 
1000. Turleder Erik Halkinrud, tlf. 
32 14 05 41 eller 90 95 69 22 møter 
ved garasjen ved oppkjøringa til 
Sesserudveien kl 1030. 

  torsdag 28. august. 
Dugnad på Grønknutkoia. RT.
Jan Fredriksen ønsker å få vasket koia 
innvendig. Han trenger 4-6 gode hjel-
pere til jobben. Jan har tlf. 97 03 93 65. 

  lørdag 30. august. 
Krevende og bratt fottur 
i Mørkgonga. BT.
Nærmere informasjon på mail,
rt@ringerikes-turistforening.no.   

  Søndag 31. august. 
Gøranfisen på Vikerfjell. 
Hadeland Turlag/RT.
Vi møtes på Esso på Jevnaker, for 
deltagere fra RT er frammøte på Tippen 
kl 0900. Alle møter ved bommen på 
veien til Vikerkoia. Husk bompenger 
kr 50. Turen går på blåmerket sti mot 
Treknatten. Det er bratt i starten før 
det blir småkupert og myrlendt.Vi tar 
av fra stien ved Den store steinen og 
går fjelleis sørover til Gøranfisen på 
1127 moh. Glimrende utsikt. Retur 
samme vei. Lengde ca. 12 km eller ca. 
7 timer pluss reise. Middels krevende 
tur. Påmelding innen fredag til turleder 
Ruth Inger Braanaas, tlf. 99 27 86 47.                                                                                                 

  tirsdag 2. september. 
Høsttur på Holleia. ST.
Vi følger veien fra Opptjern til 
Blekktjern med retur på gammel delvis 
gjengrodd sti over Opptjernsåsen. Fin 
liten rundtur. Hvis vi får tid, tar vi en 
siste stopp ved Aklangen når turen er 
gått. Kart: Turkart Holleia/Krokskogen. 
Avreise fra Tippen kl 1000. 
Turleder: Brit Olaug Monserud, 
tlf. 32 1103 92/90 97 41 69

  Søndag 7. september. 
Kom deg ut-dagen. RT.
Bli med på Den Norske Turistforenings 
nasjonale turdag som lokalt arrangeres 
på Petersøya, Hønefoss. RT arrange-
rer aktivitetsdag for store og små på 
Petersøya  kl 1100-1500. I samarbeid 
med andre organisasjoner byr vi på 
ulike aktiviteter som kanopadling, spik-
king, bålkos, matlaging på bål, natursti 
med premiering m.m. Ta med barna, 
venner og kjente og opplev en trivelig 
utedag i nærmiljøet. Flere opplysninger 
hos Vibeke Tjøm, tlf 92 66 48 25.

  lørdag 13. september. 
Utflukt til Milorg-celle og slipp-plass 
på Krokskogen.
Fellesarrangement for Hjemmestyrke-
museets Venner D14.2 (HSMV), 
Ringerikes Turistforening (RT) og Hole 
historielag. Frammøte:  Skogsbilvei-
bommen i Homledal kl. 1000 eller 
”Tippen” kl 0930.
Ta av fra E16 mot Drammen; etter 
snaue 100 m svinger du til venstre 
under E16 og inn på skogsbilveien i 
Homledal.
Turen: Vi kjører samlet inn skogsbil-
veien ca 4 km til Milorg-cella HQ på 
Krokskogen. Ca 100 m å gå fra bilveien. 
Der blir det fortalt om cella og Milorgs 
virksomhet. Så tilbake til bommen og 
vi kjører opp til Sollihøgda hvor vi tar 
av på Toresplassveien, følger denne ca 
0,5 km og tar så Leikemyrveien videre 
ca. 1,5 km til slipp-plassen fra 1944/45 
ved Leikemyr. Også her ca. 100 m å 
gå fra veien. Vi spiser medbrakt lunsj. 
Utflukten avsluttes ved Leikemyr.
Ta med mat og drikke for turen, og vær 
kledd etter værforholdene.
Alle interesserte er velkommen.
Kontaktperson HSMV: Bjørn Geirr 
Harsson, tlf. 915 63 003. 
Kontaktperson RT: Per H. Stubbraaten, 
tlf. 908 61 879.

  Søndag 14. september. 
Klatring i Oppenåsen. URT.
Bli med på en spennende dag med 
klatring og rappellering i Oppenåsen. 
Vi har instruktører som hjelper deg 
enten du er nybegynner eller litt 
erfaren. Oppmøte på Ringerike Vgs. 
kl 1100 for felles transport. Ta med 
hjelm (sykkel-/klatre-), sekk for fel-
lesutstyr, mat og drikke. Kart: Turkart 
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Holleia-Krokskogen. Påmelding innen 
30. august til rt@ringerikes-turistfore-
ning.no eller tlf. 92 66 48 25.

  Søndag 14. september. 
Kaffekoken på Grønknuten arrange-
res for 27. gang. RT.
NN og gode hjelpere ønsker velkom-
men til kaffe og kake med krem. Husk 
å ta med en halv liter vann. Følg med i 
Ringerikes Blad og Bygdeposten eller 
se www.turistforeningen.no/ringerike 

  tirsdag 16. september. 
Kollern i Nordmarka. ST.
Det er ikke for ingenting at det var 
brannvaktstasjon på Kollern før i 
tida og utsikten er upåklagelig. Vi 
starter vandringen fra Trantjern og 
følger blåmerket sti opp på høgda og 
sørover forbi idylliske Kollerputtene. 
Tilbaketuren legger vi langs et gam-
melt veifar fra Gudbrandstjern ned 
til veien sørøst for Ølja. Turen er på 
ca. 5 km. Kart: Nordmarka sommer. 
Frammøte på Tippen kl 1000 eller på 
XY-stasjonen på Jevnaker kl 1030. Her 
møter turleder Arnhild Ballangrud, tlf. 
61 31 11 37/94 27 91 13. Bompenger på 
kr. 50 må betales via mobil. Vi inviterer 
Hadeland til denne turen.

  Søndag 21. september. 

  tirsdag 23. september. 
Avslutning for tirsdagsturene. ST.                                                                                        
Etter stor begeistring og høylytte krav 
legger vi også i år avslutningen for 
sesongen til RT’s nye storstue ved 
Strøen, Fønhuskoia. Vi håper at noen 
i år vil la seg friste til å overnatte, eller 
i det minste være med på kveldsmåltid 
på spleisebasis. Styret kjøper inn maten 
til dette; deltagerne må selv ta med det 
de vil drikke + ev. mat til frokost og 
lakenpose. Påmelding til kveldsmåltid 
og/eller overnatting innen torsdag 
18.9. Kart er turkart Sør-Valdres eller 
Vassfaret. Frammøte på Tippen kl 
0930 for samordning av kjøring. Vi må 
gjennom to bommer, så husk mynter 
(kort kan brukes i den første bommen). 
Vertskap: Styret i seniorgruppa. Tlf. 
61 31 11 37/94 27 91 13 (Arnhild 
Ballangrud) eller 32 11 03 92/90 63 48 
68 (Erik Monserud).

  lørdag 27. september. 
Over Krokskogen fra Sundvollen til 
Sollihøgda. RT.
Vi starter med buss fra Hønefoss kl 
0900 til Sundvollen. Vi varmer opp 
oppover Kleiva til Kleivstua, så går 
ferden mot Sørsetra. Herfra legges 
veien om Øvre Steinlausseter der det 
blir hovedrast ved tuftene. Videre 
passeres Toresplassen og tuftene 
etter Rønningen seter før det bærer 
nedover mot Holmevatnet. Nå har 
vi bare siste strekket mot Sollihøgda. 
Her er det kafe om det blir lenge å 
vente på bussen. Mer info hos turleder 
Finn Granum, tlf. 41 16 10 33. Kartet 
heter Nordmarka sommer. Vi inviterer 
naboforeningene i Asker og Bærum til 
denne turen.

  lørdag 27. og 
  søndag 28. september. 
Høsttur til Buvasskoia BT.
Vi kjører om Sokna og Strømsoddbygda 
for å komme til Buvasskoia, som er 
Barnas Turlags koie. Det står skilt 
ved veien, og parkeringsmulighet 
er ca. 500m. forbi skiltet i retning 
Gulsvik. Følg sti over demning og langs 
Buvannet, totalt ca. 1 km. Ved koia er 
det kano, robåt, natursti, gapahuk og 
bål. Ta med eget fiskeutstyr hvis dere 
vil prøve fiskelykken. Alle tar med en 

vedkubbe, sitteunderlag, egen mat 
(evt. grillmat) og drikke. Husk 50,- kr 
til bom (mynt). Turleder: Janne Marit 
Ellingsen tlf. 95 05 10 97.

  lørdag 4. og 
  søndag 5. oktober. 
Fårikål på Tjuenborgen. RT.
Koiesjef Stein Thoresen inviterer til 
Fårikål med sus av Tirilill Tove. Dette 
blir moro, men vær rask til å melde deg 
på da det plass til maks. 15 deltagere 
rundt gryta. Stein tror han kan ordne 
overnatting til alle, sjøl om det blir litt 
trangt. Du tar med drikke sjøl og så 
satser vi på et skikkelig gilde. Prisen 
blir ca. 50 kr. Pr. pers. Påmelding til 
Stein på tlf. 48 99 42 40 innen 28.9. 
Vel møtt!

  Søndag 5. oktober.
Krokskogen på langs. RT.
Start fra Tippen kl. 1000. Maxitaxi til 
Langtjern. Turen går om Gyrihaugen 
til Retthella, ned Grøndokka til 
Sundvollen. 8 timers tur. Buss tilbake 
til Hønefoss.
Turleder Tron Trondsen, 
tlf. 32 12 83 96.

  torsdag 6. november. 
Høstmøte. RT.
Se annonse i Ringerikes Blad eller se 
www.turistforeningen.no/ringerike 

  Søndag 30. november. 
Reflekstur.  BT.
Vi starter fra fjernvarmeanlegget 
på Hvervenmoen kl. 1500 og følger 
refleksmerket sti gjennom skogen. Det 
går fint å parkere langs veien ved fjern-
varmeanlegget. Det er lett å gå til fots, 
også for de yngste, evt. med bæremeis. 
Det er også alternativ vei der det går an 
å ha med barnevogn. 
Vi slår leir ved gapahuken. Det blir 
også gløgg, pepperkaker og skattejakt 
hvor vi leter etter den store refleksskat-
ten. Alle har på refleksvest/refleks, og 
har med lommelykt. Ingen aldersgren-
se, passer bra for både små og store. 
Alle tar med en vedkubbe, sitteunder-
lag, egen mat (evt. grillmat) og drikke. 
Turleder: Lina Hammer Hanssen 
tlf. 95 14 96 85.
  Søndag 5. oktober.

Høsttur nord i Finnemarka. RT. 
Turen starter fra Djupengrop og 
følger blåmerket sti forbi Lårvika og 
Sandtjern til det Søndre pene tjernet 
(se omtale og bilde i Fjell og Vidde 
nr 5/13) Derfra går vi en gammel sti/
hestevei ned til demning på Store 
Bomla, krysser Bomledalen  på den 
gamle demningen og går bratt opp på 
vestsiden av dalen via to stiger. Videre 
går vi via Lundåshytte og tilbake til 
blåmerket sti som vi følger tilbake til 
Djupengrop. Turen er på 17-18 km  og 
kartet er Turkart Finnemarka. Tilbake 
ved bilene ca kl 1700-1800. Frammøte 
ved Tippen i Hønefoss for samkjøring, 
avreise kl 0900, eventuelt direkte fram-
møte ved Djupengrop kl 1000. Det er 
bompenger (40 + 20) Turleder er Erik 
Brenden, tlf 95 16 16 46. Til denne 
turen inviterer vi naboforeningene 
Asker, Bærum, Drammen, Hadeland 
og Kongsberg.



Axel, Beate og «Viggo».
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Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i de for-
skjellige  grupper er åpne for alle, og ikke forbeholdt 
de som er spesielt medlem i den enkelte gruppe. 
Naboforeningene (Hadeland Turlag, Drammen og 
Oplands Turistforening, Kongsberg og Omlands 
Turistforening, Asker Turlag og Valdres Turlag) har 
også mange fine turer som er åpne for alle DNT-
medlemmer. Finn og prøv.
Ringerikes Turistforening forbeholder seg retten 
til forandringer av ovennevnte arrangementer. 
Oppdatert informasjon og eventuelle endringer 
vedrørende turene, finner du på våre internettsider 
www.turistforeningen.no/ringerike. Deltakerne 
deltar på eget ansvar, og må være fysisk og psykisk i 
stand til å gjennomføre turen. 

generelle vilkår for deltakelse på 
fellesturer i Ringerikes Turistforening
1. Påmelding 
Fellesturene til Ringerikes Turistforening er åpne for alle 
DNT-medlemmer som tilfredsstiller de fysiske og psykiske krav 
som slike turer krever. Ikke-medlemmer kan ved påmel-
ding tegne medlemskap i foreningen. Turene annonseres i 
”Skauleisposten”, på foreningens hjemmeside og i Ringerikes 
Blad. For turer der det kreves forhåndspåmelding, skal dette 
skje direkte til turleder eller annen oppgitt kontaktperson.
 
2. Pris
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter, opphold) til 
turene. Utgiftene til transport med privatbiler beregnes pr. bil 
og er for tiden kr. 2 pr. km; sjåfør og passasjerer betaler sin del. 
(Se ”Retningslinjer for turer i RT”, vedtatt 2004).

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

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

5. Forsikringer
Ringerikes Turistforening vil understreke at deltakelse på for-
eningens fellesturer skjer på deltakernes eget ansvar. RT påtar 
seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige skader/uhell 
som måtte inntreffe på turene. Deltakerne anbefales derfor å 
tegne individuelle  forsikringer.    
Håper turprogrammet for 2014 faller i smak, og at vi sees på 
tur i løpet av sesongen!
På vegne av alle i turkomiteen ønsker jeg dere et godt nytt 
turår!

Hilsen
Finn Granum, leder av turkomiteen

tekst: axel J holt/foto: Marit Stubbraaten

en varm og solrik forsommerdag på Mo 
gård i hole.  rundt 70 mennesker med stort 
og smått.  forventning og spenning i lufta.  
turistforeningen og Jørgen Moe  -  hva kunne 
vel være felles for dem?

Mennesket Jørgen Moe er først og fremst eventyrsamleren, 
eventyrfortelleren, men også presten og ikke minst dikteren 
og forfatteren.  Med boka I brønnen og i tjernet skrev han 
seg bokstavelig inn i barnehjertene og i litteraturhistorien.  
Så møtte vi da både Beate og Viggo Viking på gården, der 
vi fikk dramatisert historien om hvordan dokka Lille-Beate 
ble halshogd.  Selv om brønnen nå er borte, er gårdsmiljøet 
intakt og en fin ramme rundt skuespillet.  Tjernet derimot, 
ligger der som det alltid før har gjort og var mål for dagens 
tur.  Gjennom åpent og variert kulturlandskap, ned bratte 
skrenter  førte stien til Motjernet.  Her hørte vi om lom-
egget, skøytene og ulveslaget.

Til slutt var det anledning til å skaffe seg noe i bite i borte i 
Hanserudstua, og Ringerikes Museum (Prestegården) viste 
utstilling om Jørgen Moe og illustrasjoner til eventyrene.
RT er både stolt og glad over å ha fått bidra med noe til dette 
200 års-minnet.

i brønnen 
og i tjernet hos 
Jørgen Moe



tekst: axel J holt/foto: eli grønbrekk

dette var en natt i hedals-Vassfaret, en natt 
med tynn hoggeskare og sus fra skog.  innpå i 
vest strålte Venus, og himmelens stjernebilder 
gjorde sin nattvisse tur over jorden.  Mellom 
kalkkvite fjell krøkte Vassfaret nordover.  dette 
var en trang fjelldal uten folk.  Men villdyr 
skreik, og villmarka mullet ødets og vårnattas 
sang.  gammel krokfuru i liene, snøbøyd bjørk 
i fjellkraket, frodig unggran i dalbotten, alle 
spilte de kvistene ut og sang med.  – langt nordi 
lå en foss vaken.

Vassfaret i våre hjerter
Linjene over er innledningen til Fønhusromanen «Der villmarka 
suser», historien om slagbjørnen Rugg.  Kjent stoff for mange 
Fønhus-lesere og Vassfar-elskere.  Noen kan disse linjene utenat.  
Jeg vet om iallfall én:  Ole-Martin Høgfoss.
Vi som har vært så heldige å få blitt med på tur ei forsommer-
helg i Vassfaret.  Noen med fjellduk eller telt, andre bare med 
sovepose.  Nevlingkollen, Hestehøgda eller tomta ved Strøen 
før Fønhuskoia ble reist.  Aldri blir stemningen mer fortettet 
og ekte enn når Ole- Martin står fram i lyset av tyrivarmen med 
«Det var en natt i Hedalsvassfaret, --«.  Den som opplever dette 
magiske øyeblikket første gang, glemmer det aldri.  Og for den 
som stadig blir med når bjørka står vårgrønn øverst i fjellban-
det, er disse ordene bekreftelsen på at nå er vi her igjen, midt i 
eventyret.

God ballast hjemmefra
Medlemsskapet i Turistforeningen kom inn med morsmelka  
-  nesten.  Familiehytta på Finse gjorde sitt.  Men største 
«skylda» for Vassfar-kjærligheta har nok hytta ved Søbekksetra 
i Hedalsfjellet.  Kanskje er det litt underlig at flere års tannle-
gestudier i Gøteborg skulle virke som en viktig pådriver når det 
gjalt de varme følelsene for Vassfaret.  Det var nok mye trøst å 
hente hos Mikkjel Fønhus når vinterkulingen slo inn over Sør-
Sverige med regn og to grader pluss. Det gikk med Ole-Martin 
som med mange andre av oss:  En må ofte ut for å se hvor godt 
en har det hjemme.  
At farsslekta kom fra Nes i Ådalen var en viktig årsak til hyt-
teprosjektet i Hedalsfjellet.  Sterkere enda ble tilknytningen 
til Vassfaret med en kamerat som hadde adgang til ei hytte ved 
Øvre Grunntjern.  Gjennom mange helger i gymnastida ble 
denne hytta «Porten til Vassfaret».

Prioritering er vanskelig
Han er jo ikke akkurat så veldig gamle karen, småbarnsfaren 
øverst i Vesternbakken.  Ole- Martin har tenkt en del akku-
rat på dette:  Familien på den ene siden og engasjementet i 
Turistforeningen på den andre.  Ingen som kjenner ham kan 
ha unngått å se hvor mye arbeid han har lagt ned i form av 

dugnadstimer, for eksempel på Vassfarkoia og på Fønhuskoia.  
Han har spilt en sentral rolle i begge koieprosjektene.  
Beskjedent prøver han å gi de øvrige medlemmene i byggekomi-
téen æren for suksessen med Fønhuskoia.  Der var han en uvan-
lig dyktig leder med svært god evne til å organisere dugnadsfol-
ket.  For det er dugnadsånden som preget hele byggeperioden på 
Fønhuskoia.  Denne koia ble et felles løft for Hedalssamfunnet, 
der alle gode krefter, både offentlige og private har bidratt 
med bred innsats og tunge løft.  De som noen gang har vært i 
tilsvarende lederposisjon, vet hva kostnadene kan bli på hjem-
mebane.  Nå er Fønhuskoia på plass og hverdagen er tilbake til 
det normale.  Vel blåst så langt, familien Høgfoss!

Fønhuskoia
Ole-Martin snakker seg varm om Fønhuskoia.  Om prosses-
sen fra de første følerne fra Hedals- og Valdres-sida.  De kom 
omtrent samtidig med at Vassfarkoia sto ferdig i 2007.  Om 
veien fra tvil til tro på dette nye prosjektet, om tomtevalg og nok 
en gang:  Om entusiasmen, pågangsmotet og dugnadsviljen.  
Han trekker fram mange navn, både fra byggekomitéen, fra 
styret i RT, fra Fønhusgruppa, Sør-Aurdal kommune og ellers fra 
nærings- og kulturlivet i Valdres.  
For bygdefolket er dette «vår koie».  Ei enke på eldreheimen i 
Hedalen skulle gi noen penger til trivselsformål for beboerne.  
Ingen tvil om reisemålet:  Tur til Fønhuskoia med rømmegrøt 
og vafler!
Beskjedenhet er en god dyd.  Men også ydmykhet er en egen-
skap som preger Ole-Martin.  «Jeg har fått lov til å være leder.  
Det er moro å skape noe, så folk får kommet seg ut.»

Veien videre
På Fønhuskoia på åpningsdagen 22. juni ble det sagt noe om 
veien videre.  DNT Valdres fikk i oppdrag å fortsette tilretteleg-
ging av vandremulighetene nordover.  Ole-Martin regner med at 
den biten er i trygge hender.  Når det gjelder RT, er det spesielt 
Barnas Turlag han har i tankene.  Der finner du dem som skal ta 
opp arven.  De skal ikke tråkke blindt i våre fotspor.  De skal gå 
veien videre.

en døråpner 
i Vassfaret
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  Skauleispost Merknad Kart Kartref. Dato

1 Koffertkrysset Utsiktspunkt Vikerfjell 556 915  

2 Lauvskardfjell Trigpunkt 762 m Vikerfjell 422 941  

3 Lemostangen Naturreservat Holleia - Krokskogen 692 587  

4 Trollfoss Kaffekoken i Fjellelva Vikerfjell 422 010  

5 Kollsjødammen   Strømsoddbygda 1715 I 508 891  

6 Spålsberget Utsiktspunkt Oslo Nordmark 820 700  

7 Fjøsvikfjellet Varden Sperillen 1815 IV 632 906  

8 Fønhuskoia RT-koie Vassfaret Sør-Valdres 236 193  

9 Retthellseter Setervoll Holleia - Krokskogen 750 587  

10 Lerbergsetra Gml. seter Holleia - Krokskogen 612 703  

11 Grønknuten Trigpunkt 681 m Krøderen 1715 II 505 708  

12 Pershusfjellet Trigpunkt 649 m Nordmarka 836 730  

13 Dugnad        

14 Bølgensetra Gml. setervoll Oslo Nordmark 769 718  

15 Hvalsknatten Trigpunkt 601 m Holleia - Krokskogen 585 483  

Post nr. 2 Slåtteberget erstattes med Lauvskardfjell, kart Vikerfjell, ref. 422 941.
Posten finner du i et flott område vest for Frisvannet/sør for Buvannet. Flere muligheter for turen opp til varden på toppen. 
En god mulighet er stien fra Frisvassetri, den samme som noen av oss husker da rabben var post. 

nye skauleisposter for 2013-2014
Årets nye post finner du i postkasse merket med RT-logo.

per h. Stubbraaten

rt har i flere år samarbeidet med hjemmestyrke-
museets Venner om turer til Milorgceller og 
slipplasser. i år gikk turen til cellene ”Skansen” 
og ”regnbuen” som ligger sør for hølkollen ved 
frisvatnet. 

Det var ikke stort mer enn steinfundamentene tilbake, men 
rustne blekkbokser viste spor etter mennesker. Ekstra moro 
var det at krigsveteranen Karsten Hansen(88) greide å ta seg 
opp den bratte og ulente skråningen. Deretter reiste vi ca 5 km 
til slipplassen ved Blanktjern og fant minnetavla ute på myra. 
Slipplassen tilhørte Elg-basen, og her, den 26. april 1945, landet 
det siste slippet i distriktet under annen verdenskrig.

I år fulgte vi opp dagen etter med en tur til ”Skrubbheim” som 
ligger øst for S. Vælsvatnet. Stedet er også betegnet som cella til 
Vågårdsgruppa, og er i dag gjenreist som ei flott overnattings-
hytte. Her overvintret den siste krigsvinteren 6 motstandsmenn 
og 3 rømte russerfanger. Etter kafferast og grundig orientering 
fulgte vi stien over Hovseterhøgda tilbake til bilene, noen ekstra 
fornøyde - med fulle blåbærspann.
Turen i 2014 er planlagt til Krokskogen.

Minner fra krigen

S. Vælsvatnet. På vei til Skrubbheim.  Foto: Marit Stubbraaten

Fra cella Skansen, restene til venstre. Foto: Bjørn Geirr Harsson 
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konkurranse

Løsningsord: Topp i Vassfaret -13 bokstaver loddrett. Fyll ut med en bokstav i hver rute.
Lever løsningen på RT-kontoret innen 1. februar. Hele diagrammet må fylles ut. 

Vinneren som blir trukket ut, får to overnattinger på valgfri(e) RT-koier i løpet av 2014

Navn:        Tlf.:

Norsk politiker     

Nytt til-bud på koiene    

Topp i Buskerud   

RT-bu  

Berømt fotballspiller 

Sanger- familie 

Bæreutstyr  

Nordisk hovedstad     

Skauleispost     

Lokalt turmål 

Polfarer 

Markblomst    

Koie

SkauleiSpoSten – ringerikeS turiStforening Side 25

odd f. tangen blir også i 2014 turleder for 
sommerturen. Årets tur blir noe mindre 
dramatisk enn fjorårets. 

Vi bryter neppe 2000 m-grensen eller får stifte bekjentskap 
med moskus. Derimot kan vi vandre på nydelige stier, tidvis 
med frodig vegetasjon, mellom rolige høyder og fredelige 
setrer. Turen går innen den nye nasjonalparken, Langsua, og 
vi besøker også Kittelbu Utmarkmuseeum. Det blir overnat-
ting på nyoppussede Liomseter og selvbetjeningshyttene 
Skriurusten og Haldorbu. Den lengste etappen er på 7 timer, 
og sommerturen kan derfor passe for de fleste.
 Foto: Kari Stemme.

Bli med på sommertur til huldreheimen, 
Jotunheimens forgård



Seniorturer

Seniortur til Pershusfjellet. Foto: Per H. Stubbraaten Seniortur til Klomshue på Holleia. Foto: Kaare Fleten

Ski-eldoradoet hedalsfjellet foto: kjetil Sudgarden

Fra Fledda.

Roger Hybertsen.

«Tip» på Hedalsfjellet.

Lederen av løypelaget på Hedalsfjellet, Line Mork, er ute og 
tester løypenettet. Foto: Kjetil Sudgarden.
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2013 har vært et aktivt år for rt, der det er 
nedlagt utrolig mye dugnadsarbeid, både av de 
tillitsvalgte og medlemmene. Ved høstavslutnin-
gen 2013 kunne vi endelig senke skuldrene og 
”smake” litt på det vi har utført. 

RT hadde lyktes med å få den nye generalsekretæren i DNT, 
Nils Øveraas, som kveldens foredragsholder. Han presen-
terte seg sjøl i ord og bilder, og viste gjennom statistikk den 
positive utviklingen som DNT gjennomgår. Medlemstallet 
øker (har passert 250000 medlemmer) og folks omdømme 
av Turistforeningen er entydig positivt.

Den avgåtte lederen av byggekomiteen på Fønhuskoia, 
Ole-Martin Høgfoss, takket først   sine kolleger i byggeko-
miteen for vel utført arbeid. Deretter ble vi tilhørere til en  
stemningsfull presentasjon av Fønhuskoia – fra de første 
famlende planene og fram til åpningen. Framvisningen ble 
akkompagnert av musikk, og underveis ble alle sponsorene 
tilbørlig takket.

Per H. Stubbraaten har sammen med Finn Granum sittet 
i bokkomiteen for den nye turboka, ”På tur i Buskerud”. 
Samme formiddag hadde boka blitt lansert for presse og 
NRK i Drammen, og på kveldens møte kunne vi presentere 
den nye turboka for våre medlemmer. Den framstår som ei 

praktbok med flotte bilder, og mange benyttet kaffepausen til 
å sikre seg denne.

Finn Granum orienterte om turprogrammet for 2014. I alt 
60 turer står på menyen, så her er det noe for enhver smak. 
Hyggelig er det at Barnas Turlag og Fjellsportgruppa marke-
rer seg gjennom morsomme og utfordrende tilbud i 2014.
Som kveldens siste innslag ble det vellykkede tursamarbeidet 
mellom Vestre Viken og RT kommentert. Omtale av prosjek-
tet finner du for øvrig lenger fram i ”Skauleisposten”. 

allsidig program under høstmøtet i rt

Bilde fra Arkaden av de som fikk utdelt skauleismerket og superskauleismerket. Gruppen er flankert av den nye generalsekretæren i 
DNT Nils Øveraas.

Fra boklanseringa i Drammen. Lederen i DOT flankeres av bok-
komiteen. Til høyre, Finn Granum, bakerst, Per H. Stubbraaten.
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tekst: per h. Stubbraaten

den 3. mai 2013, i surt og vått vårvær, møtte 
ca. 30 medlemmer ved rts bautastein på 
ringkollen for å markere fødselsdagen for 120 
år siden. axel J. holt holdt dagens tale, en tale 
som ble framført med snert og humor. i den his-
toriske gjennomgangen brukte han eventyrmo-
tivet ”tre fattige brødre som skulle ut i verden” 
som en rød tråd, men på en ironisk måte. 

Det var rett nok tre personer som sto bak stiftelsen av for-
eningen vår, H. Thisted, A. Thorne og H. Røsseng, men de 
var slett ikke fattige for de tilhørte jo ”byens fremtredende 
menn”. I talen sin viste han at Den Norske Turistforening 
med sine friluftsidealer bidro til nasjonsbyggingen, og at 
RT på litt ulik måte før og etter krigen ble en viktig aktør i 
lokalsamfunnet. I morsom eventyrsjargong fikk han fram at 
kvinner kom med i foreningen. Seint, men godt.  
Markeringen ved bautaen ble avsluttet med kaffe og nydelige 
kaker, servert på hytta ”Huttetu”.

I heftet ”Ringerike 2013” har Per H. Stubbraaten skrevet en 
fyldig historisk artikkel om jubilanten RT, Karsten Lien har 
hatt ansvar for bilder. 

I oppsummeringen står det:
”Ringerikes Turistforening er tuftet på friluftsidealer, men 
fram mot andre verdenskrig var reiselivspreget mest tydelig. 
Hovedoppgaven var å drive Ringkollen Turiststue.
Etter nedturen under andre verdenskrig ble foreningen gjen-
reist etter nye ideer. Med fokus på turer, stimerking og egne 
koier har foreningen fram til i dag økt medlemstallet til over 
2100 medlemmer fra alle sosiale lag. 
Gjennom de siste 15 årene har også foreningen profilert seg 
som en viktig aktør i nærmiljøet.” 

ringerikes turistforening runder 120 år

Gamle Ringkollstua som foreningen bygde i 1894. Foto: Adolf Johansen, Buskerud Fylkesarkiv.

Axel leder 120-års markeringen. Foto: Erik Lunde.
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 Visste du dette om RT?
• Foreningen bygde Ringkollen Turiststue i 1894. Seinere 
 påbygd fire ganger. Stor gjeld førte til salg i 1948. Brant 
 ned i 1970.
• Medlemskapet var eksklusivt. Medlemmer ”indvoteres” 
 og godkjennes så av generalforsamlingen. Alle nye med-
 lemmer ble skrevet inn med yrkestitler.
• I 30-åra var Konrad Knudsen, tidligere redaktør av 
 ”Fremtiden” og stortingsmann (A), sekretær i Ringerikes  
 Turistforening. Han huset den russiske revolusjonære Leo 
 Trotskij både i Heradsbygda og ved Øyangen.
• Formannen i RT gikk inn i tysk tjeneste i 1940. RT fu-
 gerte kun som et foretningsforetagende under krigen. 
• Seinere sjefsinspektør i DNT, Claus Helberg, var i 60-åra 
 inspektør på Grønknutkoia og Tjuenborgkoia.
• RT fikk i 1958 konsesjon på kjøp av Storekrak etter sterk 
 motstand fra bygdefolket i Hedalen. Under byggingen av 
 Fønhuskoia (2013) ble vi derimot ”omfavnet” av 
 bygdefolket.
• 1947: RT reiste sammen med Oslo og Omegn 
 Turistforening minnesteinen ved Tavleskaret over 
 ”Svenskeslaget i 1716”. 1966: Medarrangør ved avdukni-
 gen av Kari Hiran-steinen på Krokskogen.
• Liv Skretteberg ble den første kvinnelige leder i RT i 1989.
• RT markerte tusenårsskiftet med vardebrenning på 
 Gyrihaugen. 
• I RTs historie har Tov Tinnbo satt en formidabel rekord. 
 Da han gikk av som koiesjef på Storekrak i 2007, hadde 
 han hatt verv i RT i over 50 år!
• Axel J. Holt er den som har sittet lengst som leder i RT, 
 13 år.
• Medlemsutvikling.  1939: 150 medlemmer, 1946: 40 
 medlemmer, 1983: 1000 medlemmer,  2012: 2000 med-
 lemmer. Nå nærmer medlemstallet seg 2200!
• Foreningen har holdt høytidelige jubileumsfeiringer 
 hvert 25 år.
• Gigantisk satsing i Vassfaret. RT bygger Vassfarkoia 
 (2007), Veslekrak (2012) og Fønhuskoia (2013). 
 Trekantsambandet  realiseres.
• RT vektlegger arbeidet i lokalsamfunnet: ” Kom deg ut 
 dagen” , ”Opptur” og nærmiljøturer. Utgitt turbøker i 
 2011 og 2013.

ringerikes turistforening 
med ny flott turbok i 
jubileumsåret
Sammen med naboforeningene i Drammen og 
Kongsberg, som begge fyller 125 år, utgir vi ei felles 
turbok for Buskerud. I alt presenteres 60 flotte 
turer fra hele Buskerud. 17 av turene er forfattet av 
RT-medlemmer. 

Skaff deg boka, og du får sjansen til å bli bedre kjent 
i hele fylket ditt. Boka har flotte bilder, kartskisser 
og ryddig lay out.
Boka passer glimrende som julepresang og kan 
bestilles direkte fra kontoret vårt (ikke bokhandel!).

Se annonse på siste side!

tekst og foto: Vibeke tjøm     
                                                                                                                                 
Barnas turlag i Ringerikes Turistforening arrangerte søndag 
26. mai gårdsbesøk på Øvre Johnsrud gård på Veme. Med 
mange dyr, natursti, toving av ull, smaksprøver på både ra-
barbrasuppe og sveler og grilling ble dette en flott familiedag 
for både store og små. RT takker nok en gang vertskapet på 
gården og medhjelpere fra RT for et vel gjennomført og trive-
lig arrangement. Vi håper enda flere finner veien til Øvre 
Johnsrud i 2014!

Barnas turlag Øvre 
Johnsrud gård, Veme

Surt vær under markeringen. Foto: Erik Lunde.
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tekst: axel J holt

turer i skog og mark, i kultur-
landskapet og i fjellet, kan det 
virkelig være bra?  Ja, du kan 
undres, men dette var disku-
sjonstema en gang for rundt 
40 år siden i redaksjonen i «en 
herværende lokalavis».  

Det var meg mot «røkla», slik føltes 
det iallfall.  Jeg kom med et manus 
til avisen, en forhåndsomtale om en 
forestående RT-tur.  Avisredaksjonen 
med sjefen i spissen vurderte om dette 
egentlig var interessant for avisen og 
for leserne.  De ville muligens forandre 
mening dersom det ble bevist at fri-
luftsliv var sundt.  Flere av de som ytret 
seg er fortsatt oppegående.  Om de har 
forandret mening er en annen sak.

På ettersommeren i år fikk RT en tele-
fon fra Per Bleiklia, sjefen på Ringerike 
Sykehus.  Kunne RT tenke seg å arran-
gere korte «lavterskelturer» for lang-
tidssykmeldte ansatte på sykehuset?  
Per Bleiklia hadde selv opplevd å være 
sykmeldt og borte fra jobb i mange 
måneder.  Det han savnet var samværet 
med kolleger, men også en fast struktur 
i arbeidet med å bringe slike som ham 
tilbake til jobb.  Nå satt han med det 
overordnete ansvaret for personalet på 
sykehuset.  Med personlig erfaring som 
langtidssykmeldt, mente han å kunne 
ha en resept på hvordan ansatte i denne 

situasjonen lettere kunne føres tilbake 
til arbeidsfellesskapet på sykehuset:  En 
liten tur uten store fysiske utfordrin-
ger i samvær med kolleger i samme 
situasjon som en selv.  Et første steg på 
veien tilbake til kolleger og jobb.

Et par telefoner og møter seinere var 
det klart for første tur, 12. september.  
Utstyrt med sekk, kopp og matpakke 
la i alt sju deltakere fra målgruppa i vei 
sammen med Per B., representanter for 
fagorganisasjonen og HMS i vei med 
meg som turleder.  Selv bar jeg kokeap-
parat og gass.  Alt utstyret var innkjøpt 
av sykehuset, et tegn på at dette forsø-
ket på rehabilitering var  -  og er  -  et 
satsingsområde.  

I rolig tempo bar det oppover mot 
Tannbergmoen med kulturlandskap, 
Galgefurua og Stavhella med grav-
hauger og utsikt.  Utsikt?  Dis og tåke 
over Ringerike, men stemningen var 

god, kaffe og matpakke smakte godt.  
Og ikke minst:  Vi var ute og vi var 
sammen!  Jeg prøvde å ikke slå delta-
kerne i hjel med det jeg satt inne med 
av lokalkunnskap.  I følge tilbakemel-
dingene ser jeg ut til å ha lykkes.  

Sykehuset har god tro på at dette pro-
sjektet vil være med på å få langtidssyk-
meldte tilbake på jobb.  Det har vi i RT 
også.  Planen er å arrangere slike turer i 
nærmiljøet torsdager fram mot jul.  Nå 
(oktober / november) har vi avviklet 
flere turer, riktignok med varierende 
antall deltakere.  Terskelen den enkelte 
må over for å se igjen kollegene og bli 
en del av arbeidsfellesskapet, er høy 
for mange.  En slik tur er bokstavelig 
talt et steg i riktig retning.  Hverken RT 
eller sykehuset ville satt i gang dette 
prosjektet dersom det ville vært noen 
tvil om effekten, om resultatet.  Noe 
å tenke på for de jeg den gang møtte i 
redaksjonen i RB?

tur = helse

Er det trygt å komme ut nå tru? Fra Kviturhiet. Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Banken for de turglade

www.honefossbank.no

Besøksadresse:

Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 Hønefoss
Tlf. 32 17 97 00
Faks 32 17 97 01

Postadresse:

Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 Hønefoss

E-post: post@honefossbank.no

Hønefoss
Sparebank
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tekst og foto: finn granum

Snøheim ble gjenåpnet som 
dnt-hytte sommeren 2012. 
den ligger på ca. 1480 
moh med Snøhettamassivet 
rett imot. her var det turist-
hytte (reinheim) fra 1952 til 
forsvaret overtok i 1959 og 
ga hytta navnet Snøheim. 

Nye Reinheim (selvbetjent) i 
Stroplsjødalen ble åpnet i 1961.
Snøhetta dominerte utsynet for de 
som for langs Kongevegen over Dovre 
i gammel tid og ble lenge antatt å 
være Norges høyeste fjell. Stortoppen 
er fortsatt det høyeste punkt i landet 
utenom Jotunheimen med sine 2286 
moh.
Fjorten forventningsfulle vandrere (fra 
7 til 75 år) på vår sommertur inntok 
Snøheim en tirsdag seint i juli. Været 
var strålende og høytrykket stabilt.
Dagen etter fikk tre av 

Snøhettatoppene besøk av noen av oss. 
De fleste gikk til Stortoppen, noen gikk 
videre til Midttoppen, mens to outside-
re, som hadde vært på Stortoppen før, 
gikk til den noe luftige Vesttoppen. Fra 
Vest- og Midttoppen er det fantastiske 
utsyn mot klatretoppene Hettpiggen, 
Larstind og Østre Langvasstind samt 
Store Svånåtind. Etter turen fristet 
sommervarmen til en rask dukkert.
Neste dag dro vi på moskussa-
fari. Det er omtrent 300 moskusfe på 
Dovre, og vi satset på Reinheim og 
Stroplsjødalen. På Reinheim fortalte 

to dugnadsfolk om daglige trekk forbi 
hytta. Nedover dalen fikk vi se to flok-
ker på 150-200 m hold. På vei tilbake 
mot Snøheim fikk vi plutselig se en 
flokk på ei snøfonn omtrent 100 m 
unna. Alle syntes at dette var nær nok. 
Vi satte oss ned – og trakk et lettelsens 
sukk da også moskusene la seg ned på 
fonna. En fornøyd gjeng ruslet etter 
hvert tilbake til Snøheim. Vi hadde nå 
sett 10 % av bestanden i området.
Takk til Odd F. Tangen for dyktig turle-
delse og for at han har så god kontakt 
med værgudene. 

Sommertur 
til Snøheim 
på dovrefjell

Bilder fra Snøhetta, utsikt fra Vesttoppen.

Nødplakaten redder liv!

STATENS KARTVERK

Nødplakaten forteller deg hvor du er – så du kan 
fortelle det til andre, når du virkelig trenger det. 
Lag nødplakat til hytta: www.statkart.no/nodplakat



For hovedpersonen kom utnevnelsen som en stor overras-
kelse, men for medlemmene var gleden stor, og i salen ble 
det mumlet megetsigende: ”Dette var jammen fortjent.” 
Kjetil er bondegutt fra Telemark, utdannet som snekker og 
med sterk kulturinteresse. Han er glødende interessert i dikt, 
og deklamerer både andres og egne dikt med innlevelse. 
Innen musikk velger han helst bort det mest moderne og 
foretrekker country og folkemusikk. Kjetil er også hvileløst 
på jakt etter dramatiske hendinger i fortida. Til eksempel er 
regien bak ”Minneplata Rugg” i Manfjellet hans verk.

Hans allsidige bakgrunn og sterke interesse for turer gjorde 
at han fant seg raskt til rette i RT. Utover i 90-åra så man at 
gutten hadde kunnskaper, tæl og humør- viktige kvalifikasjo-
ner for en turleder. Av alle de turene han har ledet, huskes 
nok best turene til Telemark og Vassfaret. Kjetil har vært 
varamedlem til styret og leder av valgkomiteen, og han er 
fortsatt RTs koiekontakt med overordnet rapporteringsansvar 

til styret. Med sterk interesse for Vassfaret, der han selv 
har hytte, ble han et naturlig valg som byggekomiteleder 
av Vassfarkoia (2007) og Veslekrak (2012). Og uten Kjetils 
pågangsmot og arbeidskraft hadde heller ikke stabburet 
på Fønhuskoia blitt reist så raskt. I dag er han koiesjef på 
Vassfarkoia og merker alle inngående stier.

Når vi spør Kjetil om hva som har vært drivkraften i engasje-
mentet hans, svarer han at noe æresmedlemskap aldri har 
vært i hans tanker, men han er oppriktig glad for erkjennel-
sen.  Å bidra etter beste evne til fellesskapet gir inspirasjon 
til å fortsette. Og målrettet som han er, spør han: ”Vi trenger 
vel båthus på Buvasskoia?”
Gratulerer Kjetil!

kjetil Sudgarden 
blir æresmedlem
tekst: per h. Stubbraaten

et æresmedlemskap i ringerikes turistforening 
henger svært høyt, og kun 11 personer hadde 
tidligere fått utmerkelsen før kjetil Sudgarden 
ble utnevnt på årsmøtet i 2013. 

tekst og foto: per h. Stubbraaten

rts pilegrimstur gikk i 2013 mellom 
Sundvollen og Bønsnes kirke. det var glede-
lig stor oppslutning, og tidspunktet tidlig i 
mai synes å passe mange siden det bare er 
lavlandet som har tørre stier og veier. Vi hadde 
i år lagt inn en kombinert kaffe- og kultur-
stopp på gjesval gård. det passet ekstra godt i 
regnværet!

Dagen etter dro en liten bilkortesje til Hadeland. Vandringen 
gikk mellom Lunner kirke og kirkene på Granavollen. Fra 
høydedraget der kirkeveien svingte seg, var det flott utsikt 
over kulturlandskapet.
I 2014 har RT lagt pilegrimsturen mellom Norderhov kirke 
og Haug kirke, en strekning på 7 km med grasstier, grus-
veier og asfalt. Gravhaugene i området forteller om tidlig 

bosetting, og noe seinere har det eksistert småkongedømmer 
både på Tandberg og Sætrang. De respektive kirkene ble 
bygd ca. 1200 e.kr. Det er derfor grunn til å tro at pilegrims-
veien i seimiddelalderen fulgte århundregamle ferdselsårer. 
Turen bør være interessant for mange.

Hadeland Turlag inviterer dagen etter til en rundtur i typisk 
hadelandslandskap, langs gutuer og grusveier. Start ved 
St.Petri kirke ved Hadeland Folkemuseum, deretter et stykke 
langs pilegrimsleden før vi begir oss ut i kulturlandskapet. 8 
km i lett terreng bør ikke skremme noen.

ny pilegrimshelg 
i 2014
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Kjetil Sudgarden, ivrig turgjenger. Foto: Marit Stubbraaten.

St. Petrikirken, Sølvsberget i bakgrunnen.



tekst: karsten lien/foto: kari Stemme

i 2013 gjennomførte ringerikes turistforening 
(rt) sin tiende topptur i Vang, denne gangen 
med 13 deltakere. dette har blitt en av klassi-
kerne i rts turprogram.

Den tradisjonsrike gården Sørre Hemsing har vært benyt-
tet som overnattingssted og base på alle turene. Vertskapet 
Berit og Arne Nefstad sørger for at vi alltid har følt oss svært 
velkomne. De har restaurert gården (Arne er snekker), og de 
serverer nydelig mat. Berit er sjef på kjøkkenet og tar seg av 
økonomien.

Antallet deltakere på turen har variert mellom 9 og 18. Totalt 
56 personer har vært med på turene, og de bærer etter hvert 
preg av en fin blanding med veteraner og nykommere!

Hvilke turmål har vært mest spesielle? Det er ikke så lett 
å velge mellom alle de flotte toppene, men hvis vi tar 
med Mugnetind, Grindane, Skutshorn, Horntind, Skjøld, 
Ranastønge og Rankonøse, har vi nevnt noen. 

I 2013 var det Suletind som var hovedmålet. Pga. svært 
dårlig på lørdag, valgte vi denne dagen å være turister i 
vakre Vang, med besøk på Riddarstøga på Leirhol som er fra 
11-1300-tallet, i Øye stavkirke og Høre stavkirke. Det lysnet 
etter hvert, og de som hadde lyst, fikk tatt seg en liten tur 

langs Vangsmjøse. Turen til Suletind dagen ble en meget 
flott opplevelse. Oppstigning fra Nystuen, videre sørover like 
vest for Sulebu og så rett til topps. Flott vær på toppen, med 
fantastisk utsikt. Ned igjen via Suleskar og etter hvert kom 
regnet… Via Sulebu og ned igjen til Nystuen, hvor været 
atter ble bra. Totalt ble det en tur på 10 timer for noen.

Turlederne gjennom 10 år, Liv Skretteberg og Karsten Lien, 
takker både vertskapet på Sørre Hemsing og deltakerne på 
turene for mange fine opplevelser. Jeg retter en spesiell takk 
til Liv for godt samarbeid gjennom disse 10 åra.

I 2014 har Knut Sørgaard sagt seg villig til å overta som 
turleder etter Liv, sammen med undertegnede. Planen er 
at neste års turer blir til Skutshorn (der vi var i 2005) og til 
Slettefjellet. Velkommen på tur neste år, de første har al-
lerede meldt seg på!

ringerikes turistforening på topptur 
i Vang – i 10 år

tekst:  Vibeke tjøm/foto: Brit olaug Monserud

 rt har i flere år arrangert kom deg ut-dagene 
på petersøya og mange har etter hvert oppda-
get hvilken perle dette er i byen. 

I et møte med Ringerike kommune kom jeg med et innspill 
om å kunne gjøre noe mer ut av halvøya, og kommunen 
ønsket at vi tok fatt på oppgaven. Kjersti Hovland, Erik 
Guldberg og undertegnede tok en befaring, og skisserte ulike 
tiltak i en rapport som ble oversendt kommunen.

Kommunen på sin side var meget positive, og på forespørsel 
stilte en ivrig gjeng dugnadsmedhjelpere fra RT opp med 
sag og øks for å rydde i busker og kratt på Petersøya. Vi så 
raskt at dette var et omfangsrikt arbeide å starte opp, og 
etter mange timer dugnadsinnsats så vi nytten av at Ragnar 
Braata på vårparten ble ansatt i stiftelsen Glatved Brygge 
som leder for prosjekt ”Busker og kratt”. Folkemøte ble 
avholdt med gode innspill, og dugnader avholdt på Petersøya 

og Hovsenga. Mye har blitt gjort, og områdene fremstår nå 
som fine friluftsområder i nærmiljøet. Som en oppfølger til 
dette har stiftelsen Glatved og RT fått prosjektmidler gjen-
nom Gjensidigestiftelsen til merking av sti fra Hovsenga til 
Benterud. Det skal merkes sti og settes opp informasjonstav-
ler langs stien, og intensjonen er at enda flere benytter seg av 
de flotte turmulighetene vi har i nærmiljøet. 

petersøya – prosjekt Busker og kratt
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tekst: Vibeke tjøm
foto: Brit olaug Monserud

10. mai 2013 ble turkam-
panjen ”ti på topp” lansert 
på Verdens aktivitetsdag i 
hønefoss. 

Bedriftsidretten Buskerud har i sam-
arbeid med Ringerikes Turistforening, 
Ringerike kommune, Ringerike 
Frivilligsentral, Ringerike O-lag og 
Syklistenes Landsforening merket 
og tilrettelagt for 18 gå-og sykkel-
turer i distriktet. God skilting, kart 
og rutebeskrivelser bidrar til at man 

enkelt skal finne de ulike postene. I 
postkassene som er satt ut finner man 
en kode som kan brukes til å registrere 
turene man tar via SMS, egen turside 
eller sende inn et registreringskort. I 
postkassene finnes det også en turbok 
hvor man kan skrive en turhilsen. Alle 
som registrerer seg med minst 10 turer 
i løpet av kampanjeperioden fra 10.mai 
-10.oktober vinner premie, og i tillegg 
trekkes det ut flere andre premier i 
ulike kategorier. For hver post er det 
en turvaktmester som tar jobben med 
skilting og oppsetting av turpostkassa. 
Takk til RTs turvaktmester for en 
flott innsats; Finn Granum, Liv M. 

Skretteberg, Elfrid Akre Bækø, Sven 
Koksrud og Erik Monserud. Prosjektet 
er evaluert og samtlige organisasjoner 
ønsker å fortsette samarbeide og sette i 
gang ny kampanje til neste år!

OPPTUR er et arrangement der 8. 
klassinger fra ungdomsskoler over 
hele landet blir invitert til en dag med 
friluftsliv og fysisk aktivitet. Målet er å 
få flere ungdommer til å oppleve gleden 
ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i 
nærmiljøet bedre kjent og skape en trive-
lig dag med fysisk aktivitet for alle, fri for 
konkurranse. 

Ringerikes Turistforening arrangerte 
OPPTUR for fjerde gang,  og elev-
ene startet fra Borger i Haugsbygd og 
gikk på godt merket sti til Grunntjern, 
Ultvedttjern og endte opp ved Fleskerud 
i Åsa. Også i år samarbeid et vi med 
Ringerike Folkehøgskole som skulle 
stå for aktivitetene i målområdet.  

Arrangementet inngikk som en praktisk 
øvelse i undervisningen for elevene med 
tanke på planlegging og gjennomføring av 
et stort arrangement. Elevene viste stort 
engasjement og tok vel vare på ungdoms-
skoleelevene når de prøvde seg på aktivi-
teter som slakk line, darts, fotballtriksing, 
vollis, sjonglering, freesbee, stylter, slåball 
m.m. Det var full aktivitet på samtlige 
poster, og aktivitetene falt absolutt i smak 
hos 8.klassingene. 

Før avslutning av arrangementet ble det 
trukket ut fine premier som  sekk, termo-
ser, digitalt kamera, luer, slalombriller  og 
overnatting på RT-koie på kvitteringskor-
tene som elevene fikk signert ettersom de 
hadde gjennomført de ulike aktivitetene. 

Ringerikes turistforening skal arrangere 
OPPTUR også i 2014. Vi satser på å få 
inn midler til dekning av busstransporten 
gjennom søknader til aktuelle instanser.

Selve løypa vil i år som i fjor starte ved 
Borger i Haug og vii håper på fortsatt 
samarbeide med Ringerike Folkehøgskole 
som med sine aktiviteter gjør arrange-
mentet attraktivt for ungdommene.

Takk til alle som var med og hjalp til på 
OPPTUR  og gjorde dette til en flott fri-
luftsdag for distriktets 8. klassinger – det 
fortjener de!

opptur 
2013
tekst og foto: Vibeke tjøm                                                                                                                                      

Strålende turvær møtte de 
520 spreke 8.klassingene og 
deres lærere fra Veienmarka, 
hov, haugsbygd, tyristrand, 
Jevnaker, hallingby,  hole og 
Sokna ungdomsskoler.   på 
landsbasis var det over 35 
000 elever på tur denne 
dagen og dette er det høyeste 
deltagertallet  noensinne. 

ti på topp 2013
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