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leder
2018 nærmer seg slutten og vi kan se 
tilbake på et fantastisk jubileumsår. det har 
vært en voldsom aktivitet og engasjement 
fra frivillige, ansatte og tillitsvalgte - tusen 
hjertelig takk!

Dette året vil skrive seg inn i historiebøkene som det året 
vi åpnet tre nye koier. Friluftshuset i Åsa, Hovinkoia og 
Vikerkoia. I tillegg åpnet gamle Hovinkoia på Folkemuseet. 
Vassfarkoia brant dessverre ned, men til gjengjeld inngikk 
vi en leieavtale med Flå Røde Kors om å få leie deres hytte 
på Veneli. Og så åpnet vi Vassfarstien med brask og bram 
på torvet før vi gikk stien «Skauleis til fjells» fra Hønefoss 
til Vassfaret. I tillegg har året blitt preget av ulike jubileer, 
utebursdag på Ringkollen og flere jubileumsturer. Vi har også 
laget et flott jubileumshefte som gir et innblikk i hva som har 
skjedd i foreningen de siste 25 årene.

I høstferien gikk vi også over til nytt landsdekkende booking-
system. Dette gjør at våre medlemmer nå har mer fleksibili-
tet og trygghet for at de får en seng. Man reserverer rom og 
seng man ønsker å ligge på. Men det vil selvfølgelig fortsatt 
være mulig «å bare komme innom» uten å ha reservert plass. 
Reglene om fortrinnsrett har falt bort, men jeg anmoder våre 
besøkende om å ta hensyn til eldre og familier med barn.

Det er mange ting som skal fungere for at man skal kunne 
få til så mange aktiviteter og prosjekter på ett år, kun basert 
på dugnadsinnsats. Derfor er jeg veldig takknemlig for at 
våre samarbeidspartnere har gjort en glimrende innsats 
med å hjelpe oss i havn. En spesiell takk går til Ringerike 
kommune, Buskerud fylkeskommune, Sparebankstiftelsen 
Ringerike, Gjensigedigstiftelsen, Hedda Hytter, Gausdal Stav 
& laft, Grafika, Asker Produkter og Odd Palerud Trykkeri. 
Uten dere hadde vi ikke kommet i mål med årets mange 
begivenheter. Tusen takk!

Når vi nå snart skriver 2019 i kalenderen, er det nok med et 
lettelsens sukk vi kan ta fatt på et nytt år. Det blir nok et mye 
roligere år hva gjelder byggeprosjekter og feiringer. Men helt 
rolig blir det ikke. Vi har nemlig blitt tilbudt å kjøpe en hytte 
på Hedalsfjellet. Dette er en middels stor hytte som ligger 
over tregrensen ved et vann. Mer ønsker jeg ikke å røpe nå, 
men det er klart for at styret skal opp og befare det potensiel-
le nye tilskuddet så fort snøen har lagt seg og skisporet, som 
går nesten rett utenfor, er kjørt opp. Dette blir sett i sam-
menheng med at Vassfarkoia brant ned og hva som er videre 
planer der. Det kan være vi har noen spennende nyheter til 
Årsmøtet – så dit anbefaler jeg alle å komme.
Med ønske om et nytt og turfylt år! 

Med vennlig hilsen
Tom-Erik Bakkely Aasheim 
Styreleder DNT Ringerike

Tom-Erik Bakkely Aasheim, leder i DNT Ringerike.  

I anledning 125-årsjubileet mente styret at 
det burde utgis et jubileumsskrift siden det 
hadde skjedd så utrolig mye de siste 25 årene. 
Begivenheter og organisasjonsmessige endringer 
fra disse årene ville sammen med jubileumsboka 
fra 1993, «Skauleis til fjells», gi et helhetlig bilde av 
125-årsjubilanten.

Heftet ble ferdig i juni og tilbakemeldingene har 
vært svært positive. Det vil bli et viktig historisk 
dokument for DNT Ringerike i årene framover.
Redaksjon: Karsten Lien, Marit og Per Stubbraaten.

Jubileumsskrift til alle 
medlemmer



SkauleiSpoSten – dnt ringerike Side 3

dnt ringerike

Skauleisposten

Redaksjonskomité
Per H. Stubbraaten
E-post: per.havard.stubbraaten@
hadeland-energi.net

Erik Lunde, Finn Granum, Axel Holt, 
Hege Ballari Rindal og Vibeke Tjøm

Opplag: 2450 eks.
Utforming og produksjon:
svein@optimal-trykk.no

Forsidebilde: Vassfarstien, Sørbølfjellet. 
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Styret i dnt ringerike 
2018-2019
 
F.v. Finn Granum, Odd F. Tangen, 
Erik Lunde, Stina Borgli, Daniel A. 
Holm, Tom-Erik Bakkely Aasheim, 
Karsten Lien, Karin Solberg. 
Foto ©Dag Fekjær Johansen.

dnt ringerike
Postboks 51, 3502 Hønefoss 
Tlf.: 32 12 21 00    
E-post: rt@ringerikes-turistforening.no
http://dntringerike.no
Kontonr.: 2230.20. 00984 

 
daglig leder

           

Besøksadresse: 
Osloveien 10       
                                                                                                                 

Åpningstider:
Mandager: kl. 16.00-20.00
Torsdager: kl. 12.00-19.00 
 

kontorlokale 
DNT Ringerike holder til i Osloveien 
10 i Hønefoss, i den gamle regi-
mentsgården, rett overfor Hønefoss 
videregående skole (yrkesskolen).  
Ta kontakt med oss om det er noe du 
lurer på og stikk gjerne innom for en 
turprat i tillegg til at vi selger kart og 
ulike DNT-artikler.
DNT Ringerike har rabattavtale med 
Sport 1 på Hvervenkastet, Hønefoss. 
Alle medlemmer får 15% rabatt på 
ordinære varer ved fremvisning av 
medlemskortet.

Vibeke Tjøm
Tlf.: 92 66 48 25

Hege Ballari 
Rindal
Tlf.: 41 41 31 80

Med-
arbeider:

leder: tom-erik Bakkely aasheim
Tlf. 409 17 812 - E-post: styreleder.dntringerike@dnt.no

Barnas turlag
Marianne Aasen, tlf. 906 89 424 - E-post: marianne.aasen@prbx.com- 
Seniorgruppa
Arnhild Ballangrud, tlf. 942 79 113 - E-post: arni-ba@online.no

turkomiteen  
Finn Granum, tlf.  411 61 033 - E-post: finngranum@gmail.com   
Stiansvarlig
Kjersti Hovland, tlf. 986 62 416 - E-post: khovland2000@yahoo.no

Medlemskontingent 2019
Hovedmedlem  27-66år  kr. 695,-                                        
Ungdom/student (19-26 år, f. 1993-2000 kr. 350,-                                        
Skoleungdom (13-18 år, f. 2001-2006 kr. 215,-                                     
Honnørmedlem (67 år og eldre, f. 1952 eller tidligere og uføre)  kr. 540,- 
Husstandsmedlem (til hoved-,student-,honnør-, eller livsvarig) kr. 380,-                    
Barnas Turlag (0-12 år, f. 2007-19) kr. 130,-               
Livsvarig medlem kr. 17.375,-   
Familiekontingent kr. 1.250,-

dnt ringerikes koier - koiesjefer
Koiekontakt: Kjetil Sudgarden, tlf. 32 13 25 19 / 934 37 860

Friluftshuset i Åsa
Koiesjef Erik Stensbye, tlf. 957 26 480 med 
assisterende koiesjef Svein Roger Thorsrud.

grønknutkoia
Koiesjef Morten Bille, tlf. 976 93 658 
med assisterende koiesjef Anders Lind.

hovinkoia
Koiesjef Maria Bakkely Aasheim 
tlf. 400 68 799 med assisterende koiesjef 
Tom-Erik Bakkely Aasheim.

ellingseterkoia
Koiesjef Inger Tangen, tlf. 970 63 566 
med assisterende koiesjef Odd Tangen.
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tjuenborgkoia
Koiesjef Leif Henning Solberg, tlf. 958 19 720 
med assisterende koiesjef Sidsel Oliv Løkken.

Vikerkoia
Koiesjef Erik Lunde, tlf. 934 39 324 med 
assisterende koiesjef Ragnhild Gudim.

Buvasskoia
Koiesjefer Bjørn Ellingsen og Janne Marit 
Ellingsen, tlf. 950 51 097 med assisterende 
koiesjef Kjetil Ødegaard.

Storekrak
Koiesjef Finn Granum, 411 61 033 (her over-
tar Kari Haglund Nordby jobben i 2019) med 
assisterende koiesjef Karin Solberg.

røde kors-hytta
Koiesjef Jan Ola Lehne, tlf. 415 46 023 med 
assisterende koiesjef Kjetil Sudgarden. Kjetil 
var koiesjef på Vassfarkoia i flere år og Jan Ola 
begynte som assisterende der i 2018.

Fønhuskoia
Koiesjef Olaf Søbekkseter, tlf. 413 06 784 
med assisterende koiesjef Sigrid Haugen.

dnt-standardnøkkel
Alle koiene som driftes av DNT Ringerike 
er utstyrt med DNT-standardnøkkel. 
Nøkkel til koiene får du ved å henvende 
deg til kontoret vårt eller hos Norli bok-
handel på Kuben. Det er også mulig å de-
ponere på DNT-nøkkelen på Thon Hotel 
Bjørneparken på Flå.  For å få nøkkel må 
gyldig medlemskort i DNT fremvises. 
Depositum for DNT-standardnøkkel er 
på kr. 100,-. Du kan beholde nøkkelen så 
lenge du er medlem av DNT. 

koiepriser
Losji inkl. brensel og propan
 Medlem Andre
Voksen 275,– 390,–
Ungdom f. 1993-2006 50,– 190,–
Barn født 2007–2015 Gratis 195–
Barn født 2016 el. senere Gratis Gratis

Teltere (pr. pers)** 65,– 80,–
Dagsbesøk, enkeltpers. 50,– 75,–
Dagsbesøk, familie 75,. 95,–
Dagsbesøk/telting 
skoleklasser 400,- 400,-

* Den som bestiller må være medlem og 
over 18 år.

** Teltere som benytter koia etter 
kl. 18 betaler som for vanlig overnatting. 

dnt hyttebooking
DNT Hyttebooking er et system for 
booking av selv- og ubetjente hytter 
utviklet av DNT, og du finner alle hyttene 
som  er tilgjengelig for booking ved å gå 
inn på www.booking.dnt.no. Du kan også 
søke opp den aktuelle koia via Ut.no 
hvor du finner en knapp for bestilling 
av overnatting. DNT Ringerike har hatt 
booking på koiene siden 2010 i samarbeid 
med DNT Oslo og Omegn, men i midten 
av oktober gikk vi over på det nye felles 
bookingsystemet.

DNT Ringerike tilbyr nå at du kan booke 
senger på våre ubetjente koier før du drar 
på tur på vår hjemmeside 
www.dntringerike.no eller 
www.booking.dnt.no

Gjennom tilbudet om booking ønsker vi 
å tilby forutsigbarhet for den som ønsker 
å bestille samtidig som vi tar vare på 
fleksibiliteten med at det alltid er plass på 
DNTs hytter.

Våre koier er åpne for alle medlemmer og 
ikke-medlemmer. Koiene er låst med DNT-
nøkkel, og minst én i turfølget må være 
medlem av DNT.  Alle gjester skal skrive 
seg inn i besøksprotokollen, og i feltet for 
betaling noteres det “forhåndsbooking” 
e.l. En booket seng må gjøres krav på før 
kl. 1900, og den som har booket en seng 
må dokumentere dette, og skrive seg inn i 
koieprotokollen. 

Etter kl. 1900 kan ledige senger brukes av 
andre gjester. Gjelder bookingen for flere 
dager, er det nok å være ankommet før kl. 
1900 den første dagen. Hvis du har booket 
og ankommer hytta etter kl. 1900, gjelder 
forskuddsbetalingen, men fortrinnsretten 
til seng faller bort og du må velge seng 
etter hva som er ledig.

Det er anledning til å booke seng på samme 
hytte tre netter etter hverandre. Du kan bo 
på samme hytte utover tre netter, men da 
uten krav til seng. DNT-medlemmer har 
fortrinnsrett til senger som ikke er booket. 
Andre fortrinnsretter enn booking av seng 
har falt bort ved innføring av booking på 
selv- og ubetjente hytter. Grupper og firma 
som vil booke senger kan kontakte ansvar-
lig forening med mindre det er gitt andre 
muligheter i bookingsystemet. Hvis det må 
brukes madrasser for at alle skal få et sted 
å sove, kan også rom med bookbare senger 
benyttes for å plassere alle gjestene.

Er du forhindret fra å bruke bookingen på 
hytta på den dato du har bestilt på, har du 
rett til å benytte betalingen på en annen 
selvbetjent el. ubetjent DNT-hytte inntil 5 
dager før eller etter bestilt ankomstdag. Du 
må da benytte prinsippet om “åpen hytte” 
og respektere andre bookinger.

Avbestilling skjer på nettet eller til den 
foreningen som eier hytta. Ved avbestil-
ling gis full refusjon inntil 10 dager før 
ankomstdagen, mellom 9 og 5 dager før 
ankomstdag gis 50% refusjon av booking-
beløpet og mindre enn 5 dager før ankomst 
gis ingen refusjon.  Avbestillingsregler 
finnes på bekreftelsen fra bookingen eller 
på www.ut.no

Koiene må være vasket og ryddet før kl. 
1200.

Velkommen til oppholdet på koiene våre 
og husk at det er god hytteskikk å være 
fleksible og ta hensyn til eldre og barne-
familier når hyttene er fulle.
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Det startet med DNTs gigantiske 150-årsfest i Oslo Spektrum 
19. januar. Vi tok rutebuss innover til Oslo, og vi opplevde en 
stemning som overgikk alle tidligere DNT-arrangementer. 
Dronning Sonja strålte, og kveldens konferansier, Anne 
Lindmo, sprudlet gjennom intervjuer og presentasjoner. 

21. januar ble «Kom deg ut dagen» arrangert samtidig over 
hele landet, for nettopp på denne dagen var det 150 år 
siden DNT ble stiftet. Barnas Turlag la DNT-bursdagen til 
Ringkollen med skileik, aking og grilling. 

I februar ble gamle Hovinkoia gjenåpnet på sin nye plass 
på Norsk Folkemuseum. Med praktfull utsikt over området 
kan den nå fortelle kommende generasjoner om det enkle 
koielivet i gamle dager.

På hjemlig grunn hadde DNT Ringerike forberedt sitt 125-
års jubileum med en rekke arrangementer, og alle ble fyldig 
dekket i Ringerikes Blad. Vi holdt minnemarkering 3. mai, 
på dagen 125 år etter stiftelsen - og jubileumsfesten ble feiret 
et par dager seinere på Gjesvold gård.

To nye koier ble innviet, Hovinkoia og Vikerkoia. De ble 
høytidelig åpnet med gjester utenfra, underholdere og gaver 
- og med et stort antall publikum til stede.

På Friluftshuset i Åsa har det vært drevet et intenst dugna-
darbeid i hele år, og det meste er ferdig. I august ble huset 
åpnet til bruk, men den offisielle åpningen er utsatt til 2019.

Og både Seniorgruppa og Barnas Turlag hadde valgt ut spesi-
elle turer der jubileet ble feiret.

Vi utga jubileumsskrift, innviet tavle for Vassfarstien og 
Elvelangs på Søndre torv samtidig som Vassfarstien ble 
offisielt åpnet. Jubileumsturen langs Vassfarstien ble en 
stor opplevelse for alle deltakerne, og på det godt besøkte 
høstmøtet viste Ole-Martin Høgfoss en fyldig og gjennomre-
digert video fra hele turen. Anne-Lise Tufte fulgte opp med 
en flott videofilm fra 5-dagersturen på Finnmarksvidda.

Ringeriksdagen sto også i jubileets tegn, og fra arrangørene 
mottok vi en gave på 10 000 kr. Pengene ble brukt på to dug-
nadsmiddager der de frivillige fra Friluftshuset og Vikerkoia 
fikk sin velfortjente takk.

På de kommende sidene vil dere få en smakebit av alle arran-
gementene, og håpet er at jubileumsgleden vil forplante seg 
inn i 2019 og gjennomsyre nye turer og arrangement!

3. mai var det nøyaktig 125 år siden 
hønefos(s) og omegn turistforening ble 
stiftet, og det var derfor naturlig å samles på 
ringkollen ved bautaen over stifterne. 
45 personer omkranset minnesteinen ovenfor kapellet da 
Axel J. Holt holdt kveldens hovedtale der han på en ironisk 
og morsom måte fokuserte på våre lokale stiftere og DNT-
pionerene fra mellomkrigstiden som la grunnlaget for det 
koienettet som vi har i dag. Talen er gjengitt i forkortet form.
Stiftelsen Ringkollkapellet hadde stilt kapellet gratis til 
disposisjon. I det varme og hyggelige kirkerommet orien-
terte styreleder Tom-Erik Bakkely Aasheim om kommende 
feiringer, før praten kunne slippes løs over kaffebordene. En 
hyggelig markering ble avsluttet med en frisk quiz-runde. 

Markeringen ved bautaen på ringkollen

Minnesamling ved bautaen over stifterne av Hønefos(s) og Omegn 
Turistforening. Foto: Dag Johansen.

Jubileumsåret 2018 
i tekst og bilder
av per h. Stubbraaten

i dette nummeret av Skauleisposten vil vi 
gjenopplive mye av det som har skjedd i 
jubileumsåret 2018. det har vært et 
fantastisk år med vellykkede arrangementer 
gjennom hele året.

Anne Lindmo. Foto: Marius Dalseg Sætre.



Tale ved 120-årsmarkeringa for Ringerikes Turistforening. 
Holdt ved bautasteinen ved Ringkollkapellet fredag 3. mai 
2013. / revidert utgave torsdag 3. mai 2018. 
Det var en gang! Slik begynner de fleste eventyr. Hva er da 
mer naturlig enn å begynne eventyret om DNT Ringerike 
med en slik innledning i selve jubileumsåret? 

«Det var en gang tre fattige brødre som skulle  ut i verden 
for å søke lykken.» Det ble litt feil. For de tre karene jeg 
har i tankene, var verken brødre eller fattige. Men de hadde 
en felles idé og de hadde evner og midler til å virkeliggjøre 
idéen sin, til å sette den ut i livet. De ville stifte en forening 
som hadde til formål å utvikle turistlivet på Ringerike. Ikke 
det mest spennende tiltaket du har hørt om, kanskje? Disse 
tre karene bodde på Hønefoss, og vi  har navnene deres her 
på denne steinen: Røsseng, Thisted, Thorne. De var det som 
på den tid ble betegnet som «byens fremtredende menn». 
Tida er første halvdel av 1890-åra. Norge har utviklet seg fra 
å være en fattig utkant av Europa, et stykke land som sven-
skene fikk som belønning for å ha fulgt England i kampen 
mot Napoleon. Ei kronglete kyststripe og et utall bratte 
daler, et land som etter hvert skulle utvikle seg fra å være en 
fattig lillebror i unionen med Sverige, til å bli en av verdens 
ledende skipsfartsnasjoner. En sovende kjempe, som nå var 
i ferd med å bli klar over sin egenverdi og som fullt og helt 
ville bestemme over seg selv, uavhengig av unions-partneren. 
Og ikke minst, og det er DET som betyr noe for hvorfor vi er 
her i dag: En selvbevisst nasjon med klare ambisjoner: Norge 
som turistmål: Norge med fjorder, fjell og villmark. Norge - 
eventyrlandet. Ringerike - eventyrriket.

Noe måtte gjøres for å få folk til å komme hit og ta del i dette 
eventyret. Noen måtte gjøre det. Her i distriktet har vi både 
fjord og fjell, og med litt velvilje - villmark. De tre som hadde 
tiltak nok og midler nok til å sette det hele i gang, har jeg 
allerede nevnt. De stiftet Hønefos og Omegn Turistforening, 
som ble RT og som i dag er DNT Ringerike. De ordnet med 
vei fra bygda og hit opp. De fikk satt opp Ringkollen turistho-
tell, det som seinere ble Ringkollstua, og som sto der kapellet 
står nå, inntil brannen i 1970. De fikk ordnet med vei inn til 
Øyangen, Ringerikes svar på Italias Lago di Como. De fikk 
ryddet vei og sti opp til toppen av det flotte utsiktspunktet 
Ringkollen. Ja, det var en gang tre karer ...

Så hopper vi framover i tid, til mellomkrigstida. 
Turistforeningen har gått fra å være en reiselivsorganisa-
sjon, til å være en vandrerklubb for de som hadde råd og 
tid, nikkersadelen. Men det stopper ikke der: I stadig større 
grad appellerer tankene om friluftsliv og folkehelse både til 
myndigheter og til folk flest. Først i byene, seinere over hele 
landet. Turistforeningen er blitt en del av identiteten, av det 
å være norsk. Turistforeningen er blitt en del av nasjonsbyg-
gingen. På nytt er det tre karer som må fram i lyset. 

«Det var en gang tre fattige brødre som skulle ut i verden 
for å søke lykken.» Nok en gang blir det litt feil. For de tre 
karene jeg har i tankene, var verken brødre eller fattige. De 
bodde i Kristiania, som i 1924 fikk tilbake sitt gamle navn 

Oslo. De var fotvandrere av det rette slaget, og de virkelig-
gjorde pionertanken om å gå fra byen gjennom skogen til 
fjellet. Deres motto er godt kjent for oss: «Skauleis til fjells». 
De tre er Rustad, Onsager og Andersen-Aars. De vil bygge et 
nett av billige overnattigsteder mellom byen og fjellet. Slik 
får vi de første koiene: Vikerkoia, Hovinkoia. 
Seinere kom Grønknutkoia, Tjuenborgkoia. Ådalskoia 
som ble flyttet og fikk navnet Buvasskoia. Bygd delvis i de 
harde 30-åra, delvis under vanskelige forhold under Andre 
verdenskrig. På slutten av 1950-tallet blir Vassfaret en del av 
«koiestrøket» med Storekrak som innfallsport. Ringerike blir 
nå en del av Vandrer-Norge.

Koiene er enkle. Her kommer du ikke til ferdig tre-retters 
middag servert av bunadkledde jenter fra bygda. Her gjelder 
regelen om at du selv må bære med deg det du trenger. 
Nøkkelen til koia er nøkkelen til det enkle friluftslivet. Og 
fordi det både er enkelt og rimelig, appellerer koiestrøket til 
«folk flest». Det gjør at Turistforeningen blir folke-eie her i 
distriktet.

For tredje gang: 
«Det var en gang tre fattige brødre som skulle ut i verden for 
å søke lykken.» Dette blir veldig, veldig feil. For ikke var de 
fattige, ikke var de brødre og ikke var de ... Nei, de var ikke 
folk en gang! Skal jeg fortsette med «Eventyret om DNT 
Ringerike» og den klassiske «Tre-tallsloven», må jeg over fra 
folk og til koier, hus, hytter. Som 125-åring er evig-unge DNT 
Ringerike engansjert i nye prosjekter, i alt tre: 
Hovinkoia har foretatt en «klassereise» fra Setertjernet 
på Holleia, innom Slottsparken i Oslo til Folkemuseet på 
Bygdøy. På tomta ved Setertjernet reiser det seg nå ei ny 
Hovinkoie, en laftet bygning, tro mot tradisjonene i stil og 
linjeføring.

Ei ny Vikerkoie er i ferd med å se dagens lys og supplerer 
den gamle, som nå blir sikringsbu med spesiell tanke på 
hundefolket. 

Friluftshuset i Åsa er et lokale som DNT Ringerike har 
fått tilgang til i det som var Vegårdsfjerdingen skole, nå 
Montessoriskolen «Steinsfjorden skole». Dette er nå 
base for blant annet kanopadling, et nytt satsingsfelt for 
Turistforeningen. 

Vi griper dagen i dag, 3. mai 2018 og hilser en livskraftig og 
framtidsrettet DNT Ringerike. Men ingen trær vokser inn 
i himmelen. Vi har opplevd motgang, som da Vassfarkoia 
brant ned til grunnen nå i mars. En slik hendelse er mildt 
sagt ubeleilig, den er tragisk, men ikke katastrofal. For DNT 
Ringerike er i godt sig framover med økt medlemstall og 
sterk profilering i lokalsamfunnet. 

Hvem er det sin fortjeneste, at vi er her vi er i dag? At vi kan 
feire 125 år? Takk til Styret og alle andre tillitsvalgte, til Hege 
og Vibeke! Takk til alle medlemmer! Takk til alle forgjengere 
som har gått opp stier og tråkk foran oss! Gratulerer med 
dagen!

125år. talen til axel ved bautaen
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 Daglig leder Vibeke Tjøm innledet festen på en artig måte 
ved å demonstrere en tutgrammofon som hadde vært i bruk 
på Ringkollen Turiststue i mellomkrigstiden.
Dyktige elever fra Hønefoss videregående skole presenterte 
et delikat koldtbord og sto for serveringen hele kvelden.
Festen ble elegant ledet av toastmaster Odd F. Tangen. Han 
introduserte etter tur Anne Sandum, Buskerud fylkeskom-
mune, Helge Stiksrud, Ringerike kommune og Elisabeth 
Klever, Hole kommune. Fra DNT sentralt møtte generalse-
kretær Nils Øverås, og Bærum Turlag var representert med 
sin leder, Einar Skage Andersen.

Foreningens festtale ble ikke uventet holdt av æresmedlem 
og turveteran Axel J. Holt. Historiske dypdykk og morsomme 
episoder utløste humring og gjenkjennelse hos deltakerne. 
Marit Stubbraaten hadde skrevet en fyldig jubileumsvise 
på ni vers, og de to første versene er gjengitt nedenfor. De 
resterende versene finner du på hjemmesiden vår,
https://www.dntringerike.no.

Festkomiteen med Erik Lunde, Karin Solberg og Vibeke 
Tjøm fortjener en stor takk for utsendelse av invitasjoner, 
annonsering og forhåndsomtale - og ikke minst for tilrette-
legging og gjennomføring av festen.

Kvelden ble avrundet på en høytidelig måte da styreleder 
Tom-Erik Bakkely Aasheim, assistert av daglig leder, utropte 
Finn Granum til æresmedlem i DNT Ringerike. 
Gratulerer Finn!

Vellykket jubileumsfest 
på gjesvold
av per h. Stubbraaten

Toastmaster Odd F. Tangen. Foto: Dag Johansen.

Bare to dager etter markeringen av 125- 
årsdagen på ringkollen jubilerte foren-
ingen igjen. i hyggelige omgivelser på 
gjesvold gård møttes 62 festkledde delta-
kere til jubileumsmiddag. de fleste gjestene 
kom fra egne rekker, men de innbudte 
gjestene satte så visst sitt preg på festen 
med rause ord og gaver.

Her er mye å velge i. Fv Stina Borgli, Marianne Rånes.  
 Foto: Dag Johansen.

Vibeke forteller tutgrammafonens historie Foto: Dag Johansen.
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Festkledde damer. Fv. Inger Hvitmyr, Ingrid Nordgaard, Arnhild Solberg, Anne Mette Ruud, Liv Lundberg, Brit Holt, Gunvor Nordli. 
 Foto: Dag Johansen.

Melodi: Flickorna i Småland
Velkommen, kjære turvenner, til jubileumsfest!
I visa skal vi mimre litt om det vi husker best.
Foreningen ble stifta våren 1893, 
og er blant veteranene i gamle DNT. 
Vår turistforeningssaga er omskiftelig og lang. 
For eksempel har vi nylig skifta navn for fjerde gang!
(Men for oss som har levd lenge, RT har en egen klang.
Det var kort og greit og lettere å bruke i en sang.)

Vår nystifta forening satsa offensivt og hardt. 
Med Ringkollen Turiststue den fikk en kjempestart.
«Turisten» ble «hotellet» kalt, og vertskapet het Bye. 
De stelte godt med turfolket, så stedet fikk et ry.
Her var deilig mat og dans hver kveld til sveivegrammofon, 
og på sti og vei de turglade fikk enda mer mosjon.
Så besøket steg og steg, og optimismen var på topp - 
helt til gjeldskrise og krigen for suksessen satte stopp. 

Siste vers

Ja, nå har du fått testa kondisjonen med en sang 
som tok deg med på mimretur tilbake til den gang 
da eventyret starta, men det er så langt fra slutt.
Foreningen er livsfrisk. - Vi har fortsatt fart og futt: 
Bygger koier, merker stier, leder mang en fellestur;
bruker beina, ikke bilen, når vi nyter fin natur.
Takk for innsatsen og turfølget; nå er vi snart i mål. 
Det som gjenstår, er å hedre Jubilanten med en Skål.

Marit Stubbraaten

Resten av jubileumsvisa finner du på 
https://www.dntringerike.no

Jubileumsvise – dnt ringerike 125 år

Det nye æresmedlemmet, Finn Granum, flankert av styreleder 
Tom-Erik Bakkely Aasheim og daglig leder  Vibeke Tjøm. 
 Foto: Dag Johansen.



Den gamle Hovinkoia fra 1937 ble demontert og fraktet bort 
av Gausdal Stav&Laft på vinteren 2017, og på høsten samme 
år overtok DNT Ringerike byggerettighetene på den gamle 
tomta etter overdragelse fra Oslo og Omegn Turistforening 
og i samråd med grunneier. Foreningen bestemte seg for å 
sette opp ei laftet hytte og gjorde avtale med Gausdal Stav 
&Laft. 

Seinhøstes ble det også støpt betongplate, så i april 2018 
kunne sålen rengjøres for snø slik at laftingen kunne starte. 
Nå gikk det slag i slag. Byggefirmaets folk var raske og 
dyktige, men fikk god hjelp av våre folk. Koiesjef Maria 
Bakkely-Aasheim, ektemann Tom-Erik og Kjetil Sudgarden 
tok ansvaret for innredning og utvendig platting og trapp, 
og det første arrangementet på koia ble sommermøtet med 
de tillitsvalgte. Utover sommeren stilte dugnadsfolk velvillig 
opp for å klargjøre utearealet rundt koia.

Rundt 80 personer møtte fram til åpningen, og «Veme Bælj 
og Streng» sørget for god stemning. Vår egen Axel Holt 

frisket opp Hovinkoias historikk, koiesjef Maria fullførte 
med å fortelle om ferdigstillelsen av koia og Trond Bjorli fra 
Norsk Folkemuseum konstaterte at den gamle Hovinkoia 
hadde fått sin endelige plass på Bygdøy.

Dagens underholder var Ragnar Otto Eriksen, og han leste 
naturdikt med stor innlevelse.

Diktet «Abbortjern i himmelen» utløste både latter og 
ettertanke.

Generalsekretær Nils Øveraas brakte gave og fine ord fra 
DNT sentralt mens oppdraget med å klippe snora ble elegant 
taklet av koiekoordinator Kjetil Sudgarden.

Det siste som gjensto var å få torv på taket, og det ble fullført 
i oktober. Vel blåst – og velkommen til Hovinkoia!

Åpningen av nye 
hovinkoia
av per h. Stubbraaten

Ragnar Otto Eriksen   underholder publikum.  Foto: Jorun Strømsodd.

det er sjelden et byggeprosjekt 
tar mindre enn ett år, men eta-
bleringen av nye hovinkoia ved 
Setertjern har skjedd i rekordfart.

Kjetil Sudgarden har akkurat kuttet snora og innviet koia.  Foto: Vibeke Tjøm.
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 Hønefoss Ungdomskorps dro opp stemningen, og både poli-
tikerne og våre egne ansvarlige takket for alt arbeidet som nå 
var fullført til glede for mange brukere.

Avdukingen og åpningen av Vassfarstien var på forhånd 
omtalt i Ringerikes Blad, og overskriften hadde skapt litt 
utilsiktet galgenhumor: «Heng deg på DNT-tur».

DNT Ringerike hadde laget et eget Vassfarhefte der stien 
i hele sin lengde ble presentert, og for de som vil gå 

Vassfarstien, finnes et registreringsskjema inne i heftet. De 
som fullfører alle etappene i Vassfarstien på ett år, enkeltvis 
eller flere etapper i sammenheng, vil bli premiert.

12 deltakere sto nå på startstreken, klare til å innvie den 
11,6 mil lange Vassfarstien med 7 overnattinger. Ole-Martin 
Høgfoss som hadde ledet arbeidet med Vassfarstien, ønsket 
deltakerne på jubileumsturen 2018 vel av gårde.

Åpning av Vassfarstien 
på Søndre torv

25. august 2018 vil bli en historisk dato for 
dnt ringerike.  da ble Vassfarstien innviet, 
og en flott og informativ tavle med Vassfarstien 
på den ene siden og elvelangs-stien på den 
andre siden ble høytidelig avduket av ordfører i 
ringerike kommune, kjell B. hansen, ordfører i 
Sør-aurdal, kåre helland og varaordfører i Flå, 
kristin gulliksrud.

Åpningen av Vassfarstien. Fv ordfører i Ringerike Kjell B. 
Hansen, varaordfører i Flå,Kristin Gullingsrud og ordfører 
i Sør-Aurdal, Kåre Helland.  Foto: Tore Odiin.

Leder for Vassfarstien, Ole-Martin Høgfoss takket  alle for vel utført jobb. Foto: Kjetil Sudgarden.
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Vassfarstien skauleis 
til fjells!

Ja, for det var akkurat slik det ble. Fra 25. 
august til 1. september vandret et optimis-
tisk følge på 13 fotvandrere fra Søndre torg 
på hønefoss til Fønhuskoia ved Strøen i 
Vassfaret.

Så er vi i gang! Søndre Torg siste lørdagen i august. Masse 
folk, musikk og taler følger en flokk med glade vandrere, der 
de tar ut fra Torget. Riperbakken, Veigin og Midttjernshuken, 
Heggelia og endelig: dagens mål, Ellingseterkoia.

Breidtjerbrua mellom Ellingseterkoia og Tjuenborgkoia. 
Det er andre dag på jubileumsturen og vi er absolutt i «de 
dype skoger». Etter en god rast ved Svarttjernet prøver vi 
om brua holder  --  og det gjør den, til stor glede og lettelse 
for konstruktøren (Axel) til venstre i bildet. Videre følger 
Kari Haglund Nordby, Vibeke Tjøm, Karin Solberg og Anne 
Kristin Langseth (nærmest). 

Vi nærmer oss Tjuenborgkoia, målet for andre etappe. Oppe 
på selve Tjuenborgen forteller Axel Holt sagnet om Tirill 
Tove og røverne. «Lokkende toner» av Johan Sebastian 
Welhaven hører også med her, før ferdig middag og en god 
natts søvn venter på koia.

Varmt og tørt, kaldt og vått. Skog og fjell, opp og ned. Slik er 
det med alle turer. Så også her. Anne Kristin Langseth med 
turens letteste sekk. Ikke for mye, ikke for lite. Åtte kg var 
akkurat passe!

Foto: Marit Stubbraaten.

Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Foto: Ole-Martin Høgfoss.

SkauleiSpoSten – dnt ringerike Side 11

www.dntringerike.no
DNT Ringerike125 år

1893 - 2018

axel holt



«Ein kjem ikkje til topps på flat veg!». Været skiftet under marsjen fra steikende sol til tåke og regn Særlig mellom Buvasskoia 
og Storekrak ble det tungt med mye motbakker og vått lende. Så mye bedre da, å sitte under varden på Sørbølfjellet (1284) og 
nyte utsikten fra turens absolutte topp-punkt, bokstavelig talt. Her, på turens sjette dag mellom Storekrak og Røde Kors-hytta 
på Veneli, fikk vandrerne virkelig satt turen i perspektiv. Noen har foreslått «Tolvvasskollen» som navn på denne fjelltoppen. 
Ikke noe dårlig navn det, tatt i betraktning at toppen er omgitt av  --  nettopp  --  Tolvvatna.

Fra venstre: Anne Kristin Langseth, Kari Haglund Nordby, Tommy Bjerke, Per Håvard Stubbraaten, Vassfarets Lilja, Axel 
Johan Holt, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Karin Solberg. Foto: Ole-Martin Høgfoss. 

Sjuende og siste etappe unnagjort, skål! Bak oss ligger 116 
km vandring. 11 stykk mil-markører er satt i bakken. Sju 
koier har fått sine besøk med tre-retters middag, avgiftsbelagt 
drikke, overnatting under tak (som regel!), frokost og et-
terfølgende opprydding når vandrerne var bak første sving. Vi 
har fortalt historier, sunget og ledd. Forbannet oss på gnagsår 
og tunge sekker, blautmyrer og --  nei, det var faktisk lite 
mygg, tenk det!

Fra venstre, front: Kari Haglund Nordby, Anne Kristin 
Langseth, Karin Solberg, Ole-Martin Høgfoss (Vassfarstiens 
far), Vassfarets Lilja, Tommy Bjerke.

Bak fra v.: Finn Granum, Per Håvard Stubbraaten, Tom-Erik 
Bakkely Aasheim (styreleder DNT Ringerike), Liv Marit 
Engene, Erik Bye, Axel Johan Holt.

På toppen av «Tolvvasskollen».  Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Vel fremme! Foto: Ole-Martin Høgfoss.
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hytta fra 1932 ble dnts første koie for 
«turister som oppdaget Vikerfjeld». den ble 
i 1978 påbygd med to rom og hadde da 
sengekapasitet til 8 personer. Året etter ble 
den overdratt til ringerikes turistforening. 
Slik står den i dag, med nytt navn: 
«gamle Vikerkoia».
Lenge dekket den gamle koia behovet for overnattings-
plasser; koia hadde sjarm og ble godt likt av mange, men i 
senere år med stadig nye koier og oppgradering av andre, ble 
muligheten for å øke kapasiteten og samtidig ruste opp koia 
diskutert. Dette ble aktualisert av stadig større interesse for 
Ådalsfjella - markedsført som Oslos nærmeste høyfjell og et 
løypenett vinterstid som man knapt finner andre steder.

Dugnad ble valgt til Norges Nasjonalord i 1993, og er som 
alle vet en av grunnpilarene i DNT, og innsatsen har heller 
ikke manglet blant våre medlemmer.

Under arbeidet med Vikerkoia har totalt 24 personer lagt ned 
604 registrerte dugnadsstimer frem til åpningen 
29. september 2018.

Det første som måtte gjøres var å rydde byggetomta for 
skog og rive det gamle uthuset som besto av do og vedskjul. 
Samtidig bygde vi en ny midlertidig utedo.

Videre måtte vi lage anleggsvei mot hytta for å få frem 
betong til å støpe såle, og senere transportere elementer til 
hytta. Her ble det behov for å felle ganske mange trær, noe 
som krevde flere dugnader med felling, kapping og kløyving. 
Dette ga oss ca 150 sekker med ferdig kløyva ved som tørka i 
sommervarmen.

Så gjensto beising av koia (også den gamle), rydding, tilsåing 
og tilbakeføring av anleggsveien som kommunen hadde 
krevd for å gi byggetillatelse.

Åpningen fant sted 29. september i litt surt vær, men ca. 70 
turfolk hadde trosset været. Den nye koiesjefen Erik Lunde 
introduserte programmet for dagen og takket alle som hadde 
bidratt til at Vikerkoia nå sto ferdig. Styreleder Tom-Erik 
Bakkely Aasheim understreket også dugnadsinnsatsen og 
det konstruktive samarbeidet med Hedda-hytter som hadde 
levert og satt opp Vikerkoia. Fra Hedda-hytter kvitterte Helge 
Nordby med å si seg glad for det gode samarbeidet med DNT 
Ringerike, og ikke nok med det - hyttefirmaet ga DAB-radio 
og køyer som innvielsesgave.

Axel J. Holt var nok en gang foreningens talsmann, og denne 
gangen holdt han tale på rim. Vi skal ikke klage på reper-
toaret, Axel! (se under). Og nok en gang kastet avtroppende 
generalsekretær Nils Øveraas i DNT glans over en feiring 
hos DNT Ringerike. Et fint veggteppe, som vi også mottok på 

Hovinkoia, vil pynte opp stua. Arrangementskomiteen hadde 
fått den lokale trubaduren Per Erik Berge som underholder, 
og han spilte på bukkehorn, fortalte Ådalshistorier og sang 
viser.

Avslutningen av Axels tale:
Moderne men stilren, så vakkert et bygg ligger ny-koia som en 
juvel. Og har du gått langt, kan du sliten, men trygg søke ly i 
ei koie med sjel! Skjønt «koie», det låter litt rart i mitt øre - vi 
krangler ikke om det! Hit kan du vandre og sykle og kjøre, her 
oppe kan du finne fred!

Takk til alle som bidro så godt, til arbeidsfolk og fabrikken.
Takk til hvert dugnadslag, stort eller smått, til muskelkraft og 
teknikken. Til bulldozerkjører og alle sjåfører, til deg som mon-
terte vinduer, dører til deg som i dag gir oss kaker og kaffe, og til 
deg som har ansvar for at allting skal klaffe.

Historie er noe underlig, rart. Fortelling om ting som har skjedd. 
Historien om koia er ganske så klart, en kjede med ledd etter 
ledd: Hvert dugnadslag og hver tillitsvalgt som virkeliggjorde 
idéen - om «Skauleis til fjells», no’ så gennialt!! Nå går vi fra 
byen til breen!!

nye Vikerkoia 
fra start til mål
av erik lunde

Vikerkoia under reising.  Foto: Erik Lunde.

Generalsekretær Nils Øveraas overrekker gave til koiesjef 
Erik Lunde.  Foto: Marit Stubbraaten.

Per Erik Berge underholder. Foto: DNT Ringerike.
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Mange hadde nok møtt opp for å se Ole-Martin Høgfoss` 
lysbildefilm fra Vassfarturen og Anne-Lises Tuftes tilsvarende 
film fra Finnmarksturen. Filmenes høye kunstneriske kva-
litet imponerte alle, og de vil helt sikkert bli etterspurt ved 
seinere arrangementer.

Etter kaffepausen avsluttet fylkesfotograf Bjørn Johnsen 
kvelden. Han hadde skannet bilder som var tatt av Bernard 

Backe ved overgangen til 1900-tallet. Bernhard Backe var 
turistforeningens første formann, og bildene viste bymotiver 
og familien på tur og hjemme. Bildene fortalte blant annet at 
man den gang snarere pyntet seg enn motsatt når man skulle 
på tur.

Høstmøtet avrundet formelt foreningens jubileumsarrange-
menter 2018. Takk for et aktivt og vellykket jubileumsår!

gjenopplevelser av 
jubileumsturer 
på høstmøtet
Mer enn 70 personer møtte på et hygge-
lig høstmøte der kveldens program bar 
preg av at vi fortsatt var i jubileumsmodus. 
tom-erik Bakkely aasheims systematiske 
gjennomgang av året med tekst og bilder 
på skjermen dokumenterte at vi ikke hadde 
ligget på latsida i 2018.

Dugnadsgjengen startet opp på det kaldeste i januar, og 
møttes ukentlig hele vinteren igjennom. Det skulle ryddes 
ut gammelt inventar, sparkles, pusses og ikke minst males i 
tillegg til at det skulle bygges wc og kjøkkenet oppgraderes. 
Koiesjef og assisterende koiesjef kom på plass, og vi ble en 
fin gjeng som virkelig ivret etter å få satt huset i stand i ekte 
DNT-stil. Engasjement var det fra mange hold, og det resul-
terte i flere gaver i form av både møbler og annet nødvendig 
utstyr. I tillegg benyttet vi sjansen til å gjøre noen kupp på 
loppemarkedet i Åsa på vårparten, så ved gjennomgang av 
inventaret var det meste på plass bortsett fra køyesenger og 
madrasser.

Med stor aktivitet i DNT Ringerike og åpning av to 
andre koier i tillegg til Vassfarstien ble offisiell åpning 
av Friluftshuset satt på vent til 2019. Vi har flere navn i 

hytteprotokollen allerede som vitner om både dagsbesøk 
og overnattinger samt at Kom deg ut-dagen og ferskingkurs 
har blitt lagt til stedet. Tilbakemeldingene er gode, og med 
varierte turtilbud i nærmiljøet, kano-og kajakkutleie samt 
nærhet til Steinsfjorden ser vi fram til at huset blir hyppig 
benyttet kanskje spesielt av barnefamilier. En sykkeltur 
rundt Steinsfjorden med innlagt stopp på Friluftshuset kan 
anbefales, om du ikke rett og slett benytter deg av de lokale 
turmulighetene enten til fots eller på vannet, og sikrer deg å 
våkne opp til en fantastisk utsikt over fjorden. En stor takk 
til alle som bidro i dugnadsarbeidet for kjempeinnsats og 
hyggelige timer på Friluftshuset, og ikke minst at dere hadde 
tro på prosjektet.

Friluftshuset i Åsa
tekst: Vibeke tjøm

Spisestua i Fritidshuset.  Foto: Vibeke Tjøm.

det er gjerne et stykke fra ide til virkelig-
het, og slik ble det også fra vi startet opp 
med dugnad i annen etasje på gamle 
Vegård skole til vi hadde digital åpning av 
Friluftshuset 27. august i år.
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Hyggelig for oss i Ringeriksdagen å kunne påskjønne DNT 
Ringerike for det flotte arbeidet dere gjør!
Fint om du sender meg kontonummer så overfører jeg kr 
10.000.

Som avtalt er gaven øremerket noe hyggelig og sosialt for 
den frivillige dugnadsgjengen deres.  De skal ikke brukes på 
drivstoff, maling, ved og alle de andre postene dere allerede 
har i budsjettet.  Vi synes dere fortjener litt ekstra kos og 
hygge denne gangen!

Med fantastisk dugnadsinnsats fra mange frivillige på 
Vikerkoia, Hovinkoia og Friluftshuset i Åsa var det lett å 
finne ut hvordan vi skulle benytte gaven. Pengene ga oss 
muligheten til å påskjønne våre dugnadere som hadde lagt 
ned utallige timer på disse tre koieprosjektene i løpet av året. 
Det ble hyggelig rakfiskkveld på Friluftshuset og middag på 
Tony`s med god stemning. Takk for innsatsen til våre frivil-
lige, og ikke minst takk til Ringeriksdagen som tydeligvis 
setter stor pris på arbeidet vi gjør.

gave fra 
ringeriksdagen
tekst: Vibeke tjøm

Spisestua i Fritidshuset.  Foto: Vibeke Tjøm.

noen dager er det ekstra hyggelig å svare 
på innkommende mailer, og i september 
fikk dnt ringerike følgende gave 
pr. e-post:

14 deltakere i regi av den lokale turistforeningen har gjen-
nomført en fantastisk tur over vakre Finnmarksvidda fra 
Øver-Stilla til Ássebákti. Vi tilbakela hele 87 km på fire 
dager, i alle typer vær og overnattet på de tre fjellstuene 
Joatkajávri, Mollesjohka og Ravnastua.

Det var en spent gjeng, fra 38 til 77 år, som møttes på Alta 
lufthavn, klare for å krysse vidda. Vi ble kjørt opp til Øver-
Stilla, forbi kjente steder som Tverrelvdalen og Stilla. Første 
etappe på 10 km skulle gås inn til Joatkajávri. Dette ble en 
rolig og fin åpning i nydelig vær. Joatkajávri ligger pent til, 
og vi fikk flott forpleining. Tre retters middag med kokt 
reinkjøtt som hovedrett.

Dag to var lengste etappe. Den skulle være 30 km, men viste 
seg å være nesten 35! Kombinert med regn en stor del av 
denne dagen, ble det ei kraftprøve for de fleste. Men hele 
gjengen kom seg trygt fram til Mollesjohka, som lå badet 
i sol da været snudde på slutten av dagen. Et nydelig sted, 
velholdt og fint. For noen ble det badstue, noe som var fullt 
fortjent. Igjen var det rein på menyen, denne gangen i form 
av bidos, som er kjøttsuppe. Bidos er samenes nasjonalrett og 
benyttes som festmat.

Dag tre var på 27 km, denne gikk for det meste i nydelig 
vær. Temperaturen lå på ca. 10 grader. Moro å treffe en 

reingjeter som hadde slekt fra Hønefoss! Denne dagen kunne 
vi nyte litt lengre pauser underveis og strekke oss litt i sola. 
Ravnastua var siste overnatting, og her ble det reinskav til 
middag. Verten Oskar underholdt med trekkspill etter mid-
dagen. Seint på kvelden fikk vi faktisk oppleve nordlys!
Siste dag gikk vi 15 km til Ássebákti, atter en dag med mye 
regn. Det gjorde godt å bli møtt av Heges mor med forfrisk-
ninger og busstransport ned til Karasjok, samt overnatting på 
hotell. På kvelden fikk vi oppleve et samisk multimediashow 
på Sapmi Park. Her ble det det også servert nydelig middag 
rundt bålet i Storgammen, hovedretten denne gangen var 
røye.

Dagen etter forlot vi Karasjok og reiste til Kautokeino, der 
vi var innom Juhls sølvsmie, et spennende bygg med mye 
forskjellige håndverk til salgs. Siste post på programmet var 
besøket på Alta museum og det store helleristningsfeltet som 
er på Unescos verdensarvliste.

Takk til turlederne Hege Ballari Rindal og Finn Granum. 
Hege gjorde en fantastisk innsats – holdt humøret oppe og 
sørget for at vi fikk tatt nødvendige pauser underveis. Finn 
var tryggheten sjøl og passet på at alle var med hele veien. 
Takk til dere begge!

dnt ringerike har 
krysset Finnmarksvidda
av karsten lien

Ned mot Joatkajavri fjellstue.  Foto: Anne-Lise Tufte.



Tur– Og akTiviTETSprOgraM 2019
dnt ringerike
For svært mange av turene våre er frammøtested Osloveien 10, innkjøring ved rema 1000.

Forklaring til betegnelser som er brukt i årets program:
dnt ringerike:  rød farge. 
Barnas turlag:  Barn 0-12 år. Blå farge.    
dnt ung, ungdom 13-23 år: lyseblå farge.    
Seniorgruppa, dnt ringerike:  grønn farge.
klart det går! tilrettelagte turer for funksjonsnedsatte: lys grønn.
kajakk for alle:  lilla farge. 

VanSkelighetSgrad: lett (grønn), middels (blå) og tung (rød).

Symboler:

lett

Middels

tung

DNT Ringerike Barnas Turlag Klart det går! Seniorgruppa Kajakk/Kano

dnt ringerike- turer og arrangementer for alle.

  3. februar
Kom deg ut-dagen.
Dagen blir på Ringkollen kl 11-15, 
stadion ved speakerhuset i samarbeid 
med Skiforeningen. Velkommen til en 
fin utedag med skileik og aking. Ta med 
grillmat og drikke, vi ordner med varm 
grill. Ansvarlig for dagen er Hege B. 
Rindal, tlf. 414 13 180 og Vibeke Tjøm, 
tlf. 926 64 825.

  Mars måned
Skitur på Vikerfjell med Vikerkoia som 
base. Ansvarlig er Hege B. Rindal, 
tlf. 414 13 180 og Erik Lunde, 
tlf. 934 39 324. Annonseres senere.

  21. mars
Årsmøte.
Se annonse i Ringerikes Blad eller 
www.dntringerike.no. 

  lørdag 6. - søndag 7. april  
Vårskitur.  
Vårskitur Finse-Geiteryggen med 
Kjersti Hovland. Velkommen med på 
skitur i et fantastisk område! Lørdag 
går vi over Omnsbreen til den hyg-
gelige Geiterygghytta hvor det blir 
middag og overnatting. Geiterygghytta 
er en betjent hytte. Søndag går vi 
tilbake til Finse, enten via Kyrkjedøri 
eller samme vei som vi kom. Det er 
dagsetapper på ca. 17-18 km med 
høydeforskjell på ca. 5-600 meter. 

Turen er krevende, så deltakerne bør 
være i rimelig god form. Fjellski er 
obligatorisk. Vi tenker sikkerhet og 
alle deltakerne må ha med utstyr som 
vinterfjellet krever: Vindtette og varme 
klær, spade, vindsekk, liggeunderlag, 
fjellski m.m. Utstyrsliste blir sendt 
ut. Værforbehold. Transport: Vi tar 
morgentoget fra Hønefoss 09:48 som 
er på Finse kl. 12:34. Retur fra Finse 
kl. 18:20. Ankomst Hønefoss kl. 21:07. 
Maks. 12 deltakere. Det er ingen beta-
ling til DNT, men deltakerne betaler 
selv for overnatting, servering og 
transport. Deltakerne bestiller selv tog-
billett. Ta kontakt med turleder Kjersti 
Hovland 986 62 436 for flere opplys-
ninger. Påmelding til khovland2000@
yahoo.no innen 30. mars.

  lørdag 4. mai.
Historisk tur i Krokkleiva med 
Gudmund Bakke.
Vi starter ved Sundvolden Hotel hvor 
Gudmund forteller om framveksten 
av hotellet, turistvirksomheten og 
gammel næringsvirksomhet med både 
mølle og sag. Krokkleiva er i seg selv 
et lite drama som vil bli formidlet 
underveis, og interessant blir det å se 
hvor langt sherpaene har kommet i sin 
restaurering av veien. Vi går gjennom 
tunet på Kleivstua til Retthelltjern, en 
av de fem demningene som sørget for 
vann til den gamle Sundvoll-mølla. 
Hvis føreforholdene tillater det, tar 

vi Nordkleiva tilbake. Frammøte på 
pendler-parkeringa ved Spar kl. 1000. 
Avreise fra Osloveien 10 kl. 0930. 
Kontaktperson: Per H. Stubbraaten, 
tlf. 908 61 879.

  onsdag 8. mai
Opptur.
DNT Ringerike arrangerer OPPTUR 
for alle 8.-klasser i Ringerike kom-
mune. Turen starter ved Borger og mål 
er Friluftshuset i Åsa. Her blir det ulike 
aktiviteter tilrettelagt av elever ved 
Ringerike Folkehøgskole. Ansvarlig er 
Vibeke Tjøm, tlf. 926 64 825.

  lørdag 11. mai 
Tur til Kongsberg og Jonsknuten. 
Vi kjører til Kongsberg by, forbi 
Saggrenda og fram til Hans Sachsen 
gruver (600 m.o.h.). Her blir vi møtt av 
en lokalkjent fagmann som gir oss en 
innføring i gruveområdet.
Stien opp til Knutehytta er tre kilome-
ter lang, og videre opp til Jonsknuten 
(904 m.o.h.) er det én kilometer. 
Flott utsikt! På veien hjem stopper 
vi i Kongsberg sentrum og rusler en 
tur på historisk grunn. Tidsskjemaet 
bestemmer hva vi rekker å fordype 
oss i. Bli med på tur til en interessant 
naboby som er verdt et besøk! Avreise 
fra Osloveien 10 kl. 0900. Beregnet 
tilbakekomst seinest kl.1800. Turleder: 
Per H. Stubbraaten, tlf.908 61 879.

Dugnader
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  Mandag 13. mai
Kartkurs med bruk av digitale 
verktøy.
DNT Ringerike avholder kartkurs med 
bruk av digitale verktøy mandag 13. 
mai 2019 kl. 1800.
Kurset avholdes i lokalene våre i 
Osloveien 10 av Karsten Lien.
Kurset passer for turledere, stiansvar-
lige og andre som er interessert i å 
lære mer om kart.

  lørdag 25. mai 
Område: Rikshospitalet – 
Vettakollen – Fuglemyrhytta 
– Sognsvann.
Denne gangen er vi litt utenom 
allfarvei. Dagens mål er den nye 
Fuglemyrhytta på Vettakollen 
i Oslo. Oslobussen kl 09.00 
til Bussterminalen. Trikk til 
Rikshospitalet, stigning forbi 
Ankerveien til utsiktspunkt på sørtop-
pen av Vettakollen (378 moh) med 
storslagen utsikt. Videre over selve 
toppen på 419 moh til Fuglemyrhytta. 
ubetjent hytte innviet september i 
fjor. Oslo kommune eier hytta og 
leier ut på langtidskontrakt til DNT 
Oslo og Omegn. Dagens hovedrast. 
Videre på gode stier til Ullevålseter 
og spaservei forbi Sognsvann. 
T-bane til Jernbanetorget og buss 
hjem. Dette blir en tur i «klassisk 
Nordmarksterreng», turområdet 
til Christiania-borgerne fra rundt 
midten av 1800-tallet. Stort sett gode, 
tørre stier / veier. Muligheter for 
stopp og servering på Ullevålseter. 
Turens lengde (vandring) ca 15 km. 
Kart Oslo Nordmark sommer, eller 
Holmenkollen. Mulig å organisere 
grupperabatt på Oslobussen. Dagens 
turleder: Axel Holt, tlf. 996 12 222.

  onsdag 29. mai
Mørkgonga – Skartjern.
Denne ettermiddagsturen er en skik-
kelig klassiker. Frammøte kl 1730 
mellom Åsa og Sundvollen, der blå-
merkestien tar av. Husk at det er liten 
p-plass! Bratt opp til selve Mørkgonga, 
til dels svært bratt. Vær obs på mulig 
løs stein. Ut om utsikten før siste lette 
strekk inn til Migartjern, rast. God sti 
sørover til Skartjernet med seterveien 
Skarveien (stopp og utsikt) tilbake 
igjen. Stort sett tørt lende, men etter 

langvarig nedbør kan enkelte steder 
sør for Migartjern være bløte. Turens 
lengde ca 6 km. Kart: Oslo Nordmark 
sommer eller Holleia-Krokskogen. 
Behov for skyss meldes dagens tur-
leder: Axel Holt, tlf. 996 12 222.

  torsdag 30. mai - 
  søndag 2. juni  
Hønefoss-Ellingseterkoia-
Tjuenborgkoia-Vikerkoia-
Buvasskoia.
Fikk du ikke med deg jubileumstu-
ren i august i fjor, fra Hønefoss til 
Fønhuskoia? Her er en ny mulighet! 
Denne gang er turen delt i to: Første 
del er Hønefoss (S. Torg)-Buvasskoia. 
Andre del er Buvasskoia-Fønhuskoia, 
seinere i år.
Første etappe starter Kristi 
Himmelfartsdagen 30. mai kl.1300 på 
Søndre Torg på Hønefoss. Vi van-
drer over Oppenåsen, Midttjern og 
Heggelia til Ellingseterkoia. 18,5 km i 
greit, lettgått lende.
Fredag 31. mai: Ellingseterkoia 
- Skollerudveien - Bjørndalen - 
Svarttjern - Flåbekkseter -Tjuenborgen 
(hula) - Tjuenborgkoia. 16 km i variert 
lende. Tøff stigning på slutten.
Lørdag 1. juni: Tjuenborgkoa - 
Høgfjellet (1009 moh) - Ringerudseter 
- Tossevikseter - Vikerkoia. 16 km. 
Første del kupert lende. Nord for 
Ringerudseter vei i hytteområder, sti 
og noe myr. Vidt utsyn fra toppvarden 
på Høgfjellet.
Søndag 2. juni: Vikerkoia - Fjellsetra - 
Sandvannet - Vidalsveien - Buvasskoia. 
14 km i lett lende. Etter rast på koia, 
over Buvassdammen. Transport tilbake 
til Hønefoss.
Overnatting og mat: Koiene er 
reservert for deltakerne. Ellingseter 
er trang. Fint om noen har utstyr for 
uteovernatting. Hvordan vi organise-
rer mat kommer vi tilbake til. Turen 
krever vanlig god form, trening i å 
bære sekk og evne til å ta vare på seg 
selv og føle ansvar for hverandre. Kart: 
Vikerfjellet. Turleder er Axel Holt,
 tlf. 996 12 222.

  Søndag 2. juni
Skaurock på Fønhuskoia.
Søndag 2. juni blir det skaurock på 
Fønhuskoia. Inspirert av naturen og 
Mikkjel Fønhus vil Dagfinn Kolberg 

igjen servere en blanding egne, gamle 
og nye, og Neil Young låter.  Også i år 
blir det Dagfinns «mulitimediashow» 
med egne naturbilder. Utstilling av na-
turbilder samt salg av bilder og cd-er. 
DNT-Ringerike serverer ekte skaukaffe 
fra kl 1200 og konserten starter kl 
1300. Inngang «hatten går rundt». 
Velkommen til skaurock der skaurock 
hører hjemme. Kontaktperson Erik 
Brenden tlf. 95161646

  lørdag 15. juni.  
Tur til Kjøsterudjuvet, Drammen. 
Kjøsterudjuvet er et 10 000 år gam-
melt juv i Drammen. Revnen i fjellet 
er 1 300 meter lang med en stigning 
på 250 meter. De loddrette veggene 
er opptil 60 meter høye, og juvet er 
bare 4 meter bredt på det smaleste. 
Kjøsterudjuvet ligger på Åssiden, 
parallelt med Drammen skisenter. 
Juvet strekker seg fra Gamledammen 
på toppen og ender i Kjøsterudbekken 
nederst. Vandring opp Kjøsterudjuvet 
er en flott naturopplevelse med frodig 
vegetasjon og spesiell stemning. Turen 
tar litt over en og en halv time ved 
normal gangfart. Vi går juvet opp og al-
pinbakken ned. Ta med mat og drikke. 
Det kan være noe vannsprut, så en lett 
allværsjakke kan være lurt å ha med. 
Gode, litt stive sko er også en fordel. 
Etter at vi har kommet ned til bilene, 
kjører vi til Brakerøya og går elvepar-
ken opp til torget og tilbake. Vi tar en 
stopp og kjøper kaffe og nogo attåt 
underveis. Vi tar værforbehold. Har 
det vært mye regn kan det være mye 
vann i juvet, og hvis det regner kan det 
bli glatt. Terrenget består av juv med 
til dels stor stein og skog med sti samt 
gangveier. Kart for turen: Finnemarka.
Avreise fra Osloveien 10, Hønefoss, 
kl. 0900. Privatbiler. Vanlig dags-
turutstyr og mat for en dagstur. 
Bensinspleis.
Turledere, telefon, e-post.
Erik Brenden, 951 61 646, er-
bren@online.no, Karsten Lien, 
909 99 867, karsten.lien@gmail.com

  onsdag 19. juni   
Kveldstur med rømmegrøt på 
Sørsetra.
Bli med på en koselig kveldstur med 
oss i DNT Ringerike til Sørsetra. Vi går 
stien fra Kleivstua over Åboråsen og 
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Finneflaksetra fram til Sørsetra. Denne 
dagen kan du sløyfe middagen og heller 
kjøpe rømmegrøt. Maten kan vi nyte 
ute på tunet eller inne (om været er 
dårlig). Tilbake følger vi blåmerket sti 
parallelt med veien. Total turlengde er 
6,5 km.
Frammøte i Osloveien 10 kl. 1700 eller 
direkte på Kleivstua kl. 1730. Turleder 
er Per H. Stubbraaten, tlf. 908 61 879.

  onsdag 26. juni.  
Tur til pipesteinen. 
Tommy Støa har besøkt denne klip-
peformasjonen mange ganger, og 
denne kvelden vil han senke farten 
og være turleder for oss. Vi møter 
direkte på parkeringsplassen til 
Mørkgonga kl. 1700. Derfra kjører vi 
videre til Sundvollen i halvparten av 
bilene. Turen går opp Nordkleiva til 
Retthelltjern. Herfra følger vi blåmerka 
sti forbi Lårviktjern til pipesteinen. 
Tommy har mer enn pipesteinen å vise 
fram. Bli med på denne spennende 
turen med overraskelser! Tilbake til 
bilene følger vi Skardsveien. 
Turen er ca. 7 km. Turkoordinator: 
Per H. Stubbraaten, tlf. 908 61 879.
 
  lørdag 29. juni.
Fønhusdagen på Fønhuskoia.
Ansvarlig fra DNT Ringerike er 
Kjetil Sudgarden. vassfaropplevelser.no 
mikkjelfonhus.no

  Fredag 28. juni - 
  onsdag 3. juli.
Sommertur i Ryfylkeheiene. 
Denne fredagen starter vi fra Osloveien 
10 kl 1500 med kurs for Haukeliseter. 
Her blir det middag, overnatting 
og frokost før vi de neste dagene 
skal besøke tre selvbetjente hytter. 
Dagsetappen til Holmavatn er på 6 
timer, videre til Bleskestadmoen (6 
timer) og Jonstøl, også 6 timer. Siste 
fulle dag går til Stranddalshytta (8 
timer) som er betjent og ligger midt 
i smørøyet når det gjelder florarik-
dom. Alle hyttene tilhører Stavanger 
Turistforening og vi vil booke plass på 
forhånd. De spreke kan underveis legge 
turen om Vassdalseggi og Snønuten 
som er flotte utsiktstopper. Siste dag 
er det 3 t fram til Kjetilstad, der vi 
har bestilt taxi til Haukeliseter (ca. 
8 mil). Vi tar sikte på å komme oss 

hjem i løpet av kvelden. Turledere er 
Odd F. Tangen, tlf. 992 49 277 og Finn 
Granum, tlf. 411 61 033. Bindende på-
melding med depositum innen lørdag 
15. juni. Maks. antall deltagere er 16. 
Kart: Hovden Nord og Suldalsheiene. 
Velkommen til et nytt turområde for 
mange av oss.
tlf. 9343 7 860.

  onsdag 14. august.
Kveldstur med grøtservering på 
Ellingseterkoia.
Koiesjef Inger Tangen og assistent Odd 
ønsker oss velkommen til en hyggelig 
grøtkveld på Ellingseterkoia. Turen 
starter på Heggelia, og inn til koia er 
det 4 km. Omgivelsene er trivelige, 
og koiesjefene vet å skape en koselig 
atmosfære! Avreise fra Osloveien 10 
kl. 1700. Turleder: Per H. Stubbraaten, 
tlf. 908 61 879.

  torsdag 15. - 
  søndag 18. august. 
Topptur i Vang – for 16. gang! 
For 16. året på rad arrangerer vi denne 
turen til Vang, med tre overnattinger. 
Hvis du bare ønsker to overnattinger, 
går det an å reise oppover på fredag. 
Vi skal bo på den tradisjonsrike garden 
Sørre Hemsing. Vertskapet Berit og 
Arne Nefstad tar imot for siste gang, 
siden de har tenkt å pensjonere seg. 
Gjestfriheten og maten er av aller beste 
merke! Benytt denne muligheten til å 
besøke Sørre Hemsing.
Rankonøse, 1771 moh. Fredag kjører 
vi opp til Helin og over til Smådalen. 
Vi krysser Smådøla og går opp dalen 
Trongebytti. Fra toppen av Rankonøse 
er det flott utsikt over Vangs 
fjellverden.
Tomashelleren, 1 626 moh. Lørdag 
kjører vi opp til den vakre Sanddalen. 
Her parkerer vi inne ved stølene, og tar 
fatt på lia oppover mot Tomashelleren 
turisthytte og selve toppen 
Tomashelleren. Fra toppen er det flott 
utsikt innover mot Jotunheimen.
Horntind, 1 454 moh. Søndag forlater 
vi Sørre Hemsing og kjører vi opp til 
Tyin. Derfra går vi opp mot inn-
sjøen Øyangen og opp til Horntind. 
På toppen er det fantastisk utsikt mot 
Jotunheimen. Emanuel Mohn lagde et 
panorama herfra som ble utgitt i DNTs 
årbok for 1884.

Sti og variert fjellterreng. Noe stein.
Kart for turen: Turkart Vang. Avreise 
fra Osloveien 10, Hønefoss, torsdag 
eller fredag kl.1600 i privatbiler. Vanlig 
dagsturutstyr for fjellturer. All mat 
og niste er inkludert, med unntak av 
middag på vei oppover til Vang og 
middag på søndag.
Pris. Overnatting (inkludert sengetøy 
og håndklær) + mat på Sørre Hemsing: 
ca. kr 2 500 (tre netter eller ca.  
kr. 1600 (to netter). Informasjon og 
påmelding. Henvendelse til turlederne. 
Påmeldingsfristen er 20. juli 2019. 
Maks. 18 personer.
Turledere er Karsten Lien, 
909 99 867, e-post karsten.lien@gmail.
com. og Knut Sørgaard, 958 08 616, 
e-post knut.sorgaard@gmail.com

  onsdag 21.august.
Frisk rundtur over Ringkolltoppen.
Vi starter fra Bølgen i Haugsbygd og 
går Gamlebakka fram til Bølgensetra, 
derfra direkte til Ringkolltoppen hvor 
vi raster. Tilbake tar vi stien sørover til 
Ringkollsetra og svinger vestover mot 
Røstjern og etter hvert nordover forbi 
Mosatjern. Nå er vi snart tilbake til 
Gamlebakka.
Turen er på ca. 8 km og har en stigning 
på 380 høydemeter. Vi tar hensyn, og 
har ikke som mål å sprenge noen.
Frammøte i Osloveien 10 kl. 1700 eller 
ved startstedet kl. 1715.
Turleder: Per H. Stubbraaten, 
tlf. 908 61 879.

  Søndag 25. august.
Høsttur i Finnemarka.
Turen går til Gjevlekollen 602 moh, 
omtalt som Norges fineste rastebu. 
Bua ble offisielt åpnet våren 2018 av 
Liers ordfører.  På toppen var det i 
mange år brannvakt og selveste Fridtjof 
Nansen skal ha vært i området på jakt 
ifølge lokalhistorien. Vi vil også kunne 
se rester av tidligere tiders setring.  
Gjevlekollen ligger vest i den midtre 
delen av marka og turen starter fra 
parkeringsplassen på Rustanveien 
(innkjøring fra Vestsideveien i Lier ca 
5 km fra Sylling).  For tiden jobbes det 
med et frivillig vern av området, og det 
vil inngå i en utvidelse av Finnemarka 
barskogvern. På vei opp vil vi runde 
kollen på nordsiden til vi kommer til 
Gampetjenn, derfra opp til toppen 

SkauleiSpoSten – dnt ringerikeSide 18



hvor vi tar hovedrasten. På vei ned 
går vi sørover med godt utsyn til den 
vakre Lierdalen før vi etter hvert bryter 
nordover mot parkeringen.  Turen 
vil i hovedsak gå på blåmerket sti og 
delvis gjengrodde stier. Vi skal opp 
ca 400 høydemeter og turen vil være 
på ca 13-14 km. Avreise kl 0900 fra 
Osloveien til Rustanveien, turstart 
kl 1000. Turleder Erik Brenden, 
tlf. 951 61 646 møter her. 
Kart: Finnemarka.

  Søndag 1. september.
Kom deg ut-dagen.
Arrangeres på Friluftshuset i Åsa kl 
11-15. Bli med på vår nasjonale turdag 
som vi har i samarbeid med Ringerike 
Soppforening. Vi byr på sopptur, 
topptur og salg- og byttemarked for 
turutstyr. Ansvarlig for dagen er 
Hege B. Rindal, tlf. 414 13 180 og 
Vibeke Tjøm, tlf. 926 64 825.

  Fredag 6. til 
  søndag 8. september.   Blå.
Del to av Vassfarstien – 
etappe 5, 6 og 7.
Vi møtes i Osloveien 10 fredag morgen 
kl 09 for felles avreise med taxi til 
Buvatnet i Strømsoddbygda. Denne 
dagen går vi går etappe 5, Buvasskoia – 
Storekrakkoia på ca. 13 km.
Lørdag etappe 6, fra Storekrakkoia til 
Røde Kors hytta på Veneli i Flå, 
ca. 19 km.
Søndag etappe 7, via hjertet av 
Vassfaret og opp til Fønhuskoia ved 
Strøen, ca. 18 km.
Felles taxi hjem fra Fønhuskoia søndag 
kveld. Du må gå med sekk inkl. eget 
turutstyr. Deltakerne må ha med egen 
mat til alle måltider, lakenpose eller 
sovepose, klær (husk vindtett jakke og 
bukse, ullundertøy, lue og votter, gode 
fjellstøvler, vi skal opp i nesten 1300 
moh.). Camelbak drikkepose samt van-
drestaver er lurt å ha med. Anbefaler 
å ta med: Realturmat til middag, samt 
brødmat til frokost og lunsj. Pris: Taxi 
t/r fordeles på deltakerne, samt to koie- 
overnattinger. Heftet Vassfarstien kan 
kjøpes for kr 100.- Påmelding innen 
søndag 1. september til turleder 
Axel Holt, mobil: 996 12 222, 
e-post: axelholt@online.no.
Minimum 6 deltakere, maksimalt 12.

  Fredag 13. - 
  søndag 15. september. 
Hovinkoia-Grønknutkoia-
Grønknuten-Hovinkoia.
Alternative frammøtesteder og -tider:
1. Hønefoss buss Sentrum stopp 
fredag. Buss kl. 1505 til Ask kl. 1513. 
Til fots forbi Aklangen og Breiensetra 
til Hovinkoia, ca. 13 km (ikke kon-
trollmålt). Felles middag på koia, 
overnatting.
2. Komme til Hovinkoia lørdag før start 
kl. 0900.
Lørdag 14. september: Stort sett 
sti til Nakkerudvollen og på vei 
til Steinsvollen. Grei sti videre til 
Gønknutkoia. Felles middag, overnat-
ting. Lengde (ikke kontrollmålt) 
ca. 12 km. 
Søndag 15. september. Noen dugnad-
stimer, så opp til den tradisjonsrike 
kaffekoken på selve Grønknuten, 681 
moh. Flott utsikt, eplekake med krem, 
saft eller kaffe. Videre utenom sti på 
skikkelig «skauleis-vis» over Spira 
ned til Tjuentjerna. Blåmerkesti til 
Hovinkoia.
Kart: Holleia-Krokskogen. Mat (som 
du kjøper inn og bærer) til ett eller to 
varme måltider pluss frokost og rast. 
Påmelding til turens hyrde Axel Holt 
innen tirsdag 10. september på 
tlf. 996 12 222.

  Søndag 15. september.
Kaffekoken på Grønknuten.
Denne søndagen serveres det kaffe og 
eplekake på Grønknuten. Velkommen!
Ansvarlig er Erik Lunde, tlf. 93439324. 
Se annonse i Ringerikes Blad og 
Bygdeposten.

  lørdag 5.-søndag 6. oktober.
Tur og fårikål på Hovinkoia.
Koiesjef Maria Bakkely Aasheim 
inviterer til tur på Holleia før fårikålen 
inntas på koia. Det er plass til maks. 10 
personer rundt bordet og i senger/sove-
sofa. Påmelding innen 27.9 til Maria på 
tlf. 400 68 799. Mer informasjon om 
turen kommer.

  Søndag 6. okt. 
Dagstur på Krokskogen.
Vi tar buss fra Hønefoss kl. 1000 til 
Sundvolden. Vi går opp Krokkleiva 
til Kleivstua og videre på den gamle 
kongeveien til Bruløkkene. Herfra 

fortsetter vi på blåmerket sti forbi 
Øskjevallsætra ned til Plassedammen 
og Mattisplassen. Herfra blir det fort-
satt blåmerket sti oppover til Fjellsætra, 
videre over Bukkehøgda til Retthella. 
Herfra tar vi den gamle sæterveien ned 
Grøndokka tilbake til Sundvolden hvor 
vi tar bussen tilbake til Hønefoss. Det 
er noen motbakker, så turen tar kanskje 
7-8 timer. Turleder Tron Trondsen 
ønsker velkommen og han har 
tlf. 911 29 600.

  torsdag 7. november.
Høstmøte.
Se annonse i Ringerikes Blad eller 
www.dntringerike.no.  

Barnas turlag 
  Søndag 6. januar.
Skøytetur på Midttjern med bål og 
grilling,
Vi starter kl 1100 fra P-plass oven-
for Ringerike Hundesenter øverst i 
Heradsbygda. Vi går på umerket sti til 
Midttjernhuken og går på skøyter på 
Midttjern. Vi tenner bål og koser oss 
med medbragt mat og drikke. Ta med 
sitteunderlag. NB! Turen er avhengig 
av barfrost og sikker is for å bli gjen-
nomført. Følg med på våre nettsider og 
oppdatering på facebook.
Turleder for skøyteturen er Hege 
Ballari Rindal, mob 414 13 180 og 
Bjørn-Even Gulsvik.

  Søndag 3. februar.
Skilek og aking på Ringkollen, 
«Kom deg ut dagen»
Vi møtes på Ringkollen kl. 11 for 
skilek og aking. Oppmøte på stadion 
ved speaker-huset. Aktiviteter som 
stiv heks, kjøre flere sammen og 
skicross-løype. Aking for de minste. 
Ta med grillmat og drikke, så ordner 
vi med varm grill. Varmt tøy/skiftetøy/
varme støvler og noe å sitte på er også 
kjekt å ha med. Arrangementet er et 
samarbeid med Skiforeningen som 
stiller med utstyr og oppkjørte løyper. 
Velkommen til en fin dag i vårt vinter-
land. Vi rekner med å avslutte 
ca. kl. 1400.
Turledere for skidagen er Christine 
Næss Mathiesen og Marianne Aasen, 
mob 909 43 322 / 906 89 424 og 
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Hege B. Rindal mob 414 13 180 og 
Vibeke Tjøm mob 926 64 825.

  tirsdag 5.mars.
Eventyrstund ved Kolltjern på 
Ringkollen.
Barnas Turlag i DNT Ringerike invi-
terer alle, barn, ungdom og voksne 
til en stemningsfull eventyrstund ved 
Kolltjern. Vi lager bål, griller pølser 
(medbrakt) og serverer varm saft og 
kaffe. 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 til Ringkollen/oppslagstavla 
i retning Øyangen. Etter ca 1km tar 
fakkelløypa av til høyre. Det er liten 
P-plass ca 50m bortafor løypekrys-
set. Kart: Oslo Nordmaka vinter. Mer 
informasjon kan du få av Ive eller Axel. 
Turleder Axel Holt, mob 996 12 222.

  Søndag 28. april.
Orienteringstur i samarbeid med 
Fossekallen IL.
Vi møtes for FINN FRAM DAG 
k.l 12.00 på Hensmoen. Merkes fra 
E16.  Det blir Tur-o åpning med salg 
av poser for både «Skogstrimmen» og 
«Minitrimmen». Lynkurs i bruk av 
kart og kompass. Det vil bli oriente-
ringsløype med spennende aktiviteter 
underveis. Premier til alle. Mulighet 
for å grille medbrakt bålmat. Ansvarlig 
for turen fra Fossekallen IL er Tommy 
Bjerke. Vi tilbyr en opplevelse for hele 
familien!
Påmelding til Marit på tlf 922 91 833. 
Turleder for BT er Marianne Aasen.

  Søndag 5. mai.
Jakten på den skjulte Gampefossen. 
Bortenfor bilveien, i bynære Livmarka 
og i starten av en bekk skal det finnes 
en stor og magisk foss –Gampefossen. 
For å finne denne fossen må vi ta på 
vadere eller tape regnbukser til
støvlene, vi må nemlig bekkevandre. 
Det blir vått og litt kaldt, men det blir 
veldig spennende å dra
på «skattejakt». Ta på godt med ull og 
ta med nistepakke, gjerne hekkesaks og 
tursag og bli med
oss på en skikkelig morsom og spen-
nende tur.

Påmelding til Camilla Sværi 
tlf 465 40 896.
Følg oss på Facebook. Oppdateringer, 
kartreferenser og detaljer kommer der.

  Søndag 26. mai.
Fottur til Rughaug 681 moh. 
Oppmøte ved Jonsetangen kl 11.00. 
Aldersgrense 5 år og turvant. Fra 
Jonsetangen går turen på grusvei i 
800 meter før vi tar stien oppover til 
Speiderhytta og Varmbuhaug. Herfra 
går vi på blåmerket sti til vår første 
rast på svabergene før vi går ned til 
Svarttjern. Etter Svarttjern kommer vi 
inn på treningsrunden og følger den et 
lite stykke til vi brekker av inn skogen 
og opp mot toppen av Rughaug (681). 
Turen tilbake går nord for Rughaug 
forbi østsiden av Svarttjerna og mot 
Merråsen og videre til Jonsetangen. Tur 
til 4 km, tur tilbake 2,6 km. Totalt ca. 
7 km. Ta med godt skotøy, det er vått i 
terrenget. Husk også kart og kompass. 
Samt godt med mat og drikke.
Turledere for turen er Marte & Daniel 
Alexander Holm, tlf 951 41 241.

  Søndag 16. juni.
Dagstur til nye Hovinkoia med 
grilling og bading/fisking.
Vi møtes ved Hovinkoia på Holleia 
for en hyggelig turdag. Ta med mat og 
drikke, samt noe å sitte på. Badetøy 
er også lurt. Hovinkoia ble bygget 
ny i 2018. Den gamle koia (som ble 
satt opp i 1937) står nå på Norsk 
Fokemuseum på Bygdøy. Hovinkoia 
ligger på en tange ut i vakre Setertjern. 
Badetemperaturen her pleier å være 
fantastisk. Raskest atkomst er fra 
Tyristrand. Ca 500 m å gå på blåmerket 
sti fra parkeringen ved Svartvann.
Turleder for turen er Rudi Randgaard, 
tlf 472 71 149.

  Søndag 1. september.
Kom deg ut dagen. 
Kom deg ut-dag på Friluftshuset i Åsa 
fra kl. 11-15. Bli med på vår nasjonale 
turdag som vi arrangerer i samarbeid 
med Ringerike Soppforening. Vi byr på 
sopptur, topptur og salg-og byttemar-
ked for turutstyr. Ansvarlige for dagen 
er Hege B. Rindal, tlf. 414 13 180 og 
Vibeke Tjøm, tlf. 926 64 825.

  lørdag 12. - 13. oktober.
Ferskingkurs for foreldre og barn 
(8 -12 år) i Åsa. 
Ønsker du å lære deg grunnleggende 
ferdigheter i friluftsliv sammen med 
barnet ditt og bli inspirert til å gå mer 
på tur? Da er ferskingkurset noe for 
dere! Kurset går over 2 dager og vi går 
igjennom blant annet mat på bål og 
primus og stormkjøkken, turbekled-
ning, tursekk, turmat, kart og kompass, 
samt allemannsretten. Oppmøte kl 
1000 og vi holder på til 1500 begge 
dagene. Søndag lager vi felles mat på 
primus og bål. En liten sekk med sit-
teplate, vann, matpakke/tursnacks og 
termos er lurt begge dagene. Vi vil være 
ute hele tiden. 
10 plasser (1 plass = 1 forelder/foresatt 
+ 1 barn) - først til mølla og medlem-
mer av Barnas Turlag prioriteres først. 
100 kroner per plass. Turleder for turen 
er Hege Ballari Rindal mob 414 13 180.

  Søndag 3.november 
  kl.15-18.00.
Skumletur i Nærstadmarka. 
Vi møtes ved Nærstad Gård 
(Eggemoveien 60, 3514 Hønefoss). 
Eventuelt annet oppmøtested blir 
annonsert i forkant. Det blir natursti 
merket med reflekser frem til camp 
med bålpanne. Bokstavjakt ved camp. 
Klarer dere å sette sammen løsnings-
ordet? Retur samme vei. Ta med 
mat og drikke, noe varmt å sitte på, 
varme klær, lommelykt/hodelykt og 
refleksvest. Turleder Christine Næss 
Mathiesen og Børre Næss 
tlf. 909 43 322 / 932 49 636

Seniorgruppa
  tirsdag 22. januar.
Kafetreff.
Vi møtes til en hyggelig prat over 
kaffekoppen på Ringerike Gjestegård 
mellom kl 1100 og 1300.

  tirsdag 12. mars.
Skitur på Veme - Igletjernsrunden.
Parkering og start fra Veme kirke. 
Løypa går over jordene fram til 
Fonkalsrud Hoppbakke og så til skogs 
forbi Igletjern og Flismoen.  Småkupert 
løype - ca 8 km.  Ved mangel på snø 



går vi til fots på bygdeveien på Veme.  
Kart: Holleia - Krokskogen.   Frammøte 
Osloveien 10 kl. 1000.  Turleder er 
lokal kjentmann Per Henrik Fagerås, 
tlf. 911 48 327.

  tirsdag 23. april.
Gullerudmarka med tre tjern.
Vi starter fra Borgergrenda og følger 
sti mot Bånntjern, så bratt ned mot 
Ulltvedttjern på god sti.  Dagens 
rast tar vi her ved tjernet.  Videre 
mot Gullerudtjern etter å ha passert 
Grunntjern. Gode stier og variert 
skogsbilde preger terrenget her + de 
kalkkrevende plantene.  Kart: Holleia 
- Krokskogen.  Frammøte Osloveien 10 
kl. 0930, eller Borgergrenda kl. 1000.  
Turledere: Inger Hvitmyhr, 
tlf. 920 15 120, og Liv Skretteberg, 
tlf. 952 54 760.

  tirsdag 30. april.
Rusletur Svendsrudmoen 
- Borgenvika.  
Turen går på fine stier og gangveier.  
Kart: Holleia - Krokskogen.  Frammøte: 
Osloveien 10 kl. 0930.  Turleder: 
Brit Olaug Monserud, tlf. 321 10 392 / 
909 74 169.

  tirsdag 7. mai.
Soknaområdet.  
Vi starter fra Trailerbygg og fortset-
ter litt opp i lia langs Sogna til Tuftin.  
Turen videre går i Tuftinåsen.  Lett 
tur på vei og sti.  Kart:  Holleia - 
Krokskogen.  Frammøte Osloveien 
10 kl. 0930 eller Trailerbygg kl. 1000.  
Turleder: Arnhild Solberg, 
tlf. 414 07 716.

  tirsdag 14. mai.
Eggemoen.  
Rundtur i lett terreng på fine stier.  
Kart:  Holleia - Krokskogen.  Frammøte 
Osloveien 10 kl. 0930.  Turleder: 
Brit Olaug Monserud, tlf. 321 10 392 / 
909 74 169.

  tirsdag 21. mai.
Veme - Ellingseterkoia -Rishue.
Vi kjører til Veme kirke og derfra 
innover forbi Flismoen til bommen ved 
Ristjern. Så følger vi veien til fots et par 
km til Ellingseterkoia, første rast. Etter 
å ha fylt opp lagrene går vi litt tilbake 

og tar av sti retning Rishuesetra. Herfra 
bratt opp på Rishue, den høyeste kollen 
i området på 468 moh. Fine utsyn 
(godvær!) mot Holleia og Soknedalen. 
På stier og traktorspor ned til veien, 
Ristjern og bilene. Turen er ca 10 km, 
noe utenom vei og sti der lendet kan 
være bløtt. Avreise DNT-kontoret i 
Osloveien kl. 0900. Felleskjøring / bil-
spleis. Kart Vikerfjellet eller Holleia – 
Krokskogen. Dagens hyrde: Axel Holt, 
tlf. 996 12 222.

  tirsdag 28. mai.
Finnemarka og Svarvestolen.
Vi drar til Åmot. Her vil Arne lede 
oss på riktig vei til Engersetra. Ved 
bommen treffer vi Åmund Tonna fra 
DNT Drammen, som vil åpne denne 
slik at vi kan kjøre inn til Svarttjern. 
Fra Jøssjø vil vi gå en runde om Glitre 
og Bottolfs før vi koker kaffe på 
Svarvestolen. Åmund vi gi oss glimt av 
Finnemarkas historie fra Peder Svarver 
kom hit i 1648. Vi starter fra Osloveien 
10 kl. 0900 og møter Arne på Åmot 
kl. 0945.  Kjentmann Arne Hardhaug 
har tlf. 954 70 228, Finn Granum har 
tlf. 411 61 033. Vi tar oss god tid, så 
dette blir nok en dagstur.

  tirsdag 4. juni.
Mosmoen ved Helgelandsmoen. 
Vi parkerer ved pistolbanen.  Derfra 
går vi på stier og traktorveier rundt i 
Mosmoen.  Kart: Holleia - Krokskogen.  
Frammøte Osloveien 10 kl. 0930.  
Turleder: Erik Monserud, 
tlf. 321 10 392 / 906 34 868.

  tirsdag 11. juni.
Skrubbheim og Hovsæterhøgda. 
Vi kjører til Søndre Vælsvann og går 
opp til Osvaldgruppas tilholdssted, 
Skrubbheim.  Der får vi orientering 
om stedets historie fra krigens dager.  
Etterpå vandrer vi en rundtur på 
Hovsæterhøgda med rast før vi går 
tilbake til S. Vælsvann.  Kart: Sperillen.  
Frammøte Osloveien 10 kl. 1000 eller 
ved bommen på Vælsvannveien.  Her 
møter turleder og lokal kjentmann 
Stein Fines, tlf. 321 20 859.

  tirsdag 18. juni.
Veme med Væla.  
Vi starter fra Fonkalsrud Hoppbakke, 
sti til Bjørneplassen, en idyll i skogen.  

Vi går så til Gardhammar sag, Johnsrud 
og retur til Fonkalsrud.  Lett tur på sti 
og vei.  Kart: Holleia - Krokskogen.  
Frammøte Osloveien 10 kl. 0930 eller 
ved Fonkalsrud Hoppbakke kl. 1000.  
Turleder: Per Henrik Fagerås, 
tlf.  911 48 327.

  tirsdag 28. juni.
Fra Retthella på Krokskogen.  
Vi går nordover på merket sti til litt 
forbi Lårviktjern, tar av her og går ut 
mot stupet og ser rett ut mot Pipestein 
(kjentmannspost denne sesongen).  
Vi går så tilbake til stien og videre 
nordover til Muggerudmyra og ut mot 
stupet til bronsealderrøysa.  Ruten for 
tilbaketuren bestemmes der og da.  
Kart: Nordmarka sommer.  Husk bom-
penger i Dronningveien.  Frammøte 
Osloveien 10 kl. 1000 eller på parke-
ringsplassen ved Retthellveien kl. 1030.  
Her møter turleder Finn Abildgaard, 
tlf.  321 58 176 / 900 62 043.

  tirsdag 6. august.
Holoa - Roenseter i Nordmarka. 
Vi kjører Svenåveien (bompenger beta-
les via mobil) via Tverrsjøen til Holoa, 
der vertinne og «vaktmester» Åsa 
Bjertnæs tar imot oss og anviser parke-
ringsplass inne på tunet.  Hun forestår 
omvisning og informasjon om Holoa 
i gamle dager.  Etterpå begir vi oss ut 
på vandring over Roenseterhøgda til 
Roenseter, nok en vakker setervoll 
med utsikt mot Gjerdingen. Det kan 
være litt vått enkelte steder, så husk 
godt fottøy.  Kart: Nordmarka sommer.  
Frammøte Osloveien 10 kl.0 930 eller 
ved Essostasjonen i Haugerenga på 
Jevnaker kl. 1000.  Her møter turleder 
Arnhild Ballangrud, tlf 942 79 113.

  tirsdag 13. august.
Grønvold - Høgåsen i Ådalen.  
Vi starter fra Grønvoldsgrenda på fin 
sti, litt bratt opp til en av toppene på 
Høgåsen, ca. 390 moh.  Her hvor vi har 
fin utsikt mot Hallingby og over mot 
Vestre Ådal, tar vi rast.  Etter rasten 
går vi en runde ned til utgangspunk-
tet.  Hele runden er på ca.5km.  Kart: 
Sperillen.  Frammøte Osloveien 10 kl. 
1000.  Lokale kjentmenn og turledere: 
Liv og Anders Piltingsrud, 
tlf. 321 31 396.
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  tirsdag 3. september.
Ringkolltoppen - Bølgensetra.  
Vi parkerer ved Ringkollstua og går 
stien opp til Ringkolltoppen hvor 
utsikten kan være fantastisk.  Derfra 
går turen langs bortgjemte stier til 
Bølgensetra.  Så tilbake til start.  Kart: 
Holleia - Krokskogen eller Nordmarka 
sommer.  Frammøte: Osloveien 10 kl. 
0930.  Turleder: Erik Monserud, 
tlf. 321 10 392 / 906 34 868.  

  tirsdag 10. september.
Langvassbrenna langs fuglestier 
og elgtråkk. 
Vi kjører Svenåveien (bompenger 
betales via mobil) via Tverrsjøen til 
et stykke ned i Sinderdalen.  Derfra 
følger vi en god sti opp på åsryggen 
vestover.  Barskogreservatet er ellers 
nesten fritt for stier, men «lettgått».  
Hvor langt vi går, og hvor lenge vi er 
ute, tar vi etter vær og vind.  Målet er 
ikke å oppnå km, men å oppleve denne 
naturperlen.  Kanskje tar vi rasten ved 
Langevann.  Kart: Nordmarka sommer.  
Frammøte Osloveien 10  kl. 0930 
eller Essostasjonen i Haugerenga på 
Jevnaker kl. 1000.  
Turleder:  Leif Grenager Koch,
tlf. 613 25 924 / 924 82 626.

  tirsdag 17. september.
Tur i Holleia.  
Turen går på skogsveier og stier i 
området Raudkasthøgda - Aklangen.  
Kart: Holleia - Krokskogen.  Frammøte 
Osloveien 10 kl 0930.  Turledere: Nils 
Fransrud, tlf. 9597711, og  
Erik Monserud, tlf 906 34 868.

  tirsdag 24. september.
Seniorturenes sesongavslutning.  
Enda en gang er vi så heldige at vi 
kan møtes til sesongavslutning i et 
fint nytt bygg: Vikerkoia på Vikerfjell!  
Hvis du har vært med på denne sam-
menkomsten tidligere år, kjenner 
du programmet: rusletur i omegnen 
først og prat og hygge på koia etterpå.  
Har du ikke vært med på turene våre, 
håper vi du vil komme og bli kjent med 
oss!  Ta med deg niste og møt opp ved 
Osloveien 10 kl. 0930, så samordner 
vi kjøring til fjells!  Vertskap er styret i 
seniorgruppa, kontaktpersoner Arnhild 
Ballangrud, tlf. 942 79 113, eller 
Erik Monserud, tlf. 906 34 868.

  tirsdag 19. november.
Kafètreff.  
Vi møtes til en hyggelig prat over 
kaffekoppen på Ringerike Gjestegård 
mellom kl.1100 og 1300.

klart det går 

  7. mai kl. 1700.
Tilrettelagte tirsdagsturer - oppstart. 
Oppstart gå- og sykkelgruppe tilret-
telagt for rullestol og andre funksjons-
hemninger: Arrangeres i tidsrommene 
7. mai – 29. oktober. Informasjon om 
oppmøtested, kontakt turleder Tove 
Merethe Tveter tlf. 9714 66 520. 

  tirsdag 11. juni. 
Sommertur til Aklangen. 
Klart det går!
Kjør mot Ask og ta av ved skolen mot 
Aklangen. Oppmøte ved bom klokken 
1700, deretter kjører vi sammen til 
parkering. Ta med bompenger (30 kr). 
Muligheter for grilling – ta med egen 
grillmat. Turen er tilrettelagt 
for rullestol.
Turleder: 
Tove Merethe Tveter 971 46 652.

  Søndag 1. – 
  onsdag 4. september. 
Merket 2019. Klart det går!
Aktivitetsdager på Merket med aktivi-
teter som kanopadling, sykling og fjell-
tur til Gribbe, tilrettelagt for rullestol.  
Mer informasjon kan fås av turleder 
Harald Mælingen:  harmaeli@online.no 
eller mob.nr. 901 39 672

Det vil i tillegg bli satt opp en over-
nattingstur tilrettelagt for rullestol 
til en av koiene våre i løpet av 2019.  
Følg med på våre nettsider.

turprogram 
kajakk 2019
Turleder og instruktør på alle kursene: 
Sascha Bucko, sascha.bucko@gmail.com, 
tlf. 479 60 994.

Introkurs i havkajakk (kajakk)..
  18. juni kl.1700 - 2100.
Kurset passer bra for alle som har liten 
erfaring med padling og har lyst å 
prøve seg med en havkajakk. 
Frammøte på parkeringsplassen ved 
Steinsfjorden Montessoriskolen for 
en hyggelig og spennende innføring i 
havkajakkpadling! 
Du må ta med matpakke og noe å 
drikke til deg selv samt klær som passer 
til padling denne dagen. Vanligvis er 
sportsklær samt regnjakke og noen 
mellomlag av ull eller fleece nok. Husk 
at skoene blir våte også! 
Pris: Kurset koster 300 NOK / person 
(DNT medlem) eller 500 NOK / person 
(ikke DNT medlem) uten våttkort. 
Ønsker du å få våttkortet, blir det 300 
NOK / person i tillegg. Trenger du å 
leie utstyr, betales dette med 100 NOK 
/ person.
Kursinnholdet inkluderer introkurset 
fra NPS våttkortstigen.  
Mer info her: http://padling.no/
vaattkort-og-sikkerhet/hva-er-vaattkort/
Det er begrenset med låneutstyr (4 
sett), så ta gjerne med eget utstyr! Du 
trenger minst kajakk, åre, vest. Å leie 
en kajakk, åre, spruttrekk og vest fra 
DNT koster 100 NOK / deltager.
Kontaktinfo: info@qajaujuq.no. 
Telefon: 47 960 994. 
Bindende påmelding minst 2 uker 
før kurset til turlederen. Si litt om din 
erfaring med havkajakk/padling og 
om du ønsker å bruke låneutstyr / få 
våttkortet.

Introkurs i havkajakk (kajakk).

  20. juni kl. 1700 - 2100.
Samme opplegg som introkurset 18. 
juni. Se over.

Kajakktur på Steins- / Tyrifjorden 
(4 timer).

  25. juni kl. 1700-2100. 
Frammøte: Vi møtes på Vik bensin-
stasjonen ‘Circle K’ rett ved siden av 
E16 for en hyggelig tur på Steins- eller 
Tyrifjorden! 
Hele turen tar ca. 4 timer ink. en liten 
pause på land.  Turen er lett, men er 
ikke for nybegynnere. Det vil si at du 
må være i stand til å padle i 2 timer før 
og etter pausen.



Utstyr: Du tar med matpakke og noe å 
drikke til deg selv, samt klær.  Vanligvis 
er sportsklær samt regnjakke og mel-
lomlag av ull eller fleece nok. Husk at 
skoene blir våte også! Ta også med en 
vanntett pakke med skifteklær dersom 
du uforventet skulle velte med kajak-
ken. Det er begrenset med låneutstyr 
(4 sett), så ta gjerne med eget utstyr! 
Du trenger minst kajakk, åre, vest. 
Pris for å leie og låne: Turen er gratis, 
men å leie kajakk, åre, spruttrekk og 
vest fra DNT koster 100 NOK / delta-
ger. Utstyret ligger ved Friluftshuset i 
Åsa og evtl. transport må organiseres 
av deltageren selv. Turleder kan evt. 
hjelpe etter avtale.
Kontaktinfo: info@qajaujuq.no. 
Telefon: 47 960 994. 
Påmelding: Det er krav om påmelding 
minst 2 uker før turen til turlederen. 
Si litt om din erfaring med havkajakk/
padling og om du trenger å låne kajakk.

Avansert kurs i kajakkteknikk 
(4 timer).

  27. juni kl.1700 - 2100. 
Har du lyst å lære litt mer etter intro-
kurset? Bli med på et avansert kurs!
Frammøte: Parkeringsplassen til 
Steinsfjorden Montessoriskolen i Åsa.
Dette kurset er for deg som vil lære 
seg litt mer etter introkurset. Det blir 
mindre teori enn på introkurset og mer 
praksis på f. eks. følgende teknikker:
• Kanting av kajakken.
• Avanserte padleteknikker og 
   kombinasjonstak.
• Støttetak, lav og høy.
• Kameratredning når begge 
   kajakkene har veltet.
• Egenredning, forskjellige teknikker.
• Sleipeteknikker og gruppesikkerhet.
Det er begrenset med låneutstyr (4 
sett), så gjerne ta med eget utstyr! Du 
trenger minst kajakk, åre, vest. 
Kontaktinfo: info@qajaujuq.no. 
Telefon: 47 960 994.
Pris: Kurset koster 500 NOK / person 
(DNT medlem) eller 700 NOK / person 
(ikke DNT medlem). Trenger du å leie 
utstyr betales dette med 100 NOK / 
person.
Påmelding: Påmelding minst 2 uker 
før kurset til turlederen. Si litt om din 
erfaring med havkajakk/padling og om 
du ønsker å bruke låneutstyr.

Kurs i kajakkrulling (kajakk) – 
4 timer.

  27. august kl. 1700-2100.
Vanskelighetsgrad: Lett, men ikke for 
nybegynnere.
Sjekk hjemmesiden www.qajaujuq.no 
for spennende ruller, f. eks. rulling med 
åren bak ryggen, under kajakken eller 
uten åre, bare med albuen eller med 
4 kg stein i hånden!
Frammøte: Vi møtes på parke-
ringsplassen ved Steinsfjorden 
Montessoriskolen i Åsa for en spen-
nende kveld i vannet med og uten 
kajakk! 
Etter en liten teoretisk innkjøring skal 
du øve litt på forskjellige støtte- og 
flyteteknikker i vannet med og uten 
kajakk.
Kurset fortsetter etter pausen med 
trinn for trinn trening i hele kajakk-
rullen hvor instruktøren går rundt og 
korrigerer deltakerne. Ta gjerne med 
et kamera for en video av din første ka-
jakkrulle. Det er viktig å kle seg ekstra 
varmt for dette kurset, mer enn for en 
padletur! Det anbefales ekstra skift for 
den andre kursdelen etter pausen. Har 
du våttdrakt, neopren hansker, dyk-
kelue, etc. så ta det med.
Kontaktinfo: info@qajaujuq.no. 
Telefon: 47 960 994 
Pris: Kurset koster 500 NOK / person 
(DNT medlem) eller 700 NOK / person 
(ikke DNT medlem). Trenger du å leie 
utstyr, koster det 100 NOK / person.
Leie/låne utstyr: Se ovenfor.
Påmelding: Påmelding minst 2 uker 
før kurset til turlederen. Si litt om din 
erfaring med havkajakk/padling og om 
du ønsker å bruke låneutstyr. 

Introkurs i havkajakk (kajakk).

  29. august kl. 1700-2100.
Samme opplegg som 18. juni. Se over.

Kajakktur på Steins- / Tyrifjorden 
(4 timer).

  3. september kl. 1600-2000. 
Samme opplegg som 25. juni. Se over.

Introkurs i havkajakk (kajakk).

  5. september kl. 1600-2000. 
Samme opplegg som 18. juni. Se over.

dugnader på 
koiene i 2019
 
  Søndag 5. mai.
Dugnad på Hovinkoia.
Oppmøte ved Svartvatna kl. 1000.
Kontakt koiesjef Maria Bakkely 
Aasheim, tlf. 400 68 799.

  Mai måned.
Dugnad på Ellingseterkoia.
Det blir annonsert dugnad i mai.
Kontakt ass.koiesjef Odd F. Tangen, 
tlf. 992 49 277 (Ellingseterkoia).

  25. og 26. mai 
Dugnad på Vikerkoia.  
Kontakt koiesjef Erik Lunde 
tlf. 934 39 324.

  lørdag 1.  juni.
Dugnad på Fønhuskoia.
Lørdag 1. juni 2019 håper koiesjefene 
på hjelp til å «shaine» opp hytta etter 
vinteren. Det skal støvsuges, vaskes, 
skiftes sengetøy på alle 24 sengene og 
ellers det som viser seg å være behov 
for. Ute trengs det sikkert også noe 
opprydding. Vi håper å bli så mange at 
vi også kan ta en veddugnad. Det går 
mye ved på Fønhuskoia! Vi setter vår 
ære i å holde denne perla i nærmil-
jøet vårt så godt vedlike som mulig 
Dugnadsfolket skal få mat, derfor 
ber vi om påmelding et par dager før. 
Dugnadsfolk får også gratis overnatting. 
Søndag kan vi kose oss med Skaurock! 
Vi starter kl. 10.00. Vel møtt til en tri-
velig dag! Hilsen Olaf, tlf. 413 06 784, 
olaf@filefjell-reinlag.no og Sigrid, 
tlf. 970 72 433, sigrid@hedalen.no.

  Sommeren 2019.
Veddugnader på Storekrak, 
Tjuenborgkoia og ev. Buvasskoia 
annonseres senere.

  lørdag 14. september.
Dugnad på Grønknutkoia.
Kontakt koiesjef Morten Bille, 
tlf. 976 93 658.
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Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i de forskjellige 
grupper er åpne for alle, og ikke forbeholdt de som er spesielt 
medlem i den enkelte gruppe. Naboforeningene (Hadeland 
Turlag, DNT Drammen og Omegn, Kongsberg og Omlands 
Turistforening, Asker Turlag og Valdres Turlag) har også mange 
fine turer som er åpne for alle DNT-medlemmer. Finn og prøv.
DNT Ringerike forbeholder seg retten til forandringer av oven-
nevnte arrangementer. Oppdatert informasjon og eventuelle 
endringer vedrørende turene, finner du på våre internettsider 
www.dntringerike.no . Deltakerne deltar på eget ansvar, og må 
være fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre turen.

generelle vilkår for deltakelse på 
fellesturer i DNT ringerike
1. Påmelding
Fellesturene til DNT Ringerike er åpne for alle DNT-medlemmer som 
tilfredsstiller de fysiske og psykiske krav som slike turer krever. Ikke-
medlemmer kan ved påmelding tegne medlemskap i foreningen, og på 
enkelte turer vil det være differensiert pris for medlemmer/ikke-medlem-
mer. Turene annonseres i «Skauleisposten», på foreningens hjemmeside, 
facebook og i Ringerikes Blad. Påmelding skjer direkte til turleder, eller til 
DNT Ringerikes administrasjon.

2. Pris
Deltagerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter, opphold) på turene. 
Utgiftene til transport med privatbiler deles likt på passasjerene (se ret-
ningslinjer for turer i DNT Ringerike).

3. Deltakernes ansvar
Deltagerne plikter å sette seg inn i turprogrammet, og vurdere om de er i 
stand til å gjennomføre turen. Turlederen kan nekte påmeldte å delta hvis 
helsetilstanden eller den fysiske formen er utilfredsstillende, eller hvis ved-
kommende er for dårlig utstyrt til å greie turen. DNT Ringerike har ingen 
økonomiske forpliktelser overfor påmeldte som ikke får delta, eller hvis en 
deltaker må avbryte turen underveis.

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

5. Forsikringer
DNT Ringerike vil understreke at deltagelse på foreningens fellesturer 
skjer på deltagernes eget ansvar. DNT Ringerike påtar seg ikke ansvar for 
økonomiske følger av mulige skader/uhell som måtte inntreffe på turene. 
Deltagerne anbefales derfor å tegne individuelle forsikringer.

6. Klager
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skrift-
lig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes DNT Ringerike så raskt som 
mulig, og senest 4 uker etter at turen er avsluttet.

Vedtatt på styremøte i RT 12.01.2005. Revidert 13.06.2018. Dronning Sonja har inspirert til 
Dronningtur på Vassfarstien. Se side 30.  
 Foto: Ukebladet Hjemmet.
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Problemet i tidligere år har vært at noen 
elever har moret seg med å fjerne bånd 
eller lede medelever i feil retning. Nå 
håper vi at alle grunneiere vil si ja til 
merking gjennom sin skogseiendom 
og at Fylkesmannen vil tillate merking 
innenfor Ultvettjern naturreservat. Det 
vil i så fall spare arrangør og deltakere 
for ergrelser og merarbeid. 

Tidligere ble elevene samlet til formid-
dagsmat og aktiviteter på den gamle 
skytebanen (Fleskerud) før de fortsatte 
ned til bussene. Nå vil traseen pas-
sere forbi Fleskerud på sti og vei til 
Friluftshuset (Montessoriskolen). Her vil 
som tidligere år elevene ved Ringerike 
Folkehøgskole stå for aktivitetene, og 
premieutdelingen vil også tradisjonelt 
avslutte dagen før elevene kan stige 
direkte inn i bussene.

Vi ser fram til full oppslutning fra alle 8. 
klassinger i Ringerike, Hole og Jevnaker 
og kan love at vi vil gjøre vårt for at ar-
rangementet skal bli minst like vellykket 
som tidligere år.

opptur med 
nytt aktivitets-
område
når dnt ringerike i 2019 
arrangerer opptur for 
10. gang, håper vi at elevene 
kan følge faste merker på trær 
og stolper gjennom hele tra-
seen fra Borger til Friluftshuset 
(Montessoriskolen) i Åsa.



 Som alltid var vertskapet Berit og Arne Nefstad på den tra-
disjonsrike garden på plass, og de to sørget for god mat, godt 
drikke og hyggelig stemning.

Siden det var en jubileumstur, omfattet programmet denne 
gangen tre ønskerepriser.

Fredag kjørte vi over Slettefjellet og stoppet ved elva Mugna. 
Denne fulgte vi opp til Mugnebøtten og gikk videre opp til 
Mugnetinden på 1 737 moh. Her var det fantastisk utsikt mot 
bl.a. Jotunheimen, Slettefjellet, Bitihorn og store deler av 
Valdres.

Lørdag var planen å gå til Tomashelleren, DNTs selvbetjente 
hytte mellom Vang og Bygdin. Men pga. varsel om både regn 
og sterk vind, la vi turen til Nørdre Syndin. Dette ble en rolig 
tur hvor vi fikk testet regnklærne.

Søndag forlot vi Sørre Hemsing og dro opp til St. 
Tomaskyrkja på Filefjell. Her hørte vi den spesielle historien 
om den gamle kirka som sto her. Så gikk vi den gamle konge-
veien over Filefjell til Maristuen.

tur til Vang – for 15. gang av karsten lien

Sør for Mugnetind.  Foto: Anne-Lise Tufte.

For 15. året på rad kunne turleder karsten lien, sammen med knut Sørgaard, ønske 
velkommen til Sørre hemsing og fottur i Vang. til sammen var vi 

15 deltakere.

Ole Henrik er den av DNT Ringerikes veteraner som har sittet lengst i et 
sammenhengende verv, og det er en markant foreningsveteran som nå 
fratrer sitt verv som koiesjef i DNT Ringerike.

Ole Henrik har gjennom årene hatt ulike verv i foreningen. Han var den 
første daglige lederen, tilsatt i år 2000. Tidligere har han skjøttet vervet som 
styreleder på en god måte og har også blant mange oppgaver fungert som 
merkeansvarlig.

Ole Henrik har i en årrekke vært merkeansvarlig i DNT Oslo og Omegn, og 
få kjenner vår lokalforening og DNT-organisasjonen så godt som han. 
Vi har utrolig mye å takke han for - lykke til med nye oppgaver Ole Henrik!

ole henrik Brekke – koiesjef 
på Vikerkoia i 30 år
av per h.Stubbraaten

Selfie.
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1. Holleia vest Modum–Krødsherad Morten Bille/Arne Hardhaug

2. Holleia øst Ringerike Morten Sagvolden/Håkon  
  Åsmundvåg/Knut Olav 
  Andersen/ Tom Erik Bakkely 
  Aasheim

3. Nordmarka Ringerike Trond Vassdal/Jan Ola Lehne/ 
  Arne Aursland/Terje Aurdal/
  Kjersti Hovland

4. Nordmarka Jevnaker (Toso skole til Sinderseter) Ola Sjølset

5. Nordmarka Lamannshaugen – Svenådalen – Moseter – Mosjøen Øystein Aamodt

6. Vikerfjellet vest Vikerkoia–Sandvassdammen Erik Lunde

7. Vikerfjellet øst Vikerkoia–Vikermoen Erik Lunde

8. Vikerfjellet nord Vikerkoia–Store Stein–Treknatten–Skalerudåsen–Knatten Erik Lunde/Hanne Møller

9. Vikerfjellet sør Vikerkoia–Tossevika–Ringerud-Høgfjell. Fra Karibrenna/ Per H. Stubbraaten
 Flaskerudsetra til stikryss s for Høgfjell til Høgfjell. 

10. Buvannet nord Storekrak–Sørbølseter. Fisketjern–Storekrak. Finn Granum, Erik Lunde,
 Buvannet–Fisketjern. Brennsetervollen–Bukollen. Ulf Odderbø

11. Buvannet øst Buvannet-Sandvassdammen Ulf Odderbø

12. Hønefoss – Flåbekk HIL stadion – Midttjern–Heggelia–Gulsplassetra Erik Monserud
 Gulsplassetra – Bjørndalen–Breidtjern–Flåbekksetra Arne Aursland

13. Tjuenborgenområdet Fra ned. Kollsjø(vest), fra Saksentjern(vest), fra Flåbekk(øst) Alf Elling Omholt

14. Strømsoddbygda øst Sandvassbrua–Eidvatnet, Venefjellet, Axel Holt
 Urdevasselva–Huskebudalen 

15. Sørbølfjellet Storekrak-Harehopp Finn Granum

16. Veneli Vassfarkoia–Bjødnahaugen–Torget-Harehopp Kjetil Sudgarden

17. Vassfaret Fønhuskoia–Mølla Tor Ola Skogstad

18. Hedalsfjella Fønhuskoia/Strøsdammen – Ruggplata o/Hedalsfjellet Kari Haglund Nordby

19. Elvelangs Benterud – Hovsenga, Hønefoss Tom-Erik Bakkely   
  Aasheim 

20. Opptur Borger-Ultvedttjern–ßSteinsfjorden Montessoriskole Anders Moskaug 

20.11.2018

Stinettet vårt   - ansvarlige for merking 2018
koordinator og kjentmann for stinettet: kjersti hovland
registrering og oppdatering: daglig leder Vibeke tjøm

Områdenavn Sted Ansvarlige
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Seniorgruppa har trofast stilt med folk på alle dugnader i 
jubileumsåret 2018, og de har deltatt på fester og hytteinn-
vielser. Og sannelig har de ikke også hatt overskudd til egen 
feiring: På Pershusfjellet markerte de foreningens 125-årsju-
bileum med kaffe, kake og norske flagg. Seniorene har også 
deltatt på langturene i sommer, minst like spreke som sine 
yngre kolleger. Jeg bare spør: Hva hadde DNT Ringerike vært 
uten veteranene?

Programmet for 2019 er som alltid veldig variert. Turene går 
på Krokskogen, Nordmarka, Holleia, Ådalen og Soknedalen, 

ofte på nye og spennende stier. Gruppa er også flinke til å få 
med kjentmenn som kan krydre turene med lokalhistorie. 

I 2018 ble avslutningsturen arrangert på nye Hovinkoia, og 
i 2019 er nye Vikerkoia et naturlig valg. Selv om oppmøtet 
alltid er bra, oppfordrer vi dere til å ta med venner og kjente 
på tirsdagsturene i 2019! Husk at trivsel og helse er grunnlag 
for et langt liv!!

Seniorgruppa på nye stier

Jubileumstur til Pershusfjellet 28. august 2018.  Foto:  Brit Olaug Monserud.

Det ble en pangstart på sesongen 2018 gjennom DNT-
bursdagen på Ringkollen 21. januar, og den gode oppslutnin-
gen om arrangementene fortsatte. Dessverre måtte et par av 
turene avlyses, men turen til Gampefossen i Livmarka blir i 
stedet satt opp på programmet for 2019. 

En av fordelene til Barnas Turlag er at de har mange foreldre 
som kan lede turene, og gjennom Ferskingskursene kan 
det også rekrutteres nye barn og foreldre. Barnas Turlag er 
dyktige til å skaffe seg samarbeidspartnere, og i 2019 fortset-
ter samarbeidet med O-gruppa i Fossekallen IL og Ringerike 
Soppforening. 

Turene spres utover hele sesongen, og 2019-sesongen starter 
med skøytetur i januar og avsluttes med Skumletur i novem-
ber. Lykke til med sesongen!

Barnas turlag med 
stø kurs

Førjulstur i Oppenåsen.  Foto: Marianne Aasen.
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Fokus på Merket var hvordan man kan leve friluftslivet 
med funksjonshemninger. DNT Ringerike arrangerte 
turen i samarbeid med Optimal Assistanse som også 
jobber for at funksjonshemmede skal leve aktive liv. 
På en av kveldene i peisestua holdt en representant 
fra ColoPlast foredrag om det å være aktiv på tur med 
trygg blære og tarm, noe som kan være en av hoved-
utfordringene når de funksjonshemmede skal på tur. 
Norges orienteringsforbund stilte også med to av sine 
utøvere/ansatte og lærte deltakerne grunnleggende 
orientering, og vi må innrømme at et det var ekstra 
stas å lære kart og kompass av en juniorverdensmester 
og en norgesmester i orientering. 

Utstyrleverandører av ulike fremkomstmidler var med 

til Merket slik at deltakerne fikk testet utstyr både 
før turen og underveis. Skikkelig teamwork fra disse 
gjorde at vi fikk med oss alle på toppen av Gribbe 
(1057 moh). Det ble et rørende øyeblikk for oss alle, 
da fem av ti deltakere er helt avhengige av rullestol og 
ikke kan forflytte seg selv.  Toppturer skal feires, og det 
ble gjort med konsert i lavvoen på kvelden. «Dere har 
åpent en dør jeg trodde var lukket!» var en av de gode 
tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne, og det gir oss 
motivasjon til å tilrettelegge for flere!

Apropos flere; vi planlegger ny tur til Merket neste 
år 1.- 4.  september og håper mange melder seg på!

KLART DET GÅR!

hele gjengen til topps! 
– dere har åpnet en dør jeg trodde var lukket

av hege Ballari rindal

Toppen av Gribbe er nådd. Foto: Privat.

i august arrangerte vi for andre gang aktivitetsdager i tisleidalen på golsfjellet. Merket 
på golsfjellet er drevet av røde kors og er svært godt tilrettelagt for allsidige aktiviteter 
som kano, sykkel/stol- og fotturer for rullestolbrukere. Merket er i år også blitt samar-

beidspartner for dnt som overnattingssted gjennom historiske stølsruter.
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Stranda nedenfor Friluftshuset i Åsa hvor kajakkene til DNT 
Ringerike er lagret, er et gunstig sted å sette dem på vannet. 
Noen av kursdeltakerne kjøper seg kajakk før kurset, men det 
kan kanskje være lurt å låne kajakk av DNT Ringerike i opp-
læringsperioden for å se om padlingen svarer til forventnin-
gene. Andre ønsker å teste om kajakk gir god treningseffekt, 
og de vil neppe bli skuffet.

De fleste som har deltatt på kursene, er ivrige friluftsfolk som 
ser på padlingen som en ny og spennende måte å oppleve 
naturen på, mens andre vil bruke kajakken som en inngang 
til naturopplevelser. Vel møtt på vannet i 2019!

Per H. Stubbraaten.
 

Variert kajakktilbud

Med stor oppslutning har kursene til 
Sascha Bucko vært en suksess i 2018, og 
sommeren 2019 bør ikke bli dårligere. i 
tillegg til 4 introduksjonskurs, rullekurs og 
kajakkturer på Steinsfjorden tilbyr han et 
kurs i avansert kajakkteknikk (Se kurspro-
grammet). Sascha begynner å bli etterspurt 
som instruktør, og vi er glade for å ha han i 
våre rekker. Sascha Busko under instruksjon.  Foto: Per H. Stubbraaten.

Beliggenheten nær fjorden gjorde det naturlig å la kanoturer 
bli en del av opplegget. I et variert opplegg var matlaging en 
viktig ingrediens, og sjokoladekake stekt i tomt appelsinskall 
ble en klar vinner.

Orienteringsmodulen ble holdt i samarbeid med Fossekallen 
IL. Kursene har vært vellykkede, og i oktober 2019 vil vi 
arrangere et nytt kurs med samme innhold. Å overnatte ute 
med barna under stjerneklar himmel var magisk!

En av ferskingmammaene oppsummerte det slik: «Jeg er, på 
tross av kun «hvile med små glimt av søvn på morgenkvis-
ten», superfornøyd med å ha gjennomført DNT Ringerikes 
«fersking-kurs» med den heftigste kurslederen! Overnatting 
i lavvo/gapahuk ga mersmak, og personlig ønsker jeg meg 
hengekøye og ny sovepose til jul».

Ferskingkurs på 
Friluftshuset

Ferskingkurs er navnet på dnts introduk-
sjonstilbud i friluftsliv. det er rettet mot folk 
i alle aldre med minimal friluftserfaring, og 
målsettingen er å gi folk grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter i å mestre det 
enkle friluftslivet. i 2018 arrangerte vi to 
ferskingkurs for foreldre og barn (8-12 år) 
med overnatting utendørs. kursene var lagt 
til dnt ringerikes nye base, Friluftshuset 
i Åsa. Båltenning under ferskingskurset.  Foto: Hege Ballari Rindal.

naturopplevelser for livet DNT Ringerike125 år

1893 - 2018

per h Stubbraaten.



I sesongen 2018 ble det gjennomført 9115 turer av 674 delta-
kere, ganske formidable tall som forteller at opplegget appellerer 
til mange brukergrupper.

Det er plassert 20 postkasser på ulike steder rundt i distriktet, og 
for å få premie må du ha besøkt minst ti turmål. Mange poster 
ligger i nærmiljøet, andre er fine utsiktspunkter noe lenger 
unna, og ikke få deltakere trives med å gjenta turene til de 
samme turmålene. 

Opplegget appellerer til både yngre og eldre, ikke minst fordi 
det kan benyttes både app og registreringskort. Lag eller grup-
per kan også registrere seg slik at opplegget får en sosial profil 
i tillegg til opplevelsen og helsegevinsten. Dessuten er mulig å 
sende inn bilder både til Facebook og Instagram, og blant disse 
blir årets turbilde kåret.

For de som ikke benytter seg av appen på mobilen, kan heftet 
kjøpes hos G-Sport eller Glade Hjul.

Det er Bedriftsidretten i Buskerud som står bak opplegget, men 
DNT Ringerike er en av flere samarbeidspartnere. 

ti pÅ topp øker 
i popularitet

1. DNT Ringerike ønsker å gi interessante og spennende 
 natur-og kulturtilbud gjennom:
 • korte og lange turer
 • turer i nærmiljøet, og turer utenfor vårt distrikt

2. Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter, 
 opphold) til turene.

3. Ledere får dekket utgiftene til reise og opphold, men den 
 maksimale dekning settes til kr 3000,-. Ved flere turledere  
 deles denne summen likt mellom turlederne. Dersom 
 utgiftene overstiger kr 3000,-, skal de dekkes av delta 
 gerne på turen. Turleder kan imidlertid søke styret, etter  
 vurdering i turkomiteen, om økonomisk støtte til spesielle  
 temaopplegg, foredragsholder eller ekskursjonsledere. En  
 slik søknad må forelegges turkomiteen og styret i forkant  
 av turen.

4. Dyre turer med færre enn 6 deltagere bør ikke utløse øko 
 nomisk støtte til lederen, men kan gjerne arrangeres uten  
 økonomisk kompensasjon.

5. I utgangspunktet er det én leder på hver tur. Bare på  
 spesielt krevende turer, vinterturer eller turer med svært  
 stor deltagelse anses det nødvendig med flere ledere.  
 Enkelte deltagere kan fungere som assistenter, men kan  
 ikke regne med økonomisk kompensasjon.

6. Sjåførene på turene får tilbakebetalt kr 30,- pr. mil.  
 Utgiftene fordels likt på deltagerne, og bilene skal fylles  
 opp slik at antall passasjerer blir så likt som mulig.
 Eksempel (en bil):
 • Turlengde: 40 mil
 • Sjåfør + 3 passasjerer
 • Reiseutgifter: kr. 30x40=kr 300,- pr. prs.
                                         4
 Deltagere som reiser på egenhånd, får ikke dekket  
 reiseutgiftene.

7. Turkomiteen lager forslag til turoppsett og finner tur- 
 ledere. I Skauleisposten presenteres turene for hele året.  
 Styret skal godkjenne turopplegget og turlederne.

8. Turene annonseres og koordineres av administrasjonen.

retningslinjer for turer 
i dnt ringerike

redaksjonen i ukebladet hjemmet har henvendt seg 
til vår daglige leder med ønske om å gjøre deler av 
Vassfarstien til dronningtur i 2019.

Dronningturer er utvalgte turer i skog og fjell som dronning 
Sonja har gått og som Hjemmet nå arrangerer som gruppetur 
for sine lesere. Dronningen skal ikke selv delta på turen, men 
Hjemmet får med seg lokale guider fra de respektive lokalfo-
reninger i DNT. Vassfarstien fra Buvasskoia til Fønhuskoia blir 
presentert i januarnummeret 2019, og turen vil gå av stabelen i 
august/september. Turledere for DNT Ringerike blir Ole-Martin 
Høgfoss og Tom-Erik Bakkely Aasheim.
Vi er takknemlige for henvendelsen fra Hjemmet og ser fram til 
reportasjen. Bedre reklame for den nyåpna Vassfarstien kan vi 
neppe få.

Vassfarstien som dronningtur
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DNT Ringerike holder kartkurs med bruk av digitale verktøy 
mandag 13. mai 2019 kl. 1800.
Kurset holdes av Karten Lien i lokalene våre i Osloveien 10.
Temaene som vil bli omtalt er:
• Norgeskart (www.norgeskart.no) – hvordan lage 
   eget papirkart
• Ringerike kommunes kartløsning og andre løsninger
• GeoViewer (kart på mobilen)
• Rett i kartet (Kartverkets nettsted for rapportering 
   av endringer på kartet)
• Logging av GPS-spor (eks. Spor, Samsung 
   Health, Endomondo)

Kurset passer for turledere, stiansvarlige og andre som er inter-
essert i å lære mer om kart.

har inngått rabattavtale 
med Sport 1 på 
Hvervenkastet, Hønefoss. 
Alle medlemmer får 
15% rabatt på ordinære 
varer ved fremvisning av 
medlemskortet.

dnt ringerike

kartkurs med bruk av 
digitale verktøy



I jubileumsåret 2018 samarbeidet vi med Skiforeningen om 
en aktivitetsdag på Ringkollen. Tross kaldt vær ble dagen 
meget vellykket med grilling, aking og skileik. Det samme 
opplegget vil bli gjennomført denne vinteren.
På den nasjonale turdagen i september 2018 valgte DNT 
Ringerike det nye Friluftshuset i Åsa som møtested. Ny sam-
arbeidspartner for året var Ringerike Soppforening, og jakten 
etter spisesopper var så inspirerende at begge parter ønsket å 
fornye avtalen for 2019. 

DNT Ringerike hadde i 2018 tatt initiativet til et salgs- og 
byttemarked for turutstyr, arrangert på Hønefoss vgs i okto-
ber. Mange fikk innfridd sitt ønske for en billig penge denne 
dagen, men i 2019 vil byttedagen kombineres med KDU-
dagen på Friluftshuset. Forhåpentligvis vil flere møte fram.

kom deg ut – dagene

Kom deg ut – dagen 2018.  Bjørn Even Gulsvik og Cecilie 
Skrutvold fra Ringerike Soppforening.  Foto: DNT Ri.

Fra 2008 har DNT Ringerike arrangert «Kom deg ut - dag» 
to ganger i året. Arrangementene har skiftet sted, og i mange 
år var Petersøya et populært tilholdssted. Ofte har vi vært 
alene om arrangementet, mens vi andre ganger har alliert 
oss med andre friluftsorganisasjoner.

DNT Ringerike var i år representert på landsmøtet med 
Tom-Erik Bakkely Aasheim, Vibeke Tjøm, Hege Ballari 
Rindal, Karin Solberg og Karsten Lien. Vi fikk oppleve et 
interessant og opplevelsesrikt landsmøte preget av DNTs 
150-årsjubileum.

På fredag var denne gangen sommerforum arrangert i 
plenum, med interessante og tankevekkende temaer som 
hvordan skaper vi felles resultater i DNT og hvordan motar-
beide trakassering.

Selve landsmøtet var en svært rolig opplevelse – uten de 
store debattene vi har opplevd flere ganger tidligere. Ny sty-
releder ble Per Hanasand fra Stavanger, som etterfulgte Berit 
Kjøll fra Oslo. Sistnevnte har hatt vervet i seks år. I tillegg var 
dette landsmøtet det siste med Nils Øveraas som generalse-
kretær, etter fem år i stillingen.

Fredag kveld var vi invitert til Rådhuset i Oslo med ordfører 
Marianne Borgen som vertinne, etterfulgt av en forestilling 
på Latter på Aker Brygge.

Under festmiddagen på lørdag var Dronning Sonja, et av våre 
æresmedlemmer, hedersgjest. Hun kvitterte med å over-
rekke DNT ei gave bestående av 45 eksemplarer av tresnit-
tet “Kolåstind” som hun selv har laget. Disse blir nå solgt 

til inntekt for DNTs hyttefond, som skal være med og sikre 
DNT-hyttenes framtid ved å bidra til at DNT kan gjennom-
føre arbeid og oppgraderinger som organisasjonen ikke får 
løst ved dugnad.

Noen avsluttet landsmøtet med en tur på søndag til 
Vettakollen og DNT Oslos nye Fuglemyrhytta.

dnts landsmøte i oslo 
8.–10. juni 2018
av karsten lien

 Landsmøte i Oslo 2018. Fv Karin Solberg, Hege Ballari Rindal, 
Vibeke Tjøm.  Foto: Tom-Erik Bakkely Aasheim.
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Tom-Erik Bakkely Aasheim kom inn i DNT Ringerike som 
dataansvarlig i 2015; nå sitter han som leder på andre året. I 
2015 hadde han ikke fast følge, nå er han gift. Jo, her går det 
fort i svingene!

Mange forbauses over handlingstempoet ditt, Tom-Erik. 
Er du villig til å dele litt av privatlivet ditt?
«I februar 2016 traff jeg Maria gjennom «Tinder» som er 
en datingapp. Vi chattet i en uke før vi kunne treffes. Det 
skjedde på Manglerud, på restauranten «Hylla». Vi spiste 
vårruller, husker jeg. Må jo si det ble et lykkelig møte. I 
april 2017 flyttet Maria til Ringerike, og vi kjøpte oss hus på 
Tyristrand. I oktober sto bryllupet med fest på Løvlia.
Maria signaliserer at hun gjerne vil slippe til.

«Kanskje gikk alt veldig fort, men vi følte oss trygge på 
hverandre. Begge hadde vi forhold bak oss. Vi har til sammen 
3 barn å ta oss av, så vi er innstilt på at tilværelsen må struk-
tureres. Jeg synes vi allerede har lykkes. 

Tyristrand er et rolig og trivelig sted å bo. Tom-Erik har vokst 
opp på Ringerike, mens jeg kommer fra Bjørkelangen, men 
har bodd i Oslo siden jeg var 19.

Heldigvis er Tom-Erik veldig handy, og mye har skjedd med 
huset siden vi flyttet inn.  Har også tatt til oss en hund som 
vi har stor felles glede av.»

Begge er i full jobb. Tom-Erik er utdannet teknisk tegner og 
er ansatt som planforvalter og konstruktør i Ringerike kom-
mune. Maria er utdannet sykepleier fra Lovisenberg (ferdig 

i 2014) og jobber som avdelingsleder på Omsorgssenteret, 
Nes i Ådal.

Trives dere i jobben?
Tom-Erik: «Jeg jobber mest med friluftsprosjekter, noe jeg er 
veldig engasjert i. Det er et åpent arbeidsmiljø i kommunen, 
og jeg har relativt stor selvstendighet i hverdagen. Føler at 
jeg får brukt egne evner i jobben.»

Maria: «Jeg har tilleggsutdannelse i Organisasjon og ledelse 
og paliasjon (smertelindring). Har jobbet mye med men-
nesker ved livets utgang, og det har gitt meg større respekt 
for mine medmennesker og et dypere perspektiv på livet. Jeg 
trives godt i jobben på Nes Omsorgssenter, og foreløpig er 
ikke reiseveien plagsom.»

Er DNT Ringerike en hyggelig oppgave for dere?
Tom-Erik: «Året som har gått har jo vært ekstraordinært 
med mange arrangementer, men jeg er fornøyd med den 
vellykkede gjennomføringen. Mye må tilskrives den gode 
dugnadsånden i foreningen, og så lenge det samarbeides 
godt, er det både hyggelig og overkommelig å være leder.»
Maria: «Både Tom-Erik og jeg er glad i å gå turer, og vi 
trives i friluft. Er faktisk litt stolt over å ha gjennomført 
Vassfarstien i høst, 12 mil på 6 dager! 

Det er inspirerende å være koiesjef på Hovinkoia med så 
nydelige omgivelser, og håpet er at flest mulig vil besøke koia 
og oppleve den samme naturgleden som oss. 
Av Per H. Stubbraaten

tom-erik og Maria – årets par

tom-erik og Maria har vært svært synlige i jubileumsåret 2018, han som leder i dnt 
ringerike og hun som koiesjef på nye hovinkoia. i et intervju på kontoret vårt i osloveien 

ble vi litt bedre kjent med dem.

Tom-Erik og Maria på Vassfarstien, Sandvatnet. Foto: Selfie.
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Vår populære kontormedarbeider Hege Ballari Rindal 
realiserte på forsommeren en mangeårig drøm. Hun gikk på 
ski over Grønland, 600 kilometer på 26 dager. «En fantastisk 
tur som jeg uten betenkeligheter ville gjentatt hvis jeg fikk 
tilbudet». Hege forteller om en tøff og krevende skitur, men 
også om nye vennskap og en intens naturopplevelse. 

«Vi ble fraktet ut til brekanten fra byen Kangerlussuaq på 
vestkysten av Grønland. Deltakerne ble organisert i to lag 
med erfarne norske guider, og hver av deltakerne trakk sin 
egen pulk. Kvinnenes veide i starten 67 kg. I motvind og 
temperaturer ned til minus 37 grader fikk vi ingenting gratis, 
men jeg følte trygghet ved å vite at treningsgrunnlaget var 
i orden. Jeg hadde trent med bildekk og hadde krysset både 
Hardangervidda og Finnmarksvidda i løpet av vinteren.

Vi hadde gode soveposer og solid, nytt utstyr, men likevel 
opplevde jeg at den ene skosålen løsnet. Etter hektisk prø-
ving og feiling greide heldigvis den fingernemme guiden å få 
skrudd fast sålen. 

Temperaturen underveis var ikke plagsom, hverken på dagen 
eller natten. Riktignok fikk jeg frostknuter i ansiktet, tross 
kuldemaske, og leppene hovnet opp og sprakk, men mer ut-
fordrende var vinden. En gang løsnet bardunene slik at teltet 
nesten lettet. Dessuten blåste det motvind absolutt hele 
veien, og stormer tvang oss til å ligge værfast i tre døgn.

Isbjørn eller andre farer tenkte jeg ikke på der vi trasket 
over ensformige hvite snøvidder. Gleden ved å leve så tett på 
naturen økte etter hvert som vi mestret denne livsformen. På 
en måte levde vi i en boble uten kontakt med omverdenen 
i nesten en måned. Vi knyttet utrolige vennskapsbånd, og 
målet var å være bedre venner da vi gikk av isen enn da vi 
gikk på. Det klarte vi! Denne turen har på alle måter innfridd 
mine forventninger, og dessuten har jeg fått nye venner for 
resten av livet.  Hvis du har en drøm i livet og muligheter for 
å realisere den, er det ingen grunn til å vente!»

på opplevelsestur over grønland
per h. Stubbraaten

17. mai. På ettermiddagen løyet vinden,og turen kunne fortsette. Stans underveis med nasjonalsang, kransekake og dram.

Teltvenniner etter gjennomført dagsetappe. Foto: Privat.
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I Mikkjel Fønhus sitt rike 
22. – 29. juni 2019
Fønhusdagene arrangeres for sjette gang i år med arran-
gement på flere ulike steder i Sør-Aurdal. Uka starter med 
midtsommerfest på Piltingsrud gard lørdag 22.juni.

Søndag 23.juni er det Vassfardag på Skrukkefyllhaugen i 
Vassfaret. Denne dagen på Skrukkefyllhaugen har blitt en 
unik møteplass for alle Vassfarpatrioter. DNT Ringerike har 
alltid stand på Vassfardagen, og da er spelemannen Knut 
Myran fast inventar i teltet vårt.  Han opptrer med å spille 
”Ruggslåtten, et innslag som høver godt i Vassfaret. 
I samarbeid med DNT Valdres fortsetter programmet utover 
uka med flåteferd på Begna og stiåpning med overnatting i 
Fønhusgamma på Bagn Vestås.
Nytt i år vil være et arrangement ved Fønhuskoia lørdag 
29.juni i samarbeid med DNT Ringerike. Her vil det bli 
ulike aktiviteter og underholdning. For et mer detaljert 
program, følg med på nettsidene og Facebook. Velkommen 
til sommerdager i Mikkjel Fønhus sitt rike!

vassfaropplevelser.no, Facebook: Vassfaropplevelser
mikkjelfonhus.no, Facebook: Mikkjel Fønhus
valdres.dnt.no, dntringerike.no, www.piltingsrudgard.no 

«Dronningsteinen» er fra Hedalen
Sør Aurdal historielag sitt hefte Sagn og Soge fra 2018 inne-
holder et stykke om ”Dronningsteinen”, gaven til dronning 
Sonja på 80 årsdagen fra Den Norske Turistforening. Det 
er en statue i bronse av turdronningen som sitter på en stor 
stein og hviler. Den ble avduket i Slottsparken 4. juli 2018.
 
Det fortelles at steinen kommer fra et jorde på gården 
Skålebråten i Hedalen. Den veier 6 tonn, og det ble en 

utfordring å få den opp på lastebilen uten «en skramme». 
Kunstneren Kirsten Kokkin har en sterk tilknytning til 
Hedalen. Hun har atelier i bygda og er en god venn med 
eieren av Skålebråten. Det var der hun fikk ideen til å lage 
bysten av Dronningen.

Vassfarkoia – hva nå?
Som kjent brant Vassfarkoia ned natt til 9. mars 2018. Det 
har ikke vært mulig å finne noen fornuftig årsak til bran-
nen, og status i dag er at ruinene er ryddet, men vedtak om 
gjenoppbygging er utsatt.

Koia var fullverdiforsikret, men dessverre sliter DNT 
Ringerike med grunneiertillatelser for blåmerking over 
Sørbølfjellet. Vi håper det vil skje en avklaring både om mer-
king og Vassfarkoias skjebne i løpet av 2019.  Inntil videre 
leier DNT Ringerike Røde Kors-hytta på Veneli og er godt 
fornøyd med det.

Vassfarnytt
av kjetil Sudgarden

Skuespilleren Cato Skimten underholder under Vassfardagen 2018  Foto: Kjetil Sudgarden.

Kronprins Haakon Magnus holder tale for turdronningen. 
 Foto: Andreas Fadum.
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Gudmund Bakke fyller 70 år 27. desember 2018. Han har ledet 
våre kulturhistoriske vandringer med stor historisk innsikt og 
med glimt i øyet. GRATULERER MED DAGEN, GUDMUND!
Bildet er fra bautaen ved Borger. Foto: Marit Stubbraaten.

turopplegget 2019

Sommerturen 2019 går til Ryfylkeheiene. 
 Foto: Kjetil Sudgarden.
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av per h. Stubbraaten

Å etterfølge et aktivt og vellykket jubileumsår kan lett medføre en viss passivitet, men vi er 
oppmerksom på faren og har lagt et turopplegg som neppe står tilbake for fjorårets. 
i fjor innviet vi to nye koier, og i 2019 vil Friluftshuset i Åsa bli offisielt åpnet etterat 

det ble tatt i bruk i slutten av 2018.

Vassfarstien i to omganger: 
Den nymerka Vassfarstien ble gjennomført som en 7-dagers 
jubileumstur i 2018, men i år vil turen bli delt i to etapper. 
Den første halvdelen blir tilbudt i juni med Axel J. Holt som 
turleder, og den siste delen blir arrangert i september med 
Ole-Martin Høgfoss som turleder (se annonser). Hvis målset-
tingen er å gå alle etappene på Vassfarstien, vil deltakelse på 
de to turene være både enklere og mer sosialt enn å gå alene. 

Andre overnattingsturer: 
1. Sommertur til Ryfylkeheiene. Turen starter på 
Haukeliseter og går sørvestover i spennende terreng. Siste 
overnattingssted blir Stranddalshytta, og tilbaketuren skjer 
via maxitaxi. Turen varer i fem dager fra 28. juni, og turle-
dere blir Odd F. Tangen og Finn Granum. 
2. Topptur i Vang – for 16. gang! Turen er velkjent for de 
fleste, og turledere blir som de siste årene Karsten Lien og 
Knut Sørgaard. Vertskapet på Sørre Hemsing har bestemt seg 
for å nedlegge driften, så dette kan bli siste sjanse til overnat-
ting på den tradisjonsrike gamle gården. Hold av helga midt i 
august!

Lørdagsturer til Kongsberg, Drammen og Oslo i mai/juni:
1. Kongsberg: Tur til Hans Sachsen gruver og Jonsknuten. 
Dagen avsluttes med byvandring på historisk grunn og et 
lite måltid.
2. Drammen: Tur til Kjøsterudjuvet på Åssiden, en 1300 
meter lang revne i fjellet med 250 m stigning. Deretter kjører 
vi til Drammen sentrum, vandrer i elveparken og nyter 
kaffen der.
3. Oslo: Målet er den nye DNT-hytta, Fuglemyrhytta på 
Vettakollen. Vi går fra byen og inn i marka, akkurat som de 
gamle Christiania-borgerne gjorde på slutten av 1800-tallet. 
Turen er litt mer krevende enn de andre byturene.

Onsdagsturer med grøt:
1. Tur til Sørsetra 19. juni
2. Tur til Ellingseterkoia 14. august.
Vi håper mange vil sløyfe middagen denne dagen og heller 
delta på en felles grøtmiddag. Vi stimulerer appetitten med 
en behagelig skogsetappe til fots.

Historisk tur: 
Også i år vil Gudmund Bakke lede en historisk vandring for 
oss. Turen vil starte fra Sundvollen, gå opp Kleiva og inn til 
Retthelltjern. Å gå denne turen med og uten Gudmund er to 
forskjellige opplevelser. Ikke gå glipp av anledningen!
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