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VelkOMMen Til TURåReT 2015!
DNT Gudbrandsdalen presenterer med dette eit rikhaldig og 
variert turprogram for året 2015. Her er alt frå dei tøffaste 
utfordringane til koselege rusleturar. Vi veit at medlemmane 
våre og turfolket ellers i Gudbrandsdalen har ulike turønskjer og 
behov. Dette ut frå interesser, kor i livsløpet vi er, fysisk kapasitet 
og helsetilstand, om vi har med oss barn på tur, osv. Det å kome 
seg ut, på kort eller lang tur, høgt til fjells eller nede i låglandet, 
er uansett av stor verdi både for den fysiske og psykiske helsa vår.
 Nytt i turprogrammet i år er det som vert kalla «Kvardags-
turar». Tilbodet omfattar både turar i nærmiljøet og turar som 
tek sikte å på samle deltakarar frå eit større område. Meir 
informasjon om «Kvardagsturane» finn du inne i programmet. 
Ei anna spennande nyheit er vandreturar utanlands.
 Da eg vart spurt om å skrive nokre ord som innleiing til 
turprorgrammet for 2015, trur eg nok at styret var klar over at 
det ville kome nokre ord om tilrettelegging, skilting og merking 
av stigar. I DNT Gudbrandsdalen sitt område er vi så heldige at 
vi i fjellet har eit omfattende nett av T merka stigar og likeeins 
overnattingstilbod i form av mange DNT-hytter. Dette i 
hovudsak gjennom DNT Oslo si mangeårige verksemd i 
Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell. I dei vel 8 åra som DNT 
Gudbrandsdalen har eksistert har hovudinnsatsen konsentrert 
seg om å lage gode og omfattande turprogram. I mindre grad har 
ein hatt tilrettelegging i form av skilting og merking på 
programmet. Eit unnatak er Peer Gynt stigen som går fra 
Skeikampen og Kvitfjell i sør og aust, til Espedalen i nordvest, 
der den er knytt til stignettet til DNT Oslo inn mot Jotunheimen 

og Gausdal vestfjell. Frå Peer Gynt stigen på Gålå er det også 
T-merka stig ned til Harpefoss, og det er arbeid i gang for å 
kunne merke vidare på austsida av Gudbrandsdalen. Målet er å 
få tilknytning til DNT stigen gjennom Rondane frå Hjerkinn 
mot Lillehammer og på den måten knyte saman DNT stignetta 
på vestsida og austsida av Gudbrandsdalen 
 Eg vil tru at den viktigaste innsatsen til DNT Gudbrandsdalen 
når det gjeld merking og tilrettelegging, vil ligge i nærturom-
råda. I dette arbeidet står ikkje DNT-Gudbrandsdalen åleine. Det 
er mange som er aktive når det gjeld tilrettelegging for 
turaktivitetar. Samarbeid med lokale turgrupper, idrettslag, 
velforeningar, kommunale initiativ som f.eks. Fysak-tiltak, vil 
vere nyttig for å få eit så breidt engasjement og eigarskap som 
mogleg bak tiltaka. Det er i stor grad blitt slik at folk ønskjer god 
tilrettelegging i form av skilting og merking også i nærturom-
råda. Dei raude T’ane er for mange symbolet på ein trygg tur. 
Men også andre måter å merke på duger.
 Det er viktig å hugse at før tilretteleggingstiltak vert set i gang, 
så må ein avklare tiltaka med grunneigarar/grunneigarorganisa-
sjonar. Ein bør også følgje dei nasjonale normene for skilting og 
merking. Desse finn ein ved å søke på nettet etter «Merkehånd-
boka». DNT Gudbrandsdalen kan og skaffe boka om det er 
ønskjeleg. T-merking skal godkjennast av DNT. 
 Lykke til med arbeidet og godt turår 2015!

Helsing Kristen Brendhaugen
Leiar, stiggruppa i DNT Gudbrandsdalen

Fra UT-dagen på Gålå i 2014. Kristen med Peer Gynt Marit Breivik, generalsekretær i DNT Nils Øveraas

Forsidebilde: På tur opp Råstu
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JAnUAR
 
2015 eR FRilUFTliVeTS åR
Kronprins Haakon er høy beskytter av Friluftslivets år 
2015, og vil foreta den offisielle åpningen i Tøyenpar-
ken 13. januar.
 Visste du at åpningen av Friluftslivets år går over et 
helt døgn,under navnet «24 timer i friluft ?» Kanskje 
vil du også ta utfordingen, og ta en natt i naturen som 
en del av åpningsdøgnet ? Ta bilde og send inn til DNT 
Gudbrandsdalens facebookside eller instagram. 
 DNT Gudbrandsdalen markerer spesielt friluftsli-
vets år med en 7-fjellstur den 11. juli. 

lørdag 24. januar
nåRkAMPen-AAnekRe
Løssnø «brøkkja»-kjøring og skitur. Fjellski/telemark-
ski, eventuelt med skifeller. Gjennom skog og li – 
utenfor løypa vi kjører på ski. Vel framme på Aanekre 
setter vi fra oss ski og drikker kakao ved peisen og 
skrøner om hvem som var best. Vi avslutter med 
«revskrok» på kjøkkengolvet.
Turkoordinator: Marita Aanekre, tlf. 905 10 068. 
Frammøte: På Aanekre gard, Hundorp kl. 12:00. 
Kart: Turkart Peer Gynts Rike 

lørdag 24. januar 2015
HJeRkinn/GRØnBAkken 
Vi kjører innover til Hjerkinn eller Grønbakken. Været 
og snøforholdene avgjør hvor vi går. Vi holder oss i 
området rundt Kolla/Stropelsjødalen.
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen torsdag 22. januar. 
Frammøte: Statoil Dombås kl. 09:00. 
Kart: Hjerkinn 1519 III, Snøhetta 1519 IV

Hjerkinn-Grønbakken, Kaldsvellsjøen
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FeBRUAR
Søndag 1. februar  
TUR Til iS-SlOTTene, VinSTRAelVA
Dersom det er mye is i vinter, er det en fantastisk tur 
ned til jettegrytene i Vinstraelva. Det er ikke langt å gå, 
men bratt opp og ned. Man må ha god balanse og 
kunne gå der det er litt ulendt, men ellers kan alle 
være med. Fint for barn sammen med voksne! Varer 
omtrent 2 timer. DNT Gudbrandsdalen spanderer 
pølser ved punktet der vi snur nede i isslottene.
Turkoordinator: Ingrid Agøy og Jo Engum,  
tlf. 971 24 895 / 926 84 313.
Påmelding: Dagen før.
Frammøte: Peer Gynt-senteret kl. 12:00. 
Kart: 1718 II Vinstra

Søndag 15. februar
TRUGeTUR Til FORMOkAMPen, 1428 MOH
Vi møtes ved parkeringsplassen på Høvringen. Kjører 
felles til Lauvhaugen eller Putten Seter, avhengig av 
føreforhold. Videre til toppen på Formokampen. Trasé 
blir bestemt ut fra snøforhold. Det er siktskive på 
toppen og fin utsikt, man kan se mange topper i 

Rondane og Jotunheimen. Retur same vei. En enkel 
topp å nå. Jevn stigning. Ca 3,5–4,5 timer. Mulighet 
for å leie truger på fjellskolen på Høvringen.
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf. 468 44 481, 
Påmelding: Innen 14. februar
Frammøte: Parkeringsplassen på Høvringen kl. 10:00.
Kart: Turkart Rondane nord

lørdag 21. februar 
BAk GRØnSeTeRHØe
Vi kjører opp på Turrhaugen. Går bak Grønseterhøe, 
inn til Skredalægerbue og tar oss en runde i området. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen torsdag 19. februar. 
Frammøte: Statoil Dombås kl. 09:00. 
Kart: Dombås 1419 II, Snøhetta 1519 IV

Kom deg ut dagen ved Isslottene

Formokampen
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MARS 
Søndag 8. mars
SkiTUR lAnGS TROMSA, OM STORFAlleT OG 
Til iSkJØRkJA
Storfallet er et 30 meter høyt isdekket fossefall, videre 
8 km. etter elva til Iskjørkja ved Fåvang. Lett løype.  
Ca. 4 timers tur inkl. matpause ved den gamle 
fløterbua.
Turkoordinatorer: Lars Haugen, tlf. 971 48 107. 
Påmelding: Dagen før.
Frammøte: Ved Dalarampa kl.10:00.
Kart: Turkart Ringebu

lørdag 21. mars
SkiTUR Til HeiDAlSMUen (MUkAMPen)
Start på Breistulen, over Breijordet og går ryggen opp 
på toppen. Retur samme vei. 
Turkoordinatorer: Magnar Bratlien tlf. 916 62 041 og 
Helle Hovden tlf. 916 62 040.
Påmelding: Innen 20. mars.
Frammøte: Breistulen kl. 09:30.
Kart: Skåbu 1718 III

lørdag 21. mars 
einØVlinGSVATneT
Vi kjører inn til Hjerkinn. Går om utkikkspunktet, 
krysser Grisungdalen, og inn til Einøvlingsvatnet. 
Returen kan vi ta om Svånålægeret, og tilbake til 
Hjerkinn.
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
Påmelding: innen torsdag 19.mars 
Frammøte: Statoil Dombås kl. 09:00. 
Kart: Hjerkinn 1519 III, Snøhetta 1519 IV

lørdag 28. – søndag 29. mars.
TUR lAnGS TROll-lØYPA 
Turen starter på Venabygdsfjellet ved Venabu og følger 
Troll-løypa sørover til Nordseter. De første 25 km til 
Øksendalen går stort sett i snaufjell. Her er også løypas 
høyeste punkt ca 1050 moh. Fra Øksendalen går løypa 
i lett fjellterreng over myrer og vidder til Vetåbua DNT 
selvbetjeningshytte, ca 18 km. Her skal vi overnatte og 
vi lager felles middag fra proviantlageret. Dagen etter 
passerer vi Goppolen og Pellestova og avslutter på 
Nordseter, ca. 45 km. Terrenget er stort sett lett, over 
myrer og i fjellskog og forbi setergrender. Turen går 

Bak Grønseterhøe Heidalsmuen
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etter oppkjørte løyper, så det går fint med lett skiutstyr. 
Hele turen går mot sola, så husk solbriller og solkrem. 
Er vi heldige med været så en dette en fantastisk fin 
tur. Fra Nordseter tar vi buss eller taxi til Lillehammer 
og tog eller buss nordover.
Turkoordinator: Arnfinn Stubrud, tlf. 975 31 660. 
Påmelding: Innen 24. mars.
Frammmøte: Ringebu stasjon kl. 08:00.
Kart: Turkart Ringebu og Øyer/Lillehammer.

APRil
Søndag 12. april
SAUkAMPen På TRUGeR
Vi går på truger fra Øldalen til Saukampen. Turen tar 
ca. 4 timer. På skaren er det en lett tur, men i løs snø 
er det mer krevende. Passer ikke for små barn. 
Mulighet for å låne truger. 
Turkoordinatorer: Ingrid Agøy og Jo Engum,  
tlf. 971 24 895 / 926 84 313
Påmelding: Dagen før.
Frammøte: Ved Peer Gynt Senteret kl. 10:00.
Kart: Skåbu 1718 III

lørdag 18. april
SkiTUR – TVeRRåDAlSkYRkJA RUnDT
Skituren starter på 760 m.o.h på Sota sæter i Skjåk, vi 
følger Tverrådalen etter stikka løype før vi svinger av 
opp mot bandet på ca. 2000 m.o.h. Kjempefin 
nedkjøring. Turen tar ca. 6 timer og passer for alle som 
er vant med skiturer i høyfjellet. Blir arrangert kun ved 
fint vær. Middels krevende.
Turkoordinator: Torstein Åmodt, tlf. 907 54 788,
Påmelding: Innen 14. april.
Frammøte: Ved Sota Sæter kl. 09:00.
Kart: Skjåk

lørdag 18. og søndag 19. april 
HelGeTUR i leSJAFJelleT
Vi kjører opp Fjellvegen på Lesjaverk. Går til Vangsbue, 
og tar en hvil der. Og videre til Aursjøhytta med 
overnatting der. Returen tar vi samme veg, eller ned til 
Lesjaskog. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761
Påmelding: Innen torsdag 16. april. 
Frammøte: Coop Lesjaverk kl. 09:00. 
Kart: Aursjøen 1419 IV, Lesjaskog 1419 III

Tverrdalskyrkja rundt.
Foto: Erling Olai Hauge

Vetåbua, skitur Tolløypa, 
Foto: Arne Braaten



Mysubytta
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lørdag 25. april
UTe-TReninG, VinSTRA
DNT Gudbrandsdalen og Gry Korsletten (som driver 
Sterk og Smidig) har samarbeid om noen friske turer. 
Vi går enten på skogsstier eller reiser samlet opp på 
Sødorpfjellet. Flere ganger i løpet av turen blir det 
stopp med innlagt styrketrening. Vi bruker naturen 
som treningssal, her får du bedre kondisjon, styrket 
muskulatur og fine naturopplevelser som gir ro i kropp 
og sjel. Har du staver, så ta dem gjerne med.
Turkoordinator: Gry Korsletten, tlf. 922 50 868.
Frammøte: Parkeringa ved Sterk og Smidig, Vinstra 
kl. 11:30.
Kart: 1718 II Vinstra

MAi 
 
TRUGeTUR Til RASleTinD
En solskinnsdag i mai!  
(følg med på Facebook eller kontakt turkoordinator)

En kjempefin 2000 m topp, og med truger går det an å 
gå den bratte vegen opp og den sørlige noe slakere rute 
tilbake. Det er en lang trugetur, ca. 8 timer med flere 
matpauser underveis.
Turkoordinator: Ingrid Agøy og Jo Engum,  
tlf. 971 24 895 / 926 84 313.
Påmelding: Dagen før.
Frammøte: Statoil på Vinstra kl. 8.00.
Kart: Cappelens Jotunheimen, Turkart Jotunheimen 
Øst

Onsdag 6. mai 
TUR Til DAlSTJØnn  
Turen går opp til Einlia, videre via Støslia til Dalstjønn. 
Vi passerer så skytebanen, Bleikmyra og videre ned 
Svartberget. Det er en fin tur på gode skogstier i variert 
terreng. Vi regner med ca. 3–3,5 t
Turkoordinator: Haldis Skuterud, tlf. 957 05 776.
Frammøte: Krysset Byrevegen / Byrlykkevegen 
kl. 11:00.
Kart: 1718 II, Vinstra

Helgetur i Lesjafjellet

25. april starter Gry-turene

Rasletind i mai
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lørdag 9. og 30. mai
UTe-TReninG, VinSTRA
DNT Gudbrandsdalen og Gry Korsletten (som driver 
Sterk og Smidig) har samarbeid om noen friske turer. 
Vi går enten på skogsstier eller reiser samlet opp på 
Sødorpfjellet. Flere ganger i løpet av turen blir det 
stopp med innlagt styrketrening. Vi bruker naturen 
som treningssal, her får du bedre kondisjon, styrket 
muskulatur og fine naturopplevelser som gir ro i kropp 
og sjel. Har du staver, så ta dem gjerne med.
Turkoordinator: Gry Korsletten, tlf. 922 50 868.
Frammøte: Parkeringa ved Sterk og Smidig, Vinstra 
kl. 11:30.
Kart: 1718 II Vinstra

Søndag 10. mai
VåRSkiTUR Til RASleTinD
En enkel, men kjempefin 2000 m topp å gå opp på 
med ski. Kjøring ned igjen klarer alle fint.
Turkoordinator: Ole Bratlien, tlf. 958 76 482,
Påmelding: Innen 8. mai.
Frammøte: Valdresflya Vandrehjem kl. 10:30.
Kart: Cappelens Jotunheimen, Turkart Jotunheimen 
Øst

Søndag 17. mai
17. MAi-TUR Til GAlDHØPiGGen
Fellestur i samarbeid med Juvasshytta.
Turkoordinatorer: Anne Wangen tlf. 913 83 193 og 
Per Vole, 
Påmelding: Ingen
Frammøte: Juvasshytta kl. 10:00.
Kart: Galdhøpiggen 1518 II

Onsdag 20. mai
eTTeRMiDDAGSTUR lAnGS SkURDAlSåA 
 kUlTURSTi
Turen starter ved Harpefoss Oppvekstsenter og følger 
Skurdalsåa Kultursti opp til Vabrua. Her står det 
tilsammen 9 informasjonsskilt som forteller om 

betydningen elva Skurdalsåa har hatt for lokalsamfun-
net opp gjennom tida. Fra Vabrua går vi via den 
idylliske Krokjeilen tilbake til Harpefoss Oppvekst-
senter. Lett tur som passer for alle.
Turkoordinator: Gunn Marit Brenden tlf. 911 59 917 
og Guri Skurdal Tofte tlf. 480 26 504.
Frammøte: Harpefoss Oppvekstsenter kl. 18:00.
Kart: 2563 Per Gynts Rike

lørdag 23. mai til lørdag 30. mai
UkeSTUR MeD VAnDRinG På SØRVeST kReTA
Vi bor på en trivelig taverna i Paleochora med kort 
avstand til badestrand. Hver dag er det en guidet tur til 
natur- og kultursteder. Den lengste turen går gjennom 
Samariaravinen. Turguide Olaf Giverhaug har mange 
års erfaring som guide i området og er en hyppig gjest i 

Samariaravinen på Kreta
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denne koselige byen. Detaljert turinformasjon med dag 
til dag program, på www.dntgudbrandsdalen.no – tu-
rer og aktiviteter. Medlemmer i DNT Gudbrandsdalen 
har første prioritet, og det er ingen avgift for å delta. 
Turguide stiller opp på samme vilkår som turledere 
ellers. Maks deltakerantall 20. Deltakerliste blir sendt 
ut til deltakerne i forkant. 
Turkoordinator: Gitte Bertelsen, tlf. 975 38 167 / 
gitber56@gmail.com 
Spørsmål kan også rettes til Olaf Giverhaug,  
tlf. 412 26 871 / olaf.giverhaug@bbnett.no.
Påmelding: Innen 1. april, men første mann til mølla 
gjelder og flybillettene vil ganske sikkert gå opp i pris. 
Frammøte: Oslo Lufthavn, Gardemoen 
Kart: Kjøpes i Paleochora. 

JUni
Torsdag 4. juni
PeeR GYnT-STien FRA Gålå Til HARPeFOSS
Vi fyller opp nødvendig antall biler og kjører til Gålå, 
og går derfra over Baukholstulen ned Skurdalslia til 
Harpefoss. Der noen må kjøre opp til Gålå igjen for 
henting av biler. Varighet ca 3.5 timer.

Turkoordinatorer: Solveig og Kristen Brendhaugen  
tlf. 958 18 673.
Påmelding: Ingen
Frammøte: Ved P-plassen ved Harpefoss barneskole 
kl. 17.00.

lørdag 6. juni
klATRekURS i TROnOBeRGeT
Grunnleggende innføring i klatring og sikring. Vi lærer 
grunnleggende bruk av sele, tau, innbinding, toppfeste, 
rappelering og enkel klatring. Du behøver ikke 
klatreerfaring. Ta med eget utstyr om du har dette. 
Evt. så kan vi bistå med leie.
Turkoordinator: Thomas Brandt-Møller,  
tlf 481 28 663 eller e-post thomas@profix.dk. 
Påmelding: Innen 4. juni
Frammøte: Kl. 10:00 ved veien ved Tronoberget.
Kart: Lom

Onsdag 10. juni 
TUR OVeR HånåHOPPeT OG  
neDRe SØlJeRUSTA
Turen starter bratt opp til Hånåhoppet, derfra flater 
det ut og det blir lett å gå framover mot Søljerusta.  
Der går stien ganske bratt ned til Grind. Dette er en 
rundtur og vi kommer tilbake til der vi parkerer. Ta 
med niste og noe å drikke. Turen tar 3,5 timer med en 
kaffestopp.
Turkoordinator: Solveig Giverhaug tlf 909 16 571. 
Påmelding: Dagen før.
Frammøte: P-plassen ved Grind (avkjøring fra 
Skåbuv.) kl. 10.30.
Kart: 1718 II Vinstra eller last ned «Gamle Seter-råk» 
http://gamlesider.tormodskilag.no/?side=seterraak 

lørdag 13. – søndag 14. juni
PADleTUR På eSPeDAlSVATneT
Opplev dette vakre fjellområdet på en ny måte. Bare 
lyden av åra som skjærer gjennom vatnet, det gir en 
spesiell ro og du går i ett med naturen. Du kan padle i Hverdagstur forbi Hånåhoppet
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egen kajakk eller kano, eller leie kano. 50 kr i egenan-
del for leie av kano og utstyr. Overnatting i telt på 
Verksodden eller på Espedalen Fjellstue. Ordnes av 
den enkelte, men vi legger opp til å spise samlet lørdag 
kveld ved teltplassen. 
Turkoordinatorer: Ingrid Agøy og Jo Engum,  
tlf. 971 24 895 / 926 84 313
Påmelding: Dagen før.
Frammøte: Ved Peer Gynt Senteret kl. 10:00.
Kart: Norge-serien 10057 Espedalen

Søndag 14. juni 
TUR Til STORe RØGnVATneT
Vi kjører et lite stykke mot Skei og parkerer bilene. Går 
mot Røgnhøgda og store Røgnvatnet. Her er det 
idyllisk og fint for barna og leke.
Turkoordinator: Linda Moen og Frode Melgårdsha-
gen, tlf. 951 22 439.
Påmelding: Innen 14. juni.
Frammøte: Krysset nedenfor Fagerhøi kl. 11:00.
Kart: Turkart Peer Gynts Rike

ST. HAnS-FeiRinG – ODDen, FinnDAlen
Bål, sosialt samvær og grilling. Ta med grillmat og noe 
å sitta på. DNT Gudbrandsdalen serverer kaffe og 
biteti. Saft til barna. Samarbeid med Skogbygda og 
Skårvangen grendalag.
Frammøte: Odden fra kl. 19:00.
Kontakterson: Hans Spakrud tlf 901 09 326.
Påmelding: Ingen
Kart: Lom 1618 IV (og evt. Vågå 1618 I).
Dato blir annonsert i lokalavisene og på hjemmesiden.

Søndag 21. Juni.
TUR Til SVAnGkAMPen i FåVAnGFJelleT
Fra bommen tar vi til venstre og parkerer etter ca en 
km. Her starter turen. Vi går sti til Stulsåtjernet og 
følger bekken oppover. Etter hvert kommer vi til 
Oljehytta, der det tidligere ble brent einebærolje. 
Videre fortsetter vi til Svarttjernet, på høyre side av 
tjernet og langs sti til Svangkampen 1149 moh. Herfra 
er det fin utsikt i flere retninger. Vi følger sti ned til 
Rollstulen. Derfra følger vi råk/setervei til Mykleseter. 
Turen tar ca fire timer i lett og fint turterreng.
Turkoordinator: Arnfinn Stubrud, tlf 975 31 660. 
Påmelding: Innen 19. juni.
Frammmøte: Ved bommen på Mykleseter  
(Goppolveien) kl. 10.00.
Kart Turkart Ringebu

Onsdag 24. juni 2015
MeHØi På DOVReFJell HVeRDAGSTUR
Vi starter fra Furuhaugli, og følger råket opp på Mehøi. 
Retur samme veg. Hverdagstur i samarbeid med Dovre 
kommune om et folkehelseprosjekt. Turen er åpen for 
alle som er interessert.
Kontaktpersoner: Irene Amundgaard tlf.954 98 838 / 
Leena Kaarbø tlf. 908 10 738 / Wiggo Vasshaug 
Hansen tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen 23. juni.
Frammøte: Breidablikk kl. 10:00.
Kart: Hjerkinn 1519 III

Padletur på Espedalsvatnet
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Fredag 3. juli – søndag 5. juli
2000-MeTeR TOPPeR RUnDT OlAVSBU
Bestigning av 2000-metere i dette området har  
mange muligheter, og tidlig på sommeren har en 
fordel av å bruke snøfonnene på returen. Aktuelle 
topper er Skarddalstinden, Mjølkedalstinden,  
Snøholstinden ++
Turkoordinator: Lars Ivar Ulmo, tlf. 988 70 786, 
lars-i-u@onlie.no
Påmelding: Innen 29. juni.
Leirvassbu fredag 3. juli kl. 09.00.
Kart: Jotunheimen vest

lørdag 4. juli
SYkkelTUR RUnDT RinGVeien 19–25,  
DOVReFJell
De fleste veiene rundt Hjerkin skytefelt er i sin tid laget 
av Forsvaret i forbindelse med det nå nedlagte skytefel-
tet. Særlig er den drøyt 4,5 mil lange Ringveien en perle. 
Den er relativt kupert og når flere steder opp i drøyt 
1300 moh. Vi sykler fra Geitberget, Vålåsjøhø er det noe 
stigning deretter et variert terreng med svært mange 
utsiktspunkter, og området rundt. Videre over Rundhøa 
som er på 1336 h.m til Grisungene som er spesielt 
naturskjønt område. Videre rundt Buahøe og inn 
Grøndøl videre følger vi Grøna mot Maribu og deretter 
følger vi Svåne ut til vi er på Snøheim vegen. I dette 

lørdag 27. juni 
VAkkeRSTØYlen
Vi kjører inn Brøstdalen, og parkerer på Tunga. Følger 
råket langs Ulvådalsvatnet, og inn til Vakkerstøylen. 
Retur samme veg.
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen torsdag 25. juni.
Frammøte: Texaco Bjorli kl. 09:00.
Kart: Tordsvatnet 1319 II, Romsdalen 1319 I

JUli
Onsdag 1. juli  
kViTDAlen På DOVReFJell
Vi kjører til Hjerkinn og inn til Kvitdalen. Følger råket 
inn til Kvittjørnin, og tar en hvil der. Retur samme vei. 
Hverdagstur i samarbeid med Dovre kommune om et 
folkehelseprosjekt. Turen er åpen for alle som er 
interessert.
Kontaktpersoner: Irene Amundgaard tlf. 954 98 838 / 
Leena Kaarbø tlf. 908 10 738 / Wiggo Vasshaug 
Hansen tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen 30. juni.
Frammøte: Breidablikk kl. 10:00.
Kart: Dovrefjell/Knutshø 1:100 000

Vakkerstøylen 
Foto: Kjell-Peder Overvåg

Olavsbu
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området er det stor sannsynlighet for å se moskus.
Turkoordinator: Irene Amundgård tlf. 481 40 483.
Påmelding: Innen 2. juli.
Frammøte: Ved bommen til Snøheim kl. 10:00.
Kart: Hjerkinn 1519 III og Snøhetta 1519 IV

Onsdag 8. juli  
TUR Til TUnGA (TOFTeTUnGA) 
Vi kjører opp Dalsidevegen på Lesja, og inn til Reindøl. 
Vi går veien inn til Tunga. Tar en hvil der, og nyter 
utsikten mot Dombås. Retur samme veg. Hverdagstur i 
samarbeid med Dovre kommune om et folkehelsepro-
sjekt. Turen er åpen for alle som er interessert.
Kontaktpersoner: Irene Amundgaard tlf. 954 98 838 / 
Leena Kaarbø tlf. 908 10 738 / Wiggo Vasshaug 
Hansen tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen 7. juli.
Frammøte: Breidablikk kl. 10:00.
Kart: Dombås 1419 II

lørdag 11. juli  FRilUFTSliVeTS åR
7-FJellSTUR / 3-FJellSTUR FRA MYSUSeTeR 
Til kVAMSnYSeTRin.
Vi starter ved Tjønnbakkenpå Mysuseter. Går over 
Skjerellhøgda (1355 moh), Veslhøa (1328 moh), 
Skjerellfjellet (1502 moh), Nyseterhøgda (1414 moh), 
Søre Eldåkampen (1224 moh), Veslhøa (1127 moh)  
og Søre Geitberget (1202 moh) og ned til Kvams-
nysetrin.
 Det er mulighet til å ta en kortere tur om dette er 
ønskelig, etter Skjerellfjellet går man over Bløyvangen 
og ned ved Buåa til Kvamsnysetrin (3-fjellstur). Det 
blir satt opp buss fra Otta til Mysuseter og fra Kvam-
snysetrin tilbake til Otta.
Turkoordinatorer: Magnar Bratlien tlf. 916 62 041 el. 
Helle Hovden tlf. 916 62 240.
Påmelding: Innen 8. juli.
Frammøte: Ottatunet kl. 08:00.
Kart: Høvringen-Kvamsfjellet



Ser innover Steinbudalen.  
Denne utsikten får du på 7-fjellsturen.
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Onsdag 15. juli  
GAMle kOnGeVeGen  
FRA HUnDYRJU Til åTeiGen
Vi kjører opp til Hondyrju, og følger den gamle 
kongevegen over Hardbakken og ned til Åteigen.
Hverdagstur i samarbeid med Dovre kommune om et 
folkehelseprosjekt. Turen er åpen for alle som er 
interessert.
Kontaktpersoner: Irene Amundgaard tlf.954 98 838 / 
Leena Kaarbø tlf. 908 10 738 / Wiggo Vasshaug 
Hansen tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen 14. juli.
Frammøte: Breidablikk kl. 10:00.
Kart: Dombås 1419 II – Hjerkinn 1519 III

Onsdag 22. juli  
TUR Til ReinHeiM DnT-HYTTe  
i STROPelSJØDAlen
Vi kjører til Hjerkinn og tar første bussen inn til 
Snøheim. Følger råket over til Reinheim, og tar en hvil 
der. Retur samme veg. Hverdagstur i samarbeid med 
Dovre kommune om et folkehelseprosjekt. Turen er 
åpen for alle som er interessert.
Kontaktpersoner: Irene Amundgaard tlf. 954 98 838 / 
Leena Kaarbø tlf. 908 10 738 / Wiggo Vasshaug 
Hansen tlf. 997 03 761. 
Påmelding: Innen 21. juli.

Frammøte: Breidablikk kl. 07:00.
Kart: Snøhetta 1519 IV

lørdag 25. juli
RiDeTUR Til FinnBØlSHAUGen
Turen starter hos Peer-Gynt Rideleir på Slangen-Seter 
670 moh. De kan tilby snille hester som passer for alle. 
Turen går i rolig terreng, litt på stier og innimellom på 
Jotunheimvegen. Fra Jotunheimvegen og opp til 
Finnbølshaugen rir vi «bassengvegen», en vei som ble 
laget under Vinstrautbyggingen. Får etterhvert flott 
utsikt innover mot Sikkilsdalen og Jotunheimen. På 
toppen av Finnbølshaugen 1018 moh er det nydelig 
utsikt mot Langsua nasjonalpark. Turen tar ca. 3 timer. 
En liten forfriskning på vei opp. Se mer om  
Peer-Gynt Rideleir på www.slangen-seter.no eller  
ring 909 58 838. 
 For at både rytter og hest skal ha glede av turen er 
det satt et minimumskrav når det gjelder rideferdighe-
ter. Du må kunne «ri lett» i trav. Det er motbakker der 
du må kunne hjelpe hesten ved å stå i stigbøylen. Bør 
bruke sko med hæl og litt skaft, ikke joggesko. Må være 
fylt 12 år for å være med uten foresatte. Max. 14 
deltagere.
Påmelding: Helle Hovden, tlf. 916 62 040 innen 
mandag 20. juli.
Pris: For leie av hest og hjelm: Kr 300,- for DNT-med-
lemmer, kr 400,- for ikke medlemmer.

Ridetur til FinnbølshaugenVesttoppen Snøhetta
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Frammøte: Slangen Seter kl. 11:00.
Kart: Huldreheimen 

lørdag 25. juli 
VeSTTOPPen SnØHeTTA 
Vi møtes på Hjerkinn og tar første bussen inn til 
Snøheim. Vesttoppen (2253 moh.) er en alpin topp 
med liten plass på toppunktet. Den bestiges lett på sti 
som går på ryggen vest for kjelen, som ligger foran 
Snøhetta. Utsikten fra alle toppene er praktfull til nære 
naboer som bl.a. Svånåtindene, Larstind, Drugshø og 
Skredahø. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen, 
tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen torsdag 23. juli.
Frammøte: Hjerkinnhus kl. 08:15.
Kart: Snøhetta 1519 IV

Onsdag 29. juli 
GAMle kOnGeVeGen FRA  
GRØnBAkken OG MOT HJeRkinnSHØi
Vi kjører til Grønbakken, og følger den gamle kongeve-
gen mot Hjerkinnshøi. Retur samme veg, eller vi går 
ned til Hjerkinn Fjellstue. Hverdagstur i samarbeid 
med Dovre kommune om et folkehelseprosjekt. Turen 
er åpen for alle som er interessert.
Kontaktpersoner: Irene Amundgaard tlf. 954 98 838 / 
Leena Kaarbø tlf. 908 10 738 / Wiggo Vasshaug 
Hansen tlf. 997 03 761.

Påmelding: Innen 28. juli.
Frammøte: Breidablikk kl. 10:00.
Kart: Hjerkinn 1519 III – Snøhetta 1519 IV

Fredag 31. juli 
TUR Til PeeR GYnT HYTTA 
Vi kjører bil til Kampen. Lett terreng 4 km inn til hytta 
fra grensen til Nasjonalparken så dette er en tur som 
passer for alle. For den som ønsker det kan vi ta turen 
opp på Smiubelgen. Tur\retur fra hytta er beregnet til 
4,5 timer. 
Frammøte: For samordning av skyss til Kampen ved 
kirken på Selsverket kl. 10:30.
Turkoordinator: Ole Bratlien tlf. 958 76 482.
Påmelding: Innen 30. august.
Kart: Rondane nord

AUGUST
lørdag 1. august
PeeR GYnT-STien FRA FeFOR Til Gålå
Transport til Fefor. Tur fra Fefor tilbake til Borgen. 
Varighet ca 3 timer.
Turkoordinatorer: Solveig og Kristen Brendhaugen, 
tlf. 958 18 673 
Påmelding: Innen 30. juli
Frammøte: Borgen Amfi, foajeen kl. 11:00. (Du kan 
også møte fram ved Fefor Høgfjellshotell kl.11:30,  
men må da selv sørge for transport tilbake fra Gålå).

Søndag 2. august
DAGSTUR FRA SMUkSJØen Til VASSBeRGeT 
(1856M.O.H.)
Vi går fra parkeringa ved vestenden av Smuksjøen ved 
Smuksjøseter. Vi går på fin sti inn til Dassbua og 
fortsetter videre gjennom steinur til Vassberget. Ca. 4 
timar opp på Vassberget og litt mindre tid på returen. 
Middels vanskelig, men med mye ur på slutten.
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf 468 44 481.

Vassberget
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Påmelding: Innen 1. august.
Frammøte: Parkeringsplassen ved Smukksjøen 
kl. 10:00. 
Kart: Turkart Høvringen–Kvamsfjellet

Tirsdag 4. august
PileGRiMSleDen, 1. eTAPPe 
HUnDORP – VinSTRA
Vi starter ved Dale-Gudbrands Gard på Hundorp. 
Dagsetappen tar deg med gjennom et vakkert kultur-
landskap med gårder med røtter tilbake til middel-
alderen. Opp fra Grytting stiger leden opp til ledens 
høyeste punkt i Gudbrandsdalen. Gjennom Lauva med 
gravhauger og spesielt kulturlandskap går turen opp til 
Skar ca. 700 moh. Her ligger det gamle husmanns-
plasser oppunder berget. Ferden går videre gjennom 
variert landskap høyt over Vinstra før en bratt neds-
tigning tar deg ned til Vinstra
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien tlf. 456 04 608. 
Påmelding: Innen kl.12 dagen før.
Frammøte: Hundorp Dale-Gudbrands gard kl. 10:00.
Kart: Turkart Peer Gynts Rike
Tur i samarbeid med Peer Gynt-stemnet.

Onsdag 5. august
PileGRiMSleDen, 2. eTAPPe 
VinTRA – kVAM
Vi starter ved Peer Gynt huset på Vinstra. Vi er nede i 
dalen i trafikkstøy og urbant miljø. Turen går opp til 
Tokse hvor vi finner Pilegrimsleden mot Trondheim. 
Går gjennom boligfeltet i Tokse før skogens ro og 
furutrærne tar i mot oss høyt oppe i dalsiden. Ferden går 
nordover i åssiden med variert landskap og husmann-
plasser. Vi har utsikt mot sidedalene og ser hvordan 
Gudbrandsdalen svinger seg gjennom landskapet. Etter 
en svak nedstigning gjennom kulturlandskap kommer vi 
til Kvam.
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien tlf. 456 04 608. 
Påmelding: Innen kl. 12 dagen før.
Frammøte: Per Gynt huset, Vinstra kl. 10:00.

Kart: Turkart Peer Gynts Rike
Tur i samarbeid med Peer Gynt-stemnet.

Onsdag 5. august  
GRØnHØe VeD DOMBåS
Vi kjører inn til Grønsætrin. Går så opp på høa. Retur 
samme vei. Hverdagstur i samarbeid med Dovre 
kommune om et folkehelseprosjekt. Turen er åpen for 
alle som er interessert.
Kontaktpersoner: Irene Amundgaard tlf. 954 98 838 / 
Leena Kaarbø tlf. 908 10 738 / Wiggo Vasshaug 
Hansen tlf. 997 03 761
Påmelding: Innen 4. august.
Frammøte: Breidablikk kl. 10:00.
Kart: Dombås 1419 II

Torsdag 6. august

UT-DAGen På Gålå
Velkommen til Gålå og Borgen Amfi, en aktivitetsdag 
med naturopplevelser. Fottur, sykkeltur og kanotur på 
Gålåvannet. Ut-dagen er et samarbeid mellom DNT 
Gudbrandsdalen og Peer Gynt-stemnet. .
På kvelden: Peer Gynt-forestilling kl. 19:30. 10 % 
DNT-rabatt.
Kontaktpersoner: Magnar Bratlien tlf. 916 62 041 el. 
Kristen Brendhaugen tlf. 958 18 673.
Frammøte: Borgen Amfi, Gålå kl. 11:00. 
Kart: Peer Gynts Rike

UT-dagen på Gålå



Ved nedre Mølmsvatnet
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Fredag 7. til søndag 9. august
HelGeTUR Til  
FAnARåken-SkOGADAlSBØen-kROSSBU 
Reiser til Turtagrø på fredag, parkere bilen og gå til 
Fanaråken, 5 km på god sti 4 timer opp. 
Lørdag går turen videre til Skogadalsbøen 11 km 4 
timer ned. 
Søndag tilbake til Krossbu, en lett rute på 13 km i 
løpet av 5 timer. Vi overnatter på betjente hytter.
Turkoordinator: Ole Bratlien, tlf. 958 76 482.
Påmelding: Innen 4. august.
Frammøte: Turtagrø kl.12:00.
Kart: Jotunheimen Vest

lørdag 8. august
FOTTUR FRA neTO i lOM – MOlDURDHØ – 
lUnDADAlen i SkJåk
Dette er en veldig fin tur, men den krever fint vær og 
rimelig bra form. Tidsbruk er 10–14 timer alt etter 
form og hvor mye du vil se deg rundt. Lengde i luftlinje 
er ca. 23 km, og du må opp i 2044 moh. Startpunkt er 
Netoseter. Går mot østsida av Kjerringhøe og nå har vi 
lett terreng helt til Søre Sultjøynne. Det er rester etter 
reinsgraver på osen av begge Sultjøynnen. Mot toppen 
av Moldurdhøe og ned Lendbreen. Fra Lendholet 
følger vi venstre siden av Lenda, på østkanten av 
nordre Langhaugen, nesten nede i skogkanten er det 
en lita klopp (bru), og derfra er det bare å følge stigen 
eller skogsvegen ned til Lendskriu ved Ytre.
Turkoordinator: Jan Storkjørren tlf. 900 71 264.
Påmelding: Innen 3. august.
Frammøte: Neto i Bøverdalen kl. 08:00.
Kart: Skjåk 1518 I turkart

Fredag 14. august  
GAlDHØPiGGen 2469 MOH
Hverdagstur i samarbeid med Dovre kommune om et 
folkehelseprosjekt. Turen er åpen for alle som er 
interessert. Etter at de fleste har trent i sommer, gjør vi 
oss klar for Norges høgeste topp. Vi kjører til Lom, og 

inn Bøverdalen og opp til Juvasshytta. Vi går i taulag 
over breen, og opp på Galdhøpiggen. Retur samme vei.
Kontaktpersoner: Irene Amundgaard tlf. 954 98 838 / 
Leena Kaarbø tlf. 908 10 738 / Wiggo Vasshaug 
Hansen tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen 12. august.
Frammøte: Breidablikk kl. 07:00 eller Juvasshytta 
kl. 09:30.
Kart: Galdhøpiggen 1518 II

Søndag 16. august
TUR Til knUTSHØ
Vi starter å gå frå Vargebakken og opp på Knutshøa. 
Denne ruta er ikke merka over toppen, derfor er det 
trygt å gå flere i sammen med en kjentmann. Vi går 
ned igjen fra Knutshøa på baksida og tilbake om 
Leirungsdalen.
Turkoordinator: Ole Bratlien, tlf. 958 76 482.
Påmelding: Innen 15. juli.
Frammøte: Vargebakken , P-plass der stien begynner 
kl. 10:30.
Kart: Jotunheimen Aust

Hverdagstur til Galdhøpiggen
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lørdag 22. august 2015
kleneGGen 1964 MOH
Vi kjører annleggsvegen innover Sandgrovbotn 
(Mardøla) Går opp på Kleneggen som er den nest 
høgeste toppene i Norge nord for Snøhetta. Returen 
tar vi om Børa og Kalbottinden.
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen, 
tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen torsdag 20. august.
Frammøte: Texaco Bjorli kl. 09:00.
Kart: Romsdalen 1319 I

Onsdag 26. august 
TUR Til HUlDReSTiGen  
OG RiDDeRSPRAnGeT 
Huldrestigen er en natursti i Stuttgonglia i Sjodalen. 
Stien lett å gå med små høydeforskjeller og går delvis i 
Stuttgonglia Naturreservat. 5 km./1,5–2 timer. Det er 
informasjonstavler om flora og fauna underveis. 
Ridderspranget ligger like nedenfor RV 51 mellom 
Randsverk og Hindsæter. Det er bare en kort, bratt 
bakke ned til elva fra P-plassen der det er en tavle med 
historia om Ridderspranget. 
Turkoordinator: Olaf Giverhaug, 412 26 871.
Påmelding: Dagen før. 

Frammøte: Statoil på Vinstra kl. 10.00 eller evt. 
rasteplassen ved Russlia i Sjodalen kl. 11.30.
Kart: Jotunheimen Øst

Torsdag 27. august til søndag 30. august
TReDAGeRSTUR i TAFJORDFJellA
Vi går fra Billingen til Torsbu som er ei selvbetjent 
DNT-hytte. Denne turen går i slakk motbakke, ca. 4–5 
timer. 
 Fredag videre til Reindalsseter som er ei betjent 
hytte, ca 8 timer. Omtrent halvveis vil vi passere 
Veltdalshytta. Er det ønskelig kan vi ta en avstikker 
bortom Fieldfarhytta som huset menn fra Lingekompa-
niet et helt år under krigen. Det blir en omvei på ca. 1 
time. 
 Lørdag går turen fra Reindalsseter til Danskehytta, 
ca. 4–5 timer. Det kan være fint å gå over Seterhornet. 
Vi avslutter turen på Grotli, ca. 4 timers i gangtid fra 
Danskehytta.
Turkoordinatorer: Kari Kjøde Enger tlf. 416 47 880 
el. Trond Berger 909 75 408.
Påmelding: Innen 23. august.
Frammøte: Billingen kl. 11:00.
Kart: Turkart Tafjordfjella

Kleneggen

Tafjordfjella – Danskehytta
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lørdag 29. august  
BARneTOPPTUR Til STROnDSÆTeRHØe
Dette er en fin og barnevennlig topptur som går frå 
mjølkerampa på Strondsætervegen ved Klonessætre. 
Stien starter rett bak rampa på cirka 900 moh. og 
ender på toppen av Strondsæterhøe på 1144 moh. Bok 
på toppen. Cirka 2,5 kilometer hver vei. Passer for 

turvante barn fra 5 år. DNT Gudbrandsdalen stiller 
med pølsevann på toppen, ta med wienerpølser og 
tilbehør.
Turkoordinator: Karl-Kristian Waaktaar-Kahrs, 
tlf. 959 19 983.
Påmelding: Innen 27. august.
Frammøte: Ved mjølkerampa på Strondsætervegen 
ved Klonessætre klokken 10.30.
Kart: Turkart Vågå/Lom

SePTeMBeR
lørdag 5.–6. september 
HelGeTUR MeD OVeRnATTinG På  
SkRiURUSTen
Lørdag går vi fra Storhøliseter til Skriurusten og 
overnatter der. Søndag går turen via Storkvelvbua – 
Krusgrav og tilbake til Storhøliseter.
Turkoordinator: Ingebjørg Ekre tlf. 416 44 625 
Påmelding: Innen 3. september.
Frammøte: Storhøliseter kl. 10:00.
Kart: Huldreheimen

Søndag 6. september 
SYkkelTUR OVeR SlåDAlen
Slådalsvegen er en ca. 32 km lang sommeråpen veg 
med grusdekke som følger det gamle setertråkket 
gjennom Slådalen mellom Lesja og Vågå. Høyeste 
punkt er 1180 moh.
 Turen passer til liten og stor. Det er muligheter til å 
kjøre bil opp til et flatere parti slik at det blir enklere 
for små barn og sykle. Vi starter ved skytterbanen på 
Vidflåttene og stopper og raster ved Fautkjønn.
Kontaktperson: Irene Amundgård på tlf. 481 40 483.
Påmelding: Ingen.
Frammøte: Skytterbanen på Vidflåttene, Lesja kl. 11:00.

Tafjordfjella –Veltdalshytta

Helgetur, på bildet ser man Storkvelvbu



Fine høstfarger øverst i Skjerdalen, Rondane
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12. september
SAUeSAnkinG, DOVReFJell
Bli med høstens store begivenhet sauesanking. Vi er et 
sankelag på 7 medlemmer i området er det sluppet ca. 
1800 sau. Sankeområdet er i det nå nedlagte skytefel-
tet på Hjerkin. Områdene vi går i er Veslie, Grisungda-
len, Einøvlingen, Svartberget, Bekkeslågåen, Storslå-
gån , Grøndøl mot Nyseter Garsenden og Grønsetra. 
Her er det mulighet til å være med på korte eller 
lengre turer skog og fjell. Det vil bli servert fårikål ved 
dagens slutt, maten blir servert i sankekvea.
Påmelding til Irene Amundgård tlf. 481 40 483 innen 
5. september.

Frammøte: Info blir gitt ved påmelding.
Kart: Hjerkinn 1519 III og Snøhetta 1519 IV

Fredag 18. til søndag 20. september
HØSTTUR Til AlVDAl VeSTFJell OG  
SØlnkleTTTen 
Avreise fredag ettermiddag med priv. biler over 
Venabygdsfjellet og til Atnasjøen kafe’. Derfra går vi på 
lett traktorveg i ca. 2–2,5 t inn til Breisjøsæter, hvor vi 
får en kveldsrett og overnatter (betjent, koselig hytte).
Lørdag 19. september: går vi til Korsberghytta (1160 
moh), med eventuelt en rask tur oppom Sølnkletten 
(1827 moh), hvis fint vær! Turen lørdag tar ca. 4–5 
timer (event. oppom Sølnkletten ca. 6–7 timer) og på 
Korsberghytta (selvbetj.) overnatter vi. 
Søndag 20. september: går vi langsmed Kvislåbekken 
og ned om Storgrytdalsseter (fint, lite setertun, som 
DNT har restaurert). Dit tar det ca. 2 – 2,5 timer. 
Derfra går vi over Grytvola, krysser over Veslegrytda-
len og tilbake til bilene og Atnasjøen kafe`. Turen 
sønd. tar tils. ca. 6 timer og er forholdsvis lett med fint 
terreng å gå i! 
Frammøte: Fra p-plassen nord for Håkons Hall eller 
Ringebu skysstasjon fredag ettermiddag. Tidspunkt 
avtales ved påmelding.
Påmelding: til turleder Anne Siri Rønning Bakkeberg, 
tlf. 909 72 637 
Dette er en tur i regi av DNT Lillehammer og vi i DNT 
Gudbrandsdalen er invitert til å delta.

lørdag 19. september
TUR Til ViA FeRRATA lOen
Vi klatrer opp Via Ferrata’en. Via Ferrata er klatring i 
sele som er festet til en wire hele veien. Dette gjør det 
mye sikrere og enklere enn vanlig klatring. De som vil, 
går over hengebruen på 120 m lengde og tilbake. 
Bruen er valgfritt. Bruen er 160m over bakken og 
nesten 700 moh med utsikt ut over fjorden! Selve Via 
Ferrtaen, er gratis å klatre i. Leie av utstyr fra Aktiv 
Loen koster 400 kr. De som har privat utstyr kan nytte 

Sauesanking, Grisungen

Høsttur til Sølnkletten
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dette. Hjelm og godkjent Via Ferrata sele må nyttes. 
Du behøver ikke å ha klatreerfaring, men du må være i 
normal fysisk form. Felles transport eller bil må vi dele 
kostnaden på. Pris på transport er avhengig av antall 
påmeldte. Se også www.loenactive.no
Turkoordinator: Thomas Brandt-Møller, 
tlf. 481 28 663 eller e-post thomas@profix.dk 
Påmelding: Innen 13. september.
Frammøte: Kl. 08:00 fra Statoil, Otta. Påstigning i 
Ottadalen om ønskelig.
Kart: Stryn 1318 I

lørdag 19. september 
STORHØe nORD FOR leSJASkOG 
Vi starter fra Sørpå Enstad, følger DNT-stien opp lia og 
går så opp på Storhøe. Det er mange dyregravene i 
området som vi kan se på. Retur omtrent samme vei.
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen, 
tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen torsdag 17.september. 
Frammøte: Hytta til Wiggo kl. 09:00.
Kart: Lesjaskog 1419 III, Aursjøen 1419 IV

Søndag 27. september
HeiDAlSMUen (MUkAMPen)
Fin høsttur som passer for alle. Denne gangen går vi 
fra Heidalssida, der er det er ikke så bratt som fra 
Skåbusida. Flott utsikt på toppen.
Turkoordinatorer: Kjetil Flatmoen tlf. 957 59 072 / 
Iren Nystuen tlf. 414 15 641 
Påmelding: Innen 26. september.
Frammøte: Ved avkjøringa til Murudalen kl. 10:00.
Kart: Skåbu 1718 III

OkTOBeR
lørdag 10. til søndag 11. oktober
HelGeTUR Til OSkAMPen, SkåBUFJelleT
Vi parkerer bilene ved Veslefjell og går over Falkefan-
gerhøgda og forbi Veslfjellkampen. Vi går ryggen over 
Oskampen og ned til den selvbetjente hytta Oskam-
pen. Søndag passerer vi nedre Heimdalsoset, Vangstul-
kampen og ender opp i Sikkilsdalen. Bil-logistikk 
avtales.
Turkoordinator: Helle Hovden, tlf. 916 62 040.
Påmelding: Innen onsdag 7. oktober.
Frammøte: Ved bensinstasjonen i Skåbu kl. 09:30.
Kart: Huldreheimen 

Via Ferrata, loen

Oskampen
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lørdag 31. oktober  
lOMMelYkTTUR Til MåSåHåMMåRn  
i SkJåk
En spennende tur med lommelykt for de små et stykke 
opp mot Flækøyhøa. Vi går fra «Ron». Husk å ta med 
pølse, vi fyrer bål. Parker bilen nede ved veien.
Turkoordinator: Håvard Morken Gartland, 
tlf. 909 24 246 eller Håkon Haugen, tlf. 481 66 816.
Påmelding: Dagen før.
Frammøte: Morken i Lundagrenda, kl.17:00.
Kart: Skjåk 1518 I

DeSeMBeR
Søndag 14. desember  
JUleTReHOGST i SØR-FROn
En trivelig tradisjon for Barnas Turlag. Her får du 
garantert julestemning, og du kan hogge ditt eget 
juletre i skogen. Kos ved bålet, varm saft, og tur med 
hest og slede. Ta med øks/sag, akebrett, nisselue, og 
noe godt å grille på bålet.
Turkoordinator: Marita Aanekre, tlf. 905 10 068.
Frammøte: Rusten i Søre Lia i Sør-Fron kl. 13:00.  
Følg skilt mot Fagerhøi og deretter Barnas Turlag.

Juletretur

Torsdag 31. desember
SkiTUR Til GRØnSeTeRHØ VeD DOMBåS
Vi går opp på Grønseterhø fra Grønsetrin og får med 
oss solnedgangen på den siste dagen i året.
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen, 
tlf. 997 03 761.
Påmelding: Innen 30. desember.
Frammøte: Parkeringa v/Turrhaugen kl. 12:00. 
Kart: 1419 II Dombås

Grønseterhø



Innerdalen
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åRSMØTe 
TiRSDAG 3. MARS 2015 

Mer info kommer på hjemmesida,  
facebook og i lokalavisene.

Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned!
Dem opp mot de hissige hjerner! –
La fjellvidda hvile i soldagens fred –
i dryss av de evige stjerner! –
 Slå døgnets urolige røster med bann!
 Lys fred på de tagale lier!
Gi Noreg et lysende «Ingenmannsland»
hvor skapningens herre tier! –

Et rike hvor rypa kan duke sin disk
i fred for den lurende snare,
hvor rugda kan tiske med vier og brisk
og orre fortro seg til hare. –
 Hvor sneppa kan rede sin lønnlige seng
 når avskjedens time er nære,
og heilo kan stemme sin sorgfulle streng
og te ham den siste ære. –

Hvor fjellsjøen drømmer i glitter og glans,
og gjøken kan lyse til messe,
hvor tranen kan trede sin selsomme dans,
og elgen kan fredelig gresse –
 Og slipp så den ærlige bamse til fjells
 og ens ikke bondens besværing!
Og liver han opp med sin gråbrune pels,
så gi ham en sau til fortæring.

Det kommer en dag da den syke kultur
vil fylle all verden med vånde,
en dag da maskinenes dunster og dur
vil døyve og kvele din ånde. -
 Den dag vil du hilse det lukkede land
 og signe de fredede flyer
med rykende storm over ensomme vann
og sol gjennom drivende skyer. –

Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned!
Dem opp med de hissige hjerner!
La fjellvidda hvile i soldagens fred –
i dryss av de evige stjerner! –
 Da fanger du stillhetens lydhøre sinn
 og drømmer med alt hva som lever,
da hører du Guds, den allmektiges trinn
så tyst over vidden han svever. –

STå VAkT OM nATURen
av Theodor Caspari 

Bysten av Caspari står på Storhøliseter

HVeRDAGSTUReR
Nå prøver vi å sette opp turer midt i uken, slik at 
seniorer, de som jobber turnus og andre kan nytte 
hverdagen til tur. Vi har prøvd å fordele turene litt 
geografisk og med litt forskjellig lengde og vanskelig-
hetsgrad. Bli med på HVERDAGSTUR og gi gjerne 
tilbakemelding på hva som ønskes i veien videre. 
Kanskje det i noen områder er mulig å få til en fast 
turdag første onsdagen i måneden eller noe slikt?
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PReSenTASJOn AV STYReT

Leder
Magnar Bratlien, 
Kvikne, Vinstra  
916 62 041 
mbratlie@bbnett. 
no

Kasserer
Tor-Even Vågheim
Vågå 995 89 612
te.vagheim@gmail.
com

Nestleder
Richard Høiberg
Nord-Sel
468 44 481
rhoiberg10@ 
gmail.com

Styremedlem
Barbro Kvernes 
Sør-Fron
481 02 036
barbrosin@gmail.com

Sekretær  
Gitte Bertelsen
Vinstra
61 29 04 54 
975 38 167 
gitber56@ 
gmail. com

Styremedlem
Irene Amundgård 
Lesja 481 40 483
irene.amundgard@
dovre.kommune.no

Styremedlem
Helle Hovden 
Sør-Fron
916 62 040 
helleho@online. no

gir 15% rabatt på følgende artikler:
FJELLSKO, TELT, 

SOVEPOSE, FJELLKLÆR

Husk å ta med medlemskort!

RINGEBU – RoNdaNE, otta – VINStRa

Varamedlem
Eldar Oddbjørn 
Eggen
Skjåk 909 93 606
oddb-eg@online.no

TRilleTUReR 2015 
Barnas Turlag har trilleturer hver 
torsdag. Etter turen er det sosialt 
samvær for små og store deltagere.

Frammøte: Hver torsdag ved Ottatunet kl 11:00

Alle er velkommen til å delta på DNT Gudbrandsdalens 
fellesturer, også de som ikke er medlemmer av DNT.  
Vi ønsker nye medlemmer velkommen, det er enkelt å 
tegne medlemskap på www.turistforeningen.no eller 
klikke på lenke på DNT Gudbrandsdalens facebook-
side. Styremedlemmer kan også kontaktes ved spørs- 
mål vedrørende dette. Alle våre turer er gratis, men ved 
overnattingsturer betaler man selv for kost og losji og 
eventuelle felles reisekostnader. På turer der det er 
behov for spesialutstyr betaler man selv leie for dette.
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GeneRell inFO – FelleSTUReR OG ARRAnGeMenT

Foreningens formål og virke:(utdrag av vedtektene)

§ 1 FORMål
DNT Gudbrandsdalen skal arbeide for å legge forhol-
dene til rette for et enkelt, aktivt,allsidig og naturvenn-
lig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur – og 
kulturgrunnlag. Arbeidet for barn og unge skal ha høy 
prioritet. Arbeidet skal foregå i samarbeid med 
eksisterende turlag og fjellsportsklubber i området.

§ 3 FOReninGenS ViRke
Etter formålet skal DNT Gudbrandsdalen bl.a arbeide 
med å :
– Stimulere til økt interesse for natur- og friluftsliv.
– Arrangere turer, aktiviteter og møter for alle 
aldersgrupper
– Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområ-
der i og rundt Gudbrandsdalen.
– Samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur-, og 
miljøorganisasjoner.

§ 4 MeDleMMeR
Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT 
og bur i en av kommuene Ringebu, Sør-Fron, Nord-
Fron, Sel, Dovre, Lesja,Vågå, Lom og Skjåk. Andre 
medlemmer av DNT som bor utenfor distriktet kan 
også bli medlem.

TUReR OG AkTiViTeTeR
Det kan være grunner som gjør at det blir gjort 
endringer i forhold til programmet. Evt.endringer blir 
lagt ut hjemmesida og facebooksida vår. På turer/
aktiviteter blir det tatt bilder for bruk i turreferat og 
publisert på våre nettsider. Si fra til turkoordinator 

dersom du ikke ønsker å være med på en slik publika-
sjon.

HUnD
Ta gjerne med din firbente venn på tur, men ta hensyn 
og vis respekt for de gjeldene båndtvangs-regler.

TURkOORDinATOR
Lokalkjent person som kjenner området og turmålet, 
og som ønsker å dele naturopplevelser med andre. Ta 
kontakt med turkoordinatoren dersom du har spørs-
mål om turen/aktiviteten du har lyst til å bli med på. 
Telefonnummer til turkoordinator er oppgitt i 
turprogrammet.

klÆR OG UTSTYR
Det er viktig å ha med gode klær for alt slags vær når 
du skal til fjells sommer som vinter. Det samme gjelder 
mat og drikke. Ta gjerne med litt ekstra. Forslag til 
pakkliste finner du på hjemmesida vår. Ved spesielle 
krav til utstyr står det i turbeskrivelsen. Ta også 
kontakt med turkoordinator for råd.

SikkeRHeT OG AnSVAR
Viktig at alle tenker gjennom og vurderer egen form i 
forhold til planlagt tur el. aktivitet. Deltakelse på DNT 
Gudbrandsdalen sine turer/aktiviteter skjer på 
deltakerens eget ansvar. Arrangøren tar ikke på seg 
ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/-skader 
som måtte inntreffe under avvikling av turen/aktivite-
ten. 

For mer utfyllende informasjon,– se på vår hjemme-
side eller kontakt en av oss i styret.



Pris på medlemskapet 2015
DNT har nye kontigentsatser for 2015 
(gjelder fra 01. 01 til 31. 12. 2015):

Hovedmedlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 610,-

Ungdom 
19–26 år, født 1987–1994. . . . . . . kr 320,-

Honnørmedlem 
født 1946 eller tidligere . . . . . . . . . . . kr 480,-

Livsvarig medlem. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15. 250,-

Barnemedlem  
0–12 år, født 2001–2013 . . . . . . . . kr 120,-

Skoleungdom  
13–18 år, født 1995–2000. . . . . . . kr 195,-

Husstandsmedlem til:  
hoved, ungdom, honør el. livsvarig. . kr 280,-

Har du spørsmål om medlemskap i DNT kan du ta 
kontakt på e-post medlem@turistforeningen. no 
eller ringe tlf. 400 01 870

B
Returadresse: DNT Gudbrandsdalen
Kviknehøgda 773, 2640 Vinstra
www. dntgudbrandsdalen. no
gudbrandsdalen@turistforeningen. no

Vi støtter et aktivt friluftsliv gjennom  
DnT Gudbrandsdalen

Takk for att du gir din andel til vårt arbeid!
Du kan gi din støtte til DNT Gudbrandsdalen gjennom 
Norsk Tipping. Gi beskjed til tippekommisjonær når 
du leverer tipping om at du vil gi DNT Gudbrands-
dalen 5% av innsatsbeløpet.

G
ra

fis
k 

pr
od

uk
sj

on
: O

tta
 T

ek
st

 &
 R

ek
la

m
e


