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Leder

Kjære turvenner!
Et nytt turår er i startgropa, med mulighet for mange nye naturopplevelser!
I 2015 overtok jeg roret for DNT Gjøvik og Omegn, med respekt og ydmyk-
het. Vi er et veldrevet lokallag i god utvikling. Sammen med styret, ønsker 
jeg å ivareta DNT sine verdier og forvalte lagets ressurser på en god måte, 
med engasjement for natur og friluftsliv.

Året som er gått har inneholdt den største aktiviteten så langt i DNT Gjøvik 
og Omegn sin historie!
Spesielt har aktivitetsnivået for barna vært høyt. Høydepunktet var Frilufts-
skole for barn i alderen 9 til 12 år i skoleferien, hvor 30 barn fikk muligheten 
til å delta med stor begeistring i skogen rundt Fogdehytta. Vi ønsker å tilby 
flere barn denne muligheten i 2016, og vil derfor arrangere Friluftsskolen 
både i Vestre Toten og Gjøvik i år.

Vi oppnådde ni prosent medlemsvekst i 2015, Friluftslivets år! I skrivende 
stund er medlemstallet i DNT på landsbasis passert 270 000. 2315 av disse 
hører til vårt lokallag, og vår økning av medlemmer i Barnas turlag var i fjor 

på hele 30 prosent! Det gir inspirasjon og mening til videre arbeid for å legge til rette for friluftslivsaktiviteter. 

Vi er så heldige at vi har over 70 dyktige turledere som er med på å fylle turkalenderen med gode tilbud. Det er viktig 
for oss å ivareta turlederne for å kunne ha gleden av samarbeid over lang tid. I 2015 gjennomførte vi ulike kurstilbud 
for å øke kompetansen vår, og i år vil vi øke denne aktiviteten med kurstilbud som ambassadørkurs, grunnleggende 
turlederkurs og ferskingkurs i friluftsliv. Har du lyst, er du velkommen til å bli med på kurs!

DNT skal ha et tilbud til ulike målgrupper og lokale aktiviteter i nærmiljøet, for å stimulere til bedre folkehelse. Vi er 
derfor i gang med flere merkeprosjekter, blant annet på Biri med ivrige lokale folk. I løpet av 2016 vil 35 km med 
sti merkes her. Et samarbeid med NSB, Jernbaneverket og Gjøvik kommune om merking fra stasjonsområdet til 
de merkede stiene i marka, og i Gjøvik sentrum, er et annet viktig merkeprosjekt. Dette også med målsetting om 
å fullføre i 2016.

Dugnadsinnsatsen er stor både når det gjelder turledelse, stimerking og vedlikehold av hyttene våre. Det er alltid 
behov for og plass til flere. Har du lyst og anledning, ta gjerne kontakt! Vi kan by på godt sosialt fellesskap, mange 
flotte naturopplevelser og ønske om å ta i mot ditt bidrag.

Avslutningsvis ønsker jeg å sitere Albert Camus (1913 - 1960): «Gå ikke foran meg - måske vil jeg ikke følge deg. 
Gå ikke bakved mig - måske vil jeg ikke føre an. Gå ved siden af meg - Og vær blot min ven».

Velkommen på tur i 2016!

Lise Lundby, styreleder

Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 421, 2803 Gjøvik
Organisasjonsnummer 984 774 745
Bankkontonummer: 1604 15 56 947
Hjemmeside: www.dnt.no/gjovik
Epost: gjovik@turistforeningen.no
Tlf.: 95 97 28 50

Finn oss gjerne på Face-
book, som «DNT Gjøvik og 
Omegn» og «Barnas Turlag 
DNT Gjøvik og Omegn». 
Det er en sosial arena, hvor 
vi legger ut informasjon om 
arrangementene våre og 
gjerne har dialog med deg.
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Slik bruker du programmet

Kalenderen for 2016 er full av aktivitetstilbud, sommer som vinter. Du har mulighet til å være på ettermiddagsturer 
i ditt eget nærmiljø enten med fjellsko, ski eller med sykkel. Du kan delta på familieturer med eller uten overnatting, 
på lange vandreturer, toppturer, kano/ kajakk og overnattingsturer, fisketurer og klatreaktiviteter for barn og for 
voksne.

Gradering av turenes vanskelighetsgrad
Finn turen som passer for deg ved å se hvordan de er gradert. Vi bruker fargegradering i år, hvor grønn er enklest 
og svart er vanskeligst.

 Grønn: Enkel. Nybegynnere, krever ingen spesielle ferdigheter.

 Blå: Middels. For middels trente turgåere med grunnleggende ferdigheter og litt erfaring i terreng.

 Rød: Krevende. Erfarne turgåere.  Krever god utholdenhet, godt turutstyr og kunnskap om kart og kompass

 Svart: Ekspert. Erfarne fjellfolk. Krever god utholdenhet, godt turutstyr og kunnskap om kart og kompass

 Gul: Kurs og møter

Egne aktivitetsgrupper
Vi har merket turene som er spesielt tilrettelagt for barnefamilier med «Barnas turlag» og seniorer med «Seniortur». 
Du vil finne noen turer beskrevet som familieturer, der barnefamilier med flere generasjoner voksne er velkommen 
til å delta. Det er ikke noe krav at man er pensjonist for å bli med på seniortur. Når turen er merket med seniortur 
betyr det bare at vi tar oss god tid, både når vi går og når vi har pause. Turene som er merket med fjellsport er for 
erfarne og godt trente fjellfolk.

Forandring/avlysning
Turene er planlagt høsten 2015. Vær oppmerksom på at det kan bli behov for å gjøre forandringer og avlysninger. 
Det kan skyldes værforhold, personlige forhold for turlederne eller andre årsaker, og er uunngåelig når vi lager et 
program for et helt år fram i tid. Følg derfor med på vår hjemmeside for oppdatert informasjon om din tur. Har turen 
en oppgitt påmeldingsdato, så ta kontakt med turleder på forhånd. Du vil da få informasjon direkte ved eventuelle 
forandringer.
Ta gjerne med deg en venn! Det er ikke nødvendig å være medlem for å bli med oss på tur.

Som deltager på fellesturer arrangert av DNT Gjøvik og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller 
andre deltakere. Bildene kan bli brukt i DNTs egne publikasjoner, på vår Facebookside og nettsiden vår. Ønsker  du 
å reservere deg fra å være med på bildene, er det viktig at du sier fra til turleder ved oppstart av turen. 

Kom deg ut, meld deg inn!
Bli medlem i Turistforeningen, nyt godt av medlemsfordelene og støtt vårt arbeid for å få folk ut på tur! Som medlem 
får du medlemspris på DNTs 500 hytter, rabatt på turutstyr, medlemsbladet Fjell og Vidde, tilbud om turer og kurs 
over hele landet, og mye mer. Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger på overnatting. Som medlem i DNT 
er det mulig å delta på turer og ulike aktiviteter over hele Norge. Se det nasjonale programmet: https://www.dnt.
no/aktiviteter/
Se alle medlemsfordelene og prisene her: https://www.dnt.no/medlem/fordeler/

Nyhet: Familiemedlemskap!
Nå lanserer vi eget familiemedlemskap. Det betyr én pris og én faktura – for hele familien. Er dere flere enn tre i 
familien? Da kan det lønne seg, praktisk og økonomisk, med familiemedlemskap.
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DNT Gjøvik og Omegn er en av 57 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (DNT). Turlaget ble 
stiftet i 1993 og dekker kommunene Nordre Land, Søndre Land, Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik. 

Våre hytter
Vi disponerer fire hytter; Gamle Torsætra, Mæhlumsætra, Fogdehytta og Vesterås. I tillegg har vi nå 
overtatt Vollumsætra, som vi skal oppgradere og som vil kunne gi ny mulighet for ny overnatting på 
Totenåsstien. Finn mer informasjon om hyttene våre på vår hjemmeside: dnt.no/gjovik/hytter/

Styret 2015 - 2017

Styret består av fra venstre: Mona Løkser, Arne Wiken, Jan-Erik Nordrum, Kari Løken Kalsnes, Tore 
Røbergshagen, Lise Lundby (styreleder) og Ragnhild Fuglevik. 
Styrleder Lise Lundby har telefonnr. 466 16 148
Administrasjonen i DNT Gjøvik og Omegn består av en ansatt, Elin Enger, som holder til hos Turist- 
kontoret på Jernbanetorget 3 på Gjøvik. 
Hennes viktigste oppgave er å gjøre det lett for DEG å komme deg ut på tur, og å kommunisere tilbudet 
vårt utad. 

Kontaktpersoner for våre aktivitetsgrupper:
Barnas Turlag: Ariana Balsam, tlf. 476 77 880
Seniorgruppen: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460
Fjellsportgruppen: Arild Flisen, tlf. 911 99 771 og Ingemari Jurgensen tlf. 997 17 178
Klatregruppen: Svein Skoglund, tlf. 930 69 121
Klatregruppen møtes ukentlig fra oktober til april, på tirsdager kl.17.00. 
Hvis været ikke tillater uteklatring, klatres det inne i Fjellhallen på Gjøvik. 

Bli turleder 
– bli med på kurs! Vi ønsker alltid flere engasjerte turledere! DNT har en egen turlederutdanning som 
gjør deg i stand til å lede turer for DNT både i nærområdet og på høyfjellet. I år arrangerer vi kurs på 
ulike nivåer, de er merket med gult i turprogrammet. Det står også på nest siste side i programmet. Ta 
kontakt hvis du vil vite mer! 

Om DNT Gjøvik og Omegn
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Beste blinkskudd 2016!
Bli med på konkurransen om å ta det beste turbildet! Vinnerbildet blir premiert, og får en prominent 
plass i neste års turprogram! 
Vi er glade for at så mange er flinke til å ta bilder å sende dem til oss! Det gjør det mulig å vise fram 
aktiviteten vår og gjør turprogrammet fargerikt og flott, så tusen takk! Nå vil vi gjerne se enda flere 
motiver! Send dine inn til gjovik@turistforeningen.no.  Merk det med ”Blinkskudd 2016”, samt navn på 
fotografen og hvor bildet er tatt. Innsendingsfrist: 15.oktober 2016, men begynn gjerne allerede nå!
Tips for å ta blinkskudd på tur:
- Velg motiv bevisst.  Fokuser gjerne på folk i aktivitet, vi får ofte matpausebilder... ;)
- Tenk komposisjon. Ligg gjerne foran i løypa så du kan møte motivet i stedet for å ta bilder bakfra. Bøy 
deg ned i froskeperspektiv eller kom deg opp i høyden for et fugleperspektiv. Vri og vend på kameraet 
for forskjellige vinkler.
- Se etter lyset. Se om det skaper sterke kontraster eller sjenerende skygger, og om det fremhever 
eller forstyrrer motivet.
Har du digtalkamera kan du knipse i vei! Flere bilder øker sjansen for å skyte gullfuglen! Lykke til med 
fotograferingen!

Fotokonkurranse

På tur ned fra Krokvassfjellet i Nordre Land. Foto: Ole Grendal
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Har du lyst til å gå langtur?
Det er gode muligheter i vårt nærområde. Vi har 
to lange stier i vårt område som krever overnat-
ting underveis. Begge turene krever at du selv 
bærer mat og overnattingsutstyr.

TOTENÅSSTIEN:
Vi anbefaler å gå Totenåsstien fra Lygna mot Mjø-
sa. Denne stien krysser Totenåsen på tvers og 
du får oppleve en fantastisk og variert natur. Du 
kan f.eks ta buss (Hønefoss) til Lygna, og buss 
(Flybussen) etter endt tur i Evjua. Første dag går 
du fra Lygna til Einahytta der du kan overnatte. 
Alternativt til Vollumsetra. Dette blir DNT Gjøvik 
om Omegn sin nyeste hytte. Den er under restau-
rering, men det er mulig å låse seg inn med DNT 
nøkkel. Neste dag går du til vår ubetjente hytte 
Vesterås. Den ligger langs vegen til Hurdal. Her-
fra videre til Gamle Torsetra. Denne hytta er også 
ubetjent, men Torseter kafe er rett i nærheten. 
Siste dag går ned mot Mjøsa og Evjua.
Dagsetappene på denne ruta er forholdsvis lan-
ge, og du bør beregne tre overnattinger.
Blåmerket sti med skilt: Totenåsstien.

JOTUNHEIMSTIEN:
Jotunheimstien går fra Oslo til Gjendesheim. Skal 
du gå hele turen må du beregne 15 – 20 dager. 
Turen krever en del planlegging i forhold til mat 
og overnatting.
Fra Oslo sentrum går Jotunheimstien og Ron-
danestien sammen til de deles på østsiden av 

Hakadal. Jotunheimstien holder seg på østsiden 
av Rv 4 til Lygna. Her krysses riksvegen og etter 
hvert kommer du til vårt område. Vårt stiansvar 
starter på Glåmhaugen. Ikke langt herfra er det 
en overnattingsmulighet i åpen bu (Kjerringfred). 
Turen går videre mot Trevatn og inn i Vardalså-
sen til vår ubetjente hytte Mæhlumsetra. Herfra 
følger du stien, krysser Rv 33 og har en overnat-
tingsmulighet i gapahuk ved Skyberg. Alternativt 
finnes det privat innkvartering i Landåsbygda. 
Turen videre går til gapahuk ved Langevatnet i 
Snertingdal, og videre til gapahuk ved Lundse-
tra. Herfra går turen over til DNT Lillehammer sitt 
område fra Stolondammen, og videre til Gjendes-
heim.
Mer info på www.jotunheimstien.no. Her finner du 
rutebeskrivelser
Blåmerket sti med skilt: Jotunheimstien

Når Fredrik har ryddet stien blir det lettere å gå!

Gamletorvet Sport AS
Gjøvik

Nedre Torvgt. 12, Gjøvik,
 Tlf 61 17 46 55, 

www.gamletorvetsport.no

Innlandets Turbutikk!
Våre spesialiteter: 
klatring, bekledning, randoné, fjellski, sekker, soveposer mm.
Utvalget finner du i butikken og på www.gamletorvetsport.no

Husk DNT rabatten ved framvisning av medlemskort :)
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Bli med i 
dugnadsfellesskapet!
Rydde buskas, merke stier, beise hyttevegger, 
hogge ved - det er mye som skal gjøres for å ved-
likeholde og etablere ruter og hytter. Vi tar imot 
alle former for dugnadsinnsats! Arbeidsoppgave-
ne varierer etter behov og ferdigheter. Et sosialt 
fellesskap med hyggelige kaffepauser byr vi på! 
Vi trenger  for eksempel frivillige til stimerkepro-
sjektene våre, og til å fortelle om DNTs tilbud på 
ulike arrangementer. I år begynner vi også arbei-
det med å renovere Vollumssætra. Det er altså 
varierte arbeidsoppgaver å ta av!
I tillegg arrangerer vi egen vaskedugnad helga 
2.-3. april for klargjøring av Vollumsætra. Se tur-
programmet for nærmere info.

Faste dugnadsdager
I deler av året arrangerer vi faste dugnadsdager 
på tirsdager. Vi starter dagen klokken 10:00 og 
avslutter kl 15:00. Avvik fra disse tidene kan fore-
komme hvis arbeidet tilsier det. 

Kontaktpersoner for tirsdagsdugnadene er Olav 
Kålås på telefon 997 76 349 eller Bjørn Storre på 
tlf: 99253953.
Nye dugnadsinteresserte tar kontakt med Olav 
eller Bjørn for nærmere info om møtested, sam-
kjøring, behov for medbrakt verktøy etc.

Hvis det ikke passer for deg å bli med på tirsda-
ger, så send en epost til gjovik@turistforeningen.
no med info om hva, hvor og når du kan jobbe. 
Legg evt. med spesielle ferdigheter. 

Slipp Gunnar løs med motorsaga så blir det mer kveldssol på Fogdehytta.
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Fellesturer

JANUAR
Onsdag 30. desember-15 til 
lørdag 2. januar-16
NYTTÅRSTUR TIL 
SLETTNINGSBU
Vi kjører onsdag morgen fra Gjøvik til Tyin. Her-
fra er det ca 1,5 timers skitur inn til Slettningsbu. 
Regner med vi kommer fram til hytta før det blir 
mørkt. Dagen etter kan vi for eksempel gå en 
lett topptur før vi lager en bedre middag og feirer 
det gamle og det nye turåret. 1 januar går vi tur i 
området. 2. januar spiser vi frokost og drar hjem. 
Ved for dårlig værmelding kan turen bli flyttet til et 
annet område.
Påmeldingsfrist: 18. desember
Turledere: Trond Gaarder 976 73 785 og Tom 
Halvorsrud 480 62 771
Møtested: Plantasjen Gjøvik kl 09.00, eller avtale 
med turleder
Fjellsport

Hovdebakken onsdag 6. januar + 
Hafjell søndag 17. januar
SKIKURS
Vi inviterer til skikurs for å lære gode svingteknik-
ker enten du kjører på slalåm, randonee, telemark 
eller fjellski. Vi møtes en kveld i Hovdebakken og 
en søndag i Hafjell. Åpent for alle aldersgrupper.
Instruktør: Thomas Frydenlund
Påmeldingsfrist: 3. januar
Turleder: Lise Lundby tlf. 466 16 148
Møtested: Hovdebakken Gjøvik kl. 18.00. Etter 
avtale på dag to til/i Hafjell

Søndag 17. januar     
SKITUR PÅ TOTENÅSEN, 
ØSTRE TOTEN
Skitur på langrennsski i preparerte løyper fra 
Torsætra, via Anfinnsætra, Langsætra, Sisselrot-
kampen til Oksbakken.  Videre over Tjuvåsen til 
rast på Rausteinshytta. Her kan man kjøpe kaffe 
og vafler! Videre går turen nedover Garsjølia til-
bake til Torsætra. Turen passer for alle som tre-
ner litt på ski.
Turledere: Tom Halvorsrud tlf. 480 62 771 og 
Rune Øverli tlf. 995 93 964
Møtested: Torsætra, Totenåsen kl.10.00

Rausteinshøgda, Totenåsen. Foto: Ann Kristin Kihle
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Onsdag 20. januar
HAUGRUNDEN I OPPKJØRTE
SKISPOR, GJØVIK
Haugrunden er ca. 6 km. Vi går runden Vardal 
kirke - Blivgodt – Røgardsmyra – Tømmerhol - 
Haug. Hvis været og gliden er god kan vi gå sam-
me runde to ganger.
Turledere: Sonja Gustavsen tlf. 922 07 870 og 
Mona Løkser tlf. 913 43 114
Møtested: Parkering ved Haug gård, på oversi-
den av Vardal Kirke kl. 11.00

Lørdag 23. januar
BÅLTUR PÅ TOTENÅSEN, 
ØSTRE TOTEN
Vi møtes på Oksbakken på Totenåsen (det er 
bomveg inn hit). Herfra går vi ca en kilometer og 
finner en fin bålplass. Mye av turen blir utenfor 
oppkjørte løper. Her kan vi lage mat og kanskje 
en hoppbakke eller lignende. Og så blir det spen-
nende å være ute ved et bål når det er mørkt. Ta 
med hodelykt og mat, gjerne middagsmat. Vi går 
ned til bilene ca kl 1900.
Påmeldingsfrist: 22. januar
Turleder: Trond Gaarder tlf. 976 73 785
Møtested: Oksbakken kl. 12.00
Barnas turlag

Søndag 24. januar
MÅNESKINNSTUR PÅ TRUGER
TIL VANGSJØKNATTEN, 
NORDRE LAND
En litt lengre rundtur på truger denne kvelden. 
Ca. 2 timer opp på knatten hvor vi skriver oss inn 
i toppboka. Geocach finner vi kanskje også. Hvis 
månen er med oss, har vi et vidt skue. Ta med 
mat og drikke. Vi har truger til alle. Bomveg 40 
kr. Geocach.
Turledere: Jan Kolbjørnshus tlf. 906 53 217 og 
Kari Løken Kalsnes tlf. 959 95 735 kari@kalsnes.
com      
Møtested: Dokka stasjon kl. 18.00 eller Leikar-
vold kl.18.15

Gjøvikmarka. Foto: Mona Heie

Søndag 24. januar 
MÅNESKINNSSTUR PÅ 
VARDALSÅSEN, GJØVIK
Målet for turen er Mæhlumsætra. Sætra vil være 
oppvarmet og det serveres varmt drikke.
For de som ønsker følge inn, starter turen på 
Rørmyra kl 18.00. Vi går via Øytjern og Eikvel-
ta og videre inn til sætra. Hjemturen foreslås via 
Trollheim.
Turledere: Bjørn Storre tlf. 992 53 953 og Siri 
Stageboe tlf. 971 07 167
Møtested: Rørmyra kl. 18.00. Kjør Fv 114 
Raufoss – Fall og ta av ved Gotterud mot Skjel-
lerud. Bom 30 kr.

Båltur. Foto: Hilde Tellesbø
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FEBRUAR
Lørdag 6. februar   
SKITUR PÅ ØYERFJELLET
Tur i oppkjørte løyper i lett skiterreng, ca.25km. 
Rundtur fra Øyer fjellstue. Vi tar en god matrast 
omtrent halvveis.
Møtested: Statoil Mjøsstranda Gjøvik kl. 09.00
Turleder: Odd Arne Madsstuen tlf. 926 87 985

Søndag 7. februar
KOM DEG UT DAGEN, SKIHYTTA 
PÅ ØSTSINNI, NORDRE LAND
Familiedag i nærheten av skihytta med skilek og 
bålkos. Vi arrangerer turtippkonkurranse for store 
og små, og alle barn får premie. Ta med godt med 
mat og drikke for en fin dag i vinterskogen.
Turleder: Tore Røbergshagen tlf.481 01 357, 
tore.robergshagen@oppland.org
Møtested: Skihytta kl. 11.00  

Søndag 7. februar 
KOM DEG UT DAGEN, GJØVIK
Start gjerne turen på Rørmyra. Gå 2,6 km i pre-
parerte løyper til Mæhlumsætra. Der serveres 
grillpølser for alle barn og turtipp for store og 
små. Premie til barna. Kom deg ut arrangementet 
varer fra kl. 11.00 – 15.00.
Kontaktperson: Lise Lundby tlf. 466 16 148
Møtested: Kjør Fv 114 Raufoss – Fall og ta av 
ved Gotterud mot Skjellerud. Bom 30 kr

Onsdag 10. februar
TRUGETUR TIL 
LAUVHØGDA, V. TOTEN
Vi går fra Rørmyra til bålplassen bak Lauvhøgda. 
Ta med staver og truger samt mat og drikke. Tu-
ren tar ca. 3 timer.
Turledere: Aagot og Harald Sveen, tlf. 938 32 463
Møtested: Kjør Fv 114 Raufoss-Fall og ta av ved 
Gotterud mot Skjellerud. Bom kr. 30,-. Samkjø-
ring fra bommen. Vi går fra Rørmyra kl. 11.00
Seniortur

Kom deg ut dagen. Mæhlumsætra. Foto: Fredrik Langballe
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Nok snø. Foto: Fredrik Langballe

Trugetur Lauvhøgda. Bålplassen. Foto:  Margrethe Leirdal.

Besshø. Utsikt mot hjemvegen. Foto: Tom Halvorsrud
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Fre. 12. - søn. 14. februar
SKITUR BESSHEIM-
BESSEGGEN-BESSHØ
Vi overnatter i hytter på Bessheim. Mål for helga 
er Besseggen og/eller Besshø via Bessvatnet.
Turene er væravhengig, og alternative turer i 
området er Sikkilsdalshø, Gåpåpiggan og Heim-
dalshø. Utstyr på turen er fjellski, feller, ryggsekk 
for feste av ski og skikkelig vinterutrustning for 
minst 20 kuldegrader! Mulighet for skredkurs på 
søndag (mot en liten avgift). Turen arrangeres i 
samarbeid med DNT Lillehammer og Hamar og 
Hedemarken turistforening.
Turledere: Arild Flisen tlf. 911 99 771 og Tom 
Halvorsrud tlf. 480 62 771
Påmelding: 1. februar
Møtested: Statoil Mjøsstranda Gjøvik fredag kl. 
16.30
Fjellsport

Lørdag 13. februar     
SKITUR LYGNA-GJØVIK/EINA-
GJØVIK
Turen arrangeres i samarbeid med Skiforeningen 
Gjøvik og Omegn. Deltagerne går på egenhånd. 
Turen helt fram til Gjøvik er 65 km og vanlige tur-
gåere må regne med å bruke 6 – 8 t. Turen og 
bussavganger annonseres i lokalpressen. Bus-
sen er gratis. 
Kontaktperson: Øystein Schellerud tlf. 908 25 
352 
Møtested: Gjøvik Skysstasjon kl. 08.00, rund-
kjøringa ovenfor Hagen Bil i Hunndalen eller 
Raufoss Stasjon

Ved Sotaseter. Foto Odd Arne Madstuen
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Søndag 14. februar
HUNDEKJØRING VED 
NORDENDEN AV 
SKUMSJØEN 
Hundekjøring er spennende, både for stor og 
små! Cato Lunde stiller også i år med hunder og 
gir oss en flott opplevelse med kjøring og nær-
kontakt med herlige hunder. Ta med mat og drik-
ke. Det blir mulighet for grilling, så ta med litt ved 
hver. Maks 25 barn. Vel møtt liten og stor!
Turleder: Elin Enger tlf. 959 72 850
Påmeldingsfrist: Søndag 7. februar
Pris: gratis for medlemmer, 100 kroner per barn 
for ikke-medlemmer
Møtested: Møtes på Ballrup, i nordenden av 
Skumsjøen. Kjør inn v/melkerampa og Vesetve-
gen innover. Vi møtes kl.11.00 direkte på Ballrup.
Barnas turlag

Søndag 14. februar
GÅ’TA BANEN!! 
VESTRE TOTEN
I årene siden det sluttet å gå tog på Valdresba-
nen, har ildsjeler i lag og foreninger langs den 

Hundekjøring på Skumsjøen. Foto: Elin Enger

snille, vakre banetraseen kjørt opp skispor mel-
lom grendene - til glede for store og små. Bane-
profilen byr ikke på store utfordringer mht skifer-
dighet. Vær og føre avgjør hvor langt vi går.
Turledere: Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612 og 
Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460
Møtested: Grendehuset på Eina kl. 11.00
Seniortur

Lørdag 20. februar
VINTERKVELD MED 
BÅLKOS FOR HELE 
FAMILIEN I LANDSBY-
SKOGEN, DOKKA
I samarbeid med Land Fjellsportgruppe lager vi 
en sosial kveld rundt bålet for hele familien den-
ne vinterkvelden. Ta med grillmat og hodelykter. 
Alle som vil, kan ta en spennende tur i refleksløy-
pa i skogen like ved og bruke alle apparatene i 
Landsbyskogen. Geocach.
Turledere: Laila Ødegaard tlf. 993 01 160, Kari 
Løken Kalsnes tlf. 959 95 735
Møtested: Landsbyskogen kl. 18.00. Parkering 
ved Østsinni Kirke Fv 162
Barnas turlag

Ved Sotaseter. Foto Odd Arne Madstuen
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Pilketur med Barnas Turlag. Eriksrudtjernet. Foto: Elin Enger
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Lørdag 20. februar
VÆRSKEI – SKIHYTTA I 
SNERTINGDAL
Buss fra bussgarasjen i Snertingdal kl. 08.00. På-
stigning kan også skje i Redalen og Biri. Turen er 
på ca. 42 km i lett terreng. Dersom hele turen blir 
litt for lang er det muligheter for å ta bussen fra 
parkeringen på Vingromsåsen. I utgangspunktet 
settes det opp en buss, men dersom interessen 
er stor blir det satt opp 2 busser.
Påmeldingsfrist: innen 15. februar til Kari Siem 
– karsie@online.no evt. 920 82 119

Søndag 21. februar
FAMILIETUR PÅ TRUGER 
OG KJELKE I MÅNE-
SKINN SKJELLUNGS-
KAMPEN, DOKKA
Vi låner ut truger gratis, men kjelke må du ta 
med selv hvis du vil ha en forrykende nedfart i 
Mæhlumslia etter trugetur til Skjellungskampen. 

De som ikke vil ake går trugvegen ned til Bjørke. 
Vi studerer stjernene og utsikten over Landsbyen 
og skriver oss inn i Helselagets bok. Ca.3 timer. 
Pause på toppen. Ta med mat og drikke. Geo-
cach.
Turledere: Jan Kolbjørnshus tlf. 906 53 217, Kari 
Løken Kalsnes tlf. 959 95 357 kari@kalsnes.com
Møtested: Dokka stasjon kl. 18.00
Barnas turlag

Søndag 21. februar
PILKETUR TIL 
ERIKSRUDTJERNET 
Tom Pedersen blir med oss. Han er god til å sør-
ge for at vi får fangst! Han har pilkeutstyr til utlån. 
Ta med noe å sitte på, mat og drikke, og godt 
med varme klær. Det blir muligheter for grilling, ta 
med en pinne til bålet. Velkommen både små og 
store, også besteforeldre!
Turleder: Liv Torp tlf. 454 66 007
Påmeldingsfrist: Søndag 14. februar
Møtested: Ihle skole kl. 11.00
Barnas turlag

En hel gjeng på isen. Foto: Elin Enger
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Søndag 21. februar
SKITUR FRA RØRMYRA 
OM FJORTENTJERN, 
VESTRE TOTEN
Skitur i lett terreng og gode løyper. Vi går Rørmy-
ra-Eikvelta-Høgbrenna-Mæhlumsætra. Ta med 
niste. Turen tar 3 timer + pause. Mæhlumsætra 
er åpen for servering.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460 og 
Eva Bang-Madsen, tlf. 970 28 642
Møtested: Rørmyra kl. 11.00. Kjør Fv 114 
Raufoss-Fall og ta av ved Gotterud mot Skjelle-
rud. Bom kr. 30,-.
Seniortur

Onsdag 24. februar 
MÅNESKINNSTUR PÅ VIND, 
GJØVIK
Turen starter og slutter ved klubbhytta. Vi går på 
travveien mot Breiskallen. Hodelykt eller lomme-
lykt kan være med, men vi håper at månen gir 
nok lys. Ta gjerne med drikke og noe ”lett” å spi-
se. Turen vil vare ca. 2 timer. 
Turledere: Anne Westby tlf. 958 23 059 og Åse 
Bratli tlf. 976 71 816  
Møtested: Vind stadion, sør for Gjøvik kl.18.30
  

Gjøvik fra Bergstoppen. Foto: Børresen
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MARS
Torsdag 3. mars
AMBASSADØRKURS PÅ GJØVIK
Velkommen til alle som er eller vil bli turledere! 
Vi gjennomfører et tre timer langt kveldsturs i 
foreningens historie, verdier og organisering. I 
tillegg vil du få informasjon om vår lokalforening. 
Ambassadørkurset er første trinn på DNTs utdan-
ningsstige for turledere, og obligatorisk hvis du vil 
gå videre på turlederkurs. 
Påmelding: en uke før kursdag til Elin Enger på 
epost gjovik@turistforeningen.no, mobil 959 72 
850
Møtested: Turistkontoret på Gjøvik, Jernbanetor-
get 3, kl 18:00 – 21:00. Møt opp mellom togsta-
sjonen og Narvesen, så blir dere låst inn i bygget.

Søndag 6. mars
TRUGETUR MED KRIGSHISTORIE 
VED BREIE GARD, ETNEDAL
Vandringen starter ved Breie Gard i Fjellbygda. 
Vi følger skiløypa oppover et stykke og videre på 
trugveg opp en gammel tømmerveg til hyttene for 
hjemmefronten leir, Breiesleiren (ca 5km) Truger 
til utlån hvis du ikke har. Turen avsluttes med en 
visitt på vinterkafeen på Breie Gard hvor entusi-
astiske unge er godt i gang med store oppgaver. 
Geocach.
Turleder: Tore Røbergseter tlf. 481 01 357
Møtested: Dokka stasjon kl. 10.00 eller i av-
kjøringen til Fjellsbygda fra Rv 33 kl.10.30

Søndag 6. mars
SKITUR PÅ LYGNA
Tur i den nye løypa som ble anlagt vinteren 2013. 
Vi går ut fra utfartsparkeringen på Lygna, forbi 
det nye hyttefeltet og videre til Sverasætra. Der-
fra kan vi gå samme vei tilbake eller ta rundturen 
om Lushaughytta. Dette blir en tur på ca. 10 km. 
Ta med niste.
Turledere: Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612 og 
Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Møtested: Torvet ved Raufoss kirke kl. 11.00. Vi 
samordner kjøring derfra.
Seniortur

Torsdag 10. mars 
ÅRSMØTE/ÅPENT TURMØTE 
Kl. 18.00 Gjøvik Frivillighetssentral, Øvre Torg-
gate 2. Se vår hjemmeside for mer informasjon: 
www.dnt.no/gjovik

Lørdag 5. mars
SKITUR 
GUBBERUDRUNDEN
Vi går skiløypen over Skistua forbi Gubberudtjer-
net og Øveråsen til Solbakken. På Solbakken kan 
man kjøpe vafler og varm drikke. Tilbake går vi 
over Røgårdsmyra og Blivgodt og forbi Skistua 
tilbake. Ta med mat og drikke.
Turleder: Vagn Makholm tlf 979 06 667
Møtested: Øverby parkeringsplass, Gjøvik kl. 
10.00
Seniortur

Søndag 13. mars
FAMILIETUR TIL HELVETE
I år åpner vi for familietur til Helvete, Epedalen. 
Vi følger juvet nedover elva, utforsker issøyler 
og opplever en trolsk natur. Dette er ikke en bar-
nas turlags tur, men barn ned til 6 år kan delta 
sammen med foresatte. Vi setter tak på 25 del-
takere. Ta med varme klær og mat og drikke.                                                                                                                           
Turleder: Arne Wiken, tlf. 977 35 778 og Geir 
Vang, tlf. 977 35 259
Påmeldingsfrist: 8. mars.
Avreise/møtested: Statoil Mjøsstranda Gjøvik 
kl. 10.00

19.- 23. MARS 
SKITUR I FØRSTE DEL AV 
PÅSKEN, FRA FINSE TIL UPPSETE
Vi starter palmelørdag med skitur fra Finse til den 
selvbetjente hytta Hallingskeid. Søndag møter vi 
Voss utferdslag og deltar på felles dagstur over 
Vossaskavlen til den ubetjente hytta Kaldavass-
hytta. Mandag legger vi opp til en dagstur til 
Vassfjøra med flott utsikt over Hardangerfjorden. 
Tirsdag går etappen til Uppsete fjellstove med 
mulighet for besøk på Trollanuten. Overnatting 
på Uppsete fjellstove til onsdag før hjemreise el-
ler hjemreise tirsdag ettermiddag om det ønskes. 
Påmelding: 6. mars
Turledere: Ingemari Jürgensen 997 17 178 og 
Lise Lundby 466 16 148 lise.lundby@online.no 
Oppmøtested: Felles avreise fra Gjøvik og Dok-
ka avtales direkte m turledere.
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APRIL 
Lørdag 2. april - søndag 3. april 
VOLLUMSÆTRA - DUGNAD OG 
SOSIALT SAMVÆR MED 
OVERNATTING
Velkommen til dugnad og sosialt samvær på vårt 
nye overnattingssted Vollumsætra på Totenåsen.  
Vi kan by på trivelige timer – til dugnad og felles 
middag og fellesskap rundt bålet på kvelden. Alt 
utstyr til dugnaden og middagen blir fraktet inn 
på forhånd. Ta med sovepose og liggeunderlag. 
Hvis føret tillater det kan en skaretur tidlig søndag 
morgen bli en god bonus.
Påmelding: Torsdag 31. pga. planlegging med 
utstyr og mat
Kontaktpersoner: Jan Erik Nordrum tlf. 959 17 
906 og Lise Lundby tlf. 466 16 148
jnordrum@bbnett.no ; lise.lundby@online.no
Møtested: Felles kjøring fra Toten Montesorri-
skole på Lund i Kolbu lørdag kl. 11.00

Lørdag 2. april - 
søndag 3. april
SNØHULETUR 
Vi møtes på Gjøvik og kjører bil til Nordseter 
(eventuelt til Synnfjell, avhengig av snøforhold). 
Herfra går vi på ski til vi finner en stor nok snø-
skavel. Og så er det bare å grave i vei. Blir vi 
mange kan vi grave mange snøhuler ved siden 
av hverandre og koble de sammen. Dagen etter 
blir det kort tur i området, før vi reiser hjem, til 
Gjøvik innen kl. 15.00. På denne turen trengs det 
varm sovepose (til barn kan en gjerne bruke to 
sommerposer) tykt liggeunderlag (eller to). Regn-
bukse er lurt til snøgravingen. Blir det mye utstyr 
så kan det være lurt med pulk.
Påmeldingsfrist: 29. mars
Turleder: Trond Gaarder tlf. 976 73 785
Møtested: Plantasjen Gjøvik kl. 09.30
Barnas turlag

Folgefonna, Rosendal. Foto: Fredrik Langballe
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Søndag 3. april
SKITUR I GRENSELAND MELLOM 
3 KOMMUNER
Vi kjører Lillehammervegen Rv 250 til Storlon 
mellom Torpa og Vingrom. Derfra bomveg (70kr) 
13km til Korstjernet. Videre på ski i maskinprepa-
rerte spor til Mjogsjøen og opp under Torpvass-
fjellet. På Torpvasskampen kan gruppa deles til 
Prestkjerringa på Skjelbreidfjellet eller til Lang-
vatnet og kanskje videre til Nordsetera i Saltst-
utlia (krever breie ski). Tilbake til Korstjernet blir 
turene 12-15 km. Ca 4 timer med pauser.
Turleder: Asbjørn Sollien tlf. 911 74 291 asbj.sol-
lien@gmail.com
Møtested: Dokka stasjon kl.9.00 eller Storlon-
dammen kl.09.45
Kart: «Fagernes» og «Mjøsbyene»

Lørdag 9.– søndag 10. april
VÅRSKITUR I OPPKJØRTE SPOR
Vi kjører til Fefor i Gudbrandsdalen og går Peer 
Gynt løypa vestover til Espedalen. Løypa ligger 
rundt 1000 moh.og byr på mye flott utsikt. Turen 
er 27 km. Overnatting blir på Ruten Fjellstue eller 
hytte.  Dagen etter går vi tilbake. Rutenmassivet 
passeres. 1517moh.
Turledere: Siri Stageboe tlf.97107 167 og Ingrid 
Anderson tlf. 920 17 690
Møtested: Statoil Mjøsstranda, Gjøvik kl 08.00

Søndag 17. april
GÅTUR TIL OSBAKKEN, 
GJØVIK
Vi kjører til skytterbanen på Raufoss og går over 
Finstad til Osbakken Kafè og Pensjonat. Der kan 

Rast på Bruri. Foto: Tom Halvorsrud



20 Turprogram 2016 - www.dnt.no/gjovik

vi gå inn og kjøpe noe godt å spise og drikke eller 
vi setter oss nede ved Skumsjøen og koser oss 
med nista. Vi går Olavegen tilbake til bilene. Tu-
ren tar 2 timer + pause.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 734 og Gaute 
Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Møtested: Skytterbanen på Raufoss kl. 11.00.
Seniortur

Søndag 17. april 
VÅRTUR LANGS DOKKA-
ELVA, NORDRE LAND
Barn og voksne starter ved renseanlegget og går 
sammen langs Folkestien til gapahuken.
Der lager vi bål og varmer kakao. Kanskje noen 
vil ha med andre ting å varme på bålet også? Vi 
beregner ca 2 timer på hele turen.
Møtested: Dokka stasjon kl.12.00 eller direkte 
ved renseanlegget 5 minutter senere.
Turleder: Kjetil Åsheim tlf 413 23 829
Barnas Turlag

Onsdag 20. april
PILGRIMSLEDEN FRA KAPP MOT 
GJØVIK 
Vi parkerer ved Kapp Melkefabrikk og går pile-
grimsleden til Svingen, ca. 100 m nord for grensa 
mellom Gjøvik og Østre Toten. Vi går på grusvei 
og på godt merket sti. Turen er på ca. 14 km og 
beregnet tid 3 – 4 timer + pauser. Ta med mat 
og drikke. Det er mulig å gjøre turen kortere hvis 
noen ønsker det. Etter endt tur kan vi bruke buss 
tilbake til Kapp.
Turledere: Solfrid Thorstensen, tlf. 456 00 130 
og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014.
Møtested: Melkefrabrikken på Kapp kl. 11.00

Onsdag 20. april      
LANGS GAMLE VEGFAR I 
NORDRE BRANDBU - 
HORNSKLEIVA
Turen arrangeres av Hadeland Turlag i samar-
beid med Nordre Brandbu idrettslag.
Turen går nordover på fylkesvegen og tar av 
opp gamle Bergenske hovedveg. Etter ca 1 km 
tar vi av og opp den eldste delen av vegen. Vi 
går denne nordover og inn i Søndre Land før vi 
går ned den mellomste hovedvegen og tar denne 
sørover. På et fint utsiktspunkt serverer NBIL oss 
kaffe og mineralvann. Etter pausen returnerer vi 
til startpunktet.
Turleder: Ingvald Eid tlf. 906 00 908 
Møtested: Engens verksted, fv 34 (1 km sør for 
Horn fergeleie) kl. 18.00

Søndag 24. april   
DAGSTUR TIL 
VALDRESFLYA 
Vi har utgangspunkt ved Valdresflya vandrehjem 
og har Rasletind (2105 moh) som mål, men kan 
fortsette videre utover Kalvehøgda hvis man øn-
sker det.
Hvis været og føret ikke passer for topptur, har vi 
mulighet for tur i skiløyper med samme utgangs-
punkt.
Turleder: Olav Kålås, tlf. 997 76 349,Påmel-
dingsfrist: 18. april
Møtested: Esso Hunndalen kl. 07.00 eller etter 
avtale med turleder
Fjellsport

Skue mot Surtningssui. Foto: Tom Halvorsrud
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MAI
Søndag 1. mai
LANGS BYGDEVEGER OG 
GUTUER MED KIRKER OG 
ARKEOLOGI I TINGELSTAD 
OG BRANDBU
Turen arrangeres av Hadeland Turlag.
Vi går fra St. Petri forbi Kakkelhaugene ved Alm, 
tar av vegen mot Hilden til Rækkengutua, som 
vi følger til Tingelstadkjørka. Følger så gutua til 
Grindakerskjørketomta. Krysser så vegen og går 
forbi Bildenkjørketomta til Bildenringen (et gam-
melt gravfelt), der vi tar matpause. Turen fortset-
ter nedover Julibakka med utsikt til Neskjørka, 
der en tar av og går over Brændhagakleiva til 
Åvedal.  Fra Åvedal går vi fram til Brurbakka og 
følger den oppover helt opp til St. Petri. Vi passe-
rer da kjørketomta ved Værsen. Turen tar 3 – 4 
timer
Turleder: Harald Hvattum tlf. 911 14 374  
Møtested: Kirka St. Petri på Tingelstadtoppen kl. 
10.00 

Onsdag 4. mai 
VASLIFOSSEN – KLEIVTOPPEN 
SØNDRE LAND
 Runden om Vaslifossen og Kleivtoppen er på ca. 
4.5 km. Det er også muligheter for å gå samlet 
eller dele gruppa i to, og ta turen oppom Wolla-
haugen (3 – 4 km ekstra) dersom dette er øn-
skelig. Turen går stort sett på skogsti og grusvei/
kjerrevei.
Turledere: Silje Kristine Tandsæther Hagen tlf. 
971 83 189 og Thomas Røysheim tlf. 450 48 535
Møtested:  Parkeringsplassen ved Trevatn Vel-
park i Søndre Land  Fv.114 kl. 18.00

Torsdag 5. mai - søndag 8. mai 
PADLING BOHUSLÄN SVERIGE
Vi reiser til Bohuslän for å padle kajakk. Krav til 
deltakelse er havkajakk og gjennomført kamerat- 
redning. Nøyaktig hvor vi reiser kommer vi tilbake 
til når avreise nærmer seg. Det kommer an på 
hvem som melder seg på og ferdigheter, erfaring.
Turledere: Ingrid Andersson, tlf. 920 17 690 og 
Geir Vang, tlf. 977 35 259, ghvang@online.no 
Påmelding: 29. april
Møtested: Etter nærmere avtale 

Padling i Bohuslen. Foto: Geir Vang
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Lørdag 7. mai
GÅTUR LANGS 
AKERSELVA I OSLO
Vi tar toget til Kjelsås og rusler den fine gang- 
og sykkelbanen langs Akerselva til Oslo S. Vi 
tar toget hjem når det passer oss. Ta med mat 
og drikke, det er mange fine rasteplasser langs 
Akerselva. Turen tar 3 timer + pauser.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460 og 
Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Seniortur

Søndag 8. mai
ÅPNING AV TI PÅ TOPP 
ØVERBY-FOGDEHYTTA-
BERGSTOPPEN
Ti på Topp er et turkonsept hvor bedriftsidretten i 
samarbeid med DNT Gjøvik og Omegn. Vi tilret-
telegger for 10 turmål i vår region. Turene passer 
for alle målgrupper. Søndag 8. mai er det åpning 
av ny Ti på Topp sesong. Vi møtes på stadion ved 
Øverby for en markering av åpningen. Etterpå er 
det fellestur til to av toppene i Ti på Topp - Fog-
dehytta og Bergstoppen. Turen er ca. 7 km og 
tar 2 timer. 

På turistkontoret på Gjøvik kan du kjøpe medlemskort og DNTs standardnøkkel

Turleder: Arne Wiken tlf. 977 35 778
Møtested: Øverby stadion Gjøvik kl.11.00

Tirsdag 10. mai
VERDENS AKTIVITETS-
DAG, RAUFOSS
Vi går fra Korta skole over Dragertoppen og Mal-
terud. Turen tar 2 timer + rast.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 734 og Sidsel 
Hammerstad, tlf. 911 59 577
Møtested: Korta skole kl. 11.00
Seniortur

Onsdag 11. mai
VÅRTUR PÅ BIRI, SKULHUSELVA-
UTSIKTEN-KREMMERODDEN
Vi går på nyryddet sti langs Skulhuselva. Under-
veis  passerer vi Læggerstuggufossen med fine 
fossefall og videre til rolige stryk før vi kommer 
opp til Klundbyveien hvor vi går et stykke på vei 
før vi kommer til Utsikten ved Klundbykleiva. Vi-
dere går vi i skogen til vi kommer til nytt utsikts-
punkt ovenfor Honne. Derfra videre ned Kjærlig-
hetsstien  til Kremmerodden ved Mjøsa. Turen er 
ca.10 km og varighet 2-2,5 timer med kafferast.
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Turledere: Elin Bergum tlf. 906 70 181 og Tove 
Gustu tlf. 920 88 711
Møtested: Smedmoen/Hansveavegen Rv.4 
ca.1,5 km sør for Mjøsbrua. Kl.18.00

Onsdag 18. mai
KANOTUR PÅ RANDSFJORDEN - 
INN I DOKKA DELTAET.
Vi inviterer deg til å være med på innvielse av ny-
innkjøpte kanoer for turlaget. Vi tilbringer kvelden 
på Randsfjorden fra fugletårnet og oppover mot 
Dokka deltaet. Ta gjerne med litt godt til kaffen og 
en termos med kaffe. 
Påmelding: Mandag 16. mai – pga. antall kanoer 
til Elin Enger 959 72 850
Turleder: Elin Enger og Lise Lundby 466 16 148
Møtested: Fugletårnet ved Land Sag, Odnes 
kl.18.00
Felles kjøring avtales ved påmelding.

Fredag 20. - søndag 22. mai 
VÅRSKITUR I FLOTTE 
OMGIVELSER
Med utgangspunkt i Juvass går vi opp til Galdhø-
piggen. Vi aker deretter ut til porten og tar med 
oss Portpiggen. Deretter aker vi ut til Løyftet og 
derfra tar oss opp til vesle Galdhøpiggen Vi av-
slutter evnt. turen med å gå ut til Galdhøe. Turen 
vi ta ca. 6-7timer.

Vi vil bestille overnatting på Raudbergstulen
Søndag vil det bli tur etter deltakernes ønsker
Avreise, eller etter avtale.
Påmelding innen 18.05.15
Turledere: Odd Arne Madsstuen. Mob: 926 87 
985 o.a.madsstuen@gmail.com
Åse Bratli. Mob: 976 71 816 ase.br@hotmail.com

Lørdag 21. - søndag 22. mai
FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV
Dette er et grunnleggende kurs i praktisk friluftsliv 
der målet er at flere skal føle seg trygge på egne 
friluftsferdigheter og komme seg ut på tur. Passer 
for alle som ønsker å lære mer og bli tryggere 
på egne friluftsferdigheter. Dette er et kurs, men 
deltakerne skal også få turfølelsen og bli inspirert 
til videre turer.
Temaer: DNT og vårt arbeid, allemannsretten, 
båltenning, kart (og enkel bruk av kompass), be-
kledning, matlaging ute, praktisk turplanlegging. 
Kurset er praktisk og foregår utendørs. Deltagere 
får et hefte som oppsummerer kursinnholdet og 
kursbevis. 
Kurslengde: 10 timer fordelt på 2 dager 
Kursledere: Jan-Erik Nordrum, tlf 959 17 906 og 
Lise Lundby tlf 466 16 148
Påmelding: Så snart som mulig og senest 1. april 
til Elin Enger, epost: gjovik@turistforeningen.no, 
mobil 959 72 850

Sykling i Danmark. Foto: Fredrik Langballe
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Søndag 22. mai      
SYKKELTUR HELGØYA RUNDT
Vi kjører til Tingnes og sykler over brua til Hel-
gøya.  Herfra  sykler vi sørover til Skafferiet. Mu-
lighet for å kjøpe gode kaker og nyte saft/kaffe. Vi 
besøker utsalgslåven på  Hovinsholm. Fra Skaf-
feriet er det en kort sykkeltur til Hovelsrud gård. 
Kl. 14.00 er det mulighet for å delta på omvisning 
i den historiske hagen (kr. 100,- i 2015). Herfra 
sykler vi nedre veg, lengst ned mot Mjøsa, tilbake 
til Tingnes.
Turledere: Inger Bjugstad tlf. 464 64 246 og Arne 
Wiken tlf. 977 35 778
Møtested: Statoil Mjøsstranda, Gjøvik kl.10.00

Søndag 22. mai
FLUEFISKE PÅ SILL-
ONGEN, VESTRE TOTEN
Bli med oss på fisketur - Barnas Turlag har fiske-
utstyr til utlån! Tom Pedersen blir med oss med 
stor erfaring og engasjement. Ta med mat og 
drikke og redningsvest, og klær etter vær. Vel-
kommen små og store, og gjerne besteforeldre!
Turleder: Liv Torp tlf. 454 66 007
Påmeldingsfrist: Onsdag 20. mai
Møtested: Toten hotell Sillongen kl.11.00
Barnas turlag

Tirsdag 24. mai
FAMILIETUR TIL DOM-
SJØEN OG GEITBERGET, 
NORDRE LAND 
Denne lyse forsommerkvelden  kjører  vi innpå 
åsen til Domsjøen(bomveg) hvor fiskerampe og 
gapahuk er laget av friluftsgruppa i Dæhli Vel. 
Derfra går vi en lett tur opp på Geitberget. Været 
bestemmer om vi koser oss med medbragt der, 
eller i gapahuken ved Domsjøen.  Hele turen tar 
2-3 timer inkl. pause. Geocach.
Turleder: Arnstein Gjeile tlf.905 29 386, arnstein-
gjeile@hotmail.com
Møtested: Dokka stasjon kl.18.00 eller Leikar-
vold kl.18.15
Barnas turlag

Onsdag 25. mai
PILGRIMSLEDEN KOLBU
KIRKE – HOFF KIRKE
Vi kjører til Kolbu kirke og går merket sti/veg til 
Hoff kirke. Rast underveis. På Hoff har vi en bil 
som kan kjøre sjåfører tilbake til bilene på Kolbu. 
Turen tar 3,5 timer + rast.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460 og 
Eva Bang-Madsen, tlf. 970 28 642
Møtested: Kolbu kirke kl. 11.00
Seniortur

Barnas turlag: Fiskelykke ved Sillongen. Foto: Elin Enger
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Torsdag 26. mai
KLATRING OG KLYVING 
VED PIGSTAD, N. LAND
Vi går et kort stykke opp til et spennende sted 
i skogen med bratte skrenter hvor ungene kan 
klyve, klatre og ta en rappell i trygge former. Tu-
ren passer for alle barn og er ikke krevende, bare 
morsom!
Turleder: Laila Ødegård tlf. 993 01 160, Kjetil 
Rudberg og Grete Stensvold tlf. 909 41 294 
Møtested: Dokka stasjon kl. 18.00 eller ved Pig-
stad kl.18.15
Barnas turlag

Lørdag 28. mai
RINGSAKERFJELLET
Vi kjører via Brumunddal til Hamarsæterhøgda 
og går derfra på stier over myrer og gjennom 
småskog til Hygga Fjellkro på Ljøsheim . Der 
spiser vi lunsj. Turen er 7 km hver vei, 3 timer + 
pause. Den kan avsluttes på Ljøsheim hvis man 
ønsker det.
Påmelding: innen 27. mai 
Turleder: Arnstein Øien tlf: 911 82 950
Møtested: Statoil Mjøsstranda Gjøvik kl.10.00. 
Bom ved Brumund sag kr 85,-

Søndag 29. mai
SKREIKAMPEN FRA NORD
Utgangspunktet er Sikkerlia ved Fv 33, 300 m 
sør for grensesteinen mellom Akershus og Opp-
land fylke. Parkering på venstre side av veien. Vi 
følger markert sti/kjerrevei bratt oppover lia. Ved 
ca. 500 moh. flater terrenget litt ut før en ny bratt 
oppstigning. Vi kommer inn på stien som følger 
en fin rygg bort til Skreikampen N. før vi kommer 

til hovedtoppen på 698 moh. Fantastisk utsikt 
både nordover og sørover Mjøsa. Etter en god 
rast, retur samme vei. Turen er ganske bratt og 
vil ta ca. 4 timer.
Turledere: Rune Øverli tlf. 995 93 964 og Tom 
Halvorsrud tlf. 480 62 771
Møtested: Sikkerlia kl.10.00

Søndag 29. mai
PADLING MED KANO PÅ 
SKUMSJØEN, GJØVIK
Turlaget har kjøpt 8 nye kanoer som vi skal sjø-
sette på Skumsjøen. Ta med egen redningsvest 
og mat og drikke. 
Turledere: Elin Enger tlf. 959 72 850 og Arne Wi-
ken tlf.977 35 778
Møtested: Vi sjøsetter kanoene ved brygga mel-
lom kafeen og hytta til Jeger og Fisk kl.11.00
Barnas turlag

Mandag 30. mai
OPPMERKSOMHETSTUR I 
RIISDALEN, ØSTRE TOTEN
Velkommen til vandring i Riisdalen i Lensbygda. 
Vi går litt saktere og stillere enn vanlig, sitter ned 
og lytter. Vi tar oss tid til å studere detaljer og 
undre oss over naturen. Vi går oppmerksomt og 
bruker sansene våre og deler noen av opplevel-
sene med hverandre. Vi anbefaler å gå i gum-
mistøvler pga kryssing av liten elv. Ta gjerne med 
termos og litt mat for en pause underveis. 
Turledere: Bente Kjønstad tlf. 410 83 739 og 
Trond Gaarder tlf. 976 73 785
Møtested: Coop Prix Lena kl 17:45. Der parkerer 
vi noen biler og kjører sammen til Majer gård og 
går derfra. Tilbake på Coop ca kl 21.30

Padling med Barnas Turlag og Villtotningen. Foto: Elin Enger
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Store Klevavatnet. Foto: Birka Schmidt-Bäumler
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JUNI
Onsdag 1. juni
VI LÆRER ENKEL KART-
FORSTÅELSE I OMRÅDET 
RUNDT SKUMSJØEN, 
GJØVIK
Vi har invitert med oss Villtotningen villmarksklubb 
til tur ved Skumsjøen. Der ser vi på kart over om-
rådet. Hva kan det vise oss? Hva ser vi om områ-
dets turmuligheter? Vi går på tur sammen, og ser 
om kartet stemmer med terrenget.
Turleder: Elin Enger tlf. 959 72 850. Villtotnin-
gen: Ann Rogne tlf.970 75 203
Møtested: Skumsjøen, parkeringsplassen nær 
Osbakken kafe kl.18.00
Barnas turlag

Onsdag 1. juni
KRIKER OG KROKER I GJØVIK 
PÅ SYKKEL
Vi finner severdigheter og noen historiske steder 
rundt i Gjøvik. Turen vil ta ca. 2,5 time og begren-
se seg fra Vindingstad i sør til Bråstad i nord.
Turleder: Anne og Gunnar Westby tlf. 480 55 630
Møtested: Parkeringsplassen nedenfor Gjøvik 
gravkapell i Østre Totenvei, kl. 18.00

Onsdag 1. juni    
VEALØYSA 900 MOH, 
NORDRE LAND 
Vi kjører opp i Leppdalen forbi Nordgardene og  
parkerer ved den gamle skolen Fjellheim. Derfra 
går vi i motbakke langs en gammel ferdselsvei 
forbi de nedlagte Stuvegardene og videre via 
Skardtjern og opp på det vakre utsiktspunktet 
som er dagens mål. Godt fottøy. Ta med mat og 
drikke til velfortjent pause på toppen! Geocach.
Turleder: Ingrid Haug tlf.977 55 050
Møtested: Dokka stasjon kl.18.00

Fredag 3. juni - søndag 5. juni
VÅRSKITUR TIL 
HARDANGERJØKULEN 
OG REMBEDALSETER 
Vi kjører bil til Geilo fredag morgen. Tog til Finse. 
På ski over Hardangerjøkulen til Rembedalseter. 
Neste dag blir det tur i området. Søndag retur til 
Finse, tog og bil hjem. Det kan bli noen forand-
ringer i turopplegget. 
Påmeldingsfrist: 24. mai
Turleder: Trond Gaarder tlf. 976 73 785 og Bente 
Kjønstad tlf. 410 83 739
Møtested: Etter avtale med turleder. Kan bli ca 
kl. 07.30 fra Gjøvik, avhengig av togtider
Fjellsport

Heilstuguryggen. Jotunheimen. Foto:Jørn Ask
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Grønt og frodig på Totenåsen. Foto: Arne Wiken
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Søndag 5. juni 
GARDSÆTERA - ØSTSINNIÅSEN, 
NORDRE LAND  
Vi følger den gamle sætervegen som folk og 
krøtter brukte fra Nørre Garde ved Østsinni Kirke 
til sætra si innpå åsen. Ivrige sambygdinger har 
ryddet og merket stien innover forbi Mårsjøhøg-
da, Bergsætervatnet og opp til Gardsætra. Litt 
myrlendt. Gode sko, mat og drikke! Ca. 5 timer. 
Geocach.
Turleder: Tore Røbergshagen tlf. 481 01 357 
tore.røbergshagen@oppland.org
Møtested: Østsinni Kirke Fv162 kl.10.00

Søndag 5. juni
ORIENTERING OG 
PØLSER PÅ BÅL, N. LAND
Vi går fra «klubbhuset» i Smeby langs lysløypa, 
til ballsletta. Der blir det bål med muligheter for å 
grille. Det blir muligheter for å prøve veldig enkel 
orientering.
Påmelding: Innen 1.juni
Turleder: Robert Steigedal, tlf 482 45 345.
Møtested: Vi møtes ved «klubbhuset» ved fot-
ball/skistadion i Smeby, Dokka kl 11.00
Barnas Turlag                  

Tirsdag 7. juni
LAUVHØGDA RUNDT, 
VESTRE TOTEN
Vi går fra Skjellerud om Lunnasætra til Rognli-
haugen der det er fint å ta en rast og nyte ut-
sikten. Videre ned  Driterbakken og ned igjen til 
Skjellerud. Turen tar 4 timer + rast.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460 og 
Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014 
Møtested: Skjellerud kl. 11.00. Kjør Fv 114 
Raufoss – Fall og ta av mot Skjellerud
Seniortur

Onsdag 8. juni
RUSLETUR TIL SNUEN
Velkommen til å være med på en roligere tur enn 
vanlig i Synnfjellet opp til den fine toppen Snuen 
1079moh. Vi starter ved 0ppsjøen, går innover 
seterveien til Rokvamsetra og videre på sti til top-
pen Noen bratte  og våte partier. Underveis tar vi 
oss tid til å studere og fundere over naturen og 
dele våre opplevelser med hverandre.
Ta med kaffe og noe å bite i til en lang  og god 
pause med utsikt. Vi går 7,5km tur retur og turen 
tar ca 3.5 timer. Geocach.

Turleder: Idun Hovelsrud tlf. 470 23 607
Møtested: Dokka stasjon kl 10 eller parkeringa 
ved Oppsjøen kl 11

Torsdag 9. juni
SKOGSTUR PÅ 
VESTÅSEN, S. LAND
Denne gang skal vi nyte en fin forsommerdag i 
skogen. Det er merket med bånd på trærne, men 
det er ingen gode stier. Noen våte partier, men 
ellers lett skogsbunn å gå i. Vi går fra Tjernsmy-
ra forbi Nyvelta til elva Lynga. Der skal vi ta en 
god rast. Samme vei tilbake. Turen tar 4 timer + 
pause.
Turledere: Rita Ranbø, tlf. 994 99 920 og Mar-
grethe Leirdal, tlf. 934 04 460.
Møtested: Postkassestativet ved Ligarda gren-
devei kl. 11.00. Kjør over Fluberg bru, ta til ven-
stre mot Jevnaker 7 km til Ligarda grendevei. 
Samkjører herfra innover åsen. Bom. 
Seniortur

Lør. 11. juni - søn. 12. juni          
JOSTIGEN + TOPPTUR
Fra Gjendesheim går vi en times tid langs vannet 
til bekken der Jostigen starter. Stien går gjennom 
krattskog og runder en hammer. Herfra blir stien 
tydeligere og bratt, men greit oppover. De siste 
metrene før Besseggen er det grov ur. Hele run-
den over Veslefjell tar ca. 5 timer + pauser.  
For de som vil skaffe seg overnatting og være 
over til søndag, går vi ny tur i området. Sikkils-
dalshø, Griningsdalshø eller Heimdalshø. Fan-
tastisk utsikt til Gjendealpene!
Påmelding: Lørdag 6. juni
Turledere: Tom Halvorsrud tlf. 480 62 771, tom.
halvorsrud@nammo.com  og Rune Øverli tlf. 995 
93 964
Møtested: Avreise etter avtale
Fjellsport 

Søndag 12. juni
GRØNSJØEN RUNDT - 
TOTENÅSEN
Bli med å gå en lite brukt sti. Rundt Grønsjøen er 
det lite hytter og er derfor en stille og rolig idyll på 
Totenåsen. Turen tar 4 timer + pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014 og 
Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Møtested: Skjølåsbommen kl. 11.00. Kjør til 
Lund, over Dyste til Homla sag. Kjør opp til 
Skjølåsbommen hvor vi samkjører.
Seniortur
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Mot Sunndal, Hardanger. Foto: Sonja Gustavsen

Det ligger i vår natur!
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Søndag 12. juni
TUR OG GRILLING I 
ØVERBYSKOGEN, GJØVIK
Vi går fra den store parkeringsplassen ved skiløy-
pa på Øverby en 3 km løype i lett terreng eller 
en 5 km løype om Knapphaugen. Etterpå blir det 
felles grilling på bål på lekeplassen i skogen. Ta 
med egen mat og en vedkubbe.
Turleder: Ariana Balsam tlf: 476 77 880
Møtested: Parkeringsplassen på Øverby kl.11.00
Barnas turlag

Onsdag 15. juni
SKOGEN VED KARI-
DALEN, ØSTRE TOTEN
Karidalen er mest kjent for sitt fine skianlegg, 
men det er mange fine turstier her også. Vi starter 
fra Grønlandsletta fotballbane. Herfra går vi gjen-
nom skogen til en lavvo i nærheten av Karidalen 
skianlegg hvor vi tar en god rast før vi returnerer 
til bilene. Turen er 7,5 km lang og vi bruker ca. 3 
timer + rast.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460 og 
Rannei Lyftingsmo, tlf. 976 13 395.
Møtested: Grønlandsletta kl. 11.00. Kjør forbi 
Stenberg museum til Eriksrudveien som er like 
nedenfor. Der står det skilt til Grønlandsletta.
Seniortur

Onsdag 15. juni
SYKKELTUR PÅ GLÆSTAD-
HØGDA, GJØVIK
Vi sykler fra parkeringsplassen på Gravåsen. Tu-
ren går for det meste på skogsbilveier av varier-
ende standard. Vi starer på selve Glæstadhøgda, 
for så å gjøre en runde nedover Åslendet, over 
mot Snertingdal – sida, nesten ned i Elvedalen, 
deretter  bratt opp på nordsiden av Glæstad- 
høgda. Der avslutter vi med noen runder på gras-
bevokste skogsbilveier og skiløyper. Varighet ca 
2,5 timer inkludert en halvtimes matpause.
Turleder: Svein Skoglund tlf. 930 69 121
Møtested: Parkeringsplassen på Gravåsen på 
veien fra Tobru over Vardal kirke til Snertingdal 
kl.18

Onsdag 15. juni
ETTERMIDDAGSTUR PÅ 
VENOLHØGDA, SØNDRE LAND
Vi møtes på parkeringsplassen ved Landåsen 
rehabiliteringssenter. Vi går et lite stykke på 

Besseggen. Foto: Tom Halvorsrud

Sykling Elgsjøen. Foto: Svein Skoglund



33Turprogram 2016 - www.dnt.no/gjovik

grusveg og fortsetter på sti oppover. Ta på godt 
fottøy og noe godt i sekken. Vi tar en lengre pau-
se på toppen og nyter utsikten før vi returnerer til 
bilene. Turen vil ta ca. 2 timer.
Turleder: Åse Bratli tlf. 976 71 816                                                                                                                           
Møtested: Landåsen rehabiliteringssenter, Land-
åsvegen 747, Landåsbygda parkeringsplassen 
kl.18.00

Lørdag 18. juni
OPPDAGELSESTUR PÅ STIER 
RUNDT SKUMSJØEN I VEKSLING 
MELLOM STILLHET OG 
SAMTALER, GJØVIK
Har du lyst til å gå på oppdagelsesferd i naturen 
med alle sansene vi har, mest i stillhet og noe 
samtaler? Vi avslutter dagen med 30 minutter 
yoga/qigong. Turen tar ca 5 timer - ta med niste.
Turledere: Bente Kjønstad tlf. 410 83 739 og Lise 
Lundby tlf. 466 16 148
Møtested: Friarealet Skumsjøen kl.10.00

Mandag: 20. - 22. juni, 
kl 09-16
FRILUFTSSKOLE PÅ 
FOGDEHYTTA
Vi inviterer til friluftsskole for 10 – 13åringer, hvor 
vi gjør friluftsaktiviteter og har det gøy sammen. 
Vi skal blant annet slå leir, få fyr på bålet, være 
ute på tur og gjennomgå enkel bruk av kart og 
kompass. Vi har base på Fogdehytta på Øverby.
Møtested: På parkeringsplassen på Øverby hver 
morgen kl 09. Pris: Kr 400 per barn.
Ta med matpakke, drikkeflaske, klær etter vær og 
skiftetøy.
Påmelding: Så snart som mulig (Det er begren-
set antall deltagere, og forrige års Friluftsskole 
ble fullbooket og hadde venteliste), og senest 1. 
juni til Elin Enger, gjovik@turistforeningen.no, tlf. 
959 72 850
Leirleder: Trond Gaarder, tlf 976 73 785
Barnas Turlag

Friluftsskolen på Fogdehytta. Foto: Kari Løken Kalsnes
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Fredag 24. juni - mandag 27. juni
NORGES VAKRESTE VEI, 
KONGEVEIEN – FILEFJELL – 
LÆRDALSØYRI
Vi går 7 mil fra Tyin krysset til Lærdalsøyri på den 
gamle Kongeveien. Underveis overnatter vi på 
Maristuen, Borgund hyttesenter og på Lindstrøm 
hotell på Lærdalsøyri. Underveis passerer vi Gal-

dane, Sverrestien, Vindhella, Borgund Stavkirke, 
Kong Sverres hus og Babo bygdeturn. Vi går 2-3 
mil om dagen. Les mer om turen på 
www.kongevegenoverfilefjell.com
Påmelding: innen 27. mai 
Turledere: Fredrik Langballe og Mona Løkser tlf: 
913 43 113 mona.lokser@gmail.com
Møtested: Felles avreise fra Statoil Mjøsstranda 
Gjøvik kl. 09.00 til Tyinkrysset, eller etter avtale. 
Vi tar buss tilbake fra Lærdalsøyri til Tyinkrysset

Folgefonna, Rosendal. Foto: Fredrik Langballe
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Lørdag 25. juni
TOKAMPEN OG 
PILLARGURITOPPEN OTTA
 Vi kjører inn fra Otta og inn til Klebermyra. Der-
fra går turen på merket sti opp til Tokampen. Her 
ligger Marchello Haugens hytte Sameti. Videre til 
Pilarguritoppen hvor vi nyter utsikten og nista vår. 
Husk gode sko! En liten runde her og så veien 
tilbake til bilene. Mulighet for overnatting for de 
som ønsker en tur på søndag (avtales med tur-
leder).
Påmelding: innen 20. juni
Turleder: Åse Bratli. tlf.97671816, 
ase.br@hotmail.com
Møtested: Gjøvik Statoil Mjøsstranda kl.09.00

Søndag 26. juni
RØRMYRA – 
ØGARDSÆTRA, 
VESTRE TOTEN
Vi går Rørmyra – Mæhlumsætra – Kolbergsætra 
– Øgardsætra. Her tar vi en lang og god rast. Til-
bake går vi en runde om Stokkekrysset – Eikvelta 
– Mæhlumsætra og tilbake til bilene. Dette er en 
lang tur, men det er veldig fin og lett sti. Turen tar 
6 timer + pauser.
Turledere: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 16 706 og 
Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Møtested: Rørmyra kl. 10.00. Kjør Fv 114 
Raufoss – Fall og ta av mot Skjellerud. Bom kr. 
30,-
Seniortur

Søndag 26. juni.         
SKJEPPSJØEN RUNDT, 
ØSTRE TOTEN
Turen starter fra Torsætra kafé og går over Bor-
genkampen, ned igjen til nordenden av Skjepp-
sjøen, over Holokampen, Rausteinshytta og ned 
igjen til Torsætra. Turen går i variert åsterreng. 
Mange fine utsiktspunkter på turen. Gangtid 7 – 8 
timer. 
Turledere: Christina Buri tlf. 480 58 862 og Rune 
Øverli tlf. 995 93 964
Møtested: Parkeringsplassen ved Torsætra 
kl.09.30

Onsdag 29. juni
SLÅTTSVEEN – PUTTEN, 
VESTRE TOTEN
Vi går opp Slåttsvejordet til Putten. Videre til Troll-
heim – Rognlihaugen – Trettrota. Turen tar 6 ti-
mer + rast. Ta med niste.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014 og 
Aage Kyseth tlf. 920 18 734
Møtested: Sagvollvegen Fv 114 kl. 11.00 v/inn-
kjøringa til Roset 2 boligfelt
Seniortur

Onsdag 29.juni
AKTIVITETSKVELD 
FOR HELE FAMILIEN 
VED LANDAASEN
Vi skal møtes på parkeringsplassen ved Landaa-
sen Rehabiliteringssenter. Inndeling i grupper, ut-
prøving av forskjellige aktiviteter bl.a. krolf (blan-
ding av krokket og  golf), kupp, hestesko, kaste 
på stikka, puslespill, frisbeegolf etc. Ta med niste. 
Turleder: Jan Kolbjørnshus  tlf. 906 53 217 og 
Ariana Balsam tlf: 476 77 880
Møtested: Parkeringsplass Landåsen Rehabili-
teringssenter, Landåsvegen 747, kl. 17.00
Vi avslutter rundt klokken 19.00.
Barnas turlag.

Foto: Kari Løken Karlsnes
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JULI
Fredag 1. – søndag 3. juli
JENTETUR - FØNHUSKOIA I 
VASSFARET
Vi ligger to netter på den nye ubetjente Føn-
huskoia ved Strøenvannet  i Vassfaret, sør i 
Valdres og går turer derfra. Fredag gå eller syk-
keltur rundt Strøenvannet  745 moh. Kan også 
padles.12 km.
Lørdag langtur, rundtur om Slakollen og Slafjellet 

1091moh, og ned til Vassfarplassen  ca 7 t
Søndag 3 t tur til Høgdefjellet 1055moh. Maks 20 
deltakere.
Påmelding: Bindende påmedling innen 1. mai på 
mail: lise.lundby@online.no. Forhåndsbetaling
Turledere: Mona Løkser tlf: 913 43 114 og Lise 
Lundby tlf: 466 16 148
Møtested: Statoil Mjøsstranda fredag 1. juli 
kl.10.00

Man får mye energi av å være ute. Foto: Arne Wiken
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Mandag 4. – lørdag 9. juli
NESTEN HELE NORGE PÅ TVERS 
63 GRADER NORD. 
STILLE VANDRING
Turen starter fra fjorden i Stjørdal og avsluttes 
på den betjente hytta Storerikvollen i Tydal, Har 
du ønske om å fullføre hele turen Norge på tvers 
kan du selv fortsette to dagsetapper til du når 
svenskegrensen. Vi følger hele turistforeningens 
merkede ruter og overnatter på betjente og selv-
betjente hytter. Det er mange dager på vandring 
men du slipper å bære telt, sovepose og mat. 
Ruta går i åpent fjellterreng, skogsterreng med 
rygger og smådaler med gamle setervoller. Mer 
info: www.norgepaatvers.no. Vi vandrer i stillhet 
hele dagen noe som gir mulighet for å komme 
tett på naturen og seg selv. Når vi kommer inn på 
hytta om kveldene åpner vi igjen opp for de gode 
samtalene. Vi går fra Stjørdal til Hembre gård 
første dag. Derfra går turen til Kvitfjellhytta, Pre-
støyhytta, Schulzhytta, Ramsjøhytta og Storeri-
kvollen. Dagsetappene er mellom 11 og 20 km.
Påmeldingsfrist: 18. juni
Turleder: Lise Lundby tlf. 466 16 148
Møtested: Etter avtale med turleder

På orkidètur med guide. Foto: Tonje Berland

Lørdag 9. juli
ORKIDÉENE PÅ 
BJØRNHAUGMYRA
Sommertur for å se våre vakre og ville norske 
orkidéer i full blomst. I samarbeid med Dokka-
deltaet våtmarkssenter opplever vi den spesielle 
vegetasjonen på gammel slåttemyr, en truet na-
turtype. Bjørnhaugmyra ligger i Nordre Land, vi 
kjører frem til bommen og går opp til myra langs 
skogsbilvei. Så vandring på myra med guide fra 
våtmarkssenteret. Lunsjen tar vi på myra. Turen 
passer både voksne og litt større barn.
Turleder: Tonje Berland, 908 13 026 og Tore Rø-
bergshagen tlf. 481 01 357
Møtested: Gjøvik stasjon kl. 9.00, Dokka sta-
sjon kl. 9.45, krysset Lillehammervegen/Skartlia 
10.15. Annen avtale kan gjøres med turleder
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Søndag 10. juli
SKJERVUNGFJELL V/SPÅTIND 
SPORT HOTELL, SYNNFJELL, 
NORDRE LAND
Vi bestiger Skjervungen og vandrer bortover fjell-
ryggen en runde på til sammen ca. 4 timer. Vi ser 
flere dyregraver og får panoramautsikt til Dokks-
fløy og mye mer. Turleder har mye å fortelle.
Turleder: Jan Kolbjørnshus tlf. 906 53 217
Møtested: P-plass 300 meter nord for Spåtind 
Sport Hotell kl. 10.30

Søndag 17. juli
GAMMELHANS OG 
PRESTKJERRINGA FRA NORD
Vi kjører Synnfjelvegen via Oppsjøkrysset til Ver-
skei i Gausdal Vestfjell. Etter en liten km tar bom-
vei av til Nysetera. Dit er det 5 km og godt med 
parkering. 
Vi følger Jotunheimstien den først kilometeren før 
stien tar av til Gammelhans 1066  m.o.h. samt 
toppene Myssmørhelje og Prestkjerringa på 1060 

moh . Vi følger god sti videre ned mot DNT-hyt-
ta Skjellbreida. Videre på Jotunhelmstien tilbake 
til bilene ved Nysetera. Ca 11 km som vi bruker 
4-5 timer på pluss pauser. Noen bløte partier. Mat 
og drikke samt gode sko må være med på turen! 
Geocach.
Turledere: Vigdis Haugerud tlf. 926 00 777 og 
Kari Løken Kalsnes tlf. 959 95 735
Møtested: Dokka stasjon kl.9.00 eller ved Vær-
skei etter avtale med turleder

Fredag 22. – søndag 24. juli
SØLENKLETTEN – 
ALVDAL VESTFJELL
Fredag går vi inn til Breisjøseter fra Atnasjøen 
kafe kl. 15.00, Det er en koselig betjent hytte. Her 
bor vi i to netter. Lørdagen bestiger vi Sølenklette-
ne, et flott massiv som rager opp fra Breisjøseter 
1827 Moh. Rundturen over fjellet og tilbake langs 
foten tar ca 7 - 9 timer. Søndag går vi tilbake til 
bilene via Storgrytdalseter, ca 7 t. Kart Sollia.
Påmelding: 17. juli.
Turleder: Roar Hegge tlf. 930 68 842
Møtested: Statoil Mjøsstranda Gjøvik kl. 12.00

Olavskampen 19. juli 2015. Foto: Kari Løken Karlsnes
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Søndag 24. juli
FAMILIETUR PÅ SNUEN, 
GAUSDAL VESTFJELL, 
NORD-TORPA, N. LAND
Vi møtes ved Røde Korshytta 300 meter nord for 
Spåtind Sport Hotell. Derfra kjører vi til Oppsjøen, 
og starter vandringen på grusvei opp til Rokvam-
setera hvor stien til Snuen 1179 m. o. h. begyn-
ner. Geocash på toppen.
Ca 4 timer med pause. 
Turleder: Grete Stensvold tlf. 909 41 293
Møtested: P-plass 300 meter nord for Spåtind 
Sport Hotell kl. 10.00
Barnas turlag

Onsdag 27. juli
FAMILIETUR PÅ 
SKARTLIFJELLET, AUST- TORPA
Lett tur til toppen av Skartlifjellet beregnet til en 
drøy time. Unger har masse energi og det er i 
tillegg inspirerende å gå sammen med andre. Ta 
med mat og drikke samt et sitteunderlag så tar vi 
felles toppkos. Geocach.

Turleder: Camilla Nilsson Ringvold tlf. 975 12 
575, camilla@nilssonsrevisjon.no
Møtested: Veiskille Skartlibygda /Lillehammerve-
gen Fv250 ca. 20 km fra Dokka kl.18.00
Barnas turlag

Lør. 30. – søn. 31. juli
MUGNETIND OG SENDEHORNET
Vi kjører inn Beitobygda og gjennom bommen til 
Slettefjellvegen og parkerer ved brua over Mug-
na. Elva følges på høyre side til vi kommer opp 
til sjølve foten av Mugnetinden. Her har vi 2 alter-
nativer å velge til toppen, begge er merket med 
V, og den bratteste gir flotteste opplevelsen før vi 
når toppen på 1740 moh. Flere veivalg ned igjen.
Kartreferanse: Turkart Vang i Valdres.
Turleder: Tom Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Påmeldingsfrist: Torsdag 24. juli
Møtested: Beitostølen Kiwi, kl. 9.30

Heilstuguryggen, Jotunheimen. Foto: Jørn Ask
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AUGUST
Mandag 1. – søndag 7. august
SYKKELTUR I NORDFRIESLAND 
– ”HORISONTENES LAND”
Årets sykkeltur går til Nordtyskland. Vi starter i 
Tønder helt sør i Danmark og sykler derfra over 
grensen og skal sykle i et landskap hvor ingen-
ting sperrer for sikten. Landskapet vi sykler i er 
preget av vind og hav. Flo og fjære preger va-
dehavet som står på UNESCOS verdensarvliste. 
Vi skal besøke noen av småøyene som ligger i 
vadehavet. Det endelige program vil bli lagt ut 
på hjemmesiden. Overnattingssteder blir Tønder 
(DK), Niebüll og Husum på vandrehjem, primært 
i dobbeltrom. Dagsetapper på 5-8 mil. Det må be-
tales for overnatting på forhånd. Det vil bli avholdt 
et turmøte for de påmeldte. 
Turleder: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17 178, 
Ingemari@kentaur.no
Påmelding: Bindende påmelding innen 1. mars. 
Maks antall deltakere 14

Pris: Ca. kr. 2000 for 6 overnattinger inkl. senge-
klær/håndklær og frokost. 
Møtested: Mandag 1. aug. ca. kl. 15 i Tønder 
(deltakerne må selv komme seg dit)

Onsdag 3.august
TØRRTIND, VEST-TORPA, 
NORDRE LAND 
Vi kjører sammen innover Sæterbygda (bom) til 
Øvre Hytta. Videre til fots over Øyangssetervollen 
og opp på Tørrtind 941m.o.h. Utsikt og toppkos 
med medbrakt. 4 timer med pause. Geocach på 
toppen .
Turleder: Oddvar Lundhaug tlf. 61 11 93 33
Møtested: Joker`n Dagligvare Vest-Torparunden 
228  kl. 17.00

Onsdag 3. august
SKUMSJØEN – SVEUM, 
VESTRE TOTEN
Vi går fra friarealet på Skumsjøen og opp til Utsik-
ten ovenfor Sveum. Derfra går vi om Skumlistuen 

Sykling i Danmark. Foto: Fredrik Langballe
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og tilbake til bilene. Turen tar 3 timer + rast.
Turledere: Gaute Gjerdingen tlf. 928 97 014 og 
Aage Kyseth tlf. 920 18 734
Møtested: Friarealet på Skumsjøen kl. 18.00.
Seniortur

Lørdag 6. august
FAMILIETUR I 
SKARDBERGA NATURSTI, 
NORD-TORPA
Den 5,5 km lange naturstien i Skardberga star-
ter ved Lundsætra som ligger langs FV 204 , den 
såkalte Vestfjellvegen som går mellom Fagernes 
og Gausdal. Fra oppmøtested ved Lenningen 
Fjellstue er det 7-8 km med bil til Lundsætra. Til 
å begynne med går stien i tett spennende gam-
mel skog med preg av urskog. Vi får masse infor-
masjon om temaer knyttet til naturen i området.
Vi passerer dyregraver, skiferbrudd, fine utsikts-

punkt og en kilde med iskaldt vann. Ved Skartjer-
net tar vi en god rast ved gapahuken og bålet. 
Det skal være mulighet for å få ørret for de som 
vil prøve. En runde tilbake til bilene. Geocach.
Turleder: Trine Solberg Lien tlf. 959 09 323
Møtested: Lenningen Fjellstue kl. 11.00
Barnas turlag

Søndag 7. august
TROLLDALEN – MINNES-
MERKET, VARDALSÅSEN 
Vi går Trolldalen – Minnesmerket – Kolbergsætra 
– Blækjetjern – Trolldalen. Rast underveis. En del 
våte partier, så ta gode sko. Turen tar 4 timer + 
rast
Turleder: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 16 706
Møtested: Kl 11.00 i krysset Tyskervegen/Fv 114 
ved Vassenden. Samkjøring fra bommen.
Seniortur

Molte på vidda. Foto Arnstein Øien
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Søndag 7. august 2016
HEDMARKSVIDDA – 
NORGES SNILLESTE FJELL
Vi går fra «Bjønnåsen» hyttefelt på merket sti 
mot toppen Tuen (6 km). Tuen ligger som en li-
ten topp (tue) midt i Rondanestien. Ca. halve tu-
ren går vi på Rondanestien. Denne turen viser 
oss variasjonene på Hedmarksvidda, fra variert 
kulturlandskap til naken vidde. Det blir rast med 
matpakke og termos ved Tuen hvor vi tar oss god 
tid til å nyte utsikten. Vi går samme vei tilbake.
De som ønsker å grille på Hamarseterhøgdas 
hytte nr. 130 etter turen, er velkomne til det. Ta 
med grillmat.
Turleder: Ragnhild Fuglevik tlf. 975 20 267
Møtested: Statoil Mjøsstranda Gjøvik, kl. 9.30

Onsdag 10. august
SKYTTERBANEN – 
VÅRNESSÆTRA, 
VESTRE TOTEN
Denne kvelden har vi tenkt å gå fra Skytterbanen 
om Putten og Vårnessætra. Ta med æftaskaffen. 
Turen tar 2 timer + rast.
Turledere: Gaute Gjerdingen tlf. 928 97 014 og 
Aage Kyseth tlf. 920 18 734

Møtested: Skytterbanen på Raufoss kl. 18.00
Seniortur

Lørdag 13. og søndag 14. august      
SYKKELTUR TIL EIDSVOLL – 
RETUR MED SKIBLADNER
Vi sykler lørdag fra Gjøvik til Gamle Torsetra på 
Totenåsen. Felles middag og overnatting på vår 
ubetjente DNT hytte. Søndag morgen sykler vi 
om Hersjøen, Hurdal til Eidsvoll. Avgang Eidsvoll 
(2015) kl. 15.00. Ankomst Gjøvik kl. 20.00. Det 
bestilles bord for middag på Skibladner. Maks 
antall deltakere: 12. Deltakerne betaler selv for 
overnatting på Gamle Torsetra, billett på Skiblad-
ner for person og sykkel og evt. middag på båten. 
For de som ønsker, spleiser vi på felles middag 
lørdag kveld. Det er også mulighet for å få frak-
tet utstyr til/fra Gamle Torsetra etter avtale med 
turleder.
Påmeldingsfrist: 5. august 
Turledere: Inger Bjugstad tlf. 464 64 246 og Arne 
Wiken tlf. 977 35 778
Møtested: Statoil Mjøsstranda, Gjøvik kl.12.00, 
eller etter avtale.

Skibladner. Foto: Fredrik Langballe
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Søndag 14. august
«HEMMAT FRÅ SÆTRA» UNDER 
LANDSBYFESTEN PÅ DOKKA
Drøye 12 km sti er ryddet og merket fra Ves-
tersætrene, forbi Aksjøen og Mæhlumsætra til 
Ringen stadion på Dokka vestside. På Langmyra 
skriver vi oss inn i helselagets bok. Geocacher 
kan vi også finne langs ruta. Fem timer i skog-
sterreng med mulighet for kortere variant. 
Turledere: Jan Kolbjørnshus tlf. 906 53 217 jan-
kolbj@online.no og Bjarne Hagen
Møtested: Dokka stasjon kl. 11.00

Søndag 14. august
TOPPTUR TIL HØGKAMPEN I 
SYNNFJELLET
Vi går fra parkering i Hugulia gjennom hyttefel-
tet forbi Hugulitjernet, via den østlige stien opp til 
Høgkampen 1358 moh. Der spiser vi litt og nyter 
utsikten før vi vender tilbake langs den vestlige 
stien. Turen er ca 13-14 km.
Påmelding: Innen 7. august. Maks 15 deltakere.
Turleder: Robert Steigedal, tlf 482 45 345.
Møtested: Parkering i Hugulia, Nordre Land kl 
10.30

Mandag 15. – onsdag 17. august, 
kl. 09-16
FRILUFTSSKOLE PÅ 
TROLLHEIM, V. TOTEN
Vi inviterer til friluftsskole for 10 – 13åringer, hvor 
vi gjør friluftsaktiviteter og har det gøy sammen. 
Vi skal blant annet slå leir, få fyr på bålet, være 
ute på tur og gjennomgå enkel bruk av kart og 
kompass. Vi har base på Trollheim. Ta med mat-
pakke, drikkeflaske, klær etter vær og skiftetøy.
Pris: Kr 400 per barn.
Påmelding: Så snart som mulig (Det er begren-
set antall deltagere og forrige års Friluftsskole ble 
fullbooket og hadde venteliste), og senest 1. juli 
til Elin Enger, epost: gjovik@turistforeningen.no, 
mobil 959 72 850
Møtested: På parkeringsplassen ved Rørmyra 
hver morgen kl 09. Kjør fra Raufoss mot Fall og 
ta av mot Skjellerud ved Gotterud og følg veien til 
Rørmyra. Bom kr. 30,-.
Kartkoordinatorer til Trollheim: UTM: Sone 32 
Ø582649 N6731349
Leirleder: Ole Dullerud, tlf 976 97 738
Barnas turlag

Fjorda. Foto: Svein Skoglund
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Lørdag 20. – søndag 21. august
PADLETUR PÅ FJORDA
Lørdag blir det ca. en times padling til leirplass. 
Etter etablering av teltleir, blir det en liten etter-
middagspadling. Søndag gjør vi en lengre runde 
i konglomeratet av fjorder og holmer, vi tar ned 
leiren og spiser lunsj før vi padler tilbake til bilene.
Turledere: Elin Aamodt tlf.415 64 596 og Svein 
Skoglund tlf. 930 69 121
Påmelding: innen 16.august
Møtested: Etter avtale med turlederne. Kjøring til 
Fjorda tar en drøy time fra Gjøvik. Båtene klare 
på vannet kl.12.00

Lørdag 20. august 
BEKKEKLØFTVANDRING
Spennende naturtype som byr på særegne og 
spesialiserte arter i ofte vanskelig tilgjengelig ter-
reng. Vi får se planter, lav og moser i tillegg til 
fuglearter som liker seg i bekkekløfter. Her kan vi 
oppleve natur vi sjelden ser. Bli med Dokkadel-
taet våtmarkssenter på vandring i truet og stem-
ningsfull naturtype. Har du kikkert, flora og/eller 
lupe kan du gjerne ta dem med! Mål for turen 
ikke bestemt, lokalitet enten i Nordre eller Søn-
dre Land, se DNT for oppdatert informasjon når 
tur nærmer seg.
Turledere: Geir Høitomt og Ingrid Haug tlf. 977 
55 050
Møtested: Dokka stasjon kl. 9.00, eller etter av-
tale med turleder 

Søndag 21. - onsdag 24. 
august
IUNGSDALSHYTTA
Nord for Hallingskarvet, der Iungsdalen og Fø-
dalen møtes, ligger den trivelige betjente Iungs-
dalshytta. Her er du midt mellom Jotunheimen og 
Hardangervidda og i selve hjertet av Skarvhei-
men. Her skal vi være i 3 døgn med full pensjon. 
Ta med niste til første dagen. Vi får middag når 
vi kommer søndag. Sengetøy og handkle er in-
kludert. Vi blir enige om hvilke turer vi går herfra.
Pris: Ca. kr. 2.400
Påmeldingsfrist: 2. august.
Turledere: Margrethe Leirdal tlf. 934 04 460 mar-
grethe_leirdal@hotmail.com og Eva Bang-Mad-
sen tlf. 970 28 642
Møtested: Nytorvet ved Raufoss kirke kl. 10.00
Seniortur

Fre. 26. – søn. 28. august 
TOPPTURSAMLING 
I LEIRDALEN
Har du lyst til å bestige flere 2000 metertopper 
i trivelig fellesskap med andre fjellsportinteres-
serte? Da bør du bli med på denne topptursam-
lingen som vi arrangerer i samarbeid med DNT 
Fjellsport Lillehammer og DNT Fjellsport Hamar. 
Vi kjører til Leirvassbu fredag ettermiddag og eta-
blerer felles teltcamp der. Deltakere som ønsker 

Hytta på Bandet med Storen. Foto: Odd Arne Madsstuen
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å overnatte på Leirvassbu må bestille selv. Lør-
dag og søndag blir det toppturer i området rundt 
Leirvassbu. Hvilke topper vi prøver oss på avhen-
ger av været, deltakernes forutsetninger og øn-
sker, men vi legger opp til å ha minst to alterna-
tive turer med turledere både lørdag og søndag 
med ulik vanskelighetsgrad, hvorav en av turene 
vil kunne kreve sikringsutstyr, mens den andre 
turen ikke krever det.
Utstyr: Klær til høyfjellsbruk, mat og utstyr for 
telting, eventuelt klatresele, rapellåtter og hjelm
Påmelding: Innen 20. august 
Turleder: Ingemari Jürgensen tlf. 997 17 178 In-
gemari@kentaur.no
Møtested: Avreise fra Gjøvik ca. kl. 15.00 fredag
Fjellsport

Lørdag 27. – søndag 28. august
OLEFJORDEN RUNDT
Utgangspunkt for fotturen er Olø, ved demninga 
mellom Olefjorden og Fleinsendin. 
Turen går med lett sekk og fiskestang i retning 
Yksendalsbui – selvbetjeningshytta som ligger et 
stykke innenfor Olefjorden. Turen går via Mara-
botthornet, Oleberga og Skamdalen. Her får vi 
kjempefin utsikt til fjellheimen nord for Bygdin, og 

passerer flere spennende fiskevatn. På søndag 
følger vi Yksnin og sørsida av Olefjorden tilbake 
til bilene. Også på denne strekningen er det fine 
muligheter for å prøve fiskelykken, og gjøre av-
stikkere til noen fine utsiktstopper. 
Kartreferanse: Turkart Vang i Valdres
Turleder: Tom Halvorsrud tlf. 480 62 771 og 
Rune Øverli tlf. 995 93 964
Påmeldingsfrist: Torsdag 25. august
Møtested: Slettefjellbommen innerst i Beito- 
bygda kl. 09.30

Lørdag 27. august
BJØRGOVARDEN, 
NORD AURDAL
Vi kjører sammen til Tonsåsen der vi tar av til 
Fjellsbygda i Etnedal. Her starter vandreturen 
mot toppen, 1138 moh, ca 9 km t/r. Hvis ønskelig, 
kan turen forlenges. Vi går en annen sti tilbake. 
Fin, merket sti hele veien.  Værforbehold.  Bom 
kr. 40,-.  Geocach.
Turledere: Unni Skaugrud tlf. 951 56 434 og Kari 
Løken Kalsnes tl.f 959 95 735
Møtested: Statoil Hov kl 9.30 eller Dokka st kl 
10.00

Mugnetind. Foto:Tom Halvorsen
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Onsdag 31. august
SLOMMA RUNDT, 
VESTRE TOTEN
Vi starter ved Sillongen. Går den nye stien ned til 
Slomma (noe ulendt). Tar av til Valkampen før vi 
returnerer til Slomma for en rast. Fortsetter øst-

Sterke skuldre er gode å hvile på. Foto: Elin Enger

over langs Slomma, før vi legger veien tilbake til 
Sillongen. Turen tar 3 timer med rast.
Turleder: Odd Gulbrandsen, tlf. 61 19 76 33 / 412 
43 192
Møtested: Krysset inn til Toten Hotell.
Seniortur
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SEPTEMBER
Torsdag 1. september
VIKERKAMPEN, SØNDRE LAND
Vi samles på Vestvang forsamlingslokale på 
vestsida av Randsfjorden og går lia opp forbi 
Tidemannsstuen og videre opp til skaret under 
Vikerkampen. Hjemtur om Hanserudbygda. Ca.3 
timer. Geocach.
Turledere: Hans Lysen og Grete Stensvold 
tlf.909 41 294 grsten@online.no
Møtested: Vestvang forsamlingshus ca. 2 km 
nord for Flubergbrua langs Fv250 kl.18.00

Torsdag 1. september
AMBASSADØRKURS PÅ DOKKA
Velkommen til alle som er eller vil bli turledere! 
Vi gjennomfører et tre timer langt kveldskurs i 
foreningens historie, verdier og organisering. I 
tillegg vil du få informasjon om vår lokalforening. 
Ambassadørkurset er første trinn på DNTs utdan-
ningsstige for turledere, og obligatorisk hvis du vil 
gå videre på turlederkurs. 
Påmelding: en uke før kursdag til Elin Enger på 
epost gjovik@turistforeningen.no, mobil 959 72 
850
Møtested: Landsbyens næringshage i Jevnaker-
veien på Dokka. Kl 18:00 – 21:00

Lørdag 3. september 
FALLSELVA OPPOVER, SØNDRE 
LAND
Tur med fokus på elvemuslingen som bor på bun-
nen av Fallselva, men også en god trimtur med 
mye stigning i starten. Elvemuslingen er en tru-
et art med en fasinerende livssyklus og mange 
hemmeligheter. Målet for turen er Skrankefoss 
Kraftverk, der våtmarkssenteret forteller om mus-
lingen, og vi studerer den på nært hold. Hovedtu-
ren går fra gamle Lands Træsliberi i Fall, Søndre 
Land. Man kan velge å slutte seg til turen fra Vea-
dammen (se Søndre Land kommunes nettsider 
- Kulturstien Fallselva) for å unngå de bratteste 
stigningene, eller møte direkte på Skrankefoss. 
De som ønsker kan fortsette turen opp til Trevatn 
på egen hånd.
Turledere: Tonje Berland 908 13 026 og Unni 
Skaugerud 951 56 434
Møtested: Hov sentrum, Statoilstasjonen kl. 
10.00

Søndag 4.september
KOM DEG UT DAGEN, 
DÆHLIBYGDA, NORDRE LAND
Med Leikarvold i Dæhli som utgangspunkt blir det 
12 turtipp-poster med spørsmål på den ca. 1 km 
lange turen opp til vakre Vardhaugen med over-
bygd grillsted. Det blir premier til alle barna ved 
mål. Ta med grillmat og drikke.
Turleder: Morten Woxen tlf. 930 48 986, 
(mortwox@yahoo.no) og Tore Røbergshagen tlf. 
481 01 357
Møtested: Dokka stasjon kl.11.00 Leikarvold 
kl.11.15

Søndag 4. september
KOM DEG UT DAGEN, GJØVIK 
Kom deg ut-dagen er landsomfattende, med mål 
om å få folk ut på tur. Alle Turistforeningens 57 
lokallag har egne arrangementer. Vi markerer 
dagen med å gå over Bergstoppen. Turtipp pos-
ter med premiering. Se annonse og våre nettsi-
der for mer info. www.dnt.no/gjovik
Kontaktperson: Elin Enger tlf. 959 72 850 
gjovik@turistforeningen.no  
Møtested: Eiktunet fra kl.11.00 til 14.00

Stand på KDU-dagen. Foto: Elin Enger
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Søndag 4. september
HERVA RUNDT PÅ 
TOTENÅSEN, Ø. TOTEN
Vi parkerer ved Herva og går til Hervenknappen 
med flott utsikt over Mjøsa og områder rundt. Vi-
dere går turen langs Herva og til idylliske Star-
tjernsætra. Herfra går turen på andre sida av Her-
va tilbake til parkeringa. Turen tar 2 timer + rast.
Turledere: Wenche Skinstad tlf. 905 20 327 og 
Eva Bang-Madsen tlf 970 28 642
Møtested: Bommen ved Skjeppsjøen Gjestehus 
kl. 11.00
Seniortur

Onsdag 7. september   
BORGENKAMPEN TOTENÅSEN, 
ØSTRE TOTEN
Turen går via Bygdeborgen, Fiskelausen og opp 
på Borgenkampen til en nydelig utsikt over Toten. 
Retur ned igjen forbi klatrefeltet.
Turledere: Rune Øverli tlf. 995 93 964 og Tom 
Halvorsrud tlf. 480 62 771
Møtested: Borgen, langs vegen til Torsæter kafe 
kl. 17.00.

Onsdag 7. september
TUR FOR FUNKSJONSHEMMEDE, 
GJØVIK
Vi går fra Øverby Helsesportsenter og opp til 
Bergstoppen. Fruktpause på toppen før retur til 
lavvoen ved Øverby hvor vi griller pølser.
Turledere: Gerd og Olav Kålås tlf. 997 76 349 
gerdk51@hotmail.com 
Oppmøte: Øverby Helsesportsenter kl. 17.30

Torsdag 8. - Søndag 11. sept. 
TOPPTURER I LOEN, 
VIA FERRATA OG 
SKÅLATÅRNET
Vi kjører til Loen torsdag ettermiddag og instal-
lerer oss på campingplass enten i telt eller hytte. 
Fredag går/klatrer vi Via Ferrataen og over Gjøl-
munnebrua til Hoven 1011 moh. og ned til Opp-
heim (7-8t). Turen er krevende men krever ikke 
klatreerfaring. Lørdag går turen til Skålatårnet 
1848moh (5t opp). Hvis deltakerne ønsker over-
natter vi i hytta på toppen (selvbetjent DNT hyt-
te), ellers blir det retur til campingplassen samme 
dag (3t). Hjemreise søndag.

Matrast, Kolbergtjernsmyra. Foto: Åge Kyseth
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Utstyr: Deltakerne må ha klatresele, hjelm og to 
slynger med karabin. Turlaget har noe utstyr til 
utlån. Ellers vanlig fjellutstyr.
Turleder: Ingemari Jürgensen, tlf. 99717178, In-
gemari@kentaur.no
Påmeldingsfrist: påmelding senest 1. septem-
ber (maks. 10 deltakere)
Møtested: Torsdag 8. sep. kl. 15 Statoil på Mjøs-
stranda, vi satser på samkjøring
Fjellsport

Lørdag 10. september
GAMLE TORSÆTRA-
RAUSTEINSHYTTA-
HJEMMEFRONTSHYTTA-
GAMLE TORSÆTRA, 
ØSTRE TOTEN
På Hjemmefrontshytta får vi en orientering ved 
en fra Mjøsmuseet. Turen tar ca.4 timer. Ta med 
niste. 
Turleder: Jan-Erik Nordrum tlf. 959 17 906
Møtested: parkering ved bommen på Torsætra 
kl.11.00

Søndag 11. september
TROLLHEIM – SKJÆR-
SJØHYTTA, V. TOTEN
Vi går fra Trollheim om Mæhlumsætra til furuod-
den ved Skjærsjøhytta. Her skal vi sitte og kose 
oss med alt det gode vi har i sekken. Turen tar 2 
timer + rast.
Turleder: Kjell Gulbrandsen tlf. 415 16 706
Møtested: Rørmyra kl. 11.00. Kjør Fv 114 
Raufoss-Fall og ta av mot Skjellerud. Bom kr. 30,- 
Samkjøring fra bommen.
Seniortur

Søndag 11. september
TUR TIL VENHOLHØGDA - 
TUSSEPLASSEN
Vi møtes på parkeringsplassen ved Landaasen 
Rehabiliteringssenter. De som ønsker det kan 
starte herifra og gå til Venholen. Vi går et lite styk-
ke på grusvei før vi fortsetter på sti oppover. Det 
tar ca 1-1,5 timer med barn. De som har yngre 
barn som ikke kan gå så langt, eller skal bære 
noen i bæremeis, er det mulig å kjøre med bilen 
nesten fram. Derfra er det ca 600 meter til top-
pen. Ta på godt fottøy og ikke glem niste/ grillmat. 

Vi skal møtes på toppen og nyte utsikten. Det er 
mulighet for grilling før vi returnerer til bilene. Vi 
regner med å være tilbake mellom kl. 14.30 og 
15.00
Turleder: Jan Kolbjørnshus  tlf. 906 53 217 og 
Ariana Balsam tlf: 476 77 880
Møtested:  Parkeringsplass Landåsen Rehabili-
teringssenter,  Landåsvegen 747 kl. 11.00
Barnas turlag

Onsdag 14. september
TJUVÅSKAMPEN TOTENÅSEN, 
ØSTRE TOTEN
Turen går fra Langsætra, via Hutjerna, opp til 
Tjuvåskampen og retur tilbake til Langsætra på 
Totenåsstien. Varighet ca. 3 timer.
Turledere: Rune Øverli tlf. 995 93 964 og Tom 
Halvorsrud tlf. 480 62 771
Møtested: Langsætra, ca. 2 km innenfor Oks-
bakken kl. 17.30

Lørdag 17. - søndag 18. sept.
GRUNNLEGGENDE 
TURLEDERKURS
Hovedtema: Orientering, kartkunnskap, første-
hjelp, turlederrollen, bekledning, utstyr, mat og 
drikke på tur, turplanlegging, turglede og motiva-
sjon av deltakere.
Varighet: 2 dager (15 timer) . Man må være 
medlem av DNT for å delta på dette kurset og ha 
gjennomført 3-timers-kurset DNT ambassadør i 
forkant. 
Påmelding: Så snart som mulig (fjorårets kurs 
ble fullbooket), og senest 15. august til Elin En-
ger, epost: gjovik@turistforeningen.no, mobil 959 
72 850
Møtested: Vi holder kurset på ei av våre egne 
hytter, Gamle Torsætra. Her er det fint å gå på tur 
og mulig å overnatte for de som ønsker det.
Pris: gratis for medlemmer i DNT Gjøvik og Om-
egn, kr 1000 for medlemmer i andre foreninger. 
Medlemmer som gjennomfører kurset, forplikter 
seg til å gjennomføre minst en tur for DNT Gjøvik 
og Omegn påfølgende år.
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Søndag 18. september
SØNDAGSTUR TIL 
PRESTKJERRINGA I 
FÅBERG VESTFJELL
Vi møtes ved Storlondammen og kjører(bomvei) 
i samlet tropp inn til Bleikesætra eller Skjeld-
breia. Vi satser på å gå en runde før vi kommer til 
Prestkjerringa hvor det er fin utsikt i alle retninger.
Turen er ca.10 km og varighet 2-2,5 timer med 
kafferast.
Turledere: Elin Bergum tlf. 906 70 18 og Tove 
Gustu tlf. 920 88 711
Møtested: Storlondammen Fv.250 mellom Vin-
grom og Dokka. Kl.10.00

Søndag 18. september
FAMILIETUR I HULDRESKOGEN 
MED BÅLKOS OG OVER-
RASKELSER, NORDRE LAND
Vi går et kort stykke opp til et spennende sted i 
skogen og utforsker dets mysterier. Hvem bor i 
en slik skog gjennom året? Elg? Ekorn? Storfugl? 
Hakkespett? Bjørn? Hulder og troll? Kanskje ser 
vi noen av dem eller spor de har etterlatt? Tu-
ren beregnes til ca. 4 timer. Det blir rolig gange i 
skoglandskap med litt myr. Passer alle barn. Læ-
rerikt for voksne også.
Turleder: Tore Røbergshagen tlf. 481 01 357 
tore.robergshagen@oppland.org 

Møtested: Nybakktåjet, Nordre Land kl. 10.00
Barnas turlag

Lørdag 24. september
DJUPTJERNSKAMPEN  NORD 
AURDALS HØYESTE TOPP  
1325 MOH. 
Vi går på merket sti fra Lenningen og tar av mot 
Djuptjernkampen ved Hundslægeret og går forbi 
Hundsdalshøgde. Videre går vi forbi nedre Djup-
tjernet og opp østryggen. 
Turen er ca 12 km lang t/r og varer i 4 timer.
Turleder: Ingun Grewe Monsen tlf: 995 22 689
Møtested: Lenningen fjellstue kl. 10.00

Søndag 25. september
SNØRVILLEN 
Vi kjører om Sjusjøen, og til Kuåsen hvor vi par-
kerer. Turen går over Gjestbodsåsen, Midtfjellet 
og opp på Snørvillen, 995 moh. Her har kanskje 
noen vært på skitur, men ikke så mange til fots. 
Det er flott utsikt fra toppen. Gangtid ca. 3-4 timer 
+ pauser. Bruk fjellsko. Ha med tørt tøy i sekken 
og nok mat og drikke.
Turleder: Gunnar Westby tlf. 480 55 630 og Anne 
Westby tlf. 958 23 059 
Påmelding: Innen 22. september
Møtested: Statoil Mjøsstranda, Gjøvik kl. 09.00

Vi øver førstehjelp på grunnleggende turlederkurs. Foto: Elin Enger
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Totenåsen. Foto:Tom Halvorsen

Totenåsen. Foto:Tom Halvorsen
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OKTOBER
Lørdag 1. – søndag 2. oktober.
FRA HERSJØSÆTRA TIL GAMLE 
TORSÆTRA, ØSTRE TOTEN
Vi møtes ved Torsæter kafe på Totenåsen, hvor 
vi kan parkere minst en bil. Vi planlegger overnat-
ting på Gamle Torsætra etter endt vandring, og 
kan kanskje installere oss på lørdag morgen. Så 
fyller vi opp biler og kjører Hersjøvegen sørover 
til Stillvatndalen. Her kan vi gjøre et lite besøk på 
Hersjøsætra før vi parkerer bilene ved stien som 
går innover Svartdalen. På turen innover langs 
elva passeres flere fine kulper og fossefall. Går 
forbi de 5 tjerna og kommer via Fiskelausen, før 
vi svinger nedover Totenåsstien mot Torsætra. 
Her ordner noen med felles middag, mens andre 
drar tilbake til Stillvatndalen etter bilene.
Turledere: Rune Øverli tlf. 995 93964 og Tom 
Halvorsrud tlf. 480 62 771
Påmelding: Innen 28. september.
Møtested: Torsætra, Totenåsen, lørdag kl.09.00

Søndag 2.oktober
FAMILIETUR TIL 
MAKALAUSFJELLET, 
S. AURDAL
Makalausfjellet 1099 moh er enkelt å nå og byr 
på imponerende flott utsikt i alle retninger.
Vi kjører til Bagn og oppover til Stavadalen al-
pinanlegg i Reinli(mulig samkjøring fra Tonsåsen)
Det er 5,5 km til toppen og tilbake på god sti i 
vennlig fjellterreng. På toppen koser vi oss med 
alt det gode vi har i sekken og håper vi kan beun-
dre den vakre utsikten.
Møtested: Kl.10.00 i krysset ved Tonsåsen sana-
torium der veien ned til Bagn tar av.
Turleder: Kjetil Åsheim tlf 413 23 829
Barnas turlag

Lørdag 8. oktober
SPÅTIND 1414 MOH
Tur til Spåtind fra Feplassen ved Lenningen. Av-
stand: ca 12 km t/r og 400 høydemetre på sti. 4-6 
timer. Vi går sammen på rødmerket sti mot Spå-
tind. Det går oppover og over en flott utsiktsknaus 
1197 moh og videre innover i fjellet. På ca 1300 
moh går stien opp en bratt skråning. Her kan det 
ligge en snøfonn hvis det er kommet litt snø. El-
lers er veien enkel videre mot toppen.

Turleder: Ingun Grewe Nordberg tlf.995 22 689
Møtested: Parkeringslomme ved Feplassen på 
veien inn mot Lenningen kl. 10.00. Et stykke før 
Lenningen i en venstresving står det en informa-
sjonstavle på høyre side av veien. Her er det par-
keringslomme for noen få biler.

Søndag 9. oktober     
TUR I VIND-OMRÅDET, 
GJØVIK 
Vi tar en runde i merket løype i Vind-området. 
Lengden på turen avhenger av været. 
Ta med mat og drikke.
Turledere: Birgit Lund tlf. 416 58 551 og Aage 
Kyseth tlf. 920 18 734
Møtested: Parkeringsplassen på Østbyhøgda 
kl.11.00
Seniortur

Søndag 9. oktober
KULTURVANDRING LANGS 
GJØVIKBANEN FRA GRUA 
TIL HARESTUA
Turen arrangeres av Hadeland Turlag.
Vi følger sti langs jernbanen fra Grua stasjon til 
Bjørgeseter, evt helt til Harestua. Mange kaller 
ruta Kulturbanestien. Undervegs blir historia til 
jernbanebyggerne/rallarne på strekningen fortalt 
på underholdende vis, krydra med viser om sam-
me tema. Den som velger å gå til Harestua, kan 
ta toget tilbake til bilen på Grua. Den som går til 
Bjørgeseter må sørge for skyss derfra. Lett ku-
pert terreng på sti, ei bratte ned og ei bratte opp. 
Aldri lenger unna jernbanen enn at du ser toget. 
Turen er ca 11 km, 4 – 5 timer.
Turleder: Stein Buan tlf. 902 02 506   
Møtested: Grua stasjon kl. 10.00 

Lørdag 15. oktober
ÅPEN DAG BARNAS TURLAG 
VED LAVVOEN PÅ 
ØVERBY HELSESPORT-
SENTER GJØVIK
Vi leker og koser oss med grilling. Ta med grillmat 
og drikke Vi lager pinnebrøddeig. Alle er hjertelig 
velkommen!
Turleder: Ariana Balsam tlf: 476 77 880
Oppmøte: Ta med deg familien din og kom kl. 
11.00
Barnas turlag
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Søndag 16. oktober  
HOLOKAMPEN TOTENÅSEN, 
ØSTRE TOTEN
Turen går fra nordenden av Skjeppsjøen bratt 
opp lia, en runde inn i verneområdet og opp til 
nydelig utsikt mot Mjøsa fra Holokampen.
Turledere: Rune Øverli tlf. 995 93 964 og Tom 
Halvorsrud tlf. 480 62 771
Møtested: Liten parkeringsplass ved liten bro 
langs Torsætervegen nord for Skjeppsjøen kl. 
09.30

Onsdag 19. oktober
REFLEKSTUR I MØRKET, 
GJØVIK
Besteforeldre arrangerer tur til «Tømmerhøgger-
koia». Vi følger reflekser langs stien. Framme ved 
leirplassen kan vi grille på bål. Ta med lommelykt 
eller hodelykt. Vi steker pannekaker på bål. Øn-
sker dere å grille noe annet, så tar dere med selv. 
Turleder: Inger Bjugstad tlf. 464 64 246 og Arne 
Wiken tlf. 977 35 778
Møtested: Innerst på parkeringsplassen ved 
skiløypa/lysløypa Øverby kl. 18.00
Barnas turlag

Øverbymarka. Foto: Ariana Balsam

Tømmerhoggerkoia, Øverby. Foto: Arne Wiken
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NOVEMBER 
Torsdag 17. november
ÅPENT TURMØTE 
Kl. 19.00 hos Gjøvik Frivillighetssentral, Øvre  
Totggate 2 (Furubakken).

Søndag 13. november  
Gamle Torsætra på Totenåsen 
Vi møtes ved Torsætra kafe og går et par timers 
tur før vi koser oss inne på Gamle Torsætra med 
varm suppe.
Suppe- og tursjefer: Ingemari Jürgensen 
Lise Lundby tlf.466 16 148
Påmelding pga. suppa: Fredag 11.november 
Møtested: Parkeringsplassen Torsætra kafe 
kl.11.00

Søndag 20. november
BARFROSTTUR
Vi går fra Skytterbanen på Raufoss til Eikvelta og 
tar en runde på myrene. Det blir rast underveis, 
så ta med mat og drikke. Turen vil ta 4 timer + 
pause.
Turledere: Gaute Gjerdingen tlf. 928 97 014 og 
Aage Kyseth tlf. 920 18 734
Møtested: Skytterbanen på Raufoss kl. 10.00.

Seniortur
Søndag 27. november
GRILLHYTTA VED 
PRESTESETER 
SYKEHUS, REISVOLL
Vi parkerer ved barnehagen og går det korte 
stykket til grillhytta. Der skal vi sitte rundt bålet 
og kose oss med gløgg og litt å bite i mens vi lar 
praten gå. Vi har sikkert mye å fortelle fra turer vi 
har gjort i år.
Turleder: Eva Bang-Madsen tlf. 970 28 642
Møtested: Presteseter Sykehus kl. 17.00
Seniortur

NOVEMBER 
Søndag 4. desember    
TUR PÅ VARDALSÅSEN 
Turen vil bli lagt opp som en rundtur på åsen med 
utgangspunkt fra Veset. Hvis det blir barfrost vil 
turen gå mye på de store åpne myrene. Ellers 
vil turen gå på gamle og nye stier for å få til en 
passende rundtur.
Turen vil ta ca. 3 timer + pauser.
Turleder: Birger Munkerud tlf. 907 67 735 j.b.
munkerud@gmail.com 
Møtested: P-plassen v/ Veset kl.10.00, ca. 3.5 
km fra Skonhovdrampa

Solnedgang over Mjøsa, fra Steinsjå. Foto: Mona Heie
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KURS OG MØTER

Torsdag 3. mars
AMBASSADØRKURS PÅ GJØVIK
Velkommen til alle som er eller vil bli turledere! 
Vi gjennomfører et tre timer langt kveldsturs i 
foreningens historie, verdier og organisering. I 
tillegg vil du få informasjon om vår lokalforening. 
Ambassadørkurset er første trinn på DNTs utdan-
ningsstige for turledere, og obligatorisk hvis du vil 
gå videre på turlederkurs. 
Påmelding: en uke før kursdag til Elin Enger på 
epost gjovik@turistforeningen.no, mobil 959 72 
850
Møtested: Turistkontoret på Gjøvik, Jernbanetor-
get 3, kl 18:00 – 21:00. Møt opp mellom togsta-
sjonen og Narvesen, så blir dere låst inn i bygget.

Torsdag 10. mars 
ÅRSMØTE/ÅPENT TURMØTE 
Kl. 18.00 hos Gjøvik Frivillighetssentral, Øvre  
Totggate 2 (Furubakken). Se vår hjemmeside for 
mer informasjon: www.dnt.no/gjovik

Lørdag 21. - søndag 22. mai
FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV
Dette er et grunnleggende kurs i praktisk friluftsliv 
der målet er at flere skal føle seg trygge på egne 
friluftsferdigheter og komme seg ut på tur. Passer 
for alle som ønsker å lære mer og bli tryggere 
på egne friluftsferdigheter. Dette er et kurs, men 
deltakerne skal også få turfølelsen og bli inspirert 
til videre turer.
Temaer: DNT og vårt arbeid, allemannsretten, 
båltenning, kart (og enkel bruk av kompass), be-
kledning, matlaging ute, praktisk turplanlegging. 
Kurset er praktisk og foregår utendørs. Deltagere 
får et hefte som oppsummerer kursinnholdet og 
kursbevis. 
Kurslengde: 10 timer fordelt på 2 dager 
Kursledere: Jan-Erik Nordrum, tlf 959 17 906 og 
Lise Lundby tlf 466 16 148
Påmelding: Så snart som mulig og senest 1. april 
til Elin Enger, epost: gjovik@turistforeningen.no, 
mobil 959 72 850

Torsdag 1. september
AMBASSADØRKURS PÅ DOKKA
Velkommen til alle som er eller vil bli turledere! 
Vi gjennomfører et tre timer langt kveldsturs i 

foreningens historie, verdier og organisering. I 
tillegg vil du få informasjon om vår lokalforening. 
Ambassadørkurset er første trinn på DNTs utdan-
ningsstige for turledere, og obligatorisk hvis du vil 
gå videre på turlederkurs. 
Påmelding: en uke før kursdag til Elin Enger på 
epost gjovik@turistforeningen.no, mobil 959 72 850
Møtested: Landsbyens næringshage i Jevnaker-
veien på Dokka. Kl 18:00 – 21:00

Lørdag 17. - søndag 18. sept.
GRUNNLEGGENDE 
TURLEDERKURS
Hovedtema: Orientering, kartkunnskap, første-
hjelp, turlederrollen, bekledning, utstyr, mat og 
drikke på tur, turplanlegging, turglede og motiva-
sjon av deltakere.
Varighet: 2 dager (15 timer) . Man må være 
medlem av DNT for å delta på dette kurset og ha 
gjennomført 3-timers-kurset DNT ambassadør i 
forkant. 
Påmelding: Så snart som mulig (fjorårets kurs 
ble fullbooket), og senest 15. august til Elin En-
ger, epost: gjovik@turistforeningen.no, mobil 959 
72 850
Møtested: Vi holder kurset på ei av våre egne 
hytter, Gamle Torsætra. Her er det fint å gå på tur 
og mulig å overnatte for de som ønsker det.
Pris: gratis for medlemmer i DNT Gjøvik og Om-
egn, kr 1000 for medlemmer i andre foreninger. 
Medlemmer som gjennomfører kurset forplikter 
seg til å gjennomføre minst en tur for DNT Gjøvik 
og Omegn påfølgende år.

Torsdag 17. november
ÅPENT TURMØTE 
Kl. 19.00 hos Gjøvik Frivillighetssentral, Øvre  
Totggate 2 (Furubakken). Se vår hjemmeside for 
mer informasjon: www.dnt.no/gjovik

Lørdag 15. oktober
ÅPEN DAG BARNAS TURLAG 
VED LAVVOEN PÅ ØVERBY 
HELSESPORTSENTER GJØVIK
Vi leker og koser oss med grilling. Ta med grillmat 
og drikke Vi lager pinnebrøddeig. Alle er hjertelig 
velkommen!
Turleder: Ariana Balsam tlf: 476 77 880
Oppmøte: Ta med deg familien din og kom kl. 
11.00
Barnas turlag



Jentetur Romsdalseggen. Foto: Mona Løkser

Avsender:
DNT Gjøvik og Omegn
Postboks 421, 2803 Gjøvik


