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Medlemsinformasjon 2018

TURPROGRAM

Naturopplevelser for livet



I år blir det fest i Den Norske Turist- 
forening. Vi kan feire 150 års jubileum, 
og er en av Norges største medlems-
foreninger med over 300 000 medlem-
mer. DNT Hadeland, som dekker  
kommunene Gran og Lunner, har alene 
nesten 1300 medlemmer – det er bra!

Hva tenkte herrene Thomas Heftye, Åsmund 
Olavsson Vinje med flere da de den 21.  
januar 1868 stiftet Den Norske Turistforen-
ing med formål «at lette og udvikle  
Turistlivet her i Landet»? Når vi ser på da-
gens DNT, må vi si resultatet ble bra og  
at herrene tenkte rett.

Fra den tiden kan vi se for oss borgerskapets 
menn i ulldress, skjorte og slips, og damene i 
fotside kjoler, vandre omkring i fjellheimen. 
Etter hvert kom engelske lorder og tindebes-
tigere for å få sine navn inn på førstemann 
til toppen listen.

I dag kryr det med friluftsfolk, sommer og 
vinter over hele landet, ikledd moderne pus-
tende, vannavstøtende og komfortable klær. 
Gamle og unge bestiger våre høyeste topper 
uten noen særlig problemer. Vi er et friluft-
selskende folkeferd, men vi må nok innse at 
det er flere som ikke bruker naturen enn de 
som gjør det. Så her ligger det fortsatt en ut-
fordring i å få flere ut i skog og mark og fjell, 
skjønt det kan jo ha sine baksider også. 

Selv om naturen tåler mye og kan være 
selvreparerende over tid, må det innrømmes 
at friluftsliv i stor skala setter sine spor. 
Norsk grunnfjell klarer vi ikke å slite nevnev-
erdig på, men i skog, på myrer og lyngmark 
skal det ikke gå så mange tusen føtter før 
det kan få uheldig virkning. Sykkelspor i 
løst terreng lager små drensgrøfter som øker 
vannavrenning og erosjon. Diskusjonen 
om bruk av sykkel utenom vegnettet kan til 
tider bli heftig. Søppel kan bli liggende og 
mangel på doer kan gjøre noen områder lite 
trivelige.

Fasiten blir nok at vi må hjelpe naturen til 
å tåle menneskene – også her gjør DNT en 
god jobb: Det gjennomføres samlinger med 
sikte på bærekraftig friluftsliv, stier forsterk-
es, eller legges om, samt at det bygges doer 
på sterkt trafikkerte plasser.

Min egen erfaring omkring søppel i naturen 
er god. Gikk i sommer langs Gjende og over 
Besseggen og tenkte spesielt på søppel. 
Dette er av de mest trafikkerte strekningene 
i Jotunheimen, og det var så godt som ikke 
noe kastet avfall å se. Jeg trasker titt og ofte 
opp på Sølvsberget, og har samme opplevelse 
der. Litt av og til, men turfolket ser ut til å 
oppføre seg i tråd med ønsket om ren natur.

Vi håper turprogram 2018 vil gi deg lyst til å 
komme deg ut på tur med oss i år også. Til-
budene er varierte og våre turledere er klare 
til å ta deg med på en tur i jubileumsåret. 
Nyt naturen og behandle den pent.

En takk til alle som bidrar med frivillig 
innsats i DNT Hadeland. Det gir sosialt 
samhold, gode turopplevelser og du treffer 
mange hyggelige personer.

Vel møtt i 2018.

Amund Bø

Kjære turgåere

Lederen på veg over Rallarvegen.  
Foto: Inger Torunn Østen
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Leder Forsidefoto: En nydelig høstdag på Stormyra. Foto: Aud Berit Wikstrøm
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Gradering av turer
I omtalene her i bladet ser du at vi merker turene 
med et vandrer/sykkel/ski-symbol i en spesiell farge. 
Fargene går fra grønn-blå-rød til svart, hvor grønn 
er enklest og svart er vanskeligst. Graderingen er 
skjønnsmessig, og hvis du er usikker så oppfordrer 
vi til å ta kontakt med turleder.

        Grønn vandrer – enkel
Krever ingen forkunnskaper, hovedsakelig  
kortere turer på fast og jevnt underlag med  
moderat stigning.

        Blå vandrer – middels
Passer middels trente turgåere med litt erfaring  
i terreng, moderate stigninger med enkelte bratte 
partier. 

         Rød vandrer - krevende
Turer for erfarne turgåere med god utholdenhet. 
Stigninger og flere typer utfordringer.

         Svart vandrer –  ekspert
Passer erfarne fjellfolk med god utholdenhet.  
Lange turer / toppturer på krevende underlag.  

Ansvar / forsikringer 
Som i andre lokallag av DNT, deltar du på eget 
ansvar på turene våre. Sørg derfor for å ha gode 
nok forsikringer ved tøffere turer. Du må være i 
god nok form til å delta (snakk med turleder på 
forhånd hvis du er i tvil), og du må ha egnet utstyr. 
Turleder har anledning til å avvise deltakere som er 
i for dårlig form eller har for dårlig utstyr. 

Endringer / avlysning 
Turene er beskrevet i denne medlemsinforma- 
sjonen. Vi tar likevel forbehold om endringer,  
eventuelt avlysning. Følg med i avisen Hadeland 
der vi annonserer på onsdager, eller på  
www.hadeland.turistforeningen.no, eller Facebook.
com/DNT-Hadeland.  
Du kan også ringe turleder. 

er en medlemsforening av Den Norske  
Turistforening (DNT), stiftet i mars 2000 og 
hadde 1290 medlemmer i 2017. 

Postadresse: Postboks 87, 2711 GRAN

E-postadresse: hadeland@turistforeningen.no

Hjemmeside: www.hadeland.turistforeningen.no 

Bankkontonummer: 2020.08.04857. 
Denne kontoen benyttes til innbetaling på turer det 
er henvisning til i turprogrammet.  
Det er viktig at det fremgår tydelig hvilken tur  
innbetalingen gjelder, samt hvem den gjelder for. 

Organisasjonsnummer: 994 039 113.  
Dette nummeret kan du bruke hvis du vil gi DNT 
Hadeland din grasrotandel. 

For oppdatert oversikt over styremedlemmer  
og medlemmer i ulike utvalg og komitéer,  
se hjemmesiden, eller ta kontakt på hadeland@
turistforeningen.no 
Kontaktperson for DNT Hadeland for 2018 er: 
Gunnar Haslerud tlf. 976 77 105.

Hytteutvalget står for organisering av lagets  
hyttedrift. 

Ruteutvalget har ansvar for merking og  
vedlikehold av stinettet i DNT Hadeland sitt  
område. 

Turkomitéen sørger for at vi har allsidige og  
spennende turer for alle. 

Redaksjonskomitéen arbeider med lagets  
medlemsblad og sørger for at dette kan utgis i  
januar hvert år. 

Barnas Turlag tilrettelegger aktiviteter og turer  
spesielt beregnet på barn. Se eget program bak  
i bladet. 
Kontaktperson for Barnas Turlag for 2018 er: 
Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453.

Noen opplysninger til deg  
som turdeltaker

DNT Hadeland 

Info
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Turbeskrivelser, DNT Hadeland 

     Kampen 584 moh.  
Søndag 28. januar

Møtested: Skjervetråkket kl. 11.00 for 
samkjøring til startsted der høyspentlinja 

krysser vegen ved Gullerudtjern. 
Turen går enten på ski eller truger, ikke i løype. 
Litt flatt i begynnelsen og så jevn stigning mot 
toppen i ulendt terreng. Fin utsikt og mange flotte 
krokete furutrær.
Lengde og varighet: 2,5 km og 3 timer. 
Info ved turleder Dagfrid Birketveit,  
tlf. 996 23 418.

Vintertur til Granavollen 
Søndag 11. februar 

Møtested: Parkeringa ved Kiwi i Vassenden, 
kl. 10.00. Vi går sørover et lite stykke før vi 

tar opp Grinilinna. Etter å ha passert Gjøvikbanen 
slår vi inn på Kjørkevegen, som vi satser på er far-
bar til fots. Vi følger denne gjennom markene fram 
til Skiakergårdene. Her kommer vi etter hvert inn 
på Ringdalslinna og da er det ikke langt igjen til 
Granavollen. 
Vi tar en liten rast underveis. På Granavollen tar 
vi en tur innom det nye Glasslåven Kunstsenter. 
Kanskje vi kan få en omvisning? 
Er Granavolden Gjæstgiveri åpent, tar vi en kaffe-
kopp der, før vi vender tilbake til utgangspunktet, 
hovedsakelig på gutuer.
Lengde og varighet: 12 km, 5 timer.
Info ved turleder Bjørn Haslerud, tlf. 417 62 045.

Trugetur Harestua 
Søndag 18. februar

Møtested: Harestua holdeplass, kl. 10.00.
Dette blir en lett tur, også for nybegynnere, 

med mulighet for å låne truger. 
Turen går i lett terreng i området Lysløypa – Løvlia. 
Ingen påmelding, men gi gjerne beskjed om lån av 
truger.
Lengde og varighet: 3-4 km og ca. 3 timer.
Info ved turleder Vidar Bollum, tlf. 938 54 041.

Vintertur langs Kjørkevegen. Foto: Bjørn Haslerud.

Det trengtes ikke truger på trugeturen. Foto: Bjørn Haslerud.

Vinterstemning. Foto: Ruth Inger Braanaas.
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Måneskinnstur til Kjørestua på 
Sagvollen 
Fredag 2. mars

Møtested: Parkeringsplassen på toppen 
av Lynnebakka (Gran Østås) kl. 19.00 for 

samkjøring til Ullvillsdalen. 
Bompenger betales med SMS. Vi legger opp til at 
turen kan tilpasses individuelle ønsker. Du kan 
gå på ski, til fots eller kanskje bruke spark. Vil 
du kjøre bil helt inn til hytta er det godkjent. Kos 
og hygge i hytta avhenger av de som møter opp. 
Turlederne vil sørge for varm hytte, gløgg og bak-
kels. Månen har hatt for vane å gjemme seg bak 
skyene ved tidligere turer. Dette vil bli «strammet 
opp» fra i år. Ta med hodelykt for sikkerhets skyld.
Lengde og varighet: 9-10 km og 3-4 timer.
Info ved turleder Alf Bredgaten, tlf. 413 34 261 
eller turleder Per Røssum, tlf. 457 68 092.

Skitur Lygna – Harestua 
Søndag 4. mars 

Møtested: Jaren stasjon kl. 10.15 for samkjø-
ring til Lygna. Skituren går sørover fra Lygna, 

forbi Svera og Ullvillsdalen, langs Grunntjern og 

videre forbi Koperud og til Brovoll i ganske kupert 
terreng. Like etter Snellingen tar løypa av vestover 
ned mot Harestua. Den siste mila er lett, og vi aker 
helt ned til Harestua holdeplass. Der tar vi toget til-
bake til Jaren stasjon og henter bilene på Lygna.
Lengde og varighet: Ca. 40 km og ca. 5-6 timer 
inkludert pauser, pluss reisetid.
Info og påmelding innen kl. 18.00 dagen før til  
turleder Inger Torunn Østen, tlf. 930 65 682.

Måneskinnstur til Kjørestua. Foto: Bjørn Haslerud.

Lygna i ti minus. Foto: Aud Berit Wikstrøm.
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Over Vassbråskurven i løssnø 
Søndag 18. mars 

Møtested: Bommen øverst i Lynnebakka kl. 
11.00. Felleskjøring videre inn til Sagvollen på 

bomveg. Bompenger betales med SMS.
Skituren starter på Sagvollen. Vi går langs 
Steinsjøen bort til høyspentlinja og videre med 
bratt stigning opp til Mykjegodthaugen.
Så går turen ned til Fjellsjøhandkledet og i ret-
ning Olaputtberget med noe kupert terreng. 
Hovedmåltid inntas på Olaputtberget. Vi kommer 
opp på Skurven fra nordsiden, går langs ryggen og 
finner nedkjøring til Bustevollen på østsiden.
Målt på kartet er løypa ca. 7,5 km.
En fordel med litt brede ski, feller og staver med 
trinser. Noe ulendt terreng må påregnes.
Antatt varighet 3,5 timer, men det avhenger av 
hvor løs snøen er og hvor fint sola skinner. 
Det tas forbehold om endring av løypevalget med 
tanke på snøforholdene. 
Info ved turleder Amund Bø, tlf. 928 58 560.

Luksustur på Venabygdsfjellet   
Fredag 6. - søndag 8. april  

Ankomst og middag fredag kveld kl. 
19.00. Samkjøring kan organiseres.

Vi satser på at skiføret varer lenge på fjellet, og 
arrangerer luksustur på Venabygdsfjellet helga etter 
påske. Det er reservert rom på Venabu fjellhotell 
som er et enkelt, men veldig hyggelig hotell med 

god mat. Det blir felles skiturer både lørdag og søn-
dag, men om du vil gå på egenhånd, er det massevis 
av løyper å velge mellom. Middag og sosialt samvær 
lørdag kveld. Hjemreise søndag ettermiddag.
Pris: Kr 1990,- pr. person i dobbeltrom med full 
pensjon (niste til lunsj). Tillegg for enkeltrom kr 150,-. 
Info og påmelding innen 20. februar til Ruth Inger 
Braanaas, tlf. 992 78 647 eller Inger Torunn Østen, 
tlf. 930 65 682. 

Soria Moria i det fjerne.  Foto: Inger Torunn Østen.

 Er våren i rute?  Foto: Dagfrid Birketveit.
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Rusletur i Kløvstad- og 
Skrebergmarka i Tingelstad 
Onsdag 18. april

Møtested: Breigutua 53 (hos Alf Bredgaten) 
kl. 18.00.

Vi går på historisk grunn, gamle stier og gjengrod-
de veger. Tufter etter boliger og åkerdyrking. Vi tar 
en rast på et egnet sted.
Lengde og varighet: Ca. 7 km og  3 timer.
Info ved turleder Alf Bredgaten, tlf. 413 34 251.

Langs gamle vegfar i Nordre 
Brandbu – Hornskleiva  
Søndag 22. april

Møtested: Engens verksted, Fv. 34 (1 km syd 
for Horn fergeleie) kl. 10.00.

Turen arrangeres i samarbeid med Nordre Brandbu 
idrettslag. Vi går nordover på fylkesvegen og tar 
av opp Gamle Bergenske Hovedvei. Etter ca. 1 km 
tar vi opp den eldste delen av veien. Vi går denne 
nordover og inn i Søndre Land før vi går ned på 
den mellomste hovedveien og tar denne sørover. 
På et fint utsiktspunkt tar vi ei pause. Etter pausen 
returnerer vi til startpunktet.
Lengde og varighet: Ca. 7,5 km og 3 timer.
Info ved turleder Stine Bleken Eid, tlf. 951 22 277.

Byvandring i Oslo
Søndag 29. april

Møtested: Jacobs kirke, Hausmanns gate 14, 
kl. 10.15.

Vi starter ved Pestilenser gravsteder. Vi får høre 
interessante historier om kirkegårder og skjelet-
ter i områdene, legevaktens historie, det revede 
Tukthuset og Mangelsgården som begge favnet 
arbeidsløse og lovløse fylliker, tjuver, syke og andre. 
Avslutningen blir på Youngstorget med flere skje-
letter og justis opp gjennom årene, basarhallene, 
forlystelser, moro og funksjon.
Vår kunnskapsrike guide heter June Ennis. Hun har 
guidet alle byvandringene vi har hatt.
Varighet: Ca. 3 timer. Pris kr 80,-.
Info og påmelding til Anne-Britt Hoff,  
tlf. 934 87 519 innen 20. april.

Hovstjernet – Jarenvatnet  
Onsdag 2. mai 

Møtested: Starten av turstien langs Vigga ved 
Granstunet i Vassenden kl. 18.00.

Vi går stien nordover langs Vigga og Hovstjernet 
naturreservat til Hoffsbro.
Deretter går vi gutua, egentlig den gamle kongevei-
en, opp til Nordgarden Skiaker. 
Derfra følger vi vegen opp til Hvattumssvingen og 
Hvattum, til vi tar gutua nedover forbi Engstad og 
de nedre Hvattumsgardene til Jarenvatnet. Her er 
det fin utsikt over vatnet. Dersom vi har lyst og 
tid, kan vi ta en avstikker opp til den tilrettelagte 
fiskeplassen ved Jarenvatnet naturreservat ut for 
Gjefsen. Turen går så tilbake langs fylkesvegen til 
Hoffsbro og Vassenden, turstien langs Vigga og 
Granstunet. 
Undervegs kan vi prate litt om de to verne-
områdene vi går i utkanten av, det nasjonalt 
verdifulle kulturlandskapet Tingelstadhøgda – 
Røykenvika.
Lengde og varighet: Ca. 7,5 km og 3 timer.
Info ved turleder Kolbjørn Hoff, tlf. 918 83 702.

Nytt liv på råtten stubbe.  Foto: Ruth Inger Braanaas.



8 Medlems in fo 20 1 8  -  www.tur is t foreningen.no/hadeland

Historisk tur fra Vesterntangen til 
Haugsbygd med DNT Ringerike
Lørdag 5. mai

Frammøte ved Vesterntangen Medisinske 
Senter/Katolske kirke kl. 10.00. Adresse: 

Vesterngata 5, Hønefoss. Her gjøres det kjøreavta-
ler. Turen starter ved St. Teresia katolske kirke på 
Vesterntangen og følger Støalandet til Hjertelia/
Trøttilsrud, deretter på sti til Sætranggata og forbi 
sjefsgården Kullerud. Så inn i Gullerudmarka forbi 
ruinene etter Svenske-Jonas og minnesteinen etter 
svenskegravene fra 1716. Så krysses fylkesveien 
igjen, og vi besøker minnestøtten etter krigshelten 
Pål Putten fra 1716. Turen avsluttes ved Borger-
bautaen, reist i 1948 til minne om kampene i 1940.
Turleder er historikeren Gudmund Bakke, tlf. 984 36 
244.
Kontaktperson er Per H. Stubbraaten, tlf. 908 65 1879.

Langs bygdeveger og gutuer fra 
Grymyr til Granavollen 

Søndag 6. mai 

Møtested: Parkeringsplassen ved Grymyr 
skole, kl. 10.00. 

Turen går fra Grymyr og inn på den gamle 
Kjørkevegen som ender på Granavollen. Det blir 

lokalhistorie langs mye av ruta.
Lengde og varighet.  Ca. 5 km og 3-4 timer med 
matpause og prating.
Info ved turleder Harald Hvattum, tlf. 911 14 374.

Fra Harestua til Sørli      
Onsdag 9. mai

Møtested: Harestua samfunnshus, kl. 18.00.
Det er tidlig i sesongen og vi vet ennå ikke 

hvor snøfritt det er på stiene i skogen.
Turen vil gå på asfalt og grusvei opp til Sørli via 
Vestbygda og Harestuaskogen. Lett å gå og fin 
utsikt mot Harestua deler av turen. Vi spiser nis-
tematen vår på Sørli. Hvis vær- og føreforholdene 
tillater det, følger vi sti tilbake til samfunnshuset.  
Lengde og varighet: 7 km og 3 timer. 
Info ved turleder Hanne Laugsand Evensen,  
tlf. 415 20 694.

Rundtur øst-vest i Nordre Oppdalen
Søndag 13. mai 

Møtested: Nordre Oppdalen Idrettsplass  
kl. 10.00.

Turen starter ved idrettsplassen og går vestover i 
småkupert terreng via Sollivegen, gjennom 

 Før avgang fra Brandbukampen. Foto: Ole Bjerke.
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Solliskauen til Raastadtoppen. Vi krysser Den 
Bergenske Hovedvei på vei mot Dynnamarka 
før vi vender kursen østover igjen i retning 
Kruggerudtjernet. Derfra blir det en god stigning 
i retning Brokerudhagan til Lisbergtoppen (590 
moh.). Her blir det matpause og muligheter for 
god utsikt innover Øståsen og vestover mot bygda. 
Derfra går vi mot Lia og ned igjen til Nordre 
Oppdalen Idrettsplass. Turen går hovedsakelig på 
gamle kjerreveger og stier, litt på vei i begynnelsen 
og på slutten.
Lengde og varighet: Ca. 12 km og 4,5 timer
Info ved turleder Morten Berg, tlf. 970 74 822.

Rundtur i Vestre Gran   

Onsdag 23. mai. 

Møtested: Krysset Molinna, Kverndalslinna, 
Kjekstadvegen. (Tidligere Betel), kl. 18.00. 

Fotturen går på veger, gutuer og sti. Vi går 
Kjekstadvegen til Skirstadgutua og følger denne 
til vi tar av ned mot Foss. Etter 2,5 km krysser vi 
Kverndalslinna og videre opp til Skattum. Grusveg 
ned til Falang bru hvor vi tar en kaffepause og nyter 
synet av gammel brukonstruksjon. Etter pausen føl-
ger vi Falangvegen til startpunktet. 
Lengde og varighet: Ca. 6 km og 2,5 timer. 
Info ved turleder Kåre Støen, tlf. 971 26 962.

Brandbukampen rundt  
Søndag 27. mai 

Møtested: Bleiken stasjon kl. 10.00.
Vi går gamlevegen sørover gjennom tunet på 

Bleiken-gårdene og mot Skihytta. Videre opp bratt-
bakken til stikryss, og går nordover oppe på toppen 
av Brandbukampen. Vi går runden rundt og oppom 
trigpunktet og nedover til paragliderrampa. Her 
passer det bra med en rast.
Deretter går vi ned skogsbilvegen og ned til gam-
levegen ved Bleikenhagatjern, og retur til Bleiken 
stasjon.
Mulighet til å gå om Dalstjern tilbake til stasjonen.
Lengde og varighet: Ca. 4 timer og ca. 9 km (inkl. 
tur om Dalstjern).
Info ved turleder Ole Bjerke, tlf. 907 02 437.

Kveldstur rundt Store Skillingen   
Onsdag 30. mai

Møtested: Stryken stasjon, kl. 18.00.
Turen går i lett terreng, delvis på sti og skogs-

bilvei, rundt Store Skillingen.
Lengde og varighet: Ca. 8 km og 3 timer,  
inkl. kaffepause. 
Info ved turledere Tove Sveen, tlf. 938 22 643 og 
Randi Grønvold, tlf. 936 34 896.

Store Skillingen.  Foto: Randi Grønvold.

Alléen ved Dalstjern . Foto: Ole Bjerke.
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Granavollen til Sølvsberget   
Søndag 3. juni 

Møtested: På Granavollen, kirkevangen, kl. 
12.30. Parkering bak kommunehuset. 

Denne turen går vi i forbindelse med markeringen 
av 200 år siden Aasmund Olavsson Vinje ble født, 
og at det er 150 år siden Den Norske Turistforening 
ble stiftet i 1868. Vinje var med på stiftingen av 
DNT, og turen er en hyllest til fjellvandreren Vinje. 
Sølvsberget får duge som fjell. Vi starter på kirke-
vangen, går gjennom Prestegårdshagen og følger 
Ekersgutua fram til Fortenvegen. Ekersgutua er 
gammel kirkeveg.
Fra Fortenvegen følger vi Sølvsbergvegen opp til 
Storgrana og videre derfra til Sølvsbergets topp. Går 
over beite med dyr, derfor lite ønskelig med hund 
på denne turen.
Stort sett flatt fra Granavollen til Fortenvegen, men 
videre mye stigning opp til toppen på 493 moh. 
Retur samme veg.
Lengde og varighet: 8,5 km og 4 timer.
Info ved turleder Amund Bø, tlf. 928 58 560.

Filosofisk tur til Åssjøsætra 

Onsdag 6. juni

Møtested: P-plassen ved Kiwi på Lunner kl. 
17.30, samkjøring videre.

Det blir filosofisk tur til Åssjøsætra. 
Vi lar oss inspirere av Sokrates og filosoferer over 
et aktuelt tema ved hjelp av spørsmålet «Hva er 
…?» Deltakerne blir i fellesskap enige om temaet 
vi skal filosofere over, typisk en verdi av noe slag. 
Tidligere har vi blant annet hatt temaer som måte-
hold og ydmykhet. I tråd med praktisk filosofi for-
søker vi å holde en god samtale med hverandre. Det 
innebærer blant annet å lytte aktivt og vise interes-
se ved å stille spørsmål. Turen er åpen for alle, det 
er dine egne erfaringer fra livet som setter rammen 
for samtalen. I år som i fjor tar vi samtalen med oss 
fra Mylla til Åssjøsætra hvor vi tar en felles opp-
summering og rast før vi returnerer. Planen er å  
gå på vei frem til Åssjøsætra og på sti tilbake til 
Mylla dam.
Lengde og varighet: Ca. 6 km og 3,5 timer.
Info ved turleder Bente Holm Svenbalrud 
tlf. 450 44 375.

Høststemning Tingelstad kirke.  Foto: Harald Hvattum.
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Nittedal over 2, 4 eller 7 topper. 
Massivtur i Romeriksåsene, 
Nordmarka og Lillomarka
Lørdag 9. juni   

Møtested: Oppmøte for alle tre rutene er på Li 
skole, Birkelundveien 68A, Slattum kl. 7.00 og 
9.30. 
Påmelding: Frist 1. juni og gjøres på vår nettside: 
www.nittedal.dntoslo.no .
Pris er ikke fastsatt pr. d.d. Følg med på vår nett-
side og Facebook. Påmeldingsavgiften inkluderer 
busstransport, litt servering ved Høldippelen og 
middag på Sørskogen samt startpakke med blant 
annet kart og beskrivelse av ruta. Det blir rabatt for 
medlemmer av DNT. Det er mulig å hente startpak-
ke med klippekort, kart og beskrivelse på Li skole 
fredag 8. juni kl. 16.00 – 18.00.
Info ved Milli Lilleeng, tlf. 469 24 676.

Tur over 7 topper
Møtested: Li skole kl. 7.00. Buss kjører til 

Jordstasjonen nord i Hakadal kl. 7.30.
Ruta går over følgende 7 topper:
Rundkollen 592 moh, Fugleknattene 557 moh, 
Bukollen 522 moh, Varingskollen 546 moh, 
Veslekollen 517 moh, Brennberget 441 moh og 
Høgfjellet 310 moh.
Mål: Li skole. Frist for målgang kl. 21.00.  
Spise-/drikkestasjoner: Alle må ta med solid mat-
pakke og drikke. Det blir mulig å kjøpe kaffe og 
vafler i Husflidslagets butikk på Hakadal stasjon. 
Her er det venterom med toalett og muligheter for 

Bukollen. Foto: Kari Tveøy.

Hvor er nøkken? Foto: Ruth Inger Braanaas.



12 Medlems in fo 20 1 8  -  www.tur is t foreningen.no/hadeland

å fylle vannflasker. På toppen av Varingskollen har 
Hakadal idrettslag åpen kafé med muligheter for 
kjøp av kaffe, vafler og brus. Neste drikkestasjon 
er bålplassen ved Høldippelen. Middag serveres på 
Sørskogen etter passering av 6 topper og er  
inkludert i påmeldingsprisen.
Turens lengde: 33 km.

Tur over 4 topper
Møtested: Li skole kl. 9.30. Buss kjører til 
Hakadal stasjon kl. 10.00.

Ruta går over følgende 4 topper:
Varingskollen 546 moh, Veslekollen 517 moh, 
Brennberget 441 moh og Høgfjellet 310 moh.
Mål: Li skole. Frist for målgang kl. 21.00.
Spise-/drikkestasjoner: Alle må ta med solid mat-
pakke og drikke. Det blir mulig å kjøpe kaffe og 
vafler i Husflidslagets butikk på Hakadal stasjon 
ved start. Her er det venterom med toalett og 
muligheter for å fylle vannflasker. På toppen av 
Varingskollen har Hakadal idrettslag åpen kafé 
med muligheter for kjøp av kaffe, vafler og brus. 
Neste drikkestasjon er bålplassen ved Høldippelen. 
Middag serveres på Sørskogen etter passering av 3 
topper og er inkludert i påmeldingsprisen.
Turens lengde: 22 km

Tur over 2 topper
Møtested: Li skole kl. 9.30. Buss kjører til 
P-plassen i Sørliveien kl. 10.00.

Ruta går over følgende 2 topper:
Brennberget 441 moh og Høgfjellet 310 moh.
Mål: Li skole. Frist for målgang kl. 21.00.
Spise-/drikkestasjoner: Alle må ha med matpakke 
og drikke. Middag serveres på Sørskogen etter 
passering av Brennberget og er inkludert i påmel-
dingsprisen.
Turens lengde: 13 km.

Tur over Bjørgeseterfjellet   
Søndag 10. juni.

Møtested: Gamle Bjørgeseter stasjon  
kl. 10.00. Vi følger sti oppover i ca. 2,5 km 

opp til toppen av Bjørgeseterfjellet, ca. 250 m 
stigning. Flott utsikt. Fortsetter så sti ned på 
østsiden mot Arnedal og deretter langs sti/skogs-
bilvei tilbake til Bjørgeseter.
Lengde og varighet: Ca. 8 km og 4 timer.
Info ved turleder Knut Dalen, tlf. 952 56 461.

Beitedyr. Foto: Knut Dalen. Godt med en hvil. Foto: Amund Bø.

Bomavgift etter skonummer. Foto: Ole Bjerke.
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Rundtur fra Jaren om 
Tingelstadhøgda 
Onsdag 13. juni

Møtested: Fagerlund barnehage kl. 18.00.
Turen starter forbi Folkvang og inn på gangsti 

mot Jarenvatnet. Deretter følger vi Gjefsengutua 
opp til Tuv og gamle Kongevegen nordover til 
museet. Derfra tar vi Langgutua ned igjen til 
Fagerlund.
Lengde og varighet: Ca. 7 km og 3 timer.
Info ved turleder Marthe Hval, tlf. 909 29 789.

Svarttjernshøgda og det unike 
trippelvannskillet    
Søndag 17. juni   

Møtested: Jevnaker ved Esso-stasjonen kl. 
10.00 for samkjøring til Tverrsjøen. 

Bompenger betales med SMS.

Ved Akerselvas mange fosser lå Norges største 
ansamling av industribedrifter på 1800-tallet, 
svært viktig for norsk økonomi frem mot 1905. 
At Akerselva kommer fra Ølja i Jevnaker vet nok 
mange, men på denne turen skal vi finne selve 
kilden til elva. At vi også får med oss kilden til 
Nittelva er en bonus. Tre store vassdrag, Akerselva, 
Nittelva og Drammenselva har et felles utspring 
her inne ved Juthaugen og Puttmyrene. Vi går mye 
skauleis langs myrer og småkoller, men følger mer-
ket sti opp til Svarttjernshøgda, og ned fra åsen. 
Vi raster på toppen av Svarttjernshøgda som er 
Nordmarkas høyeste punkt, og minst en gang til 
inne ved Juthaugen.
Dette er en tur hvor turkamerater fra Nittedal også 
inviteres til å delta.
Lengde og varighet: Ca. 7 km, og 5-6 timer.
Info ved turleder Leif Grenager Koch,  
tlf. 924 82 626 / 61 32 59 24. 

En gråværsdag på Hakkloa. Foto: Aud Berit Wikstrøm.
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Gagnumsetra - Fønntjenna - Holoa
Onsdag 20. juni  

Møtested: Harestua stasjon kl. 18.00, felles 
transport til Sørlivegen.

Første 500 meter er bratt, resten lett på god sti.
Lengde og varighet: 5 km, 2 timer med rast.
Info ved turleder Stein Buan, tlf. 902 02 506, 
e-post: stein.buan@hebb.no.

Rundt Avalsjøen til Kampen 
Lørdag 23. eller søndag 24. juni

Møtested: Utfartsparkeringa på Brovoll ved 
E16. Hvis værutsiktene er bra, tar vi turen 

som en nattevandring og møtes kl. 21 på lørdag 
kveld. Ved dårlig vær møtes vi kl. 10.00 på søndag. 
Følg med på Facebook eller kontakt turleder.
Vi starter på blåmerket sti langs Sulua 
(Jotunheimstien), forbi Avalsjøen til stidelet før 
Surka. Der tar vi vestover til Minnestua og følger 
vei til vi finner stien som gå opp på Kampen. På 
toppen rusler vi rundt til de forskjellige utsikts-
punktene. Vi går ned igjen samme vei tilbake til 
Minnestua og følger veien sørover langs Avalsjøen. 
Til slutt krysser vi Kalvehaugen tilbake til Brovoll.
Terrenget er forholdsvis lett, litt stigning opp til 
Kampen.
Lengde og varighet: Ca. 18 km og 6 timer avhengig 
av hva slags tur det blir.
Info ved turleder Ruth Inger Braanaas,  
tlf. 992 78 647.

Kveld ved Avalsjøen. Foto: Knut Dalen.

Den glade vandrer. Foto: Ruth Inger Braanaas. Fred og ro ved Hammertjern. Foto: Marit C. Skoglund.
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Sykkeltur til Huldretjern           
Onsdag 27. juni

Møtested: Parkeringsplassen ved bommen 
øverst i Lynnebakka kl. 18.00.

Vi setter oss på syklene og tråkker i vei mot 
Sagvollen. Like før Sagvollen svinger vi av og  
triller videre mot Risbakken. Her tar vi vegen mot 
Tommelsjøen. Litt innenfor Tommelsjøen ligger 
Huldretjern. Her tar vi en kafferast nede ved  
vannet og ser om vi kan se noe til huldra. Vi tar 
samme vegen tilbake til bilene.
Turen går i relativt flatt terreng og er lett å sykle i.
Lengde og varighet: Ca. 30 km og 3 timer.
Info ved turleder Helge Bjørkli, tlf. 480 71 475.

Sørli – Holoa - Fjellsjøen       
Søndag 29. juli 

Møtested: Harestua holdeplass, kl. 10.00,  
felles kjøring til Sørli. Turen går fra Sørli,  

til Holoa, videre forbi Sæterputten, til Fjellsjøen,
bortom Fjellsjøhytta, videre langs vannet mot 
Fønntjenna og Tvillingtjenna. Fortsetter vide-
re forbi Styggdalen og Fjellsjøhøgda, og tilbake 
til Sørli. Dette er en tur hvor turkamerater fra 
Nittedal også inviteres til å delta.
Lengde og varighet: Ca. 9 km og 4,5 timer.
Info ved turledere Per Gamborg-Nilsen,  
tlf. 61 32 33 76 og Vidar Bollum, 938 54 041.

På sykkeltur. Foto: Inger Torunn Østen.

Fjellsjøhytta. Foto: Jens Olerud.På veg til Fjellsjøen. Foto: Marit C. Skoglund.
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Jutulhogget og Skagsvola
Fredag 3. – søndag 5. august

Fredag 3. august, fra morgenen av, praktiserer 
vi felleskjøring til Alvdal. 30 mil. Møtested og 

tid avtales med de påmeldte. Regner med å rekke 
en tur opp på Tronden, 1666 moh, før middag. 
Stigning på 800 m, ca. 4 timer. Overnatting på 
Taverna Alvdal, med frokost.
Lørdag blir det tur til Europas største canyon, 
Jutulhogget i Rendalen.  Vi skal ikke bare stå på 
kanten og se ned, men vi skal ned i botn å gå gjen-
nom juvet.
Juvet er 2,4 km langt og har en dybde på inntil 240 
meter. Det er bare ett sted hvor man kan gå ned i 
sjølve Jutulhogget fra Alvdalsida. Midt nede i ura er 
det fantastisk ekko.

Jutulhogget er et naturreservat, og derfor er ikke 
stiene merket. Men, i et trangt juv kommer man 

ikke så lett på villstrå. Mye stein og store blokker 
gjør at vi tar oss god tid. Felles middag i Alvdal 
etter turen. Hvis det blir tid, er Aukrustsenteret 
åpent til kl. 18.00. Overnatting til søndag.
Neste rute går i høyden. Etter frokost på søndag 
kjører vi fra Alvdal og ned til innsjøen Engeren, 15 
mil unna, hvor vi skal gå eggen på Skagsvola. 
Dette er en forholdsvis ny og svært godt tilrettelagt 
tur med merket sti. Høgeste punkt er på 938 moh. 
og på østsiden av eggen stuper det 460 meter ned i 
Engeren. Der eggen er som smalest, er det merket 
to snille, innvendige sløyfer. Denne turen har blitt 
svært populær, og er av de mest besøkte i området 
til DNT Trysil og Engerdal.

Rundturen er på 9,4 km og tar ca. 3 timer. 
Hjemreise med felles mat underveis. 23 mil.
Maks. 12 personer. Påmelding innen 1. juli til  
turleder Amund Bø, tlf. 928 58 560.
E-post: amundbo@online.no

Gjende.  Foto: Inger Torunn Østen.
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Langtur i Jotunheimen   
Tirsdag 7. – søndag 12. august 

Møtested: Oppmøte ved båten på 
Gjendesheim for de som vil gå langturen. 

Siste båt (året 2017) fra Gjendesheim kl. 15.15, 
sjekk gjende.no for rutetider og her kan du også 
kjøpe båtbillett. 
 
Langtur i Jotunheimen med mulighet til å hoppe 
på og av underveis. Vi gjør dette mulig da hyttene 
vi skal overnatte på ligger i forbindelse med vei. 
Turen går også oppom tre 2000- meters topper,  
to av disse er Norges to høyeste topper. 

Dag 1: Turen starter på Gjendesheim tirsdag 7. 
august med siste båt inn til Gjendebu. Første over-
natting på Gjendebu. 

Dag 2: Gjendebu – Leirvassbu. Vi planlegger en 
tur via Kyrkja 2032 moh. Ca. 9 timer.

Dag 3: Leirvassbu - Spiterstulen. En lett og fin tur. 
Ca. 5 timer.

Dag 4: Vi bruker en dag på å avlegge et besøk 
på Norges høyeste fjelltopp – Galdhøpiggen. 
Heldagstur.

Dag 5: Spiterstulen – Glitterheim. Vi tar en tur 
oppom Glittertinden. Ca. 8 timer.

Dag 6: Glitterheim - Gjendesheim via Russvassbue. 
Ca. 8 timer. Hjemreise.
Onsdag 8. august vil vår senior turleder ha en kor-
tere tur; Leirvassbu – Kyrkja – Leirvassbu.  
Kart: Jotunheimen Fjellkart (Cappelens kart) dek-
ker hele ruten.  
Alternative kart fra Nordeca er Jotunheimen Aust 
(dekker ikke Leirvassbu / Kyrkja og Galdhøpiggen) 
og Jotunheimen Vest. Begge disse kan kjøpes på 
dnt.no 
Pris: Deltaker dekker sine utgifter med overnatting, 
mat og reise.  

Maks antall deltakere: Langtur 10 personer. Samt 
10 personer som kan hoppe på og av underveis. 
Info og påmelding innen 15. juli ved turleder 
Steinar Kvåle, tlf. 928 91 245.

Trofaste Besseggen. Foto:  Amund Bø.
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Kajakktur på Jarenvannet   
Onsdag 8. august 

Møtested: Nordenden av Jarenvannet, nyopp-
arbeidet rasteplass like sør for Fagertun syke-

hjem, Jarenstanda kl. 18.00.
Ta med egen kajakk eller lån en. Kano kan også 
brukes på turen. Vi møtes ved vannkanten ned mot 
Jarenvannet, der Jarenvannet grunneierforening 
har opparbeidet en ny rasteplass.  Parkeringsplass 
for biler like ved. Vi legger ut fra land og padler 
sørover og tar en tur rundt, og snur ved utløpet ved 
Sagatangen. Vi tilpasser turen etter vær og føre. Vi 
tar en stopp ved bålplassen på Nordtangen og sma-
ker på innholdet i termosen og matpakka. Deretter 
retur til utgangspunktet.
Varighet: Ca. 3 timer.  
Info ved turleder Ole Bjerke, tlf. 907 02 437. Gamle støvler. Foto: Marit C. Skoglund.

 En fin kveld  på Randsfjorden. Foto: Inger Torunn Østen.
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Vassbråa rundt 
Søndag 12. august

Møtested: Ved bommen øverst i Lynnebakka 
kl. 10.00 for samkjøring til Kjørestua.

Vi starter på Sagvollen og følger veien østover langs 
Bråa. En liten stopp ved gapahuken i Ognilsosen. 
Vi passerer badeplassen Leirfallet og følger 
Jotunheimstien et lite stykke i østenden av Bråa. Så 
følger vi vei et stykke på sørsiden av Bråa og raster 
på en fin odde vis a vis Sverige-øya. Heretter fin 
blåmerket sti over Glåmen og etter hvert fin utsikt 
mot Sagvollen. Siste stykket på lav demning før vi 
er tilbake på Sagvollen.
Her får vi et historisk tilbakeblikk på Sagvollens 
spennende historie.

Lengde og varighet: Ca. 9 km, 4,5 timer
Info ved turleder Gunnar Haslerud, tlf. 976 77 105.

Området Lygna – Ragnhildrud
Søndag 19. august  

Møtested: Utfartsparkeringa på Lygna kl.10.00.
Vi går sørover fra Lygna over Knørra til 

Lauvlisetra. Derfra tar vi setervegen ned til bil-
vegen. Vi går ned mot Ragnhildrud og tar den 
nye gangvegen forbi Lygna hyttegrend til Lygna. 
Kaffepause bestemmer vi underveis.
Lengde og varighet: Ca. 9 km, 4,5 timer.
Info ved turleder Tom Woldengen, tlf. 976 07 881.

 

Naturens undere. Foto: Marit Carlsen Skoglund.

Bautaen ved Søndre Espetjern. Foto: Ole Bjerke.
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Bolkenmarka og Øvre Vestern, 
Grindvoll   
Onsdag 22. august

Møtested: Grindvoll barnehage, Løkengutua 
55, kl. 18.00.

Turen går på stier i Bolkenmarka hvor vi finner 
eventyrskog, lyrikk på trærne og huldre under 
rotveltene! Stedvis vil vi få flott utsikt sørover mot 
Grindvoll, nordover til Buhammeren og vestover 
mot Norefjell. Ved idylliske Høltjern tar vi kafferas-
ten. Returen legges via Øvre Vestern og det nylig 
gjenåpnede gravfeltet fra forhistorisk tid. Vertinne 
Karin ønsker oss velkommen i den historiske 
Gamlebygningen. 
Lengde og varighet: 7 km og 3 timer.
Info ved turleder Sigrid Heier, tlf. 906 32 857.

3-topps tur med sykkel 
Gammehaugen – Buhammeren – 
Sølvsberget     
Søndag 26. august

Møtested: Sanne skole, Granavollen  
kl. 10.00.

Du får en ny mulighet til å bli med på en fin 
rundtur der vi kombinerer sykkel- og fottur. 
Vi sykler opp Granåsvegen og går stien opp til 
Gammehaugen. Derfra er det fin utsikt over kultur-
landskapet. Vi går tilbake og sykler videre opp mot 
Buhammeren så langt oppunder toppen vi kom-
mer på hjul, før vi tar beina fatt til topps. Deretter 
sykler vi på sti og kjerreveg rundt Buhammeren før 
vi tar bratt ned mot Gamkinn. Her er det så 
bratt ned at vi må nok trille litt. Vel nede sykler vi 
Gamkinnvegen og Falangvegen til Betel-krysset og 
så opp mot Sølvsberget. Der parkerer vi syklene og 
går opp på toppen via en sti som går rundt på østsi-
den. Ei god pause på toppen før vi sykler tilbake til 
Sanne skole. 
Det går bra med joggesko. Ta med godt med mat og 
drikke, vi tar flere matpauser.
Lengde og varighet: Ca. 25 km på sykkel og ca. 5-6 km 
til sammen på fotturene til topps, ca. 5-6 timer totalt. 
Info ved turleder Inger Torunn Østen, 
tlf. 930 65 682.

Sju spreke damer og en gubbe. Foto: Bjørn Haslerud.

Fra Jostigen. Foto: Amund Bø.

Skogens kake. Foto: Dagfrid Birketveit.



21Medlemsinfo 2018 -  www. tu r is t foren ingen . n o /hadeland

På ukjente stier rundt omkring 
Ringstad
Onsdag 29. august 

Møtested: Skjervum helse- og omsorgssenter, 
Skjervumsvegen 7, Gran, kl. 18.00.

Vi starter turen gjennom Skjervumsmoen, går 
opp til Vestre-Framstad og videre gjennom flere 
Framstadgarder og opp til Lynnegardene. Så 
går vi Breiguta (blåmerket sti) nedover til Øvre 
Ringstadvegen og videre på baksiden av bebyggel-
sen til Hagalykkja. På tur tilbake til utgangspunktet 
tar vi en snarveg langs bekken gjennom en liten 
«eventyrskog» før vi er nede på Sykehjemsvegen 
og tilbake til sykehjemmet. Turen går på skogsstier, 
gutuer og litt på veger.
Lengde og varighet: Ca. 4-5 km og 2,5 timer.
Info ved turleder Tove Undli Bjørkli, tlf. 482 68 250.

JUBILEUMSHELG OG 
KOM DEG UT-DAGEN
I år fyller DNT 150 år, og vi markerer både DNTs 
jubileum og Kom deg ut-dagen på torget i Gran. 
Her vil vi ha diverse aktiviteter som natursti, 
pinnebrødsteking, etc. Det vil også være en felles 
gåtur til Skjervumsmoen samt en trilletur med 
barnevogn på Kjærlighetsstien. Senere på etter-
middagen/kvelden blir det samling ved Ognilla på 
Øståsen for alle som har lyst til å tilbringe en natt 
i naturen.

Rundtur i Skjervumsmoen      
Lørdag 1. september

Møtested: Sagatangen kl. 11.00.
Vi starter med å gå inn til Granumstranda 

og oppover forbi Skjervum. Der går vi inn i 
Skjervumsmoen, og gjør en runde mot Jaren på 
fine stier før vi går tilbake til Sagatangen. Lengde 
og varighet: 5 km og 2 timer.
Info ved turleder Ole P. Hval tlf. 907 76 811.

Natt i naturen ved Ognilla 
Lørdag 1. - søndag 2. september 

Møtested: Nordenden av vannet Ognilla på 
Øståsen. Risbakkvegen fra Jaren eller 

Lynnebakka fra Gran sentrum. Bomveg betales med 
SMS. I forbindelse med ”Kom deg ut-dagen” den 2. 
september, markerer vi DNTs 150 års jubileum med 
en natt i naturen ved Ognilla på Gran Østås. Etter 
formiddagens program på lørdag 1. september i 
Vassenden, forflytter vi oss fra urbane strøk til 
granskogen. Teltleiren blir etablert i nordenden av 
Ognilla. Stedet har fasiliteter som bilveg, utedo, 
plass til telt, bade- og padlemuligheter.
Vi setter opp noen store lavvoer til felles bruk, i 
tilfelle vått og kaldt. Utover det må deltakere stille 
med egne telt og egen mat. Leir både for store og 
små. Felles bål og grill.
Hege Rimestad stiller med musikk og allsang. 
Fottur på søndag, se egen beskrivelse.
Info ved leirledere Gunnar Haslerud,  
tlf. 976 77 105 eller Amund Bø, tlf. 928 58 560.

Fotfæler i traktormedda. Foto: Øyvind Sogn.

Gammel veg-Nordre Brandbu Milestein. Foto:  Jens Olerud.
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Topptur fra Ognilla til Lushaugen   

Søndag 2. september 

Møtested: Bommen øverst i Lynnebakka  
kl. 9.40 for samkjøring til Ognilla hvor vi slår 

oss sammen med de som har overnattet ute i natu-
ren. Turen starter i nordenden av Ognilla. Vi følger 
blåmerket sti nordover, rundt Skreihaugen og til 
Bustevollen slik at vi kommer opp på Lushaugen 
nordfra. På Hadelands høyeste punkt tar vi en vel-
fortjent rast før vi fortsetter på blåmerket sti. Vi går 
da om Malsjøsætra, og tilbake til Ognilla. Turen er 
ca. 9 km lang og vil ta ca. 4 timer inkludert pauser.
Info ved turleder Ole P. Hval, tlf. 907 76 811. 

Geithaugen   
Onsdag 5. september

Møtested: Harestua samfunnshus, kl. 18.00.
Vi følger først sti og gangvei opp gjennom 

boligfeltet og fortsetter deretter stien opp på 
Geithaugen. Der blir det en liten kaffepause og fin 
utsikt sørover. Retur blir via Haneknetjernet og den 
gamle kongevei tilbake til samfunnshuset.
Lengde og varighet: Ca. 6 km og 3 timer. 
Info ved turleder Knut Dalen, tlf. 952 56 461.

Tur langs gamle Hadelandsveien, 
Stryken – Årvoll
Lørdag 8. – søndag 9. september

Møtested: Nittedal stasjon, lørdag 8. septem-
ber kl. 09.00. (Alternativt Stryken stasjon kl. 

09.43.) Vi er invitert av Nittedal Turkameratene. Vi 
tar tog fra Nittedal kl. 09.30, og det blir ordnet slik 
at toget stopper på Stryken kl. 09.43 denne dagen. 
Ruta vi skal gå er en eldgammel ferdselsåre mellom 
Hadeland og Oslo.  
Etter Stryken er første stopp Kongsvang hvor det 
har ligget en middelaldergård, som har vært et  
viktig ”stoppested” for ferdafolk.  Oppe i lia  
ligger setra Kongsvangskog hvor sagnet forteller 
at Kjerringa med staven holdt til.  Stien går videre 
opp i retning Elneshøgda forbi Nordmarksplassene: 
Bakken, Trehjørningen, Fredrikstad og Laskerud.  
Videre inn i Lillomarka over Burås og Sinober.  Her 
ender turen vår på lørdag og vi skal overnatte på 
DNT-hytta Nydalshytta.

Kveldsstemning fra Stormyra. Foto: Kåre Støen.
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Søndag: Fra Nydalshytta fortsetter turen sørover 
gjennom Lillomarka.  Ruta avviker i noen partier 
fra blåmerket sti, som lenge har vært regnet som 
traseen hvor Gamle Hadelands vei har gått.  Stien 
vår går et stykke vest for Sørskogen og Lilloseter. Vi 
kommer fram til Stig på Årvoll.  Herfra tar vi buss 
25 over til Kjelsås og tog nordover til Nittedal og 

Hadeland.  NB! Toget stopper ikke på Stryken på 
søndagen.
Du finner hele ruta på følgende link;  
https://www.ut.no/tur/2.19016/
Lengde og varighet: Ca. 45-50 km over 2 dager.
Info ved turleder Ståle Pinslie, tlf. 412 94 265.

Harestuvannet like fint året rundt.  Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Litt alpint ned fra Paradiskollen. Foto: Bjørn Haslerud.
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Via Ferrata Synshorn og Bitihorn   
Lørdag 8. – søndag 9. september

Møtested: Parkeringsplassen ved Spar 
Brandbu, lørdag kl. 8.30. (Avtaler felles  

kjøring.) Oppmøte Bygdin kl. 12.00.

På lørdag drar vi til fjells og skal gå Via Ferrata 
Synshorn. Dette er en 400 m høy fjellside som er 
tilrettelagt for sikker klatring med trinn som er satt 
inn i fjellveggen og stålwire som følger hele ruta 
som en hele tiden er koplet til med sele og slynger. 
Her har en muligheter for å teste ut høydeskrek-
ken. Vi går ruta med guide og prisen inkluderer leie 
av nødvendig utstyr. I tillegg anbefales gode fjellsko 
og hansker og ellers klær etter vær og sesong.  
(Mer info kommer til de påmeldte). 
Turen varer ca. 4 timer.
Etter turen venter en treretters middag på Bygdin 
Fjellhotell, hvor vi også skal overnatte. På søndag 
går turen opp på Bitihorn. Vi går i fra Båtskaret, 
en bratt sti opp til toppen som har et lite parti med 
luftig klyving. Ca. 2 km hver vei.
Pris kr 2000,- (guide/utstyr, overnatting i dobbel-
trom m/dusj, middag og frokost) for medlemmer 
av DNT. For ikke-medlemmer koster det kr 150,- 
ekstra. Det er også kr 150,- i tillegg for enkeltrom. 
Begrenset antall, vær tidlig ute. 
Frist for bindende påmelding er 26. august. Maks 
9 deltakere. Turen må betales på forhånd til DNT 
Hadelands konto nr: 2020 08 04857.
Info ved turleder Hallgeir Risenfald, tlf. 930 11 991.

Kveldstur til Klattertjern    
Onsdag 12. september 

Møtested: Svartbekken, Vestbygdveien oven-
for Harestua kl. 18.00. Parkeringsavgift pr. 

SMS. Vi rusler og prater på god sti opp til 
Klattertjern.  Her er det mange idylliske rasteplas-
ser, og vi tar en lang god kafferast før vi rusler ned 
til bilene igjen. Dette er en tur hvor turkamerater 
fra Nittedal også inviteres til å delta.
Lengde og varighet: Ca. 3 km, og 3 timer.
Info ved turleder Leif Grenager Koch, tlf. 924 82 
626 / 61 32 59 24.

Høst på Finstad. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Utsikt fra Rasletind. Foto: Ole Bjerke.
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Verneområdet Spålen – Katnosa   
Søndag 16. september

Møtested: Esso-stasjonen, Jevnaker kl. 10.00. 
Samkjøring videre.

Terrenget er variert, med noe stigning på godt 
synlig sti (delvis umerket.) Rute: Finstad – 
Aklangshøgda - Døypefonten - Finnerudseter og 
tilbake langs Spålen. 
Lengde og varighet: Ca. 12 km og 4 timer.
Info ved turleder Thomas Klevmark,  
tlf. 976 96 151. 

Svaraberget   
Onsdag 19. september

Møtested: Harestua samfunnshus, kl. 18.00. 
Samkjøring til Klypen.

Vi går på blåmerket sti mot Klattertjern. Etter 
15-20 minutter tar vi av nordover mot Svaraberget 
på variert og vakker sti. På toppen er det utsikt mot 
Grua og Bislingen. Vi tar en pause før vi runder 
sørover langs klatrefeltet som har vært brukt av 
lokale klatrere i mange år og som ble offisielt tatt i 
bruk av Kolsås klatreklubb fra august 2017. 

Vi følger deretter samme sti tilbake til Klypen gård.
Lengde og varighet: Ca. 5 km og 2,5 timer. (130 
høydemeter stigning).
Info ved turledere Gry Skjørshammer Olsen, tlf. 
404 95 619 og Berit Skjørshammer, tlf. 977 54 512.

Surka gård. Foto: Ruth Inger Braanaas.

Turleder Hans forteller om livet på Skjervetråkket.  
Foto: Bjørn Haslerud. 
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Fottur langs Jotunheimstien fra 
Sagvollen til Brovoll     
Søndag 23. september 

Møtested: Sagvollen før kl. 10.00, dog slik at 
noen etter avtale med turleder må møte med 

bil på parkeringsplassen ved E16 på Brovoll.
Start fra DNT-hytta på Sagvollen kl. 10.00. Sti 
langs sørsiden av Vassbråa til skogbilvei som følges 
en drøy km til første veikryss hvor vi tar sørover 
ca. en km, deretter sti det meste av veien, forbi 

Gullensetra og Øvre Høvra med fine utsikts-
punkter, så forbi Svartåsen til Surka. Videre forbi 
Avalsjøen på østsiden og opp til Brovoll. 
Lengde og varighet: Ca. 20 km og 7 timer.
Info og påmelding ved Olav Vannebo, ovannebo 
@gmail.com eller tlf. 917 96 018, innen onsdag  
19. september, slik at vi får satt igjen et tilstrekkelig 
antall biler på Brovoll for retur. 

Tur til Glasberget og Malsjøen  
i Hurdal  
Søndag 30. september

Møtested: Jaren stasjon kl. 10.00 for samkjø-
ring til Skrukkelia i Hurdal. 

Vi setter fra oss bilene nedenfor bommen i 
Osttjennvegen, og går på grusvei opp til Osttjenn. 
Herfra tar vi sti oppom Glasberget som er et gam-
melt kvartsbrudd fra 1850-tallet. Her har Hurdal 
turlag satt opp infotavler, så vi kan se hva som har 
foregått i tidligere tider.
Deretter følger vi veien litt til før vi tar en sti inn 
til Malsjøen i Hurdal. Her er det myrlendt, så greit 
med sko/støvler deretter. Vi tar pause ved vannet 
før vi returnerer ned til bilene.
Lengde og varighet: 13 km og ca. 5 timer inkl. 
pause og kjøring.
Info ved turleder Anne Berit Rustad,  
tlf. 993 52 365.

Glasberget i Hurdal. Foto: Anne Berit Rustad.

Klar for topptur på Valdresflya. Foto: Inger Torunn Østen.
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Kveldstur i Buhammeren 
Onsdag 3. oktober 

Møtested: Vestre Vien, Vienlinna 276, Gran 
kl. 18.00. 

Dette er siste onsdagsturen denne sesongen. Etter 
en tur rundt i Buhammeren inviterer turlederen på 
kaffe og vafler i Gamlelåven. 
Terreng: Litt opp og ned langs stier og veier.  
Kostnader: Gratis. Ingen påmelding 
Lengde og varighet: Turen tar ca. 1,5 time inkludert 
pauser. Kaffekosen varer så lenge man vil etterpå.  
Info ved turleder Torstein Wien, tlf. 971 46 821.

Mistberget 663 moh. i Eidsvoll 
Søndag 7. oktober    

Møtested: Lunner ungdomsskole Sandsvegen 
2, 2740 Roa kl. 9.30 for samkjøring til 

Opsahlteiet i Eidsvoll.
På denne turen kommer du til Eidsvolls høyes-
te topp og vid utsikt over Romerikssletta. Fint 
utkikkstårn på toppen. Turen starter på grusvei og 
jevn stigning videre på god sti til toppen. Deler av 
stien går på den gamle driftsveien for jerngruva 
«Lykkens Grube». 
Lengde og varighet: 6,6 km og 3 timer pluss ca. 2 
timer bilkjøring totalt. 
Info ved turleder Dagfrid Birketveit, tlf. 996 23 418.

Rundtur på Gran
Søndag 14. oktober 

Møtested: Torget i Gran sentrum kl. 11.00.
Vi starter med å gå stien på vestsiden av 

sentrum, inn til Granumstranda og oppover forbi 
Skjervum. Videre gjennom Ringstad, og oppover 
langs gutua forbi Lynne til vi finner rasteplass med 
utsikt over dalen. Derfra går vi ned til Læhren, over 
Gisleberg og ned søndre Morstadgutua, og tilbake 
til torget.
Lengde og varighet: Ca. 6 km og 2,5 timer.
Info ved turleder Ole P. Hval tlf. 907 76 811.

Farger om vinteren. Foto: Dagfrid Birketveit.Alltid kjekt å være på tur. Foto: Dagfrid Birketveit.

En søndag på Råsjøstua. Foto: Dagfrid Birketveit.
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Aktivitetsoversikt 2018 Aktivitetsoversikt 2018 

Ukedag/Dato Type Tittel Aktivitet 2018 Aktivitet Påmelding Ansvarlig Merknader

Ons 24. jan M Vintermøte Møte Styret

Søn 28. jan V Kampen 584 moh Skitur/trugetur Dagfrid Birketveit

Søn 11. feb V Vintertur til Granavollen Fottur Bjørn Haslerud

Søn 18. feb V Trugetur Harestua    Trugetur Vidar Bollum

Ons 21. feb M Årsmøte Møte Styret

Fre    2. mar V Måneskinnstur til Kjørestua på Sagvollen Skitur/fottur Alf Bredgaten  / Per Røssum

Søn   4. mar V Skitur Lygna – Harestua   Skitur 3. mars Inger Torunn Østen

Søn 18. mar V Over Vassbråskurven i løssnø.   Skitur Amund Bø

Fre 6.-søn 8. apr V Luksustur på Venabygdsfjellet Skitur 20. februar Ruth Inger Braanaas/

Inger Torunn Østen

Ons 18. apr V Rusletur i Kløvstad- og Skrebergmarka i Tingelstad Fottur Alf Bredgaten   

Søn  22. apr V Langs gamle vegfar i Nordre Brandbu – Hornskleiva  Fottur Stine Bleken Eid

Søn 29. apr V Byvandring i Oslo Fottur 20. april Anne Britt Hoff Pris kr 80,- betales på forhånd

Ons 2. mai V Hovstjernet – Jarenvatnet  Fottur Kolbjørn Hoff   

Lør 5. mai V Historisk tur fra Vesterntangen til Fottur Per H. Stubbraaten Invitert av DNT Ringerike

Haugsbygd med DNT Ringerike

Søn 6. mai V Langs bygdeveger og gutuer fra Grymyr til Granavollen Fottur Harald Hvattum

Ons 9. mai V Fra Harestua til Sørli      Fottur Hanne Laugsand Evensen

Søn 13. mai V Rundtur øst-vest i Nordre Oppdalen Fottur Morten Berg

Ons 23. mai V Rundtur i Vestre Gran   Fottur Kåre Støen

Søn 27. mai V Brandbukampen rundt  Fottur Ole Bjerke

Ons 30. mai V Kveldstur rundt Store Skillingen   Fottur Tove Sveen/Randi Grønvold

Søn 3. jun V Granavollen til Sølvsberget   Fottur Amund Bø

Ons 6. jun V Filosofisk tur til Åssjøsætra Fottur Bente Holm Svenbalrud

Lør 9. jun V Nittedal over 2, 4 eller 7 topper  Fottur 1. juni Milli Lilleeng Invitert av Nittedal tur-kameratene

Søn 10. jun V Tur over Bjørgeseterfjellet   Fottur Knut Dalen

Ons 13. jun V Rundtur fra Jaren om Tingelstadhøgda Fottur Marthe Hval

Søn 17. jun V Svarttjernshøgda og det unike trippelvannskillet    Fottur Leif Grenager Koch   Inviterer Nittedal tur-kameratene

Ons 20. jun V Gagnumsetra - Fønntjenna – Holoa   Fottur Stein Buan

Lør 23.-24. jun   V Rundt Avalsjøen til Kampen Fottur Ruth Inger Braanaas
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Ukedag/Dato Type Tittel Aktivitet 2018 Aktivitet Påmelding Ansvarlig Merknader

Ons 27. jun V Sykkeltur til Huldretjern   Sykkeltur Helge Bjørkli

Søn. 29. juli V Sørli-Holoa-Fjellsjøen. Fottur Per Gamborg-Nilsen/  Inviterer Nittedal tur-kameratene

Vidar Bollum

Fre 3.- søn 5. aug V Jutulhogget og Skagsvola Fottur Amund Bø

Tir 7. - søn 12. aug V Langtur i Jotunheimen   Fottur 15. juli Steinar Kvåle

Ons 8. aug V Kajakktur på Jarenvannet   Kajakktur Ole Bjerke

Søn 12. aug V Vassbråa rundt Fottur Gunnar Haslerud

Søn 19. aug V Området Lygna – Ragnhildrud  Fottur Tom Woldengen

Ons 22. aug V Bolkenmarka og Øvre Vestern, Grindvoll   Fottur Sigrid Heier

Søn 26. aug V 3-topps tur med sykkel Gammehaugen – Sykkeltur / Inger Torunn Østen

Buhammeren - Sølvsberget Fottur

Ons 29. aug V På ukjente stier rundt omkring Ringstad Fottur Tove Undli Bjørkli

Lør 1.- søn. 2. sep V Jubileumshelg. Kom deg ut-dagen:
Rundtur i Skjervumsmoen 
Natt i naturen ved Ognilla 
Topptur fra Ognilla til Lushaugen.

Fottur
Overnatting
Fottur

Ole P. Hval

Gunnar Haslerud/

Amund Bø

Ons 5. sep V Geithaugen Fottur Knut Dalen

Lør 8. – søn 9. sep V Tur langs gamle Hadelandsveien, Stryken-Årvoll Fottur Ståle Pinslie Invitert av Nittedal tur-kameratene

Lør 8. – søn 9. sep V Via Ferrata Synshorn og Bitihorn Fottur 26. august Hallgeir Risenfald

Ons 12. sep V Kveldstur til Klattertjern    Fottur Leif Grenager Koch                                          Inviterer Nittedal tur-kameratene

Søn 16. sep V Verneområdet Spålen – Katnosa Fottur Thomas Klevmark

Ons 19. sep V Svaraberget  Fottur Gry Skjørshammer Olsen/

Berit Skjørshammer

Søn 23. sep V Fottur langs Jotunheimstien fra   

Sagvollen til Brovoll    Fottur 19. september Olav Vannebo

Ons 26. sep M Høstmøte  Møte Styret

Søn 30. sep V Tur til Glasberget og Malsjøen i Hurdal  Fottur Anne Berit Rustad

Ons 3. okt V Kveldstur i Buhammeren Fottur Torstein Wien 

Søn 7. okt V Mistberget 663 moh. i Eidsvoll    Fottur Dagfrid Birketveit 

Søn 14. okt V Rundtur på Gran Fottur Ole P. Hval
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Ungdomsside 2018

Klatring 
Det blir ikke satt opp noen egne klatrekvelder 
i DNT Hadelands regi i år, da det er klatring for 
barn og unge på Hadeland videregående skole 
hver mandag kl. 18.00 - 20.00 i regi av Gran 
Idrettslag Klatregruppa. Her får man låne utstyr, 
og det er voksne til stede som kan sikre de som 
klatrer. 

Mer erfarne klatrere kan klatre på ordinære kla-
trekvelder som er onsdager. Da må man kunne sikre 
hverandre og ha godkjent sikringskurs, bratt kort.
For mer info gå inn på facebook-sida til Gran 
Idrettslag Klatregruppa. 

Har du lyst til å gå på kurs for å lære mer om kla-
tring og sikring, kan du også ta kontakt på face-
book-sida deres. 

Ung Hadeland
For andre arrangement og turer for ungdom, se 
kommunens nettside UngHadeland.no 

Du kan også sjekke turtilbudene for ungdom i andre 
lokalforeninger av DNT, og ta kontakt direkte med 
dem. 
Lurer du på noe, kan du kontakte Gry Skjørsham-
mer som er styrets ungdomskontakt, tlf. 404 95 619.

Snø ingen hindring.  Foto: Amund Bø.

Fortsatt litt is på Stormyra i mai. Foto: Aud Berit Wikstrøm. 
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Ungdomsside 2018

Isfiske på Raknerudtjernet. Foto: Hallgeir Risenfald.

Det kan forekomme endringer i det oppsatte 
turprogrammet, følg med på nettsidene våre 
eller på Facebook for oppdatert informasjon. 
Facebooksiden vår finner dere ved å søke opp 
Barnas Turlag Hadeland eller følge linken på 
DNT Hadelands hjemmeside.
Medlemskap i Barnas Turlag koster kun 125 
kroner per år. For informasjon om innmelding 
i Barnas Turlag send DNT til 2030 eller gå til: 
https://www.dnt.no/innmelding/registrering/  

Nyttårs-skøytetur på Harestuvannet 

Mandag 1. januar 

Møtested: Harestua kro kl. 12.00. 
Vi starter det nye året med en skøytetur. Vi går 
på skøyter til Hansøya og lager bål og leker oss på 
isen. Spark og kjelke går også fint. 
Ta med drikke, sitteunderlag og mat til å grille. 
Info ved turleder Theodor Bjerke Næss, tlf. 982 
38 453.

Skøytetur med overnatting på 
Katnosdammen 
Lørdag 6. – søndag 7. januar 
Møtested: Tverrsjøstallen kl. 11.00. 

Vi må bare gjenta fjorårets fantastiske skøytetur! Vi 
har booka DNT hytta ved Katnosdammen og invite-
rer til skøytetur fra Tverrsjøstallen til Katnosa – vel 
og merke om isforholdene tillater det. Overvann 
eller snø kan fort ødelegge skøyteisen. Det blir 
overnatting i hytta før retur søndag. Turen passer 
for litt større barn som er vant til å gå på skøyter. 
Kort å gå mellom vannene. Skøyter som man kan 
feste på skiskoene er veldig greie å bruke på en 
slik tur. Alle må ha med: Hjelm, klesskift i vann-
tett pose, sko, hodelykt, mat, drikke og sengetøy. 
Foreldre vurderer selv om det skal brukes flytevest 
da det sikrer mot både fall og plumping. Ispigger 
og kasteline anbefales. Vi tar med tre sett ispigger 
og to kasteliner og har sikkerhetsstaver til å sjekke 
isen med. Brodder til skoene er lurt da det er isete 
og glatt på stiene mellom vannene. Spark kan være 
godt for voksne å lene seg på, og for barn og sitte 
på. Det er dyner og puter i hytta. Ta med lakenpose 
eller annet sengetøy eventuelt sovepose. Vi lager 
felles mat. 

Parkering ved Tverrsjøstallen. «SMS bompenger» 
(kr 60) for å kjøre opp enten fra Toso eller Olimb. 
Tilbake på søndag forhåpentligvis før det blir 
mørkt. 

Påmelding til turleder Yvonne Bjerke, tlf. 982 
38 453 innen 3. januar. Begrenset antall plasser. 

Barnas Turlag 2018
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KOM DEG UT-DAGEN
på Brovoll 
Søndag 4. februar  
Møtested: Parkeringen ved Brovoll kl. 11.00. 
Kom deg ut-dagen arrangeres av lokallag i Den 
Norske Turistforening over hele landet første søn-
dag i februar og er en folkefest ute i naturen. 
Denne søndagen slår vi oss sammen med skig-
ruppa til Harestua IL og deres Multigøy arrange-
ment. I tillegg blir det kulturelt innslag i regi av 
Kulturbruket på Harestua. Dette blir med andre 
ord en skikkelig vinterfest på Brovoll!  
Vi lager flere bål så ta med noe godt å grille. Det vil 
også være salg av vafler, pølser samt varm og kald 
drikke.På denne aktivitetsdagen kan man ake, gå 
på ski, gå på bena, være med på Multigøy-øvelsene 
eller bare kose seg ved bålet. 
Turbo gleder seg masse! 
Info ved arrangementsansvarlig Yvonne Bjerke,  
tlf. 982 38 453.

Skitur til Småtjern Naturbarnehage 
Søndag 11. februar  
Møtested: Parkeringen ved nordenden av vannet 
Svea kl. 11.00. 
Vi suser på ski ned til den medieomtalte barne-
hagen. Skileik, aking og bålkos i barnehagens 
område. Det er plass til noen biler ved barneha-
gen så de som ønsker, kan møte opp der. Utstyr: 

Langrennsski, jetski eller bare klær til å ake i samt 
drikke og bålmat. 
Fin skitur på til sammen 3 km med fine bakker. 
Turen passer for alle.  
Påmelding senest kvelden før til turleder Erlend S. 
Østby, tlf. 977 41 815.

Høgkorsplassen. Foto: Dagfrid Birketveit.

 Kom deg ut dagen. Foto: Bjørn Haslerud.
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Aking og ski på Lygna 
Søndag 18. februar  
Møtested: Lygnasæter kl. 11.00. 
Ta med noe godt å grille. Turleder har med ved som 
fordeles før turen starter. Vi har noen akebrett, 
men ta gjerne med ditt eget om du har. Ski er også 
fine å ake med. 
Påmelding senest kvelden før til turleder Anne 
Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Teatertur med FABU:  
Trollmannen fra Oz  
Søndag 15. april  
Møtested: Skogglimt på Grindvoll kl. 14.00. 
FABU har i år satt opp klassikeren Trollmannen fra 
Oz skrevet av den amerikanske forfatteren Lyman 
Frank Baum. Vi har alle hørt om Dorothy - den 
lille jenta som virvles opp av en tornado og feies 
av gårde til trolldomslandet på den andre siden av 
regnbuen. 
Dette stykket passer for alle, både små og store. 
Deltakerne som er med Barnas Turlag er dagens 
VIP gjester og vil få spesialbehandling. Vi får også 

være med og møte skuespillerne før forestillingen 
starter.
Vi er jo ikke Barnas TURlag for ingenting, så før 
forestillingen går vi en natursti hvor vi får 12 mor-
somme spørsmål som skal besvares. Vi trekker 
noen premier blant de som har flest rette svar. 
Etter naturstien får vi komme inn i kantina til 
FABU hvor vi får vi pølser og drikke. 30 minutter 
før forestillingen starter får vi komme inn i salen 
før alle andre og være med på oppvarmingen 
sammen med skuespillerne. Popcorn til forestillin-
gen ligger og venter på våre reserverte plasser.
Priser: Medlemmer i Hadeland Turlag/Barnas 
Turlag: Kr 120,- inkl. mat og drikke. Ikke medlem-
mer: Kr 160,- inkl. mat og drikke.
Påmelding senest 12. april til Frank Ekern på tlf. 
977 38 922. Begrenset antall plasser. 
NB: Dette er en populær forestilling, og den kan bli 
utsolgt før dette så reservér plasser tidlig!  

Topptur til Geithaugen 
Søndag 22. april 
Møtested: Harestua samfunnshus kl. 11.00. 
Geithaugen er en liten topp med fantastisk utsikt 
over Harestua. Det er sti helt opp, og passer for 
alle, men ikke egnet for barnevogn. Ta med niste, 
drikke og sitteunderlag. 
Påmelding senest lørdag kveld til turleder Ida og 
John Ola Tollefsrud, tlf. 456 63 299.

Gårdsbesøk  
Søndag 29. april 
Møtested: Grindvoll barnehage, Løkengutua kl. 
10.45.  
På Heier på Grindvoll har det nå blitt født en del 
lam og vi kan kose med dem og de søte kaninene. 

Hoppende glade barn. Foto:  Inger Torunn Østen.

Klar for take-off. Foto: Ruth Inger Braanaas.
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Her er også leketraktor, sandkasse, husker og tram-
poline. 
Vi følger veien over Dihle fram til Heier.  
Turen er 1,6 km og godt egnet til barnevogn. På 
gården er det salg av kaffe og lapper, saueskinn, 
kaninskinn, egg, mm. Kanskje frister det med en 
ridetur på ponnien? 
Vertskapet Sigrid Heier og Knut Erling Moksnes 
tenner opp grillen, så ta gjerne med grillmat, samt 
drikke og sitteunderlag. 
Påmelding senest lørdag kveld til turleder Anne 
Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Tur til NSBs steinbrudd på Grua  
Søndag 6. mai 
Møtested: Grua stasjon kl. 11.00. 
Bygginga av Gjøvikbanen begynte på Grua og 
Grefsen. Det gamle steinbruddet ligger der som om 
det ble forlatt i en fart. 
Vi starter ved Grua stasjon og går gjennom 
Østhagan landskapsvernområde og følger en 
gammel anleggsvei innom Styggdalen sørover til 
steinbruddet. På veien tilbake kan de som ønsker, 
bli med en runde i Østhagan. Der er det kalkovner, 
kalkbrudd og rik flora. 
Turen er ca. 4 km. Mye grusvei og sti, men anleggs-
veien er steinete. Ta med matpakke og drikke. 
Påmelding senest lørdag kveld til turleder Erlend S. 
Østby, tlf. 977 41 815.

Pinsepadling på Fjorda med to  
overnattinger 
Lørdag 19. – mandag 21. mai  
Møtested: Vestland kanoutleie lørdag kl. 15.00. 
Fjorda er et padleeldorado på Hadeland vestås. 
Fjorda består av mange vann som henger sammen. 
Med et totalt areal på ca. 10 000 mål og en strand-
linje på 170 km er dette ett av de beste padleområ-
dene i landet.
Vi møter opp på Vestland kanoutleie hvor vi finner 
kanoer og padleårer. Det er fint om dere har med 
redningsvester selv, spesielt til barna da det er litt 
begrenset med små størrelser hos kanoutleieren. 
Vi pakker i kanoene og padler over flere vann til vi 
kommer til Storholmen. Her slår vi leir og koser 
oss resten av kvelden. På søndag padler vi rundt og 
utforsker området, og på mandag nyter vi en lang 
morgen før vi pakker sammen og padler tilbake til 
Vestland. Alle må ha med egen mat. Vi kan stille 
med lavvo om noen mangler telt.
Pris: Ca. kr 600,- pr kano (maks 3 personer, 2017 
pris) samt kr 100,- i parkering pr bil.  Betaling gjø-
res direkte med kort/kontant til kanoutleieren på 
plassen.   
Begrenset antall plasser på denne turen. 
Info og påmelding senest mandag 30. april til turle-
der Hallgeir Risenfald, tlf. 930 11 991. Påmeldingen 
er bindende med siste frist for avbestilling 12. mai. 

Hoggorm. Foto: Knut Dalen.

Plukke blåveis. Foto: Hallgeir Risenfald.
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Urban øyhopping for bondetamper 
Søndag 27. mai 
Møtested: Gjøvikbanen.   
Vi tar et morgentog innover til Oslo, mer info om 
avgangstider kommer etter hvert. Der kjøper vi 
dagskort i sone 1 og reiser med båt ut i øyparadiset 
innerst i Oslofjorden. Hvis været er grått, er det 
kanskje øyhopping og klosterruiner på Hovedøya 
som blir høydepunktet. Skinner sola fra blå him-
mel, er det saltvann og strand som får hovedrollen. 
Ta med badetøy, mat og drikke. 
Påmelding senest fredagen før til turleder Victoria 
Gaarder, tlf. 951 09 798.

Juvvandring opp bratte Mørkgonga 
til trolske Gyrihaugen 

Søndag 3. juni 
Møtested: Lunner rådhus for samkjøring kl. 10.00 
eller ved parkeringsplassen ved Åsaveien 6.  
NB: Det er få parkeringsplasser der så samkjøring 
anbefales. Ved veien begynner en blåmerket sti som 
opprinnelig er en gammel seter- og tømmervei. 
Stien kalles også Skardveien fordi den går opp gjen-
nom skaret mot Skardtjern eller Oretjern sørvest 
for Gyrihaugen. Før vi kommer opp til skaret 

Mørkgonga stiger det bratt gjennom en steinur. 
Gjennom selve Mørkgonga er det tau/wire å holde 
seg i. Vel oppe gjennom skardet må vi unne oss 
en avstikker på en avsats som går sør for skaret. 
Utsikten herfra er mer imponerende enn fra den 
mer kjente Kongens utsikt. Nå har vi total over-
sikt over Ringeriksbygdene og i det fjerne troner 
Blefjell, Norefjell og Vikerfjell. 
Turen fortsetter videre i lett småkupert lende til 
Migartjern. Vi slår oss ned ved tjernet og unner oss 
en velfortjent rast. Med fornyet energi legger vi i 
vei mot Gyrihaugen. Dette må være Krokskogens 
ubestridt flotteste utsikt! Her oppe ser vi åsene inn-
over Nordmarka og Krokskogen med Oppkurven 
som en rund hvelving i øst, Tryvannstårnet og kol-
lene sørover mot Asker. Det glitrer i Oslofjorden og 
Drammensfjorden, og selvsagt i Tyrifjorden under 
oss i sørvest. På vei ned følger vi blåmerket sti og 
traktorvei så vi slipper og gå ned det bratte juvet. 
Husk nistemat og godt med drikke pluss eventuelt 
badetøy. Kjøringen tar ca. 30 min hver vei, selve 
turen tar rundt 4 timer inklusiv pause på toppen. 
Turen egner seg for barn fra 7-8 år og oppover. 
Barnevogn er umulig, bæremeis frarådes,  
men er mulig. 

Påmelding senest lørdag kveld til turleder  
Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453.

Kveld på Harestua. Foto: Aud Berit Wikstrøm.
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Overnattingstur til Korpeberget 

Lørdag 9. - søndag 10. juni 
Møtested: Harestua samfunnshus kl. 13.00. 
Korpeberget er et spennende berg for store og små 
utforskere. Her er det ingen utsikt å skryte av, men 
til gjengjeld store steiner, hulrom og klatremulighe-
ter. Vi setter opp teltene våre og utforsker stedet. 
Ta med eget telt, underlag og sovepose, mat (mid-
dag, kveldsmat og frokost) og drikke. Anbefaler 
DNTs pakkeliste for sommerturer for tips til hva 
man bør pakke med seg. Turen passer for alle, men 
stien er ikke egnet for barnevogn.  
Turen er ca. 2 km hver vei.  
Påmelding innen onsdag 6. juni til turledere Ida og 
John Ola Tollefsrud, tlf. 456 63 299.

Sommerfest for Barnas Turlag på 
Sagvollen 
Lørdag 16. - søndag 17 juni 
Møtested: Sagvollen kl. 14.00. Vi ber inn til hyg-
gelig samling på DNT hytta vår, Kjørestua, på 
Sagvollen. Vi stiller med grillmat på lørdag og 
frokost søndag morgen til de som velger å overnatte 
i telt eller i hytta.  Det blir muligheter for å bade, 
padle kano samt bålkos og gøy.  

Ta med eget telt, eller meld deg på overnatting i en 
av våre fine lavvoer. 
Påmelding til turleder Hallgeir Risenfald på tlf. 930 
11 991, senest torsdag kveld. 

Overnattingstur til Hvaler  
Lørdag 23. - søndag 24. juni  
Møtested: Storesand Hvaler. Storesandveien 88, 
Skjærhalden kl. 12.00. 
I forbindelse med Storesanddagen 24. juni er vi 
så heldige at vi er invitert av Barnas Turlag i DNT 
Nedre Glomma i samarbeid med Oslofjordens 
Friluftsråd til overnatting på den hyggelige teltplas-
sen ved Storesand på Kirkøy, Hvaler. Vi har mulig-
het til å overnatte på et eget område på teltplassen 
slik at vi ligger samlet. Turen passer for alle.
Storesanddagen er en hyggelig og aktiv dag i fjæra. 
Vi trekker blant annet strandnot og fisker krabber.
Pris: Overnattingen er gratis for DNT-medlemmer. 
Ikke-medlemmer: Kr 50,- som betales direkte til 
Storesand Camping.  Man medbringer selv mat og 
drikke. Informasjon om Storesand teltplass finner 
dere her: www.storesandteltplass.com. Ytterligere 
informasjon kommer på mail etter påmeldingsfrist.   
Påmelding innen 8. juni til turleder Anne Britt 
Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Neslesommerfugl. Foto: Ole Bjerke.
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Tøffingtur til Galdhøpiggen  
med to overnattinger 
Fredag 10. – søndag 12. august 
Møtested: Raubergstulen i løpet av fredag kveld. 
Turleder regner med å være på plass til 18.00. 
Vi ligger i lavvo/telt på Raubergstulen fra fredag til 
søndag. På lørdag skal vi gå sammen med brefører 
opp til Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen. Turen 
er på ca. 11 km totalt og 600 høydemeter. Vi håper 
på sol og en fantastisk utsikt. Vel nede igjen blir 
det felles middag inne på Raubergstulen. Etter å ha 
pakket på søndag blir de som ønsker med ned til 
Lom hvor vi skal prøve oss på Zipline over elva før 
hjemreise.  
Aldersgrense 7 år (det året man fyller). Det for-
utsettes at man er flink til å gå for å være med på 
denne turen. Begrenset antall. Si i fra ved påmel-
ding om du ønsker plass i våre lavvoer eller har 
eget telt. 
Pris (inkluderer teltplass, guiding over bre og 
middag på lørdag): Barn kr 500,-. Voksne kr 750,- 
(pluss kr 100,- for ikke medlemmer). Zipline/
Prestfosstraversen i Lom på søndag kommer i til-
legg, pris kr 185,- pr. pers. (2017 pris så forbehold 
om prisendring). Turen må betales på forhånd og 
det er bindende påmelding etter denne datoen. Det 
vil være flere turledere på denne turen. Mer info 
kommer til de påmeldte.  

Påmelding til turleder Hallgeir Risenfald  
tlf. 930 11 991, senest 15. juli. 

 

Friluftsteater på Hadeland 
Folkemuseum: Bronsebukkene 
Søndag 19. august 
Møtested: Fagerlund barnehage, kl. 11.00. 
Etter fem års pause gjenoppstår bronsebukkene i 
ny drakt og på en ny arena. Denne gangen frem-
føres stykket i historiske omgivelser på Hadeland 
Folkemuseum, og Barnas Turlag er invitert. Vi vil få 
møte noen av skuespillerne før forestillingen og vi 

Tøffingtur Bukkelegeret. Gruppebilde.  
Foto: Hallgeir Risenfald.

Tøffingtur Bukkelegeret.  Foto:  Hallgeir Risenfald.
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blir dagens VIP- gjester. 
Friluftsteateret Bronsebukkene tar oss i denne fore-
stillingen med på en reise tilbake til bronsealderen. 
Våren 1924 fant 11 år gamle Ragna Berg en stor 
bronseskatt i åkeren. Det var flotte smykker og to 
unike små bukker – Nordens største og merkeligste 
bronsealderfunn. En mektig stamme bodde nok her 
på Hadeland i bronsealderen, men hvordan havnet 
skatten her?
Siden vi er Barnas Turlag må vi jo gå på tur også. 
Vi møtes derfor ved Fagerlund barnehage og går 
den fine kulturstien opp til folkemuseet. Underveis 
blir det natursti og kanskje det vanker en liten 
premie. Hvis man ønsker det kan man gå ned igjen 
til Fagerlund etter forestillingen. De som ønsker 
å slippe å gå ned igjen kan møte på Fagerlund litt 
tidligere så samarbeider vi om å få kjørt bilene opp 
til museet.
Medlemmer i Barnas Turlag vil få rabatt på fore-
stillingen. Eksakt tidspunkt, pris og detaljer er 
ikke kjent enda. Følg med på vår hjemmeside, eller 
Barnas Turlag Hadeland på Facebook for mer infor-
masjon. Det forventes at Bronsebukkene kommer 
til å bli veldig populært så det er viktig å være tidlig 
ute med å reservere billetter.  
Påmelding og mer informasjon ved Frank Ekern på 
tlf. 977 38 922. 
PS: Visste du at Barnas Turlag Hadeland vant  
bronsebukkprisen i 2012?

Topptur til Bjørgeseterfjellet 
Søndag 26. august 
Møtested: Gamle Bjørgeseter stasjon kl. 10.45. 
Turen går over et gårdstun og over en jernbaneo-
vergang. Her er det viktig å utvise stor forsiktighet 
og to av de voksne er vakter. Vi går gjennom en 
grind og starter stigningen oppover. Ganske snart 
svinger vi av til høyre. Denne stien er ikke blåmer-
ket så det er viktig at vi går i følge. Stien går over 
berg og opp en skråning hvor vi plutselig får kjem-
pefin utsikt over Harestuvannet. 
Vi fortsetter oppover sti gjennom trollskog. Stien 
flater litt ut før vi setter inn siste giret opp mot top-
pen. Her ser vi plutselig Grua og Nordre Oppdalen 
og Harestua. Det er kjempefint å leke på bergene 
og er vi heldige er det masse deilig blåbær.
Turen passer for barn fra 5-6 år som er vant til å gå 
på tur. Husk mat og godt med drikke. 
Påmelding senest kvelden før til turleder Hilde 
Williamsen, tlf. 957 51 060.

JUBILEUMSHELG OG 
KOM DEG UT-DAGEN 

lørdag 1. september 
I år fyller DNT 150 år og vi flytter Kom deg 
ut-dagen til torget i Gran. Her vil vi ha diverse akti-
viteter som natursti, pinnebrødsteking, etc.  
Det vil også være en fellestur til Skjervumsmoen 
med avmarsj fra Torget klokka 11.00.  
I tillegg blir det arrangert trilletur med barnevogn 
på Kjærlighetsstien.  
Fellesturen til Skjervumsmoen går om 
Granumstranda og oppover forbi Skjervum. Der 
går vi inn i Skjervumsmoen, og gjør en runde mot 
Jaren på fine stier før vi går tilbake til Torget. 
Lengde og varighet: 5 km og 2 timer.  
Info ved turleder Ole P. Hval, tlf. 907 76 811.     
På ettermiddagen fortsetter vi jubileumsfeiringen 
med høstfest ved Ognilla på Gran østås. Her håper 
vi mange vil komme og kose seg utover ettermidda-
gen og kvelden. Vi setter opp lavvoer så de som vil 
kan overnatte. Mer info kommer på Facebook og i 
Grantoppen. Velkommen!  
Ansvarlig for Kom deg ut-dagen,  
Hallgeir Risenfald, tlf. 930 11 991. 

August på Korsvatnet. Foto: Aud Berit Wikstrøm.
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Topptur til Skjerveknatten  
Søndag 9. september 
Møtested: Shell på Roa kl. 10.30 for felles kjøring 
eller møt direkte på Skjervetråkket kl. 11.00. 
Turen går på sti, en del stigning opp til 
Skjerveknatten hvor det er fantastisk utsikt. Ta 
gjerne med litt ved og en spikkekniv så tenner vi 
bål på toppen. Ta med mat som kan grilles på bål, 
eller nistepakke.  
Påmelding senest kvelden før til turleder Jøran 
Elisabet Lund, tlf. 928 88 376.

Søndagstur til Ormputten 
Søndag 16. september  
Møtested: Parkeringsplassen ved  
Harestua skole kl. 11.00. 
Ormputten er et koselig lite tjern bak 
Haneknemoen. Her tenner vi bål og koser oss med 
medbrakt mat og drikke. Korpeberget er et spen-
nende berg for store og små utforskere. Her er det 
ingen utsikt å skryte av, men store steiner, hulrom 
og klatremuligheter.Turen er ca. 4 km tur-retur. 
Den passer for alle, men ikke barnevogn. Ta med 

matpakke, drikke og sitteunderlag.  
Påmelding senest lørdag kveld til turledere Ida og 
John Ola Tollefsrud, tlf. 456 63 299.

Piperrunden og topptur til 
Paradiskollen 
Søndag 23. september 
Møtested: Harestua stasjon kl. 10.45. 
Familiedag i samarbeid med Harestua stilag.  
Paradiskollen er høyeste punkt på Romeriksåsen, 
670 moh. Vi følger sti ca. 3,5 km opp til 
Paradiskollen. Siste delen av stien er bratt og vi må 
bruke tau. Denne turen er noe krevende og bratt og 
passer for barn fra ca. 5 års alder. Ta med matpak-
ke, drikke og sitteunderlag. Vi kommer ned samme 
sti, eller vi går ned på baksiden og over Stormyra. 
Vi vurderer mulighet for bål.  
For de som synes det blir for langt å gå opp til 
Paradiskollen kan de gå Piperrunden som er kor-
tere og mindre bratt. Den er merket og ender opp 
nede ved skihytta hvor det selges vafler, kake og 
saft/kake. 
Varighet Ca. 4 timer. 
Info ved turleder Nina Ahtiainen, tlf. 926 09 101.

Litt geologi. Foto: Bjørn Haslerud.
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Kultursti på Grua  
Søndag 7. oktober 
Møtested: Grua stasjon kl. 11.00. 
Ca. 1 times gåing opp forbi tv-masta, og innover til 
Nysetra. Ruta går langs kultursti med info-plakater 
langs veien. Vel oppe forbi skytebanen kommer vi 
til grillhytta hvor vi kan varme mat på bål under tak 
uansett vær. Ned igjen kan vi gå samme vei tilbake, 
eller følge bilveien. 
Påmelding senest lørdagskveld til turleder Victoria 
Gaarder, tlf. 951 09 798.

Tur til Fjellsjøkampen 
Søndag 14. oktober 
Møtested: Felleskjøring fra Lygna (nord på plas-
sen v/bensinstasjonen) kl. 10.30. Vi er framme på 
avmarsj-sted kl. 11.00. 
Fjellsjøkampen er 812 moh. og høyeste topp i 
Hurdal og Akershus. På toppen er det også et flott 
utkikkstårn. Turen går bratt oppover en spennende 
sti, og det er 3 km hver vei. Anbefales ikke for de 
minste, men det går fint å sitte i meis.  Bompenger 
betales med SMS. Påmelding senest lørdagskveld til 
turleder Hallgeir Risenfald, tlf. 930 11 991.

Lommelykttur til Sølvsberget  
Søndag 21. oktober 
Møtested: Parkeringsplassen til Sølvsberget  
kl. 17.30. 
Ta med nistepakke og sitteunderlag så spiser vi 
kveldsmaten på toppen før vi går ned igjen. Husk 
hodelykt og/eller lommelykt. 
Påmelding senest kvelden før til turleder Manja 
Kornfeld, tlf. 901 01 357.

Tur til Brandbukampen 
Søndag 4. november  
Møtested: Skihytta på Bleiken kl. 11.00. 
Vi samles ved skihytta på Bleiken. Herfra følger vi 
sti opp fra østsiden over mot sørsiden og går over 
toppen og ned igjen på nordsiden. Etter hvert kom-
mer vi tilbake til stien vi gikk opp. På toppen lager 
vi bål og griller litt mens vi nyter utsikten fra en av 
Hadelands vulkaner. Turen passer alle, men ikke 
barnevogn. Det er fint om alle kan ta med litt ved. 
Husk nok drikke. Turen er 3-4 km lang. 
Påmelding senest lørdag kveld til turleder Hallgeir 
Risenfald, tlf. 930 11 991.

Nyper. Foto: Knut Dalen.
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Juleverksted 
 Lørdag 24. eller søndag 25. november 

Møtested: Harestua samfunnshus, kl. 11.00. 
Vi er så heldige å ha Linda Nordseth fra Lunner 
Husflidslag med oss. Ta med deg det du har funnet 
i naturen som du tenker er fint å lage julepynt og 
julegaver av. Vi kommer også til å ha en del fra 
naturen til å lage spennende saker av. Vi serverer 
grøt og saft til barna og gløgg til de voksne. Vi lover 
julemusikk selv om det er november. Velkommen 
til årets koseligste juleverksted. 
NB: Det vil bli begrenset antall plasser. Mer info 
kommer på facebook og i Hadeland.  
Påmelding til turleder Yvonne Bjerke, 
tlf. 982 38 453 senest onsdagen før.

Nissefest på Øvre Hval gård 
Søndag 2. desember 
Møtested: Espira Romholt barnehage på Gran kl. 
15.00. Dette arrangementet er en rolig og koselig 
måte å lade opp til jul, fjernt fra stress og mas. 
Vi går langs fakkelsti ca. 1 km opp til Øvre Hval gård.
Nissen har holdt av datoen og lover å stille opp!  

Vi serverer grøt og saft til alle barna, gløgg og 
pepperkaker til de voksne. Begrenset antall plasser, 
så vær tidlig ute med å melde dere på. 
Barn som er medlem av Barnas Turlag prioriteres.  
Påmelding senest torsdag 29. november til turleder 
Jøran Elisabet Lund på tlf. 928 88 376.

Romjulsskøyting på Stoltpiperen 
Tirsdag 25. desember 
Møtested: 1. juledag på Harestua stasjon, kl. 11.00. 
Samkjøring til parkeringen nedenfor 
Solobservatoriet. Vi håper på strålende forhold med 
blank stålis. Ta med skøyter og hjelm. Tidlig på 
sesongen anbefaler vi redningsvest og ispigger som 
sikkerhetsutstyr pluss skiftetøy. Turleder har med 
kasteline. 
Vi lager bål, så ta med et par vedpinner, noe å grille 
og godt med drikke. 
NB: Gunnar Næss sjekker forholdene på isen dagen 
før og turen avhenger av sikker is. 
Påmelding til turleder Theodor Bjerke Næss,  
tlf. 982 38 453 senest dagen før.

Juletreet lyser. Foto: Jøran Elisabet Lund. En god nisseklem. Foto: Jøran Elisabet Lund.
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Turkalender Barnas Turlag 2018

Ukedag/Dato  Tittel: Aktivitet Påmelding Ansvarlig

Man. 1. jan.  Nyttårs-skøytetur på Harestuvannet Skøytetur  Theodor Bjerke Næss

Lør. 6. – søn. 7. jan.  Skøytetur med overnatting på Katnosdammen Skøytetur 3. januar Yvonne Bjerke

Søn. 4. feb  Kom deg ut-dagen på Brovoll Ski/aking/Multigøy  Yvonne Bjerke 

Søn. 11. feb  Skitur til Småtjern Naturbarnehage Ski/aking Kvelden før Erlend S. Østby

Søn. 18. feb  Aking og ski på Lygna Aking Kvelden før Anne Britt Skretteberg

Søn. 15. april  Teatertur med FABU: Trollmannen fra Oz Tur og forestilling 12. april Frank Ekern

Søn. 22. april  Topptur til Geithaugen Fottur Kvelden før Ida og John Ola Tollefsrud

Søn. 29. april  Gårdsbesøk Fottur og lek Kvelden før Anne Britt Skretteberg

Søn. 6. mai  Tur til NSBs steinbrudd på Grua Fottur Kvelden før Erlend S. Østby

Lør. 19. – man. 21. mai  Pinsepadling på Fjorda med to overnattinger i telt Kanotur 30. april Hallgeir Risenfald

Søn. 27. mai  Urban øyhopping for bondetamper Tur, lek, bading Fredagen før Victoria Gaarder

Søn 3. juni  Juvvandring opp bratte Mørkgonga til trolske Gyrihaugen Fottur Kvelden før Yvonne Bjerke

Lør. 9. – søn.10. juni  Overnattingstur til Korpeberget Ulike aktiviteter 6. juni Ida og John Ola Tollefsrud

Lør. 16. juni  Sommerfest for Barnas Turlag på Sagvollen Bading/Padling/Lek Torsdagen før Hallgeir Risenfald

Lør. 23. – søn. 24. juni  Overnattingstur til Hvaler Aktiviteter i fjæra 8. juni Anne Britt Skretteberg

Fre. 10. – søn. 12. aug.  Tøffingtur til Galdhøpiggen med to overnattinger Fottur/Telttur 15. juli Hallgeir Risenfald

Søn. 19. aug.  Friluftsteater på Hadeland Folkemuseum: Bronsebukkene Fottur/Forestilling  Frank Ekern

Søn. 26. aug.  Topptur til Bjørgeseterfjellet Fottur Kvelden før Hilde Williamsen

Lør. 1. sept.  Jubileumshelg. Kom deg ut-dagen: 

  Tur og aktiviteter i Gran

  Høstfest ved Ognilla, Gran østås 

Søn. 9. sept . Topptur til Skjerveknatten Fottur Kvelden før Jøran Elisabet Lund

Søn. 16. sept.  Søndagstur til Ormputten Fottur Kvelden før Ida og John Ola Tollefsrud

Søn. 23. sept . Piperrunden og topptur til Paradiskollen Fottur Kvelden før Nina Ahtiainen

Søn. 7. okt.  Kultursti på Grua Fottur Kvelden før Victoria Gaarder

Søn. 14. okt.  Tur til Fjellsjøkampen Fottur Kvelden før Hallgeir Risenfald

Søn. 21. okt.  Lommelykttur til Sølvsberget Fottur Kvelden før Manja Kornfeld

Søn. 4. nov.  Tur til Brandbukampen Fottur Kvelden før Hallgeir Risenfald

Lør. 24. eller søn. 25. nov. Juleverksted Lage julepynt og gaver Onsdagen før Yvonne Bjerke

Søn. 2. des.  Nissefest Nissing Torsdagen før Jøran Elisabet Lund

Tir. 25. des.  Romjulsskøyting på Stoltpipereren Skøytetur Dagen før Theodor Bjerke Næss

Aktiviteter og fottur/ 

trilletur i Gran

Fest og ev. overnatting

Ole P. Hval

 

Hallgeir Risenfald
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Ukedag/Dato  Tittel: Aktivitet Påmelding Ansvarlig

Man. 1. jan.  Nyttårs-skøytetur på Harestuvannet Skøytetur  Theodor Bjerke Næss

Lør. 6. – søn. 7. jan.  Skøytetur med overnatting på Katnosdammen Skøytetur 3. januar Yvonne Bjerke

Søn. 4. feb  Kom deg ut-dagen på Brovoll Ski/aking/Multigøy  Yvonne Bjerke 

Søn. 11. feb  Skitur til Småtjern Naturbarnehage Ski/aking Kvelden før Erlend S. Østby

Søn. 18. feb  Aking og ski på Lygna Aking Kvelden før Anne Britt Skretteberg

Søn. 15. april  Teatertur med FABU: Trollmannen fra Oz Tur og forestilling 12. april Frank Ekern

Søn. 22. april  Topptur til Geithaugen Fottur Kvelden før Ida og John Ola Tollefsrud

Søn. 29. april  Gårdsbesøk Fottur og lek Kvelden før Anne Britt Skretteberg

Søn. 6. mai  Tur til NSBs steinbrudd på Grua Fottur Kvelden før Erlend S. Østby

Lør. 19. – man. 21. mai  Pinsepadling på Fjorda med to overnattinger i telt Kanotur 30. april Hallgeir Risenfald

Søn. 27. mai  Urban øyhopping for bondetamper Tur, lek, bading Fredagen før Victoria Gaarder

Søn 3. juni  Juvvandring opp bratte Mørkgonga til trolske Gyrihaugen Fottur Kvelden før Yvonne Bjerke

Lør. 9. – søn.10. juni  Overnattingstur til Korpeberget Ulike aktiviteter 6. juni Ida og John Ola Tollefsrud

Lør. 16. juni  Sommerfest for Barnas Turlag på Sagvollen Bading/Padling/Lek Torsdagen før Hallgeir Risenfald

Lør. 23. – søn. 24. juni  Overnattingstur til Hvaler Aktiviteter i fjæra 8. juni Anne Britt Skretteberg

Fre. 10. – søn. 12. aug.  Tøffingtur til Galdhøpiggen med to overnattinger Fottur/Telttur 15. juli Hallgeir Risenfald

Søn. 19. aug.  Friluftsteater på Hadeland Folkemuseum: Bronsebukkene Fottur/Forestilling  Frank Ekern

Søn. 26. aug.  Topptur til Bjørgeseterfjellet Fottur Kvelden før Hilde Williamsen

Lør. 1. sept.  Jubileumshelg. Kom deg ut-dagen: 

  Tur og aktiviteter i Gran

  Høstfest ved Ognilla, Gran østås 

Søn. 9. sept . Topptur til Skjerveknatten Fottur Kvelden før Jøran Elisabet Lund

Søn. 16. sept.  Søndagstur til Ormputten Fottur Kvelden før Ida og John Ola Tollefsrud

Søn. 23. sept . Piperrunden og topptur til Paradiskollen Fottur Kvelden før Nina Ahtiainen

Søn. 7. okt.  Kultursti på Grua Fottur Kvelden før Victoria Gaarder

Søn. 14. okt.  Tur til Fjellsjøkampen Fottur Kvelden før Hallgeir Risenfald

Søn. 21. okt.  Lommelykttur til Sølvsberget Fottur Kvelden før Manja Kornfeld

Søn. 4. nov.  Tur til Brandbukampen Fottur Kvelden før Hallgeir Risenfald

Lør. 24. eller søn. 25. nov. Juleverksted Lage julepynt og gaver Onsdagen før Yvonne Bjerke

Søn. 2. des.  Nissefest Nissing Torsdagen før Jøran Elisabet Lund

Tir. 25. des.  Romjulsskøyting på Stoltpipereren Skøytetur Dagen før Theodor Bjerke Næss

Til Topps 2018 – 2020 

I forbindelse med jubileumsåret for DNT, starter vi 
opp en ny ”Til Topps” med femten topper som skal 
besøkes sommer og vinter. 

Samme opplegg ble brukt i perioden 2004 til 2007 
med stor deltakelse. Den gang ble det brukt mer-
ketenger og turkasser med besøksbok som regis-
trering. Dette krever mye ettersyn og kontroll, så 
denne gang satser vi digitalt. Det betyr at alle som 
vil være med må ha en smarttelefon og laste ned 
appen sjekkUT fra DNT, og bruke denne til regis-
trering.

SjekkUT lastes ned gratis fra Appstore eller Google 
Play, og du trenger ikke være medlem i DNT for å 
benytte den. 

DNT Hadeland legger inn koordinater for alle de 
femten toppene i et register, turgåeren registrerer 
seg på toppen og data går inn i en database.  
Der har vi oversikt over hvem og når noen har 
besøkt stedet. 

Selv uten mobildekning skal dette virke. GPS  
registrerer koordinater uavhengig av mobilnettet, 

og disse legges inn i systemet når mobilen kommer 
til et dekningsområde. Vi satser på en orientering 

på vintermøtet den 24. januar 2018, og så kan alle 
starte opp dagen etter.  For de som ønsker, blir det 
også en reprise etter årsmøtet i mars. Det er mange 
topper, og målstrek blir 1. september 2020.

På høstmøtet 2020 vil det bli premiering for de 
som har tatt alle turene både sommer og vinter, og 
til de som bare har sommerturene. Alle vil da ha 
litt over to vintersesonger og tre sommersesonger 
til registrering. Vinterbesøk må gjøres mellom 1. 
desember og 1. april.

Litt av hvert

Opptur 2017. Foto:  Amund Bø.

 Opptur 2017.  Foto: Amund Bø.
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Mitt favoritt-tre 
Vi har stilt tre personer spørsmål om de har et  
favoritt-tre. 

1. Har du et favoritt-tre, og i så fall hva slags tre 
er det?
2. Hvor er treet?
3. Hva er det som gjør dette treet så spesielt for 
deg?

Hanne Laugsand Evensen:
Egentlig synes jeg det er vanskelig bare å fortelle 
om ett tre. Det er så mange fine trær der ute som 
er med på å fortelle en historie for den som vil 
lytte!
Treet jeg vil fortelle om denne gangen, er et furutre 
som står på Stormyra på Øståsen nær myrkanten. 
Likevel på en slags «øy» i alt det våte rundt. Det 
har fått to skilt som forteller en sterk historie fra 
siste verdenskrig som utspant seg her på denne 
myra. Dette gjør denne plas-
sen veldig spesiell med denne 
sterke bakgrunnshistorien. Må 
alltid gå innom dette treet på 
mine turvandringer når jeg er i 
dette området.
Det står så fritt der ute på 
myra, men det er ikke langt til 
nærmeste nabo. Det er ennå et 
ungt tre. Har fulgt det fra det 
var en bitteliten busk. Det stod 
ei større furu ved siden av det 
tidligere med disse viktige skil-
tene på. Det ble sykt og visnet 
bort. Da det skjedde, fikk dette 
unge treet disse skiltene festet 
på seg. 

Thomas Sanger-Elnaes:
Helt generelt vil jeg si at favoritt-treet mitt er 
bjørka. Grunnene til det er mange, men når snøen 
slipper taket fra trestammen i april, er sanking av 
bjørkesevjen en måte å ønske de varmere årstidene 
velkommen på. Sevjen er en flott råvare, med en 
rekke bruksområder og bjørka tar ikke skade av 
sevjesanking.
Min favorittbjørk heter Lobjørka og kan skues i ensom 
majestet på den siste kollen der hvor Nordmarka stu-
per ned i Kalvsjøtjernets vestre bredde. For oss som 
bor på Kalvsjø er Lobjørka et landemerke.

Lobjørka på kollen bidrar til å gi Kalvsjø en unik 
atmosfære og stemning, og den er godt synlig fra 
store deler av Kalvsjø. Der hilser den med svaiende 
lianer velkommen til ferdende både øst og vest 
langs Randsfjordlinna. Under den tidlige solned-
gangen i de sene høstmånedene står Lobjørka i 
svart silhuett mot en branngul himmel. Da  
parkerer folk bilene langs veien og fomler etter 
mobiltelefon og kamera for å dokumentere det 
dramatiske landskapsbildet. Vel verdt er turen opp 
til bjørka, hvor grunneier har satt ut en hvilebenk. 
Her får du en fantastisk utsikt over det timeglass-
formede Kalvsjøtjernet og omegn med de skog- 
kledde Hadelandsåsene i bakgrunnen.  
Husk kaffe og litt å bite i.

Marit Carlsen Skoglund:
Jeg har ikke bare ett favoritt-tre, men jeg velger 
meg ett nå til denne lille spalten! Og det er helt 
klart at det er den ”verdensberømte” bjørka på 
Bjørgeseterfjellet. I hvert fall berømt for oss! 
Hva som gjør det spesielt for meg? Jo, at det står 
der det står uten egentlig å bli noe særlig større. 
Men hvorfor være stor 
når man er lykkelig som 
liten? Jeg har mange 
turer hit i løpet av året, 
og nyter alt jeg ser! Det 
er en fantastisk utsikt 
på toppen der og! 607 
meter over havet.

Bli gjerne med meg dit!
    

Hannes tre. Foto: Selfie.

Marit foran bjørka på Bjørge-
seterfjellet. Foto: Selfie

Thomas foran Lobjørka. Foto: Selfie.
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Historien om Bjørka
Oppi skauen nord i Nordmarka står Bjørka. For 
flere år tilbake var a så uheldig at hu datt om kull i 
en sterk vind som feide over området. En skulle tru 
at det var det siste vi hørte om Bjørka, men så er 
ikke tilfelle.

Da Bjørka datt, var a i sin beste ungdom. Hu var 
fortsatt så fleksibel at hu egentlig vart litt overraska 
over at vinden feide a over ende, men det gjorde 
den. Deler av stammen hennes knakk sånn omtrent 
meteren opp fra bakken. Hu forsøkte forgjeves å 
rette seg opp … igjen og igjen, men ikke noe nytta. 
Bjørka lå der i lyngen og så at de andre trea rundt a 
stolt vendte toppen mot himmelen og sola. «Det er 
der oppe je sku’ ha vøri», tenkte a. «Men det er her 
nede je er». 

Ei stund syntes hu livet var ganske urettferdig. 
Rundt a sto det flere gamle, digre, granbusker – sta 
og steile. «Åffer sku akkurat je bli tatt av denna 
vindkula, je som var så fleksibel, når dessa steile 
kara bare står der?» Hu syntes litt synd på seg 
sjøl der a låg. «Kanskje det hadde vøri bære om je 
hadde dødd i stormen den gongen», sa a til seg sjøl. 
Men akk, i både røtter, stamme og greiner kjente a 
livpusten strømme. Det var egentlig ikke til å holde 
ut.  Mens a låg der og gremme seg, la a merke til ei 
ung granbuske som prøvde å laga seg et liv rett ved 
sida av. Fysst blei a litt amper – Åffer skulle denne 
grana elge seg inn på plassen hennes, og slenge den 
stolte ungdommen sin rett i fleisen på a? 

«Du stjæler alt lyset mitt», sa a til Grana. Grana så 
seg forundre omkring, og skjønte ikke fysst å stem-
ma kom frå. «Hva behager?», spørte Grana. «Du 
stjæler alt lyset mitt», gjentok Bjørka. Da oppdaga 
Grana Bjørka som lå oppi lyngen. «Beklager», sa 
a – «je såg deg ikke, og nå er det litt seint å fløtte 
på meg». «Hvis du vil, kan je prøve å vokse sånn 
at lyset kommer til for deg, så kanskje vi kan holde 
hverandre med selskap her blant alle gamlinga?» 

Bjørka svara ikke med en gong, hu var ganske over-
raska når sant skulle sies. Det var fysste gongen 
noen hadde tilbudt seg å gjøre seg umake for a, 
samtidig var a litt fornærma over at a ikke var blitt 
lagt merke til med én gang. 

«Vil du virkelig det, vokse sånn at lyset fortsatt 
treffer meg?» Grana så ned på Bjørka: «Ja – klart 
det. Ingen grunn til at alle må bli sånn som dissa 
kara rundt her. Går vel an å skape seg sitt eget liv?» 
Bjørka ble målløs. Det hadde a aldri tenkt på! Hu 
bynte å kjenne etter på livet som fortsatt strømma 
gjennom røttene, stammen og flere av greinene. 
«Der», sa a til seg sjøl – «akkurat der». Det var 
ei grein som satt sånn til at lyset gjennom flere år 
hadde kømmi til, og greina hadde utvikla seg godt. 
Bjørka hadde egentlig aldri lagt spesielt godt merke 
til a, for hu hadde gremma seg sånn over å ligge 
i lyngen. Nå da hu var blitt oppmerksom på det 
potensialet som greina kunne væra, så begynte hu 
å konsentrere all sin styrke og energi om nettopp 
denne greina. Det var som å få ny meining med 
livet nå da hu igjen følte at hu hadde et mål å jobbe 
mot. Noe hu kanskje kunne få til! 

Åra gikk og Bjørka og unggrana holdt sammen. 
Grana gjorde som hu hadde lova, og Bjørka fortsat-
te å sende livet sitt inn i greina. I dag står dom der, 
side om side, rett ved stien. Grana litt småpjusk og 
vid. Bjørka med ei grein som har blitt en ny stam-
me. Begge strutter mot lyset og gleder seg over et 
liv med hverandre.

Bente Holm Svenbalrud 

Her er Bjørka! Foto: Bente Holm Svenbalrud.
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Tur med snert i
Hva i all verden er en tur med snert i? Det var det 
første jeg måtte gruble over da jeg ble bedt om å 
fortelle om, ja nettopp, en tur med snert i.

Jeg googlet og fant ikke mindre enn 37 synonymer 
for ordet snert; alt fra allusjon til ymt i alfabetisk 
rekkefølge, men også eselspark og stikkpille! Dette 
ledet meg til flere spørsmål: Hva i all verden er en 
allusjon? Jo - «En allusjon er en hentydning til en 
annen kjent tekst eller hendelse – og kan være et 
delvis skjult sitat. Det er vanlig å bruke allusjoner 
til Bibelen.» Ja vel, ja. Jeg var like langt.

Da må det være en litt spesiell tur, tenkte jeg. 
Kanskje med noen uforutsette, kanskje ubehagelige 
opplevelser? Litt pussige, overraskende hendelser 
underveis? Hm... Av alle mine hundretalls turer 
kom jeg ikke på en.

Forresten - hva med den gangen jeg gikk og fikk 
en betennelse i ankelen på grunn av nye, vonde 
støvler? Sigrid og jeg gikk i fjellet og hadde kommet 
oss til Memurubu, jeg med grisevond ankel. Været 
var varmt og strålende. Det var da forbasket å avstå 
fra turen over Besseggen som jeg aldri hadde gått 
før. Løsningen var mine utgåtte hvite tennissko 
som jeg hadde med som tøfler. Så der gikk jeg over 
Besseggen i bikini og hvite, blankslitte sko. Brøt vel 
samtlige fjellvettregler, men regler er til for å  
bryteshar jeg hørt. Fin tur! Jeg klagde på støvlen  
og fikk nye.

Eller kanskje denne: Jeg hadde meldt meg på 
«Josten på langs» sammen med ei venninne. En 
stund før vi skulle dra ringte hun og måtte inn-
rømme at hun overraskende (!) hadde blitt gravid. 
Hun måtte avstå fra turen. Derfor allierte jeg meg 
med en fyr fra Oslo som jeg ikke kjente, for å kjøre 
sammen og dele telt. Vi var som et gammelt, surt 
ektepar som gikk hverandre på nervene fra første 
stund. Kjempekoselig! 

Om jeg ikke hadde tung nok sekk fra før, (hadde 
vel mat for minst en uke, ikke for tre dager) ble vi 
pålesset en haug med tau og greier så jeg omtrent 
knelte. Dette lovet bra. Jeg ble fort hengende etter 
og måtte innse at her hadde jeg tatt meg vann over 
hodet, så til de grader. Været var ikke på vår side 
heller, faktisk så dårlig at turen måtte avkortes. 
Selvfølgelig må man på do av og til. Jeg måtte på 
Høgste Breakulen. Å tisse i sterk motvind anbefales 
ikke, for å si det sånn. 

Midt oppe på platået befant jeg med plutselig helt 
alene midt i tåkehavet. Herregud for en følelse! 
Heldigvis lettet det etter en evighet, som sikkert 
bare var noen få minutter, og der så jeg mine 
turvenner (?) langt foran og i en annen retning. 
Gråtkvalt nærmest bønnfalt jeg den ene turlederen 
om å passe på meg resten av turen, og det skal han 
ha, han vek ikke fra meg. Kan du ane en allusjon til 
Bibelen her? 

På turen ned igjen svingte de andre seg elegant 
i lette telemarkssvinger, mens jeg datt og datt. 
Endelig var vi ferdige med breen og kunne ta av oss 
skiene og gå de siste kilometerne på en bratt sti. Jeg 
hadde de verste gnagsårene jeg noen gang har hatt. 
Ja, er det ikke det ene så er det det andre. 

Heldigvis var det en annen jente som var nesten 
like sliten som meg, så vi slo følge. Vi kronglet oss 
nedover i bjørkekrattet med ski og staver sprikende 
i alle retninger. Vi lo hele veien ned – på grunn av, 
eller til tross for smerte og utmattelse.

Turen ble avsluttet med et lystig måltid nede i 
dalen. Der var det noen lokale spøkefugler som ga 
turen nytt navn, nemlig «Josten på måfå». 

Tror jeg må bryte en regel her også: Nei, det var 
ikke en fin tur.

Ruth Inger Braanaas

Tåka kan komme fort på fjellet. Foto: Inger Torunn Østen.
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Ny hytte 
På høstmøtet 2017 hadde vi besøk av to represen-
tanter fra DNT Ringerike som ga gode råd og tips 
omkring etablering av hytte.

Med ny giv jobber vi nå videre med planer om ei 
hytte ved Toppåstjern, nord i Gran kommune. Vi 
har god kontakt med grunneier og det skal avhol-
des et møte med byggesaksavdelingen i Gran kom-
mune. Foreløpige planer er ei åtte sengs hytte for 
vandrere langs Jotunheimstien, og selvsagt for alle 
andre turgåere.

Utsiktstårn på Lushaugen
Selv om Lushaugen ligger på 812 meter over havet, 
står granskogen høy og tett på toppen. Tenk hvor 
fint det hadde vært å få etablert et tårn som rager 
over tretoppene og med utsyn til alle kanter?

Vi jobber sammen med Brandbu og Tingelstad 
Almenning, og andre, om å få til et slikt tårn. Det 
har tidligere stått et branntårn på Lushaugen, så 
dette blir egentlig bare en gjenoppbygging av tidli-
gere byggverk.

Turer for andre
Også i 2017 ble Opptur for åttendeklassinger 
gjennomført i Gran og Lunner. I Gran gikk de til 
Sølvsberget, og i Lunner var Solobservatoriet målet.

Barnas Turlag gjennomførte barnehagemarsjen 
med stor deltakelse.

Fra DNTs landsmøte med  
hengekøyer
DNTs landsmøte 2017 ble holdt i Kristiansand i 
juni. Som vanlig et hyggelig og nyttig møte hvor 
mange temaer og utfordringer ble gjennomgått.
DNT Hadeland var representert med fem styre-
medlemmer.

Norsk Tipping utfordret deltakerne til å komme 
med gode forslag til fremme av friluftslivet.
Mange kreative forslag ble vurdert av en jury, og 
det var svært hyggelig da DNT Hadeland/Barnas 
Turlag ble en av vinnerne. Yvonne Bjerke leverte 
et forslag om innkjøp av hengekøyer til Barnas 
Turlag. Juryen likte tydeligvis tanken på barn, som 
i sine oppspente hengekøyer mellom buskeleggene, 
kunne ligge og kikke opp på stjernene. Dermed 
ble det en sjekk på kr. 10.000,- fra Norsk Tipping. 
Hengekøyer er innkjøpt og tatt i bruk med stor glede.

Utvalg/komitéarbeid
Våre utvalg/komitéer er ganske selvgående, og  
ordner opp. Hyttekomitéen holder hytta på 
Sagvollen i orden. De har i år montert ny ovn, 
sørget for innlåsing av batteriene til solcellean- 
legget og holder stokkmaurene borte. Ruteutvalget 
holder stiene oppe og merket. Det har vært spe-
siell innsats på deler av Jotunheimstien i 2017. 
Turprogrammet du holder i hånda er et resultat av 
innsats fra turkomitéen og redaksjonskomitéen.

Nytt fra styret

Styret på landsmøtet. Foto: Ukjent.
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Flerkulturell skidag  
på Sagvollen
DNT Hadeland fikk en hyggelig forespørsel, fra 
Voksenopplæringen i Lunner, om vi kunne være 
med og arrangere en skidag for unge innvan-
drere. Styret i DNT Hadeland syntes dette var 
et svært godt forslag, og vi stilte med transport, 
varm hytte, mat og fem skiguider. Det var bare 
positive svar å få da vi etterlyste medhjelpere. 

Den 22. mars 2017 ble det arrangert en  
flerkulturell skidag på Sagvollen i strålende vær. 

Med buss ankom 31 elever og 3 lærere, ski og  
støvler. Det var litt ymse utstyr som var samlet inn, 
men ingen der led av utstyrshysteri. Etter klargjø-
ring og smøring av ski, la alle ut på tur i retning 
Steinsjøen. Man kan trygt si at ferdighetene sprikte 
noe, men innsatsen skal alle ha for. 

Det ble observert gode forsøk på skøyting på 
Steinsjøen, men fiskebeintråkking opp motbakker 
var vanskelig. Likevel, med godt humør og pågangs-
mot ble denne, for de fleste, noe merkelige form 
for friluftsliv testet ut.

Etter endt skitur ble det servert solbærsaft og brød-
mat. Appetitten var stor. En hyggelig dag hvor vi 
håper resultatet kan bli at vi møter noen av elevene 
igjen ute i løypenettet. 

Skiglede på Steinsjøen. Foto: Amund Bø.

Ungdommelig pågangsmot. Foto:  Amund Bø.
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Skitur til Tverrsjøstallen. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Møter og kurs

Vintermøte  
Onsdag 24. januar kl. 19.00 på Braastad gård.
Presentasjon av nytt turprogram.

Årsmøte  
Onsdag 21. februar kl. 19.00 på Hadeland  
Gjestegård.
Se annonse i Hadeland og på nettsidene våre.

Ambassadørkurs 
Torsdag 12. april kl. 18.00 på Gran Idrettspark.
Har du lyst til å lære mer om DNT? Enten du øn-
sker å bli turleder, bidra på dugnad eller bare er litt 
nysgjerrig, så er dette kurset for deg. 
Ambassadørkurs er første trinn av DNTs utdanning 
av turledere. Kurset er på ca. 3 timer og er bereg-
net på turledere, tillitsvalgte og andre som vil bli 
bedre kjent med Den norske Turistforening og DNT 
Hadeland. 
Påmelding til kursleder Ole P. Hval, tlf. 907 76 811 
innen 4. april.

Nærlederkurs  
Torsdag 19. april kl. 18.00, oppmøte Gran Idrettspark.

Nærturlederkurset er et praktisk kurs som kvali-
fiserer til å lede dagsturer i nærområder av der du 
bor. 
Opptakskrav: DNT medlem og ha deltatt på DNTs 
ambassadørkurs.
Påmelding til kursleder Ole P. Hval, tlf. 907 76 811 
innen 11. april.

Høstmøte  
Onsdag 26. september 
Se annonse i Hadeland og på nettsidene våre.

Rakfisklag  
Fredag 2. november på Marienlyst.
Det lønner seg å gjøre en innsats for turlaget! 
Tillitsvalgte, dugnadsfolk og turledere blir invitert 
til årets store happening. Invitasjon blir sendt ut til 
enkelte.

Vintermøte 2019 
Onsdag 23. januar
Se annonse i Hadeland og på nettsidene våre.
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