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Godt bærekraftig turår til alle!
I DNT kalles 2020 for Bærekraftsåret. Et utvalg i DNT utarbeider en egen
bærekraftstrategi som skal opp på Landsmøtet i juni 2020. Strategien skal gå fram
til 2030. Bærekraftarbeidet skal med dette gjøres mer langsiktig og overordnet for
hele organisasjonen, slik at man kan få en mer oversiktlig og effektiv prioritering av
retning og tiltak.
DNTs vedtatte strategi og veivalg 2019-2023; «Et rikt liv med enkle midler» er
gjennomsyret av bærekraft. Ambisjonene er synliggjort gjennom 24 bærekraftsmål.
Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de grunnleggende behovene til
mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner.
Å tilrettelegge for enkelt friluftsliv har alltid vært viktig for DNT, og er vårt
viktigste bidrag til et bærekraftig samfunn. I DNT Valdres er vi opptatt av å øke
oppslutningen om å bevare viktige natur- og friluftsområder. Med over 1000
medlemmer ønsker vi å bli tatt med på råd og være en konstruktiv bidragsyter i
samfunnet. Vi ønsker å gå foran med et godt eksempel, som inspirerer og viser
veg mot en bærekraftig framtid. DNT Valdres er opptatt av å prioritere aktiviteter
for barn, unge og familier for å inkludere flere. Aktivitetstilbudet skal appellere til
inkludering av ulike alders- og samfunnsgrupper.
DNTs bærekraftstrategi knyttes opp mot FNs bærekraftsmål som er verdens felles
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene
innen 2030. Personlig tenker jeg at begrepet bærekraft også kan brukes i en annen
sammenheng: Hva er egentlig et bærekraftig liv? Hva kan bidra til at hver enkelt av
oss kan leve et godt og lykkelig liv?
Amerikanske forskere har siden 1938 fulgt 724 amerikanske menn, delt i to grupper
(The Harvard Study of Adult Development). Den ene gruppen består av tidligere
Harvard-studenter og den andre av noe dårligere stilte unge menn fra et røft område
i Boston. Annet hvert år har de svart på spørsmål fra alle områder i livet: jobb,
kjærlighetsliv, venner, familie, fritid, m.m. Forskerne har gjort flere hjemmeintervju,
sett på pasientjournaler, scannet hjernene, tatt blodprøver og intervjuet ektefeller og
barn. I dag er det kun om lag 60 av de 724 mennene som lever. Forskerne har lært
svært mye av studien, som også kan hjelpe oss i dag.

det som gjelder, ikke antall relasjoner. Gode relasjoner beskytter også både kropp og
hjerne. Derfor er det viktig å investere i gode relasjoner!
Jeg tenker at man investerer i gode relasjoner om man gjør hyggelige og gode ting
sammen med andre – og for andre! Da blir livet mer bærekraftig!
Hva har dette med DNT Valdres å gjøre? Jo, vi kan også i år tilby et enkelt,
spennende og variert tur- og aktivitetsprogram med fantastiske turledere. Vi ønsker
deg hjertelig velkommen til å delta på våre fellesturer og/eller dugnader - sammen
med andre. Dette gir gode muligheter for etablering og vedlikehold av gode
relasjoner. Med på kjøpet følger naturens gleder!
Merethe Lundene, styreleder, DNT Valdres

Mange tenker kanskje at et lykkelig liv er et resultat av en imponerende lederstilling,
mange penger på konto, en feit og fin bil, normalt nivå med sunt kolesterol i blodet
kombinert med et normalt blodtrykk og god kondisjon. Men ifølge Harvardforskerne betyr dette lite i det store bildet. Lykke handler ikke om rikdom,
berømmelse eller om å jobbe hardere og hardere. Resultatet av studien er klinkende
klar; Det er gode relasjoner som gjør oss lykkeligere og friskere; Ensomhet dreper!
Ensomhet er like farlig som røyking og alkoholisme. Kvaliteten på relasjonene er
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Den nye DNT-ruta sør for Galdeberg gir utsyn mot bl.a. Falketind. Foto: THS

Lokalt engasjemet
Hos oss får du både enkle digitale løsninger og god
personlig rådgiving. Vi jobber hardt for å betjene våre
kunder raskt og har kun 20 sekund ventetid i snitt på
vårt kundesenter.
Vi er også eiet av to lokale stiftelse som sørger for at
vårt overskudd blir igjen her hvor det er skapt.
Spør oss om et uforpliktende tilbud
Velg en bank som bryr seg!
03202

ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Mandag 16. mars kl. 19.00
Sted: Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira
PROGRAM:
• Åpning/innledning
• Årsmøtesaker (se sakliste under)
• Filmen om «Stølsruta i Valdres» (3 min), med lokale «kjendiser».
• Ny DNT-rute Torfinnsbu – Eidsbugarden, bildeforedrag v/Tor Harald S.
• Enkel bevertning og fjellprat
SAKLISTE: (sakspapirer på sidene videre)
1. Åpning/konstituering
• Godkjenne innkalling og sakliste
• Velge møteleder og referent
• Velge to til å underskrive protokollen
2. Årsberetning for 2019
3. Regnskap for 2019
4. Arbeidsprogram og budsjett for 2020
5. Avsetning til hyttefond (forslag til vedtak: se dntvaldres.no)
6. Valg (se forslag på side 13)
VEL MØTT
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Årsmelding 2019 for DNT Valdres
(NB! Noe forkortet utgave, full versjon legges på dntvaldres.no før årsmøtet)
Styrets sammensetning
Gjeldende fra årsmøte 18.mars 2019
Leder: Merethe Lundene
Nestleder: Trond Vatn
Styremedlem/sekretær/Barnas turlag: Ina Syversen
Styremedlem/web: Jørgen Wangensteen
Styremedlem/redaktør: Tor Harald Skogheim
Styremedlem/kasserer: Steinar Kvåle
Styremedlem/turkoordinator: Torkjell Haugen
Styremedlem: Ann Kristin Nysveen
Vara: Svein Helge Skinnes og Mads Wangensten

På høstmøtet hadde vi besøk
av generalsekretæren i DNT.
Foto: THS

Styremøter
7 styremøter ble avholdt i 2019: 7. jan, 2. apr, 27. mai, 12. aug, 13. sept, 14. okt og 2. des.
Medlemmer
For første gang har vi en nedgang i antall medlemmer, til 1009 medlemmer (fra 1025 i 2018).
Ingen stor nedgang, også mange andre medlemsforeninger som har hatt en nedgang siste år.
Nedgangen er størst blant de aller yngste, medlemmer under 10 år har gått ned med 23.
Samtidig har antall medlemmer over 70 år økt med 21. Kvinneandelen er på vel 55 %.
Følgende tabell viser fordelingen av medlemmene etter kommune:
		
Etnedal
Medlemmer 2018 	
30 	
Medlemmer 2019 	
25 	
Endring 2018-2019 	
-5 	
% av befolkn 2019 	
1,9 % 	

NordAurdal
360 	
363 	
+3 	
5,6 % 	

SørAurdal
108 	
100 	
-8 	
3,4 % 	

Øystre
Slidre
224 	
193 	
-31 	
6,0 % 	

Vestre	 	
Slidre
Vang
122 	
123 	
110 	
126 	
-12 	
+3 	
5,2 % 	 8,0 % 	

Utenfor
Valdres
58 	
92 	
+34 	
- 	

Totalt
1025
1009
-16
5,8 %

Eksterne møter m.v.
Styret har i 2019 vært representert ved følgende møter, konferanser m.v.:
• Utenfor Valdres
5 møter i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), møte om naturforvaltning (DNT sentralt),
DNT-landsmøte (Svolvær), møte i rådgivende utvalg for Langsua nasjonalpark, styreledersamling DNT (Hamar), oppsummeringsmøte med DNT Oslo og omegn ang. de rutene vi har
overtatt, Regionmøte for Innlandet (Ringebu), Hyttedriftsseminar hos DNT sentralt
• I Valdres
Fjellgrensenettverket i Valdres (6 møter), Nord-Aurdal Utvikling (3 møter), med Nord-Aurdal
kommune (om kartlegging friluftsliv), næringsdag i Visit Valdres, åpent møte om Langsua
nasjonalpark, møte i Valdres Friluftsråd.
Årsmøte for 2019
Ble holdt 18. mars på Valdres vidaregåande skule, med 27 frammøtte. Etter årsmøtet fikk vi
et bildeforedrag ved Tor Harald Skogheim med temaet «Skieventyr i Valdres, også utanfor
løypene».
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Høstmøte (medlemsmøte)
Rundt 50 møtte opp på Valdres vidaregåande skule. Styreleder orienterte kort om turer, kurs
og dugnader i 2019, og om et aktivt engasjement med uttaler i flere friluftspolitiske saker
(vindmøller og om fjellgrense for hyttebygging). Videre inviterte hun flere til å melde seg til
dugnadshjelp med rydding og merking av ruter.
Dag Terje Solvang, som høsten 2018 ble ny generalsekretær i DNT, fortalte om det enorme
frivillige arbeidet i DNT, nesten 900.000 dugnadstimer i året. Han orienterte om veivalga
framover, med årlige stikkord som mangfold og inkludering, bærekraft, kortreist friluftslykke,
og i 2022 om frivilligarbeid.
Etter pausen holdt Ingebjørg Vik Laugaland, sogneprest i Vang, bildeforedraget «Å gå rikare
vidare».
Til slutt var det trekning av flotte premier i Kremtoppjakten, hvert år gitt av Sport 1 på Leira.
Høstmøte for seniorgruppa 22. november
16 ivrige turgåere møtte. Det ble orientert om og vist bilder fra i alt 19 turer (3 på ski, 2 med
sykkel og 14 til fots). Blant disse en to-dagerstur i Aurlandsdalen og en tredagers tur på
Hardangervidda.
155 personer var med på turene, i snitt 8 deltagere pr. tur. To skiturer bla avlyst pga. lite
snø, fottur til Kalvedalen grunnet anleggsarbeid på demningen. Til slutt orienterte vi om
turplanene for 2020.
Turledersamling
Den årlige samlingen var dette året på Syndinstøga, hvor vertskapet ivaretok oss på meget
god måte. 18 turledere/styremedlemmer var med på samlingen, som både gir faglig påfyll og
sosialt samvær. Tursesongen ble oppsummert, og styret ga nyttig informasjon.
Førstehjelp var tema for den faglige biten, og med dyktig instruktør fra ambulansetjenesten i
Valdres ble det først informert, og etterpå praktiske øvinger på HLR (hjerte/ lungeredning) og
førstehjelp ved bruddskader.
Vi startet arbeidet med turprogram for 2020, bla. det nye turkonseptet «Onsdagssnerten».
Tinderangler (medlemsblad)
2 utgaver, som før, hver på 64 sider. En tidlig i mars 2019 og en i oktober/november 2019.
Infrastruktur, stimerking og dugnad
Mye arbeid er gjort med rutene vi overtok fra DNT Oslo og omegn. Gjennomgang og kartlegging av status, utført vedlikehold og planlegge videre dugnadsinnsats. Takk til Gry Hege,
Kristin, Bjørn Vegar, Geir og Hans. Vi har nå på plass rodeansvarlig for disse rutene.
k«Stølsruta i Valdres» krever fortsatt en god del arbeid. Takk til Arne og Vestre Slidre fengsel
som har ivaretatt sine roder. Ina fra styret har hatt utallige turer med merkearbeid på ruta.
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kun består av hovedstier. Vi mener at sti- og løypeplanen bør omfatte det meste av stier og
løypetraseer som allered er i bruk. Vi mener også at enkel rydding/vedlikehold av stier i bruk,
må kunne gjøres uten byråkratiske og tidkrevende søknadsprosesser.
Både DNT sentralt og DNT Valdres har også før avgitt uttalelser mot etablering av en
prøveordning for catskiing (transport av skiturister med beltevogn). Det foregår oftest fra et
alpinanlegg, ut i terrenget, gjerne til en topp, for å kjøre på ski ned igjen. Problemstillingen
kom opp på nytt i 2019 da det ble lansert planer om catskiing to steder i Vang kommune. DNT
Valdres har sendt to kritiske høringsuttalelser om dette. Vi peker på at kommunen selv har
karakterisert de aktuelle områdene som «svært viktige friluftslivsområder».
Det er fare for at catskiing vil føre til en uthuling av lov om motorferdsel i utmark, og vi peker
på at forskrift som skal lages må ha konkrete regler for tilsyn.
DNT Valdres har i hele 2019 deltatt i nettverket for etablering av fjellgrenser i Valdres, et
tema vi mener er viktig i arbeidet med arealplaner i alle våre kommuner. Vi ser gjerne at det
blir utarbeidd regionplaner for fjell- og utmarksområdene på tvers av kommunegrensene.
Bevisstgjøring av både allmenhet, planleggere og politikere er viktig, slik at hyttebygging og
andre utbyggingstiltak i mer uberørte områder begrenses og gjøres med minst mulig skade for
friluftsliv og naturopplevelser. Det var stort folkemøte om saken på Fagernes 2. sept.

Bilde: Vardebygging og maling. Foto: Jørgen Wangensteen
Deler av Stølsruta ble brukt som praksisfelt under merkekurset. Vi hadde dugnadshelg 7. - 8.
september, riktignok med få deltakere, men fikk utført det vi hadde tenkt oss.
Sørre Hemsing i Vang er lagt ned som overnattingssted, vi jobber derfor med alternativ.
Det arbeides også med å få bygt en gapahuk ved Flikja, for å styrke overnattingsmulighetene.
Skriftlige avtaler med en del grunneiere langs Stølsruta mangler, det ogsåmå vi jobbe med.
Stølsruta vil etter hvert kreve vedlikehold, det jobbes for å skaffe de siste rodeansvarlige.
DNT Valdres jobber også aktivt for å forsterke dugnadsgruppa. Dette for å kunne holde ved
like infrastrukturen vi har opparbeidet oss (omtale i Valdresmagasinet, i Tinderangler og på
medlemsmøter). I tillegg flere direkte henvendelser og nyheter på heimeside og facebook.
Styret har bestemt at vi holder merkekurs hvert år, en fin måte å rekruttere frivillige på.
Friluftspolitikk, uttalelser m.m.
DNT Valdres sluttet seg 28. mai 2018 til Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), etter en prosess der vi satte klare forutsetninger for vår deltakelse. I årsmøtet for FNF Oppland 13. mars
2019 ble vår nestleder Trond Vatn valgt inn som en av tre styremedlemmer.
Arbeidet med FNF har vært todelt – dels arbeid med høringsuttalelser og dels ordinært styrearbeid. Vi har i stor grad valgt å skrive våre egne høringsuttalelser framfor å delta i fellesuttalelser fra FNF.
Sammen med DNT Gudbrandsdalen bidro vi til en fellesuttalelse mot planer for vindkraft i
et område vest for midtre deler av Gudbrandsdalen.
Vi har sendt høringsuttalelser om Forvaltningsplan for Langsua og om Catskiing i Vang.
Til forvaltningsplanen for Langsua uttalte vi at det er rom for økt bruk av områdene både
for jakt og fiske, for beitenæring og for det enkle friluftslivet.
Vi er kritiske til søknadsplikt for organisert ferdsel utenom et begrenset sti- og løypenett som
10

Heimeside/Facebook
Facebooksida vår hadde ved utgangen av 2019 over 3500 følgere. Den er vår viktigste kanal
til informasjon, i tillegg til Tinderangler. Facebook benyttes også aktivt til å linke artikler fra
heimesida, som påminnelser om kommende turer/aktiviteter, turrapporter og nyheter elles.
Aktivitetsoversikt DNT Valdres 2019
Det var planlagt i alt 70 turer. Flere vinterturer ble avlyst pga. snøskredfare (randonee) og dårlig snø for vårskiturene. Liten eller ingen påmelding har også vært en årsak til avlysning.
Det var en liten nedgang i snittet på hver tur, til 11 deltakere pr. tur (12 pr. tur i 2018).
• Hovedlaget
24 planlagte aktiviteter, 13 ble gjennomført
• Barnas Turlag 13 planlagte aktiviteter, 9 ble gjennomført
• Seniorgruppa 23 planlagte aktiviteter, 20 ble gjennomført
• DNT Ung
5 planlagte aktiviteter, alle ble gjennomført
• Vang Turlag
5 planlagte aktiviteter, 3 ble gjennomført
Kurs 2019
Det ble gjennomført fem kurs i 2019:
• 1. – 3. mars og 15. - 17. mars: Skredkurs Alpint
• 25. - 26. mai: Ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs
• 15. - 16. juni: Merkekurs, teori på Brennabu og praksis på Stølsruta ved Nøsen
• 18. - 20. juni: Merkekurs for Slidreøya fengsel. Teori på Slidreøya, praksis på Stølsruta
Oppsummering frivillig innsats 2019
Samlet dugnadsinnsats inklusive styrearbeid og administrasjon er for 2019 summert og anslått
til ca. 3920 timer mot ca. 4100 timer i 2018 (da var det ekstra mye på Stølsruta!)
DNT Valdres Årsregnskap 2019
Framlagt resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2019 gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om økonomien i 2019 og stillingen ved regnskapsårets slutt. Det har
ikke inntruffet hendelser etter regnskapsårets slutt som endrer dette.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 133 443 og total egenkapital ved utgangen av året var
på kr 779 265. Banksaldo pr. 31/12 var kr 943 889.
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Årsregnskap 2019 og budsjett 2020
Balanse
31.12.2018
Eiendeler
Hyttefond
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Bankinnskudd
Kundefordringer
Sum Omløpsmidler
Sum eiendeler

755 911
60 374
816 286
816 286

31.12.2019

31.12.2018 31.12.2019
Egenkapital og Gjeld
Egenkapital
Gjeld
Forskudd på Medlemskontigent
Leverandørgjeld
Mellomregn Vang Turlag
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

25 085
25 085
918 804
58 752
977 556
1 002 641

645 823

779 265

150 000
14 079
6 384
170 463
816 286

222 000
717
659
223 376
1 002 641

Resultatregnskap
Drifsinntekter
Kontingent DNT
Andre inntekter
Renteinntekter

Budsjett 2020

Budsjett 2019

Regnskap 2019

Regnskap 2018

340 000
15 000
10 000
365 000

350 000
15 000
6 000
371 000

336 560
61 341
12 119
410 020

331 560
14 868
6 241
352 669

Sum drifskostnader

35 000
40 000
20 000
85 000
30 000
80 000
15 000
45 000
15 000
25 000
15 000
5 000
410 000

35 000
40 000
15 000
85 000
30 000
60 000
5 000
15 000
45 000
15 000
25 000
1 000
15 000
5 000
391 000

12 687
22 941
18 111
64 717
21 408
15 916
11 169
37 921
16 379
22 696
17 298
15 333
276 577

-62 663
-21 841
15 116
64 589
29 021
53 324
13 493
30 044
15 194
22 106
18 871
17 505
3 647
198 405

Resultat

-45 000

-20 000

133 443

154 265

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Herlig utsyn fra «kremtoppen» Skjøld i Vang. Foto: Torkjell Haugen
Budsjettet var satt opp med et underskudd på kr 20 000. Resultatet er kr 153 443 bedre enn
budsjett. Av dette skyldes ca. Kr 39 000 merinntekter, mens det var et mindreforbruk på vel kr
114 000 fordelt på en rekke ulike poster på budsjettet.
Økonomien er meget solid og gir godt rom for satsing på langsiktige tiltak som først forventes
å gå i balanse/gi avkastning på lengre sikt. Det framlegges et forslag til en ordning med avsetning av midler til et eget fond for slike formål. Regnskapet ligger som vedlegg.
Kremtoppjakten 2019
Toppene som var med i år: Djuptjernkampen, Hoksetberget, Jomfruslettfjellet, Kvithøvd,
Skaget, Langeberget, Makalaus, Nøsakampen, Skjøld, Skriulægerknatten, Synshorn og Østre
Rasletind.
Vi hadde bevisst valgt mer ukjente topper dette året, for å få flere ut til mer ukjente perler i
Valdres. Likevel ble det ca 11.000 navn i bøkene (25.721 i 2018), så vi er godt fornøyde.
Synshorn var den toppen med flest registreringer, nesten 3 000 hadde skrevet seg inn der.
Nesten 160 sendte inn registering om nok antall topper, og fikk en flott turkopp med bilde av
Skaget.
Stor takk til «fadderne» for de tolv toppene, for frivillig innsats med å sette opp og ta ned
kassene, og til turistkontoret på Fagernes for utdeling av kopper til de som hadde besøkt nok
kremtopper.
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Aktivitet DNT Ung
Aktivitet Barnas Turlag
Aktivitet Seniorgruppe
Aktivitet DNT Valdres
Aktivitet Kremtopper
Aktivitet Stimerking og vandreruter
Aktivitet NFU
Styrearbeide
Eksterne møter
Årsmøte - Medlemsmøte
Medlemsblad Tinderangler
DNT effekter
Aktivitet hytter
Andre Driftskostnader

Forslag til nytt styre:
Leder
Nestleder
Styremedlem/sekretær
Styremedlem/web-facebook
Styremedlem/redaktør
Styremedlem/kasserer
Styremedlem/turkoordinator
Styremedlem
Vara styremedlem
Vara styremedlem
Revisor

Merethe Lundene
Trond Vatn
Ina Syversen
Jørgen Wangensteen
Tor Harald Skogheim
Steinar Kvåle
Torkjell Haugen
Ann Kristin Nysveen
Svein Helge Skinnes
Mads Wangensten
Kim Tronrud
1

gjenvalg for 1 år
gjenvalg for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg for 2 år
gjenvalg for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
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DNT Valdres sin handlingsplan for 2020
Dette er en sterkt forkortet versjon, fullstendig plan finnes på dnt.valdres.no
Tiltakene følger DNTs vedtatte strategi; «Veivalg 2019 – 2023. Et rikt liv med enkle
midler».
Styret i DNT Valdres har gjennomgått strategien og satt opp en rekke tiltak.
Aktiviteter:
Vi vil bidra til å få flere ut på friluftslivsaktiviteter, med kroppen som motor, ved f.eks å:
• Tilby og gjennomføre aktivitetsprogrammet, herunder den årlige «Kremtoppjakten»
• Prioritere aktiviteter for barn, unge og familier og sørge for god geografisk spredning
• Gi mulighet for turlederutdanning for ungdommer
• Gjennomføre turledersamling og samling for andre frivillige dugnadsfolk
• Tilby fjellsportaktiviteter til ikke-kommersielle priser
Ruter, hytter og overnattingssteder
Bidra til å utvikle og vedlikeholde ruter i nærmiljøet, også med overnattingstilbud, ved å:
• Skaffe flere frivillige til å vedlikeholde rutenettet samt vurdere å etablere nye ruter.
• Vurdere et samarbeid knyttet til Sabotørruta samt prosjektet «Skauleis til fjells»
• Arrangere sti- og merkekurs samt kurs i vegetasjonsrydding
• Bistå andre aktører ved spørsmål om stietablering og merking
•	Ferdigstille historisk vandrerute «Stølsruta i Valdres» bl.a. ved å lage gapahuk ved Flikja
samt sørge for å etablere nytt overnattingstilbud til erstatning for Sørre Hemsing
Natur, kulturarv og miljø
Bidra til å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag ved å:
• Jobbe friluftslivspolitisk ved å påvirke og uttale oss i aktuelle saker (motorferdsel osv)
• Være en høringsinstans i spørsmål om natur, kulturarv og miljø
• Inkludere ungdom i aktuelle høringer
• Oppmuntre til mer nærturer, og til samkjøring til alle aktuelle aktiviteter
• Informere om natur og kulturarv i turbeskrivelser og på turer
• Jobbe for at nye FNF Innlandet fungerer etter DNTs synspunkter og prioriteringer
•	Samarbeide med andre organisasjoner, prosjekter og foreninger som lokale historielag,
støl- og gardsnettverket, Fønhusforeningen og lignende
Organisasjon
Vi vil være inkluderende, utjevne forskjeller i friluftslivet, motivere og engasjere, ved å:
• Tilby stort sett gratis aktiviteter. Evt. egenandel skal være gunstig for medlemmer.
• Legge til rette for kompetanseheving gjennom ulike kurs, bl.a. skredkurs
• Samarbeide med andre aktører, f.eks. kommuner som tilbyr «opplevelseskortet»
• Rekruttere flere til dugnadsgruppa, og etablere arbeidsgruppe under DNT Ung
• Utarbeide forenkla HMS rutiner for dugnadsarbeid
• Vurdere tilbud og tilpasninger for folk med funksjonsnedsettelser
• Vurdere ansettelse av administrativ ressurs, som kan bidra til økning av aktivitet
Kommunikasjon
• Aktivt bruke medlemsbladet, facebook, Instagram, nettside, ut.no og lokalavisen
• Gi god informasjon om ruter og turer samt formidle fjellvett og turvett på kurs/turer
• Samarbeide med turistinformasjonene om våre turer, ruter og aktiviteter
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Etablering av gapahuk for overnatting
ved Flikja – langs Stølsruta
Bildet viser påbegynt klargjort tomt for en gapahuk ved Flikja. Bakgrunnen er at Stølsruta har
et svakt punkt når det gjelder overnattingsmuligheter mellom Nøsen og Syndinstøga. Det er
etablert et samarbeid med Fjellstyret i Vestre Slidre og Statskog om bruk av deres lille hytte
«Mjølke-Lars bua» ved Mosvatnet/Movatn sør for Strø. Hytta har 4 sengeplasser, men vi
ønsker å ha en overnattingskapasitet på minst 10 personer langs Stølsruta.
Vi har derfor søkt om, og fått lov til å etablere en gapahuk nede ved vannet, like ved bua.
Finansieres av en privat gave og tilskudd fra Statskog. Gapahuken får golv på 4 x 2,4 m. Det
jobbes for å lage selve gapahuken i form av byggesett som det forhåpentligvis skal bli relativt
enkelt å montere/sette opp på tomta.
Prosjektet innebærer at det må det utføres noe dugnad – i to trinn.
Fundamentet etableres i form av 6 punkter/søyler i sams høyde. Dette krever noe
terrengarbeid, bl.a. må vi prøve å få gjort noe med den store steinen midt i tomta. Så
skal grunnen under de 6 punktene beredes, og til slutt etableres søylene, f.eks. med Leca
søyleblokk.
Dugnad nr. 1 blir når stedet er tilgjengelig og nødvendige forberedelser gjort. Trolig i
overgangen mai/juni. Nærmere beskjed blir kunngjort på nettside/FB.
Dugnad nr. 2 er oppsetting/montering av gapahuken. Vi tar sikte på at det blir helga 19. - 21.
juni. Åpnings-seremoni lørdag 27. juni.
Vi trenger nevenyttige folk til å hjelpe oss med dugnadene. Kontakt Trond Vatn (918 60 320),
Tor Harald Skogheim (996 90 793), Torkjell Haugen (928 91 245) eller Ina Syversen (901 94
830) – så får vi det til! Sammen er vi sterke.
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Turer/aktiviteter siden oktober 2019:
Helselagsrunda med seniorgruppa 8. oktober
Vi var 4 med som gjekk rundturen på 4 km, som er skilta frå parken ved brua.
Vi gjekk forbi Vikatunet på gamle kongevegen og opp nesten til Håvelsrud. Så forbi
barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen og opp mot Marsteinhøgda. Vidare bort
til Blåbærmyra no hadde vi fin utsikt ned mot byen vår. Her er det kasse med bok,
så her støtter vi dementsaka og vi får en fin tur. Vi fortsatte ned til Hunkevika, forbi
gamle mølla og Kvitvellafossen. Det vart kaffepause på Briskeby Café med prat
om alt frå klima til turar neste år. Kanskje ein tur etter Akerselva i Oslo hadde vore
spanande? Til slutt ned langs elva og fjorden attende til bilane. Vi var ikkje mange,
men ein fin tur var det.
Kari Borgny Fjelltun

dei fleste grendene i kommunen, og til og med bikkja i bakken var på plass. Coop
Fjellvang sponsa oss med pølser og lomper, det vart fyra i bålpanna og gjort klart for
servering. Innunder tak i gapahuken var det lunt og godt å nyte pølser, saft og kaffe.
Tusen takk til alle som møtte, og gjorde dagen så vellykka!
Barnas Turlag v/Mari Linda Guldvik og Eli Belsheim
Tur til Skardåsen på KDU-dagen
2. februar 2020
Under knallblå himmel, god sol, og
i gnistrende vintervær gikk 5 voksne
og ett barn over Skardåstoppen.
Yngstemann på turen, Helmer (5)
var storfornøyd med å nå toppen!
Herfra gikk ferden noen hundre
meter nedover, og vi hygget oss
med matpause og varmt i koppen
i gapahuken. Trafikken forbi
gapahuken vitnet om at mange satte
pris på denne flotte vinterdagen i
Skrautvål.
Katrine Celius

Kurs i 2020
Stor aktivitet. Foto: Hallgrim Rogn
Vang Turlag med «Kom-deg-ut»-dag på Åsvang 2. februar
Aktiviteten var lagt til skileikområdet på Åsvang, der det er heilt ny gapahuk. Men
vêret her i Vang er ikkje alltid like lett, så utearrangement er spanande! Dagen
kom med stri vind og kvitbølger på Vangsmjøsa, men det skal meir til for å skreme
vangsgjeldingen frå å kome seg ut. Alt før vi i turlaget kom til Åsvang, var folk på
plass, og i vindkasta kom det etter kvart nesten 70 personar!
Skileikområdet har akebakke, hoppbakke og kuleløype, og det kokte av ski- og
akeglade små og store opp og ned bakkar og løyper. Yngstemann på vel eitt år, og
i bæremeis, eldstemann ein snill bestefar i full fart på rattkjelke. Det var folk frå
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Gratis «Kindereggkurs» lørdag 9. eller søndag 10. mai.
Vil du vite mer om DNT (Ambassadørkurs), bli nærturleder eller aktivitetsleder for
Barnas Turlag? Du kan delta på alle tre kursene eller velge bare ett av dem!
Kurset er fint for deg som ønsker å få tips og inspirasjon til leker, aktiviteter og
turaktiviteter for barn. Her kan du få et turlederkurs, inspirasjon til aktiviteter og
leker, mange gode tips og en innføring i DNT gjennom ambassadørkurset.
Dersom man har gjennomført deler av kurspakken tidligere er det mulig å bare delta
på de relevante modulene. Gi beskjed om dette ved påmelding.
Kurset holder på fra kl 9 - ca kl 18. Ambassadørkurset først, så aktivitetskurset og til
slutt nærturlederkurs. Kurset holdes i Fagernes-området, og er gratis.
Følg med på facebook for oppdatering.
Påmeldingfrist: 24.april, til ina.syversen@dnt.no eller 901 94 830
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Kurs i effektiv stirydding 6. - 7. juni
Hvordan rydde for å unngå gjengroing? Hvordan bli kvitt krattskogen?
På kurset læres enkle prinsipp, på naturens premisser, for å unngå unødig
vedlikeholdsarbeid.
En utfordring er at vegetasjonen blir mer voksevillig jo mer du rydder. På kurset vil
du lære enkle grep som reduserer ryddearbeidet og vedlikeholdet. Vi ønsker å berike
naturopplevelsen med vakker bunnvegetasjon, og ta vare på sårbare arter som trives
langs åpne stier.
Kurset holdes over to dager, begge dager kl 10 -15. Begrensa antall plasser
Dag 1: Både teori og praksis, Kongevegen over Tonsåsen blir ryddeområde.
Dag 2: Praksisdag der vi er ute hele dagen på fjellet.
Kurset er et samarbeid mellom Valdres friluftsråd og DNT Valdres
Kursleder: Tanaquil Enzensberger, vegetasjonsrådgiver
Pris: 200 kr for begge dager (DNT Valdres dekker dette for sine medlemmer)
Påmeldingsfrist: 20. mai, til ina.syversen@valdres.no
Merke- og vardekurs 20. - 21. juni
i Øystre Slidre
Dugnadsarbeid er trivelig! Og DNT
Valdres har stort behov for turglade
folk som vil bidra med innsats for
å opprettholde vårt allsidige og
flotte stinett. Derfor holder vi kurs i
merking og vedlikehold av turstier.
Kurset er gratis.
Lørdag: På formiddagen, teoridel
på Solhaug samfunnshu. Resten
av dagen praktisk arbeid ute med
merking/varding av ruta mellom
Juvike og Vangsjøen.
Søndag: Praktisk arbeid ute hele
dagen, begge dager avslutning ca kl
16.
Nødvendig utstyr: Skrivesaker,
dagstursekk, mat, termos samt klær
og fottøy for uteliv siden det blir mye
praktisk arbeid i felten (merking, vardebygging).
Mer informasjon blir sendt til de påmeldte i juni.
Kursdeltakerne dekker selv reise til/fra. Avtal evt. samkjøring med hverandre når
deltakerlisten er sendt ut.
Oppmøte: kl 10 på lørdag Solhaug samfunnshus i Rogne.
Påmeldingsfrist: 14. juni, til torkjell.haugen@dnt.no
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Ivrige frivillige gjør en stor og viktig jobb. Foto: Torkjell Haugen
12. og 13. september inviteres det til dugnadshelg
DNT Valdres har i år, i forbindelse med utarbeidelsen av årets turprogram, også lagt
inn andre aktiviteter i programmet. Helgen 12. og 13. september har vi all fokus på å
få med mange deltakere på dugnad og har derfor ikke noen turer på programmet den
helgen. Håper mange allerede nå noterer seg datoen.
Send gjerne en e-post og meld din interesse til jorgen.wangensteen@dnt.no.
Dugnaden vil foregå på ruta mellom Juvike og Vangsjøen i Øystre Slidre. Dette er
en rute vi har overtatt fra DNT Oslo og omegn. Ruta trenger oppgradering og
det må vardes, males, kvistes og skiltes. Det er også lange strekninger uten merking.
I tillegg en strekning som delvis er blitt borte grunnet arbeid med jordkabel til hytter
og støler.
For de som kan tenke seg å delta på et DNT sti- og merkekurs, viser vi til kurset som
settes opp ved Solhaug i Øystre Slidre 20. - 21. juni.
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Aktivitetsprogram 2020 – HOVEDLAGET
07.03 Topptur/randonee i Bygdin-området (alt. 08.03)
Fra Fagerstrand/Bygdinstøga går vi mot populære Synshødn. Turen er forholdsvis
kort, så om føret er fint går vi gjerne en ekstra tur. Det kan være aktuelt å gå på
Synshorn først og så kjøre ned mot Fagerdalen og gå opp på Fagerdalshøe eller
Mefjellet. Anslagsvis bruker vi 3 - 5 timer på turen.
På toppene har man en gedigen utsikt mot bl.a. Jotunheimen.
Utstyr: Toppturski anbefales. For øvrig klær, mat og drikke for en vinterdag. SSSM,
dvs. Spade, Søkestang og Skredsøker/- Mottaker er obligatorisk på turen. Dette kan
leies for 100 kr dersom man ikke har dette selv.
Oppmøte: kl 10 ved Fagerstrand, evt. annen avtale/samkjøring ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 4. mars kl 21
Turleder: Morten Helgesen

479 07 848

forlagspudding@hotmail.com

Synshødn (t.v.) og Fagerdalen. Foto: Morten Helgesen
28.03 – 29.03 Overnattingstur til Tomashelleren (DNT)
Turstart ved alpinanlegget i Raudalen, der vi tek heisen opp i vel 1000 moh. Så i
jamn stigning oppover Slettefjell mot Belgjenøse, den kvite «pyramiden». Vidare
vestover oppe på fjellplatået, litt ned på sørsida av Skræmetindane, så ut mot og
over Rysntjednet. Til slutt rundar vi sør for fjellet Tomashelleren og er like etter ved
sjølvbetjeningshytta med namn etter fjellet.
Rute for heimturen blir bestemt ut frå vêret samt form i gruppa. Muleg å fylgje
ryggen nordover, og til toppen av Mugnetinden, så utover att mot Slettefjell.
Turen høver best på vanlege fjellski. Det er nødvendig med god skierfaring og bra
form, og fullt utstyr for å takle vinterfjellet. Meir opplysningar frå turleiar.
Kvar enkelt betaler skiheisen samt mat/overnatting på DNT-hytta. Elles gratis.
Oppmøte: Etter avtale ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 24. mars kl 22
Turleiar: Tor Harald Skogheim

996 90 793

thskogheim@gmail.com

22.03 Skitur i Vestre Slidre Vestfjell
Skituren starter ved parkering Trollhovd. Tenker rundtur i området Trollhovd –
Kringelhovda, Strø – Flikja – Grønnsenn – Trollhovd. Turen går delvis utenfor
oppkjørte skispor, ski til utenfor løypa anbefales. Besøk i turleders fiskebu i
Grønnsenn underveis. Vær, føre og deltakere vil avgjøre eksakt rutevalg.
Oppmøte: kl 10 ved Kiwi i Røn, for samkjøring. Bom på veien opp til Trollhovd.
Påmeldingsfrist: 21. mars kl 21

April Topptur/randonee i Hensfjellet, Vang
(NB dato annonseres senere, følg med på www. dntvaldres.no).
Vi går opp Hensfjellet mot Møsakerkampen. En nydelig skitopptur når snøen ligger.
Turen starter i bjørkeskog, senere oppover i snaufjellet.
Siste oppstigningen til Møsakerkampen er bratt, så vi må vurdere forholdene.
Totalt kan det bli bortimot 1000 høydemeter på denne turen.
Utstyr: Toppturski og hjelm anbefales, spade og skredutstyr er obligatorisk (kan
leies for 100 kr). Ellers klær, mat og drikke for en vinterdag i fjellet + vindesekk.
Påmeldingsfrist: Minst 3 dager før turen, til turleder. Maks 6 - 8 deltakere.

Turleder: Steinar Kvåle

Turleder: Morten Helgesen
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928 91 245

kvaale.steinar@gmail.com

479 07 848

forlagspudding@hotmail.com
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02.05 Topptur til Synshorn på breie ski/snowboard (evt 03.05)
Tur i flotte omgivelser, ved Bygdin. Kanskje med utsikt innover Jotunheimen.
Vi følger normalveien fra Fagerstrand, ca. 400 høydemeter opp til Synshorn.
Turen tar 3 - 4 timer inkludert gode pauser. Bra vær og gode snøforhold kreves.
Utstyr: Gode klær for vintertur, mat og drikke, solbriller, hjelm og solkrem.
Oppmøte: kl 10 ved Fagerstrand/Bygdinstøga.
Påmeldingsfrist: 27. april. Maks. 10 deltakere
Turleder: Lars Christensen

915 87 081

Retur på grusveien tilbake til bilene.
Oppmøte: kl 18 på Shell Fagernes, samkjøring til saga i Ranheimsbygda
Turleder: Ester Christensen

918 18 842

echristie@bbnett.no

lars@n2u.no

03.06 «Onsdagssnerten»: Rundtur på Aurdalsåsen		
NB sjekk!!!
Tur i lettgått og lett kupert snaufjellsterreng, med bølgende åser og idylliske
småtjern. På sti relativt bratt opp til Frenningen, og videre til toppen av Fjellenden.
Hit er det ca 2 km, og 160 høydemeter. Her er storslått utsikt mot Jotunheimen,
Spåtind og Hemsedal.
Videre i småkupert terreng til Heimveglitjedn, og matpause (medbrakt niste). Så opp
til Storstølsknatten, før ned igjen til Frenningen og parkeringsplassen. Turen er 8 - 9
km, og vi bruker trolig 3 – 3,5 time inklusive pause. Vi følger skilting til Danebu,
passer litt forbi, parkerer på parkering rett etter gamle slalåmbakken på venstre side.
Det koster 20 kr å passere bommen.
Oppmøte: kl 17.45 på Danebu (v/gml slalåmbakken) evt. kl 17 på Shell Fagernes for
samkjøring, eller 17.20 ved gamle S-laget i Aurdal (turleder møter her).
Turleder: Linda Wickstrøm

416 97 914

eli-wic@online.no

06.06 Bitihorn (1609 m) via Tyskerstien
Frå toppen er det storarta utsyn innover Bygdin og mot Jotunheim-tindane, men også
sørover mot heile det nordlige Valdres.
Turen startar i Båtskaret. Fyrst på steinlagde trapper, eit prosjekt som vart byrja
på sommaren 2019. Vidare på god sti, for det meste i bratt terreng. Ein plass litt
klyving. Siste delen opp mot toppen er det mykje stein.
Flotte utsyn også på veg opp, mot vatn, vidder og fjell. Matpause på toppen.
Turen opp tek ca. 1,5 time med pauser. Retur same veg. Tur på i alt 3 - 4 t.
Utstyr: Ta med varme klede, sitteunderlag, mat og drikke - og gode sko.
Oppmøte: kl 11 ved parkeringa i Båtskaret, på framsida/sørsida av Bitihorn.
Påmeldingsfrist: 2. juni kl 20
Turleder: Guri Oline Iversen

gurrapaabakke@hotmail.com

10.06 Kveldstur til Køltjern
Ved tjernet er gapahuk, mulighet for å tenne bål - og for å ta en liten kanotur.
Vandreturen starter på grusvei, så inn i skogen og på sti til Kjøltjern, hvor vi nyter
medbragt mat og drikke. Vi kan eventuelt tenne bål og varme mat.
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«Onsdagssnerten» - et nytt turopplegg i vår, sommer og høst
Noen av turlederne tok initiativ til å sette opp i aktivitetsprogrammet noen
korte, enkle turer - fast på onsdags ettermiddag/kveld. Dette er helt i tråd med
DNTs visjon: å legge til rette for enkel ferdsel i naturen.
(På facebook-sida vår er det lagt ut en samlet oversikt for de 9 turene i år).
Styret kunne bare å takke og bukke, og nok en gang slå fast at turlederne er
den største ressursen DNT Valdres har:
Uten turledere, liten eller ingen aktivitet.
Noen stikkord om Onsdagssnerten:
•
Kort og lett tur som passer for de fleste
•
Bli kjent i nærområdet
•
Komme opp av sofaen og ut i naturen
•
Sosialt, positivt, påfyll av energi
•
Lære litt om steder vi passerer
•
Fast oppmøte, sted og tid, lett å huske
•
Kveldsmaten i det fri
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13.06 Gråkampen i Vestre Slidre (Kremtopp i år)
Bli med og sett opp kremtopp-kassa - og bli de første til å skrive seg inn i boka!
Vi starter ved grustaket, følger stien de 640 høydemetrene opp til toppen. For det
meste jordterreng, siste del går i steinur, her finner vi spor etter fangstgroper. Fra
toppen (1595 m), har vi god utsikt i flere himmelretninger.
Oppmøte: kl 10 ved Joker Vaset, samkjøring på Panoramavegen mot Nøsen, ta til
høyre på Jaslangvegen og over på Grunkevegen til Bukono.
Påmeldingsfrist: 12. juni
Turleder: Steinar Kvåle
928 91 245
kvaale.steinar@gmail.com

24.06 «Onsdagssnerten»: Kveldstur i Slidreåsen
Det er mange gamle og nyere ferdselsårer over åsen, denne kvelden går vi to av dem
på en rundtur. Slidreåsen har lite beitedyr igjen, men kanskje kan vi treffe på noen
andre dyr? Og trolig kommer vi innom en eller flere av de gamle heimstølene. Det
blir en god del høydemeter opp og ned, så utsikt får vi!
Oppmøte: kl 18 ved Slidretun, samkjøring herfra.
Påmeldingsfrist: 23. juni kl 21
Turleder: Steinar Kvåle
928 91 245
kvaale.steinar@gmail.com

Frå Madslangsrudberget mot Høljarast. Foto: Stian Egge
14.06 Madslangsrudberget ved Høljarast (Kremtopp i år)
Under toppen på 473 moh. ser vi det eldste bergflagget i Valdres, malt i 1897.
Turen opp passer også for barn, hele turen tar omtrent 1,5 - 2 timer.
Fra fv 33 følger vi dalsøkk langs en markert sprekksone som ble dannet for over 200
millioner år siden. Denne er også med på å forklare den steile veggen mot toppen.
Fra toppen har vi fin utsikt over jordbrukslandskapet i Sør- Etnedal. Vi tar en rast på
toppen. Retur samme vei.
Oppmøte: Avtales ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 13. juni kl 18
Turleder: Dienne Versteeg		
926 24 165
dienneversteeg@hotmail.com
17.06 «Onsdagssnerten»: Flaggberget på Leira
Turstart fra p-plass ved rundkjøringen i Leira sentrum. Følger så Kongsvegen til
høyre og videre inn Jordisvegen. Sti tar av til venstre inn i skogen og oppover. Vi
krysser brua over Leirafossen og videre i stigning på god sti opp til paviljongen.
Ned igjen mot Garlivegen, krysser den og følger litt av den gamle Kongevegen
mellom Leira og Fagernes.
Rundturen er ca. 4,5 km, og tar ca. 3 t medregnet matpause i paviljongen.
Oppmøte: kl 17 på Shell Fagernes, evt. på Leira.
Turleder: Nina Horn Steindebakken
934 84 091
n-steind@online.no
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Kopiert fra boka «Mikkjel far min» av Gudbjørg Fønhus Stensrud (side 79). Kjelde:
Fønhusforeningen
26.06 Åpning av tursti til Tverrvassætra – under Fønhusdagene
Turen og arrangementet er et samarbeid mellom Fønhusforeningen, Sør-Aurdal
kommune og DNT Valdres.
«Mikkjel Fønhus er naturskildreren framfor noen i norsk litteratur. Han skrev seg
inn i folkesjelen med sine tallrike bøker om elg, bjørn, hauk, og tiur, skoggangsmenn
og fargerike villmarksliv». (Sitat fra boka «Trollelgens rike» av Rolf Brandrud.)
Det var på Tverrvassætra i Buvassfaret at Fønhus skreiv «Trollelgen» som kom ut i
1921. Her henta han skriveinspirasjon fra landskapet rundt setra, og inne i den lille
seterbua. To kasser var bord og stol, senga var noen planker på gulvet.
Gåturen inn til sætra går slakt oppover på skogsveg og sti. Turen er på 3,5 kilometer,
en veg. Vi beregner å bruke ca. 45 min opp i rolig tempo.
Ta med niste, drikke og godt skotøy (det kan være litt vått).
Oppmøte: kl 17.30 ved innkjøringa til Begna Bruk, samkjøring videre.
Turleder: Merethe Lundene
958 45 648
lundene@online.no
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28.06 Topptur til Grindane (1724 m)
Grindane er en av de virkelig flotte toppturmålene i Valdres, med fantastisk utsikt
over Helin og ikke minst innover Jotunheimen.
En forholdsvis grei tur, for det meste på god sti, men litt steinur mot toppen.
Turen er ca. 3,5 km hver vei, med omlag 550 høydemeter. Turen tar anslagsvis 4 - 5
timer totalt i behagelig tempo.
Oppmøte: kl 10 ved Coop Vang, samkjøring til p-plass vest for Smådalsfjellet.
Påmeldingsfrist: 24. juni kl 20.
Turleder: Torkjell Haugen		

928 98 598

torkjell.haugen@dnt.no

01.07 «Onsdagssnerten»: Høgesyn i Åbjør, Nord-Aurdal
Bli med og ta kveldsmaten med panoramautsikt fra Høgesyn (900 moh).
Vi kjører til Leira, så fv 51 mot Gol i ca. 8 km og parkerer ved en åpen plass.
Gåturen starter på fin skogsbilvei oppover og innover skogen før vi tar av til venstre
og oppover en noe bratt sti til toppen. Her tar vi en god rast.
Turen er middels hard, er på 7 km t/r og tar 3 timer.
Oppmøte: kl 17 ved Shell på Fagernes.
Turleder: Nina Horn Steindebakken

934 84 091

Grindane sett frå Smådalsfjellet. Foto: Torkjell Haugen

n-steind@online.no

03.07 – 05.07 Mediyoga på Bygdin Fjellhotell – og fjellturer
NB! Kun 10 plasser. Bindende påmelding senest 1. juni, direkte til hotellet.
Pris: 1070 kr pr. døgn for losji i dobbeltrom med bad, inklusive frokost og 3 retters
middag. Matpakke kommer i tillegg.
MediYoga er en myk yogaform, som kombinerer pusteøvelser, myke bevegelser og
meditasjon. Vi har Mediyoga før middag fredag og lørdag kveld samt før frokost
lørdag og søndag. I finvær har vi timen ute i solen, ellers i egen yogasal. Ta gjerne
med egen yogamatte og et pledd/teppe.
Turer: Vi planlegger en tur til Synshorn og en til Bitihorn, begge nær Bygdin, samt
en tur til Nordre Gluptinden, med start fra Haugseter ved Vinstervatnet. Dersom
været er bra nyter vi lange dager ute, ved dårligere vær finnes det mange andre
alternativer i slakere terreng, og vi kan evt. forkorte turene noe.
(nærmere beskrivelse av alle turene: se heimesida dntvaldres.no).
Påmeldingsfrist: 1. juni kl 10, til hotellet. booking@bygdin.com 61 34 14 00
Turleder: Helga Elisabeth Waagaard

924 56 251

helgaew@yahoo.no

08.07 «Onsdagssnerten: Kvitmøsaknatten på Leira
Bli med på tur der du kan nyte utsikten over Leira og Strandefjorden.
Turstart fra p-plass ved Valdres vidaregåande skule. Herfra opp til venstre til
Månovegen og så på traktorvei opp til en åpen plass. Vi følger stien over elva og går
på sørsida av denne oppover mot toppen. God sti, men veldig bratt.
Ned igjen går vi bak knatten og sørover på fin sti til vi kommer ned øverst i
Skaveldbygda, og deretter på veien ned til Valdres vidaregåande skule.
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Det blir yoga og fjellturer ved Bygdin i juli. Foto: Linda Wickstrøm
Turen er ikke lang, men vi regner med å bruke 3 timer totalt medregnet rast.
Oppmøte: kl 17 på Shell Fagernes, evt. på Valdres vdg.
Turleder: Nina Horn Steindebakken

934 84 091

n-steind@online.no
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11.07 Olberg (Kremtopp i år)
Den gamle krigsvarden (veten) på Olberg ligger på en åstopp nesten 1000 moh. på
vestsiden av Slidrefjorden, med fin utsikt mot Slidre og Slidrefjorden.
Oppmøte: kl 14 ved Slidretun. Samkjøring videre, bla. pga. begrenset parkering
Påmeldingsfrist: 19. juni
Turleder: Anne-Lise Kvåle		
997 48 131
annedelfi@yahoo.no

Vi starter turen ved rasteplass 200 meter vest av Neset i Vang langs E16. Vi
følger den nyrestaurerte Gamle Kongevegen over Kvamskleiva hvor en kan se rett
ned på dagens E-16 der den går i tunell i Kvamskleiva. Derfra videre til garden
Kvam, hvor Gjest Bårdsen satt i arrest. Så følger vi veien i litt kupert terreng før
vi på avslutningen får nedoverbakke mot Syndrol hvor turen ender. Selve turen er
omkring 4 km. Kart: Turkart Vang i Valdres 1:50 000
Oppmøte: kl 17.45 ved parkeringsplass ved E16 like vest for Neset i Vang (turleder
møter her). Evt. kl 18 ved Shell Fagernes for samkjøring videre.
Turleder: Torkjell Haugen		
928 98 598
torkjell.haugen@dnt.no

På Skørsnøse, mot Stogonøse og Otrøvatnet (ned t.v.). Foto: THS
12.07 Skørsnøse på Filefjell (Kremtopp i år)
En flott topptur der øst møter vest, med storslagen utsikt høyt over Otrøvatnet.
Herfra ser vi majestetiske tinder i Jotunheimen, og de langstrakte fjella i
Skarvheimen, med den karakteristiske Suletinden ikke langt unna.
Turstart der Grihamarstølen lå ved gamle E16, så på sti oppover bjørkeskogen. Vi
går på østsiden av selve toppen, runder denne når vi er over skoggrensa og ser ned
mot Tyinkrysset og alpinanlegget der. Etter hvert går siste oppstigning mot toppen
fra nord, med utsikt innover Bjørdalen, mot Bjørdøla og vatnet.
På toppen tar vi god tid til å nyte utsikten og matpakken, så retur samme vei.
Turen er ca 5,5 km lang t/r, med ca. 500 m stigning. Gåtid totalt 2,5 - 3 timer.
Kartblad: Turkart 2599, Vang i Valdres 1:50 000.
Oppmøte: kl 11 ved parkeringsplassen der Grihamarstølen lå, langs gamle E16 ca
1,5 km etter Tyinkrysset, når en kommer østfra.
Påmeldingsfrist: 7. juli kl 22
Turleder: Torkjell Haugen		
928 98 598
torkjell.haugen@dnt.no
15.07 «Onsdagssnerten»: Kveldstur Gamle Kongevegen over Kvamskleiva
En kongelig tur i historiske omgivelser med fantastisk utsikt over Neset og
Hensgardane, og mot Leirhol der ridder Sigvat av Leirholar engang bodde.
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Dyr på beite er det mye av langs Stølsruta. Foto: Torkjell Haugen
19.07 Dagstur langs Stølsruta i Valdres: Nøsen – Jaslangen
Turen går etter oppmerket sti frå stølslaget Nøsen i lettkupert terreng med flott utsikt
over området rundt. Frå oppmøtestad (sjå under) går me til Granlistølen på stølslaget
Jaslangen, der turleiar byr på stølskaffe eller anna tystedrikke. Ta med niste sjøl.
Retur til bilen kan ordnes av turleiar, eller av deltakere sjølve.
Vegbeskrivelse til oppmøtestad:
Frå E16 i Ulnes eller Røntil Vaset.Følg Panoramavegen vidare til Nøsen(bomveg)
og parker ved angitt p-plass på høgre side.
Frå Hemsedal: Frå Robru eller Ulsåk via Panoramavegen gjennom Lykkja til Nøsen
(bomveg). Fortsett litttil angitt p-plass på venstre side av vegen.
Oppmøte: kl 13 ved merket p-plass på nordsida av Panoramavegen ved Nøsen.
Påmeldingsfrist: 17. juli
Turleder: Geoline van Kuyk
906 09 505
lindeku@icloud.com
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På DNT-stien frå Urek mot nørre Gluptinden (t.v.). Besshø bak. Foto: THS
20.07 Nørre Gluptinden (1555 m) på Valdresflye (Kremtopp i år)
Frå toppen utsyn mot ei rekkje av 2000-metertindane aust i Jotunheimen.
Turstart ved stølen Urek like vest for Haugseter Fjellstue, ved fjellsjøen Vinstre.
Hit kjem du ved å ta inn på Jotunheimvegen (bomveg) oppi bakkane etter Bygdin
høgfjellshotell. Køyr ca. 11 km til stølen Urek, lett å finne parkering her.
Vi følgjer DNT-stigen nordover mot Gjendesheim, i motbakke fyrste stykket, så i
lett lende med flotte utsyn. Når vi har passert Nørre Gluptinden på venstre hand, tar
vi av frå stigen og følgjer fjellryggen til topps, litt bratt.
Turen går i snaufjellet, still med gode klede, fjellstøvlar, niste og varm drikke.
Ved dårleg vêr kan turen bli avlyst. Følg med på heimesida til DNT Valdres.
Turen er ca 15 km lang t/r, høgdeskilnaden frå Urek til toppen er ca. 520 m.
Kartblad: Turkart Øystre Slidre, Mesterkart 1:50 000.
Oppmøte: kl 9 på Shell Fagernes, samkøyring derifrå. Evt kl 09.45 på Beitostølen
bensin. Elles etter avtale med turleiar seinast kl. 08.45 på turdagen.
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
29.07 «Onsdagssnerten»: Kveldstur til Tjørobytta i Vang
Tjernet Tjørobytta (1317 moh) på Hensfjellet i Vang er en særegen badeplass med
egen badeand og svømmeklubb. Temperaturen er sjelden over 10 grader. Bading
inngår ikke i dagens tur.
Turstart ved Slettefjellbommen på Åsvang. Går vegen oppover, med noen snarveier
gjennom skog og kratt. Vi kommer blant annet forbi den flotte Sputreføssen, en av
de største severdighetene i Vang kommune.
Fra Nefstadstølen (etter 3,5 km), følges merket sti bratt oppover til Tjørobytta, ca 2
km opp hit fra Nefstadstølen. Hele turen tar ca. 4 timer.
Oppmøte: kl 16.30 ved Slettefjellbommen. Kontakt turleder for samkjøring hit.
Turleder: Anne Reidun Tvenge
975 22 091
annereidun@msn.com
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Barnas Turlag

BT/DNT Ung
Seniorgruppa

Seniorgruppa

Barnas Turlag

Vang turlag

Barnas Turlag
Seniorgruppa
Seniorgruppa
Seniorgruppa
Barnas Turlag
Barnas Turlag

Seniorgruppa

Seniorgruppa
Vang turlag

Barnas Turlag
Seniorgruppa

Seniorgruppa
Seniorgruppa
Seniorgruppa

Vang turlag

Gruppe

Dato
Dag
Gruppe
30.jun
Tir
Seniorgruppa
Juli
Juli
1.jul
Ons
3.-5.jul
Fre-Søn
4.-5.jul
Lør-Søn Vang turlag
7.jul
Tir
Seniorgruppa
8.jul
Ons
11.jul
Lør
12.jul
Søn
14.jul
Tir
Seniorgruppa
15.jul
Ons
19.jul
Søn
20.jul
Man
28.jul
Tir
Seniorgruppa
29.jul
Ons
1.aug
Lør
3.aug
Man
4.aug
Tir
Seniorgruppa
5.aug
Ons
Seniorgruppa
5.aug
Ons
8.-9.aug
Lør-Søn Vang turlag
10.-11.aug Man-Tir Seniorgruppa
12.aug
Ons
12.-14.aug Ons-Fre
13.-16.aug Tor-Søn
17.-19.aug Man-Ons Seniorgruppa
19.aug
Ons
22.-23.aug Lør-Søn Barnas Turlag
23.aug
Søn
26.aug
Ons
Barnas Turlag
29.aug
Lør
1.sep
Tir
Seniorgruppa
6.sep
Søn
6.sep
Søn
Barnas Turlag
6.sep
Søn
Vang turlag
9.sep
Ons
12.-13.sep Lør-Søn
15.sep
Tir
Seniorgruppa
19.sep
Lør
26.-27.sep Lør-Søn
6.okt
Tir
Seniorgruppa
31.okt
Lør
Barnas Turlag
31.okt
Lør
Vang turlag
5.el 6.des Lør el Søn

Dato
Dag
2.feb
Søn
2.feb
Søn
9.feb
Søn
11.feb
Tir
19.feb
Ons
3.mar
Tir
7.mar
Lør
8.mar
Søn
17.mar
Tir
22.mar
Søn
24.mar
Tir
28.mar
Lør
28.-29.mar Lør-Søn
April
15.apr
Ons
2. el 3.mai Lør el Søn
9.-10.mai Lør-Søn
12.mai
Tir
14.mai
Tor
19.mai
Tir
23.mai
Lør
26.mai
Tir
Juni
1.jun
Man
3.jun
Ons
6.jun
Lør
6.-7.jun
Lør-Søn
6.-7.jun
Lør-Søn
10.jun
Ons
13.jun
Lør
14.jun
Søn
16.jun
Tir
17.jun
Ons
20.-21.jun Lør-Søn
22.jun
Man
23.jun
Tir
24.jun
Ons
26.jun
Fre
26.jun
Fre
28.jun
Søn

Turmål /Aktivitet
Skreddalsfjellet, Øystre Slidre
Trøngebytte
Rankonøse
Onsdagssnerten: Høgesyn
Yoga og turer, ved Bygdin Fjellhotell
Telttur til Hestebøtn, barnevenleg
Stølsvandring til stølen Ølslykkja, Aurdalsåsen
Onsdagssnerten: Kvitmøsaknatten ved Leira
Kremtopp, Olberg i Vestre Slidre
Kremtopp, Skørsnøse på Filefjell
Sykkeltur Etnedal
Onsdagssnerten: Kongevegen over Kvamskleiva
Nøsen - Jaslangen, langs Stølsruta m/stølsbesøk
Kremtopp, Nørdre Gluptinden på Valdresflye
Marabøtthødnet, Vang
Onsdagssnerten: Tjørobytta, Vang
Kremtopp, Kjølafjellet ved Yddin
Veslebotnskarvet
Nylen, Nord-Torpa
Hamnhåmåren, ved Gjende
Onsdagssnerten: Kviteberg/Valakampen
Fondsbu, gourmet-tur
Tomashelleren (DNT) via Kvithaug
Onsdagssnerten: Binnhovdknatten
Stølsbesøk Sanddalen, med dagsturer
Stølsruta
3-dagers ut fra Bygdin
Onsdagssnerten: Glennatinden m.m.
Miniekspedisjon Makalaus, Sør-Aurdal
Kremtopp, Mugnetinden i Vang
Mat på bål- og blåbærtur i Aurdal, Nord-Aurdal
Gilafjellet (Kruk)
Sykkeltur i Vassfaret
KDU-dagen: Kremtopp, Kongsliknuppen
KDU-dagen: Kremtopp, Smørlifjellet
KDU-dagen: Grindafjellet, barnevenleg tur
Onsdagssnerten: Ålfjell
Dugnadshelg
Knausene ved Beitostølen
Bitihorn fra Båtskaret
Turledersamling
Høsttur ved Fagernes
Alternativ Haloween-feiring
Skumringstur til Laglim. Sjå opp for nøkken!
Førjulsskitur på Valdresflye

Turmål /Aktivitet
KDU-dagen, skitur Skardåsrunden
KDU-dagen, grilling og uteleik
Fullmånetur skitur, Skardåsen
Fullmånetur, fottur
Skitur Dalen – Kjølafjellet
Skitur Saurrunden
Topptur Bygdin-området
Akedag i Aurdal
Skitur Skardåsen med bålkos
Skitur Vestre Slidre Vestfjell
Fjellskitur i Saur, utenfor oppkjørte løyper
Skitur Tyinstølen-Øyangen-Sanddalen
Overnattingstur Rauddalen - Tomashelleren (DNT)
Randonee, Vennisfjellet
Skitur til Store Nuten på Valdresflye
Randonee, Synshorn ved Bygdin
Kindereggkurs
Kveldstur langs Vinda
Sykkeltur Fagernes – Bjørgo
Bagnsbergatn, kveldstur med krigshistorie
Kvitmøsaknatten ved Leira
Kveldsmattur til Køltjern
Dugnad gapahuk Flikja (tidlig juni)
Kongevegen Øye, barnevenleg tur
Onsdagssnerten: Aurdalsåsen
Bitihorn via Tyskerstigen
Overnatting i hengekøye/Skjellungskampen
Ryddekurs m/vegetasjonsrådgiver
Onsdagssnerten: Køltjedn
Kremtopp, Gråkampen i Vestre Slidre
Kremtopp, Madslangrudberget ved Høljarast
Fottur i Skrautvål heimås
Onsdagssnerten: til Flagget ved Leira
Sti og merkekurs/dugnad
Flåteferd på Begna under Fønhusdagene
Til Kalvedalen innafor Beito, Vang/ØS
Onsdagssnerten: Slidreåsen
Åpning av turstig til Tverrvassætra, Fønhudagene
Tacofredag i gapahuken på Leira, Nord-Aurdal
Topptur til Grindadn i Vang

Turleder / Kontakt
Beate Sunde Knutsen
Morten Helgesen
Morten Helgesen
Nina Horn Steindebaken
Helga E. Waagaard
Ingebjørg Vik Laugaland
Bjørn Vegard Johnsen
Nina Horn Steindebaken
Anne-Lise Kvåle
Torkjell Haugen
Bjørn Vegard Johnsen
Torkjell Haugen
Geoline van Kuyk
Bjørn Vegard Johnsen
Ester Christensen
Anne Reidun Tvenge
Anne Reidun Tvenge
Mads Wangensten
Kari Borgny Fjelltun
Ester Christensen
Anne Reidun Tvenge
Aud Ien Hamre Rogn
Nina Horn Steindebaken
Linda Wickstrøm
Venke Fredriksen
Steinar Kvåle
Ester Christensen
Anne Reidun Tvenge
Per Arne Bjørneng
Elisabeth Hovda
Ina Syversen
Anne Reidun Tvenge
Bjørn Vegard Johnsen
Tor Harald Skogheim
Katrine Celius
Eli Belsheim
Anne-Lise Kvåle
Jørgen Wangensteen
Beate Sunde Knutsen
Katrine Celius
Torkjell Haugen
Kari Borgny Fjelltun
Anne Marte Hippe-Gjevre
Eli Belsheim
Tor Harald Skogheim

Krevende
tur

Grad Påmelding / Oppmøte
Oppm. 09.00 Shell Fagernes/09.40 Skammestein
Se hjemmeside/FB for dato og mer info
Se hjemmeside/FB for dato og mer info
Oppm. 17.00 Shell Fagernes
Påmelding 1. jun til Bygdin Fjellhotell 61 34 14 00
Følg med på Vang turlag sin hjemmeside
Oppm. 10.15 Shell Fagernes/11.00 Storstølen bom
Oppm. 17.00 Shell Fagernes
Påmelding 19.jun
Påmelding 7.jul
Oppm. 10.00 Shell Fagernes/10.45 Skogtun forsam.lok.
Oppm. 17.45 p-plass nord Neset langs E-16
Påmelding 17.jul
Oppm. 09.00 Shell Fagernes/09.45 YX Beitostølen
Oppm. 09.30 Shell Fagernes/10.15 YX Beitostølen
Oppm. 17.00 Shell Fagernes/17.45 p-plass N Neset
Påmelding 30.jul
Påmelding 20.jul
Oppm. 09.00 Shell Fagernes
Oppm. 10.00 Shell Fagernes/10.15 Melbybråten
Oppm. 16.30 Shell Fagernes
Følg med på Vang turlag sin hjemmeside
Påmelding 26.jul
Oppm. 17.00 Shell Fagernes/17.20 Aurdal gamle S-lag
Påmelding 1.aug
Påmelding 13.jul
Påmelding 1.aug
Oppm. 16.30 Shell Fagernes
Påmelding 16.aug
Påmelding 20.aug
Oppm. 17.00 Idrettsbanen i Aurdal
Påmelding 27.aug
Påmelding 30.aug
Påmelding 4.sep
Oppm. 10.30 p-plass Sørre Smørlie
Følg med på Vang turlag sin hjemmeside
Påmelding 8.sep
Følg med på vår hjemmeside og FB
Oppm. 10.00 Shell Fagernes/10.45 Kiwi Beitostølen
Påmelding 18.sep
Sted er ikke avklart pr. 15.jan
Oppm. 10.00 Shell Fagernes
Oppm. 17.00 Aurdal Turmo
Følg med på Vang turlag sin hjemmeside
Påmelding 3.des

Middels tur

Turleder / Kontakt
Katrine Celius
Eli Belsheim
Svein Helge Skinnes
Kari Borgny Fjelltun
Ester Christensen
Bjørn Vegard Johnsen
Morten Helgesen
Anne Marte Hippe-Gjevre
Ester Christensen
Steinar Kvåle
Bjørn Vegard Johnsen
Dagny Britt Frøyen
Tor Harald Skogheim
Morten Helgesen
Ester Christensen
Lars Christensen
Ina Syversen
Ester Christensen
Bjørn Vegard Johnsen
Kari Borgny Fjelltun
Katrine Celius
Gunhild R. Storsæter
Trond Vatn
Oddbjørn Skeie
Linda Wickstrøm
Guri Oline Iversen
Dienne Bjørneng
Ina Syversen
Ester Christensen
Steinar Kvåle
Dienne Bjørneng
Kari Borgny Fjelltun
Nina Horn Steindebaken
Torkjell Haugen
Merethe Lundene
Beate Sunde Knutsen
Steinar Kvåle
Merethe Lundene
Ina Syversen
Torkjell Haugen

Enkel tur

Telefon
924 31 969
479 07 848
479 07 848
934 84 091
924 56 251
926 53 320
481 42 002
934 84 091
997 48 131
928 98 598
481 42 002
928 98 598
906 09 505
481 42 002
918 18 842
975 22 091
975 22 091
413 56 082
975 61 507
918 18 842
975 22 091
909 91 318
934 84 091
416 97 915
993 28 832
928 91 245
918 18 842
975 22 091
979 52 100
913 68 273
901 94 830
975 22 091
481 42 002
996 90 793
984 83 268
926 94 609
997 48 131
916 84 904
924 31 969
984 83 268
928 98 598
975 61 507
414 20 682
926 94 609
996 90 793

Telefon
984 83 268
926 94 609
481 07 795
975 61 507
918 18 842
481 42 002
479 07 848
414 20 682
918 18 842
928 91 245
481 42 002
909 45 485
996 90 793
479 07 848
918 18 842
915 87 081
901 94 830
918 18 842
481 42 002
975 61 507
984 83 268
996 90 799
918 60 320
950 76 539
416 97 915
975 27 372
926 24 165
901 94 830
918 18 842
928 91 245
926 24 165
975 61 507
934 84 091
928 98 598
958 45 648
924 31 969
928 91 245
958 45 648
901 94 830
928 98 598

Svært
krevende

Naturopplevelser for livet

Grad Påmelding / Oppmøte
Påmelding 30.jan
Oppm. Åsvang 12.00
Oppm. 19.00 Valdres skisenter, Skrautvål
Oppm. 19.00 Shell Fagernes
Oppm. 10.00 Shell Fagernes
Oppm.10.00 Shell Fagernes/10.15 Melbybråten
Påmelding 4.mar
Oppm. idrettsbanen i Aurdal 12.00
Oppm. 10.00 Shell Fagernes
Påmelding 21.mar
Oppm. 10.00 Shell Fagernes/10.15 Melbybråten
Følg med på Vang turlag sin hjemmeside
Påmelding 24.mar
Følg med på vår hjemmeside og FB
Oppm. 09.30 Shell Fagernes/10.10 YX Beitostølen
Påmelding 28.apr
Påmelding 24.apr
Oppm. 18.00 Shell Fagernes/18.30 Coop Heggenes
Oppm. 10.30 Valdres folkemuseum
Oppm. 17.00 Shell Fagernes
Oppm. 1030 p-plass Valdres vidaregåande skule
Oppm. saga Ranheimsbygda 17.00
Følg med på vår hjemmeside og FB
P-plass Øye/Krokasvingen
Oppm. 17.20 Aurdal gamle S-laget/17.45 Danebu
Påmelding 2.jun
Påmelding 4.jun
Påmelding 20.mai, mer informasjon ved påmelding
Oppm. 17.00 Shell Fagernes
Påmelding 12.jun
Påmelding 13.jun
Oppm. 18.00 Shell Fagernes/18.30 Coop Heggenes
Oppm. 17.00 Shell Fagernes
Påmelding 14.jun
Påmelding 17.jun
Oppm. 09.00 Shell Fagernes/09.45 YX Beitostølen
Påmelding 23.jun Oppm. 18.00 Slidretun
Oppm. 1730 inkjøring til Begna bruk
Oppm. 16.30, gamle stasjonen på Leira
Påmelding innen 24.jun

Mer informasjon om turene finnes i medlemsbladet Tinderangler (1/2020), på våre hjemmesider www.dntvaldres.no og på
facebook.com/dntvaldres. For Vang Turlag se vangturlag.org og facebook.com/vangturlag. Endringer i turprogrammet kan oppstå,
følg derfor med på nettsiden. Ved spørsmål om turene kontakt turleder. Ved andre spørsmål kan du sende e-post til
valdres@turistforeningen.no, barnasturlag@dntvaldres.no, ung@dntvaldres.no eller til post@vangturlag.org

Aktivitetsprogram 2020

Fra Kjølafjellet mot n. Kjølen og «hele» Jotunheimen. Foto: THS
01.08 Kjølafjellet ved Yddin (Kremtopp i år)
Fin familietur i et lettgått terreng. Flott turmål både sommer og vinter.
Fra Selstølshøgda følger vi god sti til topps på Øystre Kjølafjellet (1225 m). Lengde:
ca 3,2 km en vei, høydeforskjell: 275 m. Tid: 1 -1,5 time opp.
Oppmøte: kl 11 på p-plass på Selstølshøgda 3 km forbi Yddin Fjellstogo (bom).
Samkjøring fra Shell Fagernes eller Coop Heggenes kan avtales ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 30. juli
Turleder: Anne Reidun Tvenge
975 22 091
annereidun@msn.com
03.08 Veslebotnskarvet (1778 m)
Veslebotnskarvet, eller Trøymfjellet, er ein fin fjelltopp rett over grensa til det
nabofylket Buskerud (inntil i fjor). Toppen stikk 50 meter høgre opp enn på langt
meir kjente Skogshorn som ligg litt lenger søraust.
Samkjøring frå Vaset inn til Raudbekk. Her startar fotturen på sti langs elva Trolla.
Oppe på platået kryssar vi elva og går inn til Lægeret. Her var det i tidlegare tider
hesteslepp. Herifrå går vi om Lægernosi opp til Veslebotnskarvet, som ligg på heile
1778 moh. Vidt utsyn frå toppen!
Tilbaketuren går først ned til Lægeret, og så stien tilbake til bilane. Fin dagstur som
krev at ein er i vanleg god form.
Oppmøte: kl 9 på Vaset, påmelde får beskjed om oppmøtestad.
Påmeldingsfrist: 20. juli. Maks 10 deltakarar.
Turleder: Mads Wangensten
413 56 082
madswangensten@gmail.com
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05.08 «Onsdagssnerten»: Rundtur til Kviteberg og Valakamben
Rundtur med start fra Shell på Fagernes. Vi går gangveien gjennom parken, opp
Nesjordet og til Kviteberg (542 moh.). Flott utsikt over Fagernes! Her er oppslag
med mye gammel historie om husmennene som bodde her oppe.
Videre bratt opp til Valakamben (715 moh.). Stien her kan oppleves som noe luftig,
men er sikret med tau. Vi følger god sti videre forbi et nytt utsiktspunkt. Kommer
ned ved Valdres Auto, følger fortau og gangvei langs elven tilbake til parken og
utgangspunktet. Hele turen er ca. 8 km og tar ca. 2,5 time.
Oppmøte: kl 16.30 ved Shell Fagernes.
Turleder: Anne Reidun Tvenge

975 22 091

annereidun@msn.com

12.08 «Onsdagssnerten»: Binnhovdknatten på Aurdalsåsen
Fra Engetjedn følger vi veien noen hundre meter innover før stien starter og
går ganske bratt oppover. På toppen følger vi åsen siste biten fram til selve
Binnhovdknatten (1165 m), med vid utsikt over vakre tjern og fjelltopper.
Vi spiser medbrakt niste før vi går ned på andre siden, mot stølen Engaten. Her tar vi
en sti tilbake til utgangspunktet.
Turen er 4 - 5 km, og ca 250 høydemeter. Med nistestopp bruker vi ca 3 t t/r.
Oppmøte: kl 17.45 ved Engetjedn. Evt kl 17 på Shell Fagernes for samkjøring, eller
kl 17.20 ved gamle S-laget i Aurdal (turleder møter her). Bomvei opp.

Fra Valakamben mot Fagernes. Foto: Anne Reidun Tvenge

Kjørebeskrivelse til Engetjedn:
Ta veien opp mot Danebu (bom 20 kr). Rett etter Damtjern følges skilt til venstre
mot Fjellkirka. Forbi denne til tjern på venstre side; Engetjedn, ca 1 km fra krysset.
God parkering rett etter tjernet.
Turleder: Linda Wickstrøm

416 97 914

eli-wic@online.no

12.08 – 14.08 Til Sparstadstølen i Sanddalen i Vang
Bli med til Sparstadstølen og opplev stølsliv slik de har gjort det siden midten av
1800-tallet, trolig helt tilbake til vikingtiden.
Sparstadstølen er en levende støl med 6 kuer og 7 geiter som håndmelkes, all melk
blir videreforedlet til gode oster, rømme og smør.
I tillegg til kuer og geiter bor det kalver, hester og hunder på stølen.
Her er ingen elektrisitet, ei heller mobildekning, og vann hentes i bekken.
Turen er fra onsdag 12. august til fredag 14.august, med overnatting i eget telt. Vi er
med på fjøsstell, melking og ysting av hvit og brun ost. Og kan ta fjellturer.
(nærmere omtale på heimesida www.dntvaldres.no).
Pris per person inkl stølsliv og rømmegrøt torsdag: 650 kr.
Vi kan ordne mat til felles frokost og lunsj, da med spleis av kostnader.
Påmeldingsfrist: 1. august kl 20
Turleder/info: Venke Fredriksen
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993 28 832

valdresalpin@gmail.com

Ved Sparstadstølen
i Sanddalen i
Vang. Foto: Venke
Fredriksen
13.08 - 16.08 Fire dager langs «Stølsruta i Valdres»
Turen går langs den nye, kulturhistoriske vandreruta på stølsvidda i Valdres, fra
Tisleia på Stølsvidda i Nord-Aurdal, gjennom Vestre Slidre og til Hugastølen og ned
til Hemsing bru ved Vangsmjøse i Vang.
Ruta knytter stølene sammen. Her har folk og dyr ferdes i uminnelige tider. Her
finnes spor etter kontinuerlig bruk fra steinalderens veidekultur fram til i dag.
Turen er på 65 km fordelt på fire dagsetapper. Vi vandrer gjennom områder med
aktivt stølsliv, hunder er derfor ikke tillatt på denne fellesturen.
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Idyllisk ved
Køltjernet. Foto:
Anne Reidun
Tvenge
Kyr på beite i herlig fjellnatur. Foto: Torkjell Haugen
Underveis benytter vi oss av ulike overnattingsmuligheter som finnes, blant annet
DNT hytta på Tyrisholt. Telt/lavvo og hytte kan også påregnes.
Starttidspunkt for turen er satt for å kunne ta buss fra Fagernes til Tisleidalen på
morgenen torsdag 13. august.
For de som kommer langsveis fra, så er det mulig å overnatte på Merket.
Slutt-tidspunktet er satt for siste buss fra Hemsing bru ved E16, med ankomsttid
Fagernes. Her kan det være mulig at vi kan rekke en tidligere buss.
Pga begrenset kapasitet, så er det plass til 9 personer på denne turen.
Turpris: Ikke endelig avklart da turbeskrivelsen ble skrevet, så kontakt turleder.
Avbestilling: Avbestillingsregler i henhold til overnattingsstedenes regler.
Oppmøtetid og –sted: Avtales med turleder ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 13. juli. Kun plass til 9 deltakere pga. overnattingskapasitet.
Turleder: Steinar Kvåle
92891245
kvaale.steinar@gmail.com
19.08 «Onsdagssnerten»: Glennatind – Køltjernet – Marsteinknatten
Rundturen på ca 8,5 km går i området Fagernes – Ranheimsbygda. Først på grusveg
fra ungdomsskolen mot Marsteinhøgda, så sti opp skogen til Ranheimsbygda.
Videre på veg og traktorveg og innom ei informasjonstavle og Helselags-kasse. Så
til selve Glennatinden, og stien innover mot Køltjedn.
Her er det veldig fint å raste, så ta med drikke og matpakke.
Ned igjen på sti, traktorveg og veg – med avstikker til Marsteinknatten.
Herfra på sti til Marsteinhøgda, og til slutt gangveien ned igjen til sentrum.
(helt detaljert turbeskrivelse finnes på heimesida vår, dntvaldres.no).
Husk gode joggesko! Om noen ønsker en kortere tur kan det avtales ved oppmøte
ved krysset Ranheimsvegen - Vatningsvegen.
Oppmøte: kl 16.30 ved Shell Fagernes
Turleder: Anne Reidun Tvenge
975 22 091
annereidun@msn.com
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Mot Mugnetinden. Vi aner stien t.h. for elva. Foto: Torkjell Haugen
23.08 Mugnetinden på Slettefjell (Kremtopp i år)
Fra toppen (ca 1740 m) er det fantastisk utsikt mot tindene i Jotunheimen, og mot
øst ser vi et snillere landskap med daler og bølgende, skogkledde åser.
Turstart fra p-plass ved elva Mugna nær Mugnestølen. Godt merket sti (hvit V) går
slakt oppover i ca 3 km, til Mugnebottjernet. Stien går så bratt oppover til venstre for
tjernet før det flater litt ut. Etter ca 4 km kommer et stiskille. Stien til venstre er bratt
og krevende. Stien til høyre er også bratt, men mindre krevende. Fra ca 4,5 km og til
toppen går stien mest i steinur.
Lengde: ca. 6 km en vei og ca 725 høydemeter. Tidsbruk: ca. 2,5 – 3 t en vei.
Oppmøte: kl 10 ved p-plass ved elva Mugna, på Slettefjellvegen.
Påmeldingsfrist: 20. august kl 22
Turleder: Elisabeth Hovda
913 68 273
ehovda@live.no
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29.08 Gilafjellet – med toppunktet Kruk
En middels krevende tur i idyllisk og variert fjellandsskap, inn i et
plantevernområde. Storslått utsikt.
Grensa mellom Vestre Slidre og Vang går langsetter Gilafjellet. Nær toppen Kruk
(1582 m) ligger et gammelt fangstanlegg for rein og flere bøgahi.
Turstart fra Pyttingen (se under), og på god sti opp til steinura,
Turen er ca. 10 km t/r. Det er 600 høydemeter til topps, tar 1,5 - 2 timer opp. Mulig
med en rundtur på toppen til punktet 1557 moh., med utsyn mot Helin.
Kart: Norge-serien 10048 Hemsedal, kartside 32G08 (Nordeca)
Oppmøte: kl 11 ved Pyttingen ved Nørre Gilen (skiltet parkering). Eventuell
felleskjøring kan avtales ved påmelding. Automatbom på stølsvegen.
Påmeldingsfrist: 27. august kl 20
Turleder: Anne Reidun Tvenge
975 22 091
annereidun@msn.com

Jens fant kjærligheten
på Besseggen
Da Jens stoppet for å kjøpe seg en matbit på vei opp til Gjendesheim, var det noen
som stjal det nye kameraet hans. Etter en rask prat med Gjensidige, skjønte han
at reiseforsikringen han kjøpte i forbindelse med Spania-turen i februar også gjaldt
på bensinstasjoner i Valdres. Dette var så oppløftende at han holdt et rekordhøyt
tempo på fjellturen. Akkurat høyt nok til å nå midten av Besseggen samtidig som
morgenfuglen Maja var på vei ned. Refleksjonene fra Bessvatnet
fikk øynene hennes til å skinne. Det ble kjærlighet ved første blikk.

Fra Fagerdalshøe mot Mefjell og Kongsliknuppen (midt i bildet). Foto: THS
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Ring oss på 61 34 76 00 eller les mer på gjensidige.no/turistforeningen
for å få vite mer.

A13_0272/10.2017

06.09 Kongsliknuppen ved Bygdin (Kremtopp i år)
Fin topp med herleg utsyn vestover fjellsjøen Bygdin, på «Kom deg ut»-dagen!
Frå stor parkering ved Bygdinstøga/Fagerstrand langs tydeleg sti opp på vestsida
av bekken. Same sti som mot Synshorn, men like før du kjem opp i Fagerdalen
tek du av rett til venstre og fylgjer ryggen oppover i retning mot Mefjellet med
Kongsliknuppen (du ser toppvarden nedanfrå).
I bratta innunder den steile austveggen held du ut mot venstre til det går an å gå/
småklyve opp mot toppen. Lettast om du rundar nesten heilt ut mot sørsida. Turen
opp tek om lag ein time.
Vi lagar ein rundtur ved å gå nordover ryggen på Mefjellet og ned i eit markert skar
der det ligg ei godt bevart fangstgrav (reinsgrav).

Det er godt å være forberedt. Som medlem av DNT kan du få ekstra gode
betingelser på noen av markedets beste private skadeforsikringer, og rask hjelp
om ikke alt skulle gå etter planen.
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Vidare over eit toppunkt, ned mot nord, og opp til merka sti oppe i dalen (ikkje
innteikna på kart). På denne austover på nordsida av heimre Fagerdalstjernet, og så
bratt ned att stien til Fagerstrand.
Heile rundturen tek om lag 2,5 time, pluss pausar.
Oppmøte: kl 11 ved Bygdinstøga/Fagerstrand (etter å ha betalt for parkering)
Påmeldingsfrist: 4. september kl 22. Turleiar kan koordinere evt. samkjøring.
Turleiar: Tor Harald Skogheim
996 90 793
thskogheim@gmail.com
09.09 «Onsdagssnerten»: Ålfjell ved Vaset
På toppen (1140 m) står det en 70 meter høg radio-/telemast som ble reist på
60-tallet. Dette «Eiffeltårnet» i Valdres kan sees på lang avstand.
Toppen har vært en yndet turmålspost for Vestre Slidre. Det er mange veier til
toppen. Vår tur går på sti i lett terreng med skog og fjell.
Turstart på Veståsvegen som ligger på 1035 moh. Først over toppen Storhovd (1086
m), med flott utsikt i alle retninger. En tavle forteller oss hvilke fjell vi ser. Så går vi
videre til Ålfjell. Vi regner med å bruke 2 - 2,5 time totalt på turen.
Oppmøte: kl 17, sted avtales med turleder.
Påmeldingsfrist: 8. september kl 22
Turleder: Anne-Lise Kvåle		
997 48 131
annedelfi@yahoo.no
19.09 Bitihorn fra Båtskaret
En kjent og flott topp med fantastisk utsikt mot tindene i Jotunheimen, mot
Valdresflye, mot den tre mil lange fjellsjøen Bygdin og østover de skogkledde åsene
og mot de karakteristiske Mellene i Øystre Slidre.
Turstart i Båtskaret, og følger stien som går på sørsiden opp mot toppen. Det er god
sti, men et par partier kan oppleves som luftige.
På toppen tar vi en enkel rast og spiser medbragt matpakke.
Oppmøte: 10.30 på p-plass nord i Båtskaret.
Påmeldingsfrist: 18. september kl 20
Turleder: Katrine Celius 984 83 268
celiuskatrine@gmail.com
05.12 Skitur på Valdresflye/til Rasletind (evt. 06.12)
Snøtilhøve og vêr kan variere mykje på denne tida, turen blir lagt opp ut frå dette.
Men får vi skikkeleg midtvinterlys blir dette uansett ei fin oppleving.
Rasletinden kan vera aktuelt turmål, ein runde austover på Flye er også muleg, mot
Store Nuten og Gluptindane. Eit tredje alternativ er å gå vestover frå toppen av
Flye, i retning mot Torfinnsbu. Aktuelt mål er ein liten kolle (1333 m) litt nord for
Hestvollen. Derifrå er det fint utsyn vestover fjellsjøen Bygdin om vêret er bra. Total
tidsbruk 3 – 6 t, avhengig av turval, vêr og pausar.
Kart: Øystre Slidre (1:50.000) v/ØS fjellstyre (ny utgåve 2015), eller turkart
Beitostølen (1:50.000).
Oppmøte: kl 10 ved tidlegare Valdresflye vandrerhjem
Påmeldingsfrist: 3. desember kl 22
Turleiar: Tor Harald Skogheim
996 90 793
thskogheim@gmail.com
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«Eiffeltårnet» på Ålfjell. Foto: Anne-Lise Kvåle

Ved den litt
luftige passasjen
underveis mot
Bitihorn. Foto:
THS
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08.03 Aking, ski og bål i Aurdal
Det blir aking, ski og varmt bål ved Idrettsbanen i Aurdal. Her er det oppkjørte
løyper og egen akebakke. Vi stiller med varmt bål, ta med ønsket mat. Ta også med
ski og akebrett, Barnas turlag har noen akematter til utlån.
Kontakt/info: Anne Marte Hippe-Gjevre
414 20 682
23.05 Kvitmøsaknatten ved Leira
Turen er lett, men er litt bratt siste stigningen. Om været er bra tar vi en rast på
toppen og koser oss med mat og drikke som den enkelte tar med seg.
Vi får utsikt ned på Leira og Strondafjorden, og i det fjerne ser vi fjellene over mot
Hallingdal og Hemsedal. Turen går langs godt merkede stier og litt på vei
Oppmøte: kl 11 på parkeringa ved Valdres vidaregåande skule.
Turleder: Katrine Celius 984 83 268
celiuskatrine@gmail.com

Lett tilgjengelig
og godt tilrettelagt
plass for både små
og store.
26.05 Kveldsmattur til Køltjern
Bli med og spis kveldsmaten ute! Alle tar med seg mat selv. Turen går langs grusvei,
så her kan man lett gå, også med barnevogn - eller sykle.
Oppmøte: kl 17 ved saga i Ranheimsbygda.
Turleder: Gunhild Rogstad Storsæter
996 90 799
grogstad@gmail.com
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Spennende med tur på elva Begna. Foto: Anne Dyve
22.06 Flåteferd på Begna under Fønhusdagene
Også i år tilbyr Barnas Turlag/DNT Ung flåteferd på Begna for alle som vil se vakre
Sør-Aurdal fra en helt ny ¬vinkel.
Turen passer for barn/ungdom fra 6 år og oppover. Barn mellom 6 og 10 år må ha
med en foresatt. Eldre barn og ungdommer kan ha med en foresatt.
Turstart i Sparkevik, sør for Bagn, og går gjennom noen kortere stryk og flate partier
før man ender opp ved Fønhus 8 km lengre nede.
Turen varer normalt 3 timer, men dette avhenger litt av vannstanden i elven.
Ha med tørt skift og håndkle til etter turen. Selv om dette er en rolig tur, vil du bli
våt i mindre og større grad. om fottøy anbefales våtsko eller joggesko, ha gjerne på
varme ullsokker.
Våtdrakt er påbudt pga. temperaturen i elva. Har du egen våtdrakt, vest og hjelm så
ta dette med. Ellers lånes det ut våtdrakter, vest og hjelm.
EOA AS drifter Flåteferd på Begna og har ansvar for flåteguidene, sikkerhet og
gjennomføring av flåteferden. Turen kan bli avlyst ved lav vannføring i elva.
Når vi er tilbake på Nordre Fønhus blir det grilling av pølse. Alle som vil får pølse
og saft. Dersom du vil grille noe annet må du ta med selv.
Oppmøte: kl 18 på Nordre Fønhus Gård, sør for Bagn
Påmeldingsfrist: 17. juni kl 18. NB! Maks 30 plasser, førstemann til mølla. Gratis
for medlemmer i DNT. Er du ikke medlem er det 200 kr for første barn/ungdom og
300 kr for familie utover ett barn. Åpent for alle.
Turleder: Merethe Lundene
958 45 648
lundene@online.no
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06.06 – 07.06 Hengekøyetur til Skjellungskampen
Tur i samarbeid med DNT Gjøvik og omegn.
Fra startsted (se under) går vi med tunge sekker på ryggen ca 2 km til selve
Skjellungskampen. Det meste på skogsbilvei, de siste 200 meterne på sti.
Etter å ha etablert leir spiser vi middag, for så å utforske området. Ved Huldreputten
får barna høre om huldra som har gitt navn til tjernet.
På søndag pakker vi ned leir og går samme vei tilbake til bilene. Det blir også
mulighet for søndagstur i området.
Til oppmøtested: Fra Dokka kjør fv 245 mot Jevnaker. Etter cirka 2,5 km svinges
til høyre til Mælumslivegen. Oppmøte ved bomkassa, på venstre side (80 kr i 2019,
kontant eller vipps).
Påmeldingsfrist: 4. juni. Tidspunkt for oppmøte avtales med turledere
Turleder: Dienne Versteeg 926 24 165 dienneversteeg@hotmail.com

Til oppmøtested: Følg veien fra Reinli innover mot Stavadalen og Nørdre
Fjellstølen. Ta til høyre mot Liaåsen (bomvei) og ta så til venstre opp mot det nye
hyttefeltet øst for skisenteret. Parker øverst ved veislutt nær pumpehuset. Stien
starter til høyre for parkeringen. Den er uskiltet og umerket, men lett å følge over
fjellplatået via toppunkt (1091 moh.) til Makalaus. Alle kan skrive navnet sitt i en
postkasse med turlogg. Utsikten fra toppen er makalaus!
Ta med nok mat og drikke til middag, kvelds og frokost samt telt med utstyr.
Lengde: ca. 2,8 km en vei, og ca. 100 høydemeter. Tidsbruk: ca. 1 time opp.
Oppmøte: kl 11 ved pumpehuset
Påmeldingsfrist: 16. august kl 20
Turleder: Petra Kaderkova
988 77 380
petra.kaderkova@hotmail.com

26.06 Tacofredag i gapahuken på Leira
Ta fredagstacoen med ut! Fra gamle stasjonen på Leira går/sykler vi inn til
gapahuken langs Valdresbane-traseen. Barnas turlag tar med dessert til barna.
Oppmøte: kl 16.30 ved gamle Leira stasjon (gul bygning langs E16, ca 500 m fra
rundkjøringen i Leira, retning Oslo).
Turleder: Ina Syversen
901 94 830

Gapahukene i Aurdal er samlingsted. Foto: Ina Syversen

På
Makalausfjellet.
Foto: Anne
Norstad
22.08 – 23.08 Miniekspedisjon til toppen av Makalausfjellet
Familievennlig topptur med overnatting i telt på Liaåsen, på vei mot toppen. Passer
for barn fra 5 - 6 år. Tur i samarbeid med DNT Gjøvik og omegn - det er fint på
denne turen å bli kjent med andre turglade barnefamilier.
Kun 1 time opp til teltplassen, derfra maks. en halv time til toppen 1099 moh.
Ved dårlig vær eller andre behov er det mulighet for å søke ly i en liten varmebu litt
nedenfor toppen.
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26.08 Mat på bål - og bærtur - i Aurdal
Tid for bær! Ta med middagen og spis den på bål. Etterpå blir det blåbærtur i
nærområdet, husk bøtte til bæra. Vi regner med å være ute ca 2 t.
Oppmøte: kl 17 ved idrettsplassen i Aurdal, så går vi inn til gapahukene.
Turleder: Ina Syversen
901 94 830
06.09 Til Smørlifjellet (Kremtopp i år)
På Kom-deg-ut-dagen (KDU) tar vi en barnevennlig tur til Smørlifjell, 1100 moh,
i slak stigning. Ca 2 timers tur med små og store. Eldste barn kan gå selv og den
minste kan følge med i bæremeis. Flotte utsiktmuligheter. Vi tar en liten rast på
toppen hvis være tillater det, ta med matpakke og drikke.
Oppmøte: kl 10.30 på Sørre Smørlie, liten parkeringsplass på venstre side ved
hyttefeltet ca 2 km etter container. For å komme hit, følg Månovegen fra Leira opp
til bomvei (50 kr kontant) og videre opp til Pilset.
Turleder: Katrine Celius
984 83 268
celiuskatrine@gmail.com
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SENIORGRUPPA

31.10 Alternativ Halloween-feiring i Aurdal
Vi inviterer til et stemningsfullt og fint arrangement for alle som ønsker et alternativ
til knask eller knep denne kvelden.
Det blir postløype etter reflekser i skogen, bål, varm saft og spennende
eventyrfortelling. Ta med lommelykt og noe å grille. Det varer ca 2 timer.
Oppmøte: kl 17 ved Turmo i Aurdal. Hit kommer du ved å kjører over brua etter
Aurdal fjordcamping, og til venstre etter brua. Så er det grusvei til venstre og
parkering. Vi vil sette frem fakler ved innkjøringa.
Ansvarlig: Anne Marte Hippe Gjevre
414 20 682
am_hippe@hotmail.com

DNT UNG VALDRES

Dette er ei gruppe i DNT Valdres retta mot
ungdom 13 – 18 år, dvs ungdomsskole
og videregående. Det er også rom for at
7.-klassinger kan prøve.
NB. Det var for tidlig å sette opp turdatoer
før bladet gikk i trykken.
Følg med på nettsida dntvaldres.no og på
facebooksida til DNT ung Valdres.
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Stølen Lie i vinterdrakt, mot Mellane. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
03.03 Saurrunden i Øystre Slidre
Dette er ein av dei finaste skiturane i sørre delen av kommunen, så bli med!
Turen startar frå p-plassen ved Reina, like vest for stølslaget Lie. Så i oppkøyrd
skiløype over Liaåsen mot Tansberg, over Saurshøgde ned til Saursvatna. Vidare til
gapahuken ved Kjølen, over Kjølafjellet til Lie og ned att til bilane. I fint ver, får du
utruleg flott utsyn mot Jotunheimen og Langsua.
Turen er 17 km, i oppkøyrde spor. Bruk løypeski. Total høgdeskilnad ca. 650 m.
Du må vera i normalt god fysisk form. Vi skal inn i snaufjellet, så kle deg for dette.
Ta med godt med niste og varm drikke.
Kartblad: Skiløyper Øystre Slidre 2015 - 2016
Alternativ: Ved dårleg vêr/varsel kan turen bli lagt om eller flytta til tysdag 10/3
Oppmøte: kl 10 på Shell Fagernes, for samkøyring. Evt. møt kl 10.15 på
Melbybråten. Siste delen av vegen er på bomveg (60 kr).
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
17.03 Skitur til Skardåsen med bål på toppen
Bli med på hyggelig tur til gapahuken på Skardåsen! Ta med bålmat og drikke!
Fra Skrautvål skisenter går vi hundeløypa opp til Skardåsen, og videre til gapahuken.
Her tenner vi opp i bålpanna og hygger oss, før vi kjører ned til skisentret igjen.
Hele turen tar ca 4 timer.
Oppmøte: kl 10 på Shell Fagernes, samkjøring til i skisenteret i Skrautvål.
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
echristie@bbnett.no
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Urørt snø
ved Saur.
Foto: Bjørn
Vegard
Johnsen
24.03 Fjellskitur til Saur, utanfor løyper
Saur er fjellområdet mellom Kjølafjellet (aust for Rundemellen) og elva Etna i
sørlege delen av Øystre Slidre. Det er eit småkupert område som er kjent for mange
gode fiskevatn, men er ikkje mykje besøkt om vinteren.
Heile turen er ca. 20 km. Høgdeskilnadene er ca. 600 m totalt.
Blir vêret/føret for dårleg, blir turen flytta til 31. mars. Turen kan også bli flytta fram
i tid. Følg med på heimesida til DNT Valdres.
Turstart frå parkeringsplassen ved Reina, like vest for stølslaget Lie. Vi følgjer
søkket nordover og opp mot Kjølafjellet, så ned mot vatnet Kjølen der vi tek ein
liten pause i gapahuken. Vidare mot Midtre Saursvatnet, inn i urørt terreng mot
andre vatn, og forbi skilt som fortel om flyslepp under siste verdskrigen.
Lengst inne har vi ein lengre pause. Kanskje med bål (ta gjerne med pølser eller
anna). Vegen tilbake er går over høgdene litt lenger sør enn der vi kom fram.
Vi skal inn i snaufjellet, så du må kle deg for dette. Bruk helst fjellski. Ta med godt
med niste og varm drikke.
Kartblad: Skiløyper Øystre Slidre 2015 – 2016 og Turkart Øystre Slidre, Mesterkart
1:50 000
Oppmøte: kl 10 på Shell Fagernes, for samkjøring. Evt. møt kl 10.15 på
Melbybråten. Siste delen av vegen er bomveg (60 kr).
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
15.04 Store Nuten (1541 m) på Valdresflye
En fin topp med flott utsikt. Turen går utenfor løyper, fjellski anbefales.
Vi starter fra Valdresflyvegen, litt ovenfor Jotunheimvegen, og går innover i
lett stigning. Det siste stykket til toppen er jevnstigning, skifeller kan anbefales
(seniorgruppa har noen få feller til utlån). Turen tar 4 - 5 timer.
Ca. 350 høgdemeter. Ha med drikke og mat, og ekstra lue/votter m.m.
Ved dårlig værvarsel vil endring av tur/ dato bli varslet.
Oppmøte: kl 9.30 fra Shell Fagernes, kl 10.10 ved Beitostølen bensin.
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
echristie@bbnett.no
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12.05 Kveldstur langs flomstore Vinda
En storslått oppleving med mange fosser langs elva i Øystre Slidre som ble spart for
kraftutbygging.
Turstart ved Langedalsbrua, på fin sti oppover langs elva. Kan være noen våte
partier, så ha med gode sko, og ha med mat og drikke til pausen, der er fin rasteplass
på turen. Turen er 3 – 4 km. Turdato kan bli endret pga. været.
Oppmøte: kl 18 ved Shell Fagernes, samkjøring derfra, også pga. få p-plasser. Evt.
kl 18.30 ved Coop Heggenes.
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
echristie@bbnett.no
14.05 Kulturhistorisk sykkeltur Fagernes – Bjørgo t/r
Vi tek sykkelvegen langs den nedlagde Valdresbanen frå Fagernes til Bjørgo, og
retur til Fagernes. Totalt 38 km, om lag 200 m stigning frå Fagernes til Bjørgo.
Tema i år er samferdsle med vekt på utvikling av vegane opp gjennom tidene,
overnatting (skyss-stasjonar, hotell og motell) og skysstilbodet (hesteskyss, bussselskap og drosjar).
Til Aurdal syklar vi på den asfalterte sykkelvegen. Frå Aurdal følgjer vi restane av
den gamle kongevegen eit lite stykke til vi kjem opp att i sykkelvegen.
På returen syklar vi den gamle hovudvegen (Valdresvegen) frå Leira over
Tunelltoppen tilbake til Fagernes.
Du kan bruka vanleg sykkel, i god stand. Du bør vera i normalt god fysisk form. Kle
deg for veret, og ta med godt med niste og drikke.
Kartblad Fagernes Norgesserien 10049 1: 50 000
Oppmøte: kl 10.30 ved Valdres folkemuseum på Fagernes.
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no

På garden Bagnsbergatn
var det harde kampar i april
1940. Foto: THS
19.05 Kveldstur til Bangsbergatn (krigsminne), ved Bagn
Her var det harde kamper i aprildagene i 1940, og det er satt opp tavler med
informasjon. Dette er en tur for å minnes og hedre de som slåss for vår frihet.
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Turstart fra Bakeriet i Bagn. Vi går gamle E 16 et stykke før vi går over på vei/sti
opp gjennom Gråbeinhølet. Vi tar ei god kaffepause på bruket Bangsbergatn, og er
vi heldige får vi en som kan vise oss rundt og fortelle.
Turen er ca 5 km t/r, og vi bruker ca 3 timer. Kart Norgesserien: Fagernes.
Oppmøte: kl 17 på Shell Fagernes, for samkjøring.
Turleder: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507
kafjell047@live.no
16.06 Kveldstur i Skrautvål heimås
Turen starter på garden Bondli, hos Grete Jorun Gilen og Ståle Engen, hvor det er
flott utsikt over bygda og mot Jotunheimen.
Det er litt bratt å gå i starten. Vi går på sti og stølsvei, forbi gamle heimstøler. På
Meisdalstølen, med flott utsikt over Øystre Slidre, tar vi kaffepause. Så går vi om
Småbruket Gilen tilbake til bilene.
Turen er 6 – 7 km, og det er ca 200 stigning. Kart Norgesserien Fagernes.
Oppmøte: kl 18 ved Shell på Fagernes, for samkjøring.
Turleder: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507
kafjell047@live.no

Idylliske Kalvedalen.
Foto: THS
23.06 Tur til Kalvedalen i Øystre Slidre/Vang
Innerst i den trange dalen kommer Kalvedalsfossen ned fjellsiden, et flott syn.
Underveis fortelles sagnet om Kalvedalpresten, som måtte rømme fra lensmannen
og gjemte seg i ei hule der inne. Den finner vi kanskje inne i dalen?
Retur samme vei, hele turen tar ca 2,5 - 3 timer. Kart over Øystre Slidre.
Kjørebeskrivelse til startsted:
Fra Beitostølen ned til krysset i Beito, ta til høyre. Fortsett på veien gjennom Lykkja
inn til grustaket i Skrebergene. Parker på toppen av grustaket.
Fra parkeringen følger vi veien ned til demningen som vi krysser. På andre siden av
demningen går vi til høyre. Dette partiet er skrående bratt uten synlig sti. Vi går ned
til elva og følger venstre side av elva helt til innerst i dalen. Det er nødvendig med
gode sko, stien er fuktig og noe steinete.
Oppmøte: kl 9 på Shell Fagernes, kl 9.45 ved Beitostølen Bensin. Samkjøring.
Turleder: Beate Sunde Knutsen
924 31 969
beatesundek@hotmail.com
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30.06 Dagstur til Skreddalsfjellet i Øystre Slidre
Turen går på fin sti hele veien i vakkert fjellterreng, litt bratt enkelte steder. På
toppen er det en flott varde med fantastisk utsikt innover i Jotunheimen. Det er flere
stier i området, har vi lyst på lengre tur kan vi fortsette mot Stryteberget.
I området er det en fangstgrav vi prøver å finne. Retur samme vei som opp.
Lengde på turen en vei, ca 2 km, høydeforskjell 228 m. Kartblad, Øystre Slidre.
Oppmøte: kl 9 ved Shell Fagernes (samkjøring), 09.40 på Skammestein Vi kjører
Vinstervegen i retning Skindro. Bompenger kr 50. Parkering ved sauekveet etter
Stryta før veien bikker ned mot Skindro.
Turleder: Beate Sunde Knutsen
924 31 969
beatesundek@hotmail.com

Ved Øvre Storstølen. Foto: Odd Sagbråten
07.07 Stølsvandring til Ølslykkja på Aurdalsåsen
Tove Skjelstad og Odd Sagbråten, kjende for stølsvandringane sine i Aurdalsåsen,
og bok om stølane, blir med som kjentfolk på turen og fortel. Turstart ved bommen
ved Storstølen, like ved alpinanlegget bak Danebu. Fyrst på grusveg opp til Øvre
Storstølen, så på stig gjennom skogen til snaufjellet, med flott utsikt mot Mellane
og Jotunheimen. Vidare etter kvart på god stig ned til Ølslykkja, målet for turen.
Ølslykkja var ein av stølane til prestegarden i Aurdal. Mange prestekoner har vore
her, m.a. Hanna Winsnes (i 1827 – 1830), kjent for kokeboka si, og Amalie Sofie
Bekkevold (i 1863 - 1884). Ho var først gift med Henrik Wergeland.
Turen er på 9 km t/r (evt. litt til om vi går ein runde). Høgdeskilnad ca. 400 m.
Sjølve fotturen tek ca. 4 timar. Vi er tilbake på Fagernes ca. kl. 16.
Ta med godt med klede, niste og varm drikke, og sitjeunderlag.
Turen kan bli lagt om dersom vêret blir for dårleg på turdagen.
Oppmøte: kl 10.15 ved Shell Fagernes, eller kl 11 ved bommen ved Storstølen.
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
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14.07 Kulturhistorisk sykkeltur sør i Etnedal
Bli med på sykkeltur med Torodd Lybeck som kjentmann og forteljar!
Turstart ved Skogtun forsamlingslokale 200 m sør for Bruflat. Vi kryssar elva
Etna og tek bygdevegen sørover. Er innom gamle mølla, forbi Klevgard, til Wold
og så til Lundebrue. God stopp her med orientering om brua, oppgangssaga,
tømmerfløytinga - og ikkje minst om Sigurd Lybeck og forfattarskapen hans. Vidare
på vestre elveryggen («Sigurd Lybecks veg») til campingplassen. Lengre pause her.
Truleg mogeleg å kjøpa mat her, men ta likevel med niste og drikke. Så tilbake til
Hellebrufossen, på skogsveg til Wold og via Klevgard tilbake til start. Kanskje blir
det tid til ein liten runde i Bruflat sentrum til slutt.
Turen er på ca. 30 km. Det meste av turen er lettsykla, men nokre bratte kneikar (lov
å trilla sykkelen!) Både asfaltert veg, grusveg og skogsveg på turen.
Bruk vanleg sykkel, racersykkel eignar seg ikkje. Sykkelen må vera i god stand, men
ta med sykkelpumpe og lappesaker.
Du bør vera i normalt god fysisk form, og kle deg for ulike slag vêr. Ta med godt
med niste og drikke. Turen kan blir justert alt etter vêr og ev. andre forhold.
Kartblad: Fagernes, Norgesserien 10049 1: 50 000
Oppmøte: kl 10 ved Shell Fagernes, eller kl 10.45 på Skogtun forsamlingslokale.
Evt. annan avtale med turleiar før kl. 10 på turdagen.
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen

481 42 002

Lundebrue frå 1829 er eit meisterverk. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

mahanseg@online.no

28.07 Marabotthornet sør for Bygdin
På markert fjellrygg med flott utsikt mot fjellsjøen Bygdin og mot Jotunheimen.
Vi kjører til Slettefjell og mot Ole, hvor vi starter gåturen. Først lett kupert inn mot
stien til Yksedalsbu, så følger vi den videre. Et lite stykke bratt stigning før det etter
hvert flater ut. Oppe på ryggen svinger vi fra stien, og opp på toppen, der vi tar en
god matpause (ta med mat og drikke). Vi går samme vei tilbake.
Turen tar totalt ca. 4 timer og ca. 350 høgdemeter.
Det er fint å gå videre vestover fjellryggen, retning Yksendalsbu, om noen vil.
Oppmøte: kl 09.30 på Shell Fagernes, kl 10.15 ved Beitostølen Bensin.
Turleder: Ester Christensen

918 18 842

echristie@bbnett.no

04. 08 Dagstur til Nylen i Nord Torpa
Vi skal i det området som den gamle øst-vest veien gikk, kalt Frugevegen.
Turen til Nylen (1017 m) går fra Nysetra. Det er litt bratt i starten, men lett terreng
og flott utsikt på toppen. Denne turen er på ca 3 timer t/r.
Men vi tar en tur til, enten til Munkhatthøgda (998 m), nær Gamlesætra, eller til
Munkekapellet ved Lisetra. Det blir dagstur, så ta med mat og drikke. Vi kan evt.
kjøpe mat på Synnfjellporten. Ta gode sko, det kan være noen bløte parti.
Kart: Norgesseriene - Fagernes
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Fra Marabotthornet mot fjellsjøen Bygdin og tindene på nordsida. Foto: THS
Oppmøte: kl 9 ved Shell Fagernes, for samkjøring til Etnedal – Bakkebygda Gamlesetra. (Bomveg) over til Nord Torpa opp til Synfjellet, Spåtind. Vi kjører om
Oppsjøen, Lenningen heim.
Turleder: Kari Borgny Fjelltun

975 61 507

kafjell047@live.no
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05.08 Hamnhåmåren ved Gjende
En fin tur langs vannet, med flott utsikt, bademuligheter og frodig planteliv.
Fra Gjendesheim på god sti til Hamnhåmåren, ca. 1 time. Ingen stigning, men litt
stein av og til. Vel fremme er det mulighet for å bade, og vi tenner bål, så ta med
grillmat og drikke. Det er mulighet for å lese om plantelivet der. Etter en god pause
går vi samme vei tilbake. Gode fjellsko anbefales.
Ved dårlig vær kan turen/datoen bli forandret.
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
echristie@bbnett.no

En av turene starter på Torfinnsbu og går tilbake til Bygdin. Foto: THS

Hyttene på
Tomashelleren
ligger idyllisk til.
Foto: THS
10.08 – 11.08 Til Tomashelleren (DNT) via Kvithaug
Turstart ca kl 10 inne ved demningen i nørre Ole (se adkomst under).
Vi går i idyllisk natur langs Olefjorden inn til Kvithaug stølslag. Lettgått sti med
noen våte partier. På Kvithaug får vi høre historien om stølslaget. Videre går
turen opp forbi Nøsen, Tverrdingletjernet og Remmiskinntjernet, med utsikt mot
Sendehornet og Trollfonnegge. Storslått natur, og ofte er det reinsdyr å se. På vei inn
til Tomashelleren kommer du høyt og fritt med god utsikt til tindene i Jotunheimens.
Vi bruker hele dagen og tar små og store pauser hele veien.
Vi skal opp 500 høydemeter fra Kvithaug, så gode fjellsko er nødvendig.
Vel fremme på Tomashelleren, en selvbetjent hytte hvor vi deler på utgiftene, nyter
vi et måltid og kvelden i fantastisk natur.
Dagen etter spiser vi frokost før vi går en litt annen vei ned mot Yksendalsbu, og
svinger over elva Dingla og mot Kvithaug og Ole igjen.
Lengde på turen en vei er ca. 15 km. Kartblad: Norge-serien 10056 Besseggen.
Oppmøte: kl 8 på Shell Fagernes (samkjøring), kl. 08.45 på Beitostølen Bensin for
samkjøring via Beito til Slettefjellvegen (bom), forbi Fleinsendin inn til Ole.
Påmeldingsfrist: 26. juli kl 20. NB! begrenset antall deltakere.
Mer informasjon og utstyrsliste sendes de påmeldte etter fristen.
Turleder: Nina Horn Steindebakken
934 84 091
n-steind@online.no
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17.08 – 19.08 Tre dager med fjellturer rundt Bygdin
Vi skal overnatte på Bygdin fjellhotell, og tar dagsturer i området.
Mandag: Vi kjører til Slettefjell, og starter gåturen på stien mot Mugnetind. Før
Mugnetjernet tar vi til høgre mot toppunkt på 1346 m, ca 250 høgdemeter hit.
Matpause med fin utsikt ned til Fleinsendin og mot Bitihorn. Vi tar samme vei
tilbake, totalt ca. 4 timer ute, deretter kjører vi til Bygdin for innlosjering.
Tirsdag: Vi tar båten til Torfinsbu, og går tilbake langs vannet. Når vi kommer til
stien som tar opp mot Valdresflye, følges den oppover til vi møter stien som går
gjennom Fagerdalen. Denne følges tilbake til Bygdin. I alt ca. 5 timer (kanskje vi tar
en pause på Torfinsbu før vi starter å gå, for å se oss litt rundt).
Onsdag: Den siste fotturen går fra Heimdalsmunnen ned i idylliske Heimdalen, og
derfra over fjellet ned mot Maurvangen. Underveis utsyn til tindene i Leirungsdalen
og ved Gjende, og mot vakre Sjodalen. Turen ender på ei p-plass mellom
Vargebakken og Maurvangen. Turen er på ca. 10 km og tar 4,5 timer.
Ta med mat/drikke til lunsj første dag. Pakkeliste m.m. sendes etter påmelding.
Oppmøte: kl 10 på Shell Fagernes mandag, evt kl 10.45 ved Beitostølen bensin.
Påmeldingsfrist: 1. august kl 20. Begrenset til 12 deltakere på onsdagen.
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
echristie@bbnett.no
01.09 Bli kjent-sykkeltur i Vassfaret
Tur for deg som ønskjer ein litt hardare sykkeltur enn seniorgruppa har hatt til no,
likevel ikkje for krevjande. Vi tar oss tid til å nyta naturen og har fleire stopp der
vi blir kjende med Vassfaret og livet der i gammal tid. Turen er på ca 40 km. Du
må ha sykkel i god stand, gjerne hybrid eller trerrengsykkel. Racersykkel eignar
seg ikkje. Vi skal inn i Indre Vassfaret landskapsvernområde, og på grunn av
vernebestemminga kan vi ikkje bruka elektrisk sykkel på turen.
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28.03 Vintertur: Tyinstølen – Øyangen – Sanddalen.
Det blir påmelding på denne turen
Turleiarar: Litt usikkert enno
Suluvatnet, med fjellet Bringen t.v. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
Turstart ved Aurdalsetra, og vi passerer kjende stader som Aurdalsdammen,
Skrukkefyllhaugen, Nevlingdammen, Amundheimen og Vassfarplassen.
Vi syklar langs mange innsjøar fram til sørenden av Suluvatnet. Her har vi ein lengre
pause før vi syklar same vegen tilbake.
Vi skal sykla på både god skogsbilveg, god skogsveg, og litt meir utfordrande
traktorveg. Kartblad: Sør-Valdres Ugland it 1: 50 000 Best.nr 2555
Oppmøte: kl 9 ved Shell Fagernes. Derfrå ca. 90 km til startstad Aurdalsetra.
Dei som ønskjer å slutta seg til sør for Fagernes, seier frå ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 30. august kl 19
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
15.09 Rundtur over Knausene ved Beitostølen
Det er tid for flotte høstfarger – og vi håper på vær som gir oss flotte utsyn!
Vi kjører opp til høydebassenget og parkerer der. Går så veien litt oppover og inn på
stien opp til Knausen. Den går over høydedraget nordøst for Beitostølen, på toppen
av skiheisområdet. Fin sti hele veien og utsikt til området rundt.
På hjemturen følger vi stien i underkant av Knausene tilbake til bilene, noen våte
partier. Turen er ca 10 km, og gåtid ca 3 timer. Kart over Beitostølen.
Oppmøte: kl 10 på Shell Fagernes (samkjøring), 10.45 ved Kiwi Beitostølen.
Turleder: Beate Sunde Knutsen
924 31 969
beatesundek@hotmail.com
06.10 Høsttur fra Fagernes
Tur rundt Fagernes, været avgjør ruta. Vi tar en tur på 2 - 3 timer.
Vi avslutter med å gå på kafe og kose oss!
Oppmøte: kl 10 ved Shell Fagernes.
Turleder: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507
kafjell047@live.no
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01.06 Tur på Kongevegen
Kl 12.30 frå ny parkeringsplass i Øye/Krokasvingen. Barnevennleg tur.
Turleiar: Oddbjørn Skeie
950 76 539
04.07 - 05.07 Telttur med overnatting i Hestebøttn
Barnevennleg.
Turleiar: Ingebjørg Laugaland
926 53 320
08.08 - 09.08 Gourmet-tur til Fondsbu
Med fjelltur på programmet, tur er ikkje fastsett enno.
Turleiar: Aud Irene Hamre Rogn 909 91 318
06.09 «Kom deg ut»-dagen. Tur til Grindafjellet.
Turleiar: Eli Belsheim
926 94 609
31.10. Barnas Turlag: Skumringstur til Laglim.
Sjå opp for nøkken!
Turleiarar: Eli Belsheim (926 94 609) og Mari Linda Guldvik
Sett av datoane.
Følg med på Facebooksida vår eller www.vangturlag.org for meir informasjon.
Velkommen på tur☺
Helsing frå styret
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Kruset som var premie i 2019, med Skaget som motiv.

Kremtoppjakt også i 2020
Vi fortsetter med turtilbudet «Kremtoppjakten», der det plasseres ut turkasser med
bøker på 12 fine topper/høgdepunkt rundt om i Valdres (se tabell under).
Det ble omtrent 11.000 navn i bøkene i fjor. Det var en stor men ventet nedgang, fra
2018, dette fordi vi valgte vekk «turistmagneter» som Bitihorn, for å få folk ut til
andre fine og langt mindre besøkte turmål i Valdres.
Vi håper at mange vil delta også på årets Kremtoppjakt!
Tidsperiode: 14. juni – 27. september
Årets topper:
Navn
Madslangrudberget (nær Høljarast)
Smørlifjellet (ved Kruk)
Synet (ved Vaset/Gomobu)
Ørneflag (sørøst for Vassfaret)
Hollastølsfjellet (v/ n. Fjellstølen)
Mugnetinden (på Slettefjell
Kongsliknuppen (v/ Bygdin)
Skørsnøse (Tyinkrysset/Filefjell)
Gråkampen (ved Flvatnet/Nøsen)
Olberg (vete/krigsvarde)
Kjølafjellet (ved Yddin)
Nørdre Gluptinden (på Valdresflye)

Høgde
Kommune
473 m	Etnedal
1160 m
Nord-Aurdal
1137 m
Nord-Aurdal
1243 m	Sør-Aurdal
1175 m	Sør-Aurdal
1737 m
Vang
1389 m
Vang
1453 m
Vang
1595 m
Vestre Slidre
987 m
Vestre Slidre
1225 m
Øystre Slidre
1555 m
Øystre Slidre

Krus som premie
For å få krus som premie for 2020 er det også denne gang krav om 10 fullførte
topper for voksne og 5 for barn..
Kruset får logo i årets farge, logoen til DNT Valdres samt et fullfargebilde av en av
toppene som var med. NB! Kruset er gratis for medlemmer i DNT Valdres.
Andre som oppfyller kravet til krus må betale kostpris for dette.
Fine uttrekkspremier
Sport 1 på Leira sponser også i år Kremtoppjakten med noen fine premier. Disse
trekkes ut blant barn og voksne som har oppfylt kravet og sendt inn. Uttrekning vil
foregå på høstmøtet i DNT Valdres. Stor takk til Sport 1 på Leira!
Registrering
Registrering skjer på eget registreringskort som leveres/sendes til DNT Valdres
etter fullført jakt. Du kan også notere selv og sende e-post med registreringsnr. i
bøkene, eller klippe ut skjema fra informasjonsbrosjyren som vi vil trykke opp. DNT
har også en egen APP, (DNT SjekkUT) hvor vi vil legge inn toppene slik at dere
kan registreres der. Vi anbefaler likevel at dere tar en skjermdump (screenshot) og
sender på mail til oss når dere har registrert alle toppene.
Mer informasjon finner man i brosjyren som skal lages, eller på nettsidene våre når
jakten går av stabelen til sommeren.

Fellesturer
DNT Valdres har også i år fellesturer med turleder til de fleste av toppene i løpet av
sommeren/høsten. Tidspunkt for turene fremgår av vårt turprogram.
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Nye turbøker for Valdres ferdige til høsten
Boka «På tur i Valdres» revideres, oppdateres og utvides, og blir ferdig i høst!
Nyutgaven utgis i to bind: «På tur i Valdres øst» og «På tur i Valdres vest».
Skillet mellom de to bøkene følger i hovedtrekk fylkesvei 51 fra Golsfjellet i sør til
Sjodalen i nord, med enkelte praktiske unntak. Altså øst og vest for dalføret.
Turboka som kom ut i 2011 har vært utsolgt i årevis. Fortsatt blir hovedfokuset på
fotturer til topper og andre fine turmål, men det er også et fyldig kapittel om skiturer,
en del om sykkelturer samt mindre avsnitt om padling og klatring.
Forfatterne, Morten og Julia Helgesen i Skrautvål, håper at bøkene vil gi inspirasjon
både for fastboende, hyttefolk og andre tilreisende - til å besøke nye turmål, eller å
oppdage nye varianter av allerede kjente turer.
DNT Valdres er med på litt samarbeid, bla. med presentasjon av foreningen,
turprosjekter samt ruter og hytter, som den nye «Stølsruta gjennom Valdres».
Planen er at bøkene skal være ferdige senhøsten 2020. Mange skiløyper og fotturer
skal gås om igjen før den tid, så forfatterne håper på en god vinter og mye fint
turvær til sommeren. Dersom noen av leserne har lyst til å være med på noen av
disse turene, eller «feltarbeidet» som de selv kaller det, er det bare hyggelig om de
tar kontakt. Det samme om noen har innspill til nye turmål eller varianter av turer
beskrevet i den forrige utgaven.
Kontakt: Morten Helgesen
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– Stolt samarbeidspartner med DNT!

KIWI Aurdal
KIWI Leira
KIWI Røn
KIWI Fagernes
KIWI Beitostølen

Man-fre 8-23
Man-fre
Man-tor
Man-fre
Man-lør

Lør 8-21 Søn 10-21
Lør
Fre
Lør
Lør
Søn

7-23
7-21
Bli KIWI PLUSS-kunde
7-21
7-23
7-21
7-23
7-21 på
og få 15%8-23
BONUS
9-21
all fersk frukt og
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Det er satt opp flere randoneeturer i programmet. Foto Morten Helgesen

64 blir tur i juli langs Kongevegen over Kvamskleiva. Foto: Torkjell Haugen
Det

