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Ringerikes Turistforening
– tillitsvalgte 2006 - 2007
Per H. Stubbraaten, leder
Ullerålsgaten 37D, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 24 83
Dagny Sjursdotter, nestleder
Hattemaker Knutsensvei 3e, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 15 80 87
Arnhild Ballangrud, sekretær 
Kirkeg. 1, 3520 Jevnaker · Tlf.: 61 31 11 37
Ingun Nygård, styremedlem
Veme, 3534 Sokna · Tlf. privat: 32 13 15 96
Ole-Martin Høgfoss, styremedlem
Helgeshaugen 26, 3517 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 12 10 39 · Mobil: 975 35 103
Torunn Mathisen, Varamedlem
Rabbaveien 39, 3515 Hønefoss
Tlf.: 32 12 65 75  Mobil: 907 59 140
Kjersti Hovland, Varamedlem
Vangsveien 32, 3514 Hønefoss
Tlf.: 32 12 39 28  Mobil: 986 62 436
Kjetil Sudgarden, varamedlem
Loveien 15, 3514 Hønefoss · Tlf.: 32 13 25 19
Rune Thorsen, varamedlem
Sundgt. 36, 3510 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 12 71 45 · Tlf. privat: 32 12 76 78

Koier
Buvasskoia
Koiesjef: Anton Brækka
Brekkebygda, 3534 Sokna
Tlf. privat: 32 14 67 31
Grønknutkoia
Koiesjef: Jan Fredriksen
Snarum, 3370 Vikersund
Tlf. privat: 32 78 26 73
Hovinkoia
Koiesjef: Tore Schulze
Veiginveien 85, 3517 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 17 22 00 / 32 17 22 10
Storekrakkoia
Koiesjef: Finn Granum
Færdenbakken 7, 3514 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 34 17 Mobil: 411 61 033
Tjuenborgkoia
Koiesjef: Alf Elling Omholt
Veme, 3534 Sokna
Tlf. jobb: 32 17 99 00 · privat: 32 13 15 96
Mobil: 975 21 517
Vikerkoia
Koiesjef: Ole Henrik Brekke
Hengsleveien 33, 3515 Hønefoss
Mobil: 922 86 629

Fra venstre: Ole-Martin Høgfoss, Dagny
Sjursdotter, Rune Thorsen, Arnhild Bal-
langrud, Torunn Mathisen, Kjetil Sudgarden
og Kjersti Hovland.
Sittende foran: Per H. Stubbraaten leder av RT.
Ikke til stede: Ingun Nygård 

Forsidebilde: Bringen i Vassfaret, sett fra øvre Grunntjern.
Nyseternatten sees til venstre. Foto: Ole-Martin Høgfoss.
Bilde nede til venstre: Damer på RT-tur nyter utsikten fra
Bringen i Vassfaret. Foto: Ole-Martin Høgfoss. Bilde
midten nede: Fjellsportgruppa boltrer seg i Rembesdal-
skåka, ved Demmevasshytta på Hardangerjøkulen. Foto:
Arnstein Elken. Bilde nede til høyre: RT-tur på Elsrud-
kollen, Sperillen i bakgrunn. Foto: Ole-Martin Høgfoss.
Alle foto tatt sommeren 2006.

RT-styret 
2006 - 2007

Koiepriser Gjelder fra 1. januar 2007

Losji inkl. brensel og propan Medlem Andre
Voksen 165,- 265,-
Barn født 1995 - 2003 Gratis 130,-
Barn født 2004 el. senere Gratis Gratis
Dagsbesøk / teltere Medlem Andre
Voksen 50,- 60,-
Barn født 1995 - 2003 Gratis 30,-
Barn født 2004 el. senere Gratis Gratis

Tilbud for skoleklasser og andre grupper gjelder
etter avtale, og fra mandag til fredag. 
Avtale gjøres med Ole Henrik Brekke på telefon
922 86 629

Betaling kan gjøres kontant eller med betalingsgiro.
Betalingsfrist er 14 dager etter besøk. 
Purregebyr kr 50,-.

Verdi-bong utstedt av DNT Oslo og Omegn gjelder
ikke på våre koier.

DNT-standardnøkkel

DNT-standardnøkkel passer til alle
vår koier. Denne kan fås på RT-
kontoret torsdager mellom kl. 16.00
- 19.00 eller hos Norli i Arkaden.
Depositum for DNT standardnøkkel
er på kr. 100.- Gyldig medlemskort i
DNT må fremvises ved utlevering. 
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Sterk optimisme i Ringerikes Turistforening

Det er sunt å være skeptisk, sies det, men vår forening preges for
tiden mer av pågangsmot og smittende humør enn tunge disku-
sjoner. Med hvilken rett kan jeg uttale meg så freidig?

Hovedårsaken må sies å være Vassfarkoia. Det har gått mindre enn
ett år fra styret bestemte seg for å satse på dette prosjektet og til grunn-
muren nå står ferdig. En stor takk til koiekomiteen for effektiv og dyktig
framdrift av planene og for medlemmenes positive respons. Koiepro-
sjektet er behørlig omtalt lenger ute i Skauleisposten. I styret er vi sikre
på at koia vil utløse ny turglød og økt dugnadsånd.

Ved overgangen til nytt år må det være tillatt å se både bakover og
framover. Aldri har vi arrangert flere turer enn i 2006, i alt 80 turer ble
gjennomført. Alle gruppene fungerer godt,  og de kan rapportere om
minneverdige turer i året som gikk. Oppslutningen om Skauleismerket
og Superskauleismerket er fortsatt like høy som tidligere. I mer enn 25
år har denne aktiviteten vært en suksess i RT.

Gledelig nok har vi fått tilvekst av ei ny gruppe - seniorgruppa. Den
skal fra 2007 ha hovedansvaret for tirsdagsturene, og folk i alle aldre,
ikke bare 60+, er velkomne til disse kortturene. 

Utenom de tradisjonelle turene var Ringerikes Turistforening i
februar vertskap for Østlandsmøtet. Her møttes representanter for alle
østlandsforeningene, og fra DNT sentralt kom den nye generalsekre-
tæren, Kristin Krohn Devold. Hun gjorde et svært sympatisk inntrykk.
Vi diskuterte praktiske organisasjonssaker og hvordan vi best mulig
kunne følge opp DNTs visjonære veivalgsprogram.

Nevnes må også at tidligere styreleder i DNT, Øystein Dahle, var
gjest under kaffekoken på Grønknuten. Han holdt en tankevekkende tale
om miljøutfordringene i dag og i framtiden.

I oktober ble det holdt utdanningskurs i Hønefoss. DNTs nye utdan-
ningsprogram starter med grunnkurset eller ambassadørkurset, og nå er
vi 25 nye ambassadører i foreningen. Ikke dårlig! Og til våren setter vi
i gang oppfølgerkurset (nærmiljøkurset).

Koiesjefene har også i år samvittighetsfullt utført vedlikeholdsar-
beidet. På Tjuvenborgen har vi nå fått egen hundebolig og bedre brønn,
mens det på Grønknutkoia er felt 3 store furuer som har gitt fantastisk
utsikt. I sommer overtok Finn Granum som koiesjef på Storekrak etter
Tov Tinnbo, og neste år overtar Elfrid Bækø Akre Hovinkoia etter Tore
Schulze. En kjempetakk til dere to veteraner og lykke til - Eldfrid og
Finn.

Nesten som en kuriositet har tre av koiene våre jubileum i 2007:
Vikerkoia er 75 år, Hovinkoia 70 år og Grønknutkoia 65 år.

Løypemerkingen har kommet inn i et effektivt spor, og disse
arbeidsoppgavene holder oss iallfall ikke arbeidsledige. Hvis det er
noen som klør i fingrene etter å delta, er det bare å melde fra til daglig
leder.

Vi har fått mye skryt for hjemmesida vår på internett, og siden den
fungerer såpass bra i forhold til publikum, har vi tillatt oss å innskrenke
Skauleisposten til ett nummer i året. Her står all informasjon om årets
turer oppført. Dette sparer oss samtidig for store kostnader.

Jeg gleder meg til dette turåret hvor det desiderte høydepunktet blir
innvielsen av Vassfarkoia på Veneli. Jeg håper riktig mange vil overvære
den høytidelige innvielsen av koia på høsten.

Til slutt, en stor takk til alle som sitter i ulike funksjoner og verv for
innsatsen i 2006. Og til alle dere som deltok på turer: Kom igjen neste
år så blir vi enda bedre kjent. Uten dere hadde vi ikke vært den livs-
kraftige og spreke foreningen som vi faktisk er! 

Beste turhilsen
Per H. Stubbraaten
Leder i RT 

Skauleispost Merknad Kart Kartref.
1 Dugurdsnatten trig.pkt 770m Strømsoddbygda 1715 I 393 848
2 Kavringhatten trig.pkt 669m Vikerfjellet 461 002
3 Strandekollen trig.pkt 398m Vikerfjellet 578 005
4 Rabben trig.pkt Vikerfjellet 419 956
5 Kollsjødammen Strømsoddbygda 1715 I 508 891
6 Urdhogget trig.pkt 309m Holleia - Krokskogen 525 613
7 Fjøsvikfjellet Varden Sperillen 1815 IV 631 906
8 Blekkåsen 400 nord for trig.pkt Sperillen 1815 IV 555 834
9 Gunhildåsen trig.pkt 554m Hønefoss 1815 III 579 728

10 Haugbråtåkollen trig.pkt 406 m Vikerfjellet/Sperillen 629 845
11 Grønknuten Krøderen 1715 II 505 707
12 Pershusfjellet trig.pkt 649 m Nordmarka 836 733
13 Dugnad
14 Gyrihaugflaka trig.pkt 604m Oslo Nordmark 774 615
15 Storfurua på Ask Hjelle Holleia - Krokskogen 644 675

Skauleis- og
Superskauleismerket
Ringerikes Turistforening 2006 -2007
Skal du ta Superskauleismerket, må du ta alle skau-
leispostene i perioden 1. oktober 2006 til 30.
september 2007. Skauleismerket oppnås ved å ta 10
skauleisposter, eventuelt 10 annonserte RT-turer
eller en kombinasjon av dette.

Følgende godtas som dugnadsinnsats til Superskau-
leismerket:
- Deltakelse på en av de annonserte dugnadene i
foreningen.
- Deltakelse på tilsvarende dugnader, attestert av
medlemmer fra styret, koiesjefer eller stiansvarlige.

Per H. Stubbraaten på Elsrudkollen i Ådal, Sperillen i bakgrunn.
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Leder 
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Av: Kjetil Sudgarden, 
koiekontakt for Ringerike Turistforening

Veteranen Tov Tinnbo velger å gå av som
koiesjef på Storekrak. Ved den siste offisielle
ved-dugnaden, første helga i juli, fikk etter-
følgeren Finn Granum nøyaktige retnings-
linjer, velmente råd, koienøkkel og
bomnøkler. Med dette er en epoke over. Tov
har vært en markant koiesjef. Han har utført
sin gjerning med glød og etter beste skjønn.
Styret i RT har vært bekvem med det aller
meste. Når Tov greier å skaffe folk til å skjære
hard fjellbjørk med "bågåsag" for å slippe
motorsagglam i Bogen, så er det selvsagt i
orden for RT. Tov har også en egen evne til å
få med seg deltakere til vask, beising,
snekring, skilt og stimerking. Det er givende å
være med Tov på dugnad.
Styret i RT vil ønske vår nye koiesjef Finn
Granum velkommen i laget. Han får en koie
som er velholdt og med en beliggenhet som er
enestående. Med utsikt til Vassfaret og Dytt-
holsknatten og med to solnedganger om
sommeren, så er dette en perle. 
Finn er ogå en veteran, ikke som koiesjef,
men i turmiljøet. Han kan se tilbake på utal-
lige turer både til fots og på sykkel, ikke bare
her i distriktet, men i hele landet. Finn er en
behagelig turkamerat, og vi er sikre på at det
blir en fornøyelse for alle turvenner med ham
som koiesjef.
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Storekrakkoia får ny koiesjef!

Her ser vi at Tov Tinnbo gir sine instrukser til
Finn Granum om hvordan Storekrak skal
driftes videre. Foto: Kjetil Sudgarden

Tov Tinnbo overlater koiesjef nøkkelen til Finn
Granum. Foto: Arne Hardhaug.

Storekrakkoia malt av Ole Rundhaug 2005

Av: Axel Holt, axelholt@online.no

Ettermiddag i desember, skumringa legger seg
over Hønefoss der Elfrid og jeg møtes på
”Melkebaren” (som har skiftet navn) til en
prat.  Elfrid, som snart tar over som koiesjef på
Hovinkoia etter Tore Schultze, har rukket å få
med seg ytterpunkter i reiselivet dette året.  På
forsommeren ble hun oppringt av Norsk
Tipping som fortalte at hun var trukket ut på

spillekortet sitt som én av 20 som var invitert
med på tur til Monaco.  Elfrid, nøktern dame
fra Tyristrand, trodde til å begynne med at
dette var en spøk.  Men nei da!  Blant om lag
en million solgte spillekort var det 20 som var
trukket ut, og Elfrid var en av dem.  Gratu-
lerer, turen går i september!
Sammen med de andre deltakerne fløy hun og
datteren som ledsager til Nice, derfra var det
helikopter til Monaco.  Luksushotell med

utsøkte måltider, musikk og annen underhold-
ning ved taffelet, og ikke minst: Casino!  Hvor
mye hun gjorde på de jetongene hun fikk
utdelt, vil hun ikke si!
Luksus-tilværelsen var grei nok for en liten
periode (14. – 19. september 2006).  Her
kunne en menge seg med Europas jet-set, men
det er når vinden rusker i furuene ved Sætert-
jernet at Elfrid liker seg best.  
Hun vokste opp på Vikersund, og den skal

Fra Hovinkoia til Monaco  
– og tilbake igjen
Elfrid Akre Bækø overtar Hovinkoia.

F
oto:

L
ajla B

æ
kø
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Av:  Per. H. Stubbraaten, 
stubbraaten@c2i.net

I sommer gikk Tore i tenkeboksen. Koie-
sjefen på Hovinkoia har fylt 60 år og ønsket
å trappe ned. Han fant ut at 2007 var et
naturlig tidspunkt å trekke seg tilbake. Da
ville Hovinkoia fylle 70 år og han selv
kunne runde av etter 30 år som koiesjef. Nå
er han inne i sitt siste år som koiesjef på
Holleia.

I 1969 mønstret en ung sjømann fra
Kragerø av og slo seg ned som familiemann
på Ringerike. Fra hjemtraktene hadde Tore
ingen kjennskap til Turistforeningen, men
hadde lært av faren å bli glad i skogen. Helt
tilfeldig kom han med i Ringerikes Turistfor-
ening, og allerede i 1977 fikk han ansvaret for
Hovinkoia. I de årene som fulgte ble han svært
sentral i RTs virksomhet. Han satt som
varamann til styret i en årrekke, var leder for
turkomiteen i ca 20 år og ledet et utall turer.
Fremdeles har han ansvaret for Skauleis- og
Superskauleismerket som startet beskjedent
med 5 poster i 1980.

Tore blir av mange betraktet som foto-
grafen i Ringerikes Turistforening, og hvor
mange framvisninger han har hatt på
høstmøter og årsmøter, er han usikker på.
Hans ”40 trivelige turer” kom på trykk i 1990,
og boka har vært en inspirasjonskilde for
mange turglade ringerikinger.

Han innrømmer at det er litt vemodig å gi
seg som koiesjef. Man får jo et personlig
forhold til det man har ansvar for, selv om

man ikke eier det, og Hovinkoia eies jo ikke
engang av Ringerikes Turistforening, men av
DNT Oslo og omegn. Å drifte hytta for DNT
Oslo og omegn har hele tiden gått smertefritt,
og i RT betraktes vel Hovinkoia nesten som
vår hytte. Tømmerhytta ble for øvrig satt opp i
1937 av en lokal snekker fra Tyristrand, og den
framstår i dag uforandret med hovedrom og
soverom. Det har vært snakk om å kle hytta,
men kanskje vil noe av sjarmen da gå tapt.
Han vedgår villig at det har gått med mange
dugnadstimer, ikke minst fordi han er litt
dårlig til å spørre andre om hjelp.

Hovinkoia har en fantastisk beliggenhet
nær vannkanten på Sætertjernet, og avstanden
til parkeringsplass er for mange behagelig
kort. Besøket har vært nokså stabilt i hans tid
og har svingt mellom 50 og 130 besøk i året.
Noen småekle episoder med ungdomsfesting
har det vært, men for det meste er det trauste
vandrere som har brukt hytta. RT har hatt
mange turer hit, og koia har vært utgangspunkt
for tallrike turer innover Holleia. Tore elsker
Holleia: Å krysse innover Høgholleia utenfor
stier og veier, oppleve det varierte landskapet
med koller, myrer og storfuruer og møte på
tiur og skogsdyr er utrolig spennende. Han
håper at han gjennom turledervirksomheten
har greid å formidle til andre denne sterke
følelsen av nærhet til naturen.

Tore er fortsatt opptatt av Turistfor-
eningen, men er ikke like glad i utvikingen på
alle områder. Kommersialiseringen kommer
man vel ikke utenom, men fortsatt er det
viktig å forfekte de enkle turtradisjonene. Å
bruke de gammeldagse ubetjente hyttene kan

få flere unge til å bli glad i det enkle frilufts-
livet, håper Tore.

På tampen av intervjuet lover han fortsatt
å holde god kontakt med foreningen. Han  er
nysgjerrig på alt nytt som skjer og tar for
eksempel gjerne et tak for å få Vassfarkoia
ferdig. Og vi må heller ikke avskrive han som
turdeltaker i framtida. 

Takk – så langt, Tore!
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Tore Schulze – en epoke er slutt

Tore Schulze
Foto: Per H. Stubbraaten

tidlig krøkes som god krok skal bli: Allerede
fra tidlig barndom var det søndagsturer både
på søndre del av Holleia, men mest på
Øståsen.  Sykle så langt det var vei, og så trave
åsen opp. Tunge tak for ei lita jente! Holleia
ble mest brukt om høsten til å pelle tyttebær.  
Friluftslivet begrenset seg ikke til nærområ-
dene på Modum.  Far til Elfrid hadde part i ei
fiskebu ved Heinungen på Hardangervidda, og
mang en ferie ble tilbrakt der inne.
Fra 70-tallet av ble det hus på Tyristrand, og nå
var det Elfrid som fikk med seg barna på tur.
Holleia med Hovinkoia pekte seg ut som fint
turmål.  Koia ved Sætertjernet er barne-
vennlig, med kort avstand til vei, enten en vil
sykle eller kjøre.  Barnas Turlag hadde fast
besøk hit inn i flere år, og seniorgruppa legger
dagsturer innover til koia ved Sætertjernet.
Dessuten går det jo fine stier hit også.  Elfrid
likte seg godt på Hovinkoia, men at hun skulle
bli ”bestyrerinne” der, falt henne aldri inn.
”Jo, det er lett å ha med seg småbarn inn dit,

kanskje er adkomsten litt for lett for enkelte”,
sier hun og forteller om en søndags formiddag
hun var innom og oppdaget sovende folk i
køyene.  ”Jeg ser hvem dere er, husk å betale
for dere før dere drar”, skrev hun på en lapp
før hun gikk ut igjen.  På ettermiddagen var
hun innom igjen som snarest, og da var det
tilføyd på lappen:  ”Beklager, men vi hadde
glemt penger.  Vi betaler seinere.”  Det hører
med til historien at oppgjøret kom!
Det er ei godt vedlikeholdt koie som Elfrid
overtar etter Tore.  For ikke mange år siden ble
det lagt ny torv på taket.  Koia er nettopp malt,
det er satt inn vindu på kjøkkenveggen.  Tore
har vært flink med å sørge for ved.  ”Akkurat
den biten gruer jeg litt for!” medgir Elfrid,
som syntes det var en ære å få spørsmål om å
bli koiesjef nettopp på Hovinkoia.
”Selfølgelig var det flott å komme til Monaco,
med Casino og med limousine til disposisjon.
Men for meg er det enkle koielivet det som
passer meg best”, sier Elfrid og reflekterer litt

over koiestandard og koiepriser.
På spørsmål om hun har noen ideer for koie-
driften, er det besøkstallet som hun vil prøve å
gjøre noe med.  Skoleklasser og grupper burde
det være flere av, så enkelt som det er å
komme inn hit.  Vennegjenger fra arbeidsliv og
naboskap, om ikke annet så for en kveldstur.
Kanskje noen av brukerne av området har
ideer om flere blåmerke-stier?  
Elfrid gleder seg til å ta fatt på det ærefulle
oppdraget det er å være sjef for Hovinkoia.
”Noen offisiell dato for å overta har jeg ikke
fått ennå, heller ikke noen instruks for driften.
Men det kommer nok, og så får jeg prate med
Tore og få noen råd og vink av ham.”
Så går vi ut i desemberkvelden, og jeg ønsker
Elfrid lykke til med det nye vervet.
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Av: Ole-Martin Høgfoss, ole-m.h@frisurf.no

Det var en strålende fornøyd byggekomité som
torsdag 21. september 2006 kunne gratulere
hverandre, etter at det ekstraordinære årsmøtet
til Ringerikes Turistforening hadde godkjent
med 25 mot 1 stemme å realisere det første
byggetrinnet til Vassfarkoia. 

Vassfaret
Ringerikes Turistforening har gjennom flere år
hatt tanker om å etablere ei ny koie i Vassfaret.
Naturen her byr på et variert og flott landskap,
med rike muligheter for friluftsliv både
sommer og vinter. Vassfaret er et merkenavn
for ringerikinger og hallingdøler, og innen rek-
kevidde for helgeturer både for oss og våre
nabokommuner.

Strategisk beliggenhet
Forskjellige tomter og planer for ny koie i
vassfarområdet har opp gjennom årene blitt
vurdert, men av ulike årsaker ikke latt seg
gjennomføre. Området på Veneli i Flå
kommune blinket seg tidlig ut som et ideelt
sted å plassere ei ny koie. Rutenettet vårt vil få
en forlengelse nordvestover fra Buvasskoia –
Storekrakkoia til Veneli. Ruta fra Storekrak-
koia til Veneli vil inngå som en forlengelse av
vår ”skauleis til fjells rute”. Veneli vil også
være et godt utgangspunkt for turer ned i
Vassfaret, på sykkel, ski eller til fots. Det
finnes i dag allerede et etablert sti- og
løypenett i området, og dette vil være til stor
hjelp for etablering av ny blåmerket rute over
mot Storekrakkoia, samt ned i Vassfaret. Det
kjøres opp mange skiløyper på Veneli om

vinteren. I området ligger Veneli natur- og
kultursti som er etablert av Flå kommune.

Byggekomiteens arbeid
Etter Østlandsmøtet i DNT, februar 2006, der
planene for ny koie ble luftet, nedsatte styret i
RT en koiekomitè som har arbeidet videre
med prosjektet. Denne komiteen består av:
Kjetil Sudgarden (leder), Rune Thorsen,
Marianne Aasen og Ole-Martin Høgfoss. 
Etter Østlandsmøtet fikk Ringerikes Turistfor-
ening mye positiv omtale om koieprosjektet i
bl.a. Ringerikes Blad og Hallingdølen. Olav
Thon selv har skrevet flere brev til Halling-
dølen, og han er meget positiv til prosjektet

Komiteen har befart flere tomter på Veneli
både sommer og vinter, i samarbeid med skog-
brukssjef i Flå kommune, Ola Akervold, og
funnet ei særs interessant tomt. Denne ligger
flott til i et etablert hyttefelt ved Nybu vest for
Veslefjell, med utsikt mot Høgevarde (i sør),
Gråfjell, Haglebunatten, Saulifjellet, Blåfjell,
Dagalifjellet og Raufjell (i nordvest). Tomta
har vei helt frem, samt parkeringsmuligheter.
Dette gir spesiell appell til barn og barnefami-
lier samt rullestolbrukere. Vi har vært i dialog
med Flå kommune for å se på alternative
tomter for nybygging utenfor et hyttefelt, men
slike alternativer finnes dessverre ikke i Flå.
Dermed har vi blitt nødt til å gå inn på et
regulert hytteområde. Vi ser det som en fordel
å kunne bygge ei hytte fra bunnen av, tilpasset
vårt behov. Komiteen har videre bl.a. arbeidet
med utforming av byggetegninger, planleg-
ging av fremdrift, budsjett og søknader vedrø-
rende finansiering. Byggesøknaden for Vass-
farkoia ble sendt Flå kommune i august, og
denne har blitt godkjent. 

Ringerikes Turistforening 
utvider koiestrøket

Nå bygges Vassfarkoia!

Komiteen nyter utsikten, vår første
befaring av tomten mars 2006.
Foto: Ole-Martin Høgfoss
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Koia
Vassfarkoia er tegnet av tømrermester Kjetil
Sudgarden (leder for komiteen). Hytta er
tegnet på 84 kvm, uthus 20 kvm, overbygg 10
kvm. Og den er i alt planlagt med 17 senge-
plasser. Dette blir RT sitt nye flaggskip og
desidert største koie. Koia kan utover det å
være ei vanlig overnattingskoie også brukes i
samband med kurs og større tematurer for for-
eningens grupper og lag.

Etter vurdering av flere lokale håndverkere,
har vi valgt tømrermester Bjørn Mathisen.
Deler av prosjektering, arkitektarbeid, grunn-
arbeid og innredningsarbeid gjøres på dugnad.
Vi har også vært i kontakt med Steinar Stein-
arsson jr. i Flå som er en bra kandidat til
vervet som koiesjef.

Byggekostnader
Den totale byggekostnaden er beregnet til litt
over 2,1 millioner kroner, hvorav Olav Thon
Stiftelse bidrar med 700.000.- kroner. Vi har
også forventninger om at vi skal få et tilsva-
rende beløp fra tippemidlene som fordeles til
DNT. Med disse etablerte tilskuddsordningene
er det særdeles gunstig for RT å bygge ei ny
koie i dag. Ny koie med 17. sengeplasser vil
tilføre RT økte årlige overføringer fra DNT
sentralt, samt at RT sin aktivitet vil øke poten-
sialet for å verve nye medlemmer til for-
eningen.
Det ekstraordinære årsmøtet gav styret tilla-
telse til å forskuttere 600.000.- av RT sine
egne midler til realiseringen av det første byg-
getrinnet høsten 2006. Årsmøtet for 2006, som
avholdes i slutten av mars 2007, godkjenner
endelig finansieringsplan for Vassfarkoia.

Framdriften
Tomta vi falt for (nr. 6 i Vassfarfjellet hyttefelt)
kjøpte RT av gårdbruker Bjørn Ole Hilde i
slutten av september. Vi hadde da hatt tomten
reservert for et mulig kjøp i cirka sju måneder.
Hilde har vært en meget real, samarbeidsvillig

og tålmodig grunneier å forholde seg til.
Mandag 25. september startet Kjetil Sudgarden
sammen med god og velvillig dugnadshjelp på
grunnarbeidet. Planering og oppfylling av
tomten med pukk og stein har Hilde vært
behjelpelig med. Det har også blitt boret hull
for vannpost. Grunnmuren til koia var ferdig
oppsatt allerede i midten av oktober. Komiteen
har sett det som særdeles viktig å få gjennom-
ført dette grunnarbeidet høsten 2006, slik at
tømrermester Mathisen kan starte sitt arbeide
tidlig våren 2007. 

Innvielse
Sommeren og høsten 2007 vil bli preget av en
del dugnadsinnsats rundt og med Vassfarkoia.
Vi håper at du som RT-medlem kan tenke deg
å stille opp her, slik at vi kan få ønske alle
turvenner hjertelig velkommen til innvielse av
Vassfarkoia i september/oktober 2007.

Byggekomiteen for Vassfarkoia:
Rune Thorsen, Marianne Aasen, Kjetil
Sudgarden (leder) og Ole-Martin Høgfoss. 
Foto: Atle Bergsrud.

Grunnmuren ferdigstilles. Foto: Jørn Kylling.

Skauleisposten_2007  16.12.06  20:01  Side 7



8

Skauleisposten

Av: Carl-Emil Marstrander Askildsen,
carla180186@hotmail.com

Lørdag 18. februar 2006 spente Magnus og
jeg, altså Carl-Emil på oss skiene utenfor hytta
vår på Veneli. Planen var å ta oss fra Veneli til
Vikerfjellet og ned i Ådalen, via de mange
ubetjente turistforeningshyttene i området.
Første dagsmarsj gikk fra Veneli i nykjørte
scooterløyper rundt Veslefjell og over ”torget”
til Damtjern. Herfra hadde vi ventet oss et
blodslit opp skaret som skulle bringe oss til de
hvite uberørte viddene vi skulle ta fatt på, men
den gang ei. Det skulle vise seg at det var kjørt
scooterspor helt opp på fjellet og inn til den
meget sjarmerende Harehopp-hytta, hvor vi
inntok dagens lunch. Herfra sa vi farvel til
løypene med en blandet følelse. Årets vinter
har forsynt Øst-Norge med usedvanlige meng-
der snø, så det å forlate de oppkjørte løypene
ville bety mer slit, med tunge sekker i den løse
snøen. Men slitet en legger ned blir fort glemt
når en begir seg ut på de jomfruelige snødekte
viddene Sørbølfjellet har å by på. 

Fra Harehopp-hytta fulgte vi en
kvistet, men altså ukjørt løype sør for
Saunatten og Pika. Denne delen av turen går i
lett høyfjellsterreng i slak nedoverbakke.
Kvistingen vi fulgte var, selv med de enorme
snømengdene, lett å følge, og gav oss god
hjelp på vei mot vår første ubetjente hytte,
nemlig Storekrakkoia. Pga. tett tåke valgte vi
å ta den korteste veien til hytta, ikke å følge
kvistingen helt over til Fisketjernet, og derfra
ned til Storekrak. Vi dreide heller nordover rett
etter vi hadde passert Pika, og gikk opp skaret
så vi fikk den mektige Ørneflag på vår venstre
side. Vel oppe det bratte skaret, kunne vi nyte
helt råe pudderforhold ned til Storekrakkoia.

Neste dag var ruten klar, vi skulle gå
fra Storekrak, over fjellet, og ned i skogen til
Buvasskoia. Når du først kommer deg opp på
fjellet fra Storekrakkoia, er det en kjempefin
tur. Fra Fisketjernet går turen i slak helling
nedover mot øvre og nedre Prestgardstjern. Til
tross for den snørike vinteren, var det ikke noe
problem å ta seg over fjellet på ski. Når vi etter
noen timers jevn gange var fremme ved nedre
Prestgardstjern, tok vi en lengre rast, før vi
skulle ta fatt på nedstigningen mot Buvatnet.
Vi hadde også i dag hatt til tider tett tåke, og
veldig flatt lys, så vi gikk på kompasskurs det
meste av veien. Det var først under dagens rast

at skydekket lettet og gav oss en fjellheim som
stod til terningkast 6.
Under oss lå Buvatnet som et hvitt teppe over
dalbunnen. Til venstre for oss reiste Bukollen
seg i all sin prakt. Snøen lå tung på alle trærne
etter det siste snøfallet, og gav den urørte
naturen en eventyrlig stemning. Jeg spurte
meg selv flere ganger om hvorfor det ikke var
flere som nøt godt av denne praktfulle naturen,
men skjøv tanken fra meg, og var tilfreds med
at de fleste antageligvis gikk i kø på Hardan-
gervidda eller andre ”turistgryter”.

Nedfarten fra Prestgardstjernene og
ned i dalen gikk forholdsvis smertefritt. Litt
kaving i løssnøen, før vi kom frem til en
ubrøytet vei som snirklet seg nedover dalsiden
og helt ned til Buvatnet. Vel nede ved vannet
trasket vi bort til Buvasskoia, og kunne nok en
gang nyte godt av de suverene hyttene Ringe-
rikes Turistforening har å by på.

Tredje dagsmarsj skulle ta oss fra
Buvasskoia til Vikerkoia. Vi våknet for første
gang på turen til tindrende klart vintervær.
Knall blå himmel, minus 10 grader, og vind-
stille. Eneste lyden var knitringen fra skiene
som gled over den kalde snøen.
Vi valgte i dag å følge blåmerkingen til som-
merløypa hele veien fordi dette ville ta oss
forbi ”Fjellsetra”, som var et mål for turen, da
dette var min families gamle hytte. Turen til
Vikerkoia var kun på drøye 12 km, men de
enorme snømengdene her nede i dalen gjorde
turen til et blodslit fra ende til annen. Etter å
ha kavet i løssnøen over til Sandvannet, og opp
lia til Fjellsetra, hadde vi vært ute og gått i fire
timer. Vi var begge enige om å ta en velfor-
tjent rast i solveggen på hytta, og mimre over
de utallige feriene vi hadde tilbrakt her for
sikkert 15 år siden. 
Fra Fjellsetra til Vikerkoia var det snaue tre
km. Vi visste at vi nå nærmet oss sivilisa-
sjonen og de oppkjørte løypene, og satset på
en easy tur bort til koia. Det ble det også. Etter
snaue 10 minutter møtte vi på ”trikkeskin-
nene” vi forbinder med en treningstur i marka.

Men hadde vi egentlig lengtet etter dem? Var
ikke litt av opplevelsen det å føle seg alene?
Føle seg fri…?
Uansett, der og da var det greit å kunne skli

bort til Vikerkoia, fyre i ovnen, og la seg fange
i drømmenes land mens mørket senket seg og
stjernene kastet et dunkelt lys over den prakt-
fulle naturen.

Neste morgen ble det langt på dag
før vi orket å ta fatt på siste del av turen. Vi
skulle følge de oppkjørte løypene i retning
Ringerudsetra, og derfra ned veien til Ådalen
hvor vi skulle bli hentet. Med atskillig lettere
sekker enn vi startet med, og i fine løyper, var
det rene parademarsjen bort til Ringerudsetra.
Vi avsluttet denne strålende fire dagers turen
med en særdeles lang rast i hva man kan
karakterisere som rene påskeværet, men pluss-
grader og sol fra skyfri himmel.

Før vi begynte på denne turen,
hadde vi forventet å møte masse entusiastiske
fjell-farere, men den gang ei. Selv i vinterfe-
rien fikk vi ha fjellheimen rundt Bogfjellene i
fred.

Vi opplevde alt en kan forvente av
naturen i vår egen ”bakgård”. Mange vil nok
si at Alpene er lik masse snø og pudderforhold,
vi opplevde det i vår egen ”bakgård”. Folk
lengter bort fra stress og mas og drar på ferie
til Thailand eller mer forlatte steder som
Alaska og Canada. Vi fant urørt natur, og en
stillhet bare naturen kan by på i vår egen
”bakgård”.
Alle hyttene Den Norske Turistforening har å
by på, og i dette tilfelle de ubetjente hyttene
Ringerikes Turistforening har tatt vare på, og
holdt i perfekt stand, er en gave til allmenn-
heten. I traktene mellom Vassfaret og Viker-
fjell kan du besøke flere slike hytter som ” blir
dine” med en enkel universalnøkkel. De kan
benyttes både på vinters – og sommerstid, men
det skal sies at framkommeligheten nok er
bedre på sommerstid i disse traktene.

Enjoy!

Vintertur i 
vassfartraktene
Vår egen bakgård: god som gull

Carl-Emil Askildsen 
og Magnus Helle
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Av: Atle Bergsrud, atle@bergsrud.net

Tirsdag 13. juni møtte en spent gjeng opp i
Oppenåsen for å få en innføring i klatring. Her
ble vi ledet fram til en liten vegg, som er den
eneste på Ringerike med bolter.
Hovedinstruktør Vidar Kragset gav oss en
oversikt over det viktigste sikkerhetsutstyret
ved klatring. Etter at vi fikk på oss klatreseler,
lærte vi å gjennomføre en kameratsjekk og å
lage fransk klemknute. Dette testet vi når vi
prøvde oss på å rappellere. Deretter fikk vi
prøve oss litt på å klatre med topptau. Det gav
også de som stilte med nytt utstyr en mulighet
til å teste dette. Da var klokken blitt så mye at
det bare var å kveile sammen tauene og kom-
me seg hjem. Lørdagen kunne ikke komme
fort nok.

Lørdag 17. juni møtte vi spent opp på Esso
Hvervenkastet for å dra til Ytre Lahell
(Kaståsen). Som hjelpeinstruktør hadde vi
denne dagen med Harald Bakken. Da vi kom
fram, var det på nytt gjennomgang av sikker-
het, forskjellig utstyr og læring av knuter.
Mellom klatring og sikring fikk vi god
mulighet til å øve på dette.

Her klatret vi blant annet ”Rute 24 (prospekt)”
og ”Living on the edge (4+)”. Selv om vi
klatret helt nede i vannkanten var det ingen
som ville teste badevannet, men foretrakk
heller å bli ”stekt” i solveggen.

Ytre Lahell ligger fint til, og er et fristende
sted å besøke igjen. Info finnes på Drammen
Klatreklubbs nettside (DKK.NO)

Søndag 18. juni møtte vi igjen opp på Hver-
venkastet. Denne gangen gikk turen til
Vardåsen. Her startet vi dagen med en fin
skogstur opp til klatrefeltet. Da vi kom ut av
skogen, fikk vi se den gode utsikten fra klatre-
feltet, for vi hadde kommet et godt stykke opp
i fjellsiden. Her brukte vi først og fremst
”KURSEGGEN (4)”. Klatrefeltet består av
sva.

Som hjelpeinstruktør denne dagen hadde
Vidar med seg Lene Gruer fra Drammen Kla-
treklubb, et friskt innslag med masse klatreer-
faring.

Etter nok en fin dag i solen var klatrekurset
ferdig. Nå får vi håpe at andre får et like fint
tilbud neste år. Vi som var med på årets kurs,
kan jo håpe på modul 2.

Hva vi gjennomgikk på kurset:

• Banke på / prøve tak
• Behandling av tau og utstyr
• Bevegelsesteknikk
• Innbinding, åttetallsknute.
• Kameratsjekk
• Klatring på topptau
• Kveiling av tau
• Leding av lett rute på bolter
• Legge forankringer / sikringer
• Legge sikringsmidler /topptaufester
• Nedfiring
• Omkobling siste gang opp ved led / topp-

tauing (ta ned utstyr)
• Rappell
• Rappell over flere taulengder
• Sikring med Grigri
• Standplass.
• Taulagsrutiner, taurop
• Topptau- / rappellfeste
• Topptau med sikring.
• Topptaufester på bolter og naturlig
• Vurdering av bolter

Klatrekurs med Fjellsportgruppa i RT

Trygve André, Pernille, M, Vidar, Antti, Silje,
Simen, Atle
Foto: Lene Gruer

Silje trener på å rense ruta!
Foto: Atle Bergsrud
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Ringerikes
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag Seniorgruppa

Lørdag 27. januar. FRT.
Isklatring i Jaklefoss. Jaklefoss er en foss som ligger opp mot
Ringkollen. Det er omtrent 15 minutters anmarsjtid fra par-
keringa avhengig av snødybde. Fossen er omtrent 25 meter
høy og satt sammen av flere ulike vannsig over en bredde på
ca. 75 meter. Det er ulik ismengde og bratthet, slik at det fins
både enkle og vanskelige ruter opp fossen. Turen legges opp
som innføring i isklatring for nybegynnere, men det er også
muligheter for mer avanserte aktiviteter dersom enkelte av
deltakerne skulle ha erfaring fra før. Turistforeningen og pri-
vatpersoner stiller med alt nødvendig utstyr. Det stilles ikke
krav til fysisk form ut over gjennomsnittet, slik at de aller
fleste skulle ha mulighet til å bli med. Turen legges ikke opp
som et kurs, og det understrekes derfor at deltakerne ikke
vil være i stand til å klatre is på egenhånd etter gjennomført
tur. Fremmøte på Tippen kl 0900. Pris: 100 kroner. Påmel-
dingsfrist: 21.01.07. Antall deltakere: Max 8 (grunnet utstyr).
Nedre aldersgrense: 16 år. Turleder: Vidar Kragset. 
Påmelding til: Harald Bakken, mobil 412 22 093, 
e-post: haralba@tele2.no

Tirsdag 30. januar. SRT.
Skitur Ringmoen. Vi starter fra parkeringsplassen ved
Ringmoen skole. Turen går i fint, lett kupert terreng over
golfbanen og videre over jordene ved Busterud gård. Lengde
ca. 9 km. Avreise fra Tippen kl 1000. Kart: Vikerfjell.
Turledere er Marit Waagaard og Ole Bratlund, 
tlf. 32 12 18 93 eller 47 33 98 24.

Lørdag 3. - søndag 4. februar. FRT
Overnatting i snøen, Vikerfjell. Vi bygger kantgrop eller flat-
marksgrop. Det er mye lettere å lage enn snøhule! Og vi har
Vikerkoia i nærheten hvis det blir for kaldt. Søndag skitur i
området. I tillegg til vanlig utstyr trenger du varm sovepose,
godt liggeunderlag og spade, gjerne også fotposer, søkestang
og snøsag. Vi avtaler mat og annet fellesutstyr etter
påmelding. Kart: Vikerfjell. Avreise fra Tippen lørdag 3.
februar kl 0900 i privatbiler. Påmeldingsfrist: Søndag 28.
januar. Turleder: Kjersti Hovland, tlf.: 98 66 24 36, 
e-post: khovland2000@yahoo.no

Søndag 4. februar. RT.
Skitur i Ringkollområdet. Avreise fra Tippen kl 1000. Vær,
føre og deltagere i samarbeid med turleder avgjør hvor turen
går. Kart: Oslo Nordmark Vinter. 
Turleder Signe Sand (Lilleba) har  tlf. 32 12 36 61. 

Tirsdag 6. februar. SRT. 
Skitur på Holleia. Vi følger kjørte løyper, men går også
skauleis. Vær- og føreforhold bestemmer hvor turen går.
Kanskje blir kaffekoken og bålet et trivelig innslag. Avreise fra
Tippen kl 1000. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Turleder er Erik Monserud, tlf. 32 11 03 92.

Søndag 11. februar. RT.
Skitur på Vikerfjell. Avreise med privatbiler fra Tippen kl
0900 til Tosseviksetra. Vær- og føreforhold avgjør turen, men
vi går i løypenettet mellom Høgfjell, Urdevassfjell og Kjølfjell.
Opplev dette flotte skiterrenget bestående av fjellskog,

nydelige, stille myrdrag og høyfjellets utsiktspunkt. Vi spleiser
på transportutgifter, ca. 50-60 kr. pr. person. Kart for turen:
Vikerfjell. Turleder: Trond Olav Vassdal, 
telefon: 32 13 20 90 (p) eller 97 12 76 70,
e-post: trond.vassdal@c2i.net

Tirsdag 13. februar. SRT.  
Lett skitur på Holleia. Vi kjører bil til Sesserudsetra, så rusler
vi til Tjuventjerna. Her ser vi an været om vi eventuelt går
videre. Avreise fra Tippen kl 1000. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Turleder er Erik Halkinrud, tlf.: 32 14 05 41 
eller 90 95 69 22.

Søndag 18. februar. RT.
Skitur på Høgholleia. Vi møtes på Tippen kl 1000, derfra er
det ca. 1/2 times kjøring til Brandbråten. Vi starter herfra kl
1045 med 3 km i bare motbakke, til dels bratt. Når vi har
kommet opp, er det vanlig kupert terreng med mye myrer og
vann. Hvor turen skal gå oppå Høgholleia kan turdeltagerne
velge, men turleder kommer selvfølgelig med forslag. Fra
Brandbråten følger vi oppkjørt løype, på toppen går vi gjerne
litt utenfor vanlige løyper. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Turleder er Erik Halkinrud, tlf. 32 14 05 41 
eller 90 95 69 22.

Tirsdag 20. februar. SRT. 
Skitur til Somdalen fra Hallingby. Dette er en lett tur som går
gjennom små skogholt og over jorder. Kanskje blir det
kaffekok. Avreise fra Tippen kl 1000. Kart: Sperillen.
Turledere er Inger Hvitmyr, tlf. 32 13 07 49 
og Martha Fines, tlf. 32 13 14 75.

Fredag 23. - søndag 25. februar. FRT
Telemarkski-weekend i Sudndalen. Kombinert kurs og fri-
kjøring. Drømmen om elegante telemarksvinger i den fan-
tastiske fjellbygda Sudndalen øverst i Hallingdal. Kombinert
kurs for nybegynnere / litt øvet og fri kjøring for dem som
har ”godsvingen” inne. Vi overnatter på Storestølen Fjellstue
(privat), 10 min kjøring vestover fra Sudndalen skisenter.
Her får vi fullpensjon og myke senger. Sengetøy må med-
bringes. Etter en god dag i bakken på lørdag tar vi turen til
fjellbadet, hvor dampbadstu, boblebad og svømmebasseng
venter på oss. Felles middag på Storestølen på kvelden.  
Søndag er vi i bakken frem til 1530 før hjemreise. Avreise fra
Tippen kl 1600 fredag ettermiddag. Pris: kr 1500.-  inklu-
derer overnatting, tallerkenrett fredag kveld, frokost lørdag
/ søndag, nistepakker + termos, 3 retters middag lørdag
kveld, heiskort og instruksjon i telemarkkjøring. Kjøring
kommer i tillegg. Påmeldingsfrist: 12. februar. Max.antall
deltakere: 12. Turleder: Marianne Aasen, 
tlf. 95 99 09 53, e-post: marianne.aasen@acal.no

Søndag 25. februar. BT.
Hundekjøring på Tosseviksetra. Denne dagen skal vi kjøre
med hund og slede. Kanskje får du prøve å kjøre litt du også
? Husk varmt tøy. Direkte oppmøte på Tosseviksetra kl 1200.
Ansvarlig er Jan Bjerkeli, tlf. 48 20 04 59. Påmelding til
Dagny Sjursdotter innen 18. februar, tlf. 41 52 45 77.

Tirsdag 27. februar. SRT.
Bli med på skitur på Eggemoen. Kart Holleia – Krokskogen.
Fremmøte på Tippen kl 1000. Turleder Karsten Hansen, 
tlf. 32 13 14 59. 

Søndag 4. mars. RT.
Skitur på Norefjell. Maxitaxi fra Tippen kl 0800 til Sandvas-
setra. Vi går om Fiskeløysingen, Gråfjell (1466 moh),
Høgevarde turisthytte, Grindefjell, Augunshaug til Norefjell-
stua. Dersom været tilsier det eller mange nok deltagere
ønsker det, deler vi oss. Da blir det anledning til å ta ”skog-
sløypa” til Tempelseter og Djupsjøløypa videre til Norefjell-
stua. Her møtes alle for videre transport til Hønefoss, avgang
kl 1800. Utstyr: Mat og utstyr for en dag i høyfjellet. Husk
været kan skifte fort. Prisen vil bli ca. 200 kr. Påmelding:
Trond Olav Vassdal, tlf. 97 12 76 70 eller 32 13 20 90, e-
post: trond.vassdal@c2i.net eller Leif Grimstveit, tlf. 32 11 81
00 (a), e-post: leif.grimstveit@statkart.no Påmeldingsfrist:
Onsdag 21. februar. Kart: Turkart Norefjell-Eggedal. 

Tirsdag 6. mars. SRT.
Skitur i Ringkollområdet. Frammøte på Tippen kl 1000. Kart:
Oslo Nordmark Vinter. Turleder og deltagere enes om hvor
turen skal gå. 
Turleder er Signe Sand (Lilleba), tlf. 32 12 36 61.

Tirsdag 6. mars. BT. 
Ringerikes Turistforening med Barnas Turlag inviterer alle,
både barn og voksne, ja gjerne ungdom med, til bål (grill)
og eventyr ved Kolltjern. Her kommer det til å skje litt av
hvert. Husk godt med klær og sitteunderlag. Foreningen
holder pølser og lomper. Vi møtes ved Kolltjern kl 1900.
Turledere er Axel Holt, tlf. 99 61 22 22 og Dagny Sjursdotter,
tlf. 41 52 45 77. Se for øvrig annonse for Ringkollen Vinter-
festival i Ringerikes Blad.

Søndag 11. mars. RT.
Solskinns-skitur fra Bislingen til Sognsvann. Vi reiser med
maxitaxi til Bislingen fra Tippen kl. 0900. Deretter går vi
sørover hele dagen, og sannsynlig rute blir over Gjerdingen,
Katnosa, Sandungen, Kikut, Ullevålseter til Sognsvann, herfra
banen til sentrum og buss hjem til Hønefoss. Vi regner med
å bruke hele dagen, så ta med stor nistepakke, nok å drikke,
og noe tørt tøy til hjemreisen. Tempoet er alminnelig
turtempo, men krever utholdenhet, for turen blir ca 40 km.
Pris: drosjespleis + bane og buss. Kart for turen: Oslo
Nordmark Vinter. Påmelding innen torsdag 8. mars. 
Turleder er Ingrid M. Nordgård, telefon: 32 12 47 25 
eller 98 04 72 15.

Tirsdag 20. mars. SRT.
Skitur på Vikerfjell. Vi går i oppkjørte løyper i rolig fart med
mange pauser. Bålkos. Avreise fra Tippen kl 1000. Kart:
Vikerfjell. Turleder er Erik Monserud, tlf. 32 11 03 92.

Ringerikes Turistforening
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Lørdag 24. - søndag 25. mars. RT.
Skitur fra Øvre Kollsjø til Tjuvenborgkoia med overnatting.
Privatbiler fra Tippen kl 0930. Turleder møter på Sokna.
Bomvei til Øvre Kollsjø. Scooterløype til Hestebrenna følges.
Overnatting på Tjuvenborgkoia. Felles middag lørdag kveld.
Påmelding innen 19. mars. Kart: Vikerfjell. Flere opplys-
ninger får du av turleder Arnhild Solberg, hun treffes på
telefon 32 14 51 37 eller 41 40 77 16.

Søndag 25. mars. BT.
Skileik ved Tverrsjøstallen. Hva Ola Sjølset finner på denne
dagen får du vite ved å møte opp på Tverrsjøstallen kl 1200.
Ola har tlf. 95 10 89 88.

Torsdag 29. mars. RT.
Årsmøte i Ringerikes Turistforening, sett av datoen, still opp!
For mer informasjon se annonse i Ringerikes Blad.

Lørdag 21. april. RT.
Skitur på Hardangerjøkulen. Finsetraktene med Hardanger-
jøkulen er et unikt skieldorado på denne årstiden. Det bare
må oppleves. Litt bratt, litt tungt, men en fantastisk følelse når
man står på toppen. Og det fine er at dette finnes bare en
liten togtur fra Hønefoss, og store kontraster kan oppleves på
en dag. Vi oppfordrer deltagerne til å kjøpe togbillett tidlig
for mulig minipris. Med forbehold om ruteendringer er
avreise kl 0942 (frammøte senest 0930) og retur fra Finse er
kl 1819. Kart: Turkart Finse. Turledere er Ingrid Nordgård,
tlf. 32 12 47 25 eller 98 04 72 15 og Axel Holt, 
tlf. 32 12 30 19 eller 99 61 22 22. Påmld. innen 19.april.

Tirsdag 24. april. SRT.
Vårtur på Veme. Fra Veme går turen på skogsbilveier og stier
langs Væla (vest) der vi besøker Fisketjern. Avreise fra
Tippen kl 1000. Kart: Vikerfjell. Turleder er Erik Monserud,
tlf. 32 11 03 92.

Fredag 27. - søndag 29. april. FRT.
Skitur Hemsedal til Finse. Vi går fra Breistølen fredag  kl
2015 til Bjordalsbu (selvbetjent) hvor vi overnatter. Det er
lenge lyst på den tiden og vi satser på måneskinn! 
Lørdag går vi til Kongshelleren (selvbetjent) og søndag til
Finse hvor vi tar toget tilbake til Hønefoss kl 1819. (De som
kan ta fri mandag 30. og tirsdag 1. mai, kan forlenge turen
og gå til Krekkja eller Kjeldebu og videre til Ustaoset). Du
trenger fjellski, ellers klær og utstyr til å ferdes i fjellet når
det er snø. Vi kjøper mat på hyttene, så sekkene blir for-
holdsvis lette.
Avreise med rutebuss fra Hønefoss rutebilstasjon kl 1610
(frammøte kl 1600). Pris: Reise ca kr 700.- Opphold og mat
på hyttene ca kr 550. Kart for turen: 1516-I, 1416-I, 1416-II. 
Påmeldingsfrist: Søndag 22. april. Max. antall deltakere: 10.
Turledere: Karin Solberg og Kjersti Hovland. Kjersti har
tlf. 98 66 24 36 og e-post: khovland2000@yahoo.no

Onsdag 9. mai. RT.
Sykkeltur Røyse rundt. Vi starter sykkelsesongen i vårlige
omgivelser. Bli med Signe Sand (Lilleba) for å se hvor langt
våren har kommet i sørhellinga på Røyse. Start fra Tippen kl
1730. Kart: Holleia-Krokskogen. Lilleba har tlf. 32 12 36 61. 

Fredag 11. - søndag 13. mai. RT.
Vårskiturer fra Bjøberg. Avreise fra Tippen fredag kl 1600 til
Bjøberg, øverst i Hemsedal.
Lørdag kjører vi til Eldrevann og setter kursen mot
Suleskard, kanskje går vi opp på Suletind.
Søndag går kursen mot Bjordalsbu. Bjøberg har selvhushold,
slik at hver enkelt tar med tørrmat for helga, mens turle-
derne organiserer innkjøp av middag. Pris vil bli ca. kr 500,-
pluss transport. Kart: 1516 I Gyrinosvatnet, 1516 IV Djup og
1517 II Øye. Turledere er Axel Holt, tlf. 32 12 30 19 eller 
99 61 22 22 og Ingrid M. Nordgård, tlf. 32 12 47 25 eller 
98 04 72 15, som tar i mot påmeldinger fram til 8. mai.

Søndag 20. mai. BT.
Tur på Gyrihaugen. Vi kjører samlet fra Tippen kl 1100 mot
Stubdal. Det tar ca. en time å gå opp til Gyrihaugen fra par-
keringsplassen. På toppen kan du nyte flott utsikt, og det blir
også litt moro og leik. Ta med mat, drikke og godt med klær.
Bompenger pr. bil er kr. 50. Turleder er Bjørn Schjørlien, 
tlf. 91 66 31 03.

Tirsdag 22. mai. SRT.
Slåtteberget. Vi kjører et stykke oppover veien til Vælsvatnet
fra Hallingby. Så går vi delvis på merket sti i lett stigning. Slåt-
teberget ligger på vestsida av søndre Vælsvatn og er et fint
utsiktspunkt. Kart: Sperillen. Avreise fra Tippen kl 1000.
Turledere er Inger Hvitmyr, tlf. 32 13 07 49 og Martha Fines,
tlf. 32 13 14 75.

Onsdag 23. mai. RT.
Storfurua. Vi besøker en av de nye skauleispostene; ei freda
storfuru på Ask. Alle som følger med, vil til slutt komme fram
til furua. Den er godt gjømt, men du er ikke i tvil når du ser
den. Avreise fra Tippen kl 1800. Du kan også møte ved
Stranden skole kl 1810. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Turleder er Finn Granum, tlf. 32 13 34 17 eller 41 16 10 33.

Onsdag 30. mai. RT.
Kveldstur opp Mørkgonga. Vi går bratt opp nesten fra Steins-
fjorden til Krokskogplatået, via flere geologisk spennende lag
av bergarter. Utsikten blir bedre og bedre etter hvert som
man stiger oppover. På slutten er vi inne i den ganske trange
og spennende kløften, selve Mørkgonga. Deretter går vi inn
til Migartjern, hvor medbrakt kaffe og mat kan nytes. Et bad
i Migartjern? Nedoverturen går via Skardtjern og Skardveien
tilbake til utgangspunktet. Vi regner med å være nede igjen
ca. kl 2130. Vi går ikke fortere enn at de aller fleste som har
lyst på en litt utfordrende og spennende tur, kan være med.
Fremmøtested og tidspunkt: Ved ferista i Åsa, ca 3 km syd for
Åsakrysset kl. 1730. 
Kart for turen: Holleia – Krokskogen eller Oslo Nordmark
Sommer. Turleder er Ingrid M Nordgård, telefon 32 12 47 25
eller 98 04 72 15 og Axel Holt, tlf. 32 12 30 19 
eller 99 61 22 22.

Lørdag 2. juni. RT.
Merke- og ryddedugnad. Uten at vi alle tar et tak, gror stiene
igjen. Stiller du opp, får du godkjent ”dugnadspost” på
Superskauleismerket. Bli med dugnadsleder Axel Holt,
tlf. 32 12 30 19 eller 99 61 22 22, i traktene rundt Ring-
kollen – Spålen. Avreise fra Tippen kl 0900.

Søndag 3. juni. RT, BT.
Veddugnad, bygging av gapahuk, klopp m.m. på Buvasskoia.
Vi trenger både gammel og ung, liten og stor til å hjelpe oss
denne dagen. Direkte oppmøte på Buvasskoia kl 1100 eller
oppmøte på Tippen for felles kjøring kl 1000. Bompenger er
kr. 50. RT byr på pølser og lomper. 
Dugnadsleder er Anton Brækka, tlf. 32 14 67 31. 

Tirsdag 5. juni. SRT.
Glomsrudkollen. Bli med til Åmot østås og et flott utsikts-
punkt. På tur opp finner vi minner om gruvedrift i området
(Glomsrudkollen Zinkgruber). Lokal veiviser er Arne
Hardhaug. Avreise fra Tippen kl 0930, eller frammøte på
Åmot ved busstopp Steinbru kl 1000. Kart: Turkart Finne-
marka. Turledere er Arne Hardhaug, tlf. 32 78 43 05 og
Finn Granum, tlf. 32 13 34 17.

Onsdag 6. juni. RT.
Tur til Åsahytta. Åsahytta var speidernes eneste hytte før de
ervervet Solbu i slutten av 50-åra. Hytta ligger på bratt-
skrenten ut mot Åsa, ca. 2 km fra Jaklefoss. Bli med og
besøk denne primitive hytta hvor mang en speidergutt har
hutret seg gjennom hyttehelger. Avreise fra Tippen kl 1800.
Kart: Holleia - Krokskogen. 
Turledere: Rune Thorsen, tlf. 32 12 76 78 eller 90 57 78 11
og Per H. Stubbraaten, tlf 32 13 24 83 eller 90 86 18 79. 

Fredag 8. - søndag 10. juni. FRT.
Årets Vassfartur! For tredje året på rad inviterer Vassfar-
patrioten og kjentmannen Ole-Martin Høgfoss på sommertur
dit villmarken suser. I år reiser vi fredag 8. juni fra Tippen kl
1730 i privatbiler til Nevlingsdammen midt i Vassfaret.
Beregnet ankomst Nevlingsdammen er ca. kl 1930. Her slår
vi leir med telt, gapahuk eller himmelen som tak. Det blir
bålkos med ”noko attåt”, mens vi nyter de siste solstrålene
og den fantastiske utsikten utover Nevlingen fra Båtstøberga
mot Bringen og hjertet av Vassfaret. Lørdag går vi fra Nev-
lingsdammen – stien langs Nevlingen til Amundheimen og
Vassfarplassen – øvre Grunntjern – mølla – Likkistefjellet –
Raudfjellet. Her satser vi på å overnatte under åpen himmel,
mens stillheten og roen i midtre Vassfaret siger inn over oss.
Utsikten utover Vassfaret i solned- og oppgang må oppleves.
Søndag går vi om Veneli – besiktiger tomta og råbygget til
nye Vassfarkoia! – Veslefjell – Hallingvika – Skrukkefyll-
haugen – Nevlingsdammen. På denne turen får du oppleve
flere av de mest kjente stedene og gamle boplassene i det
sagnomsuste Vassfaret, og ser du riktig nøye etter kanskje du
er så heldig at du får et glimt av selveste Vassfarbamsen!
Begge dagene må du beregne og gå i 6-8 timer, en del opp
og ned, med sekk inkl. eget turutstyr. Deltakerne må selv ha
med seg egen mat, sovepose, liggeunderlag, klær, eventuelle
telt. Pris: Bilspleis T/R. Kart: Sør-Valdres. Påmelding innen
tirsdag 5. juni til turleder Ole-Martin Høgfoss, 
tlf. 97 53 51 03, e-post: ole-m.h@frisurf.no

Søndag 10. juni. RT.
Eventyr på Grønknutkoia. Koiesjef Jan Fredriksen, som har
styrt i 30 år på denne koia, ønsker velkommen til koiedag
med kaffekos, natursti og eventyrfortelling ved peiskanten. Ta
med godt humør og god tid. Frammøte på koia kl 1100. Kart:
Holleia-Krokskogen. Jan har tlf. 32 78 26 73 eller 
97 03 93 65.

Tirsdag 12. juni. SRT.
Rughaug. Alle har gått forbi Rughaug på ski; i dag går vi opp
på toppen og nyter utsikten 681 moh. Vi starter fra Kolltjern
og går mye skauleis. Rundt Svarttjerna finner vi noe sti. Kart:
Oslo Nordmark Sommer. Start fra Tippen kl 1000. 
Turleder er Finn Granum, tlf. 32 13 34 17 eller 41 16 10 33.

Onsdag 13. juni. RT.
Gunhildåsen. Her har du sjansen til å få en skauleispost i
løpet av en kveld i juni. Vi starter fra bommen ved Asksetra
og går forbi Sandtjerna og over Tolvputtmyra mot posten på
Gunhildåsen. Avreise fra Tippen kl 1730, ev. frammøte ved
bommen på Hjellebråten kl 1745. Bompenger er kr. 35.
Kart: Holleia-Krokskogen. Turleder er Liv Skretteberg, 
tlf  32 12 46 94 eller 95 25 47 60.

Fredag 15. - søndag 17. juni. RT.
Rundskue fra Spåtind. Bli med til Lenningen i Etnedalsfjellet.
Vi bor i hytter med selvhushold, men fredag kveld bestiller vi
middag på Lenningen. Husk lakenpose/sovepose.
Lørdag skal vi bestige Spåtind, 1414 moh., som, om
værgudene står oss bi, gir et herlig rundskue over Østlandets
skoger og fjell. Vi følger merket sti til topps og bruker dagen
i fjellet. Gangtid Lenningen-Spåtind t/r er oppgitt til 5 timer.
Søndag begir vi oss inn i Gausdal Vestfjell til Røssjøkollane
og kanskje Djuptjernskampen. Kart: 1717 II Synnfjell. Pris:
ca. kr. 450 + bilspleis + tørrmat. Turleder kjøper inn mid-
dagsmat for lørdag kveld. Avreise i privatbiler fra Tippen kl
1600. Turleder er Finn Granum, som gir mer informasjon og
tar i mot påmelding innen 4. juni på tlf. 32 13 34 17 
eller 41 16 10 33.  

Lørdag 23. juni. RT, BT, SRT.
St.Hans-feiring på Hovinkoia. Ringerikes Turistforening
ønsker alle velkommen til St.Hans-feiring på Hovinkoia på
Holleia lørdag 23. juni. Oppmøte kl.18.00. Det er ingen fel-
leskjøring. Ta med grillmat og drikke. Turistforeningen
ordner med kaffe og trekkspillmusikk. De som ønsker det
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kan ta seg en svingom. Mulighet for overnatting på koia til
søndag. Kart for turen: Holleia-Krokskogen. Ansvarlige for
arrangementet er Ingrid M. Nordgård, tlf. 32 12 47 25,
Dagny Sjursdotter, tlf. 41 52 45 77 og den nye koiesjefen
Elfrid Akre Bækø, tlf. 32 14 23 08.

Fredag 29. juni -  søndag 1. juli. RT.
Vedadugnad på Storekrak. Storekrak har egen skog, derfor
har vi vedadugnad hvert år på denne tida. Vi samles på koia
fredag kveld. Det blir felles middag fredag og lørdag, ellers
tar deltagerne med tørrmat. Vi satser på å gjøre mest mulig
av felling, slinning og samling i reis i løpet av lørdagen, slik
at vi kan benytte søndagen til en fellestur; kanskje i retning
Vassfarkoia. Koiesjef Finn Granum ønsker vel møtt til
dugnad, han gir mer informasjon og tar mot påmeldinger på
tlf. 32 13 34 17 eller 41 16 10 33 innen 27. juni.

Fredag 6 .- lørdag 7. juli. FRT.
Bli med på overnatting under åpen himmel på Bukollen! For
andre året på rad tjuvstarter Fjellsportgruppa fjellfesten med
vorspiel på Bukollens mektige platå. Vi satser også i år på
godt vær, slik at de som ikke legger seg så alt for tidlig kan få
oppleve soloppgangen lørdag morgen! Vi reiser fra Tippen
fredag kl 1730 i privatbiler. Lørdag går vi til kaffekoken i
Trollfossen hvor vi tar et forfriskende bad i fossen og elva, før
vi setter kursen mot Buvasskoia og et bedre fjellfestmåltid.
Kart Vikerfjell. Påmelding innen tirsdag 3. juli. Turledere er
Marianne Aasen, tlf.: 95 99 09 53, 
e-post: marianne.aasen@acal.no og Ole-Martin Høgfoss, 
tlf.: 97 53 51 03, e-post: ole-m.h@frisurf.no

Lørdag 7. juli. RT. 
Bli med på Fjellfest på Buvasskoia! DNT fortsetter tradisjonen
med felles fjellfest over hele landet, RT arrangerer fjellfest i
Buvassområdet denne dagen. 
- på Bukollen (FRT, se ovenfor).
- ved Trollfossen.
- på Buvasskoia.
Ved Trollfossen ovafor Fjellandvollen er det kaffekok fra kl
1100 til 1500. Kaffekoker Arne Hardhaug ønsker alle
velkommen. Etterpå rekker du akkurat serveringen av røm-
megraut og spekemat på Buvasskoia som begynner kl 1600.
Ta med mor og far, onkel og tante, barn og barnebarn,
venner og bekjente, still opp! Anledning til overnatting på
koia fra lørdag til søndag. For ytterligere opplysninger,
kontakt Per H. Stubbraaten, tlf. 32 13 24 83 eller
90 86 18 79, eller se annonse i Ringerikes Blad.

Torsdag 26. - søndag 29. juli. RT.
Til fots over Vossaskavlen. Sommerens lange fjelltur starter
på Hallingskeid; avreise med tog fra Hønefoss kl 1225,
ankomst Hallingskeid kl 1537. Fredag går vi til Kaldavass-
hytta over Vossaskavlen; denne turen er satt opp med 6 timer.
Lørdagens tur går via Uppsete til Grindaflæthytta; dette er
turens lengste etappe på 8 timer. Siste dag går det mye utfor,
da vi skal ned til havnivå (Flåm), 6 timer. Vi satser på avreise
fra Flåm senest kl 1725 og videre fra Myrdal kl 1828 samt
varm mat på toget hjemover. Vi ankommer Hønefoss kl
2203. Alle togtider er gitt med forbehold om ruteendringer.
Turdeltagerne kjøper selv togbilletter. Pris: ca. kr. 850 + tog
+ mat Kaldavass. Kart: 1416 III Myrdal, 1416 IV Aurland,
1316 I Gudvangen. Opplysninger ved turleder Axel Holt, tlf.
32 12 30 19 eller 99 61 22 22, som tar mot påmelding innen
1. juli. 
Hytter:
Hallingskeid, selvbetjent, 53 senger, 1100 moh, eies og
drives av Bergen Turlag.
Kaldavasshytta, ubetjent, 18 senger, 1275 moh, eies og drives
av Voss Utferdslag.
Grindaflæthytta, selvbetjent, 14 senger, 1083 moh, eies av
DNT, Oslo, men drives av Voss Utferdslag.

Fredag 3. - søndag 5. august. RT.
Helgetur til Storkvelvbu i Gausdal Vestfjell. Arne Holth og
Kjetil Sudgarden kjører fredag 3.8. til henholdsvis Liomseter
og Espedalen Fjellstue. Lørdag 4.8. går en gruppe fra
Liomseter til Storkvelvbu (5 timer) og møter den andre
gruppen som går fra Espedalen Fjellstue (4 timer). Felles
middag og utveksling av erfaringer på Storkvelvbu om
kvelden. Søndag 5.8. fortsetter deltagerne videre hver sin vei,
bytter biler og kjører hjem. Storkvelvbu ligger i Gausdal
Vestfjell 1200 moh., har 27 senger og er selvbetjent. Kart:
Espedalen. Plass til 4 deltagere + sjåfør i hver bil. Opplys-
ninger ved og påmelding til turleder Kjetil Sudgarden innen
1.8., tlf. 32 13 25 19 eller 93 43 78 60.

Torsdag 9.  - søndag 12. august. FRT.
Torfinnstindane og/eller Store Knutsholstind. Vi går opp til
Østre Torfinnstind (klyving). Rapell og klyving til Midtre.
Rapell og lett klatring (2) til Vestre. Balansegang på egg ut.
Max 10 personer. (andre veien er et alternativ, 4-klatring, da
med max 4 deltakere)
Neste dag Store Knutsholstind (klyving). Vi overnatter i telt
ved Torfinnsbu. Kart: Gjende. Avreise fra Hønefoss torsdag
ettermiddag. Fjellfører er Bjørn Balle. Påmelding til
Marianne Aasen innen 1. august, tlf. 95 99 09 53 eller
marianne.aasen@acal.no

Fredag 10. – søndag 12. august. RT.
Topptur i Vang. Med Vangturene de tre siste åra friskt i minne
er det vel mange som kan tenke seg en ny tur til flere flotte
topper i denne fine fjellkommunen. Som tidligere overnatter
vi begge netter på Sørre Hemsing hos gjestfrie Berit og Arne
Nefstad.
Lørdagens mål er Gilafjellet/Kruk, 1582 moh. Vi kjører opp
til Syndin, parkerer inne ved Gilastølene og tar fatt på lia opp
mot Kruk. Fra toppen er det flott utsikt mot store deler av
Vangs og Vestre Slidres fjellverden. Et fantastisk skue er det å
gå ut på toppen mot Helin. Her kan vi dele oss, slik at de
sprekeste fortsetter Gilafjellet ut til Nøsakampen og ned til
Strøsstølane.
Søndag går turen til Skjøld, 1577 moh. Vi drar opp i Skaka-
dalen vest for Grindaheim; derfra går vi opp på Bergsfjellet
og ut på Skjøld. På toppen er det fantastisk utsikt mot Vangs-
mjøse og Øye. I tillegg ser vi ned på de spesielle ”nunata-
kene” med det artige navnet Bukønokyrkjudn.
Vi reiser fra Tippen, fredag 11. august kl. 1600. Pris: Over-
natting + mat på Sørre Hemsing: ca. kr. 1.000. Bensinpenger
kommer i tillegg. Kart for turen: Turkart Vang i Valdres.
Påmeldingsfrist: 1. august 2007. Antall deltakere: maksimum
18. Turledere: Liv Skretteberg og Karsten Lien. Telefon: 
Liv: 32 12 46 94 eller 95 25 47 60, Karsten: 32 14 42 11
eller 90 99 98 67, 
e-post: Liv: liv.skretteberg@ringerike.kommune.no, 
Karsten: karsten@geoforum.no

Tirsdag 14. august. SRT.
Bærtur til fjells. Når tidspunktet nærmer seg, bestemmer
turleder hvor turen går. De som deltar, må beregne at turen
kan ta hele dagen til utpå kvelden. Det vil bli gåing i myrer,
så sko deg deretter. Husk bærspann. NB! Tippen kl.09.30.
Påmelding i tlf. 32 11 03 92 innen 13.08. Turleder er Erik
Monserud.

Onsdag 15. august. RT.  
Sykkeltur rundt Storflåtan. Vi møtes ved Damtjern kl 1730 og
sykler på sørsida mot demningen, der vi tar en god rast.
Mulighet for et bad. Videre går turen forbi Storflåtan gård
med retur til Damtjern. Kart: Holleia-Krokskogen. Turledere
er Hanni og Per Leiros som har tlf. 32 12 83 16.

Fredag 17.- søndag 19. august. RT.
Kjetil inviterer til dugnad på Vassfarkoia. Avreise fra Tippen
kl 1700. Kart: Sør-Valdres. Kontakt Kjetil Sudgarden for mer
detaljer, tlf. 32 13 25 19 eller 93 43 78 60, eller se annonse
i Ringerikes Blad.

Onsdag 22. august. RT.
Tur til Heggelia med lokalhistorie og poesi. Vi starter fra
Tippen og kjører til Heggen, hvor vi går bort til den gamle
Steinstua, der farmor til Elling M. Solheim bodde. Videre til
Heggelia, der skal vi høre om, og gå på den gamle militær-
veien mellom Soknedalen og Ådalen. Til slutt rusler vi opp til
Vesletjern, der vi ser etter gamle minner fra den tida det gikk
brøtning i Hegga. Vi får høre både lokalhistorie og tekster av
Elling M. Solheim. Avreise fra Tippen kl 1730. Turledere er
Karsten Lien, tlf. 32 14 42 11 eller 90 99 98 67 og 
Else Marie Abelgård, tlf. 32 14 52 03 eller 95 13 45 19.

Søndag 26. august. BT.
Sopptur med Dagny Sjursdotter og Torunn Mathisen. Vi vet
ikke helt hvor soppen er å finne på Holleia til høsten, men vi
finner den nok. Oppmøte på Tippen kl 1100. 
Dagny har tlf. 41 52 45 77.

Tirsdag 28. august. RT, SRT.
VIKERKOIA 75 ÅR. Vi kombinerer høstavslutning for tirsdag-
sturene (SRT) med 75 års-jubileum for Vikerkoia.. Det blir
både tur, god mat og hyggelig samvær. Avreise fra Tippen kl
0930. Kart: Vikerfjell. Turledere er Siggen Svingheim,
tlf. 32 13 21 02 og Erik Monserud, tlf. 32 11 03 92. 
På koia er koiesjef Ole Henrik Brekke, tlf. 92 28 66 29.

Onsdag 29. august. RT.
Kveldstur på Pershusfjellet i Nordmarka. Vi går fra bommen
ved Kingevelta sør i Sinnerdalen, følger Finnstadveien opp til
skaret og tar av på sti opp langs ryggen. Vi kommer til mange
fine utsiktspunkter; det flotteste er ved turens mål, som
dessuten er skauleispost.. Vi møtes kl 1730 ved Essosta-
sjonen nederst i Svenåveien på Jevnaker for samordning av
skyss forbi Tverrsjøstallen og nedover Sinnerdalen. Kart:
Oslo Nordmark Sommer. Tippen kl. 17.00. Turleder er
Arnhild Ballangrud, tlf. 61 31 11 37 eller 94 27 91 13.

Fredag 31. august - søndag 2. september. FRT, HT.
Tur til Sagi og Mjølkedalspiggen. Frammøte: Fondsbu fredag
31.8 kl 2000 (middag).
Beskrivelse: Vi går opp til foten av Mjølkedalsbreen og følger
denne helt til topps. Derfra går vi opp på eggen som går
mellom Mjølkedalspiggen og Sagi. Begge toppene er på 2040
meter. Toppene krever ikke klatring, men turen vil foruten
brevandring, inneholde gange i løs ur, klyving og noen luftige
passasjer. Lengde: ca. 10-12 timer inkludert pauser. Vanske-
lighetsgrad: 5. Utstyr: Alle deltakerne må ha stegjern, klatre-
sele og 1 karabin (dette kan leies av turleder). Fjellklær som
lue, vindvotter, vindtett bukse/jakke, fjellsko, varmt undertøy,
ekstra tjukk genser, sekk, mat og drikke. I tillegg anbefales
det at deltakerne har hjelm. Pris: Ca. 1000,- (inkluderer
overnatting og alle måltider på Fondsbu fredag-lørdag).
Samarbeid med Hadeland Turlag. Påmeldingsfrist: 1.8. Info
og påmelding ved turleder Arnstein Elken tlf: 91 12 03 74.

Fredag 7. – søndag 9. september. RT.
Høyfjellstur i nærområdet. Buvasskoia – Storekrak med
retur over Bukollen.
Vi starter fredag kveld med avreise fra Tippen kl 17.30, og vi
nyter en hyggelig fellesmiddag på Buvasskoia om kvelden.
Lørdag går vi fra koia oppover lia langs blåmerket sti, krysser
noen veier, passerer Bukollplassen, Fjellandvollen og
kommer etter hvert ordentlig opp på fjellet. Utpå ettermid-
dagen ankommer vi Storekrak-koia, som ligger fint til øverst
i Bogen med flott utsikt nordover. Middagen kommer til å
smake enda bedre i dag enn i går etter en god fjelltur.
Søndag,  etter matstell og vask / rydding, går vi tilbake , men
nå utenom merket sti, forbi steinhytta. Videre går turen over
Storrustefjell og muligens finner vi helleristningene som er
der oppe. Så sikter vi oss inn på Bukollen. Derfra er det ned-
overbakke helt til Buvasskoia. Er vi lure, så legger vi et lite
depot med tørre klær og litt mat og drikke på Buvasskoia,
før vi går lørdag.  Husk lakenpose eller sovepose. Det er
dyner/ulltepper på koiene. Pris: 2 x koieovernatting, 2 fel-
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lesmiddager, ca. kr. 450, dessuten kjørespleis. Kart for turen:
Vikerfjell. Påmeldingsfrist: onsdag 5.9. Antall deltakere:
Maks. 8. Turleder er Ingrid M. Nordgård, du treffer henne på
tlf. 32 12 47 25 eller 98 04 72 15.

Søndag 16. september. RT.
Kaffekoken på Grønknuten arrangeres for 22. gang! Knapt
noen turvandrere her i distriktet har unngått å høre om dette
tradisjonsrike arrangementet med kaffe og eplekake med
krem på toppen av Grønknuten inne på Holleia. Dette bruker
å bli RT`s største arrangement. Kaffekoker og koiesjef Jan
Fredriksen er som vanlig ansvarlig for denne dagen og du
treffer han på toppen fra kl. 1100. Jan har tlf. 32 78 26 73
eller 97 03 93 65. Se egen annonse i Ringerikes Blad og
Bygdeposten før arrangementet. 

Lørdag 22. - søndag 23. september. RT.
Dugnad på Holleia. Glade dugnadsdeltagere inviteres til
Hovinkoia denne helga, der dugnadsleder Ingrid Nordgård
fordeler jobber. På programmet står rydding med greinsaks
og -sag, fornyelse av merking samt oppsetting av noen nye
skilter. Lørdag kveld samles vi på koia til en enkel middag.
De som ønsker, inntil 8 personer, kan overnatte på koia til
neste dag. Da fortsetter vi arbeidet, ev. går på tur dersom vi
er ferdig med arbeidet. Husk at dugnad er gøy! Vi møtes på
Tippen lørdag kl 0900 eller på koia kl 1000. Ta med egen
tørrmat. Kart: Holleia - Krokskogen. Si fra at du kommer til
dugnadsleder Ingrid M. Nordgård, tlf. 32 12 47 25 
eller 98 04 72 15, innen torsdag 20. september. 

Søndag 23. september. BT.
Klatring i Oppenåsen. Som i fjor blir det en klatredag i
Oppenåsen med Barnas Turlag. Du møter fram direkte ved
”Danseplassen” i Oppenåsen kl 1200. Husk å ta med niste og
sykkelhjelm. Turleder er Torunn Mathisen, tlf. 90 75 91 40.

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

September eller oktober: 
Innvielsesfest på Vassfarkoia. Dette blir en stor dag for Ring-
erikes Turistforening. Det er vel minst 40 år siden sist vi
innviet ny koie. Datoen er ikke bestemt. Følg med i Ringe-
rikes blad og på Internett.

Søndag 7.oktober. RT
Bli med på tur Øyangen rundt! Johnsetangen -– Spålen –
Østerdam – Salem. Vi reiser fra Tippen i maxitaxi kl 1000. Vi
tar taxi eller fottur hjem fra Salem. Kart Holleia – Krok-
skogen. Turleder Trond Trondsen, tlf. 32 12 83 96.

Torsdag 8. november. RT.
Høstmøte i Ringerikes Turistforening. Se egen annonse i
Ringerikes Blad før arrangementet.

Fredag 30. november - lørdag 1. desember. FRT.
Julebord på Vassfarkoia. Fjellsportsgruppa inviterer til
julebord på nye Vassfarkoia, vi reiser opp til koia fredag
kveld kl 1700. Deltakerne deler på å ta med god og tradi-
sjonsrik julemat og drikke. Hvem som tar med hva avklares
etter utløp av påmeldingsfristen som er 25. november. Vi
satser på en lett tur i nærområdet rundt koia på lørdag, før
vi returnerer hjem. De som eventuelt ønsker det har
mulighet for å bli over til søndag. Med forbehold om at Vass-
farkoia er klar til bruk, om ikke blir arrangementet flyttet til
Storekrakkoia eller annen koie. Kart: Sør-Valdres. Pris:
Bilspleis, koieovernatting og mat. Turledere er Marianne
Aasen, tlf. 95 99 09 53, e-post: marianne.aasen@acal.no og
Ole-Martin Høgfoss, tlf. 97 53 51 03,
e-post: ole-m.h@frisurf.no

Forklaring til noen forkortelser 
brukt i årets program:

RT = Ringerikes Turistforening

FRT = Fjellsportgruppa, Ringerikes Turistforening

BT = Barnas Turlag

SRT = Seniorgruppa, Ringerikes Turistforening

HT = Hadeland Turlag

Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i de forskjellige grupper er åpne for alle, og
ikke forbeholdt dem som er spesielt medlem i den enkelte gruppe.
Ringerikes Turistforening forbeholder seg retten til forandringer av ovenstående arrange-
ment. Oppdatert informasjon og eventuelle endringer vedrørende turene, finner du hele
tiden på våre internettsider www.turistforeningen.no/ringerike. Deltakerne deltar på eget
ansvar, og må være fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre turen.

Generelle vilkår for deltakelse på 
fellesturer i Ringerikes Turistforening:

1.  Påmelding 
Fellesturene til Ringerikes Turistforening er åpne for alle DNT-medlemmer som til-
fredsstiller de fysiske og psykiske krav som slike turer krever. Ikke-medlemmer kan
ved påmelding tegne medlemskap i foreningen.
Turene annonseres i ”Skauleisposten”, på foreningens hjemmeside og i Ringerikes
Blad, og påmelding bør skje på telefon direkte til turleder, eventuelt til turleders e-
postadresse. Man kan også melde seg på pr. telefon 32 12 21 00 (RT, kontortid
torsdager kl 1600-1900. 

2.  Pris 
Deltakerne må selv dekke utgiftene(reiseutgifter, opphold) til turene.
Utgiftene til transport med privatbiler deles likt på passasjerene. Se ”Retningslinjer
for turer i RT”, vedtatt 2004. 

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

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

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

Håper turprogrammet for 2007 faller i smak, og at vi sees på tur i løpet av sesongen!
På vegne av alle i turkomiteen ønsker jeg dere et godt nytt turår!

Hilsen Ingrid M. Nordgård 
(Leder av turkomiteen 2007) 
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Ringerikes Turistforening
Turkalender 2007

Dag / dato Område / sted Grp Leder Kart Ymse

Lør 27. jan Isklatring, Jaklefoss FRT Vidar Kragset Oslo Nordmark Vinter Påmelding innen 20/1.Tippen kl. 09.00 (NB!)

Tirs 30. jan Skitur Ringmoen SRT Marit Waagaard, Ole Bratlund Vikerfjell Tippen kl. 10.00

Lør 03.- Overnatting i snøen,Vikerfjell FRT Kjersti Hovland Vikerfjell Tippen kl 09.00, påmelding innen 28. jan.
søn 04. feb

Søn 04. feb Skitur Ringkollområdet, RT Signe Sand, (Lilleba). Oslo Normark Vinter Tippen kl.10.00 

Tirs 06. feb Skitur Holleia SRT Erik Monserud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00

Søn 11. feb Skitur til Vikerfjell RT Trond Olav Vassdal Vikerfjell Tippen kl. 09.00

Tirs 13. feb Skitur Høgholleia SRT Erik Halkinrud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00

Søn 18. feb Skitur , Høgholleia RT Erik Halkinrud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00

Tirs 20. feb Skitur, Somdalen SRT Martha Fines, Inger Hvitmyr Sperillen Tippen kl. 10.00

Fre 23. - Kombinert kurs og frikjøring. Påmelding innen 12.2.
søn 25. feb

Telemark -skiweekend i Sudndalen FRT Marianne Aasen
mob 95990953

Søn 25. feb Hundesledetur,Tosseviksetra BT Jan Bjerkeli, 48200459 Vikerfjell Påmelding innen 18/2 tlf. 41524577

Tirs 27. feb Skitur på Eggemoen SRT Karsten Hansen Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00

Søn 04. mars Skitur Norefjell RT Trond Olav Vassdal, Leif Grimstveit Norefjell Eggedal Påmelding innen 21.feb. Tippen kl. 08.00 (NB!)

Tirs 06. mars Skitur Ringkollområdet SRT Lilleba Sand Oslo Nordmark Vinter Tippen kl. 10.00

Tirs 06. mars Eventyrstund for barn, Ringkollen vinterfestival BT Axel Holt, Dagny Sjursdotter Holleia - Krokskogen Se egen annonse i Ringerike Blad før arr.

Søn 11. mars Skitur Nordmarka på langs RT Ingrid M. Nordgård Oslo Nordmark Vinter Påmelding innen tors 8.mars.Tippen kl. 09.00

Tirs 20. mars Skitur Vikerfjell SRT Erik Monserud Vikerfjell Tippen kl. 10.00

Lør 24. - Påmelding innen 19/3. Overnatting Tjuvenborgkoia
søn 25. mars Skitur Øvre Kollsjø til Tjuvenborgkoia. RT Arnhild Solberg Vikerfjell Tippen kl. 09.30

Søn 25. mars Skileik ved Tverrsjøstallen BT Ola Sjølset Holleia- Krokskogen Oppmøte  på Tverrsjøstallen kl 12.00, 95108988.

Tors 29. mars Årsmøte i Ringerikes Turistforening. RT Styret i RT Se annonse i Ringerikes Blad

Lør 21. april Skitur , Hardangerjøkulen RT Ingrid M. Nordgård,Axel Holt Hardangerjøkulen
Tog. Se annonse i Ringerikes Blad.
Påmelding innen 19. april.

Tirs 24. april Vårtur på Veme SRT Erik Monserud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 10.00

Fre 27 - Påmeld  innen 22.4. mob 98662436
søn 29. april

Skitur Hemsedal til Finse FRT Kjersti Hovland 1516 I,1416 I,1416 II
Buss fra Hfs. 16.10, tog tilbake sønd.

Ons 09. mai Sykkeltur Røyse rundt RT Lilleba Sand Holleia - Krokskogen Tippen 17.30

Fre 11. -
søn 13. mai

Skitur ,dagsturer fra Bjøberg Fjellstue RT Axel Holt, Ingrid M. Nordgård 1516 I,1516 IV,1517II Påmelding innen 8.mai. Fra Tippen kl. 16.00

Søn 20. mai Tur til Gyrihaugen BT Bjørn Schjørlien Holleia- Krokskogen 91663103,Tippen kl. 11.00 Bompenger kr. 50,-.

Tirs 22. mai Slåtteberget SRT Inger Hvitmyr, Martha Fines Sperillen Tippen kl 10.00

Ons 23. mai Tur til storfurua på Ask RT Finn Granum Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 18.00

Ons 30. mai Mørkgonga RT Ingrid M. Nordgård,Axel Holt Holleia - Krokskogen Oppmøte ved ferista / Mørkgongastien kl. 17.30

Lør 02. juni Dugnad Ringkollen RT Axel Holt Oslo Nordmark Sommer Tippen kl 09.00

Søn 03. juni Veddugnad på Buvasskoia,Alle grupper RT Anton Brækka Vikerfjell Fra Tippen kl 10.00, bomp kr 50,- felleskjøing

Tirs 05. juni Glomsrudkollen, Modum Østås SRT Arne Hardhaug, Finn Granum Turkart Finnemarka Fra Tippen kl 09.30, eller Åmot, Steinbru kl 10.00

Ons 06. juni Jaklefoss til Åsa-hytta RT Per H. Stubbraaten, Rune Thorsen Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl.18.00

Fre 08. -
søn 10. juni

Vassfaret FRT Ole-Martin Høgfoss Sør-Valdres Påmelding innen 5. juni. Mobil 97535103
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Dag / dato Område / sted Grp Leder Kart Ymse

Søn 10. juni Koiedag på Grønknutkoia, eventyr/natursti RT Jan Fredriksen Holleia - Krokskogen Se annnse i Ring. Blad og Bygdeposten

Tirs 12. juni Rughaug, Nordmarka SRT Finn Granum Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 10.00

Ons 13. juni Gunhildåsen RT Liv Skretteberg, Holleia - Krokskogen Tippen kl 17.30

Fre 15. -
søn 17. juni

Synnfjell, Etnedal RT Finn Granum Synnfjell Fra Tippen kl 16.00 fred. Påmeld. innen mand. 4. juni

Lør 23. juni St. Hans- feiring  på Hovinkoia, alle grupper RT Dagny Sjursdotter, Elfrid Bækø Holleia - Krokskogen På koia kl 18.00.Ta med grillmat ,mulighet for overnatting

Fre 29. juni-
søn  01. juli

Veddugnad på Storekrak RT Finn Granum Vikerfjell Påmelding innen onsd. 27. juni 

Fre 06. -
Overnatting under åpen himmel på Bukollen FRT Marianne Aasen, Ole-Martin Høgfoss Vikerfjell Påmeld  03.juli mob 95990953, avreise Tippen 17.30lør 07. juli

lør 07. juli FJELLFEST! Buvasskoia, Bukollen,Trollfossen RT Per H. Stubbraaten m/ festkom. Vikerfjell Bli med på FJELLFEST! Rømmegrøt og spekemat!
Kaffekok i Trollfossen ,som en del av fjellfesten RT Arne Hardhaug, Vikerfjell Fra kl 11.00 til 15.00

Tor 26. - Sommertur, Hallingskeid til Flåm
søn 29. juli via Kaldavasshytta og Grindaflæt RT Axel Holt 1416 III,1416 IV,1316 I Påmelding innen 1. juli, maksimalt 12 deltakere!

Fre 03. - Liomseter- Storekvelvbu - Espedalen Fjellstue
søn 05. aug Espedalen Fjellstue - Storkvelvbu - Liomseter RT Arne Holt og Kjetil Sudgarden Espedalen Påmelding innen 1.8., tlf 32132519, mob 93437860 

Tors 09. - Torfinnstindane  og/eller Påmelding innen 01.aug , mob 95990953,
søn 12. aug Store Knutsholstind, teltleir v/ Torfinnsbu FRT Marianne Aasen Gjende. avreise fra Tippen torsdag.

Fre 10. -
søn 12. aug

Sørre Hemsing RT Liv Skretteberg, Karsten Lien Turkart Vang i Valdres Påmelding innen 01. aug. 32124694

Tirs 14. aug Bærtur til fjells SRT Erik Monserud Tippen kl. 09.30 (NB!),påmelding mand 13. 32110392

Ons 15. aug Sykkeltur rundt Storflåtan RT Hanni og Per Leiros Holleia- Krokskogen Damtjern kl 17.30

Fre 17. -
søn 19. aug Dugnad på Vassfarkoia RT Kjetil Sudgarden Sør-Valdres Tippen kl.17.00. Påmelding.

Ons 22. aug Til Heggelia,Veme RT Karsten Lien, Else Marie Abelgård Holleia - Krokskogen Avreise tippen kl 17.30

Søn 26. aug Sopptur på Holleia BT Dagny Sjursdotter,Torunn Mathisen Holleia - Krokskogen Tippen kl 11.00

Tirs. 28. aug Vikerkoia 75 år, avslutn tirsdagsturer SRT Erik Monserud, Siggen Svingheim Vikerfjell Avreise fra Tippen  0930 

Ons 29. aug Pershusfjellet RT Arnhild Ballangrud Oslo Nordmark Sommer Tippen kl 17.00, Essostasjonen , Jevnaker kl 17.30

Fre 31. aug- Sagi og Mjølkedalstind FRT Arnstein Elken  Tyin Samarbeid med Hadeland Turlag, mob 91120374
søn 02. sept HT Påmelding 01. 08.

Fre 07. -
søn 09. sept

Buvasskoia - Storekrak med retur over Bukollen RT Ingrid M. Nordgård Vikerfjell Påmelding innen onsdag 5. september

Søn 16. sept Kaffekok på Grønknuten RT Jan Fredriksen Holleia - Krokskogen Se  annonse i Ringerikes Blad og Bygdeposten

Lør 22. - Dugnad på Holleia. Mulighet for overnatting 
søn 23. sept på Hovinkoia RT Ingrid M. Nordgård Holleia- Krokskogen Fra Tippen kl 09.00 lørdag, på koia kl 10.00

Søn 23. sept Klatring i Oppenåsen BT Torunn Mathisen Holleia - Krokskogen Direkte frammøte i Oppenåsen kl 12, ved "Danseplassen"

Søn 30. sept Siste frist for å sikre seg årets skauleisposter! RT Reg. bøkene på skauleispostene taes nå inn!
og nytt skauleisår år begynner.

Sept. el oktober Vassfarkoia . Innvielsesfest RT Styret Sør-Valdres Se annonse i Ringerikes Blad 

Søn 07. okt. Jonsetangen - Spålen - Østerdam - Salem RT Tron Trondsen Oslo Nordmark Sommer Øyangen rundt! Tippen kl. 10.00

Tors 08. nov Høstmøte i Ringerikes Turistforening RT Styret i RT Se annonse i Ringerikes Blad

Fre 30.- 01. des Julebordweekend på Vassfarkoia FRT Marianne Aasen , Ole-Martin Høgfoss Sør-Valdres Påmeld innen 25.nov, avreise fra Tippen kl 1700,

Ringerikes Turistforening
Turkalender 2007
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Tekst: M.Algers.  Foto: M.Algers, H. Bakken 

Stortoppen 2284 m - Midtoppen 2278 m -
Hettpiggen 2261 m - Vesttoppen 2253 m 

Beslutningen om å dra til Dovrefjell var nokså
spontan. Vi var lei av dårlig vær på Lofoten og
sjekket værmeldingen ved overnatting i
Trondheim. Hvor kunne vi legge kjøreruten
for å få litt klatring ut av ferien vår? Det var
meldt regn i Romsdalen og Stryn. Dombås så
best ut med en sol bak en sky. -Da satser vi på
Snøhettatraversen! 
Kjetil på klatrebutikken Ute.no fant ikke fører
for traversen, men han hadde gått den selv (på
dagen for 2 år siden). Han fant isteden frem
bildearkivet sitt og forklarte så mye han
husket. Bra butikk det der. 
Vi tok av fra E6 ved skytefeltet på Hjerkinn,
midt i mellom Oppdal og Dombås. Derfra 17
km grusvei til en bom. På vei inn var vi så
heldige å få se en moskusmor med barn. Hun
hadde parkert midt på veien og ville ikke flytte
seg for de 4-5 bilene som skulle i motsatt
retning. Men Harald hadde hørt at man skal
kjøre langsomt mot dem, så flytter de seg. Så
det gjorde han (til tross for mine høylytte
protester). Så fikk vi fotografert de to på bare
15 meters avstand i det de tuslet rolig av
gårde. 

Vi gikk til fots fra bommen de siste 1,5 km til
Snøheim og slo opp teltet ved vannkanten.
Idyllisk plass. Våknet kl 4, spent på dagens
tur, men åpnet ikke teltduken før kl 5. Akkurat
da sto solen opp og himmelen var blå! Ingen
grunn til å vente, altså! 

Stortoppen og Midttoppen 
Vi gikk fra Snøheim kl 06.30 opp den steinete
og veldig godt merkede stien til Stortoppen,
hvor militæret har både hytte og helikopter-
plattform. Vi brukte 2,5 timer dit. Derfra
fortsatte rødmerket sti et stykke langs en
nesten vannrett steinrygg. Så var det lett
klyving ned et skar, over en liten snørenne og
opp til Midttoppen (mens rødmerkene forsvant
ned fjellsiden mot vest). Vi var fortsatt ikke
sultne så vi tok sikte på å spise på neste topp. 

Midttoppen til Hettpiggen 
Eggen mellom disse toppene så rufsete og løs
ut. Litt til på siden var det steinur. Lett, men

forsiktig klyving ned uret. Mye som var løst
og helningen var bratt. Vi noterte på avstand at
der var to tydelige renner opp vestsiden av
Hettpiggen. Vi skulle senere ende opp i øvre
delen av den første av disse to. Vi ruslet
bortover, satte standplass og klatret opp et sted
det så enkelt ut. Harald ledet, men satte stand-
plass etter 15 meter. Derfra svingte jeg opp en
1 meter bred sprekk til høyre (usikret), og
Harald kom etter. Vi kjente oss igjen i renna vi
hadde sett på avstand, og så at klatringen så
finest ut opp et sva mot venstre. Ny standplass
og jeg ledet opp. Enkel klatring opp svaet (3)
med en litt brattere, velsikret avslutning (4).
Endte på en kjempefin lunsj-hylle hvor rapell-
slyngene satt fra de som har gått traversen i
motsatt retning. Spiste matpakke og koste oss
i solen. Så langt alt vel, men det er Vesttoppen
som er verst. Enkel klyving over toppen for å
finne rappellruta. Der var to rappellfester, vi
valgte det første (her sitter en karabin rundt
alle slyngene som vi valgte å stole på). Rap-
pellerte på høyresiden (vest) og helt forbi alle
store løse blokker til foten av Vesttoppen (60
m). Det andre festet satt ca 10m lenger ned,
mulig de med ett 60-m tau kommer ned derfra,
men ikke uten å gå i litt ustabile rasmasser
(topoen vi har sett i ettertid bekrefter dette).

Vesttoppen 
Her var vi litt usikre på rutevalget. Vi gikk
forbi et lite sva til en tydelig renne som heller
til venstre. Dette beskriver også topoen som vi
har sett i ettertid, men fortsettelsen kjente vi
ikke helt igjen. Harald ledet opp alle 3 tau-
lengdene. 1. taulengde, som ble ca 30 meter,
hadde et uggent kruks som til og med mannen
med dunderpsyke måtte manne seg opp for.
Og jeg ventet og håpet på at vi ikke måtte snu,
fordi veien tilbake var ganske lang. Men han
hadde gått forbi en gammel bankebolt så det
var ikke umulig at det var riktig rute. Videre
litt på skrå ut mot venstre traverserte vi på en
litt eksponert hylle. Endte på ny liten hylle
etter ca 30m (dette var rett over det lille svaet
vi hadde gått forbi til innsteget). Her var det
rappellfeste. Jeg gikk rundt en sving hvor
toppen ble synlig. Satte ny standplass der og

det var 2-3 klatring opp til et par bratte opptak
(4) rett under og litt til venstre for toppen. Der
sto en velkomstkomité (2 damer) til Harald,
men han lot seg ikke oppholde og var raskt
klar til å sikre meg opp. For å få litt ekstra fin
klatring traverserte jeg først fra standplass, før
jeg gikk rett opp. 

I rolig tempo og med lunsjrast hadde vi brukt
6 timer fra Stortoppen til Vesttoppen. Her var
det flott å være. Fortsatt strålende sol akkurat
hvor vi var og noen ”godværsskyer” rundt
omkring. 

Den steinete veien ned fra Vesttoppen til
Snøheim var som en laang ørkenvandring med
bare stein, stekende sol og tørre lepper. (Vi
hadde gått tomme for vann på toppen). Når vi
var nede ved teltet hadde klokken blitt 18 og
mørke tordenskyer ruget over Snøhetta som
hadde skyet over. Det ble 11 timers tur. Var
ikke dumt å starte så tidlig som vi hadde gjort. 

På vei ut til hovedveien ble vi på nytt vitner til
moskuser. Alt fra en sikker plass i bilen. Først
en ensom på litt avstand, så en flokk på 5
voksne og 2 små lurvete unger, sist to majes-
tetiske hanndyr som sto ansikt mot ansikt. Vi
trodde de skulle gå i kamp, men så la den ene
seg ned for å hvile. Disse beryktede livsfarlige
beistene virket som fredelige koseklumper…
Men vi vet jo bedre enn å gå ut av bilen. 

Snøhettatraversen
21. juli 2006

Moskusmor med barn. Og Snøhetta. 
(Litt stolt av det bildet).
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Alternative rutebeskrivelser:
Topo for Snøhetta. http://home.swipnet.se/hoglin/rondane/hetta.htm

l Rutebeskrivelse fra Bergtatt.no
http://www.bergtatt.net/turer/2000m/040807_snohettatraversen/snohettatravers04.htm 
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Banken for de turglade
www.honefossbank.no

Våre åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 09.00 - 15.30 (vinter)
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 09.00 - 15.00 (sommer)
Vår filial Nordre Torv har lørdagsåpent fra 10.00 - 13.00 
Sommerstengt lørdager i perioden 04.juni - 27.august.

Besøksadresse

Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 HØNEFOSS

Tlf.   32 17 97 00
Faks 32 17 97 01

Hønefoss Sparebank filial
Nordre Torv 4
3510 HØNEFOSS

Tlf.   32 17 97 40
Faks 32 17 97 45

Postadresse
Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 HØNEFOSS

E-post:post@honefossbank.no

Hettpiggen og Vesttoppen 
sett fra  Midttoppen

”Anmarsjen” opp til Stortoppen.
Noter t-skjorta! 

Harald på Hettpiggen,
Vesttoppen bak.

Maria leder siste taulengde
opp Hettpiggen 

Harald på Hettpiggen,
Vesttoppen bak.

Harald på Vesttoppen.
Bilde fra standplass.

Hele traversen sett fra Stortoppen 
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Av: Arnhild Ballangrud

Ringerikes Turistforenings seniorgruppe ble
opprettet i april 2006. Det første styret i
gruppa ble oppnevnt av styret i RT og består
av Arnhild Ballangrud (Jevnaker), Finn
Granum (Haugsbygd), Erik Halkinrud
(Sokna), Inger Hvitmyr (Hallingby), Erik
Monserud (Heradsbygda) og Marit Waagaard
(Hønefoss). De sitter i to år.

Gruppa valgte Ballangrud til leder det første
året, og Granum ble gruppas representant i
RTs turkomite. Alle RT-medlemmer som er 60
år eller eldre er automatisk også medlemmer
av seniorgruppa.

Tirsdagsturer
Seniorgruppa har fått ansvaret for å arrangere
tirsdagsturene, som er en del av RTs turpro-
gram. I 2007 er det planlagt i alt tolv turer på
tirdagsformiddager. Seniorgruppas turer har
fått gul markering i turprogrammet. At det er
seniorgruppa som står som arrangør, betyr
slett ikke at disse turene er forbeholdt

deltakere på 60+! Alle er hjertelig velkommen
til å være med, selv om vi antar at det er pen-
sjonister som har best anledning til å delta på
formiddagstid. 

Kafe-treff
Gruppa har hatt formiddagstreff på kafe. På
det første treffet i oktober kom tolv RT-
veteraner sammen til en hyggelig prat over
kaffekoppene. Vi håper mange vil la seg friste
av slike sammenkomster i tida framover.
Tilbudet vil bli annonsert i Ringerikes Blad.

Dugnader
Styret i seniorgruppa vil spesielt appellere til
sine medlemmer å stille seg til rådighet på RTs
dugnader. Særlig nå som bygging av ny koie
på Veneli i Vassfaret er satt i gang, vil all
innsats av hjelpende og erfarne hender komme
godt med. Meld fra til styreleder Stubbraaten,
daglig leder Brekke eller byggekomitéleder
Sudgarden dersom du har lyst og anledning til
å delta.

Velkommen med i Seniorgruppa!

Din sykkelspesialist i Hønefoss
Stort utvalg av sykler og annet sports- og treningsutstyr

JK Sport A/S 
Kirkegt 9 · 3510 Hønefoss
Tlf: 32 12 04 80 · Faks: 32 12 04 80
E-post jksport@sport1.no

Åpent: man - fre: kl. 9.00 - 16.30
tor: kl. 9.00 - 19.00*
lør: kl. 9.00 - 14.00

* åpent til kl. 16.30 i juni, juli, august

Vi fører ski- og turutstyr
fra ledende leverandører

Skiutrustningen
kjøper du hos

15% rabatt for medlemmer 

av Ringerikes Turistforening

Siste tilskudd: Seniorgruppe i RT

Styret i Ringerikes Turistforenings seniorgruppe. Foto: Ole Bratlund
Bakre rekke: Finn Granum, Erik Monserud og Erik Halkinrud.
Fremre rekke: Inger Hvitmyr, Arnhild Ballangrud og Marit Waagaard. 
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Hva gjør vi?

Av: Dagny Sjursdotter,
dagny.sjursdotter@bufetat.no

Barnas Turlag er en undergruppe i Ringerikes
Turistforening. Vi arrangerer turer for de aller
minste barna, men dere litt eldre kan f. eks
være med på klatring i Oppenåsen. Veldig
hyggelig er det også når besteforeldre kommer
med barn og barnebarn og blir med.

I 2007 starter Barnas Turlag sesongen med
hundekjøring på Tosseviksetra. Dette er i
samarbeid med hundeklubben på Ringerike.
Dette har vi ikke prøvd før, men gleder oss
veldig til denne dagen. Vi har for øvrig satt
opp et variert turprogram som skal kunne
friste både den ene og den andre i løpet av
sesongen. Vi averterer våre turer i Ringerikes
Blad under fellesannonse for Ringerikes
Turistforening. 

Barnas Turlag har ingen fast "base" men dette
har vi tenkt å gjøre noe med. Buvasskoia som
ligger i naturskjønne omgivelser ved Buvannet
i Strømsoddbygda, skal bli det. Her skal det
bl.a. bygges gapahuk, settes opp klatreutstyr,
huske og mye mer. Der er det også gode bade-
muligheter. Båt på vannet skal det også bli.
Men for å få til alt dette trenger vi din hjelp.
Det blir nemlig dugnad på koia 3. juni. Da ser
vi gjerne at det møter både liten og stor. Ved-
adugnad blir det også, sier koiesjef Anton
Brekka. Innviingsfesten tar vi på fjellfesten 7.
juli. 

Sesongen avsluttes med den populære klatre-
turen i Oppenåsen i september.

God tur!

Åshild Nilsen under klatring i Oppenåsen
høsten 2006. 

Foto: Eli Bondlid

Preben Skogeng Hansen (6) liker seg i
veggen. Klatring med Barnas turlag i

Oppenåsen høsten 2006. 
Foto: Eli Bondlid

HAR DERE EN BÅT?

Barnas Turlag skal lage sin
"base" på Buvasskoia. I den
forbindelse vil vi gjerne ha en
båt til bruk på Buvannet. Vi
tenker at det bør være en
plastbåt av god standard og ca.
12 fot. 
Prisen blir vi nok enige om. 

Ring Ole Henrik 
på 922 86 629.
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På toppen av store Austanbotentinden.
Foto: Harald Bakken.

På skitur i Nordmarka.
Foto: Harald Bakken.

På vei fra Hallingskeid til Geiteryggen.
Foto: Harald Bakken.

Per Stubbraaten og Øystein Dahle på vei til kaf-
fekoken på Grønknuten høsten 2006.
Foto: Dag Johansen.

Generalsekretær Kristin Krohn Devold på Østlandsmøtet
som Ringerikes Turistforening var vert for i 2006.
Foto: Ole Henrik Brekke.

Harald Bakken under 
isklatring i Jaklefoss.
Foto: Marianne Aasen.

Øystein Dahle på vei til Grønknuten.
Foto: Dag Johansen.

Året 
som gikk…
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I taulag over Rembesdalskåka.
Foto: Arnstein Elken.

Fjellsportstur fra Finse til Demmevass-
hytta, september 2006.
Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Tur til Vassfartoppen, mars 2006.
Foto: Kjell Gullingsrud.

Tåka letter opp over Rembesdalskåka.
Foto: Maria Algers.

Vassfartur i juni, toppen av Strøslifjellet.
Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Rast i solen på vei hjem fra Vassfartoppen.
Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Vassfartur i Juni, Bringenhula.
Foto: Ole-Martin Høgfoss.
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Av: Jan Fredriksen og Per H. Stubbraaten.

I 2007 står koiejubileene i kø. Den yngste
jubilanten er Grønknutkoia, som  fyller 65 år.
I 30 av disse årene har Jan Fredriksen vært
koiesjef.

Grønknutkoia, som ligger i den vestre
delen av det vernete Høg-Holleia, ble bygd i
1942. Herfra er det flott utsikt vestover, faktisk
helt til Gaustadtoppen i klarvær. I sommer ble
det felt tre furuer som ble til ny sittegruppe, og
nå kan vi ønske velkommen til fantastiske sol-
nedganger.

Selv om hytta er 70 år, er den godt vedli-
keholdt, koselig og bekvem å overnatte i. Her
er lett å stelle seg mat, og sengene har gode
madrasser og dyner. Det er nytt torvtak på
koia, og i sommer ble både vegger og vinduer
malt.

Eventyrskogen som mange kaller Holleia,
er ett av RTs sentrale turområder. Arealet er på
ca 400 km2 og byr på spennende natur og
utrolige kulturverdier: Her er spor etter gruve-
drift, tømmerfløting og seterdrift. På Holleia
holder vi ca 10 mil med blåmerka stier i hevd,

og det er lett adgang til Holleia fra alle
bygdene rundt. 

I RT håper vi at enda flere vil benytte
koiene våre og bli glad i Holleia-naturen. En
virkelig stimulans har den årlige kaffekoken
på Grønknuten vært, og i jubileumsåret
inviterer Jan F. også til koiesøndag på Grøn-
knutkoia 10.juni. Her blir det natursti med
premier, kaffeservering og eventyrfortelling,
altså mye å glede seg til for hele familien!

Skauleisposten

Grønknutkoia jubilerer

Reinere vann og nye sengeplasser på Tjuenborgkoia

Koselige Grønknutkoia ligger der
i eventyrskogen og venter på deg!
Foto: Jan Fredriksen

Familien Nygård / Omholt koser seg med
eventyr foran peisen. Årets eventyrstund
på Grønknutkoia finner sted 10. juni.
Foto: Jan Fredriksen

Dugnadsinnsatsen er det ingen ting å si på! Foto: Alf Elling Omholt.

Kos ved Tjuenborgkoia, med Juliussenbua i bakgrunnen. 
Foto: Alf Elling Omholt.

Av: Alf Elling Omholt, alf-elling.omholt@skole.bfk.no

Brønnen
Gamlebrønnen på Tjuenborgkoia holdt ikke akkurat EU-standard

med grumsete myrvann, lauv, barnåler og glatte tømmerstokker på
sidene. Noen tørkesomre gikk brønnen også tom, til stor ergrelse for
folk, for her er det langt til godt drikkevann. Her måtte noe gjøres!

Ett tonn filtersand ble fraktet inn så langt veien gikk i oktober 2004.
Sokna IL fraktet sanden videre fram til koia med snøscooter etter
påsken 2005. Og fra skrenten ovenfor koia og ned til brønnen ble
sanden slept og trillet i september 2005, nesten ett år etter at sanden ble
kjøpt inn. De fleste av plastsekkene holdt. (Sanden kom nemmelig i 40
kg’s sekker; sand i løs vekt er lite egnet for frakt med snøscooter.)

Gamlebrønnen ble øst tom på få minutter og noe av filtersanden ble
tømt ned i bunnen. Deretter ble et grovt plastrør satt på høykant ned i
brønnen og til slutt fylte vi på med filtersand rundt røret. På denne
måten blir alt vannet som kommer opp i røret filtrert gjennom sand.
Vannet i den nye brønnen er av en helt annen kvalitet enn før, og det er
lett å få tak i vannet.

Juliussenbua
Så kan vi by på nye overnattingsplasser i annekset. De to køyeplas-

sene har alltid stått tomme så lenge undertegnende har hatt tilsynet med
koia. Derfor: I den ene enden er utedoen og vedboden, og i den andre
enden er det nå gjort klart for overnattinger. Her er det satt inn nytt 2-
bluss propanapparat, vedovnen og røykrøret er byttet ut og noe av taket
er restaurert. Dugnaden i juni 2006 gikk prikkfritt både med transport,
takreparasjoner og nymontasje.

Rommet er ikke stort, slik at det er raskt å fyre opp. Det er noe å
tenke på en kald vinterkveld! Her er det plass til to personer og hund.
Ja, du leste riktig. Folk med hund kan overnatte her. Hundemadrass er
blitt kjøpt inn, slik at din firbeinte venn kan ligge innendørs. Annekset
er også utstyrt med det som trengs for matlaging og overnatting. Døra
er utstyrt med DNT standard lås, men du må gå inn på hovedhytta for å
føre deg inn i protokollen og for å betale. Navnet er Juliussenbua, som
er navnet på annekset fra gammelt av.
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Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til
å lede turer for alle DNTs medlemsforeninger.
Utdanningen gir en 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. 
Gjennom turlederutdanningen kan du utdanne
deg til DNT- turleder på 4 nivåer: DNT-
ambassadør, nærmiljøturleder, sommertur-
leder og vinterturleder. Utdanningen er bygget
opp av 6 moduler som til sammen gir øverste
nivå i turlederutdanningen. Modulene bygger
på hverandre, og må avlegges i rekkefølge.
Kursrekken går totalt over 6 helger eller
minimum 12 dager. Modul 1, DNT-ambas-
sadør, er obligatorisk for alle turledere i DNT.

Kursene arrangeres både av DNT sentralt og
DNTs medlemsforeninger i hele landet. Ta
kontakt med din lokale medlemsforening for
informasjon.
Du kan også lese mer om turlederutdanningen
og hvilke kurs som arrangeres på 
www.turistforeningen.no/turleder

Ved slutten av kursene vil det bli gitt en
karakter (bestått/ikke bestått).

Vil du bli turleder?
Den Norske Turistforening utdanner egne turledere

I jobben som turleder må du kunne mer enn å føre en gruppe trygt fra ett sted til et annet. Vi
legger i tillegg vekt på at våre turledere skal like å omgås mennesker, at de aktivt formidler natur-
og kulturkunnskap, og at de har et naturvennlig verdisyn.
Foto: Grethe Johnsen

Modul 1 – DNT ambassadør (3 timer) – DNT som organisasjon 
Modul 2 – Nærmiljøturleder (2 dager) – Orientering og veivalg 
Modul 3 – Sommerturleder (5 dager eller 2 helger) 

– Turledelse sommerstid 
Modul 4 – Vinterturleder (2 1/2 dag) – Skredkurs 
Modul 5 – Vinterturleder (2 1/2 dag) – Bolig i snø 
Modul 6 – Vinterturleder (2 1/2 dag) 

– Krevende orientering / veivalg vinterstid

24 nye
ambassadører
i RT
I Ringerikes Turistforening er sat-
singen i gang for å oppgradere tur-
lederne våre. Den 26. oktober ble det
avholdt DNT  ambassadør-kurs, og i
alt 24 av foreningens turlederne
hadde funnet veien til Gjestegården
der de fikk høre om den organisato-
riske utviklingen av DNT, hvordan
DNT i dag fungerer og hvordan hver
enkelt av oss kan bidra som gode
DNT-ambassadører. Kurset var nyttig
og inspirerende.

På forsommeren 2007 vil oppføl-
gingskurset nærmiljøleder (modul 2)
bli arrangert. I styret håper vi at enda
flere vil ha vært innom ambassadør-
kurset slik at vi kan øke frammøtet
på nærmiljøkurset. 

DNT-ambassadør

Modul 1

Nærmiljøturleder

Modul 1 + 2

Sommerturleder

Modul 1 - 3

Vinterturleder

Modul 1 - 6
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Utgiver: Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss

Av: Axel Holt, axelholt@online.no

”De harde tretti-åra” var en vanskelig periode for hele den vestlige
verden og ikke minst for vårt eget land.  Likevel skjedde det positive
ting i denne perioden.  Noe som angår oss i RT i særlig grad, er idéen
om å gå ”skauleis til fjells”, og denne idéen så dagens lys i denne
perioden.  Tanken hadde ligget til modning i noen år, etter at de tre
karene Ludvig Andersen-Aars, Nils Rustad og Nils Onsager i DNT
hadde innsett at DNT burde utvide sitt rekrutteringsgrunnlag.  Dette var
tider da årboka fortsatt presenterte medlemsliste med titler, og her
dominerte liberale yrker, sjefer og direktører.  Skulle en få tak i flere
medlemmer, måtte DNT presentere et produkt som kunne få større
grupper av befolkningen opp i fjellet  -  og ut i skogen.
”Stien til fjells går gjennom skogen”.  ”Skauleis til fjells”.  Fokus ble
satt på nærområdene til de større byene.  Her lå det nye satsingsområdet.
Hit var det billig å reise, hit var det kort å komme seg ut.  Kunne DNT
attpåtil få folk til å bruke den (korte) ferien sin på å nytte skogtraktene,
og kanskje til og med få folk til å gå fra byen til fjellet, da var mye
vunnet.  
Planer ble tenkt ut, kart studert og ruter og hytter plottet inn.  ”Skauleis
til fjells”-prosjektet vokste og antok store dimensjoner.  Med utgangs-
punkt i Oslo-området ble begrepet ”Stormarka” lansert, og vandreboka
”Til fots” kom med egen utgave over Østlandets skogtrakter.
Tidlig på 1930-tallet ble det inngått avtale mellom DNT og Gubrand
Viker om bygsling av tomt til ei turistkoie på Vikersetra.  Koia sto ferdig
og ble innviet 1932, og kan altså feire 75 års jubileum i år, 2007.
”Skauleis til fjells” var kommet et langt steg framover, dette var den
første enkle lille hytta i det påtenkte nettet av overnattingssteder.  Den
enkle standarden, hytta ble levert fra Eker Dampsag og var ei typisk
koie slik karer som lå på tømmerskauen brukte den tid, gjorde at beteg-
nelsen koie ble brukt.  Så ble da navnet Vikerkoia.  
Opp gjennom årene har Vikerkoia hatt vekslende besøk.  Når tidene har
vært vanskelige, og det var de de første 20  - 25 åra, har Vikerkoia hatt
stort besøk, opp i rundt 1000 overnattinger i året.  Enkel og liten med
8 køyer fordelt på to rom, kunne det til tider bli trangt nok, særlig i
bærtida.  En vanlig koiebruker på den tida var gjerne en industriarbeider
fra Hønefoss, med seks dagers uke som etter krigen kunne nyte en halv
frilørdag foruten søndagen, om han ikke jobbet skift, da.  Egen bil var
forbeholdt de få, så det ble å aksle ryggsekken og trå sykkelen oppover
Ådalen til Vikermoen der stien tok av. Herfra og opp til Vikerkoia
brukte en gjerne halvannen til to timer. En skulle ikke langt ut på høsten
før det ble mørkt når en famlet seg fram mot koiedøra.  Men så kunne

en våkne søndags morgen midt i herligheten, med skog og fjell på alle
kanter.
Rundt 1960 endrer bildet seg.  Velstands- og velferds-Norge åpner nye
muligheter for friluftsfolket, med egen bil og nye turmål.  Mange er de
som vender friluftslivet ryggen og blir Syden-turister.  Besøkstallet på
Vikerkoia faller dramatisk.  Samtidig eter veiene seg innover i skog-
traktene.  Driftsformene endrer seg og de første større konsentrasjonene
av hytter kommer opp, også rundt Vikerkoia.  Det som før var langt til
skogs opp mot fjellet, med en og annen seter og ellers villmark på alle
kanter, ligger nå innenfor en tre kvarters biltur fra Hønefoss og med
private hytter rundt om.  
Har tida løpt fra idéen om ”Skauleis til fjells”?  Med lengre ferier og
lettere utstyr er det faktisk ganske mange som gir seg langturene i vold.
Oslo – Jotunheimen og Oslo - Bergen er ikke lenger forbeholdt de få,
tause, langbeinte og magre karer med risp av lyng over leggene og
fjerne blåner i blikket.  Tanken om sammenhengende stier fra det tett-
befolkete Østlandet mot fjell og fjord har allerede ført til Rondestien
(feilaktig kalt ”Rondanestien”), og flere idéer er på tegnebrettet.  Med
tre – fire nye overnattingssteder fra Vikerfjellet og nordover mot Gols-
fjellet og Hemsedal, er stien fra Oslo til Jotunheimen virkelighet.  Jo da,
Vikerkoia og de andre koiene i ”koiestrøket” kan nok vente seg økt
besøk, for tanken om ”Skauleis til fjells” fenger stadig flere vandrere.
Men uansett langt eller kort:  Vikerkoia og alle de øvrige koiene i
området vårt, enten det nå er Holleia eller fjellet mellom Sperillen og
Krøderen, ønsker vandrere som deg velkommen!

Skauleis i 75 år. Vikerkoia jubilerer

Vikerkoia i vinterdrakt. Foto: Ole Henrik Brekke.
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