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Seniorgruppa
Arnhild Ballangrud
Kirkeg. 1, 3520 JEVNAKER 
Tlf.: 61 31 11 37 - 942 79 113
Fjellsportgruppa
Atle Bergsrud
Ullerålsgata 55, 3513 HØNEFOSS
Tlf.: 32 13 35 46 - 900 93 302
Barnas Turlag og DNT ung Ringerike
Kontakt RT-kontoret
Tlf. 32 12 21 00
 
koier som eies og driftes av 
ringerikes turistforening 
Vikerkoia. På Vikerfjell. 
Ansvarlig: Ole Henrik Brekke
Hengsleveien 33, 3515 HØNEFOSS
Mobil 922 86 629
Buvasskoia. Ved Buvannet i Strømsoddbygda. 
Ansvarlig: Anton Brekka
Brekkebygda, 3534 SOKNA
Tlf.: 32 14 67 31
Storekrakkoia. Bogen / Vassfaret. 
Ansvarlig: Finn Granum
Færdenbakken 7, 3514 HØNEFOSS
Tlf.: 32 13 34 17 - 411 61 033
Vassfarkoia. Veneli / Vassfaret. 
Ansvarlig: Arne Holth
Loveien 7, 3514 HØNEFOSS 
Tlf.: 32 13 26 58 - 959 28 811
e-post:arholth2@online.no
Fønhuskoia. Strøen / Vassfaret. Forventet åpning 
høsten 2012.  
Ansvarlig: Olaf Ødegaard
Søbekkseter
3528 HEDALEN
Tlf.: 61 34 90 57 - 413 06 784

koier som eies av dnt oslo og 
omegn, driftes av ringerikes 
turistforening 
Grønknutkoia. Holleia. 
Ansvarlig: Jan Fredriksen
Snarum, 3370 VIKERSUND
Tlf.: 32 78 26 73
Hovinkoia. Holleia ved Setertjern. 
Ansvarlig: Elfrid Akre Bækø
Holleiaveien 224, 3533 TYRISTRAND
Tlf.: 32 14 23 08 - 415 52 281 
Tjuenborgkoia. Vikerfjell / Tjuenborgen. 
Ansvarlig: Alf Elling Omholt
Veme, 3534 SOKNA
Tlf.: 32 17 99 00 - 32 13 15 96 - 97521517 
Koiekontakt for Ringerikes Turistforening: 
Kjetil Sudgarden 
Loveien 15, 3514 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 25 19

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

koiepriser
Losji inkl. brensel og propan Medlem Andre
Voksen 195,– 300,–
Ungdom f. 1986-1999 Gratis*/95,– 300,–
Barn født 2000–2008 Gratis 150,–
Barn født 2009 el. senere Gratis Gratis
Dagsbesøk/teltere Medlem Andre
Voksen 55,– 70,–
Ungdom f. 1986-1999 Gratis*/50,– 55,–
Barn født 2000–2008 Gratis 35,–
Barn født 2009 el. senere Gratis Gratis

*Alle MÅ forhåndsregistreres i bookingsystemet på
www.dntoslo.no/marka for å få gratis opphold.
Verdi-bong utstedt av DNT Oslo og Omegn gjelder 
ikke på våre koier.
Ved betaling, husk å påføre koienavn og løpe-
nummer fra protokollen.
Pris for skoleklasser og andre grupper etter avtale, 
og fra mandag til fredag. Avtaler gjøres med Vibeke 
Tjøm på tlf. 926 64 825.
Ønsker du å benytte betalingsgiro, tar du med deg 
denne og betaler så fort som mulig etter turen.
Du kan også betale over nettbank – husk da å 
merke innbetalingen med navn, koienavn og 
løpenummer fra protokollen. NB! De som har 
forhåndsbooket plass får tilsendt faktura – Ikke 
betal inn på RTs konto!
Har du forhåndsbooket plass skriver du reserva-
sjonsnr. eller at du har bestilt på forhånd om du 
ikke husker nummer. 
Betalingsfrist er 14 dager etter besøk.
Purregebyr kr. 50,–.
Medlemmer har fortrinnsrett.
Medlemmer har fortrinnsrett på sengeplasser, og 
medlemmer over 60 år har fortrinnsrett fremfor 
yngre. Familier med barn under 12 år som er med-
lemmer har også fortrinnsrett. Ingen behøver å 
vike plass hvis beskjed ikke er gitt innen kl. 2000. 
De som har forhåndsbooket og betalt for plass 
på koia har uansett fortrinnsrett til sengeplass. 
Lakenpose eller sovepose må brukes i sengene.

tillitsvalgte 2010–2011
Karsten Lien, leder
Heradsbygdveien 151, 
3518 HØNEFOSS 
Tlf.: 32 14 42 11 - 909 99 867
Kjersti Hovland, nestleder
Vangsveien 32, 3514 HØNEFOSS
Tlf.: 32 12 39 28 - 986 62 436
Magnus Karge, sekretær
Sigurd Ribbungs vei 1, 3530 RØYSE
Tlf: 944 85 048
Karin Solberg, styremedlem
Hov allè 17c, 3515 HØNEFOSS
Tlf.: 958 80 826
Erik Lunde, styremedlem
Bergveien 8, 3518 HØNEFOSS
Tlf.: 934 39 324
Finn Granum, varamedlem
Færdenbakken 7,3514 HØNEFOSS
Tlf.: 32 13 34 17 - 411 61 033
Rune Thorsen, varamedlem
Sundgt. 36, 3510 HØNEFOSS
Tlf.: 32 12 76 78 - 905 77 811
Elfrid Akre Bækø, varamedlem
Holleiaveien 244, 3533 TYRISTRAND



turmat
Gamle svarten

1 tortilla-lefse
1-2 skiver salami eller annen salt pølse
1-2 skiver gulost
Litt ketchup
Litt sennep
Krydder som f eks oregano eller basilikum
Sprut litt ketchup og/eller sennep på tortilla-lefsa.

Legg ost og salami oppå sammen med litt valgfritt 
krydder.
Rull sammen og steik på glørne på bålet til osten er 
smeltet. Snu ofte!
Kan også steikes i panne.
Kjempegodt!

Alternativt innhold:
Ost og pesto
Ost og skinke + krydder   

Kjersti Hovland
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leder
Jeg ble valgt til styreleder i Ringerikes Turistforening på årsmøtet i 
mars 2011, etter å ha vært med i styret i tre år. Selv om en god del av 
medlemmene i foreningen kjenner meg, kan det sikkert være greit å 
si noen ord om meg selv.

Jeg er 55 år, oppvokst på Sokna, og jeg har vært medlem av DNT/
RT siden 1975. Jeg er gift, har to voksne barn og bor i Heradsbygda, 
og jeg jobber i Statens kartverk. Jeg meldte meg inn i DNT fordi jeg 
var glad i naturen, og fordi jeg mente DNT var en viktig organisasjon 
for å styrke naturvernet. Etter hvert har det blitt andre temaer jeg 
mener også er viktige for DNT, men fortsatt er natur- og miljøvern 
svært viktig. I tillegg synes jeg kulturvern, helse og integrering er 
sentrale ting å jobbe med for DNT.

2011 har vært et svært aktivt år for RT. For det første har vi det som 
er knyttet til turer, koier, stier og andre aktiviteter. Det er dette som 
er og fortsatt vil være kjerneområdene for RT. Av ting som spesielt 
kan nevnes i året som har gått, vil jeg trekke fram arbeidet med boka 
40 trivelige turer på Ringerike. Fem av våre engasjerte medlemmer, 
som for øvrig alle er pensjonister, har sammen med daglig leder 
bidratt til at vi har fått ei flott turbok i området vårt. 

I løpet av året har det blitt gjort en betydelig dugnadsinnsats med 
den nye Fønhuskoia ved Strøen i Vassfaret. Grunnarbeidene har 
blitt gjort, veien er oppgradert, og ikke minst er det flotte stabburet 
fra Begnadalen flyttet opp og gjenreist. Når det gjelder sikringsbua 
ved Storekrakkoia, er bygginga blitt utsatt fordi saken har tatt mye 
lenger tid hos fylkesmannen i Oppland enn vi først trodde. Men 
etter en befaring nå i høst, er vi enige om alt knyttet til oppføringen 
av sikringsbua.

Muligheten for fiske for de som benytter seg av Buvasskoia, har vært 
en vanskelig sak gjennom flere år. Gjennom to møter med flere av 
grunneierne rundt vannet, har vi nå fått avklart at vi kan få lov til å 
fiske i vannet. Detaljer rundt dette vil vi komme tilbake til i løpet av 
første halvår 2012.

RT tiltrekker seg stadig flere medlemmer. Vi hadde et berettiget håp 
om å nå 2 000 medlemmer i løpet av 2011. Så langt ser det ut til at vi 
mangler noen. I tillegg må vi avklare hvor mange medlemmer vi må 
avgi til våre nye naboer i nord, DNT Valdres. Vi benytter anlednin-
gen til å ønske det nyeste medlemmet i DNT-familien lykke til!

Året 2011 har hatt mange tilbud til medlemmene, og tilbudene har 
blitt utvidet til nye grupper. Vi har inngått partnerskapsavtale med 
Buskerud fylkeskommune om folkehelsefremmende arbeid. Fokus i 
denne avtalen er barn og unge og innvandrere.

For ett år siden diskuterte vi å etablere oss i andre lokaler enn de vi 
har i Fossveien. Vi valgte etter mye diskusjon å forlenge leieavtalen 
for lokalene med ett år, og vi har nå forlenget avtalen ytterligere 
med to år. Pga. stor aktivitet, ikke minst med de to byggeprosjektene 
nevnt over, vil vi ikke bruke krefter på å flytte inn i nye lokaler nå.

På årsmøtet i 2012 skal vi vedta en strategi for RT. Denne ønsker vi å 
gjøre konkret og målbar, slik at den vil fungere som et godt styrings-
verktøy for både styret og daglig leder.

Takk til alle dere som står på for foreningen. Tusen takk for inn-
satsen i året som ligger bak oss! Nå skal vi alle glede oss til det som 
kommer til å skje i 2012 – et år som blir svært spennende for RT!

Karsten Lien
Styreleder Ringerikes Turistforening
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nye koster på 
Buvasskoia
i 2007 var Bjørn ellingsen og Janne Marit 
hagen deltakere på Vassfarturen til ole-Martin 
høgfoss. hvordan ting skjedde, får kanskje 
være en privat hemmelighet, men nettopp der 
«villmarka suser» ble de et par, og ole-Martin 
påberoper seg å ha en finger med i spillet.

tekSt: per h. StuBBraaten

Vi møter Bjørn og Janne Marit i eneboligen på Oddli. Rundt 
oss stavrer lille Ingrid Marie (1 ½ år) og prøver å delta i sam-
talen. Bjørn forteller at han er ekte ringeriksgutt med mes-
teparten av oppveksten på Tyristrand og Holleia som tur- og 
jaktområde. Han deltok på flere turer som fjellsportgruppa 
arrangerte, og lykke over all lykke… Janne Marit er trøn-
derjente fra Levanger. Hun har arbeidet som ergoterapeut 
på Ål, seinere på Lillehammer, og er i dag ansatt i Jevnaker 
kommune. Hun elsker turlivet, og med hennes geografiske 
bakgrunn er det ikke noe vær som skremmer.

På Buvasskoia har Anton Brekka gjort en flott jobb i mange 
år, så koia er i utmerket stand. Men nå ønsker han avløsning. 
Siden Buvasskoia ble base for Barnas Turlag, er det investert 
i mye nytt utstyr. Gapahuk er bygd og fast natursti er satt 
opp. Etter at eiendomsforholdene rundt koia nå er avklart, 
kan også det planlagte båthuset realiseres. 

Det var altså ikke vanskelig for Bjørn og Janne Marit å takke 
ja til vervet som koiesjefer. De er skikkelig fascinert av 
naturomgivelsene ved Buvatn og gleder seg til å overta en 
gang i løpet av 2012. I RT håper vi at de unge koiesjefene 
vil tiltrekke seg andre turglade barnefamilier. Lykke til med 
vervet!

Lørdag 19. 
mars dro 
Jørgen, 
Magnus og 
Arne på tur 
til Vikerfjell 
for å bo ei 
natt i snøen.

tekSt: 
 ViBeke tJøM

Dessverre var 
det ikke flere 
ungdommer 
enn Jørgen 
som ønsket å 

benytte seg av dette turtilbudet fra DNTung Ringerike denne 
gangen.
Vi tre rusla fra indre parkering ved Vikerkoia og fant 
en egnet plass for graving av kantgrop sør-vest for 

Svartjernskollen, ca 900 moh. Været var varmt og godt, det 
minnet mye om påske.
 Mens vi gravde, kom månen opp over Bjoneskauen. Et fan-
tastisk syn; stor og oransje og den største på 18 år! Det måtte 
bli en kveldstur i måneskinnet før vi krabbet ned i sovepo-
sene og sovnet til et behagelig lys fra stearinlyset.
 Søndag morgen strålte sola igjen og vi nøyt frokosten på vår 
utgravde veranda. Snøen var fin å forme og vi laget sitte-
benk og bord på verandaen vår.  Etter frokost gikk vi opp på 
toppen av Svarttjernskollen, 1054 moh. Det blåste frisk bris 
der oppe så vi fortsatte rakst videre etter en kort fotoseanse. 
Magnus måtte vende nesa hjem da, mens Jørgen og Arne 
gikk en fin tur øst og nord for Venekollen og opp til den store 
steinen ved Steintjern. Det var morsomt å renne på ski, men 
litt utfordrende fordi det varierte mellom skare, fokksnø, 
fokkskavler og løs snø. 
Tilbake ved snøboligen vår spiste vi lunsj, pakka sammen og 
rusla ned til parkeringa.
Turen ble vellykket, og vi håper på flere deltakere neste år.

Jørgen, Magnus og Arne.

Snøhuletur dntung ringerike 19.-20. mars 2011
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tekSt: per h. StuBBraaten

Ringerikes Turistforening har i samar-
beid med Buskerud Fylkeskommune 
påtatt seg oppgaven med å få våre nye 
landsmenn med annerledes kulturbak-
grunn UT PÅ TUR. 
Dette er et forsøk på aktiv integre-
ring, samtidig som det skal gi positiv 
helseeffekt.
I 2011 arrangerte RT turer for frem-
medkulturelle i Hønefoss. Her møtte 
det i snitt 10-15 personer, mens en tur 
til Hovinkoia ikke fikk noen deltakere.
Vi har møtt Parviz Salimi som er ansatt 
i Røde Kors med integrering som 
hovedoppgave. 
Han har tidligere vært ansatt i FN og i 
Røde Halvmåne (muslimsk Røde Kors). 
Han er kurder fra Iran, gift og har en 
sønn på tre år. Parviz snakker brukbart 
norsk, er utadvendt og lett å kommuni-
sere med. Han er medlem av RT og har 
deltatt på flere av fellesturene våre. 
Hvorfor er det så vanskelig å få med seg 
innvandrere ut på tur, Parviz?
I fremmedkulturelle kretser er ikke tur-
gåing noen tradisjon. Bålbrenning eller 
grilling føles f. eks. som en merkelig 
skikk. Mange mangler også sportsklær 
til aktivt friluftsliv eller de har ikke lært 
å kle seg etter årstidene. At man blir 
friskere og får bedre helse av å gå på 
tur, virker nesten absurd for noen.
Er det ikke mulig å endre innstilling, 
mange har jo etter hvert blitt norske 
statsborgere? 

Dette er ingen enkel oppgave, og inn-
vandrere er heller ikke noen ensartet 
gruppe. Vi har opp til hundre nasjonali-
teter på Ringerike – med ulike språk og 
religioner. For eksempel har kurderne 
tre språk, jeg kan to av dem. Selv om 
alle går på norskkurs og lærer å forstå 
norsk, er det likevel vanskelig å skape 
kontakt innvandrergruppene imellom 
eller mellom etniske nordmenn og inn-
vandrere. De fleste innvandrere føler 
seg først og fremst knyttet til sin egen 
familie og etniske gruppe, og de har 
problemer med å etablere et nettverk 
utenom dette. Og det er jo nettopp 
et norsk nettverk sammen med gode 
språkferdigheter som avgjør om du får 
jobb eller ikke.
Hvordan jobber du selv for å få til bedre 
integrering på Ringerike?
Jeg har kontakt med alle minoritets-
gruppene, og det er en stor fordel 
at jeg kan snakke persisk (farsi) og 
arabisk ved siden av kurdisk, engelsk 
og norsk. Jeg prøver å få alle etniske 
grupper med på felles arrangementer, 
og her har Mangfoldfestivalen betydd 
mye. Arrangementene må ikke virke 
kulturelt støtende på noen grupper, 
for eksempel må ikke kristne symboler 
dominere.
Har du selv akseptert de norske skikkene?
Jeg er medlem av 17. maikomiteen, og 
16. mai får jeg med meg mange på ryd-
dedugnad som er en spesiell norsk tra-
disjon. Ellers er jeg medlem av mange 

foreninger og har etter hvert lært meg 
å sette pris på norske tradisjoner. Jeg 
har til og med fått smak på hytteliv og 
har overnattet på Turistforeningens 
koier. 
Hvilket inntrykk har du fått av Ringerikes 
Turistforening?
Det er veldig positivt. Jeg synes 
turgåing i regi av RT er et flott tilbud, 
som jeg håper at flere med innvan-
drerbakgrunn vil delta i. Tilbudet er 
absolutt helsefremmende (både fysisk 
og psykisk), og samtidig en aktiv form 
for integrering hvor folk med ulik bak-
grunn møtes og blir bedre kjent.

Møte med parviz Salimi – 
fremmedkulturell kontakt

Postboks 24, 3502 Hønefoss – Tlf. 32 17 97 00 – www.honefossbank.no

OPPRETTET 1876 – din trygghet

Banken for de turglade

www.honefossbanken.no

Besøksadresse:

Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 Hønefoss
Tlf. 32 17 97 99
Faks 32 17 97 91

Postadresse:

Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 Hønefoss

E-post: post@honefossbank.no



Suksess for rts nye turbok

SkauleiSpoSten – ringerikeS turiStforeningSide 6

w w w . h e d d a . n o   •   t l f  6 1 3 4 9 7 8 0  

HEDDA byggEr FønHuskoiA For 
ringErikEs TurisTForEning

Med over 30 års erfaring har vi  
aldri bygget to like hytter.

tekSt: per h. StuBBraaten

”40 trivelige turer på Ringerike” har fått en hyggelig mottakelse, og 
ved årsskiftet er salgstallet  i ferd med å runde 1000 eksemplarer.  
Hvem hadde trodd det for ett år siden da RT fikk en henvendelse fra 
forlaget Vett &Viten om å skrive ei turbok? Det fantes jo allerede ei 
bok med samme tittel. Vi lot oss imidlertid overbevise om at det var 
behov for ei ny bok med fyldigere turbeskrivelser og bilder, samt en 
friskere layout.
Det meldte seg seks skribenter, og etter et par samarbeidsmøter med 
”damene våre” i Vett&Viten, kom vi i gang.  Under skrivingen følte 
vi ofte behov for å teste ut turtraseene, men det var ikke alltid like 
lett å observere detaljene på snødekt mark. Dessuten ønsket vi å ha 
sommerlige bilder til fotturene og sykkelturene. Resultatet ble at mye 
arbeid gjensto til våren, en tid hvor det ellers er nok å gjøre.
 Vi ”forfattere” sto virkelig på i disse vårmånedene, og sjelden har 
noen jobbet så iherdig uten personlig kompensasjon. Derimot får RT 
en prosentandel for hvert solgte eksemplar. Det tok mye tid å skaffe 
bakgrunnsopplysninger til hver tur: Vi leste natur- og kulturfaglig 
stoff, og ikke minst mange lokalhistoriske kilder. Noen ganger ble det 
et problem å vite hva som var korrekt, når kildene sprikte.
Gruppemøtene kunne til tider bli vel intense, men alt i alt rommet 
denne perioden mye mer samarbeidsglede enn irritasjon. Planen var 
å få ut boka til Ringeriksdagen, 3. september, og det greide vi med et 
nødrop.
Den beste reklamen har vi fått fra turgåerne som har lest boka og 
”prøvd” ut turene. 
Mange av disse har gitt begeistrede tilbakemeldinger.
GOD TUR til alle som vil teste ut de mange trivelige turene på 
Ringerike!
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Endelig! Den lenge planlagte turen opp eller ned 
den sagnomsuste Mørkridsdalen. Værmeldingen 
var god og de to gamlingene hadde ordnet seg fri 
tre-fire dager. Planlegging er viktig og en hyggelig 
oppbygging til turen. 

tekSt og foto: finn granuM

1. dag: Biltur fra Hønefoss til Mørkrid i Skjolden. Med 
støvler og sekk tok vi fatt på en ikke ubetydelig stigning opp 
til Åsetevatn. Lia er bratt og frodig. Her er det store gamle 
trær, og elva dusjer vegetasjonen. Her ligger Drivandefossen. 
Alle fosser er fantastiske, men denne er helt spesiell med en 
irrgrønn gressvoll foran. Det er temmelig varmt oppover, 
men så er det ”drømmesti” langs Åsetevatn til Fast. Vi hadde 
et kalenderbilde i hodet, og Fast skuffet ikke, to små hytter, 
fulle av folk. Det ble kveldsmat og nogo attåt, og den sedvan-
lige gjennomgangen av dagen og turen. 

2. dag: Vi gikk tilbake til Åsete-setrene og over til øvre del av 
Mørkridsdalen for å tråkle den opp til  Arentzbu . ”Kvitene” 
var overkommelige nettopp da, men i flom er de ikke greie 
og kan passe godt til navnet. Her finnes det to hytter, og 
trette og fornøyde fotturister strømmer inn.  De to RT- gam-
lingene blir som unggutter da 5 Gaupnejenter slår seg til hos 
oss, akademikere og byråkrater, og sannelig en jordmor også. 
Det ble en fin kveld.  

3.dag: Mørkridsdalen på langs. En lang og fin opplevelse. 
Passelig temperatur, og med ”Storen” midt imot, så kunne 
ikke dagen startet bedre. Nedover til Dalen er det som i jun-
gelen, alle slags trær og vekster, lummert og fuktig. Gresset 
er mannshøyt, og stien slynger seg nedover som en drøm. 
Dalen ligger i hjertet av Mørkridsdalen. Her har det 
vært bosetning og seterdrift. En stor prærieslette fyller 
dalen og gamle trehus og steinhus liggende rundt. 
Buskaper beiter fredelig, en sann idyll, mat og lufting av 
sokker. Her treffer vi en lidenskapelig Mørkridselsker. 
Her går han alltid og finner stadig noe nytt, han skri-
ver og fotograferer og filmer. Ingen dal er finere.                                                                                                                                      
Utover dalen er det boplasser og kulturlandskap. Elva er av 
og til stille, og så blir den vill igjen. 
Fredrik Arentz gikk mye i disse trakter, men det var i 
Utladalen han gikk sin siste tur i 1914.  Vi husker Claus 
Helberg hadde en film om den historien på NRK. Han 
hadde leita opp noen slektninger, og sammen gikk de opp til 
Arentzbu. Den filmen inspirerte oss til denne turen. 
Det ble den komplette tur..                                                                                          
Terningkast 6 eller for å si det med Juan Antonio Samaranch: 
«Best ever».

Hilsen Finn og Kjetil

to gamlinger i Mørkridsdalen



tekSt og Bilde: erik lunde

I sommer gikk turen til deler av Nord-Vestlandet.
Med stopp på Finse for stegjern-tur på Blåisen, Avdal gård 
med Vettisfossen og overnatting i Loen, gikk endelig turen 
utover mot Nordfjord og til Måløy, hvor vi fikk oppleve 
Selje og Vestkapp før vi pakka for turens mål; Hornelen på 
Bremangerhalvøya, beskjedne 854 meter over havet.
Vi våknet til praktvær, 20 grader og vindstille. Fra Måløy 
er det ferge over til Bremanger hvor vi hadde planlagt den 

nordre av to stier som går opp mot toppen. Vi parkerte ved 
ei lita kirke og gikk sammen med en del andre, bl a noen 
nederlendere, i passe bratte lier i frodig terreng i en stor bue 
mot toppen. Og – for en fantastisk natur og utsikt, det var 
nesten ubeskrivelig. Det ble mange stans for å suge inntrykk 
og til fotodokumentasjon. Vi var ute i ni timer på en ca 600 
m horisontal forflytning, i dag hastet det ikke. Veldig spesielt 
å sitte på kanten og se ned på skip nesten en km under oss!
Store deler av toppen består av konglomerat som vi også 
finner på Krokskogen.
Vi anbefaler denne turen på det varmeste, men ikke i dårlig 
vær. Vi hørte noen skrekkhistorier fra lokalbefolkningen i 
Måløy. Høydeskrekk kan også legge en demper på turen!

Hilsen Ragnhild og Erik

en spesiell topptur på Vestlandet

«Dette er kanskje Nord-Europas høyeste sjøklippe»
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www.ringtf.no
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Nødplakaten redder liv!

STATENS KARTVERK

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

«Hvor er dette bildet tatt?»

Hint: Fotografen står mellom 2 greie ørretvann.
Premiering: 2 overnattinger på valgfri koie i RT!
Forslag sendes til Erik Lunde:  erilun2@online.no

leserkonkurranse -  hvor i all verden?
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tekSt og foto: kaare fleten

Den guidede molteturen på Høgholleia var annonsert til 
torsdag 28. juli. Kun de første seks som meldte seg ville
få være med. En russisk kvinne meldte seg på allerede 2. feb., 
mens nestemann ble påmeldt 29. mai. Først på en fellestur 
den 14. juni kom det tre nye påmeldinger. Samme kveld 
meldte den 6. og siste deltager seg, som også ønsket å ha med 
mannen sin. Han fikk reserveplassen. Senere trakk den 
russiske kvinnen seg. Etter en prøvetur på høyder rundt 200 
meter registrerte turleder at moltene var tidlig  modne i 
2011. Etter en ringerunde ble turen fremskyndet til søndag 
24. juli. Natt til søndag bøttet det ned med regn. Mørke skyer 
og tordenvær så ut til å ville frarøve oss turen. Fem perso-
ner, pluss turleder kjørte  likevel inn mot Lutvollen. Det var 
ingen andre biler på parkeringen.
Etter nesten en times gange etter blåmerkaen sto vi i den 
første  moltemyra. Nå var det turleder måtte lage spillere-
glene for plukkingen. De i alt 13 myrene vi besøkte ble likelig 
fordelt, slik at to og to fikk myra for seg selv.
Myra ved Klomshue ble tildelt en enkeltperson, men for at 
vi skulle komme videre måtte de andre hjelpe til, slik bildet 

viser. 
Veien videre gikk skauleis og da vi nærmet oss den gode 
”bortgjemtmyra” stoppet turleder. Nå var det viktig at delta-
gerne rekognoserte, slik at de kunne kjenne seg igjen senere 
år. I det vi inntar myra, dukker Holleias mest iherdige molte-
plukker opp rett foran oss. Turleder måtte fortelle at den som 
kommer først skal få beholde myra og at vi måtte gå videre. 
Bare plukk dere, jeg er bare ut med fuglehunden min i dag. 
Vi hadde gråvær og fint plukkevær. Kun to ganger brukte vi 
regntøyet i litt duskregn. Det ble to fine spisepauser. Ved den 
siste myra lette vi etter et kvartsskjerp som ble brukt som 
våpenlager under 2. verdenskrig. Vi gikk vestover og traff en 
annen blåmerka sti som førte oss tilbake til bilene. Etter 5,5 
t med 1 liter molte til hver, kom regnet. Det var svært bløtt i 
myrene, men vi hadde en morsom og trivelig tur. Torsdag 28. 
juli dukket det opp to nye molteplukkere, men de hadde ikke 
lest annonseringen nøye nok. Noen ny sjanse blir det ikke. 
Dette var siste langtur etter ca 48 år på Høgholleia.

Turleder Kaare Fleten

en morsom moltetur
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lørdag 28. januar. 
Isklatring. 
Isklatring på Ovnerud sammen med DOT. Alle 
som har lyst til å prøve, er velkomne. RT har noen 
stegjern, seler, isøkser, hjelmer og taubremser, 
men de som har eget utstyr, tar med dette. Avreise 
fra Tippen kl 0945. Koordinator er Atle Bergsrud, 
tlf. 90 09 33 02.

tirsdag 31. januar. 
Skitur til Lerbergsetra på Holleia.                                                                       
Turen går fra P-plass ved Engelen og inn til 
Lerbergsetra, som er ny Skauleispost. Herfra går vi 
til Aklangen og skiløypa tilbake til Engelen. Kartet 
er turkart Holleia-Krokskogen, og vi reiser fra 
Tippen i privatbiler kl 1000. Turleder er Brit Olaug 
Monserud som har 
tlf. 32 11 03 92 eller 90 97 41 69.

Søndag 5. februar. 
Kom deg ut-dagen. 
Se annonse i Ringerikes Blad eller vår nettside 
www.turistforeningen.no/ringerike.

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

Søndag 12. februar. 
Skitur på Vikerfjell. 
Vi går opp Fjelldalen og kanskje vi også graver en 
snøhule? Dette blir en tur med vekt på det å være 
ute om vinteren, og vi tenner bl.a. bål for å grille 
mat og kose oss ute. Ta med godt vinterutstyr, ski/
staver, mat og drikke. Oppmøte Ringerike Vgs. kl. 
1000 for felles transport. Maks 10 deltagere. Kart: 
Vikerfjell. Påmelding innen 6.2. til Vibeke Tjøm, 
tlf. 92 66 48 25.

tirsdag 14. februar. 
Skitur på Krokskogen. 
Vi legger skituren innover til Greinihytta ved 
Greinåsen på østsiden av Lommavassdraget. Vi 

kjører inn til Tverrelva, parkerer og kommer oss 
over elva. Her tar vi skiløypa et stykke opp mot 
Myrsetra, så innpå den gamle kjerreveien sydover 
til Soterud og videre til Greinihytta. Dette var 
veien som gikk fra Monsebråtan og sydover til 
Lommedalen, og som Fuglesangfamilien brukte 
sommer som vinter da de holdt til på Myrsetra 
fram til ca. 1945. Tilbake tar vi den såkalte 
Løvenskioldveien opp til Tverrelva. Frammøte 
på Tippen kl 1000 eller ved bommen på veien til 
Retthellsetra kl 1030. Husk 20 kr. til bommen i 
Dronningveien. Turleder er Finn Abildgaard, tlf. 
32 15 81 76, som møter her. Kart: Turkart 
Holleia-Krokskogen.

Søndag 19. februar.  
Skitur Holtefjell. DOT.
Grøllarunden med topptur til Surtvarden 
(ca 14 km). Oppmøte på parkeringen foran 
Hoensvannshotellet ved Hoensvannet i Øvre Eiker 
(bomvei) kl 1000. Samkjøring opp til mindre 
parkering ved Dalsetra, ev. gå opp hvis glatt føre. 
Lunsj på Surtvarden, hvis vind lenger nede i ter-
renget. Ta med niste og varm drikke. Vanskegrad: 
Noe krevende. Tidsbruk ca. 5-6 timer. Turleder er 
Anja Lena Jordahl. Kontakt Vibeke Tjøm på tlf  92 
66 48 25.

tirsdag 28. februar. 
Skitur i Vestre Gran. ST.
Turen starter fra det vesle langrennsanlegget ved 
gården Kittelsrud øst for Grymyr. Vi går østover 
i gode løyper gjennom skogholt og over snødekte 
engstykker fram mot Buhammaren, en av Grans 
høyeste topper (549 moh). Vi skal ikke opp på 
toppen, men kretser rundt den i en fin rundløype 
før vi går tilbake til Kittelsrud. Kartet er Gran 
1815 I. Frammøte på Tippen kl 0930 eller på 
XY-stasjonen i Haugerenga på Jevnaker. Her møter 
turleder Arnhild Ballangrud som har tlf. 61 31 11 
37 eller 94 27 91 13.

tirsdag 6. mars. 
Eventyrstund ved Kolltjern på Ringkollen. BT.
Barnas Turlag inviterer alle, barn, ungdom og 
voksne til en stemningsfull eventyrstund ved 
Kolltjern. Vi lager bål, vi griller pølser og serverer 
varm saft og kaffe (spanderes av foreningen). 
Her kommer det til å skje litt av hvert skal vi tro 
eventyrfortelleren Axel. Husk godt med klær og 
sitteunderlag. En hodelykt kan også være kjekt 
å ha med seg. Vi møtes ved Kolltjern kl. 1800. 
Løypa fram til Kolltjern blir merket med fakler like 

ved parkeringsplassen der skiløypa til Mosjøen 
krysser vegen. Alternativt kan du følge løypa fra 
parkeringsplassen på Ringkollen eller lysløypa fra 
Ringkollen. Kart: Oslo Nordmark vinter. Se for 
øvrig annonse i Ringerikes Blad. Mer informasjon 
kan du få hos Axel Holt, tlf. 99 61 22 22 eller hos 
Karin Solberg, tlf. 95 88 08 26. 

fredag 9.-søndag 11. mars. 
Skihelg på Vassfarkoia. RT.
Arne og Kjetil inviterer RT, DOT og Hadeland 
Turlag som vanlig til en skihelg på Vassfarkoia. Det 
blir dagsturer i området. Været og føret bestemmer 
lengden på turen, men vi har ønske om å komme 
til Harehopp. Sosialt samvær begge kveldene. Full 
pensjon kr. 900,00
Deltakerne tar med seg dagstursekk, termos, 
egne varme klær og sovepose/ lakenpose.                                                                                                                             
Kart: Sør- Valdres eller fritidskartet til Flå kom-
mune. Påmelding til Arne Holth 95 92 88 11 eller 
Kjetil Sudgarden 93 43 78 60 innen 1.mars 2012. 
Avreise fra Tippen kl 1700.

lørdag 17.-søndag 18. mars. 
Snøhuletur Vikerfjell. DNTung.
Bli med og grav din egen snøhule for en natt ute i 
snøen. Vi kjører til Vikerkoia og går et lite stykke 
på ski for å finne et egnet sted for å grave snøhuler. 
Ta med godt vinterutstyr, ski/staver, spade, mat og 
drikke. Oppmøte Ringerike Vgs. kl. 1100 for felles 
transport. Påmelding innen 12.3. til Vibeke Tjøm, 
tlf. 92 66 48 25. Maks 10 deltagere. 
Kart: Vikerfjell. 
                              

tirsdag 20. mars. 
Vårskitur på Vikerfjell. ST.
Turen går fra Lykkrosmyra opp til Tjernsringen. 
Føret bestemmer turens muligheter. Kart: Turkart 
Vikerfjell. Avreise fra Tippen kl 1000 i privatbiler. 
Turleder er Erik Monserud som har tlf. 32 11 03 92 
eller 90 63 48 68.

onsdag 28. mars. 
Årsmøte i Ringerikes Turistforening. RT.
Begynner kl 1900, se annonse i Ringerikes Blad 
eller www.turistforeningen.no/ringerike .

Søndag 15. april. 
Tur for fremmedkulturelle landsmenn. RT.
Se Ringerikes Blad eller 
www.turistforeningen.no/ringerike. 

TUR– OG AKTIVITETSPROGRAM 2012
ringerikes turistforening
For svært mange av våre turer er frammøtested Tippen. Dette er ved innkjøringen til 
Ringerike Stormarked, på høyre side.

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNTung Seniorgruppa
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onsdag 18. april. 
Bytur i nordre bydel. RT.
Vi starter fra parkeringsplassen ved Glatved/
Hønefoss Folkeskole. Turen følger gangstien 
nordover, videre veiene parallelt med Hønengt. 
fram til tidligere Hov gård hvor det i dag bl.a. er 
krisesenter og barnehage. Herfra svinger vi ned på 
Hovsenga, ei idyllisk ”halvøy” skapt av Randselva. 
Hvis været er på vår side, vil vi stoppe og grille ved 
elvebredden. Vi går samme vei tilbake til utgangs-
punktet. Underveis får deltakerne servert rikelig 
med byhistorisk stoff.  Velkommen til en lærerik 
og koselig vårtur. Avgang kl. 1700. 
Turleder er Per H. Stubbraaten, tlf. 90 86 18 79.

tirsdag 24. april. 
Vårtur på Holleia. ST.  
Turen går fra Hjellebråten og nordøstover mot 
Raudkasthøgda, øverst i Mastedalen, videre mot 
brua mellom Svarttjern og Aklangen. Vi rusler på 
fine stier langs Aklangen og ned til Abbortjern og 
Hjellebråten. Kart: Turkart Holleia-Krokskogen. 
Avreise fra Tippen kl 1000 i privatbiler. Turleder er 
Erik Monserud med tlf. 32 11 03 92 
eller 90 63 48 68.

onsdag 2. mai. 
Kveldstur på sykkel om Eggemoen og Viul. RT.
Ut av Hønefoss sykler vi gjennom Hovsmarka, 
forbi Nymoen og passerer Vågård på vei mot 
Eggemoen. Her orienteres det om Tronruds 
utbygging på Eggemoen. Videre krysser vi rv 35 
og sykler til Viul. Herfra fortsetter turen forbi 
Hvalsmoen og tilbake til Hønefoss. Turen er iden-
tisk med tur 8 i ”40 trivelige turer på Ringerike”. 
Turen er stipulert til 3 timer. Bli med på en 
variert og artig vårtur! Frammøte ved Glatved 
parkering kl 1700. Turleder: Per H. Stubbraaten, 
tlf. 90861879.

onsdag 9. mai. 
OPPTUR. Alle.                                                                                                          
Ringerikes Turistforening arrangerer, i samarbeid 
Ringerike Folkehøgskole, OPPTUR for alle 8. 
klassinger i Ringerike kommune. Turen starter ved 
Borger i Haugsbygd og går i kupert terreng fram til 
Fleskerud i Åsa. Her avholdes aktiviteter og uhøy-
tidelige konkurranser for elevene. Alle som deltar, 
har mulighet til å vinne fine premier. Bussavgang 
ved Åsaveien. Ansvarlig person: Daglig leder i RT, 
Vibeke Tjøm, tlf 92 66 48 25.

onsdag 9. mai. 
Kveldstur til Portåsen med DOT Fjellsport.
Start kl 1800. Lokal koordinator er Axel Holt, 
tlf. 99 61 22 22.

lørdag 12. mai og 
søndag 13. mai. 
Pilegrimshelg. RT og Hadeland Turlag. 
Vi viderefører i år det vellykkede samarbei-
det mellom Hadeland Turlag og Ringerikes 
Turistforening og tilbyr en felles pilegrimshelg. 
Det er ekstra hyggelig om dere greier å delta begge 
dagene.

lørdag 12. mai: 
Ringerike.
Turen følger pilegrimsleden mellom Tanbergmoen 
og Hole kirke, ca 7 km. Vi velger å gå sørover pga 
den fantastiske utsikten over Ringerike, og det 
er dessuten hyggeligere å gå mot sola. Området 
er uvanlig rikt på kulturhistorie og interessant 
naturhistorie. 
Vi passerer Norderhov kirke; ingen steder 
på Ringerike rommer mer dramatikk. Videre 
vandrer vi sørover forbi gamle Berger skole 
som har en nokså spesiell leieboer. Spennende! 
Pilegrimsleden passerer mellom Mo gård og 
Motjernet, kjent fra Jørgen Moes barnebok ”I 
brønnen og i tjernet”. Her tar vi kaffepause og 
frisker opp gamle kunnskaper.
Turen dreier nå gjennom Mosmoen fram til 
Svingerud. Den siste etappen følger bygdeveien 
fram til Hole kirke. Vi sørger for skyss tilbake 
til utgangspunktet. Frammøte ved Norderhov 
kirke kl 1030. Herfra transporteres vi opp på 
Tanbergmoen hvor turen starter. Turledere er Per 
H. Stubbraaten, tlf. 90861879 og Axel Holt, 
tlf. 99612222.

Søndag 13. mai: 
Hadeland.
Dagens pilegrimsvandring starter ved Heier, 4 km 
nord for Sløvika i Jevnaker, og følger Olavsvegen 
den siste mila fram til Granavollen. I begynnelsen 
vil turen veksle mellom skogsområder og kupert 
kulturlandskap. Flere steder har storflott utsikt 
mot Randsfjorden. Etter hvert åpner terrenget 
seg og vi vil oppleve det typiske hadelandske 
kulturlandskapet med øst-vestgående rygger i land-
skapet. Underveis passerer vi atskillige fornmin-
ner. Turen er på ca 10 km. Frammøte på Tippen 
kl 1000. Reiseledere:  Per H. Stubbraaten, tlf. 90 
86 18 79 og Axel Holt, tlf. 99 61 22 22. Direkte 
frammøte ved Heier kl 1100. Info:  Per Røssum, 
Hadeland  Turlag,  tlf 45 76 80 92.

 
lørdag 12. mai. 
Klatring. FRT.
Klatredag på Hyggen vest sammen med DOT. Det 
blir klatring fra grad 3 til 7. Det settes opp topptau 
slik at folk kan få prøvd litt av hvert. De som har 
egne klatresko, tar dem med, ellers går det ganske 
greit med fjellstøvler. Avreise fra Tippen kl 0945. 
Ta med mat, drikke og sitteunderlag. Se http://
solbakken.files.wordpress.com/2010/09/hyggen-
vest-fc3b8rer-oppdatert2.pdf. Turkoordinator er 
Atle Bergsrud, tlf. 90 09 33 02.

Søndag 20. mai. 
Gårdsbesøk på Øvre Johnsrud, Veme. BT.
Bli med på gårdsbesøk og se på nyfødte lam og 
kaniner i deres rette element. I tillegg blir det akti-
viteter som steking av sveler, natursti, toving av ull 
m. m. Ta med mat og drikke – bål er tilgjengelig 
for grilling. Oppmøte på gården Øvre Johnsrud 
kl 1200 til 1500. Nærmere informasjon hos Guro 
Johnsrud på tlf. 45 22 17 24.

Søndag 20. mai. 
Kjøsterudjuvet-Drammens canyon. DOT.
Oppmøte på p-plassen ved Drammen Skisenter/
Arontunet på Åssida kl 1000. Vi går turveien bort 

til Kjøstrudjuvet og opp det såpennende canyonet. 
På veien forteller turleder litt om historien til 
juvet, og om hvordan det har blitt dannet. Ta på 
vanntett fottøy og ta med regnbukse og –jakke 
pga vannsprut. ”Klatring” i leider på skrått 
svaberg underveis og ganske steinete, men veldig 
spennende. Ta med mat og drikke som nytes ved 
Gamledammen på toppen. Årets første bad? På 
tur ned kan man enten gå på siden av juvet, eller 
kanskje ta turheisen ned, noe som gir en fantastisk 
utsikt.Turledere er Jørn R. Svennæs og Harald 
Bjerke. Lokal koordinator er Ingrid Nordgård, 
tlf. 98 04 72 15.

tirsdag 22. mai.  
Rundtur i Oppenåsen. ST. 
Turen går til Midttjern og tilbake over Oppenåsen 
med gamle fornminner. Kart: Turkart Holleia-
Krokskogen. Turleder er Erik Monserud, stadig 
vekk med tlf. 32 11 03 92 eller 90 63 48 68.

onsdag 23. mai. 
I bergmannens fotspor. KOT.
Oppmøte på Kirketorget i Kongsberg kl 1730. 
Turledere er Bjørg Dahlviken, tlf. 92 25 42 12, 
Are Hulbekkmo, tlf. 45 61 09 33 og Odd Arne 
Helleberg, tlf. 32 73 11 56. Deltagere fra RT, kon-
takt kontoret eller Finn Granum, tlf. 41 16 10 33.

fredag 25.-mandag 28. mai. 
Hyllegarder i Geiranger. Knivsflå og Skageflå. 
Hadeland.
Kommer på Hadeland Turlags hjemmeside 
1. april.2012.

tirsdag 29. mai. 
Skuterudåsen på Modum. ST.
I 2010 hadde vi tur i dette fine området. Nå skal 
mer av åsen utforskes. Fotturen begynner oppe i 
åsen. Vi skal så bortom DOTs nye ubetjente hytte, 
Koboltkoia, som ligger flott til i gruvemiljøet. 
Ferden går videre i motbakke til Skuterudsetra. 
Her kan vi se steinmurer etter gammel bebyggelse 
og nyte en fin utsikt mot Sigdal og fjellstrøkene 
vestover. Etter en god rast her oppe følger vi  sti på 
vestsiden av Skuterudåsen forbi noen av de gamle 
boplassene vi besøkte i 2010. Herfra går stien opp 
noen bratte bakker til utsiktspunktet Hoggvarden 
som byr på ny imponerende utsikt. Turen 
tilbake til gruveområdet er lett, på god sti og mest 
nedoverbakke. Tilbake på gruvetråkka kan de som 
ønsker det besøke Gruvekroa, Kittelsenmuseet, 
Steinmuseet eller besiktige de store dagbruddene 
her. Man må regne med en fottur på ca. 3 timer 
i alt, for det meste på god sti. Velg godt fottøy og 
regn med både opp- og nedoverbakker. Ta med 
niste for et par ganger og nok drikke. P.g.a. kjøretu-
ren til Modum og mange attraksjoner ved gruvene, 
må du regne med å bruke noe mer tid enn på 
vanlige seniorturer. Avreise fra Tippen kl 0930. 
Deltagere fra Modum kan møte på parkeringsplas-
sen oppe i gruveområdet eller på bensinstasjonen 
på Sysle kl 1015. Turledere er Inger Hvitmyhr, tlf. 
92 01 51 20 og Liv Skretteberg, tlf. 95 25 47 60. 

onsdag 30. mai. 
Kveldstur opp Mørkgonga. RT.
Tradisjonen tro bruker vi siste onsdagskvelden i 
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Migartjernet.  Vi inviterer også DOT-medlemmer 
til denne turen. Returen går om Skardtjern og 
ned Skardveien til utgangspunktet, ferista sør for 
Åsa.  Frammøte ved ferista kl. 1730.  Trenger du 
skyss fra Hønefoss, avtal frammøte på Tippen med 
turlederne Ingrid Nordgård, tlf. 32 12 47 25 eller 
98 04 72 15 eller Axel Holt tlf. 99 61 22 22, e-mail: 
axel@holt.no, seinest innen kl. 2200 kvelden i 
forveien. Kart for turen: Holleia – Krokskogen 
eller Oslo Nordmark Sommer.

fredag 1.-søndag 3. juni. 
Årets Vassfartur. FRT.
Årets Vassfartur, rundtur i vestre del av Vassfaret. 
For åttende året på rad inviterer vassfarpatriot og 
kjentmann Ole-Martin Høgfoss til sommertur 
dit villmarken suser. I år reiser vi fredag 1. juni 
fra Tippen kl 17:30 i privatbiler, via Flå sentrum 
(ta til høyre i rundkjøringa i Flå, kjør på bru 
over elven, ta så til venstre, følg skilt mot Veneli 
og Domfet) frem til starten av natur og kultur 
stien ved Raudfjellsætri (høyspentlinja krysser 
veien like ved der vi skal parkere). Vi går så ca. 
30 min langs stien opp til Vassfarets flotteste 
utsiktspunkt, Likkistefjellet 990 m.o.h. som ligger 
i ”yttersvingen” av dalføret. Her overnatter vi 
den første natten, vi satser på godt vær slik at vi 
kan sove under åpen himmel. Om du vil ha med 
telt / pressenning til gapahuk kan du selvsagt ha 
med det. Vi satser på bålkos og pølsegrilling med 
”noko att`åt”. Lørdag går vi fra Likkistefjellet ca. kl 
09:00. Vi følger stien mot Domfet, svinger ned til 
de gamle boplassene Olsonheimen og Arnebu, tar 
så opp langs Buvasselvi. Her blir det mulighe-
ter for et bad i en flott kulp i elva om ønskelig. 
Vi går videre opp Buvassdalen via Nysætra og 
Bringenhula, før vi går frem til Vassfarets mest 
idylliske vann og sæter, nemlig Strøsli. Her over-
natter vi nederst på vollen, under åpen himmel, 
mens stillheten og roen i Vassfaret siger inn over 
oss. Søndag går vi opp på Nysæternatten 1054 
m.o.h. ned til Juvvollen, herfra kan vi skue ned 
over det dramatiske Buvassjuvet. Videre går vi om 
Buvatnet, Bostjernlii og opp på turens høyeste 
punkt Blåfjell 1154 m.o.h. Videre på sti / vei ned til 
minneplata over Johan Sagadalen, og på vei ut til 
Domfet og tilbake til bileneBåde lørdag og søndag 
må du beregne å gå i 6-8 timer, med sekk inkl. 
eget turutstyr. Deltakerne må ha med egen mat, 
sovepose, liggeunderlag, klær og eventuelt telt til 
overnatting lørdag og søndag. Anbefaler å ta med 
grillpølser til fredag og lørdag kveld, Realturmat / 
brødmat til lørdag og søndag. Pris: Bilspleis T/R. 
Kart: Sør-Valdres utg. 2007. Assisterende turleder 
for 6. gang er Eirik Granum.  Påmelding innen 
tirsdag 29. mai til turleder Ole-Martin Høgfoss, 
mobil: 975 35 103, e-post: ole-m.h@online.no 
Velkommen ut på Vassfartur!

lørdag 2. juni. 
Finneplasser og setervoller på Krokskogen. RT.
Lengde: 16 km  
Tidsbruk: 5 timer pluss pauser.
Stigning: Ingen store høydeforskjeller
Kart: Turkart Holleia-Krokskogen, 
 1:50 000 eller Oslo Nordmark 
 sommer.
Transport: Buss, linje 4/171 Hønefoss-Oslo til  
 Sollihøgda, samme bussrute fra  
 Sundvollen tilbake til    
 Hønefoss.

Tidspunkt: Lørdag  02. juni 2012 kl 0900 
 fra Hønefoss, kl 0920 fra Sunnvollen  
 (Buss) eller fra Sollihøgda kl 1000.

Den bergenske kongevei over Krokskogen mellom 
Lommedalen og Sundvollen ble åpnet i 1805, 
mens ”Nyveien” fra Sandvika over Sollihøgda ble 
åpnet i 1860. Mellom disse hovedferdselsårene 
skal vi følge en blåmerket sti fra Sollihøgda til 
Sundvollen. Underveis kommer vi til setervoller 
som skjuler kulturhistorie, spesielt om finnenes 
innvandring i disse traktene. 

Seterdrift har det vært i uminnelige tider, men 
høydepunktet var på 1700- og 1800-tallet. Da var 
det mer enn 100 setre på Krokskogen. Bernhard 
Herre i ”En jegers erindringer” og Peder Christen 
Asbjørnsen i ”En sommernatt på Krokskogen” 
skildrer hvordan forholdene var på 1800-tallet. Se 
også tur 16.
De første finner kom på 1650-tallet og flyttet flere 
steder inn i seterhus som ikke var i bruk.

Deltagerne fra RT eller naboforeninger inviteres til 
denne turen. Alle tar buss fra Hønefoss 0900 eller 
Sundvollen 0920. Vi rusler først opp til Sollihøgda 
kapell, som rundet 100 år i fjor. Herfra velger 
vi den blåmerka ruta over Kneikasetra. Dagens 
hovedrast vil bli på tuftene av Øvre Steinlausseter. 
Vi vil også ha korte stopper ved Holmevatnet, 
Rønningsåsen og ved Toresplassen/Tapatjern, hvor 
det er mye historie gjemt. Etter hovedrast blir det 
stopp på Kneikasetra, Sørsetra og Kleivstua. Vi 
avslutter med å rusle ned Kleiva til Sundvollen. 
Regner med å bruke rundt 7 timer på turen. 
Dette er tur nr. 22 i boka ”40 trivelige turer på 
Ringerike”. Turleder er Finn Granum, tlf. 41 16 10 
33 og Liv Skretteberg, tlf. 32 12 46 94.

Mandag  4. juni.  
På gjengrodde stier mot Rughaug. ST.
Lengde: 6 km  
Tidsbruk: 2,5 timer 
Stigning: Ingen store høydeforskjeller
Kart: Turkart Holleia-Krokskogen, 
 1:50 000
Transport: Privatbiler fra Tippen til Jonsetangen  
 på Ringkollveien 
Tidspunkt: Tirsdag  05. juni 2012 kl 1000 
 fra Tippen, turstart fra Langtjern 
 kl 1030.

I dag skal vi gå på gjengrodde stier mellom 
gamle hytter. Fra Jonsetangen går vi skiløypa 
mot Ringkollen i 500 m; så finner vi gamle tråkk 
mot Svarttjerna og Rughaug. Her blir det niste 
med utsikt til alle kanter. Ved god sikt ser vi 
Solobservatoriet på Harestua, videre med sola har 
vi Storflåtan, Oppkuven, Ringkollen og Kollern.

Vi legger returen skauleis mot speiderhyttene ved 
Tvetjerna, videre blåmerka sti ned til Fiskebekk 
og veien tilbake til Jonsetangen. Turleder Finn 
Granum har tlf. 41 16 10 33.

onsdag 6. juni. 
Kveldstur opp til Manaskaret med Ola Ø. Hoel.
Vi skal gå fra avkjøring fra E-16 til Elstangen 
boligfelt. Stifinner Ola Ø. Hoel møter her. Turen 
går til værs, vi skal opp ca. 400 m i løpet av ca. 2 
km. Vio leggewr inn en rast med god utsikt fra lia 
nedafor Manaskaret. turen går på gammel setervei 

gjennom Manaskaret, forbi Bleu-steien og på 
nesten flat sti til By-Flaksetra. Vi tar en svipptur 
utom Gjertrussen for å se på utsikten og kanskje 
solnedgangen før vi går tilbake til bilene. Turleder 
har tlf. 91 19 67 39 eller 32 15 93 49. 

8.-10. juni. 
Dugnad Storekrak. Alle.
Vi skal rydde tomta for den nye sikringsbua. 
Kontakt Kjetil Sudgarden, tlf. 93 43 78 60.

9.-10. juni. 
Dugnad Fønhuskoia. Alle.
Kontakt Ole-Martin Høgfoss, mobil: 97 53 51 03, 
e-post: ole-m.h@online.no
Denne helgen blir det bl.a opprydding av kvist 
langs vei og på tomta. Rydding av mer utsikt fra 
tomta. Vedkløyving og vedstabling. Ferdigstilling 
av 350 meter sti fra tomta til parkeringsplass ved 
Strøsveien. Vi arbeider videre med stabburet, 
samt grunnarbeider for koia. Det er helt i orden 
om du kun kan være med en av dagene! Vi starter 
dugnaden hver dag kl. 10 til ca. kl. 17, oppmøte på 
tomta, skiltet til Fønhuskoia fra grustaket ovenfor 
Sandvika langs veien Reset – Strøsdammen (pas-
sering av bommen her er betalt av RT, ta kontakt 
for kjøretillatelse i forbindelse med dugnad). Ta 
med deg egen mat og drikke, sitteunderlag event. 
campingstol. Arbeidsklær etter værforhold. Ta 
med motorsag, ryddesag eller kraftig grensaks o.l. 
om du har. Vi trenger også mye muskelkraft for å 
bære / dra kvist og kratt etter rydding. 

tirsdag 12. juni. 
Tematur på Tyristrand. ST.
Vi besøker området ved Væleren, hvor Ringerike 
Nikkelverk hadde sine smelteovner. Videre følger 
vi en skiløypetrase fram til Grytingsvollen, som 
er de av de eldste setrene på Holleia. Returen 
herfra blir forbi hyttebyen med nydelig utsikt 
over Væleren. Turens lengde er 6-7 km og vi 
regner med å bruke rundt 4 timer. Kart: Holleia-
Krokskogen. Avreise fra Tippen kl 1000. Parkering 
ved Væleren. Turleder er Kaare Fleten, som har 
tlf. 97 41 21 25.

Søndag 17. juni. 
Setertur i Ringkolltraktene. RT.
Frammøte på P-plass ved Damtjern kl 1000, eller 
Tippen kl 0930. Etter Langtjern kommer vi først 
til Håvardsetra og litt etterpå til Ringkollsetra. 
Herfra kan du ta en tur til sjølve Ringkolltoppen, 
det er bare å følge blåmerkinga. Vår tur går 
imidlertid mot Rughaug og videre til Vikseter. Fra 
Storflåtan følger vi vegen tilbake til Damtjern og 
bilene. Dette er tur nr.17 i ”40 trivelige turer på 
Ringerike”. Turleder er Axel Holt, som har 
tlf. 99 61 22 22.

Søndag 17. juni. 
Knutetoppen rundt. KOT.
Frammøte på Kirketorget i Kongsberg kl 0930. 
Turledere er Geir Bergesen, tlf  93 01 80 14 og 
Tore Røstad Petersen, tlf. 32 73 11 56. Deltagere 
fra RT kan kontakte kontoret eller Finn Granum, 
tlf. 41 16 10 33.



tir 19. jun krokskogen nø retthella St finn abildgård
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ringerikeS turiStforening
tur- og aktiVitetSkalender 2012

Dag / dato Aktivitet, område/sted Grp Leder/koordinator

lør 28. jan isklatring frt atle Bergsrud
tir 31. jan Skitur holleia St Brit olaug Monserud
Søn 5.f eb kom deg ut-dagen alle Styret
Søn 12. feb Skitur Vikerfjell urt arne Brenna
Søn 12. feb Skitur ringkolltraktene rt ingrid M. nordgård 
tir 14. feb Skitur krokskogen St finn abildgård
Søn19. feb Skitur holtefjell dot  anja lena Jordal
tir 28.f eb Skitur Vestre gran St arnhild Ballangrud
tir 6. mars eventyrstund kolltjern Bt axel holt
fre 9.- søn 11. mar  Skihelg Vassfarkoia rt kjetil Sudgarden og arne holth
lør 17.- søn 18. mar Snøhuletur Vikerfjell urt arne Brenna, Vibeke tjøm
tir 20. mar Skitur Vikerfjell St erik Monserud
ons 28. mar Årsmøte alle Styret
Søn 15. apr tur for fremmedkulturelle rt ingrid M nordgård, m. fl. 
ons 18. apr Byvandring hønefoss n rt per h. Stubbraaten
tir 24. apr Vårtur holleia St erik Monserud
ons 2. mai Sykkeltur eggemoen-Viul rt per h. Stubbraaten
ons 9.  mai opptur 8.trinn  Styret
ons 9. mai kveldstur portåsen dot  axel holt, kontaktperson fra rt
lør 12. mai klatring hyggen frt atle Bergsrud
lør 12. mai pilegrimsvandring ringerike rt per h. Stubbraaten og axel holt
Søn 13. mai pilegrimsvandring hadeland hadel per røssum, rt-kont., som over
Søn 20. mai gårdsbesøk på øvre Jonsrud Bt guro Johnsrud, tlf. 45 22 17 24.
Søn 20. mai fottur kjøsterudjuvet dot  Jørn r Svennås, ingrid nordgård
tir 22. mai Midttjern oppenåsen St erik Monserud
ons 23. mai i Bergmannens fotspor kot finn granum, rt-kontakt   
fre 25. –man. 28. mai hyllegarder i geiranger hadel 
tir 29. mai Skuterudåsen Modum St liv Skretteberg ,inger hvitmyr
ons 30. mai kveldstur Mørkgonga rt axel holt, ingrid nordgård
fre 1.- søn 3. jun fottur Vassfaret frt ole-Martin høgfoss 
lør 2.  jun Sollihøgda - Sundvolden rt finn granum
tir 5. jun nordmarka rughaugområdet St finn granum
ons 6. jun kveldstur Manaskardet rt ola ø hoel
fre 8.-søn 10.  jun dugnad Storekrak rt finn granum og kjetil Sudgarden
lør 9. -søn 10. jun dugnad  rt ole-Martin høgfoss 
tir 12. jun tematur tyristrand nikkelverket St kåre fleten
Søn 17. jun Setertur damtjern ringkollseter rt axel  holt
Søn 17. jun knutetoppen rundt kot tore røstad petersen 

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNT ung Seniorgruppa



ringerikeS turiStforening
tur- og aktiVitetSkalender 2012

Dag / dato Aktivitet, område/sted Grp Leder/koordinator

lør 23.  jun asker garborgs heim asker/rt
lør 23 - søn 24.j un Sykkeltur hfs-Buvatn rt knut Sørgaard
Søn 24. jun padling i Storelva u rt Vibeke tjøm, arne Brenna
Søn 24. jun fottur trillemarka naturreservat dot  Jan Sundberg, finn granum 
Søn 24. jun Slåtteenger i Maridalen hadel 
fre 29.- lør 30.  jun overnatting soloppgang, Bukollen frt atle Bergsrud
lør 30. jun kaffekok trollfossen rt arnhild Solberg
lør 30. jun - søn 1. juli dugnad fønhuskoia rt ole-Martin høgfoss 
fre 13. - fre 20. juli fottur island rt per h. Stubbaaten
lør 21. juli - man 30. juli fottur ragotelttur frt Magnus karge, atle Bergsrud
fre 27. - søn 29. jul topptur Berdalseken rt finn granum,ingrid nordgård
fre 3.- søn 5. aug topptur i Vang rt liv Skretteberg, karsten lien
fre 10. - søn 12. aug  telemark. rt kjetil Sudgarden 
tirs 14. aug Jevnaker Vestås St arnhild Ballangrud
ons 15. aug Sykkeltur Steinsfjorden rundt rt lilleba Sand
tirs 21. aug fottur holleia Vest for Væleren St kaare fleten
lør 25. - søn 26. aug dugnad fønhuskoia rt ole-Martin høgfoss 
Søn 26. aug.  asdøljuvet asker  
tir 28. aug norefjell ravnås rundt St Brit olaug Monserud
Søn 2. sep kom deg ut-dagen alle Styret, Vibeke tjøm
tors 6. sep planlegging frt året 2013 frt atle Bergsrud
lør 8.- søn 9. sep dugnad fønhuskoia rt ole-Martin høgfoss
lør 8. sep fellestur holleia rt-hSMV rt Bjørn g. harsson og per Stubbraaten
tirs 11. sep Vestre Ådal Skollerudåsen St liv og anders piltingsrud
lør 15. sep innvielse sikringsbu Storekrak rt finn granum
Søn 16. sep kaffekok grønknuten rt ole henrik Brekke
Søn 16. sep klatring oppenåsen u rt arne Brenna, Vibeke tjøm
tirs 18. sep avslutn. tirsdagsturer - fønhuskoia St St-styret
fre 21.- søn 23. sep      fottur Vassfarkoia - Storekrak rt axel holt
Søn 23. sep høsttur m totenåsen hadel
fre 28.-søn 30. sept nærmiljøturlederkurs Vassfarkoia rt axel, finn, ingrid, odd
Søn 30. sept. klatring oppenåsen Bt atle Bergsrud
lør 6. okt dugnad holleia rt ingrid M. nordgård 
Søn 7.  okt fottur langtjern - Sundvolden rt tron trondsen
lør 20. - søn 21. okt overnatting i gapahuk holleia u rt arne Brenna,Vibeke tjøm
Søn 28. okt tur for fremmedkulturelle rt ingrid M. nordgård m.fl
ons 7. nov  høstmøtet alle Styret
lør 5. jan -
Søn 6. jan, 2013  nyttårstur på Vassfarkoia frt atle Bergsrud

SkauleiSpoSten – ringerikeS turiStforening Side 15

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNT ung Seniorgruppa
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tirsdag 19. juni. 
Fottur på  Krokskogen. RT.
Denne gangen legger vi turen i dels merket og 
dels umerket terreng. Vi starter ved Retthella og 
følger sti nordover til Lårviktjern med avstikker til 
Pipesteinen ut mot Steinsfjorden, et pent ”kunst-
verk” i likhet med Gygra opp fra Dronningveien. 
Vi fortsetter nordover 1 km til Fiskebekkhøgda. 
Nå går vi i ulendt terreng sydover til Myromtjern, 
et av de flotteste vannene inne på skauen. Her 
vil maten smake godt. Videre går vi sydover til 
Bukkestein med uoppklarte skrifttegn, sannsynlig-
vis fra riktig gamle dager. Så fortsetter vi vestover 
opp til Retthella. Kart: Holleia-Krokskogen. Husk 
godt fottøy. Frammøte på Tippen kl 1000 eller 
på parkeringsplassen ved bommen på veien til 
Retthella kl 1030. Turleder Finn Abildgaard, tlf. 
32 15 81 76, møter her. Husk kr. 20 til bommen i 
Dronningveien.

lørdag 23.-søndag 24. juni. 
Sykkeltur Hønefoss- Buvasskoia t/r. RT.
Vi starter lørdag morgen fra Tippen kl 0900, 
med retur søndag kveld ca kl 1800. Dette er en 
sykkeltur med overnatting på Buvasskoia og med 
to dagsetapper på henholdsvis ca 50 og 60 km. 
Første dag sykler vi fra Hønefoss jernbanestasjon 
og nordover Kilemoen og langs vestsida av Begna 
til vi er på høyde med Hallingby. Der sykler vi 
vestover på gode skogsveger forbi Vælsvatna, ned 
Rådalen og til Halvassbrua nord for Sokna. Videre 
nordover på fylkesvegen gjennom Strømsoddbygda 
til Buvasskoia, der vi overnatter. Her blir det tid til 
bad og en hyggelig kveld der vi også samler krefter 
til neste dag.
Etter ei god natt sykler vi videre vestover i retning 
Gulsvik. Men før vi kommer helt ned til Krøderen 
tar vi sørover gjennom Tromald. Ved Sønsteby 
tar vi bratt oppover til 650 moh, for deretter å 
sykle sørøstover i slake nedoverbakker gjennom 
Brekkebygda ned til Sokna. Fra Sokna har vi to 
valg, enten via Vælsvatna der vi syklet dagen før, 
eller på gamlevegen og andre sideveger nedover 
Soknedalen tilbake til Hønefoss.
Det er ingen butikker langs vegen, så dermed 
må all mat og drikke bringes med på turen. Det 
satses på felles middag lørdag kveld, og innkjøp 
planlegges mellom turdeltakerne. Hver deltaker 
sørger selv for nødvendig drikke og mat til frokost 
og lunsj. Det er viktig å ha med reserveslange og 
noe sykkelverktøy. Turleder Knut Sørgaard har 
tlf. 95 80 86 16 og e-post det_er_knut@yahoo.no. 
Påmelding  senest 21. juni.

lørdag 23. juni. 
Besøk på Asker museum med Arne og Hulda 
Garborg-heimen og Skaugum. Asker Turlag. 
Ta kontakt med Asker Turlag på tlf. 22 82 28 00 
eller se hjemmesiden.

 
Søndag 24. juni. 
Padling i Storelva. URT.
Vi padler kano i Storelva fra Austjord til Busund. 
Muligheter for grilling og bading underveis langs 
elva. Ta med mat og drikke til eget bruk – vi stiller 
med kanoer og vester. Oppmøte ved Ringerike 
Vgs. for felles transport. Påmelding innen 19.6. til 
Vibeke Tjøm på e-post rt@ringerikes-turistfore-
ning.no eller tlf 92 66 48 25. Maks 10 deltagere. 
Kart: Holleia-Krokskogen. Info: Arne Brenna, 
e-post arnebre@online.no eller tlf 91 51 34 56.

Søndag 24. juni 
Tur i Trillemarka naturreservat. DOT.
Villmarka med ragget granskog, kronglete furuer, 
myrer og bergkoller, tjern og vann ligger og 
venter på oss. Fotturen går fra Skodølstjern til 
Trillesetra, videre over høydedrag til Skårsetra og 
retning Vindolvatnet. Returen går gjennom selve 
Trilledalen. Totalt ca. 8-9 km, mest på sti i kupert 
terreng med en noe bratt kneik. Husk godt fottøy, 
niste og drikke. Avreise kl 0930 fra P-plassen 
nedenfor sykehuset i Drammen i private biler til 
Prestfoss ca. 1030. Samkjøring videre til Grønhovd 
og videre på bomvei til Skodølstjern. Turledere er 
Jan Sundberg og Kjell Hillestad med Magne Løiten 
som kjentmann og forteller. Lokal koordinator er 
Finn Granum, tlf. 41 16 10 33.

Søndag 24. juni 
Slåtteenger i Maridalen. Tildelt kulturlandskaps-
prisen for 2011. Hadeland.
Se Hadeland Turlags hjemmeside 1. april.2012.

fredag 29.-lørdag 30. juni. 
Soloppgang på Bukollen. FRT.
Frammøte på Tippen kl 1700 for felles avreise 
til Bukollplassen. Vi følger blåmerket sti opp på 
toppen av Bukollen der vi slår leir. Hver enkelt 
tar med det han trenger av mat, sovepose etc. Vi 
satser på at sola viser. Etter bryting av leir går vi 
ned til kaffekoking i Trollfossen, kaffen er klar fra 
kl 1100. Påmelding til Atle Bergsrud på 
tlf  90 09 33 02.

 
lørdag 30. juni. 
Kaffekoken i Trollfossen. RT.
Dette er en god tradisjon. Kaffekoker Arnhild 
Solberg er på plass mellom 1100 og 1500. Kart: 
Turkart Vikerfjell. Ingen felles avreise; du kjører 
om Sokna til Strømsoddbygda, videre gjennom 
bommen ved Frisvatnet (husk bompenger) til 
parkeringen nedafor Bukollplassen og følger 
blåmerket sti i retning Storekrak. Det er bratt opp, 
men da smaker kaffen enda bedre. Arnhild har 
tlf. 41 40 77 16.

lørd 30. juni og sønd 1. juli. 
Dugnad Fønhuskoia RT.
Vi arbeider videre med tomta, grunnarbeider 
på koia, samt tak, vinduer og innredning på 
stabburet. Muligheter for merking / skilting av 
sti inn mot koia fra Vassfaret. Det er helt i orden 
om du kun kan være med en av dagene! Vi starter 
dugnaden hver dag kl. 10 til ca. kl. 17, oppmøte på 
tomta, skiltet til Fønhuskoia fra grustaket ovenfor 
Sandvika langs veien Reset – Strøsdammen (pas-
sering av bommen her er betalt av RT, ta kontakt 
for kjøretillatelse i forbindelse med dugnad). Ta 
med deg egen mat og drikke, sitteunderlag event. 
campingstol. Arbeidsklær etter værforhold. For på-
melding, ta kontakt med leder av byggekomiteen 
Ole-Martin Høgfoss, mobil: 975 35 103, 
e-post: ole-m.h@online.no

fredag 13.-fredag 20. juli. 
Tur til Island. RT.
Avreise fredag 13. juli til Reykjavik. Fotturen 
går fra 14. juli fra Landmannalaugar til 

Hrafntinnusker, 12 km, videre til Alftavatn, 12 
km, så til Emstrur, 15 km og siste vandringsdag til 
Thorsmork, 15 km. Hyttene er enkle og har fra 52 
til 75 senger. Vi får bagasjetransport, slik at vi bare 
bærer med oss nødvendig tøy og mat for hver dag. 
Vi kommer tilbake til Reykjavik om ettermiddagen 
onsdag 18. juli og drar hjem på fredag. Sigfus 
Kristmannsson som snakker norsk, blir hoved-
guide. Vi får også med guide fra Ferdafelag Islands. 
Leder fra RT er Per H. Stubbraaten, tlf.90861879. 
 Påmelding innen 1. februar 2012. Turen er pr i 
dag fulltegnet, men ta gjerne kontakt. Det kan 
jo bli ledige plasser. Turen er fyldig annonsert på 
hjemmesiden til Ringerikes Turistforening.

lørdag 21.-Mandag 30. juli. 
Rago, Padjelanta og Hellemobotn. FRT. Magnus 
Karge.
Individuell framreise til møtested som er jernbane-
stasjonen i Fauske. Det blir 6 dagsetapper fra Rago 
via Padjelanta til Hellemobotn. Du må bære alt du 
trenger i egen sekk. Det blir 1 hviledag underveis. 
Maks. antall deltagere er 10 pluss 2 turkoordi-
natorer som er Magnus Karge og Atle Bergsrud. 
Påmelding via e-post eller telefon.

fredag 27.-søndag 29. juli. 
Topptur til Berdalseken, 1814 moh. RT.

Lengde: 20 km  
Tidsbruk: 7 timer 
Stigning: Totalt omtrent 900 m
Kart: 1517 III Borgund, 1:50 000, eller  
 turkart Vang i Valdres i samme  
 målestokk.
Transport: Privatbiler fra Tippen til Tyinkrysset  
 og Smedalsvatna 
Tidspunkt: Fredag  27.-søndag 29. juli 2012,  
 avreise kl 1600 fra Tippen.

Vi drar til Tyinkrysset/Kyrkjestølen hvor vi skal bo 
i 2 netter. Lørdag kjører vi til Buhaugene og tar av 
mot Slutedalen. Denne dalen skal vi følge oppover 
mot Slutevatna på etter hvert utydelig sti. Vi går på 
østsida av vatn 1300 og følger bekken som kommer 
fra Ljøtetjørn. Ved Ljøtetjørn vil det være passelig 
å raste før du tar fatt på ryggen på vestsida, via 
høgdene 1650 og 1724. Vi fortsetter videre forbi 
noen småvatn og snart øyner vi den gedigne 
varden på toppen. Returen tenker vi å legge over 
høgde 1656, videre på østsida av høgde 1547 og 
ned mot østsida av vatn 1300. Har vi flaks med 
været, kan en av de fine badekulpene i Slutedøla 
benyttes på tur nedover.

Søndag tar vi en lett tur innover Oddedalen mot 
Suletind. Her kom den gamle veien gjennom 
Suleskard og nedover mot Maristova. Turledere er 
Finn Granum, tlf. 41 16 10 33 og Ingrid Nordgård, 
tlf. 98 04 72 15.

fredag 3.-søndag 5. august. 
Topptur i Vang. RT.
Fredag drar vi til den tradisjonsrike garden Sørre 
Hemsing i Vang. Vertskapet Berit og Arne Nefstad 
tar i mot, og her skal vi overnatte begge nettene. 
Gjestfriheten og maten er av aller beste merke.
Mugnetinden, 1 737 moh.
Etter utallige oppfordringer gjentar vi vår første 
topptur i Vang, en tur som ble gjennomført i 2004. 
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i 2004. Lørdag kjører vi over Slettefjellet og 
stopper ved elva Mugna. Denne elva følger vi 
opp til Mugnebøtten. Videre stiger det opp mot 
Skavletjernet og videre opp til Mugnetinden. Her 
er det fantastisk utsikt mot bl.a. Jotunheimen, 
Hurrungane, Slettefjell, Bygdin og Valdresflya. 
Ned igjen kan vi gå den samme veien, eller gå 
nordover og komme ned via Mugnebøtten.
Bitihorn, 1 607 moh. 
Søndag forlater vi Sørre Hemsing og drar over til 
Beitostølen og via Båtskar over mot
Bygdin. Herfra skal vi bestige en klassiker, nemlig 
Bitihorn. Dette er en topp som er enklest å bestige 
nordfra. Vi bruker samme vei opp og ned. Utsikten 
mot Jotunheimen og Bygdin er flott.
Sti og variert fjellterreng. Noe stein. Turkart Vang.
Fra Tippen fredag kl. 1600. Privatbiler. Vanlig 
dagsturutstyr for fjellturer. 
All mat og niste er inkludert, med unntak av 
middag på vei til Vang på fredag og middag på vei 
hjem på søndag.
Overnatting (inkludert sengetøy og håndklær) + 
mat på Sørre Hemsing: ca. kr 1 300,-. Bensin- og 
bompenger kommer i tillegg.
Henvendelse turlederne. Påmeldingsfrist 20. juli 
2012. Maks. 18 personer
Liv Skretteberg, 32 12 46 94/952 54 760, e-post 
mskrette@online.no Karsten Lien, 
32 14 42 11/909 99 867, 
e-post karsten.lien@statkart.no.

fredag 10.-søndag 12.aug.
Helgetur til Midtbø.
Fredag kveld den 10 aug. kjører vi privatbiler 
til Bandak Camping i Lårdal. Der skal vi ligge 
begge nettene i små campinghytter. Det er plass 
til 4 i hver hytte.  WC og dusj i fellesanlegg.  Kr. 
450,00 pr. døgn. Det kan også tilbys leilighet for 
3 personer.  Egen dusj og WC. Kr 650,00 pr døgn. 
Hvis det er ønskelig med leilighet, må jeg ha 
påmelding tidlig.
Lørdag tar vi fotturen.  Vi går den nå kjente 
Lårdalsstigen, høyt over og langs Bandakkanalen.  
Den er 16 km og tar 8 timer pluss pauser. Den 
ender i Lårdal, men den kan kortes inn ved veien 
til Støylsdalen.  Vi kjører bilene til Eidsborg ved 
Dalen der turen starter. Bilene må hentes om 
kvelden eller neste morgen.
Søndag kjører vi til Dalen og videre til det spesielle 
Ravnejuvet, og så videre til Åmot i Vinje og opp 
til Midtbø.  Der håper vi å treffe Olav eller Guri 
Vesaas. Neste stopp er Vinjestova, så opp til 
Edland og Songadammen hvor vi har nistepause. 
V i kjører gjennom den enorme Urdebøuri til Kosi 
(Myllargutens heimstad).  Hjemturen går om 
Rauland og Rjukan.  Kanskje vi tar middag under 
vegs? Det blir en dag med mye bilkjøring, men det 
er verdt den ulempen.
Påmelding til turleder Kjetil Sudgarden telefon 93 
43 78 60 eller 32 13 25 19 innen 1.juli.

 
tirsdag 14. august.  
Fottur på Jevnaker vestås. ST.                                                                                                     
Vi starter høstsesongen med en tur opp til 
Jørnsbråtan og det idylliske Jokkumtjern. Turen 
går fra Bergerbakken skole med en god del stig-
ning, særlig i starten. Men vi går på god sti og litt 
vei, så det skulle gå greit. Kart: Oslo Nordmark 
sommer. Frammøte på Tippen kl 0930 eller ved 
Bergerbakken skole kl kl 1000. Turleder er Arnhild 
Ballangrud med tlf. 61 31 11 37 eller 94 27 91 13. 
Hun møter ved skolen.

onsdag 15. august. 
Sykkeltur STEINSFJORDEN Rundt.
Frammøte ved Norderhov kirke kl 1800, herfra 
sykler vi mot Åsa. Turen rundt om Sundvollen er 
på ca. 18 km. Turleder er Lilleba (Signe) Sand som 
har tlf. 47 85 12 35.

 
tirsdag 21. august. 
Fottur på Vælerens vestside. ST.                                                                                                        
Vi kjører til Burudvoll (bompenger) og starter 
turen herfra. Vi følger nymerket sti fram til 
leirbålplass ved Vælerens vestside. Kart: Holleia-
Krokskogen. Turleder er Kaare Flæten med 
tlf. 97 41 21 25. 

lørdag 25.-søndag 26. aug. 
Dugnad på Fønhuskoia. RT.
Se tidligere annonse for dugnad Fønhuskoia. For 
påmelding, ta kontakt med Ole-Martin Høgfoss, 
mobil: 975 35 103, e-post: ole-m.h@online.no 

Søndag 26. august
Asdøljuvet. Asker Turlag.
Turen vil gå fra Asdøl i Lier til gamle setervoller i 
Vestmarka. Her er det spor etter trekullbrenning. 
Turen går til slutt gjennom det ville Asdøljuvet. Ta 
kontakt Vibeke Tjøm, tlf. 92 66 48 25.

tirsdag 28. august.  
Ravnås rundt på Norefjell. ST.                                                                                                      
Turen går på blåmerket sti fra Norefjellstua til 
Flagsetran, under Sortebergflaket opp til toppen 
på Ravnås på 1188 moh. Videre går vi ned til stien 
mellom Augunshaug og Norefjellstua. Husk fjell-
støvler. Kart: Norefjell-Eggedal. Avreise fra tippen 
kl 0930. Turleder er Brit Olaug Monserud, tlf. 32 
11 03 92 eller 90 97 41 69.

 
Søndag 2.september. 
Kom deg ut-dagen. RT.
Bli med på Den Norske Turistforenings nasjo-
nale turdag som lokalt arrangeres på Petersøya, 
Hønefoss. RT arrangerer aktivitetsdag for store og 
små på Petersøya  kl 1100-1500. I samarbeid med 
andre organisasjoner byr vi på ulike aktiviteter 
som kanopadling, spikking, bålkos, matlaging på 
bål, natursti med premiering m.m. Ta med barna, 
venner og kjente og opplev en trivelig utedag i 
nærmiljøet. Flere opplysninger hos Vibeke Tjøm, 
tlf 92 66 48 25.

torsdag 6. september. 
Planlegging av FRT-året. Kontakt Atle Bergsrud.

lørdag 8. og søndag 9. sept. 
Dugnad Fønhuskoia RT.
For påmelding, ta kontakt med Ole-Martin 
Høgfoss, mobil: 97 53 51 03, e-post: ole-m.h@
online.no 

lørdag 8. september. 
Fellestur Hjemmestyrke-museets Venner 
(HSMV)/ Ringerikes Turistforening (RT), Holleia.
Årets tur er lagt til Holleia, slipp-plassen 
Skalpelitjern, AM nr 456. Selve slipp-plassen 
ligger på Flåmyra vest for Skalpelitjern. Dette er 
det eneste stedet i vårt distrikt hvor vi fortsatt 
finner en skråstilt konteiner plantet i myra fordi 
fallskjermen sviktet vinteren 1944/45. Bli med og 
få krigshistorien levendegjort! Lunsj ved slipp-
plassen. Vi kombinerer besøket på slipp-plassen 
med en skogstur i nærområdet. Grønknutkoia kan 
være et mål hvis været er fint. 
Vi kjører til Sokna og tar skogsbilveien innover 
til Skalpelielva. Avreise fra Tippen kl 1000 og 
fra Sokna (Rustad Kafe) kl 1030. Kontaktperson 
HSMV: Bjørn Geirr Harsson, tlf. 91 56 30 03. 
Kontaktperson RT: Per H. Stubbraaten, 
tlf. 90 86 18 79.

Søndag 16. september. 
Klatring i Oppenåsen. DNTung.                                                                                                                                          
Bli med på en spennende dag med klatring og 
rappellering i Oppenåsen. Vi har instruktører 
som hjelper deg enten du er nybegynner eller litt 
erfaren. Oppmøte Ringerike Vgs. kl.1100 for felles 
transport. Ta med hjelm (sykkel/klatring), sekk for 
fellesutstyr, mat og drikke. Påmelding innen 10.9. 
til Vibeke Tjøm, tlf. 92 66 48  25.

tirsdag 11. september.  
Fottur på Skollerudåsen. ST.                                                                                               
Vi rusler fra Bjønndalskoia på Skollerudåsen inn 
til Røstesetertjern, det er omtrent 1 times gange 
hver vei. Vi går langs blåmerket sti i lett terreng, 
men noe myr. Ved ljorehytta nær Røstesetertjern 
tenner vi bål for en kaffekopp og ser på min-
nesmerke fra krigens dager. Kart: Sperillen eller 
Vikerfjell. Frammøte på Tippen kl 1000, vi kjører 
så i privatbiler ca. 20 km til Bjønndalen vest for 
Hallingby. Turledere er Liv og Anders Piltingsrud, 
tlf. 32 13 13 96 eller 92 80 21 92.

lørdag 15. september. 
Innvielse av sikringsbu på Storekrak. Kjetil og 
Finn. RT.
Dette skal markeres med samling på setervollen 
fra kl 1200. Da vil det bli varm mat å få kjøpt. 
Innvielsen starter kl 1300, da vil det bli kåseri av 
en kjent politiker m. m. I tilfelle dårlig vær samles 
vi inne på Storekrak. Ingen felles transport.

Søndag 16. september. 
Klatring Oppenåsen. DNTung.
Bli med på en spennende dag med klatring og 
rappellering i Oppenåsen. Vi har instruktører 
som hjelper deg enten du er nybegynner eller litt 
erfaren. Oppmøte Ringerike Vgs. kl.1100 for felles 
transport. Ta med hjelm (sykkel/klatring), sekk for 
fellesutstyr, mat og drikke. Påmelding innen 10.9. 
til Vibeke Tjøm, tlf. 92 66 48  25.

 
Søndag 16. september. 
Kaffekoken på Grønknuten arrangeres for 26. 
gang. RT.
Jan Fredriksen har valgt å trekke seg etter 25 år 
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med Ringerikes Turistforenings største arrange-
ment. Men kaffekok blir det i gammel og kjent stil, 
denne gang med Ole Henrik Brekke som ansvarlig. 
Følg med i Ringerikes Blad og Bygdeposten eller se 
www.turistforeningen.no/ringerike.
 

tirsdag 18. september. 
Avslutning for tirsdagsturene. ST.                                                                                        
I år legger vi avslutningen for sesongen til RTs nye 
storstue ved Strøen, Fønhuskoia. Kart er turkart 
Sør-Valdres eller Vassfaret. Frammøte på Tippen 
kl 1000 for samordning av kjøring. Vi må gjennom 
to bommer, så husk mynter (kort kan brukes i den 
første bommen). Vertskap: Styret i seniorgruppa. 
Tlf. 61 31 11 37/94 27 91 13 (Arnhild Ballangrud) 
eller 32 11 03 92/90 63 48 68 (Erik Monserud).

fredag 21.-søndag 23. sept. 
Snaufjell og bjønnelende. RT. 
Vassfarkoia, som har rukket å bli 5 år, er utgangs-
punktet for årets høsttur i ”nærfjella”. Her samles 
vi fredag kveld for felles mat og koiekos. Lørdag 
går vi forbi ”Torget” og kommer oss opp i fjellet 
ved rastehytta Harehopp. Turen fortsetter i åpent 
fjellterreng før vi dreier mer nordlig og møter 
fjellbjørka ved passering av vann 1080. Etter å ha 
rundet Ørneflag på nordsida, bærer det ned mot 
Storekrak. Her tar vi et velfortjent varmt måltid og 
hygger oss utover kvelden før vi kryper i køya og 
samler krefter til en ny dag. Dagens tur er 21 km.
Søndag bærer det i stigning sørover mot 
Fisketjerna. Så går det i etasjer nedover forbi 
Pretegardstjerna og Fossetjern, med rast i 
Trollfossen. Turens lengde søndag er 12 km.
Felles transport (Maxitaxi) fra Hønefoss (Tippen) 
fredag kl 1630 til Vassfarkoia. Retur Hønefoss med 
maxitaxi fra Vidalsvegen sør for Bukollplassen. 
Pris (DNT, husk medlemskort) kr. 750 inkl. 
overnatting og varm fellesmat. Transport kommer 
i tillegg. Hver tar med egen tørrmat til to frokoster 
og to nister, videre laken-/sovepose og nok klær. 
Turen krever god form. Påmelding til Axel Holt, 
tlf. 99 61 22 22 eller axel@holt.no senest onsdag 
26. september kl 2200. Kart: Sør-Valdres og 
Vikerfjell.

Søndag 23. september. 
Høsttur på Totenåsen. Hadeland.
Se Hadeland Turlags hjemmeside 1. april.2012.

fredag 28.-søndag 30. sept. 
Nærmiljøturlederkurs på Vassfarkoia. RT.
Kursledere er Odd Tangen, Ingrid Nordgård, Axel 
Holt og Finn Granum. Opplysninger og påmelding 
hos Vibeke Tjøm, tlf. 92 66 48 25.

Søndag 30. september. 
Klatredag i Oppenåsen. BT.
Denne dagen settes av til klatring i Oppenåsen. 
Alle barn og unge fra 5-6. års alderen og oppover 
er velkommen til en klatredag i Oppenåsen. Ta 
med mat og drikke og varme klær. Oppmøte ved 
klatreveggen kl. 1200. Vi holder på til kl. 1500. 
Veibeskrivelse: Fra Hønefoss. Kjør inn på vegen til 
Vestre Ådal, ta av til venstre øverst på Kilemoen 
(skiltet frisør), kjør fem til ti meter og ta av til 
høyre. Kjør 100 meter til og du kommer til et stort 

åpent område. Derfra går du ca 500 meter før du 
igjen tar av til høyre og følger merking fram til 
klatreområdet. For mer informasjon, se annonse i 
Ringerikes Blad. Atle Bergsrud kan kontaktes for 
nærmere informasjon om klatringen på tlf. 90 09 
33 02 eller e-post: atle@bergsrud.net 

oktober 2012
Dugnadsfest for byggekomiteen samt alle dugnads-
arbeidere samt åpning av Fønhuskoia for bruk. 
Kontakt Ole-Martin Høgfoss på tlf. 97 53 51 03.

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

Søndag 7. oktober. 
Tur over Krokskogen fra Langtjern til Sundvollen. 
RT.
Frammøte for Maxitaxi fra Tippen til Langtjern 
kl 1000. Herfra går vi om Damtjern, Lauvlia, 
Gyrihaugtjern, videre mot Retthella og Nordkleiva 
ned til Sundvollen. Herfra er det greit med buss 
tilbake til Hønefoss. Kart: Holleia - Krokskogen. 
Turleder Tron Trondsen, tlf. 32 12 83 96 eller

lørdag 20.-søndag 21. okt. 
Overnatting i gapahuk. DNTung.
Vi lager gapahuk og overnatter en natt på Holleia. 
Ta med mat og drikke, sovepose, liggeunderlag og 
godt med klær. Oppmøte Ringerike Vgs. kl.11 for 
felles transport. Påmelding innen 15.10. til Vibeke 
Tjøm, tlf. 92 66 48 25.

Søndag 28. oktober. 
Tur for fremmedkulturelle.
Se www. turistforeningen.no/ringerike eller 
kontakt Vibeke Tjøm, tlf. 92 66 48 25. 

onsdag 7. november. 
Høstmøte. RT.
Se annonse i Ringerikes Blad eller se på www.
turistforeningen.no/ringerike 

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

Generelle vilkår for 
deltakelse på fellesturer i 
Ringerikes Turistforening

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

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

3. Deltakernes ansvar
Deltakerne plikter å sette seg inn i tur-
programmet 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 værfor-
hold eller andre spesielle omstendigheter. 
Påmeldte deltakere vil få beskjed om avlys-
ningen 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 2011 faller i smak, 
og at vi sees på tur i løpet av sesongen!
På vegne av alle i turkomiteen ønsker jeg 
dere et godt nytt tur-år!

Hilsen Ingrid M. Nordgård 
(leder av turkomiteen 2012)



«Skauleis» – og «skauleis til fjells» har en spesiell klang 
blant turinteresserte i Ringeriksregionen. 
For turfolk er det ofte inspirerende å gå utenom veiene og de 
vanligste ferdselsstiene i marka. 
Det kan være for å finne de beste multemyrene, kantarellen 
– kanskje ifm med jakt, eller bare for å ferdes der ikke alle 
andre går. 

Første gang SKAULEIS-merket ble nevnt i Turprogrammet 
var i 1980 .
Da ble RT’s Skauleismerke tildelt dem som deltok på alle 
Skauleisturene, det var turer både på ski, til fots og på sykkel.  
I 1981 var et av kravene at minst 5 steder skulle besøkes.
Fra 1999 ble antall poster økt til 15, senere ble post 13 om-
gjort til dugnad, som også må med for å få merket.

Skauleis med rt - historikk

Post Område Antall år
Grønknuten Holleia 80-
Fjellandvollen Bukollen 81-02
Svarttjern Vikerfjell 81-01
Hovseteråsen Vågårdsåsen 81-04
Nautsundkollen Ringkollen 81-00
Steinhytta Storekrak-Hedalen 99-00
Eidvasskollen Strømsoddbygda 99-01
Tjuenborgen Vikerfjell 99-01
Varden Fjøsvikfjellet 99-
Røysåsen Holleia 99-03
Klomshue Holleia 99-05
Gjørudshaugen Nordmarka 99-03
Mørkonga Krokskogen 99-01
Gygra Sundvollen-Krokskogen 99-00
Storekrak-koia Vikerfjell 00-02
Bygdeborgen Hønefoss 00-02
Tupperen Nordmarka 00-03
Gyrihaugflaka Nordmarka 00-09
Gjertrussen Nordmarka 00-06
Strandekollen Ådalen 02-10
Rabben Strømsoddbygda 02-07
Lagmannskollen Strømsoddbygda 02-06
Kavringhatten Vikerfjell 03-08
Anbjørgåsen Heggen 03-04
Dugurdsnatten Krøderen 04-10
Urdhogget Holleia 05-09
Blekkåsen Strømsoddbygda 05-06
Djupvasshøgda Nordmarka 05-07
Gunhildsåsen Holleia 06-
Vælsvannsdammen Ådalen 06- 11
Haugbråtakollen Ådalen 06-11
Pershusfjellet Nordmarka 06-
Nedre Kollsjø-dammen Strømsoddbygda 07-
Storfurua på Ask Holleia 07-08
Hølkollen Strømsoddbygda 08-11
Slåtteberget Vælsvanna 08-
Hvalsknatten Vikersund 09-
Bølgensetra Nordmarka 10-
Lemostangen Rytterager 10-
Spålsberget Nordmarka 11-
Kuffertkrysset Vikerfjell 11-
Trollfossen Bukollen 12-

Til de ivrige:  Er det noen feil på lista over ??

Skauleismerket / Super-
skauleismerket, statutter:
For å greie Skauleismerket må man enten 
delta på 10 turer, registrere seg på 10 
skauleisposter, eller foreta en kombina-
sjon som til sammen gir 10 registreringer. 
Merket deles ut i bronse 1. år, sølv 3. år, 
gull 5. år, liten kopp 10. år, og stor kopp 
etter 20. år. Superskauleismerket, som 
er et lite og meget pent Hadelandsglass 
med RT-logo inngravert, får man ved å 
registrere seg på alle de 14 skauleispostene 
i løpet av et tur-år (1. oktober - 1. oktober 
året etter), samt at man deltar på en 
dugnad.
Følgende godtas som dugnadsinnsats til 
Superskauleismerket:
- Deltagelse på en av de annonserte 
 dugnadene i foreningen.
-  Deltagelse på tilsvarende dugnader,  
 attestert av dugnadsansvarlig.
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«Den gamle mannen og fjellet»
Foto: Erik Lunde
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RT er i gang med å tenke innredning på Fønhuskoia.
Vi tenkte tidlig på om vi skulle lage til en boksamling til 
glede for våre besøkende.
Naturlig nok står forfatterskapet til Mikkjel Fønhus, sammen 
med mye annet som er skrevet om Vassfaret og Hedalen, 
sentralt i dette arbeidet.
Vi i byggekomiteen har startet arbeidet, men vi trenger nok 
hjelp fra flere.
Hvis det skulle være noen av medlemmene som har bøker 
eller andre ting som har tilknytning til Fønhus og Vassfaret, 
er vi takknemlige for en slik gave.
Ta gjerne kontakt med daglig leder som kan formidle gavene 
til komiteen.

Boksamling
tekSt og illuStraSJon: erik lunde

Etter befaring med Oppland fylkeskommune og Sør-Aurdal 
kommune, er vi nå endelig blitt enige om størrelse og plas-
sering for sikringsbua. 
Bua blir på 20 m2 pluss do/uteplass. Den blir liggende nær-
mere veien og dermed ca 35 m fra hovedhytta.
Det blir flere dugnader, den første 8-10 juni. Innvielse av 

sikringsbua blir lørdag 15. september. 
Vi trenger inventar til bua, så om du har kjøkkenutstyr du 
ikke har bruk for, ta kontakt med byggekomiteen.

Finn Granum

det blir sikringsbu på Storekrak i 2012

www.ringtf.no
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Et flott turvær møtte de 520 våryre 8. klassingene og deres 
lærere fra Veienmarka, Hov, Haugsbygd, Jevnaker, Hole, 
Tyristrand og Sokna ungdomsskoler 
på OPPTUR–arrangementet.  
OPPTUR er et arrangement der 8. klassinger fra ungdoms-
skoler over hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv 
og fysisk aktivitet. Målet er å få flere ungdommer til å opp-
leve gleden ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmil-
jøet bedre kjent og skape en trivelig dag med fysisk aktivitet 
for alle, fri for konkurranse. 
Årets OPPTUR var en suksess og i flott turvær gjennom-
førte 520 våryre 8.klassinger og deres lærere en nærmere 
10 km lang tur. Turen gikk fra Borger i Haugsbygd via 
Grunntjern og Ultvedttjern til Fleskerud i Åsa. I målområdet 
stod Idrettslinja ved Ringerike videregående skole for ulike 
aktiviteter som fotball, potetløp, pil- og bueskyting, slakk line 
og quiz. 
Alle elevene som gjennomførte aktivitetene var med i 
trekningen av populære premier gitt av gavmilde lokale 
sponsorer; Hønefoss Sparebank: digitalt kamera og sekker, 
Elkjøp: MP3-spiller, Spaceworld: ørepropper og G-sport: 

liggeunderlag og sovepose. 
En stor takk til de lokale bedriftene som ønsket å støtte opp 
om arrangementet! 
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og ungdommene 
synes det er kjekt å møte andre 
8. klassinger fra skoler rundt om i distriktet.  Også lærerne 
synes dette var et godt arrangement og det er positivt med 
erfaringsutveksling for lærerne som møter kollegaer fra 
andre skoler. De vil gjerne komme tilbake neste år! 

Alle deltagerne var i god behold etter turen og våre 
folk melder om blide ungdommer på tur. Eneste 
skår i gleden var at noen av ungdommene hadde 
fjernet deler av merkingen av løypa, og dette fikk 
selvfølgelig konsekvenser for flere av deltagerne. Vi 
synes det er trist at slike ting skal ødelegge et flott 
arrangement, men håper at de det gikk ut over al-
likevel hadde en fin opplevelse av OPPTUR.

opptur 2011
tekSt og foto: ViBeke tJøM



tekSt: axel J. holt

Rett på sak:  Hvert år er det rundt 35 – 40 personer som 
oppnår statusen Superskauleis.  På hver enkelt av de 14 pos-
tene ute i terrenget, er det bortimot 100. ja langt flere på de 
mest besøkte postene, som noterer besøk.  En god del ivrige 
turister oppnår ”det vanlige” Skauleismerket.  Det ser ut til 
at de fleste av dem har ambisjoner om å bli ”super”, men 
snubler i oppløpet.  Dersom RT vil øke oppslutningen om 
dette tiltaket, må det tas noen grep.
Skauleis?  Et gammelt uttrykk som forteller om hvor og 
hvordan du ferdes:  Du tar deg fram, velger leia (leden) din 
gjennom skauen.  DNT tok opp dette uttrykket tidlig i 1920-
åra, da de lanserte ideen om ”skauleis til fjells”, en tanke om 
at det skulle være mulig å gå gå gjennom skauen fra byen til 
fjells.  Foruten merkete stier var det også behov for enkle og 
billige overnattingssteder.  Så bygde DNT enkle hytter etter 
”koie-prinsippet”:   Funksjonelle og enkle laftehytter med 
to – tre rom.  Etasjekøyer, kokeovn og det mest nødvendige 
av inventar.  
Fra 1930-tallet, gjennom krigsårene og fram til utpå 1960-
tallet ble ideen holdt levende.  For oss i RT betydde det byg-
ging av Vikerkoia, Hovinkoia, Tjuenborgkoia, Grønknutkoia, 
Buvasskoia og til slutt Storekrakkoia.  Et nett av stier fra be-
byggelsen til koiene og koiene imellom ble ryddet og merket.  
I stor grad fant en fram til gamle tråkk og fotefar, der folk 
i uminnelige tider hadde gått fra bygda og opp i åsen for å 
jakte, fiske, drive tømmerdrift og få bølingen til og fra setra.  
I og med at ”turistfedrene” på et tidlig tidspunkt lanserte 
denne ideen og knyttet den til vårt distrikt, vil jeg si det så 
sterkt at begrepet ”Skauleis til fjells” er varemerket til RT.  
Da er det naturlig at foreningsavisen vår har navn etter 
denne ideen, og at kjentmannspostene ute i terrenget med 
tilhørende merker også bærer dette navnet.
Det er nå over 30 år siden Skauleismerket ble introdusert.  
En stimulans for å få folk til å komme seg ut og til å ”gå 
skauleis” for å oppsøke turmål som kunne by på noe spesielt:  
En fin utsikt, et kulturminne, et naturfenomen.  Se for øvrig 
oversikt / historikk over skauleispostene.
Tilbake til utgangspunktet! Skauleis-/Superskauleismerket er 
varemerket til RT.  Vi må gjøre dette merket mer populært!  
Det kan vi klare uten å gjøre det enklere å oppnå merket.  
For merket skal henge høyt.  Du må ta i litt ekstra for å innfri 
kravene!
Forslag 1:  Informasjon om postene.  Utsikter, kulturminner. 
Dette er nøkkelord.  Det blir for tynt bare å legge postene på 
slike steder.  Vi må formidle noe om hvert sted, om det som 
nettopp gjør dette stedet så spesielt.  RT har nettopp utgitt ei 
turbok på  forlaget Vett og Viten. For å gjøre turforslagene i 
”40 trivelige turer på Ringerike” spennende og interessante, 
måtte hver av forfatterne oppsøke kilder som kunne fortelle 
noe om stedene, hendingene og personene som var knyttet 

til områdene der turene går.  Det vi nå trenger er et par sider 
med kort informasjon, gode kartreferanser og beskrivelser 
på hvordan en greit kan nå posten.  Hvordan kombinere tur 
med postbesøk. Alt samlet i et lite hefte som oppdateres når 
postene byttes ut.
Forslag 2:  Tilgjengelighet. Skal posten ligge nær en vei, skal 
den ligge langt unna, skal den ligge innenfor eller utenfor 
vårt geografiske arbeidsområde?  Skal posten være lett å nå 
til alle årstider?  Kanskje postene burde graderes etter hvor 
lett eller vanskelig det er å komme dit.  Slik det er nå, er 
noen poster vanskelige å komme til på ski.  Greit, de tar vi 
på barmark.  Men hvorfor kan det ikke være omvendt også?  
I flere vann i vårt turområde er det øyer, og på vinterføre vil 
disse postene være enkle å nå fram til på ski eller skøyter.
Forslag 3:  Utskifting av poster.  Slik det er nå med to nye 
poster hvert år, kan det bli litt ensformig (liker ikke uttrykket 
kjedelig) å besøke samme post, i opptil 7 år!  Nå er det 14 
poster pluss én dugnad.  Øk antall poster til 15 (og behold 
den ene dugnaden) og skift ut fem poster hvert år.  Et annet 
alternativ er ha noen faste poster basert på spesielle aktivite-
ter knyttet til stedet der posten er.  

Tre eksempler på slike faste turaktiviteter arrangert av RT:
- Turen opp Mørkgonga under Gyrihaugen siste onsdag i  
 mai, på ettermiddagen.
- Kaffekoken i Trollfossen ved Bukollen første søndag i juli.
- Kaffe, saft og eplekake med krem på Grønknuten tredje  
 søndag i september.  

Turen opp Mørkgonga passerer ingen skauleispost i dag, men 
de første årene var det post øverst i selve Mørkgonga.  Denne 
var den mest besøkte posten i hele systemet, inntil den ble 
skiftet ut.  Kaffekoken i Trollfossen har en post på stedet, 
ny for sesongen 2011 – 12.  Posten på Grønknuten har stått 
siden systemet med skauleisposter ble opprettet og kaffeko-
ken etablert, en fast post så absolutt!
Forslag 4:  Hjelp til å komme på posten.  Noe av dette har 
jeg nevnt under forslag 1, her tenker jeg på fellesturer arran-
gert av RT der en skauleispost er et mål for turen.  Dette kan 
være nok til å skjerpe interessen for postene og for merket.  
Mange trenger en liten dytt for å komme i gang!

Ikke så revolusjonerende nytenkning, kanskje.  Jo da, jeg 
kjenner til Skiforeningens Kjentmannsmerke.  Forslaget 
mitt er enklere, men opplysninger om postene og utskifting 
mener jeg bestemt er momenter som må tas opp til nøyere 
vurdering  -  nå!

Har du tanker om dette, send dem gjerne til ansvarlige for 
Skauleispostene, Sobjørg og Sven Koksrud.

Superskauleis?
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Skauleispostene
 Skauleispost Merknad Kart Kartref.
1 Koffertkrysset Utsiktspunkt Vikerfjell 556 915
2 Slåtteberget Trigpunkt 504m Vikerfjell 690 832
3 Lemostangen Naturreservat Holleia - Krokskogen 692 587
4 Trollfoss Kaffekoken i Fjellelva Vikerfjell 422 010
5 Kollsjødammen   Strømsoddbygda 1715 I 508 891
6 Spålsberget Utsiktspunkt Oslo Nordmark 820 700
7 Fjøsvikfjellet Varden Sperillen 1815 IV 632 906
8 Vælsvannsdammen 70 m ut på dammen Sperillen 1815 IV 574 818
9 Gunhildåsen Trigpunkt 554 m Hønefoss 1815 III 579 726
10 Lerbergsetra Gml. seter Holleia - Krokskogen 612 703
11 Grønknuten Trigpunkt 681 m Krøderen 1715 II 505 708
12 Pershusfjellet Trigpunkt 649 m Nordmarka 836 730
13 Dugnad
14 Bølgensetra Gml. setervoll Oslo Nordmark 769 718
15 Hvalsknatten Trigpunkt 601 m Holleia - Krokskogen 585 483

tekSt: per h. StuBBraaten

Fra 2012 overtar Sven og Solbjørg Koksrud ansvaret for post-
kassene etter Erik og Brit Olaug Monserud.  De førstnevnte 
har sammen vært faste mottakere av RT-begeret hver høst og 
kjenner opplegget svært godt. Sven har sitt daglige virke på 
Ringerike videregående skole og Solbjørg på Folkeregisteret, 
og de har ikke tidligere hatt verv i RT. Velkommen inn i 
RT-familien!
De synes opplegget i dag fungerer fint, og turene har gitt 
dem hyggelige opplevelser som har brakt dem til nye og 
spennende turmål.  Om det er behov for endringer, er de 
helt åpne for det. Rent praktisk ønsker de å oppmuntre folk 
til å foreslå nye poster eller endringer i opplegget. Dette kan 
gjøres ved å sende forslagene direkte til Sven og Solbjørg,     
sven@koksrud.no eller som sms til tlf. 99535811. 
En påminnelse om å komme med nye turforslag kan også 
skrives på registreringskortet for Skauleisposter.
Ellers er Sven og Solbjørg tydelige på at postkassene må 
plasseres slik at folk får en skikkelig turopplevelse og at 
reisetiden til postene ikke blir altfor lang.
De gleder seg til å ta fatt på vervet og håper at oppslutningen 
om skauleis- og superskauleismerket vil øke i tiden framover.

nye sjefer for Skauleispostene

Solbjørg og Sven Koksrud i Peru
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tekSt: arnhild Ballangrud

Mel.: «MarSJkonkurranSen»

Når seniorgruppa tar milene fatt
i medbakke, motbakke og ganske flatt,
det mangler ei på prat og smil og glede.
Med grånende hoder og knakende ledd
og korpusen aldeles passende kledd.
På turer ut de lar seg villig lede.
Og de går, og de går - - -

I totusenelleve de trampet seg fram
i snøvær og regnvær - og mest var det vann,
men neimen om de no’n gang lot seg knekke!
De tok på seg ski eller støvler av lær
og vindtøy og regntøy og varmende klær
og lot seg opp av godstolen sin trekke.
Og de gikk, og de gikk - - -

På Krokskogen var de på skitur med Finn;
til Borstua kom de i solvær og vind,
mens Erik bød på Ringkollen i regnvær.
En vårtur til Åsa med blåveis i fleng
ble ledet av Inger og Liv langsmed heng
til Ultvedttjernets bredd med høye grantrær.
Og de gikk, og de gikk - - -

Nikkelverk-Kaare tok tur nok en gang,
og vandring rundt Hen fikk Erik i stand.
Historiestund med disse flinke herrer.
Finn G. sto slett ikke tilbake for dem.
på setertur gikk det med fynd og med klem.
I seniorgruppa fins det ei gangsperrer!
For de går, og de går - - -

Ustoppelig Kaare til Fintoppen gikk
tross myggen var ute med plagsomme stikk.
I juli dro han ut og plukket molte.
Finn A. tok med folk på Fjeldsetra-tur,
der alle var blide, og ingen var sur,
- å ta seg fram vel null besvær dem voldte.
Og de gikk, og de gikk - - -

På Sokna var Else-Marie i fart.
Brit Olaug til Norefjell - godsikt og klart!
mens Arnhild bød på Bislingflak så våte.
Det regnet og surklet og rant overalt
pluss gjørme og glatt - at det ikke gikk galt,
det er for oss en uforklarlig gåte.
Men de sklei, og de gikk - - -

På tradisjonsvis var det avslutningstur,
til “Huldreheimen” med Erik så lur.
Han lånte bort sitt eget sted til gjengen.
På gromhytta hans ble det kos’lig og trangt
med grøtspising, latter og prat om så mangt.
- Vi takket for i år i samme slengen!
Med takk og med takk - - - !!!!!

V E L M Ø T T I  2012

Årsmelding fra seniorgruppa 2011

Turen på Norefjell høsten 2011
Foto: Brit Olaug Monserud

tekSt: ViBeke tJøM

Ringerikes Turistforening arrangerte søndag 6. februar 
«Kom deg ut-dagen» på Petersøya. Med strålende solskinn, 
glade barn og ulike aktiviteter ble dette er fin familiedag for 
både store og små. Her kunne man gå på ski, prøve seg på 
natursti, steike pinnebrød, ake og kose seg ute i det fine vin-
terværet. At mange svaner og ender i anledning dagen også 
viste seg ved elvekanten, var det mange som satte pris på.

I forkant av arrangementet kontaktet Ringerikes 
Turistforening det flerkulturelle miljøet på Ringerike, og 
derfor var det spesielt hyggelig at mange ulike nasjoner 
var representert på Petersøya denne dagen. Og når disse i 

tillegg bidro med sang og musikk ble det god stemning rundt 
bålet. Nytt i år er at vi kommer til å arrangere noen turer for 
flerkulturelle og vi håper å få enda flere til å trives ute i norsk 
natur. 

Søndag 4.september var det igjen klart for Kom deg ut-dag. 
Til tross for usikkert, og etter hvert regntungt høstvær, var 
det mange som la søndagsturen til Petersøya. Her kunne 
både små og store delta på ulike aktiviteter som fiske, slakk 
line, natursti, hundekjøring, spikking og bålkos. Med gode 
samarbeidspartnere som Speideren, Trekkhundklubben 
og Knivlaget klarer vi å lage dette til en aktivitetsfylt dag i 
nærmiljøet. 
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Visste du at dugnad er Norges nasjonal-ord ?

Å bygge ei ny 
koie er en stor 
utfordring for 
en turistfo-
rening. Det 
innebærer mye 
planlegging og 
vurderinger, 
møter og befa-
ringer, papirar-

beid, økonomi samt søknader 
til mange instanser.

Økonomi: Det er ofte snakk om store 
summer, og en del av disse skal være 
dugnadsbasert.
Ved årsskiftet har medlemmer og 
andre lagt ned dugnadsinnsats på det 
som skal bli Fønhuskoia tilsvarende 
ca 150 000 kroner, og fortsatt gjenstår 
mye jobbing neste år.

Del 1:  Arbeidet i RT startet for alvor 
da RT ble kontaktet av bygdefolket i 
Hedalen. 

De kunne fortelle at det var et ønske at RT skulle sette opp 
ei hytte i Vassfaret, og at grunneierne ville tilby oss ei tomt 

gratis til formålet. Mange men-
nesker og mange turer måtte 
til før komiteen til slutt klarte 
å bestemme seg for den beste 
beliggenheten. 
Del 2:  Da tomta var stukket ut, 
begynte jobben med å rydde ca 
600 m gjengrodd traktorvei fra 
bommen. Samtidig startet vi et 
omfattende vedprosjekt, og vi 
stakk ut en trasé for stien som 
skal brukes senere av besøkende.

Del 3: Etter sommeren ble veien 
kulta opp, boring etter vann ble 
planlagt og forberedelsene til flyt-
ting av stabburet fra Hølera kom 
i gang. Koiesjef Olaf hadde med 
traktor med vedaggregat og mye 
fin ved ligger klar til tørk. Mange 
timer gikk også med til å bedre 
utsikten mot Strøen.

Del 4: På den siste dugnaden ble det satt opp en midlertidig 
utedo. Stabburet ble lafta ned, lasta over på bil og kjørt opp 
til “riggen” ved tomta. Materialer og tømmer ble sortert og 
klargjort for bruk av laftegjengen. 
En ganske anselig mengde med laftemose måtte plukkes – 
varsomt – før den ble lagt i sekker og båret ned til tomta.
Laftinga var en skikkelig laginnsats i beste dugnadsånd, ledet 
på «mestervis» av Kjetil Sudgarden, og søndag 18. september 
var bygget oppe, med tett tak og dørene på plass. 

Tekst: Erik Lunde

dugnad på fønhuskoia

Følgende er sakset fra RT’s hjemmeside:
“Bli med til Fønhuskoia og Vassfaret i 2012!” 
Dugnad Fønhuskoia lørdag 30. juni og søndag 1. 
juli. 
Vi arbeider videre med tomta, grunnarbeider på 
koia, samt tak, vinduer og innredning av stabburet. 
Muligheter for merking /skilting av sti inn mot koia 
fra Vassfaret. Det er helt i orden om du bare kan 
være med en av dagene!  Det er dugnad hver dag 
fra kl 10 til ca kl  17. Oppmøte på tomta, skiltet til 
Fønhuskoia fra grustaket ovenfor Sandvika langs 
veien Reset – Strøsdammen; passering av bommen 
her er betalt av RT. Ta kontakt for kjøretillatelse i 
forbindelse med dugnad. Ta med mat, drikke og 
sitteunderlag. Arbeidsklær etter værforhold. 

For påmelding:
Ole-Martin Høgfoss, mobil: 975 35 103, e-post: 

Stabburet på Fønhuskoia er i ferd med å settes opp.          Foto: Erik Lunde

Stabburet på Fønhuskoia er ferdig gjenreist, 
september 2011. F.v. Erik Brenden, Kjetil 
Sudgarden, Per. H. Stubbraaten, Ole-Martin 
Høgfoss samt elghunden Vassfarets Lilja. 
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Oppmålingsingeniør 
Bjørn Gustavsen og 
grunneier Magne 
Omsrud.
Foto: Ole-Martin Høgfoss
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tekSt og foto: ViBeke tJøM

Ringerikes Turistforening arrangerte søndag 22.5. gårdsbe-
søk på Øvre Jonsrud gård på Veme. Med solskinn, vind, glade 
barn og ulike aktiviteter ble dette er flott familiedag for både 
store og små. 

Med god planlegging og gjennomføring fra vertskapet på 
gården ble dette en vellykket dag for de over 100 store og 
små som hadde lagt søndagsturen til Veme. Barn og dyr 
er alltid en vellykket kombinasjon, og her fikk de oppleve 
kaniner, høner og sauer med nyfødte lam på nært hold. 
Naturstien var også populær, og mange av barna koste seg 
med toving av ull fra angorakaninene. Nystekte sveler og 
ferskt lam fra kokegrop ble det også smaksprøve på,
 i tilleggtil grilling av pølser og marshmallows.

RT takker vertskapet for en trivelig dag og håper vi kan 
gjenta suksessen også til neste år. Se turprogrammet vårt for 
kommende turer med Barnas Turlag Ringerike – velkommen 
ut på tur!

Barnas turlag på gårdsbesøk 

www.ringtf.no
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Øvre Jonsrud gård



Martesetra på ringkollen

Seniorgruppa på tur

godværstur til roa

Ringerikes Turistforening slutter seg til gratulantene, og 
vi lar Kjetil og Kari Sudgardens hyllingsdikt karakterisere 
jubilanten. Vi ønsker god tur videre!

Til Finn på 70 års dagen den 4.mars 2011.

Ein kveld i førre viku, me fekk ein telefon.                                                                                                                                        
Det var ei roleg stemme og ein hyggelig person.
Han ville me sku koma på syttiårs dagen sin,                                                                                                                                             
me ville gjerne koma, og gjera dagen fin.

Så er det det å seia om jubilanten vår,
han er aldri heime, han er ute og går                                                                                                                                             
Han brukar tida nyttig, då rekk han det han skal,                                                                                                                                            
noko lar han skure, så blir det tur i alle fall.

Blant mange gilde turar, eg minnest særleg  ein 
til Sulebu og Suletind og aprilsola skein.
Den kvelden der, med soleglad, blei stor i livet mitt,                                                                                                                                            
fjell og himmel gløste så eg måtte grine litt.

Heile RT-røkla vil gjerne ha han med,                                                                                                                                             
koiesjef og sekretær, han får nesten ikkje fred. 
Ingen er så sindig, han er så stø som fjell,                                                                                                                                           
tenker over saken, han går ikkje på ein smell.

Langt opp på rankinglista i vennekretsen min,                                                                                                                                             
ein kar med brune augo og navnet det er Finn.
Med sitt logne vesen og ingen store ord,                                                                                                                                             
han kan eg anbefale som min eigen bror.

Gratulerer med dagen Finn.

koiesjef finn granum har rundet 70

Finn i sitt rette element på høsttur i Holleia.
Foto: Marit Stubbraaten
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Utgiver: Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss

naturopplevelser for livet

Å for slags beste-
mor er’e du har a?
Ved axel holt/foto: Marit StuBBraaten

”Du kan jo ta henda tor lomma, du å!” 
Inger og Kåre Hvitmyhr er på vei ned 
Besseggen. Kåre, litt forsiktig med re-
spekt for fjellet. Inger rolig og ubesværet 
slentrende ned den smale og bratte 
eggen fra Veslefjellet mot Bandet, med 
hendene djupt nedi lommene. Jo, det er 
”luftig” her. Men å strekke ut armene for 
å få bedre balanse - ?
De to er på sin første ”skikkelige” fjelltur, 
året er 1981 og Inger har meldt inn begge 
i Turistforeningen. Kåre har nettopp 
rundet 50, og dette synes Inger ville være 
en passende gave.  Egentlig skulle den 
ene datteren og svigersønnen vært med, 
han som fjellvant veiviser. Men så blir 
datteren syk. Istedenfor å bli hjemme, 
legger Inger og Kåre ut på sin første 
fottur i Jotunheimen.
Ikke det at de ikke var vant med turer 
i skog og mark, og i fjell også for den 
saks skyld. Men det er jo litt forskjell på 
Fjøsvikfjellet og Jotunheimen!

For Fjøsvikfjellet og skauen på østsida av 
Ådalen var første turområdet til Inger. 
Ikke slike turer som folk går nå. Nei, tur 
var det samme som bærtur, akkurat som 
kara hadde jakt- og fisketurer. Men moro 
var det lell, og fine avbrekk i hverdagen 
der ei 10 – 12 års jente måtte være med 
på klesvasken i Ådalselva. Hustrig nok 
vinterstid, med 20 minus og det som 

verre var… ”Det var nok et hardt liv, 
men foreldra mine vart 92 begge to. Vi 
var sju jenter og to gutter, og de seks 
av oss som lever nå, er vel rundt 500 
år til sammen. Jo, etter vi gifta oss vart 
det no’n turer. I påska var vi oftest på 
Fjøsvikfjellet.  Vi lånte brannvakthytta. 
Tenk, vi tok all bagasjen på ryggen, mat 
og utstyr, opp på hytta.”  

Vi står ute på tunet på Hvitmyr. Rett 
i nord kuver Fjøsvikfjellet seg mot en 
bleikblå himmel. Seint i november og 
ikke et snøfjon, men varmegrader og søn-
nabris, det er det!  
Inne i stua igjen, serverer Inger kaffe og 
vafler med rømme - og moltesyltetøy! 
”Jeg måtte ise av fryser’n her for ei tid 
sida. Du veit sånne to-liters isbokser, jeg 
husker itte hvor mange det var oppi der, 
men molte var det i alle sammen! Nei, 
jeg har itte molta på Fjøsvikfjellet helt for 
meg sjøl, vi er to som deler.  Han naboen 
min er en spreking, så han tar nordre 
fjellet og liene mot Samsjøen. Så får jeg 
korteste veien. Husker en gang da n’Kåre 
og jeg hadde fønni så my molte oppi her 
at vi måtte sette fra oss sekkene før vi 
fortsatte å pelle. På hjemturen vart børa 
så tung og jeg så lei at da vi kom over ei 
myr som skinte gult av moden bær, sa jeg 
te’n:  ”Hjelper itte å mye gule myrer det 
er, nå orker je itte mer!” Slikt opplever’n 
itte ofte!”
Turfølget har variert opp gjennom åra, 
men mange er turene som Inger har 
gått aleine. ”Jeg har alltid hatt det slik at 
jeg merker meg hvor jeg er, slik det ser 
ut rundt meg. Redd for å gå aleine på 
skauen?  Aldri!
Inger fortsetter å fortelle om første turen 
i Jotunheimen. Fra Memurubu fortsatte 
hun og Kåre over Bukkelægeret ned til 
Gjendebu, og neste dag opp Storådalen 
med overnatting på Leirvassbu. Så bar 
det videre utover mot Spiterstulen. ”Men 
da vi kom fram, var klokka bare ett. Det 
var jo reint for tidlig å gi seg til der da, 
så vi fortsatte over Skautflya og nådde 
Glitterheim klokka ni på kvelden. Det 
blei jo en dryg tur med to dagsmarsjer i 
ett. Den tid var det slik at folk over 50 år 

fikk seng, selv om det var fullt. Kåre så 
så sprek ut at det var nest føre han måtte 
vise dåpsattest for å bevise alderen. Men 
seng vart det!”

Bil skaffet de seg først i 1985. ”Det var 
julekvelden, la meg se, måtte vel være 
1984. Da alle pakkene var åpna. lå det att 
en konvolutt. ”Denne er til deg, mamma” 
sa Jorunn, ene dattera mi. Der lå det 
et slags gavekort på tre kjøretimer hos 
Støyten. Totalt vart det 25 timer. Synes 
itte det var så verst, jeg var jo 49 år og 
hadde aldri sitti bak et ratt.”
Det har blitt mange fotturer for Inger, 
også etter at helsa sviktet for Kåre. I 
Turistforeningen finner hun fellesskap og 
gode turkamerater. ”Jeg synes dugnads-
arbeid er så trivelig! Enten det er vedsjau 
eller koievask, rydding og merking av 
stier, det blir så godt samhold! Det er det 
som er så fint med lokalforeningen.”
Jeg vet jo at Inger ikke tilbringer dagen 
med kaffekopp og tv-titting. ”Det var en 
kjenning som jeg råkte på innpå skauen. 
Han vart nok litt overraska over å se meg, 
for da’n litt seinere trefte et av barnebar-
na mine, sa’n: ”Å for slags bestemor er’e 
du har’a?” Eller når ei av døtrene mine 
ringer: ”Nei, du er vel ikke hjemme, hva 
slags topp er du på nå, da?””
Inger er en ivrig deltaker på turene til 
Seniorgruppa i Turistforeningen. Videre 
er hun årvisst med til Sørre Hemsing 
i Vang. ”På Vennisfjell var det tungt, 
bare stein! Men jeg blei litt skuffa da vi 
prøvde oss på Ranastongi. Vi gikk opp fra 
Vavatnet, var vel kommet så langt at vi så 
varden, det sto no’ folk der. Men plutselig 
velta tåka opp og over varden. Litt etter 
kom det to karer imot oss, og advarte oss 
mot å gå videre. Vi syntes det var leit, 
men vi snudde. Og ikke før var vi nedafor 
urda mot Lysebotn, forsvant tåka. Sol og 
blå himmel. Men da var vi vel fornøgde 
og fortsatte tilbake. Men til sommeren 
(2012) har jeg meldt meg på turen til 
Island! Og så har jeg lovt de fire døtrene 
mine at vi skal på fjelltur sammen.” 
Treffer jeg på et av barnebarna til Inger, 
vet jeg hva jeg skal spørre om: ”Å for 
slags bestemor er’e du  har a?”


