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LEDER

FORSIDE
Lappugle på Veme.
Foto av Alf Elling Omholt

Styreleder Tom-Erik Bakkely Aasheim valgte i oktober 2019 å tre ut av
styret etter eget ønske. DNT Ringerike er takknemlig for det store arbeidet
han har utført i sin ledertid siden 2017. Jeg vil også overbringe en stor takk
til Tom-Erik, som med sin store arbeidskapasitet og nytenkning har startet
og fullført mange prosjekter som har fornyet DNT Ringerike.
Som nestleder sa jeg meg villig til å overta som fungerende leder fram til årsmøtet i 2020.
Jeg har i en årrekke sittet i styret og er p.t. koiesjef på Vikerkoia. Det er med ærbødighet
jeg overtar ledervervet i vår flotte forening.
Året 2019 har som vanlig vært preget av stor aktivitet, spesielt har oppslutningen om turer og dugnader vært stor. En stor takk til alle som har bidratt til det beste for foreningen
i 2019. En ekstra takk til damene våre i Osloveien som står for den daglige driften. Dere
gjør en fantastisk jobb og utfører mye arbeid som ikke alltid er synlig for oss tillitsvalgte
og for medlemmene.
Årets landsmøte i Svolvær hadde fokus på miljø
(se eget notat på s. 14). DNT har deltatt i kampen
mot landbaserte vindmøller, og det er gledelig at regjeringen har skrotet hele planen. I DNT Ringerike
planlegger vi ikke turer som krever flytransport, og
vi prøver å sette minst mulig avtrykk i skog og fjell.
Jeg tror vi er gode på dette; det er sjelden vi finner
noe som helst av søppel langs stiene eller rundt koiene våre. Vi kan sikkert bli bedre, og dersom noen
av våre medlemmer har forslag til miljømessige
forbedringer, ta gjerne kontakt med vårt kontor.

REDAKTØR

Per H. Stubbraaten
Ullerålsgt. 37 D
3513 Hønefoss
per.havard.stubbraaten@
hadeland-energi.net
REDAKSJONSKOMITÉ
Finn Granum
finngranum@gmail.com
Axel Holt
axelholt@online.no
Hege Ballari Rindal
hege.rindal@dnt.no

Inn i et nytt tiår
med fortsatt økende medlemsvekst,
solid økonomi og
stor aktivitet.

OPPLAG
2 500 stk.
UTFORMING OG PRODUKSJON

Tom-Erik Bakkely Aasheim
tom-erik@skauleis.no

Vår kjære forening går inn i et nytt tiår med fortsatt
økende medlemsvekst, solid økonomi og stor aktivitet. Både nye Hovinkoia og nye
Vikerkoia er ferdigstilt, og midlene vi hadde søkt om, er utbetalt. Nytt bookingsystem for
koiene er på vei — info om det kommer når systemet er på plass. Som koiesjef hadde jeg
gleden av å ønske våre seniorer velkommen til Vikerkoia i høst, der sesongavslutningen
ble markert. Seniorgruppa er en gjeng med godt humør og masse erfaring, og de er en
del av grunnfjellet i DNT Ringerike. Med kafé-treffene ble det hele 19 turer fra januar til
november.
Styret starter med strategiplanen for neste periode rett over nyttår. Fokus for 2020 vil
være vedlikehold. Flere av de eldre koiene har behov for et løft. Hva som skal gjøres og
hvordan koiene skal prioriteres, vil bl.a. bli diskutert på koiesjefsmøtet i januar.
Mitt ønske for neste år er at vi greier å motivere flere medlemmer til å delta på turene
våre. Jeg får av og til henvendelser fra medlemmer som sier at de gjerne skulle være med
på dugnad og andre aktiviteter, men blir
ikke spurt. Til dere som leser dette, det
er bare å ta kontakt med daglig ledelse
i Osloveien og tilby dere. Godt turår til
dere alle.

TRYKKERI
Odd Palerud AS
post@palerud.no
ANSVARLIG UTGIVER
DNT Ringerike
POSTADRESSE
Postboks 51, 3502 Hønefoss
BESØKSADRESSE
Osloveien 10
ÅPNINGSTIDER KONTOR
Mandager kl. 16:00 - 20:00
Torsdager kl. 12:00 - 19:00
TELEFON KONTOR
32 12 21 00
WEBSIDE
http://www.dntringerike.no
KONTONUMMER
2230 20 00984
VIPPS
113915

Erik Lunde
Fungerende styreleder
DNT Ringerike

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER
F.v. fungerende styreleder Erik Lunde ønskes lykke
til av tidligere styreleder Tom-Erik Bakkely Aasheim.
Foto Per H. Stubbraaten

Facebook

Instagram
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STYRET 2019-2020
Fra venstre: Finn Granum, Vibeke Tjøm
(daglig leder), Turid Bjørnum, Karin Solberg, Erik Lunde (fungerende styreleder)
og Odd F. Tangen. Karsten Lien (sekretær),
Erik Brenden (nestleder) og Stina Borgli er
fraværende. Foto av Dag Fekjær Johansen.

STYRELEDER (FUNGERENDE)
Erik Lunde
tlf. 934 39 324
styreleder.dntringerike@dnt.no

NESTLEDER
Erik Brenden
tlf. 951 61 646
er-bren@online.no

VARAMEDLEM
Odd Tangen
tlf. 992 49 277
odd.f.tangen@gmail.com

SEKRETÆR
Karsten Lien
tlf. 909 99 867
karsten.lien@gmail.com

VARAMEDLEM
Finn Granum
tlf. 411 61 033
finngranum@gmail.com

STYREMEDLEM
Karin Solberg
tlf. 958 80 826
kesolberg@yahoo.no

VARAMEDLEM
Turid Bjørnum
tlf. 980 83 225
turidbjornum@gmail.com

STYREMEDLEM
Stina Borgli
tlf. 995 26 959
stina_borgli@hotmail.com

ANSATTE OG TILLITSVALGTE

DAGLIG LEDER
Vibeke Tjøm
tlf. 926 64 825
vibeke.tjom@dnt.no

KONTORMEDARBEIDER
Hege Ballari Rindal
tlf. 414 13 180
hege.rindal@dnt.no

BARNAS TURLAG
Marianne Aasen
tlf. 906 89 424
marianne.aasen@prbx.com

STIKOORDINATOR
Arne Aursland
tlf. 913 56 074
aaursl@gmail.com

SENIORGRUPPA
Arnhild Ballangrud
tlf. 942 79 113
arni-ba@online.no

KOIEKONTAKT
Kjetil Sudgarden
tlf. 934 37 860 / 32 13 25 19
sudgarden.kjetil@gmail.com

TURKOMITEEN
Finn Granum
tlf. 411 61 033
finngranum@gmail.com

VALGKOMITEEN
Stein Thoresen
tlf. 489 94 240
stein.thoresen52@gmail.com
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KONTORET
DNT Ringerike holder til i Osloveien 10 i
Hønefoss, i den gamle regimentsgården,
rett overfor Hønefoss videregående skole
(yrkesskolen). Se kartutsnitt nedenfor.
Ta kontakt med oss om det er noe du
lurer på og stikk gjerne innom for en
turprat i tillegg til at vi selger kart og ulike
DNT-artikler.
KARTUTSNITT

Osloveien 10

MEDLEMSKAP 2020
Som medlem i DNT får du blant annet medlemspris på DNTs 550 hytter, rabatt på turutstyr,
medlemsbladet Fjell og Vidde, tilbud på turer og kurs over hele landet, og en rekke gode
medlemsrabatter. Barn og unge har ekstra gode rabattordninger på overnatting. Enkelte medlemsforeninger har også egne medlemsfordeler som medlemsblader, årbøker og rabattordninger.
RABATT PÅ OVER 550 HYTTER
Som medlem i DNT får du rabatt på
overnatting og mat på alle turistforeningshyttene over hele landet. Barn og ungdom
får halv pris på overnatting på DNTs hytter.
Finn hyttene og inspirasjon til turer på
http://www.ut.no.

SEND EN SMS MED

DNT til 2030

TYPE MEDLEMSKAP

PRIS

Hovedmedlem (27-66 år)

kr. 710,-

Ungdom/student (19-26 år, født 1993-2000)

kr. 360,-

Skoleungdom (13-18 år, født 2001-2006)

kr. 220,-

Honnørmedlem (67 år og eldre, født 1952 eller tidligere og uføre)

kr. 555,-

Husstandsmedlem (til hoved-, student-, honnør- eller livsvarig)

kr. 390,-

Barnas Turlag (0-12 år, født 2007-2019)

kr. 135,-

Livsvarig medlem

kr. 17 750,-

Familiemedlemskap

kr. 1 275,-

FJELL OG VIDDE
Fjell og Vidde er landets største friluftsmagasin, og kommer ut 6 ganger i året.
Medlemmer (hoved, ungdom og honnør)
får bladet gratis tilsendt i posten og
mulighet til å lese alle årganger digitalt på
http://www.dnt.no.

FORDELER I DNT RINGERIKE
Du får DNT Ringerikes medlemsblad
Skauleisposten gratis i posten én gang i
året og 15 % rabatt på Sport1 Sandberg
Sport.
ØVRIGE RABATTER
Du får i tillegg flere fordeler og rabatter
hos flere av DNTs samarbeidspartnere.
Rei se, overnatting, turutstyr, forsikring,
festivaler, kurs og mye mer.
Sjekk http://www.dnt.no/medlem/fordeler.

PRISER FOR OVERNATTING 2020
OVERNATTING OG BRUK AV KOIENE

BETALING AV OPPHOLD

Alle bør reservere sengeplass i bookingsystemet på http://booking.dnt.no, men alle har
rett til å bruke koia. Husk at det er god hytteskikk å være fleksible og ta hensyn til eldre og
barnefamilier når koia er full.

• Besøkende som ikke har reservert,
betaler for oppholdet via Vipps eller
nettbank. Merk betalingen med ditt
navn, medlemsnr., navn på koia og løpenummer fra protokollen. Betalingsfrist
er 14 dager etter besøk.

• Den som bestiller må være medlem.
• Medlemmer har fortrinnsrett på sengeplass.
• De som har reservert sengeplass har fortrinnsrett på sengeplass frem til kl. 19:00.
MEDLEMMER

IKKE MEDLEMMER

Voksen

kr. 280,-

kr. 400,-

Ungdom født i 1994-2007

kr. 50,-

kr. 100,-

Barn født i 2008-2016

Gratis

kr. 100,-

Barn født i 2016 eller senere

Gratis

Gratis

DAGSBESØK, HUND, TELT OG HENGEKØYER
MEDLEMMER

IKKE MEDLEMMER

Telt/hengekøye (pr. person)

kr. 70,-

kr. 85,-

Dagsbesøk (enkeltperson)

kr. 55,-

kr. 80,-

Dagsbesøk (familie)

kr. 80,-

kr. 100,-

Dagsbesøk/telt/hengekøye (skoleklasse)

kr. 400,-

kr. 400,-

Hundetillegg

kr. 100,-

kr. 100,-

• Besøkende med telt eller hengekøye som benytter koia etter kl. 18:00 betaler som for
vanlig overnatting.

• Besøkende som har reservert plass
skriver ordrenr. i protokollen i feltet for
betaling til høyre. Om du ikke husker
dette, skriver du ’nett’ eller ’booket’.

På våre koier
kan du betale
med

113915
Vipps-nummer

SKAULEISPOSTEN | DNT RINGERIKE

5

FRILUFTSHUSET I ÅSA OFFISIELT ÅPNET
Av Karsten Lien
Rundt 100 personer var til stede da DNT Ringerike offisielt åpnet Friluftshuset i Åsa, søndag 19. mai 2019.
Koiesjef Erik Tajet Stensbye og assisterende koiesjef Svein Roger Thorsrud ønsket alle de frammøtte velkommen. Først fikk vi
en historisk gjennomgang av skolebygningene på Vegård ved en tidligere elev ved skolen, Edvard Håkenrud. Deretter fortalte
DNT Ringerikes styreleder Tom-Erik Bakkely Aasheim litt om prosessen fram til at Friluftshuset var klart til å ta imot besøk.
Det har blitt nedlagt hele 500 dugnadstimer!
Ordet ble så overlatt til DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang som ønsket DNT Ringerike til lykke med atter et flott
overnattingssted. Han overrakte en stor versjon av Turbo, Barnas Turlags fine maskot. Deretter erklærte han Friluftshuset
for åpnet gjennom å avduke et skilt med forslag til turer i nærmiljøet, sammen med de to koiesjefene. Etter åpningen var
gjennomført var det servering av kaffe og kaker laget av flinke damer i Åsa, samt mulighet for å se nærmere på Friluftshuset.
Etterpå var det tur til Tiurtoppen og Djevelens Punsjebolle i Valbekken, hvor totalt 17 var med. Dyktig turleder
her var Ole Anders Moskaug. Det var også mulighet til å
prøve seg i kajakk under ledelse av Sascha Bucko. I tillegg
var det natursti for store og små.

Friluftshuset

Stolte koiesjefer med lederne på hver sin side. Fra venstre: Tom-Erik
Bakkely Aasheim (styreleder), Erik Tajet Stensbye (koiesjef), Svein Roger
Thorsrud (assisterende koiesjef) og Vibeke Tjøm (daglig leder).
Foto: Karsten Lien.

KOM DEG UT-DAGENE
Av Vibeke Tjøm
Etter et strålende arrangement i fjor var vi ikke i tvil om
at årets vinterutgave av Kom deg ut-dagen også i år måtte
finne sted på Ringkollen.
Med flott vinterstemning, nypreparerte løyper og skileik mm. var det
mange voksne og barn som satte pris på tilbudet vårt. Med godt samarbeid med Skiforeningen og ivrige dugnadsfolk ble det en vellykket
dag som absolutt frister til gjentagelse i februar 2020.
Høstutgaven av Kom deg ut-dagen ble også i år gjennomført med
utgangspunkt i Friluftshuset i Åsa. Ringerike Soppforening, Ringerike
knivlag og Helge Gustavsen med tilbud om fluekasting sørget for aktiviteter i tillegg til vår natursti og tur til Tiurtoppen med Ole-Anders
Moskaug som turleder. Vi benyttet også denne anledningen til å legge
til rette for byttemarked for brukt turutstyr, men hadde nok håpet at
enda flere hadde benyttet sjansen til å skaffe seg noen godbiter for en
rimelig penge.
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Sascha Bucko og sønnen på Kom deg ut-dagen på Ringkollen. Foto: Vibeke Tjøm.

OPPTUR - FRA BORGER TIL
FRILUFTSHUSET
Av Per H. Stubbraaten
Mange av elevene i 8. klasse fenges mer av aktivitetene på slutten av turen enn av vandringen i terrenget.
Også i år var det ”uoffisielt junior-NM i støvelkast”, og ekstra morsomt var det at en av våre deltakere gikk
av med seieren i jenteklassen. I etterkant av arrangementet var leder i DNT Ringerike og daglig leder på
besøk på Sokna skole og overleverte diplom og turstøvler til den heldige vinneren.
I fjor var intensjonen å forlenge traseen fra den gamle skytebanen ved Fleskerud og
videre fram til Friluftshuset i Åsa. Vi klarte ikke å få til det, men i 2020 er de fleste
hindringer borte. Forhåpentligvis vil det meste av strekningen være blåmerket, men
vi mangler fortsatt positivt tilsagn fra noen grunneiere.
Den totale strekningen blir på ca. 8 km. Vi starter ved Borger, ca. 200 moh. Stien
er kupert og kan være fuktig på enkelte skyggefulle partier om våren. Før vi går inn
på veien mot Fleskerud, bør vi ta en kikk til venstre mot brattskråningen. Under
snøsmeltingen kan Jaklefossen være et prektig skue selv om stien ikke går helt inntil
fossen.

Ole Anders Moskaug ved Gjende.
Foto: Ole Anders Moskaug

På sitt høyeste kommer vi opp i drøye 300 moh. Fra Tiurtoppen er det kjempefin
utsikt over Steinsfjorden mot Finnemarka i sør. Stien ned mot Friluftshuset svinger
seg på en fin sti gjennom koselig furuskog.
På Friluftshuset blir det nå greit å gjennomføre aktivitetene våre som også dette året
blir tatt velvillig hånd om av elevene på Ringerike Folkehøgskole.
Vi er glad for at Ole Anders Moskaug har tatt på seg ansvaret for den nye traseen.
Han er fra Brummunddal og jobber i Ringerike kommune. Hans sterke friluftsinteresse koblet sammen med solide digitale kunnskaper gjør han velegnet for jobben.
Lykke til!
Hovedansvarlig for gjennomføringen av hele opplegget er som i tidligere år daglig
leder Vibeke Tjøm.

Jaklefossen.
Foto: Per H. Stubbraaten.

Borger

Friluftshuset
Støvelkasting Opptur 2019.
Foto: Per H. Stubbraaten.

Vinner av uoffisielt NM i støvelkast, Bertine
Davidsen mellom Tom-Erik og Vibeke.

Kartutsnitt med inntegnet rute for ny blåmerket sti fra Borger til Friluftshuset.
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BARNAS TURLAG - KLAR FOR NYE
TURER I 2020
Av Hege Ballari Rindal
Totalt har 850 personer vært med Barnas Turlag Ringerike
ut på tur i løpet av 2019.
Vi startet turåret med skøytetur med bålkos og grilling ved Midttjern
i januar og avsluttet med en ”skummel” tur i Nærstadmarka i november med lommelykt og refleks.
Skileik på Ringkollen er et av høydepunktene, og barna som ble
med på topptur til Rughaug i mai imponerte med stort pågangsmot.
Belønningen var fin utsikt fra toppen av Rughaug.
2019 har vært et fint turår for Barnas Turlag og vi gleder oss til 2020.
Populære turer fortsetter vi med og det blir også fisking, klatring
og sykkeltur på programmet i år. Ta gjerne kontakt med oss om du
ønsker å bidra i Barnas Turlag, enten som turleder eller som frivillig
på våre arrangementer.

Barnas Turlag på Rughaug. Foto: Marianne Aasen.

Barnas Turlag på Midttjern. Foto: Hege B. Rindal.

I NATUREN ER ALLE VELKOMMEN
Av Vibeke Tjøm
DNTs veivalgsdokument for perioden 2019-23 har tittelen ”Et rikt liv med enkle midler” og i 2019 var
temaet ”I naturen er alle velkommen”.
Med bakgrunn i dette ønsker vi å styrke vår rolle som inkluderende organisasjon, og jobbe for å utjevne forskjeller i friluftslivet. Med ulike prosjekter forsøker vi å inspirere til deltagelse i friluftsliv og skape inkluderende arenaer for personer som ikke
er godt kjent med vårt tilbud fra før. I året som har gått har vi derfor gjennomført ulike prosjekter som Klart det går, Ferskingkurs i samarbeid med Læringssenteret og gitt tilbud om dagsturer for brukere av Villa’n i Hønefoss. Tilbakemeldingene
og opplevelsene er gode og mange, og vi ønsker å videreføre dette arbeidet også i året som kommer. Samtidig håper vi at vårt
tilbud inspirerer og gir trygghet og kunnskap nok til at deltakerne etter hvert gjennomfører både dagsturer og overnattingsturer på egenhånd.
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FERSKINGKURS - DNTs NYE INTRODUKSJONSTILBUD TIL FRILUFTSLIV
Av Hege Ballari Rindal
Ferskingkurs er praktiske kurs der deltakerne selv skal få prøve seg på bålfyring, matlaging ute, bruk av primus, kart, kompass og turplanlegging.
Man lærer også om bekledning, pakking av dagstursekk, allemannsretten og stier og merking. Etter endt kurs får man kursbevis og håndbok i friluftsliv. Ferskingkurs arrangeres både med sikte på kompetanse til dagsturer og til overnattingsturer under
åpen himmel.

MED MÅNEN SOM NATTLAMPE
Overnatting ute i hengekøye er blitt svært populært og DNT Ringerike arrangerte derfor et ferskingkurs
med overnatting for foreldre og barn. En tur til Ringkollen i midten av oktober gav oss en vakker natt ute
med månen som nattlampe.
Litt kjølig, men det kunne ikke vært finere, og vi varmet oss godt ved bålet før vi la oss i hengekøyene våre, mette og gode på
båltaco.
”For en fantastisk tur! Jentene er virkelig bitt av basillen, og
det betyr enormt mye for meg at alle var så inkluderende på
turen. Alt jeg har lært. Tryggheten som har vokst gjør at jeg
gleder meg til flere turer. Eller vi, gleder oss til flere turer.
Takk for at DNT viste oss at man hverken trenger å gå langt
eller være Lars Monsen for å overnatte ute i naturen.”
- Tvillingmamma og deltaker på ferskingkurs med overnatting
Tilbakemeldingen var at kursene ga nødvendig trygghet til å
begi seg ut på tur også i natten. Mestringsfølelsen og gleden
over å ha sovet ute var stor hos alle deltakerne - og lysten til å
gjennomføre flere netter i friluft preget alle deltakerne.

Ferskingkurs med overnatting i hengekøye.
Foto: Hege B. Rindal.

PÅ FERSKINGKURS MED FLERKULTURELLE
Friluftsliv som inngang til integrering og inkludering
DNT Ringerike arrangerte ferskingkurs over tre ganger for
voksne innvandrere i samarbeid med Læringssenteret (norsk
opplæring/grunnskoleutdanning). Kurset ble benyttet av lærer
for å synliggjøre fysisk aktivitet og friluftslivskultur i Norge.
På Friluftshuset i Åsa ble det ved siden av kart og kompass
og ”matprepp” til matlaging på bål også fine samtaler over
en kopp te og varme boller. Vi snakket om tillit, dugnad og
frivillighet som bærebjelken i DNT og i det norske samfunnet
for øvrig.
”Å komme seg ut blir enklere jo mer man gjør det. Elevene
og jeg håper at samarbeidet mellom DNT og Læringssenteret
kan fortsette, for elevene har stort læringsutbytte av dette
opplegget.”
- Lærer, Læringssenteret

Elever fra læringssenteret.
Foto: Hege B. Rindal.

SKAULEISPOSTEN | DNT RINGERIKE

9

TOPPTUR OG BLÅBÆR
Av Hege Ballari Rindal
DNT jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker
med ulike funksjonsnedsettelser. I flere år har vår forening
samarbeidet med representanter for handikaplagene på Ringerike, og det har blitt arrangert mange utflukter.
For tredje år på rad gikk turen til Valdres. Frihetsfølelsen når fysiske
hindringer utjevnes er stor, og en glad Harald kunne nok en gang smile fra
toppen av Gribbe (1057 moh.) og plukke blåbær for første gang på 40 år!
”Viktigheten bak Klart det går!-prosjektet er nettopp at alle skal få mulighet til å delta på slike turer på lik linje med funksjonsfriske som bare kan
legge ut på tur uten veldig nøye planlegging. Slike turer gjør at livskvaliteten øker.” - Harald Mælingen
Gribbe

Merket

Kart over området rundt Merket og Gribbe.

Harald plukker bær for første gang
på 40 år. Foto: Hege B. Rindal.

Fra Gribbe. Fv. Kjetil Aschim, Harald Mælingen og
Stein Thoresen. Foto: Hege B. Rindal.

FRILUFTSLIV SOM TERAPI
Av Per H. Stubbraaten og Dagny Sjursdotter
DNT Ringerike har i noen år arrangert turer for personer som av ulike grunner ikke har den beste muligheten til å oppleve naturen. Dagny Sjursdotter
har som en av våre frivillige tatt initiativ til disse arrangementene. Turene har
i hovedsak blitt lagt til en av hyttene våre. På disse turene har det sosiale vært
hovedtemaet - sitte rundt bålpanna med kaffe og grilling mens praten går. På
vinterstid har vi ved to anledninger vært på Ringkollen sammen med Ringerike Folkehøgskole. Å se godt voksne
menn og kvinner skli på matter
nedover i full fart er en opplevelse
i seg selv. I det siste året har Dagny
kommet i kontakt med folk på kafeen til Kirkens Bymisjon som ønsker
å være med på tur. For å favne om
Hovinkoia
flest mulig er nok turene til en av
våre hytter det beste alternativet.
Dagny håper at disse litt annerledes
turene med mye latter og skøy vil
fortsette fremover.
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Tur med Villa’n på Hovinkoia.
Foto: Vibeke Tjøm.

SENIORGRUPPAS VANDRING I
RINGERIKES FLOTTE NATUR 2019
Av Erik Monserud
Årets turtilbud i Ringerikes nærområder har gitt oss en deltagelse på 25 personer i snitt.
I alt 18 trivelige turer er arrangert - stort sett i flott turvær, og med godt fornøyde turdeltagere. Samtlige turer har vært fri for
uhell takket være dyktige turledere, lokale kjentmenn og ikke minst deltagerne selv.
Turene langs stier og veier har gitt oss spennende naturopplevelser, og kaffe- og hvilepauser på gamle setervoller og utsiktsplasser har skapt samhold blant deltakerne.
Av turledere og kjentfolk som har deltatt, har vi fått fyldig
kunnskap og artige historier om stedene vi har besøkt. Her må
spesielt nevnes turene i Soknaområdet, Finnemarka og Svarvestolen og Glitre, Skrubbheim og Hovseterhøgda, Retthella og
Pipesteinen på Krokskogen og Holoa - Roensetra i Nordmarka.
Seniorenes sesongavslutning ble avviklet på Vikerkoia med tur
i flotte høstfarger og med i alt 37 deltagere.
Alt i alt en vellykket tursesong, og vi gleder oss til sesongen
2020.

Tirsdagsturen med Finn Abelgaard til Pipesteinen.
Foto: Brit Olaug Monserud.

VETERANER I SENIORGRUPPA
Av Per H. Stubbraaten
Arnhild Ballangrud har vært en entusiastisk leder i Seniorgruppa helt fra starten i 2007. Hun har ledet turer og initiert turer
for andre, helst i skogområdene nær Jevnaker. Hun er allsidig interessert i naturen, men har ekstra blikk for blomsterfloraen.
Kafétreffene har for henne vært viktig for å skape miljø i Seniorgruppa.
Finn Abelgaard er en viktig kontinuitetsbærer i Seniorgruppa, og det er få turer han ikke deltar på. Han har i en årrekke sittet
i styret og har ledet årlige turer på Krokskogen der han er lommekjent.
Brit Olaug Monserud er humørsprederen og omsorgspersonen i Seniorgruppa. Hun deltar på alle turer, ofte som turleder.
Brit Olaug blir fort kjent med folk og viser interesse for hele gruppa slik at ingen skal føle seg utenfor. Alltid har hun noen
godiser på lur som distribueres til alle. Hun har et praktisk og organisatorisk talent: Hun passer tider, avstander, fart, pauser,
raster, fotografering og priser — alltid strålende til stede med full oversikt. Og så sørger hun for bilder og referat fra turene til
nettsidene våre!

Brit Olaug Monserud på Røsholmstranda.
Foto: Marit Stubbraaten.

Arnhild og Finn på Elgbrenna.
Foto: Brit Olaug Monserud
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KARTKURS I DNT RINGERIKE
Av Karsten Lien
DNT Ringerike arrangerte i mai 2019 kartkurs med bruk av digitale verktøy. Kurset ble holdt
i lokalene i Osloveien 10, og kursansvarlig var Karsten Lien.
Temaene som ble omtalt var bl.a. nettstedet Norgeskart (hvordan lage eget papirkart fra
dette). GeoViewer (kart på mobilen), logging av GPS-spor, kartreferanser og hvordan ta ut
en kompasskurs.
Kurset passet for turledere, stiansvarlige og andre som var interessert i lære mer om kart,
og det var 12 deltakere med. Dette ble godt mottatt og det blir vurdert å sette opp et nytt
kartkurs i 2020.

GeoViewer med Kartverkets
gratis kartdata.

TURLEDERUTDANNING OG
FØRSTEHJELPSKURS
Av Hege Ballari Rindal
DNT utdanner egne turledere. Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en helhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig
friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.
DNT Ringerike har i 2019 arrangert ambassadørkurs og nærturlederkurs for våre medlemmer. DNTs ambassadørkurs er det
første og enkleste nivået i utdanningsstigen til DNT, og omhandler DNT som organisasjon. Ambassadørkurset er obligatorisk
for alle turledere i DNT. Kurset er gratis og varer i 3 timer. Etter fullført ambassadørkurs kan man ta nærturlederkurs. Nærturlederkurset har en varighet på fire timer og er et kurs som kvalifiserer til å lede kortere dagsturer, opptil 5 timer, i områder
hvor nærturleder er lokalkjent.
DNT Ringerike skal arrangere førstehjelpskurs for våre turledere i løpet av 2020. Deltakerne vil få innføring i grunnleggende livreddende førstehjelp hvor de viktigste temaene vil være behandling av bevisstløse pasienter og hjerte/lunge-redning.
I prekære situasjoner er det også viktig å kunne varslingsrutiner. Skader på tur og hvordan man skal løse problemene med
begrensede midler, er alltid en utfordring. Her får man testet seg i ulike case.
Følg med på våre websider og les gjerne mer på http://dnt.no/turleder/.
DNT Ringerike arrangerer bare de overnevnte kursene, men turlederutdanningen er satt sammen av kursmoduler som bygger
på hverandre. Gjennomføringen av alle modulene kvalifiserer til den høyeste turlederutdanningen innen DNT.
De enkelte kursenes varighet og tema:
1.
2.
3.
4.

DNTs ambassadørkurs (½ dag, 3 timer) - DNT som organisasjon
Grunnleggende turlederkurs (2 dager, 15 timer) - Orientering og veivalg
Sommerturlederkurs (5 dager eller 2 helger) - Turledelse sommerstid
Vinterturlederkurs (7 dager eller 3 helger) - Skred, bolig i snø og veivalg vinterstid.

KURSLEDERKURS
30 timer

VINTERLEDERKURS
7 dg / 3 helger

SOMMERLEDERKURS
5 dg / 2 helger

AKTIVITETSLEDERKURS

NÆRTURLEDERKURS

GRUNNLEGGENDE
TURLEDERKURS

3 timer

4 timer

15 timer / 2 dg

AMBASSADØRKURS
3 timer
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VIKERKOIA - ERFARINGER FØRSTE ÅR
Av koiesjef Erik Lunde og assisterende koiesjef Ragnhild Gudim
Nye Vikerkoia ble åpnet 29. september 2018. Ca. 70 mennesker møtte opp i duskregnet.
De to koiene har i løpet av året hatt gode besøkstall. Den nye Heddahytta har fått mye skryt og mange lovord, men det er også
mange som velger den gamle koia, hvor de gjerne har overnattet mange ganger før.
Gjestene har tedd seg godt, ingen skader/tyveri er registrert.
Det har blitt felt en del trær i flere retninger for å gi litt mer lys til utearealet mellom hyttene, og samtidig har det gitt ved til
fyring. Det er grovryddet rundt hyttene.
Nye Vikerkoia er ei Heddahytta som på alle måter har svart til forventningene. Hytta har utvendig gass som er enkel å betjene.
Det er også montert lys med bevegelsessensor på kjøkkenet – dette lyset skal IKKE slås av.
Det meste fungerer veldig bra. Vi har boret etter vann, og den manuelle pumpa er lett å betjene. Det er foreløpig litt usmak og
lukt på vannet, men dette skal ifølge firmaet som boret, avta etter hvert.
Ovnen i stua fungerer meget bra; gjestene må hente ved fra vedlageret ute etter behov, men det er også et innvendig vedlager
tvers overfra do-rommet.
Do-systemet er en utfordring – det fungerer bra
hvis koiesjef er der hver måned (hver 14. dag i
perioder med mye besøk). Styret jobber videre med
å finne en bedre løsning.
Ny utekrakk til terrassen fra Arbeidssenteret i Hole
blir levert seinhøstes 2019.
Dugnadsviljen har vært stor, og mange timeverk
er nedlagt fra oppstart til i dag. Koiesjefene Erik
og Ragnhild har ellers brukt året til å bli godt kjent
med koia. Diverse småutstyr er kjøpt inn for å lage
praktiske forbedringer. Det har absolutt vært en
fordel å være to om oppgavene.
Med det gode renomméet som koiene har fått
gleder vi oss til å ta imot mange gjester i årene som
Nye Vikerkoia. Foto: Erik Lunde.
kommer.

HOVINKOIA - ERFARINGER FØRSTE ÅR
Av Maria og Tom-Erik Bakkely Aasheim
Åpningen 12. august 2018 samlet ca. 100 deltakere som hørte på taler fra veteraner, de nye koiesjefene, generalsekretæren
i DNT og prosjektleder fra Det Norske Folkemuseet. Det ble takking for god hjelp, klipping av snor og overrekkelse av gaver
som henger på veggene på Hovinkoia nå.
Det ble mye arbeid på koiesjefene det siste halvåret før åpning, og arbeidet stoppet ikke der. Vi har hatt flere dugnader, der
koiesjefene har fått god hjelp. Vinteren måtte prøves ut i en helt ny håndlaftet koie. Hvordan ville koia tåle kulde? Vi skjønte
fort at vi måtte stenge hunderommet for vinteren da det foreløpig ikke er noe oppvarmingsmuligheter der. Noen fikk problemer med å få det varmt nok i koia. Om det skyldes fuktig ved, for liten ovn eller at koia er for dårlig isolert, vet vi ikke sikkert.
Vår erfaring er at det går greit å fyre opp og at koia blir varm og behagelig
også med mange kuldegrader ute.
Tidligere har det vært en annen av DNT Ringerikes koier som har stått for
Fårikålaften, men nå har Hovinkoia tatt over stafettpinnen. Vi hadde en
veldig hyggelig kveld i oktober og inviterer også neste år til Fårikålaften.
I 2019 har vi hatt mer enn 400 besøkende, medregnet både dagsbesøk og
overnattingsgjester. Vi har ikke ulltepper liggende på koia for vi ønsker at
de skal bli laget av hyttebrukerne. Strikkekurven har blitt så populær at den
har blitt fylt opp med mer garn. Tegninger har blitt laget og spill har blitt
spilt. Mat har alle besøkende kokt seg og turer har de gått. Vi er så glad for at
Hovinkoia har blitt et yndet sted for mange, og håper at det blir vel så mange
Gamle gubber jobber hardt. Fv. Erik Monserud og
Sven Koksrud. Foto: Brit Olaug Monserud.
besøkende de neste årene. Vi setter veldig pris på å være koiesjefer!
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NY KOIESJEF PÅ STOREKRAKKOIA
Av Per H. Stubbraaten
Foreningen har vært veldig heldig som har fått Kari H. Nordby som ny koiesjef på
Storekrak etter Finn Granum. Hun er innfødt hedøling og bosatt i dalen. Kari er 59
år og sykepleier i hjemmetjenesten.
Kari er glad i å gå tur, sommer som vinter. Topper over 2000 m er en utfordring,
men vandring i nærmiljøet kan være like hyggelig. Som turkamerat med Kari gjennom hele Vassfarstien kan jeg underskrive på at hun er skikkelig sprek.
Hun er også stiansvarlig for stien over Hedalsfjellet mellom Fønhuskoia og Storekrakkoia, som tilsvarer det ene beinet i Trekanten i Vassfaret. Denne nye sti-traseen
var hun med å rydde og merke.
Kari synes DNT er en fin organisasjon som det er meningsfullt å gjøre en dugnadsinnsats for. Hun ser fram til samarbeidet med erfarne Karin Solberg som
fortsetter som ass. koiesjef.
Lykke til med jobben Kari — og ikke vær redd for å spørre om hjelp!

Kari Haglund Nordby ved Besseggen
Foto: Kristian Nordby.

LANDSMØTE I SVOLVÆR
Tekst: Vibeke Tjøm
I juni var rundt 300 deltagere samlet i Lofoten til årets landsmøte i DNT. Fra DNT Ringerike var vi en delegasjon på 6 stk. som
fikk ta del i gode diskusjoner og mange fine turer, natt som dag. En stor takk til Lofoten turlag som la til rette for et fantastisk
arrangement.
Resolusjoner hører med på landsmøtet, og med årets resolusjon
«Friluftsliv skaper gode lokalmiljø» viser DNT at vi ser et stort potensial i å få flere fysisk aktive og engasjerte i lokalmiljøene ved å satse på
friluftsliv.
Ulike parallelle sesjoner var også på timeplanen for å gi økt kompetanse på ulike fagområder. Noen av årets temaer var mangfold og inkludering, sikkerhetsarbeid, bærekraftsåret 2020 og etiske retningslinjer.
DNTs nye fjellvettregler for vindkraft ble vedtatt som et viktig felles
ståsted for hele DNT i det videre arbeidet med å forhindre mer vindkraft i urørt norsk natur. På agendaen stod også saker som forslag om
felles kontingentsatser, handlingsplan for vindkraftarbeidet og etiske
retningslinjer.
DNTung hadde fremmet forslag om å arrangere landsmøtet hvert
annet år. Flere av sakene vil bli gjenstand for videre behandling og diskusjon før de blir lagt fram på neste års landsmøte for endelig vedtak.

Djevelporten

Svolvær
Vibeke Tjøm på Djevelporten Lofoten 2019.
Foto: Karin Solberg.
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TUR- OG AKTIVITETSPROGRAM 2020
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 (DNT Hadeland, DNT
Drammen og Omegn, Kongsberg og Omlands Turistforening, Asker Turlag, Bærum Turlag og DNT
Valdres) har også mange fine turer som er åpne for alle DNT-medlemmer. Finn og prøv.
DNT Ringerike forbeholder seg retten til å gjøre forandringer av ovennevnte arrangementer. Oppdatert informasjon og eventuelle endringer vedrørende turene, finner du på våre websider
http://www.dntringerike.no. Deltakerne deltar på eget ansvar, og må være fysisk og psykisk i stand
til å gjennomføre turen.

GRADERING AV TURENE
Grønn. For nybegynnere og barn, krever ingen spesielle
ferdigheter. Skogsveier og gode stier. Hovedsak kortere
turer. Moderate stigninger, ingen bratte partier.

Blå. For de med litt erfaring i terreng og middels trente
turgåere. Kan ha noe mer krevende partier og kan være steinete. Moderate stigninger som kan ha enkelte bratte partier.

DNT RINGERIKE
SØN

2

FEB

KOM DEG UT-DAGEN

DATO: SØNDAG 2. FEBRUAR
ANSVARLIGE: Hege B. Rindal (414 13 180) og Vibeke Tjøm (926 64 825)

Dagen blir på Ringkollen kl. 11-15, stadion ved speakerhuset i samarbeid med Skiforeningen. Velkommen til en fin
utedag med skileik og aking. Ta med grillmat og drikke, vi ordner med varm grill.
TOR

19

MAR
LØR

21

MAR

ÅRSMØTE

DATO: TORSDAG 19. MARS

Se annonse i Ringerikes Blad eller på http://www.dntringerike.no.

FJELLSKITUR

DATO: LØRDAG 21. TIL SØNDAG 22. MARS
TURLEDERE: Kjersti Hovland (986 62 436) og Karin Solberg (958 80 826)

Velkommen til skitur på Hardangervidda! Vi tar toget fra Hønefoss lørdag 21. mars kl. 09:54 som er på Finse kl.
12:34. Derfra går vi sydøst til Krækkja hvor vi overnatter. Søndag går vi til Ustaoset hvor vi tar toget hjem kl. 18:19.
Hele turen er ca. 48 km og dagsetappene er noenlunde like lange. Terrenget er litt kupert. Det kreves fjellski og utstyr som hører vinterfjellet til. Ta kontakt for utstyrsliste! Deltagerne må selv ordne med togbillett. Påmelding innen
mandag 16. mars. Se nærmere info inne i bladet.
FRE

24
APR

HVITVEISTUR TIL JOMFRULAND

DATO: FREDAG 24. TIL SØNDAG 26. APRIL
TURLEDERE: Dagny Sjursdotter (415 24 577) og Finn Granum (411 61 033)

Vi reiser i buss fra Osloveien 10 kl. 09:00 og tar kaffepause underveis. I Kragerø blir det byvandring kl. 13:30 med
kjentmann og middag før avreise med ferje til Jomfruland. I løpet av lørdag blir det omvisning på øya, etterpå lager
vi middag i fellesskap. Tørrmat til frokost og lunsj lørdag og søndag tas med av den enkelte. Turlederne tar med kaffe
og te. Hjemreise på søndag med stopp for lunsj underveis. Turen er for alle, da det er hytter som er tilpasset ulike
brukergrupper. Endelig påmelding for hele turen innen 3. april skjer ved å betale kr. 1.500,- til DNT Ringerike på
konto 2280 20 00984. Ta kontakt med turlederne for opplysninger og foreløpig påmelding. Nærmere info på side 25
og på http://www.dntringerike.no.
ONS

6

MAI

OPPTUR

DATO: ONSDAG 6. MAI
ANSVARLIG: Vibeke Tjøm (926 64 825)

DNT Ringerike arrangerer OPPTUR for alle 8.-klasser i Ringerike kommune. Turen starer ved Borger Bad og målet
er Friluftshuset i Åsa. Her blir det ulike aktiviteter tilrettelagt av elever ved Ringerike Folkehøgskole.
ONS

6

MAI

HISTORIETUR MED GUDMUND BAKKE
DATO: ONSDAG 6. MAI
KONTAKTPERSON: Per H. Stubbraaten (908 61 879)

Årets historietur er lagt til Mosmoen/Åsbygda. Kampene i Haugsbygd i 1940 fikk en dramatisk avslutning i Mosmoen og i området er det fortsatt spor etter tyskernes tilstedeværelse under krigen. På vår vandring treffer vi på
hustufter fra husmannsplasser. Den tidens gårdsstruktur med store klasseforskjeller vil bli levendegjort. Alle detaljer
får du av Gudmund! Frammøte i Osloveien 10 kl. 17:00 eller ved parkeringa nær innkjøringa til Mo gård.
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ONS

27
MAI

OPPENÅSEN PÅ LANGS

DATO: ONSDAG 27. MAI
KONTAKTPERSON: Karsten Lien (909 99 867)

Oppenåsen på langs, fra Nøklebytoppen via Midttjern til HIL stadion, er en fin kveldstur på traktorvei og lettgåtte
skogsstier. Oppenåsen er en flott åsrygg som er lett synlig fra de sentrale delene av Ringerike, og den er nærturområdet til beboerne i Heradsbygda. Vi tar en hvil ved Midttjern og matpause på toppen av åsen. Vel framme på HIL
stadion sørger vi for å hente de bilene som er parkert på Nøklebytoppen. Felles avreise fra Osloveien 10 kl. 17:00,
evt. direkte oppmøte ved Nøklebytoppen.
FRE

5

JUN

VASSFARTUR - TO OVERNATTINGER UNDER ÅPEN HIMMEL,
KRIGSHISTORIE OG PANORAMA UTSIKT!
DATO: FREDAG 5. TIL SØNDAG 7. JUNI
TURLEDER: Ole-Martin Høgfoss (975 35 103 eller ole-m.h@online.no)

Avreise fra Osloveien 10, fredag kl. 16:30, til Nevlingsdammen i Vassfaret. Overnatting under åpen himmel på
Vinterstøberget (200 m. fra parkeringen). Lørdag går vi via Nevlingen - Elvestubben - Nedre Grunntjern - Vassfarplassen - Fjellvannet - Nevlingskollen - Pålsonflaga. Søndag via Fjellvatnet - Brennkollen - Gjuvbekken - Hansesprangsetra - Bjørke - Skrukkefyllhaugen - Nevlingsdammen. Utstyr: Sekk inkl. alt eget turutstyr. Egen mat til alle
måltider, sovepose, liggeunderlag, telt om været tilsier det, drikkeflaske/pose, vandrestaver og gode fjellstøvler. Maks
deltakere 20 stk. Bilspleis tur/retur. Kart: Sør-Valdres eller Nes. Påmelding innen 2. juni til turleder. Nærmere info
inne i bladet og på http://www.dntringerike.no.
SØN

7

JUN

SKAUROCK PÅ HOVINKOIA

DATO: SØNDAG 7. JUNI
KONTAKTPERSON: Erik Brenden (951 61 646)

Søndag 7. juni blir det skaurock på Hovinkoia ved idylliske Setertjern på Holleia. Inspirert av naturen og dyrelivet
vil Dagfinn Kolberg servere en blanding av egne og Neil Young-låter. Det blir også Dagfinns ”multimedia-show”
med egne naturbilder. Utstilling av naturbilder samt salg av bilder og CDer. DNT Ringerike serverer ekte skaukaffe
fra kl. 12:00 og konserten starter kl. 13:00. Inngang ”hatten går rundt”. Velkommen til skaurock der skaurock hører
hjemme. Nærmere omtale inne i bladet.
ONS

10
JUN

GRØTKVELD OG TUR PÅ FRILUFTSHUSET I ÅSA
DATO: ONSDAG 10. JUNI
VERTER: Erik Stensbye, Svein Roger Thorsrud og Vibeke Tjøm

Vi ønsker velkommen til tur og grøtservering i Åsa. Fra Friluftshuset tar vi beina fatt og forserer bakkene på 200
høydemeter fram til Tiurtoppen med fantastisk utsikt. Vel tilbake til Friluftshuset kan det kjøpes rømmegrøt og dere
kan se hvor fint det har blitt. Frammøte i Osloveien 10 kl. 17:00 eller ved Friluftshuset kl. 17:20.
LØR

20
JUN

TUR TIL BUKOLLEN MED TOMMY STØA

DATO: LØRDAG 20. JUNI
TURLEDER: Tommy Støa(473 16 634) KONTAKTPERSON: Per H. Stubbraaten (908 61 879)

Vi starter fra parkeringa på Bukollplassen, men tar ikke den blåmerka stien til toppen. Derimot går vi om Maribohytta og Veslefjellet fram til varden på Bukollen (1.122 moh.) Stien opp kan være både bratt og teknisk vanskelig.
Ned igjen går vi innom trollgrana. Bli med på en morsom tur på nye stier! Turen er ca. 10 km. Frammøte i Osloveien
10 kl. 10:00 eller direkte på Bukollplassen kl. 10:45.
FRE

3

JUL

FILEFJELL

DATO: FREDAG 3. TIL SØNDAG 5. JULI
TURLEDER: Axel Holt (996 12 222 eller axelholt@online.no)

Tre dagers vandring på høyfjellsvidder og i frodige seterdaler. Ruta vår: 1. dag: Fra Skakadalen - Sulebu, ca. 5 timer,
overnatting. 2. dag: Til Kljåen, ca. 6 timer, og overnatting. 3. dag: Tilbake til Skakadalen, ca. 4 timer og hjem. Avreise fra Osloveien 10 kl. 10:00 i private biler til Skakadalen i Vang, Valdres. Påmelding til turleder og ved å innbetale
depositum på kr. 550,- til konto 2230 20 00984. Kart: Nordeca 10048 Hemsedal eller 1517 II Øye. Nærmere omtale
inne i bladet eller på http://www.dntringerike.no.
FRE

31
JUL

TUR TIL RØROS OG SYLAN

DATO: FREDAG 31. JULI TIL ONSDAG 5. AUGUST
TURLEDERE: Odd F. Tangen (992 49 277) og Per H. Stubbraaten (908 61 879)

Vi kombinerer kultur og vandring på denne sommerturen. På Røros blir vi tilskuere under musikkspelet ”Elden”.
Handlingen utspiller seg i 1718-1719 da general Armfeldt måtte trekke seg tilbake til Sverige og 4.000 svenske
soldater frøs i hjel i grensefjellene. Fotturen vår rundt fjellmassivet Sylan krysser den svenske arméns retrettrute.
Pga. billetter til ”Elden” ble turen tidlig annonsert på vår webside og i sosiale medier. Turen er fulltegnet, og det er
bare plass hvis noen trekker seg. Lørdag 1. august reiser vi til Nedalshytta og går 1. etappe til Sylstationen, videre til
Blåhammarstugan søndag, til Storerikvollen mandag og tilbake til Nedalshytta tirsdag. Vi reiser hjem på onsdag.
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ONS

12
AUG

LETTGÅTT HOLLEIATUR

DATO: ONSDAG 12. AUGUST
TURLEDER: Per H. Stubbraaten (908 61 879)

Vi starter turen fra brua over Aklangen og følger hvitmerket sti på vestsiden av vannet. Ved enden av Aklangen
svinger vi vestover til Engelen hvor vi tar kafferasten. Vi fortsetter på lettgått sti til Lerbergsetra. Etter en kort hvil
setter vi kursen for Aklangen igjen. Traseen på 8 km er nokså flat, bare med små kneiker. Frammøte i Osloveien 10
kl. 17:00 eller direkte på parkeringa ved Aklangen kl. 17:20.
TOR

13
AUG

TOPPTUR TIL VANG

DATO: TORSDAG 13. TIL SØNDAG 16. AUGUST
TURLEDERE: Karsten Lien (909 99 867, karsten.lien@gmail.com) og Knut Sørgaard (958 08 616, knut.sorgaard@gmail.com)

Etter 16 år på Sørre Hemsing blir Sommerhotellet (http://www.sommerhotellet.no) i Grindaheim ny base for DNT
Ringerikes toppturer i Vang. Vi reiser torsdag kl. 16:00 fra Osloveien 10 og spiser middag underveis. Fredag kjører vi
til Nystuen på Filefjell og går en rundtur om Suletinden (1.780 moh.) Middag på hotellet. Lørdag går turen på nytt
til Filefjell og de to toppene Støgonøse (1.439 moh.) og Skørsnøse (1.453 moh.) Middag på stølen til Berit og Arne
Nefstad. Her blir det tradisjonell meny med rømmegraut og spekemat. Søndag forlater vi Vang og drar til nabokommunen Øystre Slidre hvor målet er Rundemellen (1. 344 moh.). Det billigste alternativet for reise, opphold og
fellesmiddager blir kr. 2.475,-. Hotellet krever at vi gjør en endelig bestilling av rom minimum én måned før turen.
Endelig påmelding skjer derfor gjennom innbetaling av et depositum på kr. 500,- til DNT Ringerikes konto 2230 20
00984 innen 1. juli 2020. Ta kontakt med turlederne for opplysninger og foreløpig påmelding. Se nærmere omtale
av turen inne i bladet eller på http://www.dntringerike.no.
ONS

19
AUG

GRØTSERVERING PÅ ELLINGSETERKOIA
DATO: ONSDAG 19. AUGUST
TURLEDER: Per H. Stubbraaten (908 61 879)

Vi gjentar suksessen fra i fjor hvor over 40 møtte fram til hyggelig samvær over en tallerken med rømmegrøt. Vertskap er koiesjefene Inger og Odd Tangen. Vi går fra Heggelia fram til koia, og avstanden på 4 km gjør oss passe sultne. En liten quiz er lagt inn i programmet. Frammøte i Osloveien 10 kl. 17:00 eller direkte ved Heggelia kl. 17:30.
ONS

26
AUG

GRUVETUR MED TOMMY STØA

DATO: ONSDAG 26. AUGUST
TURLEDER: Tommy Støa (473 16 634) KONTAKTPERSON: Per H. Stubbraaten (908 61 879)

Nikkelgruvene ved Åsterudjuvet og Langdalstjernet kjenner mange, men området rundt Høgås på Holleia er mindre
kjent. Bli med Tommy Støa på tur og bli vist hvor det har vært drevet prøvedrift etter nikkel. Turen starter ved
Bårnåsbrua (Tranby) og følger for det meste skogsvei mot toppen. Total lengde er 9 km med en stigning på 380 høydemeter. For mer detaljerte opplysninger se http://www.ringtur.no. Frammøte i Osloveien 10 kl. 17:00 eller direkte
ved Bårnåsbrua kl. 17:20.
LØR

5

SEP

FRA SOLLIHØGDA TIL SUNDVOLLEN
DATO: LØRDAG 5. SEPTEMBER
TURLEDER: Trond Trondsen (911 29 600)

Vi tar bussen fra Hønefoss kl. 10:00 til Sollihøgda. Vi går bortom Sollighøgda kapell som er en gave fra hoffjegermester Fearnley. Så finner vi den blåmerkede stien til Holmevatnet, videre oppover Rønningsåsen forbi tuftene fra en av
setrene. Det bærer så nedover til Plassevatnet og snart er vi framme ved Toreplassen, en finneplass som ble ryddet
i 1660. Snart ankommer vi Tapatjern. Vi kan raste enten her eller ved tuftene til Øvre Steinlausseter. Etter pausen
bærer det over Auretjernsbekken og opp til Kneika seter som har sin egen historie. Herfra går det fort til Kleivstua
og videre ned Kleiva til Sundvollen. Fra Sundvollen tar vi bussen hjem. Se ellers tur nr. 22 i ”40 trivelige turer”.
SØN

6

SEP

KOM DEG UT-DAGEN

DATO: SØNDAG 6. SEPTEMBER
ANSVARLIGE: Hege B. Rindal (414 31 180) og Vibeke Tjøm (926 64 825)

Arrangeres på Friluftshuset i Åsa kl. 11:00-15:00. Bli med på vår nasjonale turdag som vi har i samarbeid med Ringerike Soppforening. Vi byr på sopptur, topptur og salg- byttemarked for turutstyr.
LØR

12
SEP

HØSTTUR I FINNEMARKA

DATO: LØRDAG 12. SEPTEMBER
TURLEDER: Erik Brenden (951 61 646)

Turen går til Breili (702 moh.), et kjent og kjært turmål både sommer og vinter. Her oppe er det et flott vidsyn.
Turen starter fra parkeringa på Djupengrop og vil i hovedsak følge blåmerka sti opp til toppen. Vi tar hovedrasten
her oppe. Så følger vi samme sti tilbake til Sandtjern, deretter skauleis ca. 3 km til Vesle Bumla og Lundåshytta.
Derfra på sti tilbake til bilene. Turen vil være på ca. 14 km og går i delvis vått og tungt terreng, men også i noe av
den vakreste naturen Finnemarka har å by på. Turen anses som krevende. Avreise kl. 09:00 fra Osloveien 10 til Djupengrop. Ta av Fv. 284 ved Frydenberg. Bompenger Breiliveien, kun kort. Djupengropveien kun kontanter, kr. 40,-.
Turstart kl. 10:00. Turleder møter på Djupengrop. Kart: Finnemarka.
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SØN

13
SEP

KAFFEKOKEN PÅ GRØNKNUTEN
DATO: SØNDAG 13. SEPTEMBER
ANSVARLIG: Erik Lunde (934 43 924)

Den tradisjonsrike kaffekoken med eplekake arrangeres på nytt. Se annonse i Ringerikes Blad, Bygdeposten og på
http://www.dntringerike.no.
FRE

18
SEP

VIKERKOIA - TJUENBORGKOIA - VIKERFJELL
DATO: FREDAG 18. TIL SØNDAG 20. SEPTEMBER
TURLEDER: Axel Holt (996 12 222 eller axel.holt@online.no)

Bli med på trivelig høsttur Høgfjell rundt. Avreise fra Osloveien 10. fredag kl. 17:00 i private biler til Vikerkoia.
Overnatting. Turen går lørdag fra Vikerkoia - Høgfjell - Tjuenborgkoia. Overnatting. Søndag går turen om Eidvatnet
- Sandvatnet - Vikerkoia. Hjemreise. Påmelding innen 11. september ved å innbetale depositum på kr. 550,- til konto
2230 20 00984.
LØR

3

OKT

FÅRIKÅLAFTEN PÅ HOVINKOIA

DATO: LØRDAG 3. OKTOBER
KONTAKTPERSON: Maria Bakkely Aasheim (400 68 799 eller mariaaasheim@yahoo.no)

Det inviteres til Fårikålaften på Hovinkoia kl. 17:00. De som vil være med på tur, må møte på parkeringen ved Svartvann kl. 11:00. Ta med egen lunsj og evt. frokost hvis du ønsker å overnatte. Det er 6 overnattingsplasser, men alle er
velkomne til å delta på fårikålaften. Prisen for middagen er kr. 200,- pr. pers. Drikke til middagen må også tas med.
Bindende påmelding med innbetaling til DNT Ringerikes konto 2230 20 00984 innen 25. september.
TOR

5

NOV

HØSTMØTE

DATO: TORSDAG 5. NOVEMBER

Se annonse i Ringerikes Blad eller på http://www.dntringerike.no.

BARNAS TURLAG
I tillegg til turene under vil Barnas Turlag arrangere fisketur, ”jakten på den skjulte Gampefossen”
og ”Fersking på hengekøyetur” i 2020. Disse vil bli annonsert på våre Facebook-sider og på
http://www.dntringerike.no.
SØN

5

JAN

SKØYTETUR PÅ MIDTTJERN MED BÅL OG GRILLING
DATO: SØNDAG 5. JANUAR
TURLEDERE: Bjørn Even Gulsvik og Hege B. Rindal (414 13 180)

Oppmøte kl. 11:00 fra parkeringa ovenfor Ringerike Hundesenter øverst i Heradsbygda. Vi går på umerket sti til
Midttjernhuken der vi varmer oss rundt bålet og går på skøyter på Midttjern. Ta med sitteunderlag, medbrakt mat
og drikke. NB! Turen er avhengig av barfrost og sikker is for å bli gjennomført. Følg med på
http://www.dntringerike.no og oppdatering på våre Facebook-sider.
SØN

2

FEB

KOM DEG UT-DAGEN

DATO: SØNDAG 2. FEBRUAR
TURLEDERE: Christine Næss Mathiesen og Marianne Aasen
ANSVARLIGE: Hege B. Rindal (414 13 180) og Vibeke Tjøm (926 64 825)

Skileik og aking på Ringkollen. Oppmøte fra kl. 11:00 på Ringkollen (stadion ved speakerhuset). Ta med grillmat
og drikke, så ordner vi med varm grill. Varmt tøy/tøyskift/varme støvler. Noe å sitte på er også kjekt å ha med.
Arrangementet er et samarbeid med Skiforeningen som bidrar med utstyr og oppkjørte løyper. Blant aktivitetene er
stiv heks, kjøre flere sammen og skicross-løype. Aking for de minste. Velkommen til en fin dag i vårt vinterland. Vi
regner med å avslutte ca. kl. 14:00.
TIR

3

MAR

EVENTYRSTUND VED KOLLTJERN PÅ RINGKOLLEN
DATO: TIRSDAG 3. MARS
TURLEDERE: Axel Holt (996 16 666) og Hege B. Rindal (414 13 180)

Barnas Turlag inviterer store og små til en stemningsfull eventyrstund ved Kolltjern. Vi lager bål og serverer varm
saft og kaffe. Ta med mat og drikke. Husk sitteunderlag og godt med klær. Ei hodelykt er også kjekt å ha med seg.
Vi møtes ved Kolltjern kl. 18:00. Løypa er merket med fakler. Kjør forbi parkeringa til Ringkollen/oppslagstavla i
retning Øyangen. Etter ca. 1 km tar fakkelløypa av til høyre. Liten parkering ca. 50 meter bortenfor løypekrysset.
SØN

29

MAR

ELVELANGS OG KLATRING I KLATREVEGG

DATO: SØNDAG 29. MARS
TURLEDERE: Anne-Cathrine Fjellvang og Hege B. Rindal (414 13 180)

Turen skjer i samarbeid med Ringerike klatreklubb. Oppmøte ved AKA Arena kl. 11:00. Vi går en tur elvelangs før vi
trekker inn og leker i klatreveggen. Maks 15 barn. Pris per barn kr. 100,-. Påmelding til hege.rindal@dnt.no.
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SØN

7

JUN

SYKKEL OG FOTTUR TIL SPÅLSBERGET

DATO: SØNDAG 7. JUNI
TURLEDERE: Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm (951 41 241)

Oppmøte kl. 11:00 på parkeringa ved Jonsetangen. Vi sykler til sydenden av Øyangen. Deretter går vi opp på Spålsberget (629 moh.). Husk mat og drikke.
SØN

6

SEP

KOM DEG UT-DAGEN

DATO: SØNDAG 6. SEPTEMBER
ANSVARLIG: Hege B. Rindal (414 13 180) og Vibeke Tjøm (926 64 825)

Oppmøte fra kl. 11:00 på Friluftshuset i Åsa. I samarbeid med andre organisasjoner blir det en rekke aktiviteter
denne dagen. Følg med på Facebook og http://www.dntringerike.no.

SENIORGRUPPA
TIR

21
JAN

KAFÉTREFF PÅ RINGERIKE GJESTEGÅRD

DATO: TIRSDAG 21. JANUAR
VERTSKAP: Styret i Seniorgruppa og Hege B. Rindal (414 13 180)

Denne gangen prøver vi oss på en ny vri. Vi tilbyr nærturlederkurs som innebærer generell informasjon om DNT
som organisasjon og veiledning om turgåing/turledelse. De som ønsker å delta på kurset, må delta på ambassadørkurs i forkant. (Se kursprogrammet). Dersom du har tenkt å ta andre med på tur, har du nå sjansen til å kvalifisere
deg som turleder. Vi avslutter med en liten tur i nærheten, så ta på deg passende fottøy. Vi møte i 2. etasje som
vanlig kl. 11:00 og holder på til ca. kl. 14:30.
TIR

10

MAR

SKITUR RINGKOLLEN - GAPAHUKEN VED BORGERSETRA
DATO: TIRSDAG 10. MARS
TURLEDER: Erik Monserud (906 34 868)

Vi går i flotte løyper fra parkeringa til Kolltjern, Femputtene og til gapahuken med flott utsikt. Retur i samme løype.
Kart: Oslo Nordmark Vinter. Frammøte i Osloveien 10. kl. 09:30.
TIR

21
APR

TUR I BURUD-/HURUMÅSEN OG LOREÅSENE

DATO: TIRSDAG 21. APRIL
TURLEDERE: Inger Hvitmyhr (920 15 120) og Liv Skretteberg (952 54 760)

Vi går åsene på langs på stier og grusveier. Dette er kalkåser nord for Steinsfjorden med variert vegetasjon og flora.
Kart: Holleia/Krokskogen. Frammøte i Osloveien 10 kl. 09:30, evt. ved Tolpinrudsvingen ved Åsaporten.
TIR

28
APR

RUNDTUR PÅ KILEMOEN

DATO: TIRSDAG 28. APRIL
TURLEDER: Brit Olaug Monserud (909 74 169)

Turen går på fine stier i lett terreng. Kart: Holleia/Krokskogen. Frammøte i Osloveien 10 kl. 09:30.
TIR

5

MAI

TIURTOPPEN I ÅSA

DATO: TIRSDAG 5. MAI
TURLEDERE: Anne Marie Grenne (991 65 667) og Brit Olaug Monserud (909 74 169)

Vi går fra Vegård i Åsa på skogsvei og stier opp til Tiurtoppen. Herfra er det flott utsikt. Kart: Holleia/Krokskogen.
Frammøte i Osloveien 10 kl. 09:30.
TIR

12
MAI

PRESTMOEN SNYTA

DATO: TIRSDAG 12. MAI
TURLEDER: Erik Monserud (906 34 868)

Vi parkerer ved den lille fotballplassen. Herfra går vi på stier og grusveier moen rundt. Kart: Holleia/Krokskogen.
Frammøte i Osloveien 10 kl. 09:30.
TIR

26
MAI

AURENHAUGEN

DATO: TIRSDAG 26. MAI
TURLEDER: Finn Grannum (411 61 033)

Vi møtes ved Viul og Knestang grendehus (på skiltet står det Folkets Hus Viul) kl. 10:00. Vi følger bilvei som tar av
her til første bebyggelse. Herfra sti oppover åsen til ryggen, videre sti som etter hvert tar nordover til vi kommer
ned på Pilegrimsveien. Følger denne sørover til Torp og Harahaugen. Herfra tar vi en sidevei og så sti over åsen. Her
finnes tufter etter husmannsplasser. Videre passerer vi en gapahuk og tar ned til Østre-Auren. Vi tar gårdsveien ned
og bilveien tilbake til Knestang. Turen er på ca. 6 km. Kart: O-kart ROL: Aurenhaugen.
TIR

2

JUN

HOLLEIA

DATO: TIRSDAG 2. JUNI
TURLEDERE: Nils Fransrud (959 37 711) og Erik Monserud (906 34 868)

Vi rusler rundt i Holleia med flotte vann, setrer, fine stier og vill natur. Start og mål: Turen blir til mens vi går. Kart:
Holleia/Krokskogen. Frammøte i Osloveien 10 kl. 09:30.
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TIR

9

JUN

ØRTESKOLLEN - VEST FOR SOKNA
DATO: TIRSDAG 9. JUNI
TURLEDER: Per Henrik Fagerås (911 48 327)

Vi kjører til Solli vest for Sokna, hvor kjentmann Steinar Langvandsbråten møter oss. Vi følger traktorvei til Løken
(gammel husmannsplass) og så til gapahuken ved Solbakken. Videre sti og traktorvei over Ørteskollen og forbi
gamle gruver før vi vender tilbake til bilene. Turen er på ca. 6 km. Kart: Holleia/Krokskogen. Frammøte i Osloveien
10 kl. 09:30.
TIR

16
JUN

SØTBAKKDALEN PÅ JEVNAKER
DATO: TIRSDAG 16. JUNI
TURLEDER: Arnhild Ballangrud (942 73 113)

Forsommertur til gamle plasser i Nordmarka. Vi starter på Toso skole og går opp en skogsbilvei til Midtlia. Hvis vi er
heldige, finner vi mange markblomster på vollene. Turen går videre til Søtbakkdalen, en plass med like fine voller.
Turen avsluttes langs blåmerket sti til skolen. Kart: Oslo Nordmark Sommer. Frammøte i Osloveien 10 kl. 09:30
eller ved Toso skole kl. 10:00. Her møter turleder.
TIR

30
JUN

GUNHILDÅSEN RUNDT

DATO: TIRSDAG 30. JUNI
TURLEDER: Per Henrik Fagerås (911 48 327)

Vi kjører til Veme og tar Gunhildåsveien (bomvei kr. 20,-) opp Helveteslia og parkerer ved stor velteplass. Vi starter
på traktorvei og går et kort stykke på blåmerka sti mot Tolvputtmyra. Ved skogshusværene til Støverengårdene tar
vi til høyre og går fram mot Støverensetra hvor vi raster. Skogsbilveien tilbake til bilene. Kart: Holleia/Krokskogen.
Frammøte i Osloveien 10 kl. 09:30.
TIR

4

AUG

RUNDTUR FRA RETTHELLA PÅ KROKSKOGEN
DATO: TIRSDAG 4. AUGUST
TURLEDER: Arnhild Ballangrud (942 73 113)
KJENTMANN: Finn Abildgaard (900 62 043)

Vi starter turen østover fra Retthellseter langs blåmerket sti med en avstikker opp på Bukkehøgda der det er fin utsikt. Derfra går vi en rundtur, delvis på sti, delvis i terrenget. Kart: Oslo Nordmark Sommer. Frammøte i Osloveien
10 kl. 09:30 eller ved Retthellveien kl. 10:00. Her møter kjentmann.
TIR

11
AUG

UGGEFLAGET I BREKKEBYGDA

DATO: TIRSDAG 11. AUGUST
TURLEDERE: Per Henrik Fagerås (911 48 327) og Erik Monserud (906 34 868)

Uggeflaget er et ukjent turområde for mange. På toppen er utsikten flott utover Soknedalen og de vestlige åser på
Holleia. Turen går i skogslende, så gode tursko bør brukes. Kart: Holleia/Krokskogen. Frammøte i Osloveien 10 kl.
09:30.
TIR

25
AUG

SANDTJERNSOMRÅDET PÅ MODUM ØSTÅS
DATO: TIRSDAG 25. AUGUST
TURLEDER: Finn Grannum (411 61 033)
KJENTMANN: Arne Hardhaug (954 70 228)

Vi kjører bomvei inn til Djupengrop, hvor turen starter innover til Sandtjern. Her blir det rast og frivillig bad. Vi går
rundt Sandtjern og opp på Hvalsknatten, før vi venter tilbake til bilene. Kart: Finnemarka. Frammøte i Osloveien 10
kl. 09:30. Arne møter ved Vikersund stasjon.
TIR

8

SEP

BJØRKEBU

DATO: TIRSDAG 8. SEPTEMBER
TURLEDER: Brit Olaug Monserud (909 74 169)

Vi parkerer på Heggelia og går blåmerka sti og traktorvei opp til Bjørkebu. Kart: Holleia/Krokskogen. Frammøte i
Osloveien 10 kl. 09:30.
TIR

15
SEP

FJØSVIKFJELLET

DATO: TIRSDAG 15. SEPTEMBER
TURLEDER: Inger Hvitmyhr (920 15 120)

Vi kjører E16 til Åsterudveien sør for Bergsund hvor turleder møter. Dette er kanskje en tøffere tur enn de fleste
tirsdagsturene, men vi tar det med ro og tar flere pauser. Flott utsikt fra toppen på 704 moh. - hvor vi ser store deler
av Ringerike og mer til. Kart: Vikerfjell. Frammøte i Osloveien 10 kl. 09:30.
TIR

22
SEP

SESONGAVSLUTNING FOR SENIORTURENE

DATO: TIRSDAG 22. SEPTEMBER
VERTSKAP: Styret i Seniorgruppa ved kontaktene Arnhild Ballangrud (942 79 113) og Erik Monserud (906 34 868)

Vi drar til Hovinkoia i Holleia. Dit ønsker vi som vanlig velkommen til både store og små, både unge og gamle, erfarne og uerfarne medlemmer. Og hvis du ikke er medlem, vil du kanskje bli det når du ser hvor hyggelig vi har det i
lag. Som vanlig tar vi først en rusletur i omegnen og samles til hyggelig prat og enkel servering på koia etterpå. Kart:
Holleia/Krokskogen. Frammøte i Osloveien 10 kl. 09:30.
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KLART DET GÅR!
TIR

28
APR

VÅRTUR TIL VIKERKOIA

DATO: TIRSDAG 28. APRIL
TURLEDER: Harald Mælingen (901 39 672)

Oppmøte på parkeringa ved Vikerkoia kl. 11:30. Ta med mat og drikke.
FRE

19
JUN

OVERNATTINGSTUR TIL FØNHUSKOIA
DATO: FREDAG 19. JUNI TIL SØNDAG 21. JUNI
TURLEDER: Harald Mælingen (901 39 672)

Vi reiser til Vassfaret og DNT Ringerikes flaggskip Fønhuskoia som er tilrettelagt for rullestol. Her nyter vi utsikten
ved Støen og koser oss med turer i nærområdet. Ta kontakt med turleder for mer informasjon.

HEIA MERKET

DATO: AUGUST/SEPTEMBER
TURLEDER: Harald Mælingen (901 39 672)

Aktivitetsdager på Heia Merket i Valdres med aktiviteter som kanopadling, sykling og fjelltur til Gribbe tilrettelagt
for rullestol. Datoer vil bli annonsert på Facebook og på http://www.dntringerike.no.

KANO OG KAJAKK
KICK-OFF SUNDVOLLSTRANDA
DATO: VÅREN 2020

Padlesesongens start på Sundvollstranda! Her blir det både hyggelig med enkel servering og padleprat, men også
spennende med aktiviteter på vannet! Kanskje en demonstrasjon av noen eskimoruller eller redningsmetoder? Anledning til å prøve eller snakke om utstyret. Detaljert program og oppmøteinformasjon foreligger til våren på
http://www.dntringerike.no. Påmelding til steinslettahkk@gmail.com.
TIR

9

JUN

ONS

6

MAI

LØR

9

MAI

LØR

23
MAI

LØR

30
MAI

INTROKURS HAVKAJAKK (KAJAKK)

DATOER: TIR. 9. JUNI, TOR. 20. AUGUST OG TIR. 8. SEPTEMBER

Har du lyst til å prøve deg i en kajakk? Her lærer du i løpet av fire timer det grunnleggende fra hvordan man bærer
og justerer utstyret til enkel turplanlegging av grunnleggende ferdigheter og sikkerhetsøvelser! En helt ny og spennende erfaring for alle! Utstyret kan leies fra DNT mot gebyr. Oppmøte på Friluftshuset i Åsa kl. 16:00. Påmelding
til steinslettahkk@gmail.com.

ONSDAGSPADLING

DATOER: ONS. 6, 13, 20, 27. MAI, 3, 10, 17, 24. JUNI, 1, 8, 15, 22, 29. JULI, 5, 12, 19, 26. AUGUST OG 2, 9, 16, 23 OG 30. SEPT.

Det ukentlige padletreffet i regionen Ringerike og Hole! Her er det bare å dukke opp og bli med! Det er alltid en
utdannet turleder tilstede som gleder seg til å formidle sin kunnskap videre til nybegynnere! Lavterskeltilbud. Her
padler vi sammen en kort runde med en hyggelig pause på Steinsfjorden eller på Tyrifjorden. Utstyret kan leies fra
DNT Ringerike mot gebyr. Ingen påmelding. Oppmøte på Sundvollstranda kl. 18:00.

DAGSTUR STEINSFJORDEN RUNDT
DATO: LØRDAG 9. MAI

Vi begynner sesongen med en rolig dagstur fra Sundvollen til Herøya, hvor vi skal ha en pause med bål og evt.
vafler eller popcorn fra bålet. En tur som skal passe de aller fleste, men pga. vanntemperaturen må du ha våt- eller
tørrdrakt. Utstyret kan leies fra DNT Ringerike mot gebyr. Påmelding til steinslettahkk@gmail.com. Oppmøte på
Sundvollstranda kl. 11:00.

GRUNNKURS HAVKAJAKK

DATOER: LØR. 23. - SØN. 24. MAI, TOR. 13. - FRE. 14. AUGUST, LØR. 22. - SØN. 23. AUGUST OG LØR. 12. - SØN. 13. SEPT.

Du har allerede padlet litt, men vil bli bedre? Da er grunnkurset nettopp det riktige for deg! I løpet av en hel dag (16
timer) har du anledning til å øve deg på nesten alt det grunnleggende man bør vite når man drar ut på en kajakktur.
Grunnkurset blir mer og mer standardkrav på mer avanserte turer i Norge. Utstyret kan leies fra DNT Ringerike mot
gebyr. Påmelding til steinslettahkk@gmail.com. Arrangeres i Ringeriksregionen.

HAVKAJAKKTUR TIL MØLEN
DATO: LØRDAG 30. MAI

En havkajakktur for alle som har tatt grunnkurset eller tilsvarende. I utgangspunktet skal det padles fra Horten og ut
til Mølen, men turlederen bestemmer nøyaktig rute noen dager før turen etter værmeldingen. Utstyret kan leies fra
DNT Ringerike mot gebyr. Påmelding til steinslettahkk@gmail.com.
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TOR

6

AUG

LØR

15
AUG

KURS I ESKIMORULLE
DATO: TORSDAG 6. AUGUST

Eskimorulla er jo kanskje det mest spennende i kajakksporten? Har du lyst til å lære deg det? Bare bli med! Innføring i de grunnleggende prinsippene, øvelser på land og i vannet, med og uten kajakk. Utstyret kan leies fra DNT
Ringerike mot gebyr. Påmelding til steinslettahkk@gmail.com. Oppmøte på Friluftshuset i Åsa kl. 17:00.

TEKNIKKURS HAV

DATO: LØRDAG 15. TIL SØNDAG 16. AUGUST

Neste steg i NPF utdanningssystemet etter grunnkurset er teknikkurset! Her deltar du en helg (16 timer) på en
skikkelig havkajakktur med overnatting i telt på Oslofjorden. Derfor blir også sted og turforløpet bestemt maks noen
dager før turen. Turlederen holder seg oppdatert etter påmeldingen. Du lærer for eksempel støttetak, eskimorulle,
egenredning og tauing med litt vind og bølger. Har du tatt teknikkurs, kan du gå videre til aktivitetslederkurset og bli
instruktør. Utstyret kan leies fra DNT Ringerike mot gebyr. Påmelding til steinslettahkk@gmail.com.

KURS
MAN

6

JAN

AMBASSADØRKURS

DATOER: MANDAG 6. JANUAR OG MANDAG 13. JANUAR
KURSHOLDER: Hege B. Rindal (414 13 180 eller hege.rindal@dnt.no)

DNT-ambassadørkurs omhandler DNT som organisasjon. Ambassadørkurset er obligatorisk for alle turledere i DNT.
Kurset er gratis og varer i 3 timer. Påmelding til kursholder. Kurset holdes i Osloveien 10 kl. 18:00-21:00.
TIR

21
JAN

NÆRTURLEDERKURS

DATOER: TIRSDAG 21. JANUAR
KONTAKTPERSON: Hege B. Rindal (414 13 180 eller hege.rindal@dnt.no)
KURSHOLDER: Jan Gunnar Jakobsen

Nærturlederkurset er for DNT-medlemmer som har deltatt på DNT-ambassadørkurs. Tema er nærturlederens ansvar og oppgaver, herunder planlegging av tur, kunnskap om utstyr og bekledning, organisering og det sosiale miljøet
i gruppa. Kurset kvalifiserer til å lede kortere dagsturer i områder hvor nærturleder er lokalkjent. Mer informasjon
og påmelding til kontaktperson. To kurs avholdes denne dagen. Først på Ringerike Gjestegård kl. 11:00-15:00 og
deretter i Osloveien 10 kl. 17:00 -21:00.

KOIEDUGNADER
LØR

25
APR

HOVINKOIA

DATO: LØRDAG 25. APRIL
KONTAKTPERSON: Koiesjef Maria Bakkely Aasheim
(400 68 799 eller mariaaasheim@yahoo.no)

Det inviteres til dugnad på Hovinkoia. Hovedjobben blir å etterfylle lageret med ved etter vinteren. Ta med egen lunsj, men vi står med kaffe og
noe attåt. Koiesjefene kommer kl. 10:00.
LØR

9

MAI

VIKERKOIA

DATO: LØRDAG 9. MAI
KONTAKTPERSON: Koiesjef Erik Lunde (934 39 324)

Mer informasjon fås ved å henvende seg til kontaktperson for dugnaden.
LØR

23
MAI

FØNHUSKOIA

DATO: LØRDAG 23. MAI
KONTAKTPERSON: Assisterende koiesjef Sigrid Haugen
(980 72 433)

Det skal utføres rundvask, skifte av sengetøy, tømming av doer og lakkering av gulv. I forbindelse
med lakkering stenges koia fra 23.-28. mai.
LØR

13
JUN
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LØR

29
AUG

TJUENBORGKOIA

DATO: LØRDAG 29. TIL 30. AUGUST
KONTAKTPERSON: Koiesjef Leif Henning Solberg (958
19 720)

Mer informasjon fås ved å henvende seg til kontaktperson for dugnaden.
LØR

3

OKT

GRØNKNUTKOIA

DATO: LØRDAG 3. OKTOBER
KONTAKTPERSON: Koiesjef Morten Bille (976 93 658)

Mer informasjon fås ved å henvende seg til kontaktperson for dugnaden.

ELLINGSETERKOIA
Dersom det blir vedtatt på koiesjefmøtet i januar/
februar at det skal lages et hunderom i uthuset, vil
det bli behov for dugnad.

BUVASSKOIA

KONTAKTPERSONER: Koiesjefer Bjørn og Janne Marit
Ellingsen (950 51 097)

STOREKRAKKOIA

Dugnaden vil bli annonser på Facebook og på
http://www.dntringerike.no. Mer informasjon
fås ved å henvende seg til kontaktpersoner for
dugnaden.

Mer informasjon fås ved å henvende seg til kontaktperson for dugnaden.

Det er ikke behov for dugnad på Røde Kors-hytta på
Veneli eller Friluftshuset i Åsa i 2020.

DATO: LØRDAG 13. JUNI
KONTAKTPERSON: Koiesjef Kari Haglund Nordby (908
45 495)
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VILKÅR OG RETNINGSLINJER FOR
DELTAKELSE PÅ FELLESTURER
GENERELLE VILKÅR
1. PÅMELDING
Fellesturene til DNT Ringerike er åpne for alle DNT-medlemmer
som tilfredsstiller de fysiske og psykiske krav som slike turer
krever. Ikke-medlemmer kan ved påmelding tegne medlemskap
i foreningen, og på enkelte turer vil det være differensiert pris for
medlemmer/ikke-medlemmer. Turene annonseres i Skauleisposten, på våre websider og i sosiale medier. Påmelding skjer direkte
til turleder, eller til DNT Ringerikes kontor. På fellesturer med
overnatting vil det sammen med påmelding kreves et depositum
innbetalt til DNT Ringerikes konto 2230 20 00984. Regler for
avbestilling og avbestillingsbeskyttelse for fellesturer er vedtatt av
styret i DNT Ringerike.
2. PRIS
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter og opphold) på
turene. Utgiftene til transport med privatbiler deles likt på passasjerene (se retningslinjer for turer i DNT Ringerike).
3. DELTAKERNES ANSVAR
Deltakerne plikter å sette seg inn i turbeskrivelsen, og vurdere
om de er i stand til å gjennomføre turen. Turlederen kan nekte
påmeldte å delta hvis helsetilstanden eller den fysiske formen er
utilfredsstillende, eller hvis vedkommende er for dårlig utstyrt til
å greie turen. DNT Ringerike har ingen økonomiske forpliktelser
ovenfor påmeldte som ikke får delta, eller hvis en deltaker må
avbryte turen underveis.
4. AVLYSNING/ENDRING AV TUREN
DNT Ringerike kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold eller
andre spesielle omstendigheter. Påmeldte deltakere vil få beskjed
om avlysningen eller endring av turkonseptet.
5. FORSIKRINGER
DNT Ringerike vil understreke at deltagelse på foreningens
fellesturer skjer på deltakernes eget ansvar. DNT Ringerike påtar
seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige skader/uhell som
måtte inntreffe på turene. Deltakerne anbefales derfor å tegne
individuelle forsikringer.
6. KLAGER
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager underveis.
En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes DNT Ringerike så raskt som mulig, og senest 4 uker etter at turen er avsluttet.
Vedtatt på styremøte i RT 12.01.2005.
Revidert 13.06.2018.
Revidert 4.12.2019

RETNINGSLINJER
1. TILBUD
DNT Ringerike ønsker å gi interessante og spennende natur- og
kulturtilbud gjennom:
• korte og lange turer.
• turer i nærmiljøet og turer utenfor vårt distrikt.
2. UTGIFTER DELTAKERE
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter og opphold) til
turene.
3. UTGIFTER TURLEDERE
Turledere får dekket utgiftene til reise og opphold, men den maksimale dekningen settes til kr. 3 000,-. Ved flere turledere deles
denne summen likt mellom turlederne. Dersom utgiftene oversti-

ger kr. 3 000,-, skal de dekkes av deltakerne på turen. Turleder kan
imidlertid søke styret, etter vurdering i turkomitéen, om økonomisk
støtte til spesielle temaopplegg, foredragsholder eller ekskursjonsledere. En slik søknad må forelegges turkomitéen og styret i
forkant av turen.
4. KOSTBARE TURER
Kostbare turer med færre enn 6 deltakere bør ikke utløse økonomisk støtte til turlederen, men kan gjerne arrangeres uten
økonomisk kompensasjon.
5. ANTALL TURLEDERE
I utgangspunktet er det én turleder på hver tur. Bare på spesielt
krevende turer, vinterturer eller turer med svært stor deltagelse
anses det nødvendig med flere turledere. Enkelte deltakere kan
fungere som assistenter, men kan ikke regne med økonomisk
kompensasjon.
6. FORDELING AV REISEUTGIFTER
Sjåførene på turene får tilbakebetalt kr. 30,- pr. mil. Utgiftene
fordeles likt på deltakerne, og bilene skal fylles opp slik at antall
passasjerer blir så likt som mulig.
Eksempel (én bil):
• Kjørelengde: 40 mil
• Sjåfør+ 3 passasjerer
• Reiseutgifter: kr. 30 x 40 / 4 = kr. 300,- pr. pers.
Deltakere som reiser på egenhånd, får ikke dekket reiseutgiftene.
7. TURER OG TURLEDERE
Turkomiteen har ansvar for turoppsett og finner turledere. I
Skauleisposten presenteres turene for hele året. Styret skal
godkjenne turopplegget og sikre at turlederne har nødvendig kompetanse og gjennomført kurs tilsvarende det nivået de leder turer
innen turen gjennomføres. Hvis ikke blir turen avlyst, eller turleder
må skaffe en erstatter slik praksis også er om turleder må melde
forfall til turen. Turleder skal levere budsjett i forkant av turen,
og det forutsettes at overnattingsturene skjer uten kostnader for
foreningen, dvs. at turlederkostnadene dekkes av deltagerne.
8. ANNONSERING
Turene annonseres og koordineres av administrasjonen.

AVBESTILLING OG AVBESTILLINGSBESKYTTELSE PÅ FELLESTURER
DNT Ringerike kan tilby alle deltakere å kjøpe avbestillingsbeskyttelse til kr. 500,- per person. Denne må betales samtidig med
innbetaling av turavgiften og refunderes ikke.
AVBESTILLING UTEN AVBESTILLINGSBESKYTTELSE
DNT Ringerike må varsles dersom plass ikke skal benyttes. Ved
avbestilling (gjelder pr. deltaker):
•
Mer enn 30 dager før avreise - Arrangør tar kr. 300,- i administrasjonsgebyr.
•
30-15 dager før avreise - Arrangør beholder 10%.
•
14-4 dager før avreise - Arrangør beholder 50%.
•
3-0 dager før avreise - Arrangør beholder 100%.
AVBESTILLING MED AVBESTILLINGSBESKYTTELSE
Har deltakeren kjøpt avbestillingsbeskyttelse, har han rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene
for slik avbestilling er oppfylt.
For mer informasjon om avbestilling, vennligst besøk våre websider
på http://www.dntringerike.no.
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LITT FRA TURENE I 2019
PÅ TUR GJENNOM RYFYLKEHEIANE
Av Karsten Lien
10 deltakere i regi av DNT Ringerike gjennomførte i sommer en flott
tur gjennom de vakre Ryfylkeheiene, mellom de betjente DNT-hyttene
Haukeliseter og Stranddalen. Vi tilbakela turen på fire dager, i alle typer
vær og overnattet i tillegg på de tre selvbetjente hyttene Holmavatnhytta,
Blekstadmoen og Jonstølen. Alle hyttene eies av Stavanger Turistforening.
De tre første dagene hadde vi relativt behagelige dagsmarsjer på 6 timer,
men den fjerde dagen var ganske hard. 10,5 timer brukte vi, og været vekslet mellom sol, vind og haglvær. På hjemmesiden til DNT Ringerike kan
dere lese mer deltajert om turen. Takk til turlederne Odd F. Tangen og Finn
Grannum for god planlegging og turledelse.

Ryfylkeheiene 2019. Fv. Odd Tangen, Bjørn Ruud, Inger
Solberg, Kjetil Sudgarden, Lars Hvalsmarken, Bjørg
Synøve Stigsrud, Tove Møller, Karin Solberg og Finn
Grannum. Foto: Karsten Lien.

DNT RINGERIKES FØRSTE DRONNINGTUR
Av: Ole-Martin Høgfoss
Vår alles kjære turdronning, Hennes Majestet Dronning Sonja, har som en årlig tradisjon å anbefale ukebladet Hjemmets lesere noen årlige turer, i turområder som Dronningen har et kjært forhold til. I Hjemmets utgave nummer 5 / 2019 ble Vassfaret
og området ved Trollfossen utpekt og anbefalt av Dronningen som tur nummer
1, sammen med tur 2: Ullensvang og tur 3: Tafjordfjella.
DNT Ringerike ved turlederne Tom-Erik Bakkely Aasheim og Ole-Martin
Høgfoss fikk oppdraget med å lede tur 1 i Vassfaret. Det ble bestemt at turen
skulle gå langs siste halvdel av Vassfarstien, fra Buvasskoia i Strømsoddbygda,
via Storekrakkoia i Bogen, Røde Kors hytta på Veneli og frem til kongeskipet til
DNT Ringerike, Fønhuskoia ved Strøen i Vassfaret.
Totalt 11 «dronninger» med to «livvakter / hoffnarrer» samt to «aggressive
vakthunder», som skulle beskytte turfølget mot bjørneangrep, startet fra
Buvasskoia torsdag 22. august. Etter et tidlig frafall av to «dronninger»,
ankom 9 slitne, men uskadde dronninger Fønhuskoia lørdag 24. august. Alle
de ubetjente koiene som ble overnattet på underveis var gjort om til betjente!
Takket være positive og engasjerte koiesjefer og assistenter, ble «dronningene» Dronninger, 2 hoffnarrer og 2 slitne vakthunder
ankommer Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen.
vartet opp på kongelig vis! På søndag ble de alle fraktet trygt tilbake til start
med Hedalen Taxi og Ola Jonny Fossholt som munter guide gjennom Hedalen
og Vidalen. En blid og sprek gjeng, stort sett bestående av yrkesaktive og pensjonerte sykepleiere fikk oppleve en spesiell og
minnerik tur gjennom Vassfaret.

VASSFARSTIEN I TO OMGANGER
Av Per H. Stubbraaten
I 2018 ble Vassfarstien innviet med fellestur gjennom hele stitraseen - fra Hønefoss til
Fønhuskoia.
I 2019 valgte DNT Ringerike å tilby tur fra Hønefoss til Buvasskoia på våren – og fra Buvasskoia til Fønhuskoia på høsten. På den måten kunne man greit skaffe seg Vassfarmerket for
gjennomføring av alle de 7 etappene som Vassfarstien besto av. Oppslutningen ble ikke all
verden, 3 deltakere på våren og 6 på høsten. Noe positivt fører også det med seg. Med få deltakere blir det sosiale utbyttet dobbelt så stort og tempoet underveis blir også langt høyere.
Det har vist seg at mange har lagt turen til Vassfarstien i 2019, men de har valgt å gjøre det i
privat regi. Det viktigste er at stien blir brukt! Været har ingen kontroll på, og som en kuriositet kan nevnes at det flotte strekket over Sørbølfjellet både på fellesturene i 2018 og 2019
ble «velsignet» med regnvær og tåke, men i 2020...
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Sissel Verlo og Olav Jetlund gikk
halve Vassfarstien om våren og
resten på høsten.
Foto: Per H. Stubbraaten.

SISTE GANG PÅ SØRRE HEMSING
Av Karsten Lien
For 16. året på rad kunne undertegnede, sammen med Knut Sørgaard, ønske velkommen til Sørre Hemsing og fotturer i Vang.
Til sammen var vi 13 deltakere. Som alltid var vertskapet Berit og Arne Nefstad på den tradisjonsrike garden på plass, og de
to sørget for god mat, godt drikke og hyggelig stemning. Vemodig var det denne gangen, fordi det var siste gangen vi benytter
Sørre Hemsing som utgangspunkt for turer i den vakre kommunen. Neste år er Berit og Arne pensjonister.
Fredag kjørte vi opp til Helin og videre til Smådalen. Vi krysset Smådøla og
la i vei mot dalen Trongebytti. Dessverre opplevde vi et fall for en av deltakerne våre, rett etter den første rasten. Etter nødvendig plastring returnerte
tre av deltakerne til bilene, mens vi andre fortsatte i retning Rankonøse. Vi
nådde ca. 1600 moh., med flott utsikt vestover mot Jukleeggi og Høgeloft,
før vi snudde. Lørdag kjørte vi opp til Sanddalen og la i vei nordover på merka sti mot Tomashelleren, DNTs selvbetjente hytte mellom Vang og Bygdin.
Det regnet uavbrutt på turen innover, så det var godt å kunne komme seg
inn i sikringshytta på Tomashelleren og fyre i ovnen. Etter en god og avslapPå trappa på Sørre Hemsing med vertskap. Fv.
pende stund i varmen, gikk turen ned igjen veldig greit. Søndag tok vi farvel
med vertskapet og forlot Sørre Hemsing. Turen gikk opp til Tyin, hvor vi gikk Gotfred Rygh, Brit Eva Helgedal, Karsten Lien, Knut
Sørgaard, Kristin Ødemarksbakken, Karin Solberg,
opp til Øyangen og Horntind. På toppen er det fantastisk utsikt nordover
Lena Hoftvedt. Bv. Eldri Bjørhovde, Tove Møller,
Laila S. Reuterdal, Berit Nefstad, Arne Nefstad,
mot Hurrungane og Jotunheimen, men også sørover. Emanuel Mohn lagde
Mette Kjennerud og Øyvind Søfteland. Foto: ukjent.
et panorama herfra som ble utgitt i DNTs årbok for 1884.

TURER I 2020
BLOMSTERTUR TIL
JOMFRULAND
Jomfruland er en naturperle ytterst i den flotte
Kragerøskjærgården. Øya er 7,5 km lang og 1 km
bred og er kjent for sitt botaniske mangfold og
yrende fugleliv. Det finnes mellom 60 og 70 arter
som hekker her. For deg som ønsker å vandre på naturskjønne stier ut mot havet er Jomfruland stedet.
Allerede før 1. mai er hvitveisen i full blomst. DNT Telemark tilbyr gode overnattingssteder på øya, der
noen av husene er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Meld deg på da!
FRE

24
APR

Øitangen

Kragerø

Jomfruland

Blomstertur til Jomfruland.
Foto: Dagny Sjursdotter.

HVITVEISTUR TIL JOMFRULAND

DATO: FREDAG 24. TIL SØNDAG 26. APRIL
TURLEDERE: Dagmy Sjursdotter (415 24 577) og Finn Granum (411 61 033)

HISTORIETUR MED
GUDMUND BAKKE
Det har blitt tradisjon med historisk vandring hver
vår sammen med Gudmund. Turene har vært veldig
trivelige og har hatt stor oppslutning. I år går turen
til Mosmoen/Åsbygda, og det blir flere temaer: 1)
De avsluttende kampene i 1940 og synlige spor etter
tyskernes nærvær under krigen. 2) Nå som landskapet
forvandles med ny veitrasé, er det interessant å få
vite hvordan bosettingen en gang var, noe bl.a. gamle
husmannsplasser forteller oss. Gudmunds lune fortellermåte og humoristiske innslag bør du få med deg.
ONS

6

MAI

Jevnaker

Åsbygda
Gudmund Bakke. Arkivfoto.

HISTORIETUR MED GUDMUND BAKKE
DATO: ONSDAG 6. MAI
KONTAKTPERSON: Per H. Stubbraaten (908 61 879)
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VASSFARTUR UNDER ÅPEN HIMMEL
Første helgen i juni, fredag 5. til søndag 7. vil turlederne Ole-Martin Høgfoss og
Eirik Granum vise oss Vassfardalens midtre del. Det blir natur, kultur og krigshistorie, kombinert med to overnattinger under åpen himmel. Første natten tilbringes
på Vinterstøberga 200 meter fra Nevlingsdammen og bilene. Herfra kan man nyte
solnedgangen over Nevlingen med flott utsikt mot Vassfarplassen, og toppen av
Bringen. På lørdag legges turen langs med Nevlingen, opp Elvestubben og frem til
Nedre Grunntjern. Så videre til kongsgården i Vassfaret, Vassfarplassen. Lia opp
mot Fjellvannet skjuler mange hemmeligheter, turlederne vil vise frem fredede
kulturskatter fra krigens dager, store mengder med slippcontainere og to lagerbuer.
Det vil bli fortellinger om Base Elg som ble etablert her i Vassfaret i 1944-45.
På ettermiddagen går turen videre til Nevlingkollen og ut på stupet av Pålsonflaga,
hvor det igjen skal overnattes under åpen himmel. Denne gang med panorama
utsikt ut over u-dalen Vassfaret. Søndag morgen, etter at soloppgangen er beskuet, og frokosten inntatt, går turen til utløpet av Fjellvatnet. Dølavegen følges et
stykke, før Brennkollen bestiges. Herfra skal turen følge DNT Ringerikes motto å
gå «skauleis» ned lia til Gjuvbekken. Ytterligere rester fra krigens dager skal finnes,
før Hansesprangsetra besøkes. Mange dramatiske hendelser har skjedd i Vassfaret
oppgjennom tidene, blant annet her på Hansesprangsetra. Seterjenta Anna Bragerhaug ble i 1943 ble stanget i hjel her av en okse. Kanskje finner turdeltakerne korset
i furutreet hvor hun ble funnet død. Setervegen ned mot Bjørke følges før man titter
innom Norges mest besøkte bjørnehi, følger stien til Skrukkefyllhaugen, og bilveien
tilbake til bilene og parkeringen ved Nevlingsdammen.

Nevlingen

Røde Kors-hytta

Alle må gå med sekk og eget turutstyr, ha med egen mat til alle måltider, sovepose
og liggeunderlag, telt om været tilsier det.
Velkommen med på Vassfartur.
FRE

5

JUN

Slippcontainere fra krigens dager.
Foto: Ole-Martin Høgfoss.

VASSFARTUR - TO OVERNATTINGER UNDER ÅPEN HIMMEL...
DATO: FREDAG 5. TIL SØNDAG 7. JUNI
TURLEDER: Ole-Martin Høgfoss (975 35 103 eller ole-m.h@online.no)

HØGFJELL RUNDT
Vikerkoia – Tjuenborgkoia – Vikerkoia. Trivelig runde på Vikerfjellet med Høgfjell
(1009 moh) som høydepunktet, bokstavelig talt.
Avreise fredag kveld fra Turistforeningens kontor i Osloveien til Vikerkoia, ca. 46
km. Vi nyter kvelden i vår nye hyggelige koie.
Lørdag drar vi sørover gjennom myrer og hyttegrender til Ringerudseter. Bratt opp
Høgfjell med kjempeutsikt (klarvær!). Småkupert utfor til Tjuenborgkoia. Etappen
er identisk med Vassfarstiens tredje etappe, men nå går vi motsatt vei. Beregnet tid
ca. 5 timer pluss rast. Overnatting på Tjuenborgkoia.
Turen på søndag går i skogslende med utsikt til Bukollen og Vidalen. Videre på gode
stier forbi Partisanersteinen og Eidvatnet til Sandvatnet. Det siste strekket går først
oppover til Fjellsetra og utover til Vikerkoia. Totalt vil vi bruke ca. 6 timer pluss rast.
Turen fordrer vanlig god marsjform og evne til å bære sekk med eget utstyr. Lakenpose og medlemskort må med. En del av stiene kan være svært våte, tilpass fottøyet!
Ubetjente koier: Du bærer din egen mat for hele turen. Vi avtaler felles middagsmeny på forhånd.
Bilspleis: Sjåfør godtgjøres etter gjeldende sats fastsatt av DNT Ringerike. Øvrige
turopplysninger finner du i turannonsen.
FRE

18

VIKERKOIA - TJUENBORGKOIA - VIKERFJELL

SEP

DATO: FREDAG 18. TIL SØNDAG 20. SEPTEMBER
TURLEDER: Axel Holt (996 12 222 eller axel.holt@online.no)
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Vikerfjell byr på mangt. Fisketur med god
fangst. Foto: Vibeke Tjøm.

Vikerkoia

Buvasskoia

Tjuenborgkoia

TOMMYTURER MED LITT STØRRE TEMPO
I DNT Ringerike ønsker vi å få med flest mulig på tur, og kriteriet for deltakelse skal absolutt ikke være idrettslige resultater,
men vi må også erkjenne at noen er sprekere enn andre og ønsker både høyere fart og lengre turer.
I Tommy Støa får du en entusiastisk turleder som er mer interessert i å formidle lokalkunnskap enn å svette mest mulig. Den
ene turen går til ukjente gruver på Holleia og den andre på ny trasé til toppen av Bukollen. Bli med da vel!

Bårnås

Bukollen

Høgås

Buvasskoia
Tommy Støa. Arkivfoto.
LØR

20

TUR TIL BUKOLLEN MED TOMMY STØA

JUN

DATO: LØRDAG 20. JUNI
TURLEDER: Tommy Støa (473 16 634) KONTAKTPERSON: Per H. Stubbraaten (908 61 879)

ONS

GRUVETUR MED TOMMY STØA

26
AUG

DATO: ONSDAG 26. AUGUST
TURLEDER: Tommy Støa (473 16 634) KONTAKTPERSON: Per H. Stubbraaten (908 61 879)

TRE DAGER PÅ FILEFJELL
Skakadalen - Sulebu – Kljåen – Skakadalen Dette blir en «oval helgetur» med to
overnattinger. Filefjell er et område mange kjenner, men de færreste har gått på de
stiene vi skal bruke på denne turen. Mulighet for avstikkere til topper med utsyn mot
Jotunheimen og fjella i Valdres, Hemsedal og indre Sogn.
Vi reiser fredag morgen fra Hønefoss i privatbiler til Vang i Valdres, Skakadalen, ca.
190 km. Fotturen første dag går fra Soleistølen opp forbi Vardhovdtinden til Sulebu
(selvbetjent), ca. 4,5 timer pluss rast. Her overnatter vi.
Lørdag vandrer vi forbi Sulefjellet og Kyrkjenosi til Grøndalsvatnet. Videre utover
Grøndalen til Kljåen (selvbetjent), ca. 6 timer pluss rast. Ny overnatting.
Søndagen starter med bratt vandring opp Nevreskardet mellom Hamarskredtinden
og Bjørnanosi. Videre under Øyre og ned til Bergestølane i Skakadalen, ca. 4 timer
pluss rast. Retur til Hønefoss med
stopp for middag underveis. Beregnet
ankomst Hønefoss ca. kl. 1900. Turen
fordrer vanlig god marsjform og
evne til å bære sekk med eget utstyr.
Lakenpose og medlemskort må med.
Vi kjører felles middagsmeny og gjør
opp hver for oss på hyttene.

Sulebu

Kljåen

Bilspleis: Sjåfør godtgjøres etter gjeldende sats fastsatt av DNT Ringerike.
Se ytterligere spesifikasjoner under
turannonsen.
FRE

3

JUL

Sulebu. Foto fra UT.no.

FILEFJELL

DATO: FREDAG 3. TIL SØNDAG 5. JULI
TURLEDER: Axel Holt (996 12 222 eller axelholt@online.no
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TURER MED GRØTSERVERING
I fjor arrangerte vi to onsdagsturer med innlagt matservering. Rømmegrøt i stedet for tradisjonell middag fikk mange ut på tur
— noen rett fra jobb. På Sørsetra i juni var vi 25 deltakere mens vi var over 40 deltakere på Ellingseterkoia i august.
Siden folk var begeistret for opplegget i fjor, vil vi gjenta det i 2020. Nytt sted blir Friluftshuset i Åsa mens vi gjentar besøket
på Ellingseterkoia.

Ellingseterkoia

Friluftshuset
Odd Tangen serverer grøt på Ellingseterkoia.
Foto: Marit Stubbraaten.
ONS

10

GRØTKVELD OG TUR PÅ FRILUFTSHUSET I ÅSA

JUN

DATO: ONSDAG 10. JUNI
VERTER: Erik Stensbye, Svein Roger Thorsrud og Vibeke Tjøm

ONS

GRØTSERVERING PÅ ELLINGSETERKOIA

19
AUG

DATO: ONSDAG 19. AUGUST
TURLEDER: Per H. Stubbraaten (908 61 879)

TOPPTUR TIL VANG PÅ NYTT STED
Etter 16 år på Sørre Hemsing blir Sommerhotellet i Grindaheim ny base for DNT Ringerikes toppturer i Vang. Vangs
hotell, senere Grindaheim Sommerhotell og ”Sumarhotellet” ble bygd i 1891, under sveitserstilens glanstid i Norge. I
Sommerhotellets storhetstid fra 30-åra og fram til midten av
60-tallet tok folk inn på hotellet for sommerferien. All informasjon om hotellet på http://www.sommerhotellet.no. Årets
planlagte topper er Suletinden (1 780 moh.), Støgonøse (1
439 moh.), Skørnøse (1 453 moh.) og Rundemellen (1 344
moh.). Les mer detaljert om praktiske informasjon og toppturene på våre websider eller ta kontakt med turlederne.
TOR

13
AUG

Skørsnøse 1 453 moh.
Støgonøse 1 439 moh.

Suletinden 1 780 moh.

Sommerhotellet, Grindaheim.
Foto fra nett.

TOPPTUR TIL VANG

DATO: TORSDAG 13. TIL SØNDAG 16. AUGUST
TURLEDERE: Karsten Lien (909 99 867, karsten.lien@gmail.com) og
Knut Sørgaard (958 08 616, knut.sorgaard@gmail.com)

SKAUROCK PÅ HOVINKOIA
Søndag 7. juni blir det skaurock på Hovinkoia ved idylliske Setertjern på Holleia.
Inspirert av natur og dyrelivet vil Dagfinn
Kolberg servere en blanding egne og Neil Young låter. Det blir også Dagfinns «mulitimediashow» med egne naturbilder. Utstilling
av naturbilder samt salg av bilder og cd-er.
DNT-Ringerike serverer ekte skaukaffe fra kl
1200 og konserten starter kl 1300. Inngang
«hatten går rundt». Velkommen til skaurock
der skaurock hører hjemme.
SØN

7

JUN
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Grønknutkoia

Hovinkoia

Dagfinn Kolberg ved Strøen.
Foto: Tom-Erik Bakkely Aasheim.

SKAUROCK PÅ HOVINKOIA

DATO: SØNDAG 7. JUNI
KONTAKTPERSON: Erik Brenden (951 61 646)
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STIER OG KOIER I GOD FORFATNING
Uten dugnader ville standarden på stier og koier vært dårlig i vår forening, men en formidabel dugnadsinnsats gjør at vi kan
presentere gode blåmerka stier og innbydende koier. Bildekavalkaden kan gi leserne en smak på hva som foregår.

Axel var fornøyd og overrasket. Per Maribo
hadde ordnet brua ved Kjølbekkdammen.
Foto: Erik Monserud.

Merking i Vassfaret. Vassfarstien faller
sammen med Vassfaret kultursti.
Foto: Per H. Stubbraaten.

Per Leiros og Kjetil Sudgarden har lagd
nye kasser for hyttebøker, giroer etc. på
hver koie. Foto: Kjetil Sudgarden.

Vedtransport til Tjuenborgkoia. Fv. Elling Tuft, Per H. Stubbraaten, Kjetil Sudgarden og Morten Bille. Foto: Leif Henning Solberg.

NY SKILTING PÅ HØGFJELL
Noen ganger tvinger det seg fram snarveier som folk velger i stedet for den tradisjonelle blåmerkede stien. På Høgfjell er stien
fra Koffertkrysset om Rokofjellet både kortere og lettere opp til toppen.
Vi har tatt konsekvensen av det og har skiltet og blåmerket denne strekningen.

Høgfjell

Koffertkrysset

Stiansvarlig Per H. Stubbraaten ved det nye skiltet på Høgfjell. Foto: Håvard Stubbraaten.
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EN DAG SOM HYTTEVAKT PÅ HOVINKOIA
Av Sol og Sven Koksrud
Som de siste koiesjefene for Hovinkoia før den ble flyttet, var det med spent forventning vi meldte oss på som hyttevakter for
Hovinkoia på Bygdøy folkemuseum i sommer. Museet har ingen egne ansatte til å være vakt/vert på Hovinkoia. Hvis det ikke
er hyttevakt til stede i museets åpningstid, vil koia være stengt for publikum. Med invitasjon til DNT-medlemmer om å være
hyttevakter i sommersesongen hver sin dag (eller flere…) som en dugnad, kan altså besøkende få oppleve Hovinkoia også fra
innsiden.
Vi ble godt mottatt og ivaretatt av ledelsen ved museet. Et kort introduksjonskurs på noen timer en vårdag før sesongstart var
nyttig. Og veldig god oppfølging den dagen vi var vakt gjorde oss trygge på at alt var under kontroll. Museets ansatte var svært
hyggelige, og viste tydelig at de satte pris på alle oss frivillige som stiller opp for å holde Hovinkoia åpen i sommersesongen.
Hovinkoia ligger på den flotteste utsiktstomta på museet, og 27. juni var det vår tur til å være hyttevakter der. Hele dagen kom
det interesserte besøkende av mange nasjonaliteter, og vi fikk rikelig anledning til å bruke både norsk og engelsk. Hadde vi
behersket flere språk, kunne vi også brukt både fransk og tysk og mer til. Noen besøkende ville bare se og oppleve atmosfæren, andre var mer snakkesalige, men det var ikke mange som kom med kritiske eller vanskelige spørsmål. Vi kunne stort sett
fortelle det vi hadde lyst til om både DNT og Hovinkoia. Dette er en ypperlig anledning til å profilere den spesielle norske kulturen med DNTs koier og hytter over hele landet. Og ekstra morsomt var det å fortelle om koias vei via Slottsparken til Bygdøy
– for ikke å snakke om at selveste dronning Sonja har lånt ut brukte turstøvler og -klær som er utstilt rundt om i koia!
Med Bygdøy folkemuseums frikort for resten av året, har vi allerede vært tilbake et par ganger. Vi har blant annet nytt nistepakken i solveggen på Hovinkoia. Svært hyggelig! Vi håper også å få til noen flere besøk på museet, og få med oss enda mer av
området enn bare hytta «vår».
Å være hyttevakt på Hovinkoia på Bygdøy folkemuseum må være en av verdens hyggeligste dugnader! Vi kan absolutt anbefale
alle å melde seg som hyttevakter når muligheten byr seg igjen; vi regner med at museet bruker samme opplegg også neste
sommer.

Hovinkoia

Høstbesøk, nistepakker i solveggen.
Foto: Solbjørg Koksrud.

På den fineste toppen finner man Hovinkoia på Norsk Folkemuseum.

Dronning Sonjas turklær er utstilt i Hovinkoia. Foto: Solbjørg Koksrud.

DNT RINGERIKES NETTSIDER
Nettsidene våre, http://www.dntringerike.no, må
betraktes som en av de viktigste kanalene vi har for
kontakt med medlemmer og andre interesserte.
Nettsidene gir oversikt over turer og aktiviteter, koiene
våre, turtips, Skauleisposten og generelt om DNT
Ringerikes organisasjon. I tillegg hvordan en kan bli
medlem.
På forsida blir det lagt ut nyheter, i tillegg til lenker til
en del viktige sider. Dessuten er det turreferater og informasjon om de nærmeste turene du finner på forsida.
En spesiell takk til Brit Olaug Monserud i seniorgruppa
som er flink til å levere referater fra turene i gruppa.
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Karsten Lien, ansvarlig for våre nettsider.
Arkivbilde.

SOSIALE MEDIER
Av Maria Tjøm
Som en aktiv samfunnsaktør ønsker DNT Ringerike å inspirere flere til å delta i friluftslivet. For å oppnå
dette må vi være synlige utad, og sosiale medier er en viktig arena både for å rekruttere nye medlemmer og
skape aktivitet.
Sosiale medier er en kanal der vi enkelt kommer i dialog med våre medlemmer. Det er en klar fordel at det er lav terskel for å
ta kontakt, samt at vi kan svare på kommentarer og meldinger innen rimelig tid. Vi skaper nærhet til eget tilbud, viser hva vi
er stolte av – og ikke minst hvilke koier, dugnader, stier og aktiviteter vi holder på med. Vi skaper økt synlighet og løfter fram
vårt eget (og andre foreningers) tilbud, og inviterer følgerne våre til å bli med på laget.
DNT Ringerike er aktive på Facebook og Instagram, og kan vise til økende trafikk og likerklikk, samt høyere innleggsengasjement. På Facebook har antall likerklikk økt fra 1400 i 2016 til 2109 pr. okt 2019, mens antallet følgere på Instagram-kontoen
vår viser en økning fra 304 personer i 2016 til 925 pr. okt. 2019.
I sosiale medier når vi ut til alle i alderen 13-65+. Selv om man kanskje skulle tro at det er ungdommen som rår på de sosiale
mediene, er det faktisk aldersgruppen 35-44 og 45-54 som er de mest besøkende på siden vår, fordelt på 67% kvinner og 33%
menn. Folk spør om alt fra koieovernattinger, til hvor man kjøper bålpanner og om stier og turtilbud. Her er det viktig at alle
spørsmål besvares innen rimelig tid og i en hyggelig tone.

BILDER
På kontoene våre deles bilder som er tatt selv, eller som vi får tilsendt fra ivrige styremedlemmer, koiesjefer, dugnadssjeler
eller turgåere. Vi er heldige som har så mange hobbyfotografer der ute, som bidrar til å fronte alt vi holder på med – og disse
kan ikke fullroses nok. Alle interesserte kan sende bilder til Maria Tjøm på Facebook, eller e-post til
maria@tjomkommunikasjon.com.
Samtidig må det nevnes at bildekvaliteten på Facebook og Instagram er avgjørende for helhetsinntrykket. Dette gjelder spesielt på Instagram, som jo er en bildedelingstjeneste. Det legges derfor vekt på å bruke bilder med god kvalitet, og gjerne med
samme filter.

TILGJENGELIGHET
Det er svært viktig at vi er tilgjengelige på arenaer der folk flest er innom, og hvor terskelen for å ta kontakt er lavest mulig.
Terskelen er mye lavere for å ta kontakt på Facebook og Instagram, kontra å dra innom kontoret i Osloveien, eller å
ta en telefon til administrasjonen. Målet er å spre turglede
til flest mulig og enklest mulig. På Facebook og Instagram
når vi ut med alle våre aktiviteter der folk faktisk søker
informasjon, og de får god informasjon om hva vi tilbyr.
I hovedsak når vi fortsatt folk fra Ringerike, Jevnaker og
Oslo, men har faktisk også noen utenlandske følgere.

KONTINUITET
Gjennomsnittlig er folk innom kontoene sine 17 ganger
pr. dag. Om de ikke finner jevnlige oppdateringer i feeden,
faller interessen for den aktuelle kontoen raskt. For å sikre
kontinuiteten utføres oppdraget av en person med spesielt
ansvar for dette, med en klar plan for hva som skal legges
ut og når.
Ved å være aktive på sosiale medier blir tilbudet til DNT
Ringerike mer kjent for folk flest og gir resultater i form av
både flere medlemmer, ivrige dugnadsarbeidere og turdeltakere. Likevel er det fint i seg selv å nå ut til flere, slik at flere
får vite om den gode jobben som gjøres. Dessuten er dette
naturligvis svært god omdømmebygging.

Maria Tjøm er ansvarlig for sosiale medier i DNT Ringerike.
Foto: Gina Clausen Karlengen.
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HØSTMØTET MED REKORDOPPSLUTNING
Av Per H. Stubbraaten
Høstmøtet er en sosial møteplass der folk som har gått turer sammen gjennom året, treffer hverandre. Gode kaker og kaffe
gjør alltid samværet vellykket.
Det godt besøkte møtet ble ledet av fungerende leder Erik Lunde. Han trådte inn i vervet da Tom-Erik Bakkely Aasheim valgte
å trekke seg som leder i oktober.
Tom-Erik hadde vært leder fra 2017, og han frontet foreningen på en glimrende måte i jubileumsåret 2018. I dette året ble to
nye koier innvidd og Vassfarstien ble åpnet. Tom-Erik bidro til å fornye foreningen gjennom kreative løsninger, ikke minst
innenfor det digitale fagområdet.
Fortsatt kommer han til å bli synlig i foreningen. Han har sammen med kona Maria ansvaret for Hovinkoia, og han har også
fått ansvaret for layouten i Skauleisposten. Hans digitale ferdigheter kan alle se
gjennom den nye utformingen av årets utgave av Skauleisposten.
Tom-Erik ble takket av med blomster etter langvarig og hjertelig applaus.
Høstmøtet hadde et variert program. Innledningsvis ble vårt avdøde og eldste æresmedlem, Tov Tinnbo, minnet for sin innsats i foreningen. Han hadde vært koiesjef
på Storekrakkoia i 27 år.
Videre viste Karsten Lien flotte bilder og fortalte om sommerturene til Ryfylkeheiane og til Vang, før Hege Ballari Rindal og Finn Granum presenterte turprogrammet
for 2020.
Åsa Bjertnæs sto for hovedinnslaget under møtet. Hun har skrevet boka om «Livet
på Holoaseter i Nordmarka». Det ble et festlig kåseri med bilder og skisser fra overklassens utfoldelse på Holoasetra helt fra 1874 og fram mot krigens dager. Åsa har i
Åsa Bjertnæs foredro om livet på Holoa.
Foto: Marit Stubbraaten.
dag ansvar for å holde stedet ved like siden nåværende eier bruker stedet svært lite.

JEG GÅR OG RUSLER PÅ RINGERIKE...
Tekst og bilder: Marit Stubbraaten
Hvis du gjenkjenner denne verselinjen fra ønskekonsert-traveren Blåveispiken, vet du nok at det var Arne Paasche Aasen som
satte Ringerike på kartet som blåveisrike. Og med god grunn. Blåveis-tuene lyser opp skogbunnen i mange fargenyanser fra
blått til fiolett og cyklamenrødt helt til de blir avløst av heldekkende tepper av hvitveis.
Så glem pulsklokka og skritt-telleren og dra på rusletur med sansene åpne og kamera klar. Da vil du oppdage at turriket vårt er
et fantastisk blomsterrike som byr på blomsteropplevelser fra tidlig vår med blåveis, fioler, tysbast og mogop til frosten knekker de siste standhaftige etternølerne som f. eks en stemorsblomst, en prestekrage eller en blåklokke. I slutten av mai anger
liljekonvall og nattfiol, og i juni og juli kan du til og med være så heldig å finne sjeldne orkideer som marisko og myrflangre
hvis du har øynene med deg. Men disse to artene er utrydningstruet, så her gjelder regelen «Bare se, men ikke røre!»
På slike saktegående opplevelsesturer er det en fordel å rusle sammen med andre blomsterelskere, for en liten tur på fire-fem
kilometer kan fort ta flere timer når blomstene står i kø langs sti og vei. Fordelen med å gå på blomstertur sammen med
turvenner er at du da får delt naturopplevelsene og kanskje lært litt nytt om den spennede floraen vi har innenfor vårt eget
tur-revir.
På DNT Ringerikes turprogram for 2020 finner du fellesturer både når blåveisen er på sitt fineste og når veikantene bugner av
sommerens vekster. Men hvis jeg skal velge meg én enkelt tur, må det bli den vesle tirsdagsturen til Søtbakken i juni når setervollen der er dekket av sommerens vakreste blomster og humla summer og yre sommerfugler flagrer fra blomst til blomst.

Perlemorvinge.
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Prestekrage.

Humle på tistel.
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Marisko, utrydningstruet.

Blåveis.

BUVASSFARET I BEGNADALEN
Av Kjetil Sudgarden
Dette er et dalføre som er lite kjent for de fleste. Vi har et Buvassfar i selve Vassfaret også, som kanskje
er mer kjent. Like fullt er dette et meget interessant område. Du kommer dit ved å kjøre av fra E 16 ved
Sørum og ned til Begna Bruk. Der løser du billett i bommen og kjører langs Buvasselva til Buvannet. Vegen
går mye lengre og greiner seg til begge sider. Hele Buvassfaret var opprinnelig en seterdal med rike jakt- og
fiskemuligheter, men etter hvert ble skogen viktigst. Ingen vidder, bare koller og åser og endeløse skoger.
BARNDOMMENS RIKE FOR MIKKJEL FØNHUS
Det var her i Buvassfaret at Mikkjel Fønhus satt og skrev sin første bok,
«Skoggangsmann». Den kom ut i 1917.
Vi vet at Mikkjel begynte på jusstudier på Universitetet i Oslo i 1916, men
etter kort tid fant han ut at dette faget ikke var noe for han. Han dro hjem
til Begnadalen. Hva skulle han gjøre nå? Kanskje skrive noe? Å skrive hadde
han alltid likt på skolen og gymnas.
Han bestemte seg for å skrive ned sagnet om Hans Trefothaugen som ble
fredløs og bodde i Tjuvhanskollen. Det er ikke tvil om at sagnet er en sann
historie. Hans Trefothaugen var fra en husmannsplass under Grimsrud. På
et stevne i Hedalen kom han i slagsmål og knivstakk en gutt. Han trodde han Mikkjel ved seterbua på Tverrvassetra på 1920-tallet. Bildet er fra boka ’Mikkjel - far min’ av Gudbjørg
hadde drept han og rømte til de ensomme trakter inne i Buvassfaret. Han
Fønhus Stensrud.
fant eller visste om ei hule i en bratt kolle ved Gulmåsahøgda og bodde der
som fredløs. For å livberge seg måtte han stjele både mat og utstyr og fikk navnet Tjuvhans.
Mikkjel avtalte med bonden på Grimsrud om å låne seterbua på Tverrvassetra for en tid. Den lå ensomt til inne
på åsen. Så pakket han mat og skrivesaker i sekken og dro
inn dit. Tverrvassetra var på den tiden lite brukt som seter.
Her i den gamle seterbua med utsikt til Tjuvhanskollen ble han inspirert.
Det sies at han satt på en mjølkekrakk og skrivebordet var en margarinkasse. Han skrev med blyant i kladdebøker og notisbøker.

Tjuvhanshola.
Foto: Kjetil Sudgarden.

Vi vet også at han satt på Tverrvassetra da han skrev Trollelgen, og trolig
flere bøker. Her på setra likte han seg godt, men plutselig ble det stopp
med turene til setra, og han ville heller ikke prate om dette. Mikkjel var
aldri redd, men her må det ha skjedd noe? Det sies at han trodde på det
overnaturlige, så kanskje han hadde sett huldra eller en draug og tatt
skrekken.

GUDBJØRGPUTTEN
Mikkjel Fønhus fikk en datter som fikk navnet Gudbjørg. Det er ingen tvil om opphavet til det navnet. Mikkjel hadde et spesielt godt forhold til det vesle tjernet som heter Gudbjørgputten som ikke ligger langt fra Tverrvassetra. Gudbjørg innrømmet
dette selv.

SKOGSDRIFT
Seterdrift har det vært i dalen fra eldgammel tid, men etter hvert overtok skogsdriften, og fra disse områdene har det kommet
uhorvelige mengder med tømmer. Først med fløtning på elva, og senere med bil. Det som er spesielt her i dette strøket er
navnene på koier og skogshusvære. Her heter det noe med kula, så som Perskula, Kjørekula, Kapteinskula og Midtlikula.
Hyttebygging er ikke utbredt i Buvassfaret.

TJUVHANSHOLA
Hula er der enda, men det fins ikke spor etter beboeren. Vi må anta at han foretok noen bygningsmessige grep for å kunne bo
der om vinteren. Blant annet en vegg foran og mulighet for et bål inne i grotta. Fønhusgruppen har nå merket sti opp til hula
og satt opp tavler med opplysninger om den fredløse og om forfatteren. Det er et artig turmål.
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KROKKLEIVA SLIK
A.C. SVARSTAD MALTE DEN
Av Marit Stubbraaten
I 2019 var det år 150 år siden maleren Anders C. Svarstad ble født på Røyse,
og i august 2018 var det 75 år siden han døde. For å hedre holeværingen Svarstad som var en kjent og anerkjent kunstner i sin samtid, ble blant annet den
vakre Ringeriksfrisen utstilt på Sundvollen Hotel i november 2018.
Krokkleiva er et av de fem bildene i frisen og viser hvordan den sagnomsuste
kleiva så ut i 1932 – før stolper og strømledninger forringet naturopplevelsen.
Helt fra tidlig på 1800-tallet ble Krokkleiva lovprist som en «europaberømt»
turistattraksjon som tiltrakk seg konger og kunstnere – og flere og flere
fotturister. Så da Svarstad fikk i oppdrag å male fem kjente ringeriksmotiver,
var Krokkleiva et naturlig motivvalg sammen med kirkeruinen på Stein,
Norderhov kirke, Hønefossen og hans barndomsrike Røysetangen.
I dag er dyktige sherpaer i ferd med å restaurere Krokkleiva som historisk turtrasé slik at den kan gjenvinne sitt gamle ry som
fryktinngytende karjolvei med fantastisk utsikt fra toppen av «Klevens svimlende portal».

NATT I NATUREN
Av Tom-Erik Bakkely Aasheim
Lørdag 31. oktober arrangerte DNT Ringerike nok engang overnatting ute i det fri
sammen med resten av landet. Denne gangen valgte vi å legge det til Åsatangen i
Åsa i forbindelse med at Kom deg ut-dagen skulle avholdes på Friluftshuset i Åsa
søndag 1. september. Da ville disse to arrangementene dra nytte av hverandre.
I alt var det 16 stykker som overnattet på Åsatangen av stort og smått. Noen i telt,
noen i gapahuk og noen i hengekøyer. Bading, lek og grilling på bålpanna til langt
etter mørkets frembrudd.
Som et stunt før kommunevalget arrangerte vi en båldebatt med inviterte representanter fra de lokale partiene i Ringerike og Hole. Av disse var det flere som dukket
opp og det ble flere politikere. Fra Hole var Senterpartiet og Høyre representert.
Og fra Ringerike stilte Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre. Alle var skjønt
enige om at friluftsliv er viktig for begge kommuner og deres innbyggere.

Barna leker i bakgrunnen mens politikerne diskuterer friluftsliv ved
bålpanna. Foto: Maria Bakkely Aasheim.
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Friluftshuset

Åsatangen

Båldebatten er i god gang. Foto: Maria Bakkely Aasheim.

ELLINGSETERKOIA - BORGLUND HOVINKOIA
Av Axel J. Holt
Jubileumsåret 2018 er for lengst historie. Året da Den Norske Turistforening rundet 150 år og vår egen DNT Ringerike fylte
sine respektable 125. Blant mange minneverdige aktiviteter ble Vassfarstien offisielt åpnet. Nå er det blåmerkesti fra Hønefoss
(Heradsbygda) til Fønhuskoia ved Strøen i Vassfaret. En kan faktisk aksle sekken i Oslo og gå til Vassfaret, ja helt til Jotunheimen. «Skauleis til fjells» er en realitet.
Oslo er nå én ting. Sør for Hønefoss og Ringerike
ligger Modum, Eikerbygdene og byen Drammen. Stor
befolkning, mange DNT-medlemmer og garantert stor
vandrelyst. Vi er flere som har lekt med tanken: Ei
sammenhengende vandrerute Drammen – Finnemarka –
Modum – Holleia – Vassfaret. Gjerne videre mot Filefjell
og Jotunheimen. Slik situasjonen er nå, er det ingen
direkte fotrute mellom Holleia og Ådalsskogene. Jeg har
selv gått fra Hovinkoia til Tjuenborgkoia. Det er langt!
Etter at Ellingseterkoia kom inn i rutenettet er saken blitt
en annen. Blåmerket sti Hovinkoia – Breiensetra – Veholtsetra – Helveteslia (bratt, ja!) – Borglund bru. Resten
av strekningen opp til Ellingseterkoia mangler merking
og skilting. Stiene ligger der, synfart seinest i september
2019.

Rishuesetra. Foto: Axel Holt.

Vel over brua tar du til høyre, til bussholdeplassen på andre sida av riksveien, så opp Borgerudveien under jernbanen og rett
over Gamle Vemevei. Traktorvei opp til skogkanten og videre sti i nordlig retning over Snaukollen til høyspentledningen,
med Igletjernet nede i skråningen til venstre. Etter å ha krysset høyspentledningen blir stien til et traktorspor og leder til
et veikryss (bomvei fra Rishuetjernet). Til venstre (nordvest) og like etter på sti venstre i stigning opp til nok en vei. Denne
stien er nesten borte, men traséen er grei. Litt oppe i veien ligger koia Kasino. Jo, fantasien når det gjaldt navn var stor før i
tida også! Til høyre (øst) rett nord for Kasino, på tømmervei i stigning til koia Rishuesetra 427 m.o.h. Bak uthuset nordøst for
størhuset følger du nok en tømmervei i nordøstlig retning ca. 2 km til veikryss. Videre på vei nedover ca. 500 m til Ellingseterkoia ved Ellingsetertjernet. Turen hit fra Hovinkoia er ca. 20 km, fra Borglund ca. 10 km. Med bare 4 køyer bør overnatting på
Ellingseterkoia bestilles på forhånd via DNT Ringerikes nettsider.
Så var det å velge ei passende rute mellom Hovinkoia og Vikersund. Mellom Vikersund og Drammen går det mange nok
blåmerka stier, her finnes også overnattingssteder, slik at vandrerens behov skulle være godt
ivaretatt.
Ellingseterkoia

Kasino

Igletjern

Heggelia

Borglund bru
Forslag til ny sti fra Ellingseterkoia, om Kasino og Igletjern til Borglund bru og
videre mot Hovinkoia.

Men altså: Hovinkoia – Vikersund. Den sørlige
delen av Holleia er ganske flat og til dels bebygd.
Det kunne være fristende å henvise vandreren til
det tette veinettet i området. Fristende ja, men
totalt fantasiløst. Her finnes gamle stifar mellom
gardene, og det finnes lokalkunnskap. Her finnes
mange grunneiere og det finnes forhandlingsevne
og -vilje. Her finnes interesse for prosjektet! Slagordet «Skauleis til fjells» passer så absolutt inn for
ei slik rute. Kom igjen, moinger, eikerværinger og
drammensere! Kan jeg være så freidig å si at vi har
åpning av denne ruta på et overnattingssted, for
eksempel i nærheten av Gravermoen, om et par
år? Jeg kommer mer enn gjerne!
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TI PÅ TOPP
Dette turkonseptet ble lansert i 2014
og begynner nå å bli velkjent for alle
friluftsinteresserte. For å delta må du
kjøpe heftet Ti på topp, og her finner
du opplysninger om alle turene slik at
du ut fra form og interesse kan velge
turer som passer for deg.
I 2020 kan vi blant annet friste med
turer til blant annet Tiurtoppen i Åsa
og Aurenåsen i Haugsbygd. Det er bare
å glede seg til det nye heftet kommer.

Det kommer kasse på Tiurtoppen.
Foto: Liv Beate Rolid Hagen.

Også i Aurenåsen kommer det kasse.
Foto: Knut Olberg.

HENGEBRUA PÅ VEME
Av Tom-Erik Bakkely Aasheim
27. august 2019 var det duket for befaring av Borglund bru på Veme. Lokale ildsjeler
med Ivar Kristiansen i spissen hadde rigget til med flagg på brua og servering av ringerikskringle og forfriskninger — nå skulle formannskapet i Ringerike kommune få
en inngående beretning om den ærverdige brua som Statens Vegvesen ønsket å rive.
Etter litt historie, diskusjoner og kringle dro Formannskapet tilbake til Rådhuset i Hønefoss for å diskutere
saken. Der landet de dessverre ikke på kommunal overtakelse av brua, men at kommunen i stedet skulle bistå
med tilskudd til nytt under- og overdekke av brua. De
anmodet også om at det opprettes en velforening som
med juridisk og teknisk bistand fra kommunen forsøker
Borglund bru
å komme til enighet med grunneiere om å få overtatt
eiendomsretten av Borglund bru. Så da håper vi at brua
ennå får stå. Det blir spennende å følge prosjektet fremover. Dette er en essensiell forbindelse for vår blåmerka
sti inn i Holleia og en viktig del av stiprosjektet til Axel
Holt som du kan lese mer om på side 35.

Banken for de turglade

Befaring av Borglund hengebru på Veme.
Foto: Vibeke Tjøm.

Besøksadresse:
Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 Hønefoss
Tlf. 32 17 97 00

Postadresse:
Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 Hønefoss
www.honefossbank.no
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VÅRE HUS OG HYTTER
BUVASSKOIA
FASILITETER
11 senger

Vassfaret

Gass

Sperillen

Barnevennlig
Hundevennlig

Buvasskoia

Fiske
Kano

Norefjell

12V
Vann i tjern

KOIESJEF
Bjørn og Janne Marit
Ellingsen
tlf. 950 51 097

ASS. KOIESJEF
Kjetil
Ødegaard

ELLINGSETERKOIA
FASILITETER
4 senger
Gass
Barnevennlig

Norefjell

Fiske

Ellingseterkoia
Hønefoss

Kano
Vann i bekk
KOIESJEF
Inger
Tangen
tlf. 970 63 566

ASS. KOIESJEF
Odd
Tangen

FRILUFTSHUSET I ÅSA
FASILITETER
10 senger
Barnevennlig
Fiske

Holleia

Kano
240V

Nordmarka
Friluftshuset

Tyrifjorden

Vann i spring
KOIESJEF
Erik
Stensbye
tlf. 957 26 480

ASS. KOIESJEF
Svein Roger
Thorsrud

FØNHUSKOIA
FASILITETER
21 senger
Gass
Barnevennlig
Hundevennlig

Gol
Hedalen
Nesbyen Fønhuskoia
Nes i Ådal

Fiske

Sørbølfjellet

HC-vennlig

Fjorda

Kano
12V
Brønn

KOIESJEF
Olaf
Søbekkseter
tlf. 413 06 784

ASS. KOIESJEF
Sigrid
Haugen
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GRØNKNUTKOIA
FASILITETER
Norefjell

8 senger
Gass
Barnevennlig
Vann i bekk

Grønknutkoia

Krokskogen

Prestfoss

Veggli
KOIESJEF
Morten
Bille
tlf. 976 93 658

Hønefoss

Tyrifjorden
ASS. KOIESJEF
Anders
Lind

HOVINKOIA
FASILITETER
8 senger

Eggedal

Gass

Hønefoss

Barnevennlig

Krøderen
Hovinkoia
Krokskogen
Prestfoss
Tyrifjorden

Hundevennlig
Fiske
Kano
Vann i bekk

KOIESJEF
Maria
Bakkely Aasheim
tlf. 400 68 799

ASS. KOIESJEF
Tom-Erik
Bakkely Aasheim

RØDE KORS-HYTTA PÅ VENELI
FASILITETER
17 senger
Gass
Barnevennlig
12V
Brønn

Nesbyen
Langedrag

Hedalsfjellet

Røde Kors-hytta

Sperillen

Hallingnatten
KOIESJEF
Jan Ola
Lehne
tlf. 415 46 023

ASS. KOIESJEF
Kjetil
Sudgarden

STOREKRAKKOIA
FASILITETER
9 senger
Gass
Barnevennlig

Nes i Ådal

Nesbyen

Hundevennlig

Storekrakkoia

12V

Flå

Vann i bekk
KOIESJEF
Kari
Haglund Nordby
tlf. 908 45 495
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Randsfjorden

ASS. KOIESJEF
Karin
Solberg

TJUENBORGKOIA
FASILITETER
10 senger

Sperillen

Gass

Flå

Barnevennlig

Vikerfjell

Hundevennlig
Brønn

Randsfjorden

Tjuenborgkoia
Norefjell

ASS. KOIESJEF
Sidsel Oliv
Løkken

KOIESJEF
Leif Henning
Solberg
tlf. 958 19 720

VIKERKOIA
FASILITETER
22 senger
Vassfaret

Gass

Sørbølfjell

Barnevennlig
Hundevennlig

Flå

HC-vennlig

Vikerkoia

Fjorda

Lygna

Høgfjell

12V
Brønn
KOIESJEF
Erik
Lunde
tlf. 934 39 324

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

DNT HYTTEBOOKING
DNT Ringerike tilbyr at du kan booke senger på
våre ubetjente koier før du drar på vår webside
http.//dntringerike.no.
Gjennom tilbudet om booking ønsker vi å tilby
forutsigbarhet for den som ønsker å bestille
samtidig som vi tar vare på fleksibiliteten med at
det alltid er plass på DNTs hytter.
Våre koier er åpne for alle medlemmer og
ikke-medlemmer. Koiene er låst med DNT-nøkkel, og minst én i turfølget må være medlem
av DNT. Alle gjester skal skrive seg inn i besøksprotokollen, og i feltet for betaling noteres det
”forhåndsbooking” e.l. En booket seng må gjøres
krav på før kl. 1900, og den som har booket en
seng må dokumentere dette, og skrive seg inn i
besøksprotokollen.

ASS. KOIESJEF
Ragnhild
Gudim

Etter kl. 1900 kan ledige senger brukes av andre
gjester. Gjelder bookingen for flere dager, er det
nok å være ankommet før kl. 1900 den første
dagen. Hvis du har booket og ankommer hytta
etter kl. 1900, gjelder forskuddsbetalingen, men
fortrinnsretten til seng faller bort og du må velge
seng etter hva som er ledig.
Det er anledning til å booke seng på samme
hytte tre netter etter hverandre. Du kan bo på
samme hytte utover tre netter, men da uten krav
til seng. DNT-medlemmer har fortrinnsrett til
senger som ikke er booket. Andre fortrinnsretter
enn booking av seng har falt bort ved innføring
av booking på selv- og ubetjente hytter. Grupper
og firma som vil booke senger kan kontakte
kontoret for å avtale dette.
Hvis det må brukes madrasser for at alle skal få et
sted å sove, kan også rom med bookbare senger
benyttes for å plassere alle gjestene.
Koiene må være vasket og ryddet før kl. 1200.
Velkommen til oppholdet på koiene våre og
husk at det er god hytteskikk å være fleksibel
og ta hensyn til eldre og barnefamilier når
hyttene er fulle.

Som medlem i
DNT Ringerike får du

15 %
på ordinære varer hos

Sandberg Sport
ved fremvisning av
gyldig medlemskort

SKAULEISPOSTEN | DNT RINGERIKE

39

Fønhuskoia

Veslefjellsbua på Venabygdsfjellet
skal stå ubehandlet og gråne
naturlig over tid.

Huldreheim

TAKK FOR TILLITEN
TURISTFORENINGEN HAR VALGT den tradisjonsrike og
lavmælte HEDDA som turisthytte ved flere anledninger.
Foruten den nye Veslefjellsbua på Venabygdsfjellet, er
Fønhuskoia i Vassfaret og Vikerkoia på Vikerfjell også
HEDDA-hytter. For turisthytta Huldreheim i Rælingen har
Hedda Hytter levert en HEDVIG. I 2020 oppfører vi ytter
ligere to HEDDA turisthytter – Storeskagbu og Haldorbu.
VI TROR TURISTFORENINGEN har sett at vi også er opp
tatt av å ta vare på vår felles naturarv. Vi er nøye med
hvordan vi plasserer hytta på tomta, og fargesetter den
i samspill med naturens farger. Våre hytter skal være
til mest mulig glede for deg, og til minst mulig sjenanse
for andre som ferdes i naturlandskapet – nå og for
kommende generasjoner.

Det krever omtanke å bygge i naturen.

OSLO
T 934 64 387
STAVANGER/SULDAL
T 932 57 932
HEDALEN
T 61 34 97 80

