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Ringerikes Turistforening
– tillitsvalgte 2009 - 2010
Per H. Stubbraaten, leder
Ullerålsgaten 37D, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 24 83 · Mobil 908 61 879
Kjersti Hovland, nestleder
Vangsveien 32, 3514 Hønefoss
Tlf.: 32 12 39 28 · Mobil: 986 62 436
Torunn Mathisen, sekretær
Rabbaveien 39, 3515 Hønefoss
Tlf.: 32 12 65 75 · Mobil: 907 59 140
Erik Lunde, styremedlem
Bergveien 8, 3518 Hønefoss
Tlf. privat: 32 11 06 10 · Mobil: 404 68 770
Finn Granum, styremedlem
Færdenbakken 7,3514 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 34 17 Mobil: 411 61 033
Karin Solberg, varamedlem 
Hov allé 17c, 3515 Hønefoss
Tlf. privat: 32 12 52 13 · Mobil: 958 80 826
Karsten Lien, varamedlem 
Heradsbygdveien 151, 3518 Hønefoss
Tlf. privat: 32 14 42 11 · Mobil: 909 99 867
Rune Thorsen, varamedlem
Sundgt. 36, 3510 Hønefoss
Tlf. privat: 32 12 76 78 · Mobil: 905 77 811
Elfrid Akre Bækø, varamedlem 
Holleiaveien 244, 3533 Tyristrand 
Tlf. privat: 32 14 23 08 Mobil: 415 52 281

Gruppeledere
Seniorgruppa
Arnhild Ballangrud, Kirkeg. 1, 3520 Jevnaker 
Tlf. privat: 61 31 11 37 Mobil: 942 79 113
Fjellsportgruppa
Atle Bergsrud, Ullerålsgata 55, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 35 46 Mobil: 900 93 302
Barnas Turlag
Kontakt RT-kontoret, Tlf. 32 12 21 00

Koier
Buvasskoia
Koiesjef: Anton Brekka
Brekkebygda, 3534 Sokna. Tlf. privat: 32 14 67 31
Grønknutkoia
Koiesjef: Jan Fredriksen
Snarum, 3370 Vikersund. Tlf. privat: 32 78 26 73
Hovinkoia
Koiesjef: Elfrid Akre Bækø
Holleiaveien 224, 3533 Tyristrand
Tlf. privat: 32 14 23 08
Storekrakkoia
Koiesjef: Finn Granum
Færdenbakken 7, 3514 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 34 17 Mobil: 411 61 033
Tjuenborgkoia
Koiesjef: Alf Elling Omholdt
Gardhammertoppen 12, 3534 Sokna.
Tlf. privat: 32 13 15 96 · Tlf. jobb: 32 17 13 00
Mobil: 975 21 517
Vikerkoia
Koiesjef: Ole Henrik Brekke
Hengsleveien 33, 3515 Hønefoss
Mobil: 922 86 629
Vassfarkoia
Koiesjef: Arne Holth
Loveien 7, 3514 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 26 58 Mobil: 959 28 811 

Bakre rekke, fra venstre: Rune Thorsen,
Karin Solberg, Finn Granum, Elfrid Akre
Bækø, Karsten Lien.
Sittende foran: Vibeke Tjøm (daglig leder av
RT), Per H. Stubbraaten (leder av RT),
Torunn Mathisen. Ikke til stede: Erik Lunde,
Kjersti Hovland.
Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Forsidebilde: Trollfossen (langs stien mellom Buvasskoia
og Storekrakkoia). Foto: Ole-Martin Høgfoss, mai 2009.

Bilde til høyre på forsiden:  To små jenter på vei til 
Gyrihaugen, Barnas Turlag 10 år 2009. 
Foto: Dagny Sjursdotter.

RT-styret 
2009 - 2010

Koiepriser Gjelder fra 1. januar 2010

Losji inkl. brensel og propan Medlem Andre
Voksen 185,- 285,-
Barn født 1998 - 2006 Gratis 145,-
Barn født 2007 el. senere Gratis Gratis
Dagsbesøk / teltere Medlem Andre
Voksen 55,- 70,-
Barn født 1998 - 2006 Gratis 35,-
Barn født 2007 el. senere Gratis Gratis

Tilbud for skoleklasser og andre grupper gjelder etter
avtale, og fra mandag til fredag. 
Avtale gjøres med Vibeke Tjøm på telefon 
926 64 825.
Betaling kan gjøres kontant eller med betalingsgiro. Beta-
lingsfrist er 14 dager etter besøk. 
Purregebyr kr 50,-.
Verdi-bong utstedt av DNT Oslo og Omegn gjelder ikke på
våre koier.

DNT-standardnøkkel
DNT-standardnøkkel passer til alle vår koier.
Denne kan fås på RT-kontoret mandager og
torsdager mellom kl. 16.00 - 19.00 eller hos
Norli i Kuben. Depositum for DNT standard-
nøkkel er på kr. 100.- Gyldig medlemskort i
DNT må fremvises ved utlevering. 
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Det mest gledelige i 2009 har vært medlem-
søkningen. Vi har nå 1975 medlemmer i Ring-
erikes Turistforening, og et nytt tusentall er
forlokkende nært. Med dette tallet er vi defi-
nitivt i kategorien mellomstore foreninger i
DNT, og fusjonsspøkelset (les Buskerud
Turistforening) er ikke lenger truende.
Som organisasjon fungerer Ringerikes Turist-
forening svært godt. Styret gjør jobben sin, og
til alles tilfredsstillelse har vi greid å øke stil-
lingsprosenten til daglig leder. Hjemmesida
vår blir stadig viktigere, og her gjør web-
redaktør Ole-Martin Høgfoss en uvurderlig
jobb.
Oppslutningen om turene våre peker fortsatt
oppover. At seniorene er de flittigste vand-
rerne, trenger ikke å være et svakhetstegn,
men det hadde vært hyggelig og få med flere
unge. Kanskje kan den nye lederen i Fjell-
sportgruppa trekke med seg nye folk?
Vi må ellers innse at det er et lite vakuum i

ungdomsrekrutteringen, og jeg skulle ønske vi
hadde kapasitet til å starte en DNT ung-
gruppe. Herved oppfordres unge entusiaster til
å melde seg!  En god begynnelse er det når vi
i 2010 satser på å følge opp DNTs initiativ,
OPPTUR. Dette er et turopplegg som lokal-
foreningene arrangerer på samme dato, 5. mai,
og målet er å få flest mulig 8. klassinger opp
på en fjelltopp. Om alle brikker faller på plass,
kan vi invitere alle 8.klassinger på Ringerike
til en opplevelsesrik topptur.
RT hadde satt både kanoturer og sykling på
programmet i 2009, men ingen av aktivitetene
tok helt av. Vi var også bidragsytere i en ny
sykkelguide for Ringerike, Hole og Jevnaker.
Dette ga oss mye gratisreklame, så kanskje
oppslutningen om slike turer kan bli bedre i
2010?
Vi ser store fordeler ved å være medlem av en
stor friluftsorganisasjon som DNT. Et stinett

på 20 000 km og mer enn 450 hytter står hele
tiden til vår disposisjon, men i RT bidrar vi
også selv til å øke antallet hytter. Nå føler vi at
Vassfarkoia, som ble åpnet i 2007, er godt inn-
arbeidet, og den blåmerka stien til Storekrak
begynner å sette seg. Nye planer er imidlertid
i støpeskjeen: Ei sikringsbu på Storekrak bør
se dagens lys i 2011, og enda mer fantastisk –
ei ny koie kan bli reist ved Strøen. I alle fall
føler jeg at vi en gang for alle har erobret
Vassfaret som turområde.
Som brukere av Krokskogen og Nordmarka
kan vi glede oss over den nye og miljøretta
Markaloven, og den nye Naturmangfoldloven
ønskes også velkommen. Reguleringen av
naturinngrepene gir oss som friluftsorganisa-
sjon mulighet til å formidle et rikt friluftsliv

med enkle midler, et friluftsliv der vi kan
realisere drømmer og bedre livskvalitet og
helse. 
Jeg takker medlemmene for positiv turopp-
slutning og god dugnadsinnsats i 2009. For de
som ikke hadde tid til å delta i 2009, er mulig-
heten der i 2010. Kom og bli med på
spennende turer der vi sammen kan nyte de
gode øyeblikkene i naturen.

Med turhilsen     
Per H. Stubbraaten 
Leder i RT

stubbraaten@bluezone.no

Skauleispost Merknad Kart Kartref.

1 Dugurdsnatten trig.pkt 770 m Strømsoddbygda 1715 I 393 848

2 Slåtteberget trig.pkt 504 Vikerfjellet 690 832

3 Lemostangen Naturreservat Holleia - Krokskogen 692 587

4 Hølkollen 100 m vest for trig.pkt Vikerfjellet 455 945

5 Kollsjødammen 70 m ut på dammen Strømsoddbygda 1715 I 508 891

6 Urdhogget trig.pkt 309 m Holleia - Krokskogen 525 613

7 Fjøsvikfjellet Varden Sperillen 1815 IV 631 906

8 Vælsvannsdammen trig.pkt 409 m Sperillen 1815 IV 575 821

9 Gunhildåsen trig.pkt 554 m Hønefoss 1815 III 579 728

10 Haugbråtåkollen trig.pkt 406 m Vikerfjellet/Sperillen 629 845

11 Grønknuten Krøderen 1715 II 505 707

12 Pershusfjellet trig.pkt 649 m Nordmarka 836 733

13 Dugnad

14 Bølgensetra Gml. setervoll Oslo Nordmark 769 718

15 Hvalsknatten trig.pkt 601 m Holleia - Krokskogen 585 483

Skauleis- og
Superskauleismerket
Ringerikes Turistforening 2009 -2010

Skal du ta Superskauleismerket, må du ta alle skau-
leispostene i perioden 1. oktober 2009 til 30.
september 2010. Skauleismerket oppnås ved å ta 10
skauleisposter, eventuelt 10 annonserte RT-turer
eller en kombinasjon av dette.

Følgende godtas som dugnadsinnsats til Superskau-
leismerket:
- Deltakelse på en av de annonserte dugnadene i
foreningen.
- Deltakelse på tilsvarende dugnader, attestert av
dugnadsansvarlig..

Leder 

Per H. Stubbraaten på tur i Dolomittene, sommeren 2009. Foto: Ragnar Spiten.
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Storekrakkoia i Vassfaret feiret femtiårsjubileum som turistkoie i 2009, og Ringerikes
Turistforening markerte dette med å innby til jubileumstreff lørdag 29. august.

ubileumstreff på RT-koia
Storekrak

Vedrørende historien til Storekrakkoia i Bogen.
Av: Finn Granum (koiesjef Storekrakkoia), finngranum@yahoo.no 

Ut fra nye opplysninger, bl.a. fra kilder i Flå og en RT-brosjyre fra året 1962,
ser det ut til at dagens koie ikke har vært et gammelt seterhus slik det ble
oppgitt i forrige utgave av Skauleisposten. Dagens koie har nok vært
benyttet mer som jaktbu enn seterbu. Seterdriften på Storekrak opphørte
antagelig rundt år 1900. En hyttenabo forteller at ei løe sto ved bekken øst
for koia på 1930-tallet. Vi vil samle de nye opplysningene til en artikkel i
neste utgave av Skauleisposten. 
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Nærmere 50 sporty turfolk og hyttenaboer
trosset vær og vind og møtte fram på seter-
vollen foran koia, hvor jubileumsarrange-
mentet gikk av stabelen. Her ble gjestene hilst
velkommen av koiesjef Finn Granum, som
oppfordret alle til å bli med på en musikalsk
dugnad i beste turistforeningsånd. Og med
Axel Holt som forsanger sang gjestene seg
gjennom den historiske jubileumskavalkaden
til trekkspillarrangement av Tor Didriksen fra
Kongsberg og Omegns Turistforening. Koie-
sjefen bandt kavalkaden sammen med muntre
skråblikk på Storekrak før og nå. Han karakte-
riserte bl.a. Storekrak som ei koie med sjel og
god, gammaldags hyttesjarm og reklamerte
med to solnedganger på sommerstid og fine
blåmerka løyper fra Storekrak til nabokoiene
Buvasskoia og Vassfarkoia.

Et høydepunkt i programmet var Gudbjørg
Fønhus Stensruds kåseri om faren Mikkjel
Fønhus. Hun må ha arvet farens fortellerevne,

og fortalte så levende og engasjert om faren,
forfatteren og naturverneren Mikkjel Fønhus at
vi så ham for oss i alvor og skjemt.

Fra egne rekker underholdt Axel Holt med et
knippe muntre skauleishistorier, og Kjetil
Sudgarden fortalte om den ukjente maleren i
Vassfaret, som før krigen holdt til i ei stein-
hytte mens han malte bilder med Vassfarmo-
tiver. Denne maleren har vist seg å være Nils
Tandberg fra Ringerike, og steinhytta han
bodde i, har gitt navn til Steinhyttevatnet
(Steinbuvatnet på eldre kart), som ligger ca 2
km fra Storekrak.

En hyggelig overraskelse var det at hyttenabo
og grunneier Elling Fekjær ba om ordet og
overrakte en bokgave og takket for godt
naboskap og nyttig løypemerking i området. 

Før og etter det to timer lange jubileumspro-
grammet kunne gjestene kose seg med pølser

og sommerkoteletter, stekt på bålpanne. Varm
kaffe og hjemmebakst, levert av styret i Ring-
erikes Turistforening, smakte også godt før de
frammøtte ruslet på setervei ned mot bilene.

Værgudene spilte så pass på lag med oss at de
første regndråpene ikke kom før koiesjefen
takket for frammøtet og ønsket god tur hjem. I
pakt med den metereologiske rammen rundt
jubileumsarrangementet konkluderer vi med å
si ”Vel blåst!” til koiesjefen og hans gode
hjelpere. Og- de gode hjelperne var: Marit
Stubbraaten, Kjetil Sudgarden, Tor Didriksen
og Axel Holt.

Av: Marit Stubbraaten, 
audmarit.stubbraaten@hotmail.com
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Per H. Stubbraaten (t.v.) takker
Elling Fekjær for bokgaven til
Storekrakkoia.

Gudbjørg Fønhus Stensrud kåserte
om sin far Mikkjel Fønhus.

Kjetil Sudgarden introduserte
Gudbjørg Fønhus Stensrud.

Koiesjef Finn Granum
åpner jubileumstreffet
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Av: Axel J. Holt, axel@holt.no

Skauleis til fjells? Hva er dette
for uttrykk, dette ”skauleis”?
Skau, skog. Velkjent. Men
skau-leis, hva er ”leis”? Gamle
folk sa vel like ofte
”skauleies”, de fulgte leia
(leden, stien, veien) gjennom
skogen og i vårt tilfelle til
fjells. Einar Gerhardsen sa det
slik: ”Veien til fjellet går
gjennom skauen.” Han var
fortrolig med uttrykket
”skauleis til fjells”.

Lettskyet dag i juli. Litt kjølig,
tidlig morgen. Jeg er på vei ut
av Hønefoss, til fots oppover
forbi Veien skole, Leiv Vidar og
Veiginfeltet. Krysser over E 16.
Lite trafikk. En og annen i bil
eller på sykkel ned fra Herads-
bygda på vei til jobb. Ved vann-
tårnet tar jeg bratt opp og
kommer inn på blåmerket sti
bak husrekka. Jeg går skauleis
til fjells.

De som ledet Den Norske
Turistforening i mellomkrigs-
tida var veldig klar over at en
fjelltur ikke var mulig for alle. Korte ferier,
lave lønninger og forholdsvis dyre reisemåter
skapte et sosialt skille. Noen hadde råd til
fjelltur med tog eller buss til pensjonat eller
hotell. Andre hadde både egen bil og hytte.
Mens atter andre fikk ordne seg som best de
kunne med telttur på skauen. Hva om en la
opp et nett av merka stier og enkle overnat-
tingsmuligheter mellom byen og fjellet?

Selv om jeg har vært gjerrig med vekta,
merker jeg jo sekken der jeg nærmer meg
Heggelia på Veme. Første hovedrast er
Kroktjern, da har jeg gjort en drøy tredjedel
av dagens tur. Men ennå er det noe tid før jeg
får fri sikt mot Tjuenborgen med dagens mål,
koia. Sti veksler med vei. Etter Bjønndalen er
jeg virkelig i de dype skoger og tar dagens
andre hovedrast ved Svarttjernet. Jeg går
skauleis til fjells.

Rustad, Onsager, Andersen-Aars. Leser du
gammel turistforeningslitteratur, støter du
borti disse navnene. De så for seg muligheten
for at nye store grupper av befolkningen skulle
få muligheten til å nyte vandrerlivet, både mot
fjellet og på fjellet. Koienettet til RT er et
resultat av dette. Vikerfjellet, på samme måte
som Norefjell og Blefjell er ”lokalfjellet” for
den store befolkningen i Østlandsbyene.

Stiene lå jo der, tråkket som de var i genera-
sjoner av høggere og kjørere, seterfolk og
jegere. Planer ble lagt, stier merket og skiltet,
koier ble bygd. Den siste koia som RT bygde
var Storekrak, ferdig i 1959. Så stoppet det
hele opp. Besøkstallene på koiene våre dalte.
Det var ikke lenger så folksomt på blåmerket
sti. Velstands-Norge endret ferievanene til bil
og sydentur.

Stien snirkler seg opp bratta mot Fjellan-
vollen. Det er varmt og ikke helt fritt for
insekt. Noen dager har gått siden starten nede
på Hønefoss. Målet i dag er Storekrak. I
solveggen på bua ved Fisketjern er det av med
sekk og mer til, før det kjølige vannet gjør godt
mot en mødig kropp. Til nå har jeg fulgt blå-
merkinga, men etter Storekrak blir det anner-
ledes. Jeg går skauleis til fjells.

Nå og da, ikke ofte men likevel, treffer jeg på
folk som tar de lange vandreturene. Jo da,
Oslo – Jotunheimen har flere gått, og ruta si
legger de gjennom koiestrøket vårt. Men nord
for Storekrak må en planlegge nøye og helst
gjøre seg kjent på forhånd med veien videre.

Ettermiddag i de store skogene mellom
Hedalen og Reinlifjellet. Veier, nesten gjen-
grodde stier, hyttegrender. Så krysser jeg

utløpsoset fra det store vannet
Høvren og har neste rast i
sikte, naustvollen på nordre
stranda av vannet. Det ble
langt i dag. Altfor langt. Etter
at Søbekksetra stengte blir det
å starte fra Storekrak med
morgensola - kanskje helst litt
før og ialle fall ikke seinere
enn klokka seks. Men dagens
mål, Høvreslia med bestilt
utleiehytte og mat er like oppe
i bakken her. Joda, det er
langt og jeg går skauleis til
fjells og mer enn det: Jeg er
på veien videre.

1994 hadde RT en skikkelig
langtur på programmet:
Hønefoss – Jotunheimen.
Tallet på turdeltakere varierte
for ikke alle gikk hele veien.
Men én fullførte fra Søndre
Torg til Galdhøpiggen, Trond
Olav Vassdal. Han har som
kjent også seinere lagt ut på
skikkelige langturer. Så det å
legge ut på lengre turer er
ingen ukjent tanke for oss i
RT. Men veien videre krever
tilrettelegging. Vassfarkoia er
et steg i riktig retning. Og for

de av oss som var på RT’s høstmøte sist
november, klang det liflig musikk i våre ører:
Planer om ny koie ved Strøen, øverst i
Vassfaret, Fønhuskoia! Plutseligt kan veien
videre være innen rekkevidde.

Et gammelt ord sier at ”mens graset gror, dør
kua”. RT-turen i 94 kunne ikke gjennomføres
slik i dag. Søbekksetra er stengt, driften i
Høvreslia er nedlagt. Sist jeg gikk denne strek-
ningen måtte jeg østover om Hellebekkseter.
Flott sted, men en krokvei. Mens interessen
for slike lange turer er økende, forsvinner
tilbudet om mat og seng. Å drive overnatting
utenom de store turiststedene er nemlig
tvilsom butikk. Selv har jeg gått veien videre
flere ganger, og jeg håper å kunne ta denne
veien videre også i årene som kommer. Men
for de fleste er et strekk som for eksempel
Storekrak - Hellebekkseter, rundt 15 timer, i
lengste laget som én dagsmarsj.

Planene om ei koie ved Strøen, Fønhuskoia, er
fortsatt planer. Riktignok er betingelsene for å
kunne realisere prosjektet svært gunstige, uten
at jeg har forutsetninger for å gå i detaljer.
Med virkeområdet mellom Oslomarka og
Jotunheimen sitter RT faktisk med nøkkelen
til veien videre. La oss bruke nøkkelen, åpne
døra og ønske velkommen til veien videre!

Skauleis til fjells – VEIEN VIDERE
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Mikkjel Fønhus (1894-1973) var en av Norges
mest folkekjære forfattere. Med mer enn 59
boktitler, oversatt til tilsammen 10 språk – har
han skrevet seg inn i norsk litteraturhistorie
med sine usedvanlige levende naturskildringer
og sin imponerende evne til å beskrive dyrs liv
og skjebne.

Han hadde en sjelden ydmykhet i møtet med
naturen, og var langt forut for sin tid i å tenke
miljø og naturvern. Han så hvordan alt i
naturen, ned til den minste lille insekt og
plante, er en del av helheten. Og at ingenting
kan utryddes uten at det skaper ubalanse i
naturen.

Mikkjel Fønhus ble født i Sør-Aurdal i
Valdres, og bortsett fra et par korte perioder i
hovedstaden og sine mange reiser rundt
omkring i verden – bodde han hele sitt liv her.
Mange av hans bøker utspiller seg i nærmil-
jøet, i Vidalens og Vassfarets urørte natur, som
i dag i stor grad er gjort til naturvernområder.
Det blir nå tatt initiativ fra lokalt hold til å
bringe Mikkjel Fønhus fram i lyset igjen. Det
siste halvåret har en gruppe bestående av
personer fra Sør Aurdal kommune, det lokale
kulturlivet, familien til Mikkjel Fønhus, lokalt
næringsliv og lokale ildsjeler – arbeidet med
idéer for å bringe Mikkjel Fønhus og hans for-
fatterskap fram i lyset igjen.

Idéene og prosjektene er mange, entusiasmen
i gruppa stor. Det hele begynte med en nord-
lending som kom til Sør Aurdal. Og noen
ganger må man kanskje komme utenfra, og se

noe utenfra – for å se verdien av det. Og han
kunne ikke skjønne at ingen hadde gjort noe
mer ut av navnet Mikkjel Fønhus og ut av
Vassfaret – når det er et av Norges store for-
fatternavn, og et forfatterskap som har dybde
og innhold som er enda mer aktuelt i dag enn
den gangen. Og Vassfaret, med sine mange
historier, trolske skoger og unike natur. Han
kunne ikke skjønne at ingen så potensialet og
mulighetene som lå her, og hvor mye Mikkjel
Fønhus forfatterskap kunne ha å gi mennesker
i dag. Nå når kanskje mennesker mer enn
noensinne trenger stillheten og harmonien i
naturen, når det mer enn noensinne trengs å
verne om naturen og miljøet og dyrelivet. Og
det var opplagt at det å føre Mikkjel Fønhus
navn fram i lyset igjen, det var noe som måtte
skje i Mikkjel Fønhus ånd, og i samråd med
hans familie.

Nå har det første resultatet av dette arbeidet
blitt ferdig i form av et eget nettsted,
www.mikkjelfonhus.no , der materiale om
Mikkjel Fønhus og hans forfatterskap er gjort
tilgjengelig. Her finner man informasjon om
bøkene han skreiv, om livet hans og om hva
han brant for. Siden er utviklet av det lokale
firmaet Jai Design, og er støttet økonomisk av
bedrifter i nærområdet rundt Vassfaret; Natur-
fokus, Hedda Hytter og Vassfaret Kursgård.

www.mikkjelfonhus.no vil være et levende
nettsted for alle Mikkjel Fønhus entusiaster og
naturelskere. Mange privatpersoner i lokalmil-
jøet har helt sikkert liggende upublisert
materiale om Mikkjel Fønhus; bilder, brev o.l.

Nettstedet vil også være en kanal for å samle
slikt materiale. For å ivareta historien om
Mikkjel Fønhus og hans forfatterskap. Men
enda viktigere for å ivareta hjertesakene hans
– for å ivareta naturen og dyrelivet – den
kloden vi lever på. Det budskapet Mikkjel
Fønhus formidlet gjennom sitt liv og sitt for-
fatterskap – er minst like aktuelt i dag.

(Pressemelding)

Første resultat av Fønhusgruppen
– www.mikkjelfonhus.no

FØNHUSGRUPPEN fra venstre på bakerste
rekke: Rigmor Brenden (ildsjel fra Hedalen),
Arild Haglund (skogbrukssjef i S.-A.
Kommune), Kåre Helland (ordfører i S.-A.
Kommune), “en nordlending i Sør-Aurdal”
Kundan Rockstad fra Vassfaret Kursgård, Else
Turid Storsveen, (levekårskomiteen i S.-A.
Kommune). Fra venstre på fremste rekke.,
Amund Stensrud (barnebarn til MF),
Gudbjørg Fønhus Stensrud (datter til MF),
Åse Østgård Hagen fra Valdresmusea Disse
var ikke tilstede da bildet ble tatt: Magne
Stensrud, (barnebarn til MF), Anne Strand
Moen fra Valdres Natur- og Kulturpark,
Harald Arne Haugen fra Hedda Hytter, Arne
Erik Fønhus fra Valdres Næringshage. 
Bildet er tatt på “Nissebakkin”, Mikkjel
Fønhus sitt hjem.
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Ringerikes
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag Seniorgruppa

Lørdag 30.-søndag 31. januar. RT.
Overnatting under åpen himmel. Vi møtes på parkerings-
plassen på Ringkollen lørdag kl 1500. Vi rigger leir ikke langt
fra parkeringsplassen før vi går en liten skitur. Deretter blir
det bål og hygge hele kvelden! Det blir servert 3 retters
middag tillaget på bål.
Utstyr: Varme klær, god sovepose og liggeunderlag. (Ta
kontakt for utfyllende utstyrsliste)Pris: ca kr 100.- for maten.
Turleder: Kjersti Hovland. For mer informasjon, ta kontakt
med turleder på telefon 98 66 24 36 
eller khovland2000@yahoo.no 
Påmelding innen tirsdag 26. januar. 
Velkommen med på en opplevelsesrik helg hvor vi ikke skal
fryse!

Lørdag 6. februar. Alle grupper.
Kom deg ut-dagen på Tosseviksetra kl 1100-1400. Der skiløy-
pene går ut fra setra, vil RT ha stand. Her blir det grilling,
smørestasjon hvor vi gir faglig veiledning, og salg av kart og
enkle turartikler. Vi instruerer de minste i skiteknikk, og det
blir også lagt opp ei enkel rundløype med naturspørsmål. Alle
yngre deltakere vil få premie. Vi tror folk i alle aldere vil ha
utbytte av en stopp på vår stand før de går videre på tur. Kart:
Turkart Vikerfjell. Mer informasjon får du hos Per H. Stub-
braaten, tlf. 32 13 24 83 eller 90 86 18 79 eller Vibeke Tjøm,
tlf 92 66 48 25.

Tirsdag 9. februar. ST.
Vi håper på nok snø og tar en tur fra Retthelltjern på Krok-
skogen. Vi følger ytre løype nordover om Lårviktjern og
Skardtjern. Videre går det opp mot Gyrihaugflaka og så ned til
Fjeldsetra og til Retthelltjern. Frammøte ved parkering ved
bommen på vegen til Retthellsetra. Turleder møter her kl
1030. Avreise fra Tippen kl 1000. Husk at bompenger til
Dronningvegen er kr. 20. Kart: Turkart Holleia-Krokskogen.
Turleder er Finn Abildgaard som har tlf. 32 15 81 76.

Søndag 14. februar. RT.
Skitur i Ringkolltraktene. Avreise fra Tippen kl 1000 i privat-
biler. Denne skituren blir en ikke altfor lang tur, men snø-
mengden og føret avgjør hvor vi går. Denne gangen lager vi bål
og har en god, lang pause, så ta med varmt tøy til rasten. Mulig
rute er Ringkollen – Spålen – Langvassbrenna – Mosjøen –
Ringkollen. Kart: Holleia - Krokskogen eller Oslo Nordmark
Vinter. Turleder: Ingrid M Nordgård, tlf. 32 12 47 25.

Tirsdag 16. februar. ST.
Skitur på Holleia i området Engeln-Lerbergseter. Vi følger
oppkjørt løype, som er meget flat, til Lerbergsetra. Her tar vi
kafferasten før vi går tilbake. Frammøte på Tippen kl 1000 for
avreise med privatbiler. Kartet er Holleia-Krokskogen.
Turleder er Brit Olaug Monserud som har tlf. 32 11 03 92. 

Søndag 21. februar.  RT.
Skitur Mylla rundt. Fin rundtur med start fra parkerings-
plassen mellom Ølja og Trantjern.  Kupert løype med stig-
ninger og utforbakker på nordsiden av Mylla; flat løype langs
veien på sørsiden.  Fremmøte ved Essostasjonen i Haugerenga
på Jevnaker kl. 10.30 (fra Tippen kl. 10.00).  
Kart: Oslo Nordmark Vinter.  Turleder er Arnhild Ballangrud, 
tlf. 61 31 11 37 eller 94 27 91 13.

Tirsdag 9. mars. BT.
Eventyrstund ved Kolltjern på Ringkollen. Barnas Turlag
inviterer alle, barn, ungdom og voksne til en stemningsfull
eventyrstund ved Kolltjern. Vi lager bål, vi griller pølser og
serverer varm saft og kaffe (spanderes av foreningen). Her
kommer det til å skje litt av hvert skal vi tro eventyrfortelleren
Axel. Husk godt med klær og sitteunderlag. En hodelykt kan
også være kjekt å ha med seg. Vi møtes ved Kolltjern kl. 1800.
Løypa fram til Kolltjern blir merket med fakler like ved par-
keringsplassen der skiløypa til Mosjøen krysser vegen. Alter-
nativt kan du følge løypa fra parkeringsplassen på Ringkollen
eller lysløypa fra Ringkollen. Kart: Oslo Nordmark vinter. Se
for øvrig annonse i Ringerikes Blad. 
Mer informasjon kan du få hos Axel Holt, tlf. 99 61 22 22 eller
hos Karin Solberg, tlf. 95 88 08 26. 

Fredag 12.-søndag 14. mars. RT.
Skihelg på Vassfarkoia. Kjetil og Arne inviterer til skiturer i
området lørdag og søndag. Vær og føre bestemmer lengden
på turene. Generelt vet vi nå at det er ypperlige forhold og
løyper rundt Vassfarkoia. Det blir som vanlig full pensjon og
hyggekvelder både fredag og lørdag. Deltagerne trenger bare
å ha med ski, dagstursekk, termos, lakenpose og nok egne
klær til fjelltur. Pris for hele helga er kr. 900. Kart: Turkart
Sør-Valdres eller tur- og fritidskart Flå kommune. Avreise fra
Tippen kl 1700. Påmelding innen 1.mars til Arne Holth, 
tlf. 95 92 88 11 eller Kjetil Sudgarden, tlf. 93 43 78 60. 

Lørdag 13. mars. FRT/DOT.
Isklatring Hyggen. Her vil vi vise litt og alle som har lyst kan
prøve litt. Vi har 3 fine plasser med is i Hyggen: Kinnartangen,
Ovnerud og Hyggen. Det kommer helt an på isforholdene,
men vi tror at vi drar til Ovnerud. Her er det plass til ca. 3 tau.
Og det er ikke så vanskelig.
Koordinatorer: Maria Algers Bakken og Harald Bakken.
Avreise fra Tippen kl. 1000
Påmelding innen 11. mars til: Maria Algers Bakken, 
tlf. 93 40 41 16, e-post : malgers@hotmail.com eller Harald
Bakken tlf. 91 53 36 35, e-post: bakken_harald@hotmail.com

Lørdag 20.-søndag 21. mars. RT.
Skitur til Storekrak. Felles avreise fra Tippen kl 0900. Vi går
fra parkeringen nær Buvannet til hytta Storekrak hvor vi over-
natter. Det er en flott tur med høydeforskjell på ca 800 meter.
Turen er bare 12 km, men det kreves likevel at deltakerne er
i rimelig god form og kan bære litt tung sekk. Vi følger skogs-
bilveien mot Trollfossen og går over til Fisketjernet før vi sklir
ned til Storekrak. Utstyr: Fjellski, vindtette og varme klær.
Vindsekk, spade, sovepose, liggeunderlag. (Ta kontakt for
utfyllende utstyrsliste). Ta med brødmat. Turleder ordner
middag. Kart: Vikerfjell. Pris: Ca. kr. 350 inkl transport og
middag. Turleder: Kjersti Hovland. For mer informasjon, ta
kontakt med turleder på telefon  98 66 24 36 eller
khovland2000@yahoo.no Påmelding innen søndag 14. mars.
Velkommen med på en flott tur i et av våre nærmeste høg-
fjellsområder! 
Tirsdag 23. mars. ST.
Vårskitur på Vikerfjell. Turen går fra Lykkrosmyra og opp til
Tjernsringen og Kjølfjell. Føret bestemmer turens muligheter.
Avreise fra Tippen kl. 1000. Kart: Vikerfjell. Turleder er Erik
Monserud som har tlf. 32 11 03 92.

Onsdag 24. mars. RT.
Årsmøte i Ringerikes Turistforening kl. 1900, 
se annonse i Ringerikes Blad.

Tirsdag 13. april. RT.
Ambassadørkurs. Har du ledet turer før eller har lyst til å bli
turleder, passer dette kurset godt for deg. RT-kontoret kl. 1800.
Kursledere: Ingrid Nordgård, Odd Tangen, Finn Granum, Axel
Holt. 
Påmelding innen 8.4. 2010 på RT-kontoret.

Onsdag 14. april. RT.
Førstehjelpskurs – grunnleggende førstehjelp.
Passet ikke kurset i høst, har du muligheten nå! Kurset holdes
på Ringerike VGS og starter kl. 1800.
Kursleder: Anders Auke.
Påmelding innen 8. 4. 2010 på RT-kontoret.

Fredag 30.-lørdag 1. eller søndag 2. mai. RT.
Skitur Hardangerjøkulen. Vårskitur på Hardangerjøkulen er
noe av det fineste man kan oppleve! Vi tar tog opp til Finse
fredag ettermiddag kl. 1737, og overnatter på Finsehytta.
Lørdag kan vi starte rett etter frokost opp mot Hardangerjø-
kulen. Kommer etter hvert til Røde Kors-hytta like ved toppen,
og er været bra kan vi følge kvistet løype over hele breen og
komme ned lengst vest på Finsevannet. Da er det ca 4 km
igjen til hytta og de som synes at de må reise hjem lørdag har
tid til å rekke toget tilbake til Hønefoss.  De som ønsker å bli,
kan glede seg til en hyggelig kveld på Finsehytta med god for-
pleining og skitur også neste dag. Lørdag er både Axel  Holt og
Ingrid Nordgård turledere, søndag er det bare Axel.. Pga over-
natting på Finsehytta må vi ha bindende påmelding innen
onsdag 14.april. Alle må kjøpe togbilletter selv. Kjøp i god tid,
så får dere kanskje til minipris! Kart Finse, eller Hardangerjø-
kulen. Tlf Axel: 99 61 22 22, Ingrid: 32 12 47 25 eller 98 04
72 15. Husk lakenpose, lett innetøy og ordentlig vinterfjellut-
styr, samt solkrem med høy faktor. Alt er mulig av vær på
denne tiden på Finse. Pris: togbilletter, og overnatting med mat
på Finsehytta ett eller to døgn. Flere opplysninger fås ved hen-
vendelse til turlederne.

Tirsdag 4. mai. ST.
Historisk rusletur  fra Nikkelverket (Nakkerud/Tyristrand)
over åsen til Bergan og Bygdetunet på Svenskerud. Returen
går tilbake til Åsterud gård. Parkering ved Åsterudtjernet
kl.1000. Kart: Turkart Holleia - Krokskogen, kartblad Tyri-
strand 1:25.000. Turleder er Kaare Fleten, tlf. 32 14 25 66
eller  97 41 21 25. Avreise Tippen 0930.

Tirsdag 11. mai. ST.
Hensmoen. Vi rusler en runde på Hensmoen sør for industri-
feltet på kjerreveier og stier – ved Storetjern og Vesletjern. Vi
tar også med oss litt av Hen øst. Frammøte på Tippen kl 1000
for avreise i privatbiler. Kartet er Holleia-Krokskogen. Turleder
er Erik Monserud, tlf. 32 11 03 92. 

Onsdag 19. mai. RT.
Bynær kveldstur i Livmarka. Vi møtes på Tippen kl 1730 og
kjører til Hvalsmoen, der vi parkerer på sørsiden. Herfra tar
vi oss ut i terrenget på en fin sti langs jernbanelinja. Deretter
klatrer vi bakkene mot Vestern, svinger mot Livmarka og

Tur- og aktivitetsprogram 2010
Ringerikes Turistforening
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returnerer til bilene. Rast ved elva. Ca. 1 1/2 times gangtid. Bli
med og opplev nærmiljøet! Kart: Holleia-Krokskogen.
Turleder: Per H. Stubbraaten, tlf. 90 86 18 79.

Lørdag 22. mai. RT.
Dugnad på Buvasskoia. I år blir det vedhogst. Koiesjef Anton
Brekka trenger hjelp til å sikre ved nok til koia. Start fra
Tippen kl 0900. Kart: Vikerfjell. Vil du være med å ta et tak, så
ring Anton på tlf. 32 14 67 31. 

Tirsdag 25. mai.  ST.
Fottur nord i Nordmarka (Jevnaker). Rundtur langs
blåmerket sti fra midt oppe i Svenådalen via Finnerudseter og
Vangseter til Rønnerudsinnera; tilbake forbi Ølja til Tverrsjøs-
tallen.  Litt stigning til å begynne med, siden relativt lettgått
terreng, ca. 8 - 10 km i alt.  Vi møtes ved Essostasjonen i Hau-
gerenga på Jevnaker. kl. 10.00 (fra Tippen kl. 9.30) og kjører
opp i Svenådalen (bomvei).  Kart: Nordmarka sommer.
Turleder er Arnhild Ballangrud, tlf. 61 31 11 37 
eller 94 27 91 13.

Onsdag 26. mai. RT.
Kveldstur opp Mørkgonga. Tradisjonen tro bruker vi siste ons-
dagskvelden i mai til en tur opp Mørkgonga med rast ved
Migartjernet.  Returen går om Skardtjern og ned Skardveien
til utgangspunktet, ferista sør for Åsa.  Frammøte ved ferista kl.
1730.  Trenger du skyss fra Hønefoss, avtal frammøte på
Tippen med turlederne Ingrid Nordgård, tlf. 32 12 47 25 eller
98 04 72 15 eller Axel Holt tlf. 99 61 22 22, e-mail
axel@holt.no, seinest innen kl. 2200 kvelden i forveien. Kart
for turen: Holleia – Krokskogen eller Oslo Nordmark
Sommer.

Lørdag29. mai. FRT/DOT.
Klatredag Hyggen. Sommeren 2008 ble ett nytt klatrefelt
etablert i Hyggen ( Kinnartangen). På den øverste sektoren er
det etablert 6 ruter, fra  graden 4- til 6. Her kan vi øve oss litt
på topptau. Det er 4 toppanker rett ved siden av hverandre
slik at alle er samlet på en plass. Vi kan også øve på litt rap-
pellering ifra trærne rett over feltet. Koordinatorer: Maria
Algers Bakken og Harald Bakken. Avreise fra Tippen kl. 1000.
Påmelding innen 27. mai til:
Maria Algers Bakken, tlf. 93 40 41 16, 
e-post: malgers@hotmail.com eller Harald Bakken,
tlf. 91 53 36 35, e-post: bakken_harald@hotmail.com

Søndag 30. mai.  RT.
Fottur på Buhammaren i Gran.  Bli med til vår nabo i nordøst
til en av Hadelands høyereliggende topper!  Den ligger vel ei
halv mil øst for Grymyr i Vestre Gran.  "Buhammaren rundt"
er en populær og variert rundtur på 6 -7 km, fint tilrettelagt
på merket sti med avstikkere til flotte utsiktspunkter utstyrt
med krakker og bord.  Fremmøte ved Essostasjonen i Hauger-
enga i Jevnaker kl. 1000 (fra Tippen kl. 0930).  Kart: 1815 I
Gran.  Turleder er Arnhild Ballangrud, tlf. 61 31 11 37 eller
94 27 91 13.

Tirsdag 1. juni. ST.
Krokskogen. Bli med på tur til et sted der motstandsbeve-
gelsen hadde et illegalt avissetteri. Hytta som ble brukt til
dette, står den dag i dag. Stedet ligger mellom Fjeldseter og
Mattisplassen i ulendt terreng. Frammøte på Tippen kl 1000
eller ved parkeringsplass ved bommen på vegen til Retthell-
seter kl 1030. 
Turleder Finn Abildgaard, som har tlf. 32 15 81 76, møter ved
bommen. Husk kr. 20 til bommen i Dronningvegen. Kart:
Turkart Holleia-Krokskogen

Onsdag 2. juni. BT. 
Klatredag. Hvorfor ikke bruke en onsdag ettermiddag til
klatring i Oppenåsen. Merk dere datoen og sett av tida fra
1800 - 2030 til klatring og rappellering. Vi stiller med kla-
treutstyr og instruktører. Arrangementet passer best for barn i
aldergruppa fra 6 år og oppover. Ta med mat og drikke om

nødvendig. Veibeskrivelse: Fra Hønefoss. Kjør inn på vegen til
Vestre Ådal, ta av til venstre øverst på Kilemoen (skiltet frisør),
kjør fem til ti meter og ta av til høyre. Kjør 100 meter til og du
kommer til en stort åpent område. Derfra går du ca 500 meter
før du igjen tar av til høyre og følger merking fram til klatre-
området. 
For mer informasjon, se annonse i Ringerikes Blad. Atle
Bergsrud kan kontaktes for nærmere informasjon om klat-
ringen på tlf. 90 09 33 02. 

Fredag 4. – søndag 6. juni. FRT.
”Skauleis til fjells – veien videre” / Årets Vassfartur! For sjette
året på rad inviterer vassfarpatriot og kjentmann Ole-Martin
Høgfoss til sommertur dit villmarken suser. I år reiser vi
fredag 4. juni fra Tippen kl 1730 i privatbiler til RT`s stolthet
Vassfarkoia på Veneli i Flå. Beregnet ankomst Vassfarkoia er
kl 1930, det går bilvei helt frem til koia. Her overnatter vi den
første natten, vi satser på bålkos og pølsegrilling i grua ute
med ”noko att`åt”, mens vi nyter de siste solstrålene og den
fantastiske utsikten fra koia. Turleder viser fredag kveld
digitalt lysbildeprogram fra Vassfaret med tittelen: Gud bevare.
Lørdag går vi fra Vassfarkoia til den planlagte tomta for Føn-
huskoia, nord for Strøsdammen. Vi går Buskerudsiden av
Vassfaret opp hit, via øvre Grunntjern, Olsonheimen, Arnebu,
Trytetjernsvelta, hiet til Rugg, Strøsdammen, en gammel Bjør-
nestilling, frem til tomta for Fønhuskoia. Her satser vi på å
overnatte under åpen himmel, mens stillheten og roen i øvre
Vassfaret siger inn over oss. Utsikten herfra utover Strøen, det
største vannet i Vassfaret, må bare oppleves! Turleder orien-
terer om prosjektet ”Fønhuskoia”. Søndag går vi tilbake til
Vassfarkoia. Vi går Opplandssiden av Vassfaret, via Strøs-
dammen, Høgfoss, Suluvatnet, Dreparhølen, Grunntjernselva,
Grunntjernsdammen, Bjødnahaugen og tilbake til bilene ved
Vassfarkoia. På denne turen får du oppleve mye av ”hjertet av
Vassfaret” samt flere av de kjente stedene, boplassene og
vannene i det sagnomsuste dalføret. Ser du riktig nøye etter,
kanskje er du så heldig å få et glimt av selveste Vassfarbamsen!
Både lørdag og søndag må du beregne og gå i 6-8 timer, med
sekk inkl. eget turutstyr. Deltakerne må ha med egen mat,
sovepose, liggeunderlag, klær og eventuelt telt til overnatting
lørdag (muligheter for å ligge ute også fredag kveld for de
som ønsker det). Anbefaler å ta med: Grillpølser til fredag og
lørdag kveld, Realturmat / brødmat til lørdag og søndag. Samt
godt turdrikke etter eget ønske. Pris: Bilspleis T/R samt koie-
overnatting. Kart: Turkart Sør-Valdres. Assisterende turleder
for 4. gang er Eirik Granum.  Påmelding innen tirsdag 1. juni
til turleder Ole-Martin Høgfoss, mobil: 97 53 51 03, e-post:
ole-m.h@online.no Velkommen ut på Vassfartur, ”Skauleis fra
Vassfarkoia til Fønhuskoia T/R”!

Søndag 6. juni. BT.
Tur på Gyrihaugen. Felles avreise fra Tippen til Stubdal kl.
1100. Det tar ca en time å gå opp på Gyrihaugen fra parke-
ringsplasen. På toppen kan du nyte flott utsikt. På turen blir
det også tid til litt moro og leik. Ta med mat og drikke og godt
med klær. Husk kr 50,- til bompenger. Kart: Holleia – Krok-
skogen eller Oslo Nordmark sommer. Turleder er Bjørn
Schørlien. Han kan treffes på tlf. 91 66 31 03. Se forøvrig
annonse i Ringerikes Blad.  

Tirsdag 8. juni.  ST.
Fottur i området mellom Hallingby og Vælsvann.  Dette er en
litt lengre tirsdagstur med litt stigning.  Turen går fra Hallingby
om Damtjern og Hensetra og opp på Slåtteberget (skauleis-
post), hvor vi tar matpause. Videre ned til Hvalstjern og
Hallingby.  Avreise fra Tippen kl. 10.00 i privatbiler.  Kart:
1815 IV - Sperillen. Turleder er Inger Hvitmyr, tlf. 32 13 07 49
eller 92 01 51 20.

Onsdag 9. juni. RT.
Sykkeltur til Limovnstangen (Skauleispost). Vi sykler fra par-
keringsplassen ved Norderhov kirke kl 1730, delvis på syk-
kelstier, delvis andre veier ut til Rytteraker. Syklene må
parkeres og vi går ca 1 km ut til Limovnstangen, som er

navnet på det nyeste kartet. Vi kommer ut i et naturreservat
med interessant geologi, og det er fint å bade. Dessuten er det
deilig bare å være der å nyte utsikten utover Tyrifjorden, samt
å spise medbrakt matpakke. Kart er Holleia – Krokskogen.
Turleder er Ingrid M Nordgård, tlf 32 12 47 25 
eller 98 04 72 15.

Lørdag 12. juni. RT.
Dugnad Ringkollen. Snø og vind har herjet med stiene i vinter.
På tide å rydde, friske opp merking og få opp flere skilt..
Lørdag 12. juni, evt. også søndag 13.. er det muligheter for å
yte en innsats i traktene rundt Ringkollen. Forholdene på
skauen avgjør hvor vi skal jobbe. Melding om dette kommer i
Ringerikes Blad uka før dugnaden. Men uansett kan du melde
deg til dugnadslederen, Axel Holt på tlf. 99 61 22 22.
Avreise fra Tippen kl. 0900.

Søndag 13. juni. RT.
Finnemarka og Svarvestolen med Åmund Bjelland, DOT. Vi har
vært så heldig å få med oss en av de beste kjennerne av Fin-
nemarka og dens historie som guide. I dag skal vi finne rester
av boplasser fra finske og norske brukere nord for den store
sjøen som heter Glitre. I området rundt Glitre var det i sin tid
tjueni boplasser på det meste. Vi kjører innover fra Åmot til
Engersetra, herfra videre et par km til blåmerkingen mot
Borkebu tar til. Ved Maristua skiller vi lag. De som vil gå en
kort tur blir med Åmund Bjelland til Svarvestolen. De som vil
gå litt lengre blir med Arne og Finn en rundtur om Jøslia,
Glitre, Badstuløkka og Bottolfs og så til Svarvestolen. Her har
Åmund kaffen klar, og vi får se en virkelig fin turisthytte som
Drammen og Opland Turistforening har bruksrett til. Ved
kaffen vil Åmund dele sine kunnskaper om Finnemarka og
bruken av denne gjennom tidene med oss. Kart: Turkart Fin-
nemarka. Turledere er Arne Hardhaug, tlf. 32 78 43 05 og
Finn Granum, tlf. 32 13 34 17. Avreise fra Tippen kl 0930, fra
Åmot ca. kl 1000. Velkommen på tur i hjertet av Finnemarka.

Tirsdag 15. juni. ST.
Fottur til Skuterudgruvene på Modum, heldagstur. Vi møtes på
Tippen kl 0930 og kjører til Vestre Sysle oppunder gruve-
tråkka ved gamle Modum Blåfarveverk. Fottur via gruveom-
rådet med mektige dagbrudd opp til Skuterudsetra. Videre går
vi på åsens vestside til trigpunktet Hoggvarden, 437 moh.
Herfra strålende utsyn mot Modum, Eikerbygdene og Sigdal.
Fjella i vest kan også sees. Fotturen videre går i lett lende ned
til gruveområdet hvor vi kom opp. Turen går på god sti, endel
bratte bakker innimellom. Vi antar at vi bruker ca. 3-4 t. på
fotturen, så inkludert sightseeing og kjøring blir dette en
lengre tur tidsmessig. Vi skal titte mer på gruvene, besøke
årets utstilling i Kittelsenmuseet og selvsagt besøke den
koselige gruvekroa der de serverer deilige vafler og andre
godsaker. Kart: Hokksund. Turledere: Inger Hvitmyr, 
tlf. 32 13 07 49 og Liv Skretteberg, tlf. 32 12 46 94.

Fredag 18-søndag 20. juni. RT.
Fra Hovinkoia til Grønknutkoia og tilbake med Erik
Monserud. Avreise fra Tippen fredag kl 1730 til Hovinkoia i
privatbiler. Parkering ved Svarttjern. 
Etter overnatting går vi lørdag morgen opp til Lutevollen,
videre over til Nakkerudvollen-Slottet-Steinsvollen. Herfra går
vi over Kartås til Grønknutkoia. Turens lengde er ca. 15 km og
den går for det meste på blåmerket sti, men også noe på
skogsvei.
Søndag tar vi først turen opp til Grønknuten, videre går vi
skauleis til Spira over Høgholleia. Derfra går vi til Tjuentjern
og videre til Klomshue. Vi avslutter med blåmerket sti via Lute-
vollen tilbake til Hovinkoia. Dagens tur er ca. 12 km lang.
Kartet heter Turkart Holleia-Krokskogen. All mat for turen
medbringes av den enkelte turdeltager. Pris og andre opplys-
ninger vedr. turen fås ved påmelding til turleder Erik
Monserud, tlf. 32 11 03 92. Frist for påmelding er 15. juni.
Maks. antall deltagere er 8.
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Fredag 2.-lørdag 3. juli. FRT.
Solnedgang/-oppgang på Bukollen. Bli med Fjellsportgruppa
på overnatting på toppen av Bukollens mektige platå. Vi satser
på godt vær, slik at de som ikke legger seg for tidlig kan få
med seg soloppgangen lørdag morgen! Vi reiser fra Tippen
fredag kl. 1730 i privatbiler. Lørdag går vi til kaffekoken i
Trollfossen hvor vi tar et forfriskende bad i fossen og elva.
Påmelding innen onsdag 30. juni. Kart: Turkart Vikerfjell.
Turleder: Atle Bergsrud, tlf.: 90 09 33 02 
e-post: atle@bergsrud.net

Lørdag 3. juli. RT.
Kaffekoken i Trollfossen er en god tradisjon. Kaffekoker Tron
Trondsen er igjen på plass mellom 1100 og 1500. Kart:
Turkart Vikerfjell. Ingen felles avreise, du kjører til parke-
ringen nedafor Bukollplassen og følger blåmerket sti i retning
Storekrak. Det er bratt opp, men da smaker kaffen enda
bedre. Tron har tlf. 32 12 83 96.

Fredag 9.-søndag 11. juli. RT.
Dugnad på Storekrak. Etter mange år med veddugnad er det
ganske mye ved i skålen, så i år blir det i hovedsak stirydding
og merking mot Fisketjern og Sørbølseter. Søndag tar vi en
synfaring av ruta til Harehopp. Kanskje må vi varde tettere
noen steder. Koiesjefen kjøper inn til middag fredag og lørdag
kveld, ellers tar hver enkelt med seg tørrmat og drikke. Vi har
felles avreise fra Tippen kl 1600 på fredag. Koiesjef Finn
Granum tar i mot påmeldinger fram til onsdag 6. juli på tlf.
32 13 34 17 eller 41 16 10 33. Kart: Turkartene Vikerfjell og
Sør-Valdres.

Onsdag 14.-søndag 18. juli. FRT.
Topptur i Jotunheimen med Fjellsportgruppa. Utgangspunkt
er Eidsbugarden/Fondsbu. Vi slår opp teltene på ei flott slette
ved et vann ca 1400 moh. Derfra er det fin utsikt til Sjoghol-
stind, 2141moh, og på veien dit har vi fin sikt til Slettmark-
kampen, 2032 moh og Slettmarkhø 2190moh. Dette er
toppene vi skal besøke de tre neste dagene. Fra teltene blir
det ikke så alt for tunge turer opp, men mye klyving i bratt
steinur og en del bratte snøfonner både oppover og nedover..
Men det er tungt å gå med telt og mat opp til leirplassen. Alle
må ha med egen mat for 5 dager og varmt tøy, sovepose, kla-
trehjelm, telt osv. Koordinering av telt, kokeutstyr og kjøring
må skje etter påmelding. Vi trenger påmelding senest 14 d.
før, altså innen tirsdag 29.juni. Min 6 deltakere, maks 14
deltakere. Flere detaljer og opplysninger kan dere få hos tur-
koordinator Atle Bergsrud, tlf 90 09 33 02 eller hos
”kjentmann” Ingrid M Nordgård  32 12 47 25 eller 
98 04 72 15. Turen krever at du er i god form.  Kart: Turkart
Jotunheimen aust og Jotunheimen vest. Pris: Mat og drikke
som du bringer med selv, dessuten bilspleis eller buss til
Eidsbugarden. Avreise fra Tippen kl. 0900.

Fredag 30. juli–søndag 1. august. RT.
Tur til Vesle-Skaugum på Golsfjellet. Denne helga kan du bli
kjent med dette stedet på Golsfjellet. Fredag kl 1600 kjører vi
fra Tippen med privatbiler til Vesle Skaugum ved Oset. Her får
vi full pensjon i 2 døgn. Disse dagene skal vi benytte godt og
på forskjellig vis.
Lørdag blir det fjelltur for alle til Skogshorn 1728 moh.
Søndag tilbyr vi alternativt fjelltur til Grønsennknipa og videre
over Noreknipa med Kjetil som turleder eller kanopadling på
Tisleifjorden med Per konvoisjef.
Kart: Turkart Gol-Fagernes. Påmelding til Per Stubbraaten 
90 86 18 79 eller Kjetil Sudgarden 93 43 78 60. Oppgi ved
påmelding om du vil delta i kanopadling. Påmeldingsfrist er
1. mai og det er begrenset antall plasser. Hele oppholdet
koster kr. 1000 pr. person, i tillegg kommer bilspleis. Delta-
gerne tar med: dagstursekk, termos, lakenpose og egne klær
til fjelltur og/eller padletur. Turlederne ønsker vel møtt!

Fredag 6.–søndag 8. august. RT.
Topptur i Vang. Med noen av Vangturene de seks siste åra
friskt i minne, er det kanskje noen som kan tenke seg en ny

tur til noen flotte topper i denne fine fjellkommunen?
Fredag 6. august møtes vi på Tippen kl. 1600 og drar til den
tradisjonsrike garden Sørre Hemsing. Vertskapet Berit og
Arne Nefstad tar i mot, og her skal vi overnatte begge nettene.
Gjestfriheten og maten er av beste merke!
Tomashelleren, 1626 moh.
Lørdag 7. august 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. Et fantas-
tisk skue! Her kan vi dele oss, slik at noen kan gå over til
Rysndalen og noen returnere til Sanddalen.
Filefjell, 1240 moh.
Søndag 8. august forlater vi Sørre Hemsing og drar opp til St.
Tomaskyrkja på Filefjell. Her skal vi ta et besøk innom denne
spesielle kirka og fortelle historien om den gamle kirka som
sto her. Så går vi den gamle kongeveien over Filefjell til
Maristuen. Vi runder av med middag på Filefjellstuene, før vi
drar hjemover.
Turene er litt kuperte og litt krevende, passer likevel for folk
flest. Kartet heter som mange vet, Turkart Vang i Valdres.
Overnatting + mat på Sørre Hemsing vil koste ca. kr. 1250.
Bensinspleis kommer i tillegg. Påmelding til turlederne Liv
Skretteberg, tlf 32 12 46 94 / 95 25 47 60, e-post
mskrette@online.no, eller Karsten Lien, tlf 32 14 42 11  / 
90 99 98 67, e-post karsten@geoforum.no innen 25. juli.
Maks. antall deltagere er 18.

Fredag 6.-søndag 8. august. FRT / HT.
”På Glittertinds skuldre”. Vi møtes på parkeringsplassen ved
Glitterheim (ved nasjonalparkgrensa) fredag kl. 1700. Over-
natting på Glitterheim. Lørdag går vi først opp på Austre Glit-
tertindoksle. Derfra følger vi fjellkjeden over Glittertind til
Vestre Glittertindoksle. Vi avslutter med Glitter-Rundhøe før vi
returnerer til Glitterheim. Vi overnatter på Glitterheim til
søndag. Lengde: Ca. 10-12 timer inkludert pauser. Vanskelig-
hetsgrad: 4. Utstyr: Vanlig fjellutstyr. Pris: Glitterheims priser
for kost og losji. Påmeldingsfrist: 1. juli. Kart: Turkart Jotun-
heimen Aust. Info og påmelding ved turleder Arnstein Elken
tlf  91 12 03 74.

Fredag 13.-søndag 15. august. RT.
Folarskarnuten er den høyeste toppen sør for Jotunheimen,
1933 moh. Vi satser på å bestige denne med Raggsteindalen
som utgangspunkt. Vi du bli med på forsøket? Vi starter fra
Tippen kl 1600 på fredag i privatbiler. Raggsteindalen er en
privat turisthytte, veldrevet av samme familie i 3 generasjoner.
Her får vi mat når vi kommer fram og overnatter i dob-
beltrom. 
Lørdag morgen satser vi på topptur. Vi kjører til Nordrestølen
og starter vandringen mot Folarskardet og Lordehytta (reist
av lord Garvagh d.y). Her er det mulig å snu, men vi håper at
forholdene gjør toppen oppnåelig. For de som vil gå til
toppen, blir det en annen rute ned, som er mindre bratt (via
Veslebotn). Turen er noe krevende.
Søndag slapper vi av med en kortere tur mot Ynglesdalen-
Syningshovda.
Kartet heter Turkart Skarvheimen. Vi trenger godt fjellutstyr
for denne turen da været på Hallingskarvet kan være
lunefullt. Prisen for helga blir kr 1240 pr. person i dob-
beltrom, pluss bilspleis. Husk å ta med lakenpose og godt
humør. Påmelding til turlederne Axel Holt, tlf. 99 61 22 22
eller Finn Granum, tlf. 32 13 34 17 innen 1. august.

Tirsdag 17. august.  ST.
Sykkeltur Røyse rundt.  Vi starter fra Tippen kl. 10.00, sykler
til Ringvold, over Steinsletta til Vik og videre til Bønsnes.
Retur over Helgelandsmoen og Ringvold.  Vi sykler gjennom
det peneste kulturlandskapet på Ringerike.  Avhengig av vær
og form kan turen kortes ned.  Gjør sykkelen klar og bli med!
Kart: Holleia - Kroksskogen.  Turleder er Lilleba 
(Signe Sand), tlf. 32 12 36 61 eller 47 85 12 35.

Lørdag 21. august. RT.
Hjemmestyrke-museets Venner og Ringerikes Turistforening
arrangerer fellestur til Milorg-cellene BBB og Hegra, samt
slipp-plassen ved Leintjern, som alle ligger i området rundt
Øvre Kollsjø. Hvis det blir tid, kan vi også rekke inn til Parti-
sanersteinen ved Totjerna. Dette området var senter for 
D-14.2 i siste del okkupasjonstiden. Vi satser på privatbiler
innover skogsbilveiene, og derfor blir det relativt korte turer
ut i terrenget. Kart: Turkart Vikerfjell.
Turledere blir Bjørn Geirr Harsson, som har skrevet bøkene
”Med Milorg D14.2 på skauen, 1944-45” og ”De kom om
natten” og Per H. Stubbraaten, som har skrevet hovedopp-
gave om Distrikt 14.2. Bjørn Geirr har tlf. 91 56 30 03, mens
Per har tlf. 90 86 18 79. Frammøte ved Lunder kirke, Sokna
kl 1000.

Søndag 22. august. RT.
Så sykler vi på skauen. Sommeren er på hell, men det betyr
vel bare at du har noen kilometer på sykkel i beina? Turen i
dag er på ca 40 km i forholdsvis rolig og lite trafikkert
terreng. Vi tar ut fra Tippen kl. 1000 og tråkker i rolig tempo
opp gjennom Heradsbygda til Veme. Videre er det på
grusveier nordover fra Jonsrud og i stigning til rast på sand-
stranda ved S. Vælsvatn. Herfra tar vi østover til Skollerud i
Ådalen med oljegrus og asfalt sørover til Hønefoss. Du må
selv sørge for reservedeler som slange, dekk og lappesaker.
Det er anledning til å bade i S. Vælsvatn, ca halvveis på turen.
Turbeskrivelse i ringheftet ”Sykkelguide for Ringerike, Hole
og Jevnaker 2009”, s. 26, utgitt av Ringerike Budstikke og
Tema Norge. Til salgs bl.a. hos Glade Hjul på Hønefoss. Heftet
har et enkelt (men dårlig) kart over turen. Turleder Axel Holt
anbefaler Turkart Vikerfjell som dekker hele turen. 
Tlf. 99 61 22 22.

Onsdag 25. august. RT.
Tur til Gunhildåsen med lokalhistorie og poesi. Vi starter fra
Tippen kl 1730 og drar opp til Gardhammar, hvor vi snakker
litt om det gamle nikkelverket. Vi tar så skogsbilveien opp
Helveteslia. Herfra går vi opp til Gunhildåsen, som er skau-
leispost. Underveis vil vi få høre tekster av Elling M. Solheim
og høre litt om Nu-mannen, Anders Mehlum. Dette er en litt
kupert, men ganske lett kveldstur. Kart: Turkart Holleia -
Krokskogen. Turledere er Karsten Lien, tlf 32 14 42 11  / 
90 99 98 67 og Else Marie Abelgård, tlf 32 14 52 03  / 
95 34 51 91. 

Fredag 27.-søndag 29. august. RT. 
Tur over Sørbølfjellet. Stien blir til mens du går; derfor vil
noen gå fra Storekrak og noen fra Vassfarkoia lørdag
morgen. Det blir spennende å se hvor vi møtes, men når vi
møtes blir det felles matpause, før vi fortsetter i hver vår
retning. Turen er noe krevende med en beregnet gangtid på
ca. 7 timer.
Søndag går vi derfor en kortere tur ved Vassfarkoia eller ved
Storekrak, før vi kjører hjemover i lånte biler. Antall påmeldte
avgjør om det blir en eller to biler på hvert sted. Uansett
satser vi på vakre høstfarger over Sørbølfjellet. Kart: Turkart
Sør-Valdres eller tur- og fritidskart Flå kommune. Turlederne
Kjetil og Finn kjøper inn til middag for fredag og lørdag. Del-
tagerne tar med egen tørrmat og drikke. Påmelding senest
onsdag 25. august til Ingrid Nordgård tlf. 98 04 72 15 eller
Finn Granum, tlf. 32 13 34 17 eller 41 16 10 33. 
Avreise fra Tippen kl 1600.

Tirsdag 31. august.  ST.
Fottur ved Øvre Kollsjø (Strømsoddbygda).  Turen går på
veier og stier rundt Øvre Kollsjø med små boplasser hvor folk
holdt til i gamledager.   Fremmøte på Tippen kl. 10.00 for
avreise i privatbiler.  Kart: Turkart Vikerfjell.  Turleder er Brit
Olaug Monserud, tlf. 32 11 03 92.

Søndag 5.september. Alle grupper i RT, Speideren, Knivlaget.
Kom deg ut-dagen. Bli med på Den Norske Turistforenings
nasjonale turdag som lokalt arrangeres på Petersøya,
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Hønefoss. RT arrangerer aktivitetsdag for store og små på
Petersøya  kl. 1100-1500. I samarbeid med Speideren og
Knivlaget byr vi på ulike aktiviteter som kanopadling,
spikking, bålkos, matlaging på bål, natursti med premiering
m.m. Ta med barna, venner og kjente og opplev en trivelig
utedag i nærmiljøet. Flere opplysninger hos Vibeke Tjøm, 
tlf 92 66 48 25.

Tirsdag 7. september.  ST. 
Fottur på Høgholleia i området rundt Rudskollen.  Vi kjører
bil til Nysetra som ligger på ca. 500 m.o.h. Det er 1,5 km med
stigning å gå i starten, siden kupert terreng.  Avreise fra
Tippen kl. 10.00. Vi møtes ved Sesserudveien på Bårnås, et
stykke sør for Sokna kl. 10.30. Kart: Holleia - Krokskogen.
Turleder er Erik Halkinrud, tlf. 90 95 69 22. 

Søndag 12. september. RT.
Ny tur til finneplasser på Krokskogen. Vi møtes på Kleivstua kl
1000. Herfra kjører vi med så få biler som mulig ca. 2,5 km
på Sørseterveien til P-plass. Vi går så først på en mindre vei,
videre på god sti til Finneflaksetra, som er den finneplassen
på Krokskogen som er mest omspunnet av sagn og mystikk.
Videre går vi over Sørsetra til Kneikasetra, som ligger inntil
den tidligere finneplassen Rudsødegården. Denne plassen var
en av de største på Krokskogen sist på 1600-tallet, med
jordvei som strakk seg østover helt til Djupedalsbekken.
Kanskje lå det en gård her før Svartedauen..? Vi besøker også
stedet hvor Milorg-cella Ho-ho stod de siste krigsårene (i dag
på Ringerikes Museum). Turledere er Harald Haugli, 
tlf. 91 82 15 02 og Gudmund Bakke, tlf. 32 13 28 33. 
Kart: Hollia – Krokskogen eller Oslo Nordmark Sommer.

Tirsdag 14. september.  ST.
Avslutningstur på Hovinkoia.  Vi avslutter tirsdagstursesongen
på Hovinkoia med tur langs Sætertjern til idylliske Hovinsetra.
Fremmøte på Tippen kl. 1000 for avreise i privatbiler.  Kart:
Holleia - Krokskogen.  Vertskap: Styret i seniorgruppa.  
Tlf. 32 11 03 92 (Erik Monserud) eller 61 31 11 37 (Arnhild
Ballangrud).

Søndag 19. september. RT.
Kaffekoken på Grønknuten arrangeres for 25. gang. Knapt
noen turvandrere her i distriktet har unngått å høre om dette
tradisjonsrike arrangementet. Kaffe og eplekake med krem
serveres på toppen av Grønknuten (681 moh) inne på
Holleia. Jan Fredriksen er som vanlig ansvarlig for denne
dagen og du treffer ham og hans gode hjelpere på toppen fra
kl. 1100 til 1500. Du kan ta kontakt med Jan på 
tlf. 32 78 26 73 eller 97 03 93 65. Kart: Hollia – Krokskogen.
Se annonse i Ringerikes Blad og Bygdeposten før arrange-
mentet. Kanskje kommer NRK i anledning jubileet.

Fredag 24.-søndag 26. september. RT.
Langtur Vikerkoia-Tjuenborgkoia-Vikerkoia. Høstturen på
Vikerfjellet tar vi med utgangspunkt fra Vikerkoia.  Vi reiser
fra Tippen på Hønefoss fredag 24. september kl. 1700 til
Vikerkoia (bilspleis).  Vel framme på koia steller vi til med
mat og hygge. 
Lørdag går vi sørover forbi Tosseviksetra og opp over Høgfjell
med vide utsyn.  Vel nede på dagens mål, Tjuenborgkoia, tar
vi dagens hovedmåltid før vi overnatter. Beregn ca seks timer
på denne turen.
Søndagen går vi forbi Partisansteinen og Eivatnet.  Videre
forbi Kjølstadkoia til Sandvassdammen der vi regner med å ta
en av dagens raster.  Herfra bærer det østover opp til Fjell-
setra og forbi Lykkrosmyra tilbake til Vikerkoia.  Åtte timer
trenger vi nok her.
Turen fordrer vanlig god form, noe trening i å gå i lendet og
godt humør.  Vi samordner innkjøp til de varme kveldsmål-
tidene.  Turkart Vikerfjell.  Pris ca. kr. 500 som skal dekke to
varme mål pluss to overnattinger (medl).  I tillegg kommer
reise (bilspleis).  Påmelding til turleder Axel Holt 
tlf. 99 61 22 22 seinest tirsdag 21. september.

Søndag 26. september. BT.
Klatredag i Oppenåsen. Denne dagen settes av til klatring i
Oppenåsen. Alle barn og unge fra 5-6. års alderen og oppover
er velkommen til en klatredag i Oppenåsen. Ta med mat og
drikke og varme klær. Oppmøte ved klatreveggen kl. 1200. Vi
holder på til kl. 1500. Veibeskrivelse: Fra Hønefoss. Kjør inn
på vegen til Vestre Ådal, ta av til venstre øverst på Kilemoen
(skiltet frisør), kjør fem til ti meter og ta av til høyre. Kjør
100 meter til og du kommer til en stort åpent område. Derfra
går du ca 500 meter før du igjen tar av til høyre og følger
merking fram til klatreområdet. For mer informasjon, se
annonse i Ringerikes Blad. Atle Bergsrud kan kontaktes for
nærmere informasjon om klatringen på 
tlf. 90 09 33 02. 

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

Søndag 3. oktober. RT.
Langtjern via Gyrihaugen til Sundvollen med Tron Trondsen.
Minibuss fra Tippen kl 1000 til parkeringsplassen ved
Langtjern. Vi starter på parkeringsplassen ved Langtjern, går
i lett terreng til Damtjern. Videre fra Damtjern opp lia under
Stubbdalskampen til Hukensæter. Fra Hukensæter bratt opp
til Gyrihaugen. På Gyrihaugen ser vi på den praktfulle utsikten
før vi går bratt ned til Migartjern. Ved Migartjern tar vi turens
hovedrast, hvor turlederen koker kaffe. Fra Migartjern går
turen videre til Skardtjern. Fra Skardtjern går vi på umerket
sti til Steinrøysa (kulturminne). Da går vi på kanten av Krok-
skogen, med Steinsfjorden rett under oss. Videre fra Stein-
røysa tilbake til blåmerket sti ved Søndre Muggerudmyra,
passerer Lårviktjern og kommer så til Retthellsæter. Fra Ret-
thellsæter går vi den gamle seterveien ned Grøndokka til
Sundvollen hvor vi tar buss hjem. Turen tar ca 7 timer. Kart:
Holleia - Krokskogen. 
Turleder Tron Trondsen har tlf. 32 12 83 96. 

Lørdag 9.oktober. RT.
Det er tid for dugnad. På Holleia er det mange stier som
trenger rydding og merking. I år er det stier litt nord for
Hovinkoia som skal ryddes og merkes. Jo flere som kommer,
jo mer klarer vi. Og så avslutter vi dugnaden lørdag kveld
med en god middag på Hovinkoia. Påmelding p.g.a. mat og
redskap/planlegging til dugnadsleder Ingrid M Nordgård
innen onsdag 6.oktober. Ingrids telefon er 32 12 47 25 eller
98 04 72 15. Frammøte på Tippen kl 0900. Kart: Holleia –
Krokskogen. 

Torsdag 4. november. RT.
Høstmøte i Ringerikes Turistforening kl. 1900. 
Se egen annonse i Ringerikes Blad før arrangementet.

Fredag 12.-søndag 14. november. FRT.
Fjellsportgruppas julebord. Fjellsportgruppa inviterer til
julebord på Vassfarkoia, vi reiser til koia fredag kl 1700. Vi
satser på felles middag fredag og lørdag. Den enkelte tar med
tørrmat til andre måltider. Selve festmiddagen holder vi
lørdag kveld. Lørdag og søndag formiddag bruker vi på lette
turer i nærområdet. Mer informasjon kommer senere.
Påmelding innen tirsdag 9. november. Kart: Turkart Sør-
Valdres eller Flå kommune Tur- og fritidskart.
Turleder: Atle Bergsrud, tlf.: 90 09 33 02 
e-post: atle@bergsrud.net

Tips og generelle vilkår

For svært mange av våre turer er frammøtested Tippen. Dette er ved
innkjøringen til Ringerike Stormarked, på høyre side.

Dette er vårt turprogram for 2010. Vi vil også henvise til turprogram-
mene til våre naboforeninger DOT, KOT og HT, som du finner på deres
nettsider. 

Forklaring til noen forkortelser brukt i årets program:

RT = Ringerikes Turistforening
FRT = Fjellsportgruppa, Ringerikes Turistforening
BT = Barnas Turlag
ST  = Seniorgruppa, Ringerikes Turistforening
HT = Hadeland Turlag
DOT = Drammen og Oplands Turistforening
KOT = Kongsberg og Omlands Turistforening

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 har også mange fine turer som ikke
er nevnt i vårt program, men er åpne for alle DNT-medlemmer. 
Finn og prøv!

Ringerikes Turistforening forbeholder seg retten til forandringer av
ovenstående arrangementer. Oppdatert informasjon og eventuelle
endringer vedrørende turene, finner du hele tiden på våre internett-
sider www.turistforeningen.no/ringerike. Deltakerne deltar på eget
ansvar, og må være fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre turen. 

Generelle vilkår for deltakelse på fellesturer i 
Ringerikes Turistforening

1. Påmelding
Fellesturene til Ringerikes Turistforening er åpne for alle DNT-
medlemmer som tilfredsstiller de fysiske og psykiske krav som slike
turer krever. Ikke-medlemmer kan ved påmelding tegne medlemskap
i foreningen.
Turene annonseres i ”Skauleisposten”, på foreningens hjemmeside og
i Ringerikes Blad. For turer der det kreves forhåndspåmelding, skal
dette skje direkte til turleder eller annen oppgitt kontaktperson. 

2. Pris
Deltakerne må selv dekke utgiftene(reiseutgifter, opphold) til turene. 
Utgiftene til transport med privatbiler beregnes pr. bil og er for tiden
kr. 2 pr. km; sjåfør og passasjerer betaler sin del. (Se ”Retningslinjer
for turer i RT”, vedtatt 2004).

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

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

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

Håper turprogrammet for 2010 faller i smak, og at vi sees på tur i løpet
av sesongen!
På vegne av alle i turkomiteen ønsker jeg dere et godt nytt tur-år!

Hilsen
Ingrid M. Nordgård 
(Leder av turkomiteen 2010) 
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Ringerikes Turistforening
Turkalender 2010

Dag / dato Område / sted Grp Leder / koordinator Kart Diverse

Lør 30. - Ringkollen,skitur  med RT Kjersti Hovland Oslo Nordmark Vinter Parkeringsplass Ringkollen

søn 31.jan overnatting ute kl 1500

Lør 6.feb Kom deg ut-dag RT Styret Vikerfjell Tosseviksetra,1100 -1400

Tirs 9.feb Skitur, Kleivstua ST Finn Abildgaard Oslo Nordmark Vinter Fra Tippen kl 1000,Ved parkeringsplass

Retthelltjern - Skardtjern ved bom på vegen til Retthellseter 1030

Søn 14.feb Skitur, Ringkolltraktene RT Ingrid Nordgård Oslo Nordmark Vinter Avreise Tippen kl 1000

Tirs 16.feb. Skitur, Holleia ST Brit Olaug Monserud Holleia - Krokskogen Avreise Tippen kl 1000

Søn 21.feb Skitur Mylla rundt RT Arnhild Ballangrud Oslo Nordmark Vinter Avreise Tippen kl 1000, Esso Jevnaker kl 1030

Tirs 9.mars Eventyrstund, Ringkollen BT Axel Holt Oslo Nordmark Vinter Frammøte Kolltjern kl 1800

Fre 12. - Vassfarkoia, skiturer RT Kjetil Sudgarden,Arne Holt Turkart Sør-Valdres Avreise Tippen kl 1700

søn 14.mars

Lør 13.mars Isklatring, Hyggen FRT/DOT Harald Bakken Avreise fra Tippen kl 1000

Lør 20. - Skitur,Storekrak RT Kjersti Hovland Vikerfjell Avreise Tippen lørd kl 0900

søn 21.mars

Tirs 23.mars Vikerfjell, vårskitur ST Erik Monserud Vikerfjell Avreise Tippen kl 1000

Ons 24.mars Årsmøtet Alle Styret Hønefoss kl 1900

Tirs 13. april Ambassadørkurs RT Odd Tangen, Axel Holt, Finn Granum, Ingrid Nordgård RT-kontor kl 1800

Ons 14. april Førstehjelpskurs RT Anders Auke Ringerike videregående skole kl 1800

Fre 30.- lør eller Finse, Hardangerjøkul RT Axel Holt, Ingrid Nordgård Finse Tog 1737, retur lørdag

søn 2.mai eller søndag

Tirs 4.mai Nakkerud, Nikkelverket ST Kaare Fleten Holleia - Krokskogen Avreise Tippen kl 0930

Åsterudtjernet kl 1000

Tirs 11.mai Hensmoen ,fottur ST Erik Monserud Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Ons 19.mai Livmarka, Hønefoss RT Per Stubbraaten Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1730

Lør 22. mai Buvasskoia, dugnad RT Anton Brækka Vikerfjell Avreise Tippen kl 0900

Tirs 25.mai Nordmarka, Jevnaker ST Arnhild Ballangrud Oslo Nordmark sommer Fra Tippen kl 0930, Esso Jevnaker kl 1000

Ons 26.mai Mørkganga RT Axel Holt, Ingrid Nordgård Holleia - Krokskogen Fra ferista i Åsa 1730

Lør 29.mai Klatredag ,Hyggen FRT/DOT Harald Bakken Fra Tippen kl 1000

Søn 30.mai Buhammaren rundt RT Arnhild Ballangrud 1815 I Gran Fra Tippen kl 0930, Esso Jevnaker kl 1000

Tirs 1.juni Krokskogen ST Finn Abildgaard Oslo Nordmark sommer Fra Tippen kl 1000

Ons 2.juni Oppenåsen, klatredag BT Atle Bergsrud Holleia - Krokskogen Kl 1800 - 2030

Fre 4 .- Vassfaret FRT Ole-Martin Høgfoss Sør-Valdres Fra Tippen kl 1730

søn 6.juni Eirik Granum Påmelding

Søn 6.juni Gyrihaugen BT Bjørn Schjørlien Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1100

Tirs 8.juni Slåtteberget, Hallingby ST Inger Hvitmyr Vikerfjell Fra Tippen kl 1000

Ons 9.juni Sykkeltur, Limovnstangen RT Ingrid M Nordgård Holleia - Krokskogen Sykling fra Norderhov Krk 1730

Lør 12.juni Dugnad Ringkollen RT Axel Holt Holleia - Krokskogen Avreise fra Tippen kl 0900

Søn 13.juni Finnemarka, Svarvestolen RT Finn Granum, Arne Hardhaug Turkart Finnemarka Fra Tippen kl 0930
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Ringerikes Turistforening
Turkalender 2010

Tirs15.juni Skuterudåsen,gruvebesøk ST Liv Skretteberg,Inger Hvitmyr Hokksund 1714 I Fra Tippen kl 0930 

og fottur

Fre 18. - Holleia RT Erik Monserud Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1730

søn 20.juni

Fre 2.- Bukollen,solned/- oppgang FRT Atle Bergsrud Vikerfjell Fra Tippen  kl 1730.

lør 3.juli Påmelding

Lør 3.juli Trollfossen, kaffekok RT Tron Trondsen Vikerfjell

Fre 9. - Storekrak, dugnad RT Finn Granum Vikerfjell maks 8 delt. Påmelding til Finn Granum

søn 11.juli Avreise Tippen kl. 1600.

Ons 14. - Jotunheimen. Telttur FRT Atle Bergsrud,Ingrid Nordgård Turkart Jotunheimen aust Avreise fra Tippen kl 0900

søn 18.juli 3stk 2000m topper og vest

Fre 30.juli- Vesle Skaugum,Golsfjellet RT Kjetil Sudgarden og Turkart Gol - Fagernes Fra Tippen kl 1600

søn 1.aug fot- og kanotur Per Stubbraaten

Fre 6. - Vang i Valdres RT/HT Liv Skretteberg og Turkart Vang Fra Tippen kl 1600 

søn 8.aug Karsten Lien

Fre 6.- Glittertinds skuldre FRT Arnstein Elken Jotunheimen Aust Møtes kl 1700 på parkeringsplass

søn 8.aug Jotunheimen ved nasjonalpaarkgrensen,før Glitterheim

Fre 13. - Folarskardnuten RT Finn Granum og Turkart Skarvheimen Fredag, fra Tippen kl 1600

søn 15.aug Raggsteindalen Axel Holt

Tirs 17.aug Sykkeltur ,Røyse ST Signe(Lilleba)Sand Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Lør 21.aug Øvre Kollsjø,milorgceller RT Bjørn Geirr Harsson  Vikerfjell Fra Lunder kirke (Sokna) kl 1000

Søn 22.aug Sykkeltur,JohnsrudVælsv RT Axel Holt Vikerfjell+Holl/Kroksk Fra Tippen kl 1000

Ons 25.aug Gunnhildåsen RT Karsten Lien, Else M Abelgård Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1730

Fre 27. - Sørbølfjellet RT Ingrid Nordgård  og Sør-Valdres Fra Tippen kl. 1600

søn.29.aug Finn Granum

Tirs 31.aug Strømsoddbygda, ST Brit Olaug Monserud Vikerfjell Fra Tippen kl 1000

Søn 5.sept Kom deg ut-dag/familiedag RT,BT,ST,FRT 4H, knivlag,speidere osv Holleia - Krokskogen Petersøya kl 1100 -1500

Tirs 7.sept Holleia ST Erik Halkinrud Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Søn 12.sept Krokskogen RT Gudmund Bakke,Harald Haugli Holleia - Krokskogen Fra Kleivstua kl 1000

Tirs 14.sept Holleia, Hovinkoia ST Styret i seniorgruppa Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Søn 19.sept Grønknuten, kaffekok RT Jan Fredriksen Holleia - Krokskogen 25 års-jubileum

Fre 24. - Vikerfjell-Tjuenborgen RT Axel Holt Vikerfjell Fra Tippen fre kl 1700

søn 26.sept og retur om Sandvannet

Søn 26.sept Oppenåsen, klatredag BT Atle Bergsrud Holleia - Krokskogen Klatreveggen kl. 1200

Se veibeskrivelse på side 11.

Søn 3.okt Krokskogen RT Tron Trondsen Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Lør 9.okt Dugnad Holleia RT Ingrid M Nordgård Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 0900

Tors 4.nov Høstmøtet Alle Styret,m fl. Hønefoss kl 1900

fre 12- Vassfarkoia FRT Atle Bergsrud Sør-Valdres Fra Tippen kl 1700

søn 14.nov skitur og julebord

Dag / dato Område / sted Grp Leder / koordinator Kart Diverse
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Siste nytt –

Gapahuk på
Grønknut-
toppen?

Den aller ferskeste ideen fra Jan Fredriksen
er gapahuk på Grønknuten, og vi både håper
og tror at dette lar seg realisere. Grunneier er
positiv, og søknaden ligger i dag hos
Buskerud fylke.

En solid gapahuk med tett tak vil fylle
mange funksjoner. Her kan det oppbevares
ved, og turvandrere vil være sikret en tørr
overnattingsplass under alle værforhold. Å

oppleve solnedgangen fra Grønknuten kan
bare anbefales!
Under ”kaffekoken” på høsten er det
praktisk å ha et sted man kan oppbevare
nødvendig utstyr, og damene som serverer
eplekake, kan jobbe under tak.
I veggen på gapahuken kan Miljøetaten i
Buskerud sette opp ei infotavle som bl.a
forteller om Høgholleia naturreservat, og her
kan RT plassere sin postkasse og infotavle.

Overnatting under
åpen himmel
i januar.
Av Kjersti Hovland, khovland2000@yahoo.no
Foto: Karin Solberg

Vi – Kjersti, Kari og Torunn –  hadde
snakket om det noen ganger. - Tenk
om vi overnatter under åpen himmel!
Og så bare bestemte vi oss. Vi fant en
helg som passet oss tre (utrolig bare
det!). Inviterte også andre som vi
trodde ville være med, men alle
takket nei. Ulike forklaringer…

Vi hadde valgt en av de kaldeste
dagene i januar. Minus 15 på Ring-
kollen midt på dagen, og kaldere skulle det bli.

På forhånd hadde vi planlagt å ikke gå så langt
fra parkeringen. 
Målet var å sove ute, ikke langtur denne gang.
Det ble derfor ganske tung sekk, for vi måtte
ha med mye varme klær og utstyr til å sove
ute. Og god mat til å lage på bål. Redselen for
å fryse var stor, for det var ikke småtterier til
klær som var med!

Vi ville ha et stort bål og veden
skulle vi finne i området. Det tok tid,
for det var ikke små mengder vi
hadde bruk for! Vi skulle jo ikke
fryse.

Sulte skulle vi heller ikke, så det ble
tre retters middag tillaget på bål. Og
her snakker vi ikke om svidde polser! 

Og for en kveld det ble! En fantastisk
stjernehimmel, god mat og drikke,
hyggelig snakk rundt bålet og god
følelse av å gjøre noe spesielt.

Om det var kaldt? Nei! Mye av klærne vi
hadde med, ble faktisk ikke brukt. Utfor-
dringen var å holde seg varm på beina. Det
løste vi med å ha beina på sitteunderlag.
Og vi frøs ikke om natta, vi hadde det faktisk
ganske så behagelig selv om det om natta var
under 20 grader..

Dette skal vi gjøre igjen i januar 2010. Vil du
bli med? Se første turen i årets turprogram!
Velkommen! 
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Grønknut-toppen – 19. september 2010

Hvem blir gjest nr. 3000 
på 25-årsmarkeringen?

Kaffevert 
Jan Fredriksen. 
Foto: Einar Strand

Kaffeposten startet i 1986 og har vært gjennomført hvert år siden med
varierende antall deltakere, totalt 2737. 
RTs stinett leder inn i Høgholleia, og du kan velge ankomst fra syd, øst,
vest eller nord. Kaffeposten har på denne måten forbrødret folket enten
de kommer fra Ringerike, Krødsherad eller Modum. Ja, noen har også
funnet veien fra Jevnaker, Sigdal, Eikerbygdene, Drammen og Lier.
Turen mot kaffeposten kan deltakerne planlegge og gjennomføre på
egenhånd, og underveis kan de treffe andre som har samme turmål. Når
de kommer til topps, kan de sitte ned, kose seg med niste, kaffe og vår
eplekake m/krem mens de prater med gamle og nye turvenner, og barna
finner gjerne nye lekekamerater.
Her kommer ungdom og aktive idrettsfolk, som ofte er på langtur,
familier som tar en kortere tur og ikke minst stolte besteforeldre hånd i
hånd med sine barnebarn. Vi har ikke noen garanti for sol og knallvær,
men uansett vær kommer det alltid mange. Kun ett år har vi rømt ned til
koia, men også da var det mange oppom toppen.
I år blir det 25 års MARKERING, og vi regner med å passere 3000.
Denne gjesten vil bli gitt en spesiell opp-
merksomhet. BLIR DET DEG???
Vi jobber med NRK og håper på besøk av
”NORGE RUNDT”. Veldig hyggelig er
det også at TRINE ROSENLUND kom-
mer og forteller eventyr.
Vi håper å se mange av RTs medlemmer
denne dagen. Ta med godt humør og legg i
vei. Jeg ønsker dere alle en fin skautur i
septemberlufta, og velkommen til topps!

Med beste turhilsen Jan Fredriksen              
Kaffevert med medhjelpere  

Eplekake med krem
smaker alltid godt
sammen med kaffe
på toppen av Grøn-
knuten. Kakeverter
er Lilleba Sand og
Arnhild Solberg.
Foto: Einar Strand.
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Grasrotandelen er en ordning fra Norsk
Tipping, hvor du som registrert spiller kan
velge ett lag eller én forening som du ønsker
å støtte - din Grasrotmottaker. 
Vi oppfordrer deg til å støtte Ringerikes
Turistforening! RT vil da få 5% av det beløpet
du spiller for, dette går selvsagt ikke av ditt
innsatsbeløp eller fra premien din, men fra
overskuddet til Norsk Tipping. 
Tenk deg at du kan spille - Lotto, Tipping og
Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer

til det laget eller den foreningen du selv
ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasro-
tandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 %
av innsatsen gå direkte til ditt lag eller
forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at
Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over
innsatsen eller premien din - du blir ikke
belastet noe for å være grasrotgiver. Du
trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte
deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt
hos kommisjonær, eller du kan bestille det på
www.norsk-tipping.no. 

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til
ordningen allerede i dag, og du gjør det på en
av følgende måter: 
1. Hos Kommisjonær. (Ringerikes Turistfor-
ening, RT, ligger under kategori natur og
miljø. Når det søkes på foreningsnavnet så

husk på at vi er registrert uten s til slutt i
"Ringerike" ikke Ringerikes som vi egentlig
heter). Eller søk på org.nr. 978703305. 
2. SMS: GRASROTANDELEN 978703305
til 2020 (tjenesten er gratis). 
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-
tipping.no. 
4. Norsk Tipping Mobilspill. 

Det blir satt av penger til grasrotmottakeren
din for hvert eneste spill du leverer. Det går an
å bytte mottakerorganisasjon etter ønske, men
mellom byttene kan du bare støtte én organi-
sasjon. 

Mer informasjon finnes på www.grasrotan-
delen.no.

I RT innledet vi i 2009 et spennende
samarbeid med Hjemmestyrke-museets
venner, og dette resulterte i en svært vellykket
utflukt. 
Nærmere 50 mennesker dro med biler forbi
Samsjøen og nordover mot Fjorda. Ved
Espetjern la vi ned blomster ved minnesteinen
der to milorg-soldater var blitt drept i skudd-
veksling med tyske soldater under en tysk
razzia. Vi besøkte også milorg-cella
Mushogget før vi dro inn til slipp-plassen på
Vestlandsfjellet.
Turen ble ledet av Bjørn Geirr Harsson,  mens
områdesjefen under krigen, Per Chr. Hurum,
orienterte om det nervepirrende livet på
skauen. Disse to står bak utgivelsene av ”Med
Milorg D14.2 på skauen, 1944-45” og ”De
kom om natten”. På turkart Vikerfjell er alle
celler og slipplasser fra krigen merket av.
Utflukten i 2010 er allerede planlagt og går til
området ved Øvre Kollsjø hvor ledelsen i
D14.2 holdt til under krigen.

Gi din støtte til Ringerikes Turistforening!

Samarbeid mellom Hjemmestyrke-museets Venner og
Ringerikes Turistforening

GGrruuppppeenn  ssaammlleett  vveedd  sslliipppp--ppllaassss  VVeessttllaannddssffjjeelllleett  ((ppåå  TTrreettjjeerrnnsshhøøggddaa)),,  hhvvoorr  ddeett  kkoomm
sslliipppp  nnaatttt  ttiill  nnyyttttåårrssaafftteenn  11994444..  FFoottoo::  BBjjøørrnn  GGeeiirrrr  HHaarrssssoonn..  

Per Chr. Hurum sitter midt i restene av den gamle Milorg-cella
Mushogget og orienterer. Til høyre for grantreet ligger en bølge-
blikkplate som lå på celle-taket. Ved Hurums skulder henger en
hermetikkboks fra krigens dager. Foto: Bjørn Geirr Harsson.
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Av: Vibeke Tjøm, daglig leder RT.

Helgen 26.-27.september arrangerte Ringe-
rikes Turistforening aktivitetshelg for store og
små på Buvasskoia i Strømsoddbygda, og i
tillegg klatring i Oppenåsen. For å skape et
større arrangement og et utvidet tilbud av
aktiviteter innledet vi samarbeid med
Speideren, 4H og Knivlaget.
Av aktiviteter som var tilrettelagt kan vi nevne
kanopadling, knivspikking, steking av panne-
kaker m/pannekakesertifikat, laging av kon-
gletennbriketter, natursti m/premiering, vol-
leyball, eventyrstund, tur til Trollfossen og
grilling.
Buss fra Hønefoss sentrum ble satt opp slik at
adkomsten skulle bli lett for barnefamilier og
i tillegg unngikk vi på denne måten eventuelle
parkeringsproblemer på skogsbilveien ved
koia. Men lite ante vi om hvor mange som
skulle finne veien til Buvasskoia denne
dagen….
Totalt fikk vi besøk av 200 personer med stort
og smått, og det var full aktivitet på alle steder
hele tiden. Unge og eldre koste seg sammen
og ga uttrykk for at dette var et bra tiltak.
Samtlige av våre samarbeidspartnere syntes

også dagen var svært vellykket, og vi er
allerede i gang med planlegging av nye pro-
sjekter for 2010. 
Søndagen inviterte vi barn fra 4 år og oppover
til å få prøve seg på spennende aktiviteter som
klatring og rappellering. Mye moro og nye
utfordringer ble det både for nybegynnere og
de som hadde prøvd seg litt før. Barna hadde
med hjelm og hansker – annet nødvendig
utstyr holdt vi, og kyndig veiledning ble gitt
av våre instruktører. Totalt 80 personer deltok
på denne klatredagen og våre instruktører
hadde en travel dag sammen med ivrige barn. 
I denne sammenhengen bør det også nevnes at
flere av våre aktivitetstilbud denne dagen som
blant annet kanopadling og natursti var et
resultat av at Ringerikes Turistforening har
fått midler til innkjøp av utstyr gjennom
Ekspedisjoner for alle. 

Aktiviteter for 
Barnas Turlag i RT 2010
Tirsdag 9. mars: Eventyrstund på Kolltjern
Onsdag 2. juni: Klatredag i  Oppenåsen
Søndag 6. juni: Tur til Gyrihaugen  
Søndag 5. sept.: Kom deg ut-dagen  
Søndag 26. sept.: Klatredag i Oppenåsen

AAkkttiivviitteett  rruunnddtt  nnaattuurrssttiieenn..  
FFoottoo::  DDaaggnnyy  SSjjuurrssddootttteerr..

DDeett  eerr  iikkkkee  bbaarree  ddee  aalllleerr  mmiinnssttee  ssoomm  vviill
kkllaattrree,,  nneeii..  FFoottoo::  DDaaggnnyy  SSjjuurrssddootttteerr

VViillddee  ii  nnaattuurrssttiieenn..  FFoottoo::  TToorruunnnn  MMaatthhiisseenn.. FFoorrttjjeenntt  lluunnssjjppaauussee  vveedd  BBuuvvaasssskkooiiaa..
FFoottoo::  TToorruunnnn  MMaatthhiisseenn..

KKllaattrreerree  ii  aakkttiivviitteett  nneedd  vveeggggeenn..  
FFoottoo::  TToorruunnnn  MMaatthhiisseenn..

HHååkkoonn  rraappppeelllleerreerr..  FFoottoo::  TToorruunnnn  MMaatthhiisseenn..
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fAktivitetshelg på Buvasskoia

SSppeennttee  kkllaattrreerree..  FFoottoo::  TToorruunnnn  MMaatthhiisseenn..
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FFrraa  aakkttiivviitteettssddaagg  ppåå  BBuuvvaasssskkooiiaa..
FFoottoo::  DDaaggnnyy  SSjjuurrssddootttteerr..

FFllootttt  uuttssiikkttssppuunnkktt  ppåå  vveeii  nneedd  ffrraa  GGyyrriihhaauuggeenn..
FFoottoo::  DDaaggnnyy  SSjjuurrssddootttteerr..

PPaannnneekkaakkeesstteeiikkiinngg..  
FFoottoo::  DDaaggnnyy  SSjjuurrssddootttteerr..

DDaaggnnyy  SSjjuurrssddootttteerr  oogg  TToorruunnnn  MMaatthhiisseenn..  
FFoottoo::  AAllff  EElllliinngg  OOmmhhoolltt

EEvveennttyyrrssttuunndd..  FFoottoo::  DDaaggnnyy  SSjjuurrssddootttteerr..

KKaannooppaaddlliinngg  eerr  eenn  ppooppuullæærr  aakkttiivviitteett..
FFoottoo::  DDaaggnnyy  SSjjuurrssddootttteerr..

TTiiddlliigg  kkrrøøkkeess  ssoomm  ggoodd  ttuurrggååeerr  sskkaall  bbllii..
FFoottoo::  DDaaggnnyy  SSjjuurrssddootttteerr..

PPaauussee  ffrraa  kkaannooppaaddlliinngg  ppåå  ØØyyaannggeenn..
FFoottoo::  DDaaggnnyy  SSjjuurrssddootttteerr..
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for store og småa

ajh

KRYSSORD 2010

1. mars 2010.

Navn: ..................................................  Tlf.: ..........................  E-post: ........................................
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Ny leder i Fjellsportgruppa

Atle Bergsrud, ny leder av Fjellsportgruppa.

Ved minneplata over slagbjørnen Rugg. FRT-
tur sommeren 2009. Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Bjørnehiet ovenfor Bjørke i Vassfaret. FRT-tur sommeren 2009.
Foto: Ole-Martin Høgfoss.

På toppen av Slettmarkkampen. Turmål for fjellsportgruppa sommeren 2010.
Foto: Ingrid M. Nordgård.

Fra teltleir i sommer. Sjogoholstind i bakgrunnen. 
Her blir det teltleir for fjellsportgruppetur sommeren 2010. 
Foto: Ingrid M. Nordgård.

Fjellsportgruppa har i mange år hatt en litt løs struktur, men Marianne Aasen har likevel
vært lederskikkelsen som vi har forholdt oss til. Nå har Marianne trappet noe ned, og vi
har lyktes med å få Atle Bergsrud til å overta ledervervet.
Atle er hønefossgutt, født i 1970. Etter mange ulike jobber er han i dag tilsatt som regn-
skapskonsulent og pendler til arbeid i Bærum.
På sommerstid er han glad i å gå tur i skog og fjell og har deltatt i mange av Fjellsport-
gruppas turer. Han mener at det på Ringerike skulle være grunnlag for en bærekraftig
fjellsportgruppe. Til eksempel er det mange unge som på egenhånd driver med klatring,
og her har Fjellsportgruppa potensiale til å samle unge klatrere i et felles miljø.
Kommende vinter står isklatring på programmet, og på ettersommeren topptur i Jotun-
heimen.
Atle mener vi må bli flinkere til å markedsføre oss, spesielt på nettet, der ungdom søker
informasjon. Han arbeider også med å få i stand ei e-post liste over fjellsport-interes-
serte, slik at det blir mulighet for å planlegge turer/aktiviteter litt mer på sparket.
Vi ønsker Atle lykke til med hans nye verv.

Per H. Stubbraaten 
stubbraaten@bluezone.no
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Seniorgruppa ser tilbake på 2009
– og framover til 2010

Av: Arnhild Ballangrud, arnhi-ba@online.no

Seniorgruppa i RT har gjennomført fjorten
turer og to kafètreff i løpet av året som har
gått, og kan nok en gang si seg godt fornøyd
med oppslutningen om arrangementene. Det
har vært opptil 20 - 30 deltakere på de mest
populære turene, og det har vært mye ros å
innkassere for våre ivrige turledere. Turlederne
takkes herved for innsatsen i 2009 og ønskes
hjertelig velkommen tilbake i 2010! RT er helt
avhengig av disse personenes velvillighet og
gratisarbeid. Uten dem ville det ikke bli et slikt
fyldig og variert turprogram som det som nå
kan tilbys.
At seniorgruppa også er velsignet med entusi-
astiske og positive turdeltakere er blant annet
turen til Norefjell den første dagen i september
et eksempel på. Turen opp mot Kortetjerns-
natten måtte avbrytes pga. sluddblandet
vannrett regn midt i fjeset, men ingen av
fjesene var sure av den grunn! Tvert imot; del-
takerne syntes det hadde vært en spennende
tur med nyvaskete gryende høstfarger, og det
gikk etterpå rykter om at en turdeltaker var
blitt så inspirert at turen ble gjentatt på egen
hånd noen dager senere!
RTs seniorer er tydeligvis mer glade i som-
merturer enn skiturer, så årets program har en
overvekt av de førstnevnte. Det blir tre
skiturer, ni fotturer og èn sykkeltur; den sist-
nevnte blir en gjentakelse av fjorårets "Røyse
rundt". De tre skiturene er godt spredt i turom-
rådet vårt. De går på Krokskogen, Holleia og
Vikerfjell, så det skulle være noe for enhver
smak.

De mest populære tirsdagsturene i 2009 må
man vel kunne si at turene med et bestemt
tema har vært. Spesielt vil vi nevne turen langs
verkseier Rochers ridesti mellom hans bolig og
Ertelia, der administrasjonsbygningen for nik-
kelverket på Nakkerud befant seg. Historiela-
gets Kaare Fleten var ivrig og kunnskapsrik
guide på turen og delte villig sin viten med
deltakerne. Turen var opplagt som første del av
en "tretrinnsrakett", hvilket betyr at vi kan
glede oss til trinn to av historien om nikkel-
verket i begynnelsen av mai. Fleten har
opplegget klart, og RTmedlemmene oppfor-
dres til å bli med på en interessant reise tilbake
i tiden.
Fire uker senere kan vi også bli med på en
tidsreise bakover i historien, nærmere bestemt
til 2. verdenskrig. Finn Abildgaard vil vise oss
stedet på Krokskogen der illegale aviser ble
laget av folk i motstandsbevegelsen, natur-
ligvis i dypeste hemmelighet. Kombinert
tema- og topptur blir det også tirsdagen
etterpå. Da går turen til Modum, hvor vi skal
begi oss til gruvene ved Skuterudseter og opp
på toppen av Hoggvarden.
Styret i seniorgruppa tilbyr et turprogram for
2010 som favner om det meste av vårt vakre
og varierte nærområde - og som forhåpent-
ligvis vil falle i smak hos medlemmene. Når
det gjelder 2011, vil styret oppfordre RTs
mange seniorer til å komme med sine egne
ønsker og forslag til tirsdagsturer; de vil bli
møtt med velvilje og interesse. Gruppestyret
takker alle deltakerne for god oppslutning og
hyggelig samvær i året som gikk og ønsker vel
møtt til mange trivelige turopplevelser i 2010!

Blåveistur i Åsa. Foto: Brit Olaug Monserud.
Tur på Kihlemoen 
Foto: Brit Olaug Monserud.

Lamanshaugen Foto: Brit Olaug Monserud.

Seniorer i bedagelig og behagelig tempo på
ski over Nordre Vælsvann 24. feb. -09.
Foto: Brit Olaug Monserud.

Avslutningsarrangement på Buvasskoia 15.
sept. Her er deltakerne på vei over Buvass-
dammen med Bukollen ruvende i bak-
grunnen. Foto: Brit Olaug Monserud.

Trivelig rast på Fjellbråtakollen 26. mai
med turleder Inger Hvitmyhr i midten.
Foto: Brit Olaug Monserud.

Endelig har Erik kommet høyt på strå!
Turleder Monserud fant en halmball som
passende talerstol da han skulle fortelle om
Kihlemoen 12. mai. 
Foto: Arnhild Ballangrud.

På tur med Kaare Fleten, Roschers ridesti.
Foto: Brit Olaug Monserud.

Blid og fornøyd trio på vårskitur på Vikerfjell
24. mars -09: f.v. turdeltaker Marta Fines og
turlederne Erik og Brit Olaug Monserud.
Foto: Arnhild Ballangrud.
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Kanoene til Ringerikes Turistforening kan benyttes av medlemmer i RT.
Pris: Kr. 100,- pr. døgn/weekend pr. kano m/årer og flytevest. Kr. 250,-
pr. uke pr. kano m/årer og flytevest. 
Reservering skal skje til Erik Lunde, Bergvn.8, 3518  HØNEFOSS.
Tlf.mobil: 404 68 770 / tlf.privat: 32 11 06 10. 

Leietaker er personlig ansvarlig for utstyret og forplikter å returnere leid
utstyr i den stand det var i ved utleietidspunktet. Dersom utstyret blir
forringet under leieperioden skal leietaker erstatte leid utstyr. Leietaker
skal umiddelbart gi beskjed dersom utstyret blir forringet. 
Utstyret skal hentes og bringes tilbake til Oppen gård, Heradsbygda hvis
ikke annet er avtalt. 
Betaling skjer til Ringerikes Turistforenings konto nr.: 2230.20.00984
senest 14 dager etter bruk av kanoene – husk å merke innbetalingen med
”leie av kano”. 
Ringerikes Turistforening vil understreke at bruk av kanoene skjer på
eget ansvar. RT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige
skader/uhell som måtte inntreffe. Deltagerne anbefales derfor å tegne
individuelle forsikringer. 
Vi gjør oppmerksom på at det er flytevester som følger med kanoene,
noe som forutsetter at brukerne er svømmedyktige. Ved behov for red-
ningsvester må brukerne selv sørge for dette. 

Nytt fra RT-kontoret
Av: Vibeke Tjøm, daglig leder RT, rt@ringerikes-turistforening.no

Året 2009 har vært et
aktivt år i RT med mange
aktiviteter og en stadig
økning i antall med-
lemmer. Ved årets slutt
regner jeg med at vi pas-
serer en magisk grense på
2000 medlemmer og
enda har vi plass til
mange flere på laget.
I september arrangerte vi
aktivitetshelg for store og
små på Buvasskoia.  Hele
200 personer møtte opp
og samarbeidet vi hadde
inngått med Speideren,
4H og Knivlaget om
denne dagen viste seg å

være veldig vellykket. RT ønsker å satse videre på aktiviteter for barn,
men trenger noen som kan være pådrivere og ta ansvaret for Barnas
Turlag framover om vi skal få dette til. Vi har etablert en flott base på
Buvasskoia og med innkjøpt klatreutstyr, kanoer m.m. er det mange
muligheter for ulike turopplegg for barna. Jeg håper derfor at det finnes
en eller flere som kunne tenke seg å påta seg denne givende oppgaven
slik at vi kan få et aktivt Barnas Turlag i RT. 
Flere av medlemmene har etterspurt muligheten for å kunne reservere
plass på koiene våre på forhånd når de skal på tur. For å møte denne
forespørselen har vi startet et samarbeid med DNT Oslo og Omegn for
å legge til rette for at noen av sengeplassene på koiene våre kan bookes
via deres nettsider. DNT Oslo og Omegn har hatt god oppslutning om
denne tjenesten, og besøket på markahyttene har økt betraktelig. Fra
begynnelsen av 2010 håper vi å være i mål med arbeidet slik at de som
ønsker kan reservere plass på koiene våre på forhånd.
Som daglig leder vil jeg takke for alle henvendelser til RT-kontoret både
pr. tlf og til de som stikker oppom kontoret for en prat. Med tilbakemel-
dinger og engasjement klarer vi sammen å videreutvikle tilbudet vårt for
medlemmene, og jeg ser fram til å ta fatt på nye utfordringer i 2010.
God tur videre i 2010!

Kanotur på Storelva. Foto: Morten Edvardsen, www.mortenfoto.com

RT har kjøpt inn kanoer som
kan leies av våre medlemmer!

Banken for de turglade
Byens eneste 

lørdagsåpne bank

Besøksadresse

Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 HØNEFOSS

Tlf.   32 17 97 00
Faks 32 17 97 01

Hønefoss Sparebank filial
Nordre Torv 4
3510 HØNEFOSS

Tlf.   32 17 97 40
Faks 32 17 97 45

Postadresse
Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 HØNEFOSS

E-post:post@honefossbank.nowww.honefossbank.no

Vibeke Tjøm, daglig leder RT. 
Foto: Per H. Stubbraaten.
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Nye æresmedlemmer i Ringerikes Turistforening

Under årsmøtet i Ringerikes Turistforening ble Ingrid M. Nordgård og
Erik Monserud utnevnt til æresmedlemmer i foreningen.
Ingrid har i 10 år vært sekretær i RT og er i dag leder av turkomiteen og
ansvarlig for stiene på Holleia øst. Hun har turlederutdanning og har
ledet uttallige turer for Ringerikes Turistforening, både sommer og
vinter. På tøffe og lange fjellturer i Jotunheimen har hun inspirert
mange til å bli glad i fjellet.
Erik har vært leder i RT i 3 år, han har vært koiesjef på Buvasskoia og
leder av turkomiteen. I dag er han medlem av styret i seniorgruppa og
har det overordnede ansvaret for stinettet til Ringerikes Turistforening.
Han er lommekjent i skogs- og fjellområdet rundt Ringerike, og ingen
har de seinere årene ledet flere turer enn Erik.

Æresmedlemsskapet i Ringerikes Turistforening henger svært høyt og
”tildeles medlemmer som i lengre tid har tatt aktivt del i foreningens
arbeid”. Ingrid og Erik har i to tiår hatt verv i foreningen og vært
sentrale personer i turmiljøet. Vi gratulerer med utmerkelsen.

Nye æresmedlemmer i RT. Ingrid M. Nordgård og Erik Monserud.
Foto: Per H Stubbraaten.

Av: Axel Holt, axel@holt.no

Mørk novemberformiddag på Grand Hotell i Hønefoss.  Ute er det
snøbart og fire plussgrader, regn. Inne på Grand er det hektiske forbe-
redelser til julebordsesongen.  Vi er med andre ord så fjernt fra Ring-
kollstua og alt som har med skau og grantrær å gjøre som vel mulig.  Så
hva er forbindelsen (eller linken)?
Foran meg sitter et arbeidsjern og en ildsjel.  Kroppsformen tyder ikke
på et liv rundt grytene.  Her det utstråling av entusiasme og energi.  For

Jon Guldal er saken klar:  Igjen skal
det bli liv og virksomhet på Ring-
kollstua!
Men Jon, innvender jeg, det er da
faktisk flere før deg som har prøvd
seg, og har måttet kaste inn hånd-
kledet!  Jon har konseptet klart.
Turfolket skal absolutt få sitt.  Hel-
geåpent med salg basert på kios-
kvarer, vafler, Ringkollbolle (!),
kaffe, saft osv.  Ellers blir det kurs,
konferanser og selskap som
økonomisk bærebjelke.  Å tro at
helgesalg til turfolket er noen kassa-
suksess er naivt.  Riktignok sitter det
noen med beslutningsmyndighet i et
direktorat og tror at stuedrift i
Marka kan drives på dugnadsbasis.
Så virkelighetsfjern er ikke Jon
Guldal.
Det er nettopp hotelldrift her nede i
byen kombinert med stuedrift som
gjør konseptet bærekraftig, sier han,
og fortsetter med å fortelle om en
fullbestilt julebordssesong der flere
av arrangementene allerede er lagt
til Ringkollstua.  ”Jeg skulle bare ha
kommet i gang litt før med Ring-

kollstua.  Jeg fikk ikke sjangsen før de fleste kundene allerede hadde
bestilt, ellers skulle det vært fullt med julebord der oppe også.”  Like
før jeg kom hadde han et 50-årslag på plass der oppe, og nå er det tid
for å bestille plass for konfirmasjoner.
De som har fulgt prosessen rundt Ringkollstua de siste årene, vet jo at
det er overnatting som er problemet.  Uten overnatting er det vanskelig
å holde kurs, seminarer og konferanser over flere dager.  Med Grand
Hotel som overnattingstilbud mener Jon Guldal å ha funnet en rimelig
løsning på saken.
Jon Guldal har allsidig bakgrunn innenfor faget.  Fra de første jobbene
som bestyrer innen dagligvare, videre med faglig basis i ferskvare, 10
år delvis på Sundøya og på Svensrud i Hole med Guldal Mat (catering).
Her vi sitter i Grandstuene, har han så vidt rukket å få av seg kjøkken-
forkledet han hadde på da jeg kom, der han sto med favnen full av
julepølse.  ”Gi meg en god vinter med masse snø på Ringkollen, så skal
nok turfolket også få sitt”, avslutter Jon Guldal i det han igjen haster ut
i kjøkkenet.
Glad og opprømt går jeg ut i den mørke novemberdagen.  Turistfor-
eningen har lange tradisjoner på Ringkollen, og fortsatt drift av Ring-
kollstua vil vekke glede og tilfredshet langt ut over turfolkets rekker.  Så
er det opp til oss da, virkelig å bruke stedet.  Ikke smugspise medbragt
nistepakke og samtidig klage over at brusen er dyr!

Nye krefter på Ringkollstua

Jon Guldal. Foto: Axel J. Holt

Ringkollstua. Foto: Tom Stensaker www.skiforeningen.no
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Av: Per H. Stubbraaten, 
stubbraaten@bluezone.no

62 blide medlemmer hadde avsatt torsdagskvelden for å hygge seg et par
timer sammen med likesinnede. Programmet var lagt over gammel og
velkjent lest.: Foredrag/bildekåseri, kaffe og sjokoladekake og utdeling av
skauleis/superskauleismerket.
Vassfaret sto på menyen denne kvelden, og foreningens største vassfarentu-
siast, Ole-Martin Høgfoss, hadde sagt seg villig til å ta oss med på tur.  Som
oppvarming ble vi satt i stemning gjennom en rullende billedkavalkade av
stemningsfulle naturbilder, ledsaget av vakker musikk. Deretter la vi i vei,
skauleis til fjells, og nådde raskt Storekrakkoia. Nå skulle den nye blåmerka
stien til Vassfarkoia utforskes, og vi dro med årvåkent blikk forbi Dytthol-
fjellet, den sjarmerende vesle hytta, ”Harehopp”, over Torget og fram til Vass-
farkoia - like uthvilte som da vi startet.
Nå hadde vi jo nådd målet vårt, skauleis til fjells, men Ole-Martin ville
utålmodig videre – til de riktig høye fjellene, og da måtte vi gjennom
Vassfaret. Men hvor skulle VEIEN VIDERE gå? Han viste oss Vassfaret fra
ulike vinkler, toppene og de gamle boplassene, og han pekte på spennende
stivalg nordover. Men hvor skulle vi overnatte, her fantes jo ikke koier.
”Jammen”, Ole-Martin dro en joker ut av ermet: ”Ved Strøen har Ringerikes
Turistforening fått tomt, ei fantastisk tomt - og her må det bygges! Herfra til
Jotunheimen er det ikke lange stykket”.
Litt kaldt vann i blodet, Ole-Martin: Det er langt fram, men det starter gjerne
med ei tomt, og den har vi nå!  En hjertelig takk til hedølene som har gitt oss
den. De mener at ei ny RT-koie vil stimulere turvirksomheten i området. 
31 medlemmer hadde tatt super-
skauleismerket/ skauleismerket i
2009 og 3 personer fikk trekoppen
etter 20 skauleismerker. Gratulerer! 
Høstmøtet ble nok en gang en
trivelig avslutning på et begiven-
hetsrikt turår.

Skauleisregistreringer
for sesongen 2008-2009

Navn Skauleis Utdeling Superskauleis 
skauleismerker drammeglass

Marit Stubbraaten 1 Bronse-1 år 1
Karin Solberg 1 Bronse-1 år 1
Kaare Fleten 1 Bronse-1 år 0
Gunnar Kristiansen 1 Bronse-1 år 1
Jan Erik Grønvold 1 Bronse-1 år 1
Laila Kristoffersen 1 Bronse-1 år 0

Inger Bjørgen 1 Sølv-3 år 1

Dagny Sjursdotter 1 Trekopp-10 år 0
Ragnhild Gudim 1 Trekopp-10 år 1
Erik Lunde 1 Trekopp-10 år 1
Reidun Hardhaug 1 Trekopp-10 år 1
Arne Hardhaug 1 Trekopp-10 år 1
Ole Reidar Hardhaug 1 Trekopp-10 år 1
Arild Larsen 1 1
Leif Grimstveit 1 Trekopp-20 år 1
Ingrid M. Nordgård 1 Trekopp-20 år 1
Lilleba Signe Sand 1 Trekopp-20 år 1
Dag Johansen 1 1
Erik Monserud 1 1
Brit Olaug Monserud 1 1
Arnhild Solberg 1 0
Inger Hvitmyhr 1 1
Liv Skretteberg 1 30 år 1
Marta Fines 1 1
Gunvor Nordli 1 1
Arnhild Ballangrud 1 1
Svein Dahl 1 1
Berit Hvinden Dahl 1 1
Sverre Svingheim 1 1
Axel Holt 1 1
Finn Granum 1 1
Per Leiros 1 1
Hanni Leiros 1 1
Solbjørg Koksrud 1 1
Sven Koksrud 1 1

Sum merker 35 31

UT.no er i gang 
Friluftsfolk som liker å finne opp-
datert informasjon før turen og dele
erfaringer med andre når turen er
over, kan nå besøke en testversjon

av den nye nettsatsingen UT.no, som DNT har utarbeidet i
samarbeid med NRK. 
– Målet er at UT.no skal bli Norges beste turtjeneste, og
være en møteplass, et planleggingsverktøy og en inspira-
sjonsbank for turer og opplevelser i norsk natur, sier
Christian Strand, redaktør for nettsidene til DNT. 
UT.no vil videreutvikles kontinuerlig gjennom vinteren med
nye funksjoner og tjenester. Vi oppfordrer alle til å begynne
å bruke siden, og legge igjen innspil om hva du ønsker at
UT.no skal inneholde! 

Høstmøte 
med avsløringer

Ole-Martin Høgfoss kåserte og
viste bilder Skauleis til fjells 
- veien videre. 
Foto: Marit Stubbraaten.

Utdeling av Superskauleismerket
2009. Foto: Marit Stubbraaten.
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Av: Koiekontakt i RT Kjetil Sudgarden, sudgarden.kjetil@bluezone.no

Etter oppslaget med Koienytt i Skauleisposten i fjor, fikk jeg flere
signaler om at dette var nyttig informasjon til medlemmene. Koiene er
en viktig del av Ringerike Turistforenings liv og virke. Her kommer det
en liten status pr. november 2009.

Vassfarkoia
Koiesjef Arne har ikke helt ferske tall
for besøket i år. Som vanlig tar koie-
sjefene en tur på koia ved årsskiftet.
Det kan allikevel se ut som om det er
samlingene som drar opp antallet
overnattinger. Vi hadde en vintersam-
ling med ypperlige ski- og snøfor-
hold. Løypene i området var

kjempebra. Dersom en ikke akter seg opp på Sørbølfjellet, er traseene
passelig kuperte. Vi skal ha ny skihelg i mars 2010. Sommersamlingen
var også svært bra med fottur til Skrukkefyllhaugen, Hallingvika og
Torget, mat og drikke pluss lysbildeforedrag av Ole-Martin Høgfoss.
Kjempehelg, sa mange. Koiesjefen sto i spissen for en kjempedugnad
med vedforsyning. To motorsager og flere habile kløyvere gjorde ende
på et stort traktorlass. Nå er skjulet fullt av tørr, fin bjørkeved, og enda
mer ligger til tørk ute. Med den gode bjørkeveden skal det bli lettere å
få opp varmen i koia. Samtidig ble det foretatt dugnad med storvask av
koia. Den fremstår nå i fin stand og klar for innrykk. Samme helg fikk
vi ettermerka stien til Harehopp med blåmaling. Erfarne turfolk sier at
enda er det for lite, så det skal vi gjøre noe med til sommeren.

Buvasskoia
Med koia, gapahuken og Barnas
Turlag går det bra. Gapahuken er
mye brukt, og koiesjef Anton får høre
at alle er fornøyde med solcelle-
strøm. Han har også som vanlig
veddugnad hver vår, og veden blir
kløvd opp. Anton har også laga ute-
krakker. Det som er litt uklart i øye-

blikket er hvor tomte-grensene går. Det virker vanskelig å få fram et
kart med mål. Søknaden om båthus gikk i orden, men så ble plasse-
ringen trukket i tvil. Dette skal vi selvsagt finne ut av etter hvert.

Grønknutkoia
På høstmøtet fikk vi høre at det er
planer om en gapahuk på Grøn-
knuten. Den blir liggende så vidt
innenfor kommunegrensen til
Ringerike. Det blir jubileum der
høsten 2010. Da er det 25 år siden
den første kaffekoken, og da blir
det noe ekstra sier koiesjef Jan F.

Kanskje kommer NRK den dagen? På selve koia er alt i orden, men det
er for lite besøk. Bare kom, det er mye god ved og god plass. 

Hovinkoia
Her er det samme idyllen som før. Å
komme til Hovinkoia en ettermiddag
om sommeren eller på høstkanten er
en fin opplevelse. Det er det også
noen som har funnet ut. Koiesjef
Elfrid sier at det er litt folk av og til,
men det er plass til flere. Hun savner
et overbygg over døra og trappa.

Foreløpig må det vente. En må sikkert gå til det skritt å kle koia
utvendig. Da må en ha nytt tak og kan samtidig få med nødvendig
overbygg.

Vikerkoia
Vikerkoia har utvilsomt et stort
potensiale til vinterbesøk. Det er et
imponerende løypenett. Løypene er
som vanlig godt preparerte. Føre-og
løyperapport finnes på nett. Vi  i
lokalforeningene burde dra opp og
ligge over en natt for å gå masse på
ski over to dager. Koiesjef Ole

Henrik venter på et opplegg med booking av koiene over nett og viser
til at Oslo og Omegn har stor suksess med dette på koiene i Marka.
Ellers er alt greit på koia.

Tjuvenborgkoia

Nestkommanderende koiesjef
Stein Thoresen og Rune Thorsen
på Tjuvenborgen.

Denne sommeren fikk vi ordna taket. En dugnadsgjeng hadde en stri
dag med å bære opp materialer fra parkeringen. Pappruller er tunge og
stillas måtte også bæres fram. Det var en del råtne takbord under torva.
Disse ble skiftet. Nye takrenner ble montert, og papp av typen Top Safe
ble lagt. Jeg må berømme dugnadsinnsatsen i foreningen. Den nye nest-
kommanderende koiesjef Stein fikk være med på hardt arbeide og mye
glede i sitt nye verv. Koiesjef Alf Elling antyder at neste jobb blir å kle
Juliusenbua. For øvrig kan vi nevne at byrådsleder Erling Lae har over-
nattet på tre av våre koier på sin tur til Golsfjellet.

Storekrakkoia
Denne koia fikk mye oppmerk-
somhet i dette året med sitt 50-årsju-
bileum. Se egen artikkel om dette på
side 4 og 5. Høsten 08 ble det sendt
søknad om dispensasjon for å bygge
ei sikringsbu på Storekrak. Det virker
som om det kan gå i orden, men alle
instanser er ikke klare enda. Det blir

således ingen bygging i 2010, men planlegging. 
Til slutt vil jeg rette en takk til alle koiesjefer og dugnadsfolk. Uten dem
ville det ikke være mulig å drive koiene. La 2010 bli et koieår!. Vi vil
gjerne ha opp besøket på alle koiene, ikke bare for å tjene penger, men
vi har så mye å tilby av turglede og kveldskos.
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Koienytt

Koia ligg og venter på ein vandringsmann.
Aksle på deg sekken og kom så fort du kan.
Kanskje er du stressa og vil ha fred og ro.
Det kan du få på koia, for stemningen er go.

Kjetil Sudgarden
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Av: Axel Holt axel@holt.no

”Vi hedmarkinger er da impulsive vi, bære vi får
tenkt oss litt om!”
Dette utsagnet som visstnok skal stamme fra
tidligere statsminister Odvar Nordli, sier mye om
Finn Granum.  Født og oppvokst på Brøttum i
Ringsaker (samme kirkesogn som Sjusjøen!),
utdannet ved NTH og med lang fartstid innen tre-
foredling.  Nå pensjonist og bosatt i Haugsbygd med
utsikt til både Norefjell og Gausta.  Når jeg spør
ham om hva eller hvem som fikk ham inn i Turist-
foreningen, tenker han seg litt om, ”det var jammen
et godt spørsmål!”.  Kona og han kom til Ringerike
i 1991, men det tok noen år før han dukket opp i
Turistforeningen.  En kan vel si det slik at han så seg
godt om i turterrenget før det ble nærmere kontakt.
Strøket rundt Buvatnet og over mot Storrustefjellet
imponerte, og han slo fort fast at valget av Hønefoss
/ Haugsbygd som bosted var bra.  Siden har for-
holdet til naturen på Ringerike og tilgrensende strøk
blitt bare sterkere og dypere.

Kontakten med Turistforeningen
”Nei, hvem var det egentlig som fikk meg med i
RT?  Det kom sånn litt over tid.  Både Liv (Skrette-
berg) og Ingrid (Norgård) har betydd mye, for ikke
å snakke om Kjetil (Sudgarden).  Det er så fint å
være på tur med Kjetil, han har så mye å fortelle!”
Det begynte med noen turer på kveldstid onsdager,
seinere har det blitt mange helgeturer også.  ”Det
fine med helgeturer er at da blir du bedre kjent med
folk.”  
Etter hvert ble det flere turer og det ble dugnader.
Mest rydding og merking av stier, men han ble også
funnet verdig til å bli med på den legendariske
dugnaden på Storekrak som foregikk hvert år i
begynnelsen av juli.  ”Da følte jeg meg stolt!”
Ellers har jo Finn innsett det som mange av oss inn-
flyttere er klar over:  En må jo være med der det
skjer!
At det ble Ringerikes Turistforening som fikk trekke
veksler på Finn Granums innsatsvilje og overskudd,
var vel ingen tilfeldighet.  Friluftsliv har alltid vært
viktig for ham, fra han i guttedagene dro på
Sjusjøen, koielivet i studietida i Trøndelag. og til nå
med skog og fjell innenfor rekkevidde her på
Ringerike.  Livet innen treforedling bragte ham både

til Borregaard og Tofte, men det ble langt å dra for å
finne stabilt skiføre.  

Trivsel
Kontakten med andre, det å være på tur sammen og
å trives sammen, det betyr mye for Finn.  Han
opplever Turistforeningen som et sted der han treffer
positive mennesker med sammenfallende interesser.
”Miljøet generelt er bra, men det er litt spesielt at
den mest aktive (og største) turgruppa er senior-
gruppa.”  Finn mener så absolutt at RT har et så
variert tilbud at så godt som alle burde finne turer
som passer for seg.  Selv synes han at turene bør
kreve noe fysisk, slik at en kjenner at en har vært
ute.  Når det gjelder fellesturer med RT er turer på
barmark best.  På ski drar han helst aleine der han
kan bestemme tempo selv.  

Storekrak
Koia ytterst i Vassfaret feiret 50 års jubileum august
2009.  For Finn Granum var dette en viktig hending.
Han er koiesjef på Storekrak, etter å ha fulgt Tov
Tinnbo for tre år siden.  Og det skal sies til Tovs ære,
at på Storekrak var det orden og skikkelig stell.
Gode oppslag og plakater til rettledning for
besøkende.  Alt ryddig og oversiktlig.  Nå, et par år
etter at Finn tiltrådte, kan en nok merke en og annen
forandring.  Finn holder så absolutt Storekrakkoia i
beste skikk, kom ikke der!  Men det er et faktum at
folk ikke lenger er så flinke og påpasselige ved bruk
av bart lys.  Derfor grep Finn sjangsen da tilbudet
kom om solcelle på koia.  For den nye koiesjefen var
dette i hovedsak et spørsmål om sikkerhet.  Når folk
setter stearinlys oppunder hyller og køyer så brann-
merkene sitter i treverket over, mener Finn at det
hviler et stort ansvar på koiesjefen for å unngå
ulykker.  ”Storekrak ligger langt fra vinterbrøytet
vei.  Ei vinternatt i fjellet ved ei nedbrent koie kan
bety katastrofe.”  
Derfor foreligger det nå planer om ei sikringsbu på
Storekrak.  Planene er anbefalt av Sør Aurdal
kommune og ligger til behandling i Oppland fylke. 

Gode granner
I den tida Finn har vært koiesjef,  har han opplevd
bare gode forhold til naboene.  Det erfarte vi også
under 50 årsjubileet.  Videre har det vist seg at koie-
naboen i vest, Vassfarkoia, har bidratt til økt trafikk

på Storekrak.  Det er en fin tur til Vassfarkoia, der
du stort sett ferdees i høyfjellsterreng.  Underveis er
det mulig å ta inn på hvilebua ”Harehopp”, om en
skulle synes at en trenger en innendørs rast.
Klassisk er turen over til Buvasskoia.  Kommer du
nordfra (Storekrak), åpner utsynet seg sørover når
du kommer over Fisketjerna.  Den tid det hang
”skauleispost” på Fjellanvollen, fikk vi Dronning
Sonjas navnetrekk i boka.  En tur for kjennere!

Interesser
Så langt er det nærliggende å tro at all den fritid
pensjonisten Finn Granum kan mobilisere, går til
Turistforeningen og spesielt til Storekrak.  Men Finn
er en mer allsidig person enn som så.  ”Hver uke går
jeg i svømmehallen på Folkehøgskolen.  Det er noe
jeg absolutt kan anbefale, og der er det godt miljø!
Og du behøver ikke reise til Oslo for å oppleve
klassisk musikk og opera.  Med gode venner kan en
godt få slike fine opplevelser hjemme på video.
Men på treningsstudio leiter du forgjeves etter Finn.
”Mosjon driver jeg helst med i friluft!”

B-
BLAD

Utgiver: Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss

Ettertenksom og med glimt i øyet:  Finn Granum

Finn Granum. Foto: Axel J. Holt.
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