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Kunnskapsåret 2017
Fleire og fleire, små og store, dreg på tur i skog og mark, i fjell og på vidde, på sjø
og vatn. Vi søkjer gode opplevingar, fysisk utfordring og kanskje sosialt fellesskap
– eller rett og slett ro og einsemd. Frisk luft og mest muleg urørt natur er avgjerande
for å fylle opp att tome batteri.
Men naturen er ikkje berre snill, den kan by oss motstand. Vêr som endrar seg snøgt,
eller terreng som blir krevjande. Vi blir sett på prøve. Då er det ikkje alltid nok med
dyrt og kuult utstyr, gps og mobil. Kunnskap og erfaring må til. Både om korleis du
førebur deg til tur, korleis du brukar utstyret og taklar ting undervegs. Dette er ikkje
sjølvsagt lenger, også dei fleste nordmenn har fjerna seg mykje frå naturen.
2017 er kunnskapsåret i DNT. Kunnskap er så mangt, heiter det. Og kunnskap er
som kjent lett å bere. Når vi ser attende på fjoråret, med eit skremmande høgt tal
redningsaksjonar, etter folk frå heile verda, ser ein tydeleg at stadig fleire manglar
sjølv elementær kunnskap om det å ferdast trygt i norsk natur. Trolltunga, Besseggen
og Preikestolen har gått att i nyheitene. Turistar i tusental er lokka av spektakulære
bilete og omtale på nett. Hit skal dei. Og dei kjem, i joggebukse og tøysko, med
plastpose i handa. Utan mat, drikke og ekstra klede. Turen blir lang, kanskje blir det
mørkt. Det blir vind og regn, kanskje snø. Folk blir våte og kalde, svoltne og slitne.
Då ringer dei, for nokon må då hjelpe! Og Røde Kors og andre har kome, seint og
tidleg. Men no seier mange frivillige stopp. Dei har ikkje tid og ork, dei reagerer på
tankeløysa. Fordi dei fleste situasjonane kunne vore unngått med meir kunnskap, og
bruk av den.
DNT Valdres legg mykje tid og tanke i å ha solide og kunnskapsrike turleiarar. Det
er viktig for å kunne leie andre trygt på tur. Alle turleiarane må i god tid før turen
fylle ut og levere eit skjema om risikovurdering. Å tenke gjennom kva som kan
skje, også på ein ganske kort og enkel tur, og korleis du vil takle det, er nyttig. Det
er også god læring, for oss alle. DNT held dessutan kurs i turleiing, bruk av kart og
kompass, om gps-bruk og i fyrstehjelp.
Kunnskap handlar også om å lære seg nye måtar å vere på tur på. Brukar du
sykkelen? Har du padla i kano eller kajakk? Har du prøvd trugar, randoneeski eller
kiting? Sjølvsagt er dyrt utstyr ein terskel, men du kan leige for å prøve. Kunnskap
om naturen vår, og om det som lever der, gjev også ekstra opplevingar på turen. Og
forståing for at dette er viktig å ta vare på.
Alle lærer av å vere på tur, åleine eller saman med andre. Deling av erfaring er
nyttig, også i friluftsliv. Då kan turen bli den gode opplevinga du drøymer om, og
som gjer at dette må du berre gjenta, om att og om att! Godt kunnskapsår.
Tor Harald Skogheim

Carl Philip Weisser klar for vandring fra Rogne kyrkje, med Arnstein Alund som
følge på første etappe. Foto: Tor Harald Skogheim

ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Måndag 13. mars kl. 19.00
Sted: Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira
PROGRAM:
• Åpning/innledning
• Årsmøtesaker (sjå sakliste under)
• «En bevegelig kropp gir et bevegelig sinn»: Prost Carl Philip Weisser forteller og viser bilder fra sin vandring fra kirke til kirke i Valdres i fjor høst,
i forkant av innsettelsen som prost (se omtale neste side).
• Enkel bevertning og fjellprat
SAKLISTE: (sakspapirer på s. 6–13)
1. Åpning/konstituering
• Godkjenne innkalling og sakliste
• Velge møteleder og referent
• Velge to til å underskrive protokollen
2. Årsmelding for 2016
3. Regnskap for 2016
4. Arbeidsprogram og budsjett for 2017
6. Valg (se forslag på neste side)
VEL MØTT!
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– En bevegelig kropp
gir et bevegelig sinn
«Jeg har alltid vært fascinert av det
å starte vandringer og reiser til fots,
på ski eller med sykkel i det jeg går
ut utgangsdøra hjemme. Altså helt
fritt for motordur, verken fra egen
bil eller kollektiv transport.»
Slik innleder Carl Philip Weisser
når han skal prøve å forklare
hvorfor han på sensommeren i fjor
gikk til fots ei uke fra kirke til kirke
i Valdres, og kom fram til Aurdal
til den høytidelige innsettelsen som
prost, med biskopen til stede.
På årsmøtet vil han vise noen bilder
og fortelle fra vandringen, og om
spennende tanker før, under og
etter turen, som ble en «reise» både
i indre og ytre forstand.

DNT Valdres årsmelding 2016
Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Styremedlem/sekretær:
Styremedlem/web:
Styremedlem/redaktør:
Styremedlem/kasserer:
Styremedlem/turprogram:

Merethe Lundene
Trond Vatn
Marte Evensen
Jørgen Wangensteen
Tor Harald Skogheim
Steinar Kvåle
Torkjell Haugen

Vara:
Vara:
Vara:

Svein Helge Skinnes
Mads Wangensten
Marianne Rognås Larsen

Styremøter
6 styremøter: 4. jan, 17. april, 6. juni, 22. aug, 23. sept, 21. okt
Medlemmer
Antall medlemmer har økt fra 858 i 2015 til 891 i 2016. Det er medlemstallet pr. 1.
november 2016 som legges til grunn i årsstatistikken.
Andre møter m.v.
Styret har i 2016 vært representert ved følgende møter, konferanser m.v.:

I Volbu prestegard, med sekk på rygg
og klar for ei uke vandring.
Foto: Eli Vatn

Forslag til valg av styre i DNT Valdres for 2017:
Leder:
Merethe Lundene (gjenvalg for 1 år)
Nestleder:
Trond Vatn (ikke på valg)
Styremedlem/web-ansvarlig:
Jørgen Wangensteen (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem/redaktør medlemsblad: Tor Harald Skogheim (ikke på valg)
Styremedlem/kasserer:
Steinar Kvåle (ikke på valg)
Styremedlem/turprogram-ansvarlig: Torkjell Haugen (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem/sekretær:
Ina Syversen (ny for 2 år)
Vara styremedlem:
Vara styremedlem:
Vara styremedlem:
Revisor:
6

Mads Wangensten (gjenvalg for 2 år)
Svein Helge Skinnes (ikke på valg)
Marianne Rognås Larsen (gjenvalg for 2 år)
Kim Tronrud (gjenvalg for 2 år)

Utenfor Valdres
• Møte om «Skauleis til fjells», Drammen, 26. januar
• DNT Landsmøte, Lom, 9.–12. juni
• DNT Styrelederkonferanse, Larkollen, 22.-23. oktober
I Valdres
• Møte om partnerskapet mellom DNT Valdres og VNK, 14. mars 2016
• Møte/befaring med Olje- og energidepartementet ang. Vinda, 19. oktober
• Møte i «Vern Vinda» 29. oktober
• Møte i Valdres Friluftsråd, 10. november
• Regionmøte om plan- og bygningsloven, 16. november
• Samrådingsmøte med Vang Turlag, på Leira, 8. desember.
Merethe Lundene og Trond Vatn møtte som delegater på DNTs Landsmøte
og representerte foreningen i møte med VNK. Merethe Lundene møtte på
styreledersamling, Trond Vatn deltok på møte om «skauleis til fjells», møte i
Friluftsrådet og på regionsamlingen om Plan og Bygningsloven. Tor Harald
7

Skogheim deltok i befaring med OED og møtet i «Vern Vinda», mens Torkjell
Haugen og Merethe Lundene representerte styret i møtet med Vang Turlag.
Årsmøtet for 2015
Årsmøtet for 2015 var 14.03.16 på Valdres vidaregåande skule. Familien Skogstad
viste bilder og fortalte om året i Vassfaret, og Trond Vatn holdt foredrag om tur til
Peru. Regnskap og budsjett ble godkjent og det ble foretatt noen vedtektsendringer.
Det vises for øvrig til egen protokoll fra årsmøtet.
Jubileumsmøte/Høstmøte/(medlemsmøte)
10. oktober markerte DNT Valdres 5-årsjubileum på Valdres Vidaregåande skule,
med ca 50 frammøtte. Elever fra toppidrett FRIKAR ved Valdres vidaregåande
skule danset halling innledningsvis, til hardingfelespill. Generalsekretær Nils
Øveraas i DNT kom for å være med på å markere jubileet. Han holdt foredrag om
«Friluftsliv – Frivillighet – Fellesskap og Folkehelse». Tor Harald Skogheim holdt
foredraget «Fra Fjellsportlaget til DNT Valdres» - et historisk blikk på 35 aktive
år, mens Merethe Lundene fortalte om aktiviteten de siste 5 årene. Tor Harald
holdt også bildeforedraget «Fra Syv Søstre til Stetind» - om flotte sommerturer på
Helgelandskysten, Hamarøy og til topps på Stetind.
Turledersamling
24.- 25. september møttes styret og 17 turledere, i alt 21 personer, til samling
på Fondsbu. Programmet for samlingen var turplanlegging, turbeskrivelser og
turrapporter samt evaluering av årets turprogram og planlegging av turprogrammet
for 2017. Lørdag fikk vi gourmetmiddag med tittelen «Kortreist Lykkestund».
Samlingen ble avsluttet med fellestur til Utsikten på Skjeneggen.

På jubileumsmøtet hadde vi generalsekretær Nils Øveraas på besøk. Foto: THS

Tinderangler (medlemsblad)
2 utgivelser, en i mars 2016 og en i oktober 2016, begge på 64 sider.
Stimerking
Rasletind
La nye 130 meter klopp på ruta til Rasletind, i tråd med hva som ble bestemt på
befaring høsten 2015 med Øystre Slidre Fjellstyre og Øystre Slidre kommune.
Skrautvål Heimås
Det er laget turkartplakater for 11 forskjellige utgangspunkter for turer og viktige
stikryss. Av disse er 7 satt opp, de resterende 4 blir satt opp i 2017. 2 av skiltene som
var satt opp er blitt delvis ødelagt (hærverk) – det ene av disse er reparert og satt opp
igjen, mens det siste vil bli gjenoppsatt i 2017.
Turledere utenfor Fondsbu sammen med Solbjørg Kvålshaugen. Foto: THS
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Friluftspolitikk, uttalelser m.m.
Vi har sendt brev til ordførere og rådmenn i alle valdreskommunene der DNT ber
om å bli involvert som medspiller i arbeidet med friluftsliv og folkehelse.
Styret ga i februar en uttalelse mot vedtak i Hovedutvalget i Vang kommune om å
tillate «catskiing» på Slettefjell. Denne ble også trykt i avisa Valdres. DNT Valdres
var ikke forespurt som høringsinstans før vedtaket ble fattet. Hovedutvalgets vedtak
ble seinere erklært ugyldig av Fylkesmannen i Oppland.
Vinda-saken har vært den viktigste friluftslivspolitiske saken i 2016. Vi har deltatt
i aksjonsgruppa sammen med Naturvernforbundet og andre foreninger, og har bl.a.
markert oss med flere debattinnlegg i avisa Valdres.
Heimeside/Facebook
Facebooksida vår hadde ved utgangen 2016 over 2200 likeklikk. Det er jobbet
aktivt med Heimesida og facebook gjennom hele året. Dette er våre viktigste
informasjonskanaler i tillegg til Tinderangler.
Dokumentarkivering
I 2016 startet vi med dokumentarkivering på Office 365. Alle i styret har fått
opplæring, og vi jobber med å ta systemet i full bruk. Dette sikrer alle tilgang på
de samme dokumentene, og at styrer i åra framover kan finne fram til tidligere
dokumenter. Dette vil forbedre de administrative rutinene i laget, bl.a. når det gjelder
arkiv og handtering av innkommende e-post.
Aktivitetsoversikt DNT Valdres 2016: (se fullstendig versjon på heimesida)

Kremtoppjakten 2016
Opplegget med bøker i kasser på ti topper ble en stor suksess, med 19.440 navn
totalt. I alt 82 deltakere fullførte nok antall topper til å få premie, av disse var 26
barn eller ungdom under 16 år. Disse fikk en termos til premie. Følgende topper
inngikk i Kremtoppjakten 2016: Grindadn, Bjødalskampen, Spåtind, Goaren,
Hugakøllen, Bitihorn, Grønsennknippa, Skarvemellen, Skaget og Smørlifjellet.
Kurs 2016
• 13. mars
GPS Grunnkurs
• 4. - 5. juni Ambassadør- og grunnleggende turlederkurs
• 6. nov
GPS videregående kurs
En deltaker på kurs hos DNT sentralt i sosiale medier, samt deltatt på DNTs
sponsorforum.
Liten oppsummering aktivitet og dugnad 2016
•	Totalt 43 gjennomførte turer i fjor. I 2014 ble det avviklet 39 turer, mens det i
«Friluftslivets år 2015» ble gjennomført 58 turer.
•	Antall «deltakerdager» (deltakere x antall dager for hver tur) knappe 700 i fjor,
omtrent som i 2014. I 2015 var det i overkant av 700 deltakerdager.
•	Gjennomsnittet i fjor var 12 deltakere pr. tur, med en variasjon fra 2 til 55.
Gjennomsnittet i 2014 var 18 pr. tur, og 2015 var det 13 pr. tur.
• Samlet dugnadsinnsats inklusive styrearbeid og administrasjon er for 2016 anslått
til ca. 2000 timer (mot ca. 1800 timer i 2014 og 2500 timer i 2015).
• «Kremtoppjakten» fikk 19.440 navn i bøkene på 10 utvalgte topper. Hele 82
fullførte mange nok topper til å få premie, av disse 26 barn/ungdom.

Aktivitetsoversikt for Hovedlaget
Programmet hadde 32 turer, med stor variasjon i aktiviteter og nivå. Av disse ble 12
avlyst grunnet værforhold, liten eller ingen påmelding. Det var fra 2 til 55 deltakere
på de 20 turene som ble arrangert. Snittet var 9, en økning fra 2015.
Aktivitetsoversikt for Barnas Turlag (undergruppe)
Det var planlagt 8 aktiviteter, bare en ble avlyst. På de 7 turene var det fra 5 til 36
deltagere. Gjennomsnittet var 19 pr. tur, som er en økning fra 2015.
Aktivitetsoversikt for Seniorgruppa (undergruppe)
Det var planlagt 8 turer, ingen ble avlyst. Antall deltakere varierte fra 7 til 22 med et
gjennomsnitt på 12. Også dette er en økning fra i 2015.
Aktivitetsoversikt for Vang Turlag (lokallag)
Det var planlagt 9 aktiviteter, 2 ble avlyst. I tillegg ble turen «Jubel gjennom
Jotunheimen» gjennomført. Deltakertall fra 2 til18, med et gjennomsnitt på 9.
Turtrimmen 2014 – 2016 er avsluttet, mange av kassene er flyttet. Det er valgt 20
flotte turmål for turtrimmen 2017 – 2019. Se: www.vangturlag.org.
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Sporten Beitostølen
Bygdinvegen 3782,
2953 Beitostølen
Tlf: (+47) 61 34 10 81
Mail: post@sportenbeitostolen.no
Du finner oss også på:

Rabattavtale om sportsutstyr
DNT Valdres har inngått avtaler med
flere sportsforretninger i Valdres. Ved
å vise gyldig medlemskort i DNT kan
du gjøre ekstra gode kjøp her.
Meir informasjon på heimesida vår:
www.valdres.dnt.no/samarbeidspartnere/
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DNT Valdres - årsregnskap 2016

Aktivitets- og arbeidsprogram 2017 for DNT Valdres
Turprogram for 2017 (se oversikt på midtsidene, og turomtaler i bladet og på nett):
Det er planlagt i alt 53 aktiviteter, herav 23 i hovedlaget, 9 i Barnas Turlag, 12 i Seniorgruppa
og 9 i Vang Turlag. Turprogrammet har god variasjon i typer aktiviteter, nytt i år er noen mer
typiske fjellsportturer.
«Kremtoppjakten 2017»:
Disse toppene er med: Bitihorn, Spåtind, Grønsennknippa, Bjørgovarden, Gravolskampen,
Rundemellen, Bjødalskampen, Puttekøllen, Horntind og Bjørnehalli (Jomfruslettfjell).
Østlandsmøtet 2017:
DNT Valdres fikk i fjor i oppdrag å arrangere DNTs årlige «Østlandsmøte». Det er allerede
holdt (11.–12. februar på Vasetstølen). Dette faste møtet er for alle medlemsforeningene i hele
Østlandsregionen, med gjensidig orientering og fellessaker. Vel 30 utsendinger representerte
15 foreninger. Fra DNT sentralt møtte fire, blant andre generalsekretær Nils Øveraas.
Kurs 2017:
Skredsøkerkurs/demonstrasjon
Vardebygging/merking

Regnskapet er revidert og godkjent, revisjonsberetningen legges fram på årsmøtet.
Kommentarer til føringen:
Styret har bestemt å legge om til å føre regnskapet som prosjektregnskap, for å kunne få en
bedre oversikt over kostnader knyttet til den enkelte aktivitet/undergruppe. Derfor er det ikke
så lett å se samsvar mellom budsjett og regnskap for 2016, men det blir bedre alt nå for 2017.
Eksempel: Medlemsbladet er ett prosjekt, Barnas Turlag et annet, Seniorgruppa et tredje osv.
I budsjettet for 2016 er det satt av 60.000 kr på kurs, utstyr, varekjøp. Disse utgiftene er nå ført
på det enkelte prosjekt, derfor står posten i 0 i regnskapet.
Noen prosjekt har inntekter, f.eks annonser i medlemsbladet, slik at regnskap viser netto utgift.
12

Styrets arbeid 2017:
Utover hva som går fram av turprogrammet for 2017, vil styret prioritere følgende:
• Fortsatt jobbe med å rekruttere foreldre som kan bidra til å drive Barnas Turlag.
• Starte arbeidet i gruppa som er satt ned for å etablere DNT Ung i Valdres
•	Øke antall medlemmer med fast bopel utenfor Valdres, og som er mye på tur her, ved å
synliggjøre at de kan ha nytte og glede av å være medlemmer hos oss.
•	Være aktive i friluftspolitiske saker, både de store sakene på nasjonalt plan og saker som
berører friluftsinteressene lokalt, blant annet den planlagte Vinda-utbyggingen
•	Delta i kommunenes arbeid med det nasjonale prosjektet for kartlegging og verdsetting av
våre friluftsområder. Følge opp i brev i kommunene.
•	Bruke partnerskapsavtalen med Valdres Natur og Kulturpark til å øke vår aktivitet og bidra
til en økning av deltakelsen i friluftsliv totalt sett i Valdres.
•	Vurdere eventuelle tiltak i forbindelse med Turistforeningens 150-årsjubileum i 2018.
•	Bidra til merking og rydding av stier i nærområder og i fjellet – både direkte gjennom
dugnadsarbeid og indirekte ved å tilby vår kompetanse til andre med gode prosjekter
•	Etablere samarbeid med partnere i Valdres for å utarbeide en langsiktig plan med sikte på
å realisere «skauleis til fjells», dvs. en sammenhengende rute med overnattingsmuligheter
fra Drammen/Hønefoss via Vassfaret til Jotunheimen.
•	Etablere en samarbeidsavtale med Turistinformasjonen på Fagernes.
•	Oppfølging av samarbeid med en eller flere sportsforretninger i Valdres.
•	Jobbe videre med sikte på å inngå en samarbeidsavtale med DNT Oslo og Omegn.
•	Etablere rutiner for årlig inspeksjon på ruta til Rasletind, og ha eventuelle dugnader med
vedlikehold av varder og maling.
•	Etablere rutiner for årlig inspeksjon og eventuelt dugnad for vedlikehold av stinettet i
Skrautvål Heimås. Prosjektet fullføres med kartskilter og eventuelle utvidelser, i første
rekke mulig tilknytning til stiene i Ranheimsåsen og merking videre på «Kyrkjevegen»
mot Kruk/Nythun og Steinsetbygden.
•	Delta i etablering av Kajakknaust i Valdres
13

DNT Ung – noe for deg?
DNT Valdres har som målsetting i løpet av 2017 å få på beina en egen
ungdomsgruppe, DNT ung i Valdres. Målet er å være i gang fra og med 2018.
DNT Ung er DNTs tilbud til ungdom i alderen 13-25 år. Det er velkjent at mange
fra 13-årsalderen slutter med organisert idrett. Samtidig er dette en alder hvor barnas
naturlige lek avtar, derfor er det viktig å være aktiv på andre måter.
Friluftsaktiviteter finnes i mange varianter, og mange av dem har lav terskel for å
delta. Å samles rundt et bål i skogen eller rusle en rolig tur er noe nesten alle kan
være med på. Det gir bevegelse, og man kommer seg ut i frisk luft.
Aktiviteter i DNT Ung er veldig lite forpliktende. Bli med på det du har lyst til, når
det passer. Det er sosialt, og mange aktiviteter er lite prestasjonsfokusert.
Vi sikter oss i første rekke inn på aldersgruppen fra 12/13 år og oppover mot 18,
hvor en viss voksenmedvirkning er nødvendig. Selv om ungdommene drar ut
uten foreldre og får prøve seg så selvstendig som mulig, vil det være voksne til å
koordinere, passe på og eventuelt instruere i mer kurslignende aktiviteter.
All ungdom er velkommen til å bli med. Om du er voksen og kan tenke deg å bidra
for å få i gang dette tilbudet, er det flott om du tar kontakt. Og her bidrar man etter
evne, når det passer og man har lyst. Eller som mottoet vårt var i Barnas Turlag:
«Ikke noe press, ikke noe stress.»
Aktiviteter kan være: Bli-kjent-tur, hytteturer, skogsturer, bålturer, skiturer,
toppturer, klatring, padling, juving, rafting, snøhuletur, natt i naturen, tematur.
Planen for 2017 er å samle ressurser og idéer. Etter sommeren vil vi ha et møte
for alle som er interesserte i å bidra, kanskje et kurs, og senere på høsten et åpent
informasjonsmøte hvor DNT Ung og aktivitetstilbudet for 2018 presenteres.
I første omgang lager vi ikke noe tilbud rettet direkte mot aldersgruppa 19-25 år.
Dette kan bli aktuelt senere, dersom det kommer initiativ fra ungdommen selv. Da
vil DNT Valdres klart støtte opp om. Så er dere en gjeng i denne aldersgruppen som
ønsker å få til noe, er det bare å ta kontakt.
Kontakt/informasjon: Morten Helgesen, tlf. / sms til 479 07 848, eller e-post
barnasturlag@dntvaldres.no om du er interessert.
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Turer/aktiviteter siden september 2016:
Seniortur 20. september til Grindafjellet i Vang
Vi var heldige med veret også på denne turen og fekk ein nydelig dag med lite vind.
Totalt var vi 22 personer, 5 menn og 17 kvinner. To kom frå Hallingdal, ein frå
Magnor, elles fleire frå Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og
Vang. Også hyttefolket var representert.
Vi starta frå parkeringsplassen etter vegen mot Smådalen, og alle kom til topps i
finvêret. Vi var så heldige at ein av turdeltakarane var kjentmann som kunne fortelja
om fjella vi såg og ellers små anekdoter etter vegen. Det var nesten verre å gå ned
att, men alle greidde det fint. Vi tok oss god tid og var ute i 5 timar.
Turleiar Marit S. Brenna
Alternativ Halloween-markering 31. oktober
Tradisjonen tro møttes Barnas turlag på Turmo - på selveste halloween. Uten
klovnemasker og annet skrømt, men med hodelykter, reflekser, fakler og bål. I
stummende mørke koste vi oss med pølser og mashmallows rundt bålet. Vi gikk på
refleksjakt i tjukkeste skogen, fant postene og svarte rett på de fleste spørsmålene.
Et høydepunkt var det å samles rundt bålet og høre en spennende historie om
haugafolket i Vang, fortalt med innlevelse og på klingende Valdres-mål, av Reidun
Dølehuset. Alt i alt var vi ti små og store som fant veien til Turmo i mørket denne
kvelden. Litt våte og kalde ble vi vel - men da er det bare ekstra godt å ha vært på
tur! Takk for turen!
Hanne-Norun Enger

I stigninga frå Grindetjednet mot Grindane. Foto: Marit S. Brenna

Rapport fra GPS kurset 6. november 			
Fem ivrige kursdeltagere møtte søndag på Valdres videregående skole for å lære mer
om turplanlegging med dataprogrammet Garmin BaseCamp. Dataprogrammet gjør
det lettere å planlegge og administrere turer på din GPS. De mest grunnleggende
funksjonene ble gjennomgått og deltagerne som selv hadde med datamaskin og
GPS fikk så prøve seg i å lage tur ruter og sette opp kartet, samt å overføre denne
informasjonen over til sine respektive GPSer. Deltagerne fikk seg også en tur ut med
GPS for å kunne lage en fersk sporlogg som de skulle overføre til dataprogrammet
da de kom tilbake i klasserommet. Instruktører på kurset var Torkjell Haugen og
Jørgen Wangensteen,
Torkjell Haugen

Triveleg alternativ Halloween- markering. Foto: Hanne-Norun Enger
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På toppen av Nørdre Gluptinden. Foto: Jørn Håvard Ask

Har du benyttet deg av medlemsfordelene dine hos Gjensidige?
Dine fordeler
• 14 % rabatt fra første
skadeforsikring
• 18 % når du samler tre
eller flere forsikringer
• 5 % ekstra rabatt på
innboforsikringen
• Ytterligere 5 % rabatt hvis
du kjøper forsikringen på
gjensidige.no
• I tillegg kan du få lavere
egenandel på bilforsikring

Gjensidige er stolt turpartner til DNT
I likhet med Turistforeningen har vi i Gjensidige stor tro
på at naturopplevelser og fysisk aktivitet er en god
investering i egen helse. Gjennom samarbeidet med
Turistforeningens støtter vi DNTs virksomhet samtidig
som vår oppgave er å sikre folks liv og eiendeler
gjennom gode forsikringsordninger.
Som medlem av Turistforeningen får du gode
betingelser på dine private skadeforsikringer samtidig
som vi kan tilby noen av de beste dekningene i markedet.
Ta turen innom et av våre kontorer eller ring oss på
03100 for å få vite mer.
Du kan også se gjensidige.no/turistforeningen.

A13_0236

Det er godt å være forberedt.
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Flott tur på Valdresflye 10. desember
Denne helga var værutsiktene til fjells heller dårlige, igjen så jeg for meg tur på
Totenåsen. Men en melding fra Morten om mulig tur på Valdresflye med DNT
Valdres fristet veldig. En sjekk på yr.no viste mulighet for sol, saken var klar.
Møtte Morten i Skrautvål klokka 8 og dro så videre mot Flya. Vi møtte Gunnar og
Benedikte ved Garli, dro videre og parkerte nær brua over Rjupa. Det var en del vind
i starten og været så ikke veldig bra ut. Hvor ble sola av? Veldig lite snø i høyfjellet
nå, så vi var takknemlige for to cm nysnø på toppen av hardere skare. Sikten ble
dårligere og dårligere, og optimismen sank en smule da vi måtte bruke gps for å
finne fram til den første toppen, Store Nuten på 1541 moh.
Vi skulle nå plukke noen småtopper videre og været begynte bedre seg. Det ble
faktisk svært så bra etterhvert og vi fikk noen vakre øyeblikk med desembersol
mellom tåkedotter. Under Nørdre Gluptinden hadde vi en lengre matpause. Selv
med dunjakke var jeg litt småkald, så det var greit å ta fatt på kneika opp til toppen.
Her fikk vi flott utsikt i alle himmelretninger. Snille fjell dette, og flotte turalternativ
om man ikke må på 2000-metertopper. Turen inn hit kan anbefales både sommer og
vinter. Vi plukket noen småtopper til før vi satte kursen tilbake til bilen. Veldig greit
å kjøre på ski i den slake bakken ned fra toppene. Bra med snø nesten helt fram mot
veien der det ble hardt og avblåst.
Takker alle for en flott tur og en god smak av fjell og vinter.

Jørn Håvard Ask
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«Kom deg ut»-dagen 5. februar – Vang Turlag
Dette er eit nasjonalt arrangement, i regi av DNT sentralt, for å oppmuntre folk til å
ta søndagsturen ute i det fri, fyrste helga i februar og i september kvart år.
Vang Turlag la i år turen til Fugleberg, der ivrige tur-entusiastar i nærområdet har
fått sett opp ei flott grillhytte. Fleire aktørar har vore med på å sponse i prosjektet,
blant anna turlaget. Resultatet har vorte ei kjempeflott grillhytte, som no kan nyttast
av dei som ynskjer å ta turen opp dit.
Det vart ein flott gjeng med turgåarar, i alt 15 personar, på Fugleberg denne dagen.
Den nye grillen vart innvia med grillpølser til alle turgåarar, som utgjorde Vang
Turlag denne fine februardagen.
Fugleberg er også ein av turtrimpostane i den nye turtrimmen 2017-2019, ein
«nærtur» som tek om lag 30 minutt å gå, i folkeleg tempo, frå sentrum i Vang.
Turleiarane Aud Irene H. Rogn og Dagny Britt Frøyen

Krokskitur med Barnas Turlag Valdres på KDU-dagen 5. februar.
Rundt 50 store og små var med da Barnas Turlag i DNT Valdres og Skrautvål
Idrettslag arrangerte krokskitur i skogene ved Valdres skisenter søndagskvelden.

Ein blid gjeng frå Vang Turlag ved grillhytta. Foto: Aud Irene Hamre Rogn

Tallrike reflekser, fakler og plakater viste vei gjennom en krokete vinterskog : Først
til et trivelig bål under storgranene, hvor de som hadde tid til en liten stopp kunne få
grillet seg en sukkerklump, også kjent som marshmellow. Videre innover til enda et
par stasjoner dypere inne i skogen med en liten overraskelse. På tampen ble løypa
både særs krokete og meget snøfattig, men alle kroket seg tappert gjennom. Mange
tok seg like godt en runde til, ja noen sågar en tredje!
Vel ute av skogen stod enkelte ventende foreldre, fortrinnsvis mødre, som ikke
hadde våget seg krokskiskogen i vold, og ventet på sine, som en etter en dukket opp
fra skogens mulm og mørke. Etterpå var det grilling og aking før liten og stor kunne
vende hjem med frisk luft og en annerledes skierfaring i bagasjen.
De yngste som var med var omlag 2 år, mens tøffe besteforeldre på over 70 også
kroket seg gjennom skogen.
Morten Helgesen

Spennende aktiviteter under «krokskituren» i Skrautvål. Foto: Morten Helgesen
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Turprogram 2017 - hovedlaget

Samme vei tilbake til Sulebu, derfra ned igjen til Filefjell skisenter. Lang og
krevende tur, behov for godt utstyr, med fjellski og feller. Vær- og snøavhengig.

13.03 Spennende isklatring i Åbjøra, under trygge forhold (evt. 14.03)

Oppmøte: kl 11.00 lørdag 29. april, ved Filefjell skisenter.

Samkjøring fra Leira (se under) opp til P-plass. Ca. 20 min. bratt anmarsj fram
til «standplass». Her fyrer vi opp bål og tar en gjennomgang av klatreteknikk og
innføring i isklatring før dere får prøve dere på isen. Litt kjennskap til klatring er
bra, men ikke nødvendig. Her er det tilrettelagt for førstegangsklatrere. Hjelm,
klatresele, stegjern og isøkser kan leies, gi beskjed ved påmelding. Ta på/med varmt
tøy, gode fjellstøvler med litt stiv såle, gamasjer, gjerne flere par votter. Varm
drikke og noe å grille på bålet. Turen vil vare ca 6 timer.

Påmeldingsfrist: 21.april
Turleder: Torkjell Haugen

928 98 598

torkjell.haugen@dnt.no

Oppmøte: kl 09.00 ved Valdres Storsenter, Leira
Påmeldingsfrist: 25. februar. Deltagelse koster 400 kr pr. person.
Påmelding/info: Håvard B. Bakken

905 03 565

Hbbakken@hotmail.com

22.04 Randoneetur til Mugnetind
Start fra bom på Slettefjellvegen (Beito-sida). Forhåpentligvis kan vi ta på skia
med en gang. Først på ubrøyta vei og så langs sommerruta til topps (ca 3 t opp).
Her har man en fantastisk utsikt mot høgfjella i Jotunheimen. På tilbaketuren er det
flere alternativer. Det letteste er å følge samme vei som man går opp. Er det gode
og stabile snøforhold, kan man kjøre ned på østsida av toppen. Der er det bratt og
det kreves gode ferdigheter. Skal en ha skikkelig glede av turen er det best med
randonee-utstyr og sikkerhetsutstyr i tilknytning til det. Men skal en bare gå opp
og ned samme vei, er det også greit med fjellski. Men først og fremst er dette en
randoneetur!

Frå turen til Rasletind i mai i fjor, Heimdalshøe er bak til venstre. Foto: THS

Oppmøte: kl 10 ved bommen på Slettefjellvegen (inn fra Beito og Skredbergo).

07.05 Vårskitur til Heimdalshøe

Påmeldingsfrist: 18.april 18.00

Turen startar frå hyttene i Heimdalsmunnen, ved fv 51 på nordsida av Valdresflye.
Vi går sør for Søre Brurskardsknappen og vidare i jamn stigning rett mot toppen av
Heimdalshøe (1843 m). 6 -7 km opp, ca 700 høgdemeter. Frå toppen er det veldig
korte avstikkarar til to andre toppunkt på Heimdalshøe, begge så vidt over 1800
meter. Også muleg å gå vidare om Neveråsskardet til Styggehøe (1825 m) for den
som ynskjer dette (ca 30 min ekstra dit).

Turleder: Svein Helge Skinnes

481 07 795

s-h-s@online.no

29.04 – 30.04 Topptur Høgeloft (1921 m)
Bli med på en fantastisk topptur, til den høyeste toppen i Filefjellområdet, og nest
høyeste fjellet sør for Jotunheimen. En overnatting på DNT-hytta Sulebu.
Lørdag: Starter ved Filefjell skisenter, og følger oppkjørt løype opp til
selvbetjeningshytta Sulebu. Turen hit er 7-8 km, og tar ca 3 timer i rolig tempo.
Søndag: Tidlig start, og vi går i umerket terreng sørøstover fra Sulebu langs
nordsiden av Sulefjellet over til Sulevatnet. Herfra sydover til Knipenborgtjernet og
til topps på Høgeloft (1921 m). Dette strekket er omkring 11-12 km.
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Retur same rute, som på bra underlag gjev jamn og fin ak heilt ned att til vegen.
Kart: Turkart Øystre Slidre (1:50.000) v/ØS fjellstyre (ny utgåve 2015), eller turkart
Beitostølen (1:50.000)
Oppmøte: kl 10 ved Heimdalsmunnen, gjer evt. avtale om felleskjøring.
Påmelding/info: Seinast 4. mai kl 22.00
Turleiar: Tor Harald Skogheim

996 90 793

thskogheim@gmail.com
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13.05 Vårskitur til Rasletinden (evt. 14.05)

Bilvei tilbake til start. Hele turen tar ca. 3 timer. Ta med drikke og noe å spise.

Bli med til Rasletind, en 2000-metertopp som ikke er for vanskelig å nå med ski.

Oppmøte: kl 18.00 og parkering ved saga ved Sustjern, Ranheimsåsen

Vi følger sommerruta rett vestover og opp mot Steindalen. Snøforholdene avgjør
videre rute, men vi tar sikte på å følge sommerruta, men unngår brattpartiene. Det
blir en tur innom Østre Rasletind før vi sikter oss inn mot hovedtoppen. Retur kan
være samme vei som vi kom opp, eller vi kan gå videre vestover fra toppen og ned
mot tjern 1798 m. Videre nordøstover på flata og ned mot Steindalen igjen, hvor vi
følger ruta som vi kom opp tilbake til Valdresflye.

Turleder: Tormod Dahlen

94808703

etdahlen@online.no

Turen er ikke teknisk krevende og egner seg godt for fjellski med feller, men er
ansett som noe krevende på grunn av vel 700 høydemeter som skal forseres.
Turen blir arrangert i samarbeid med Hamar og Hedmarken Turistforening
Kart: Turkart Øystre Slidre eller Jotunheimen Øst, (1:50.000).
Oppmøte: Kl 09.30 ved tidligere Valdresflya vandrerhjem.
Påmeldingsfrist: 5. mai
Turleder: Torkjell Haugen

928 98 598

torkjell.haugen@dnt.no

10.06 Dyttholsknatten i Vassfaret
Turen opp til Dyttholsknatten starter ved Aurdalsdammen. Vi følger veien på sørsida
av vannet ca. en kilometer før vi tar av oppover og sørover. Følger rygg oppover
mot snaufjellet og krysser Fjellelva før vi tar oss ut og opp på toppvarden av Nordre
Dyttholsknatten.
Rett ved toppen ligger også den kjente og bratte renna Haraskørret, som vi tar en titt
på før vi går samme vei tilbake til utgangspunktet ved Aurdalsdammen. Beregnet tid
tur/retur er ca. 6 timer.

Siste hiet til bjørnen Rugg var under blokka Ingvaldsen står på. Foto: THS

Turstart: kl. 10.00 fra Aurdalsdammen. Evt. felles avreise fra Leira kl. 09.00.

Turen til stedet hvor slagbjørnen Rugg ble skutt i 1908 arrangeres i forbindelse
med Fønhusfestivalen 2017, i samarbeid mellom DNT Valdres, DNT Ringerike og
Fønhusforeningen. Turleder Tonny Ingvaldsen er elles forfatter av boka «Turgleder
i Vassfaret».

Påmeldingsfrist: 8. juni kl. 20.00
Turleder: Tonny Ingvaldsen

974 26 048

tonny.ingvaldsen@oppland.org

13.06 Kveldstur til Køltjern

28.06 Ruggstien i Vassfaret (fottur)

Turen går på bratt sti fra Vassfarvegen (se under), og opp gjennom skogen til
snaufjellet. Her oppe ved Storbekkseilen ble slagbjørnen Rugg skutt etter en
dramatisk jakt i 1908. Beretningen finnes i en av bøkene til Mikkjel Fønhus.

Følger bilvei de første 500 meter, deretter sti til Køltjern ca. 2 km. Over
Timberhøvda, flott utsikt over Fagernes. Kartøvelser underveis.

Tur-retur regner vi med å bruke 3-4 timer.

Ny gapahuk ved Køltjern, 800 m.o.h. Her er det muligheter til å tenne bål i bålpanne.
Kanotur på tjernet er det også anledning til. Redningsvester til utlån.

Turstart: kl. 18.00, fra Vassfarvegen ca 0,5 km før Aurdalssetra.

Påmeldingsfrist: 26. juni kl 20.00
Turleder: Tonny Ingvaldsen
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974 26 048

tonny.ingvaldsen@oppland.org
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01.07 Sykkeltur Grovstølen-Smådalen-Jaslangen-Ormestadstølen-Strø
Området Smådalen – Grunke er en særegen naturperle, en bortgjemt herlighet.
Egentlig veldig fredelig, men etter at området ble beskrevet i en større artikkel i
Dagens Næringsliv er det kanskje flere som finner vegen hit?
Fra Grovstølen (se adkomst under) sykler vi vestover, og får turens hardeste
stigning, ca. 300 høydemetre, med Grindane rett imot. Vi runder nordsida av
Smådalsfjellet, og sykler sørover Smådalen, etter hvert ned mot Grunke. Her
kommer det første av tre strekk med sti (veksling mellom å sykle og å trille). Etter
et par km på sti er det grusveg igjen forbi Bukonestølen og Buaråne. Så stigning
opp mot Jaslangen, forbi Grønnsennstølene og på kjerreveg inn til Ormestadstølen.
Herfra ca 2 km i terrenget (sti) mot Svult, så på grusveg til Haslebrekkstølen, og så
sørover stølsvegen til Strø. Nå gjenstår vel en mil langs østsida av Helin, første 2 km
på ganske steinete og ujevn sti (mest trilling her).
Total turlengde er drøye 6 mil, også noen skikkelige motbakker gjør at vi vurderer
den som krevende. Underlaget er dessuten noe varierende.
Runden utgjør vel halvparten av «Store Stølsrunden» som er beskrevet (s. 298) i
boka «På tur i Valdres» av Morten og Julia Helgesen (utsolgt fra forlaget).
Vi skal ta det rolig, men turen krever at du har syklet noen litt lengre turer på
forhånd og er i brukbar sykkelform. Sykkelen med utstyr (ekstra slange, pumpe)
må være sjekket, og sykkelhjelm er obligatorisk. På grunn av en del trilling er trolig
solide joggesko med litt stiv såle å anbefale som fottøy.
Et par drikkeflasker og to solide matpakker er nødvendig. Sykkelveske eller en liten
sekk ut fra erfaring (ved mye bagasje anbefales å ha vekten på sykkelen).
Kart: 10048 Hemsedal i Norge-serien dekker hele turen.
Oppmøte: kl 10 ved Grovstølen i nordenden av Helin (bomveg fra Grindaheim)
Påmeldingsfrist: 26. juni kl 22.00 til Trond eller Marit
Turleder 1: Trond Vatn
29.07 Uranostind over breen

918 60 320

trond.vatn@gmail.com

(evt 30.07) (2 bilder vedlagt i Office)

Turen starter ved Koldedalsvatnet (ved bommen om vi ikke blir stoppet av snø) hvor
vi følger sti opp til Uranosbreen. Der tar vi på sikringsutstyr og går i taulag over
breen videre oppover mot toppen av breen. Der legger vi igjen tau og det vi ikke
trenger å ha med oss til toppen og «klyver» opp ura opp på bandet. Deretter er det
ganske bratt bakke, normalt på snø, til toppen.

Ved Tyin, mot Uranostinden og -breen. Foto: Torkjell Haugen
På vei ned er det også mulig å ta en tur innom Slingsbytinden om vær og lysten er
der. For å nå denne toppen kreves det omkring 30-45 minutter ekstra i tidsforbruk.
Dette er en enkel bestigning og krever kun litt ekstra energi.
Turen til Uranostind er ikke teknisk vanskelig, men det er en lang tur med mange
høydemeter så en må være i god form og gjerne ha noen turer ”i beina” fra før.
Antatt tid vil ligge omkring 8 til 10 timer. Alle må ha klatresele eller helsele når vi
går over breen. Under normale forhold bruker vi ikke stegjern men det er en fordel
å ha dem med i tilfelle forholdene tilsier det. Vurdering av behovet blir gjort av
turleder noen dager før turen. Sele og stegjern kan leies av DNT Valdres, behov for
dette meldes til turleder ved påmelding.
Oppmøte: kl 08.00 ved Tyinholmen Fjellstue. Derfra ca 15 min felleskjøring på
grusveien innover til Bommen ved Koldedalsvatnet, hvor turen starter.
Påmeldingsfrist: 24.juli
Turleder: Andre R. Vaillot

412 55 444

andre@vaillot.net

Dette er ikke en definert topp men mer en smal egg. Det er smalt på eggen og man
må gå delvis på siden av den. Dette gjør det luftig og relativt utsatt.
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02.08 – 06.08 Fottur til/rundt Skogadalsbøen (4 dagar)
Skogadalsbøen er staden for deg som ynskjer å oppleve det gode, gamle fjellmiljøet
midt i Jotunheimen. Hytta ligg vakkert til i Utladalen ved foten av Gjertvasstind
og Fannaråken. Flott utgangspunkt for fleire fine toppturar, som for eksempel
Uranostind og Sagi, og dessutan ein fantastisk plass for restitusjon.
Vi bur på Skogadalsbøen tre netter, og har dagsturar herifrå på fredag og lørdag.
Onsdag: Vi møtes på Fondsbu på kvelden, til middag og overnatting.
Torsdag: Start kl 08.00 fra Fondsbu, går via Sløtafjellet og Uradalen til
Skogadalsbøen. 23 km, 10 timer
Fredag: Rundtur (dagstur) til Vormli. Middels vanskeleg tur i frodig natur til den
gamle stølen Vormeli i Utladalen. 5-6 timer
Lørdag: Kort formiddagstur (3 - 4 t) til toppen av Uradalsnosi som ligg rett ved
Skogadalsbøen. Her der det flott utsikt mot heile Hurrung-rekka, Mjølkedalen,
Falketind og langt ut i Utladalen.
Søndag: Fra Skogadalsbøen via Skogdalen og Mjølkedalen tilbake til Fondsbu. 24
km, 10 timer
Turguidingen er gratis, du må selv dekke reise, mat og opphold.
Velkommen på tur med mange opplevelser.

Den betjente DNT-hytta Skogadalsbøen i Utladalen. Foto: THS

Påmeldingsfrist: 15. juli kl 22.00. Maks 10 deltakere.
Turleder 1: Steinar Kvåle

928 91 245

kvaale.steinar@gmail.com

08.08 – 10.08 Rallarvegen til fots: Finse - Myrdal/Flåm
Rallarvegen er namnet på anleggsvegen som vart bygd omkring førre århundreskifte
i samband med bygginga av Bergensbanen. Vegen er samla 80 km lang, men denne
gongen kortar vi litt inn på turen ved å starte på Finse.
Vegen går gjennom storslått og variert landskap, og gir eit eineståande og
imponerande inntrykk av vegbygging med enkel reiskap og rein handkraft.
Standarden er mange stader god grusveg, medan ein i bratte partier kan finne pukk
og rullestein. Vegen er i dag eit kulturminne slik at det i vedlikehaldsarbeidet
berre blir brukt metodar og materialer som eksisterte då vegen vart bygd, som for
eksempel turrsteinmuring.

Andre dagen går vi til Myrdal. Siste dagen kan vi ta toget ned til Flåm og aust/vestekspressen tilbake til Valdres, eller vi kan gå ned dei 21 hårnålsvingane og ut dalen
til Flåm med ei ekstra overnatting der. Turleiar reserverar for overnatting på Myrdal
for alle turdeltakarane.
Kvar enkelt betalar for kost og losji direkte på alle overnattingsstadane under
fotturen, og ordnar sjølv transport/overnatting til Finse og transport heim frå Flåm.
Turen har dagsetapper på omkring 20 km og har vanskegrad middels då vi i
hovudsak går på god grusveg.
Påmeldingsfrist: 8. juli. Maks 10 deltakarar.
Påmelding/info: Mads Wangensten

413 56 082

madswangensten@gmail.com

Rallarvegen er ein populær sykkelveg, men vi har valt å gå turen til fots. Det gjev
betre tid til fotografering og å sjå seg godt rundt i den flotte fjellheimen.
Turen startar på Finse om morgonen tysdag 8.august. Fyrste dagen går vi til
Hallingskeid der vi overnattar på den sjølvbetjente turisthytta.
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Ved Gjendebu, med Veslådalen opp mot venstre i bildet. Foto: THS
13.08 – 18.08 Klassiker i Jotunheimen - rundtur fra Fondsbu
Dette er en spesielt vakker rundtur i hjertet av Jotunheimen. Den siste dagsetappen
fra Skogadalsbøen til Fondsbu er ekstra lang. De andre dagene er kortere, men
krevende. Det er mest gode stier og noe stein. Det kreves ingen spesielle ferdigheter
eller utstyr annet enn god turform, utholdenhet og gode fjellstøvler.
PRIS: Medlemskap i DNT er en fordel. Du betaler selv for transport til og fra
Fondsbu, samt for kost og losji på hver enkelt hytte. Vi bor 4 netter på betjente
hytter og 1 natt på selvbetjent hytte. Med full kost blir prisen for kost/losji ca 4200
kr for medlemmer, og 5350 kr for ikke-medlemmer. Husk medlemskortet.
Oppmøte og avreise fra Fondsbu. Du kommer lettest til Fondsbu med egen bil eller
med båt fra Bygdin. Parkering ved Fondsbu koster kr. 50 pr døgn.
Søndag: Fellessamling i peisestua på Fondsbu kl 2100. Kommer du mandag morgen
må du gi beskjed til turlederne på forhånd.
Mandag: Fondsbu - Gjendebu: 17 km, 5 timer. Start langs Bygdin, så bratt opp fra
vannet i retning Høystakktjernet. Bru over elva. Videre til stiskillet for rutene til
Olavsbu og Skogadalsbøen, deretter ned gjennom Veslådalen til Gjendebu.
Fortsetter på side 35
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Man-ons Seniorgruppa
Ons
Tor

21. -23.aug
23.aug
24.aug

Lør
Lør/søn
Tir
Lør/søn

Tor-lør

17-20. aug.

07.okt
7. eller 8.okt
31.okt
2. eller 3.des

Tir-tor
Lør
Søn-tor

8-10.aug
12.aug
13-18.aug

Tir

Ons-søn

2-6.aug

19.sep

Ons

02.aug

Søn
Tir
Søn

Søn
Tor
Lør/Søn
Tir

02.jul
20.jul
29. eller 30.jul
01.aug

03.sep
05.sep
17.sep

Man
Tir
Ons
Lør

26.jun
27.jun
28.jun
01.jul

Tir
Tor
Søn

Tir
Søn

20.jun
25.jun

29.aug
31.aug
03.sep

Søn
Tir
Lør-søn
Tir
Tir
Ons
Lør
Tir
Tir
Søn

07.mai
09.mai
13. eller 14.mai
30.mai
06.jun
07.jun
10.jun
13.jun
13.jun
18.jun

Søn

Søn

30.apr

27.aug

Lør
Tir
Lør-søn

22.apr
25.apr
29-30.apr

Formiddagstur, Mellsenn rundt
Trilletur i trilleløypa inn Herredalsvegen

15.jul
08.jul
Oppmøte ved banken kl 1000
16.jul
04.aug
13.aug
05.aug
22.aug

Skogadalsbøen t/r samt to dagsturer
Rallarvegen til fots, Finse - Myrdal/Flåm
Klanten på Rankonøse
Klassisk rundtur med start på Fondsbu
Turtagrø, Fanaråken, Skogadalsbøen, Vetti, Hjelle
Fondsbu, med ulike dagsturer
Falketind via pionerruta
Kajakktur, Bygdin eller Aurdalsfjorden

Mugnetind på Slettefjell

Bjødalskampen i Sør-Aurdal
Kveldstur, Skardåsen, Sigloberget
Kom deg ut dagen.
Fra Grindatjern mot Smådalsfjellet
Rundtur over Nibbe i Hemsedal
Ormtjernkampen i Gausdal
Fottur Svarthamar - Skriulægret

Vang Turlag

Ekspert

Lett tur
Middels tur
Krevende tur

04.okt
Oppmøte på Turmo i Aurdal kl 1700
30.nov

Oppmøte Shell Fagernes kl 0930,
Beitostølen bensinstasjon kl 1000

28.aug
Oppmøte Shell Fagernes kl 0900
13.sep

Oppmøte kl 1200 100m etter avkjøring
Danebu Kongsgård
Oppmøte Shell Fagernes kl 0930
Oppmøte Valdres skisenter Skrautvål kl 1800
Oppmøte på VBU kl 1100

26.jul

Kruk på Gilafjellet, fra Syndin
Rasletinden
Barnas Turlag Alternativ Halloween-markering
Førjulstur Valdresflye

Seniorgruppa

Seniorgruppa

Vang Turlag

Seniorgruppa

Tor Harald Skogheim
Marit Brenna
Torkjell Haugen
Bjørn Vegard Johnsen
Kari Borgny Fjelltun
Sissel Døvre
Tonny Ingvaldsen
Gunhild Rogstad Storsæter
Tormod Dahlen
Aud Irene Hamre Rogn
Dagny Britt Frøyen
Bjørn Vegard Johnsen
Kari Bø Wangensteen

Svein Helge Skinnes
Gunhild Rogstad Storsæter
Torkjell Haugen
Bo Strange Hansen
Ida Østvold

TURLEDER
Morten Helgesen
Inger Wangensteen
Svein Helge Skinnes
Marte Evensen
Bjørn Vegard Johnsen
Gunhild Rogstad Storsæter
Håvard B Bakken
Randi Ødegården
Halvor Eggen Pettersen
Gunhild Rogstad Storsæter
Ester Christensen

Arne Hodne
Morten Helgesen
Hanne Norunn E. Enger
Tor Harald Skogheim

Anne-Katrine B. Nordbye
Kari Borgny Fjelltun
Marit Sæbu
Trond Vatn
Ester Christensen

Olaug Tronsplass
Tormod Dahlen
Eli Belsheim

Steinar Kvåle
Anne-Lise Kvåle
Mads Wangensten
Oddvin Almenning
Anne-Katrine B. Nordbye
Helga Waagaard
Steinar Kvåle
Ester Christensen
Ester Christensen
Morten Helgesen
Marit Sæbu
Trond Vatn
Ina Syvertsen

Aron Gudmundsson

Merethe Lundene
Olaug Tronsplass
Tonny Ingvaldsen
Marit Sæbu
Trond Vatn
27.jun
Merethe Lundene
15.jul
Kristine Olasdatter
24.jul
Andrè Vaillot
Oppmøte Shell Fagernes kl 0900, Kiwi Røn kl 0925 Ester Christensen

19.jun
Oppmøte Shell Fagernes kl 1800
26.jun
26.jun

Oppmøte Shell Fagernes kl 1000
Oppmøte ved Slettefjellbommen kl 1100

04.mai
Oppmøte Volbu kyrkje kl 1800
05.mai
Oppmøte Shell Fagernes kl 1030
Oppmøte Shell Fagernes kl 0900
Oppmøte saga i Ranheimsbygda kl 1730
08.jun
12.jun
Oppmøte ved Saga ved Sustjern kl 1800

Oppmøte på Sparstadsanden kl 1200

03.apr
Oppmøte Shell Fagernes kl 0930,
Beitostølen bensinstasjon kl 1015
18.apr
24.apr
21.apr

Oppmøte Valdres skisenter Skrautvål kl 1930
20.feb
Oppmøte Shell, Fagernes kl 1000
06.mar
25.feb
29.mar

GRAD PÅMELDING / OPPMØTE
Oppmøte Valdres skisenter Skrautvål kl 1730

Uranostind, med Tyin Aktiv

Barnas Turlag Fjellenden, fottur fra Danebu

Vang Turlag

Vang Turlag

Flåteferd på Begna
Kveldstur til Gribbe, Tisleidalen/Stølsvidda
Ruggstigen i Vassfaret
Sykkeltur, Storlifjellet rundt.
Helin, Smådalen, Grunke, Strø, Helin
Barnas Turlag Familietur til Hølerajuvet
Barnas Turlag Barnas sykkeldag på Vaset
Uranostind over breen
Seniorgruppa Kruk på Gilafjellet

Seniorgruppa
Frisklivsent
Vang Turlag
Barnas Turlag
Seniorgruppa

Barnas Turlag Vårtur på Vennis
Vang Turlag
Skitur, Heimdalshøe nord for Valdresflye
Seniorgruppa Kveldstur Volbu kyrkje - Løkjishøvda
Rasletinden, sammen med HHT
Seniorgruppa Ettermiddagssykkeltur langs gamle Valdresbanen
Seniorgruppa Dronningknatten/Vealøyse i N. Land
Barnas Turlag Kveldstur til Køltjednet
Dyttholsknatten i Vassfaret
Barnas Turlag Trilletur, Skrautvål heimås-Leirin
Ettermiddagstur, Køltjern
Vang Turlag
Vindhella og Sverrestigen

Randonee, Mugnetind
Barnas Turlag Trilletur, Koltjern Ranheimsåsen
Skitur, Høgeloft sør på Filefjell

Barnas Turlag Trilletur, Vasetvatnet
Seniorgruppa Nørre Gluptind på Valdresflye

Tir
Tir

04.apr
18.apr

GRUPPE
TURMÅL
Barnas Turlag "Kom deg ut"- dagen, Krokskitur Skrautvål
Vang Turlag
"Kom deg ut"- dagen til Fugleberg
Fullmåneskitur til Skardåsen
Barnas Turlag Hundespanntur, Gamlestølen i Etnedal
Seniorgruppa Saurrunden/Tansbergrunden i Øystre Slidre
Barnas Turlag Trilletur, Fagernes - Førsøddin
Isklatring Åbjøra
Vang Turlag
Skitur Filefjell - Skakadalen

DAG
Søn
Søn
Søn
Søn
Tir
Tir
Lør/Søn
Lør

DATO
05.feb
05.feb
12.feb
26.feb
07.mar
07.mar
11. eller 12.mar
01.apr

975 32 540
479 07 848
971 44 684
996 90 793

930 08 516
975 61 507
901 94 181
918 60 320
918 18 842

922 03 247
948 08 703
92 694 609

918 18 842
479 07 848
901 94 181
918 60 320
901 94 830

928 91 245

413 56 082
404 15 150
930 08 516

928 91 245

952 77 539

958 45 648
922 03 247
974 26 048
901 94 181
918 60 320
958 45 648
452 03 074
412 55 444
918 18 842

996 90 793
997 14 328
928 98 598
481 42 002
975 61 507
913 49 146
974 26 048
996 90 799
948 08 703
909 91 318
909 45 485
481 42 002
906 50 534

971 25 821

481 07 795
996 90 799
928 98 598

TELEFON
479 07 848
951 62 016
481 07 795
958 11 788
481 42 002
996 90 799
905 03 565
958 06 019
928 56 057
996 90 799
918 18 842

Naturopplevelser for livet

TURPROGRAM 2017

Mer informasjon om turene finnes i medlemsbladet Tinderangler (1/2017), 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 eller til post@vangturlag.org
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På tur nedover Storutledalen, Gjertvasstind i skyene til høyre. Foto: THS

Tirsdag: Gjendebu - Olavsbu: 16 km, 5 timer, mye oppover. Start opp gjennom
Veslådalen og til stiskillet for ruta til Olavsbu, S for Grisletjønn. Videre til
munningen av Rauddalen som følges ut til Olavsbu (selvbetjent). Fellesmiddag.
Onsdag: Olavsbu - Skogadalsbøen: 17,5 km, 6 timer, mye nedover. Rydding/vasking
i hytta, så går vi gjennom Raudalen og ned Storutledalen til stiskillet for Fannaråken/
Turtagrø. God sti gjennom skogen til Skogadalsbøen.
Torsdag: Skogadalsbøen – Fondsbu. 23 km, 8 timer. Starter opp Skogadalen i lett
stigning og frodig terreng. Så langs Mjølkedalstjørni, deretter sørover inn på ruta fra
Olavsbu. Videre ned til og langs Mjølkedalsvannet, til slutt delvis bratt sti ned til
Fondsbu hvor middagen venter.
Fredag: Hjemreise etter frokost.
Påmeldingsfrist: 16. juli kl 24, til Katrine Norbye
Turleder 1: Helga Waagaard
Turleder 2: Katrine Norbye
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924 56 251
930 08 516

helgaew@yahoo.no
a.k.b.norbye@gmail.com
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Falketind og Falkbreen. Ruta går bratt opp fra snøen til kanten. Foto: Morten Helgesen
Vettisfossen med
Vettismorki bak.
17.08 – 20.08 Fanaråken og Utladalen (i samarbeid med DNT Hadeland)
Opplev Fannaråken og Utladalen, se majestetiske, snødekte topper og Norges
høyeste foss i fritt fall. Velkommen på tur med mange opplevelser.
Torsdag 17. august: Start fra Fagernes kl 10.00. Kjører via Øvre Årdal og over fjellet
til Turtagrø.
Fredag: Starter fotturen kl 09.00. Målet for dagen er Fannaråkhytta som er den
høyestliggende betjente DNT hytta. Her regner vi med 5 - 7 t.
Lørdag: Går til Skogadalsbøen. Først bratt nedover til Keisarpasset, nede i dalen
frodig terreng på gammel kløvsti ned til Skogadalsbøen. Tidsbruk: 6 - 8 t.
Søndag: Ned Utladalen til Hjelle. Vi får fin utsikt til Hurrungane på turen mot
Vettismorki og Ingjerdbu. Videre forbi Vettisfossen og ned til Vetti gard. Herfra
inn til Vettisfossen for å se fossen nedenfra. Fra fossen/Vetti gard, går turen ned til
Hjelle hvor bilene venter på oss. Denne dagen: 8 - 9 t pluss matpauser.

23.08 Falketind via Pionérruta
Vi kjører inn i Koldedalen og går via Falkbreen opp den etter hvert så populære
Pionérruta i fotsporene til Keilhau og Boeck. Turen er drøyt 10 km tur/-retur og
anslått tidsbruk er ca. 8 timer med en totalstigning på ca. 900 meter.
Turen er ikke av de mest krevende fysisk, men den går i bratt og krevende terreng
hvor vi vil benytte sikring. Man bør være komfortabel med klyving og bratt terreng,
og man må tåle luftige omgivelser.
Avhengig av vær og stemning i gruppa kan det være aktuelt med alternativ retur og /
eller en bestigning av Stølsnostinden. Turen forutsetter at nysnøen ikke har lagt seg.
Ved ugunstige forhold kan en alternativ trasé være aktuell.
Utstyrskrav: Sele, stegjern, isøks og hjelm. Kan evt. leies av DNT Valdres.
Mer om Falketind, herunder beretningen fra den legendariske førstebestigningen kan
leses her: https://peakbook.org/peakbook-element/354/Falketind.html

Turguidingen er gratis, du må selv dekke reise, mat og opphold.

Påmelding er endelig og gjensidig bindende først når deltakeravgift er betalt.
Betalingsinformasjon tilsendes ved påmelding. Deltakere må også skrive under på
egenerklæringsskjema før turen starter.

Påmeldingsfrist: 4.08 kl 22.00. Maks 10 deltakere.

Påmeldingsfrist: 15. august. Maks 5 deltakere. Pris: 400 kr pr. person.

Turleder 1: Steinar Kvåle
36

928 91 245

kvaale.steinar@gmail.com

Turleder: Morten Helgesen

479 07 848

forlagspudding@hotmail.com
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ter turen, enten ved Landmark (Farmen-gården) eller på Reinli-sida der vegen slutter
rett ovenfor demningen. Denne bilen bringer sjåfører tilbake slik at vi får hentet de
bilene som står ved Sundvoll bru og således får lastet opp kajakkene etter at turen er
avsluttet.
Kart: 10049 Fagernes (Norge-serien)
Felles info for begge alternativer: Man bruker egne kajakker – vi har ikke kajakker
for utlån. Det må forutsettes at deltakerne er i det minste «litt øvet» som kajakkpadlere og har kjennskap til sikkerhet tilsvarende «vått-kort» (men vi krever ikke at man
er i besittelse av kursbevis). Padlevest er selvsagt obligatorisk. Se evt. Morten og
Julia Helgesens bok «På tur i Valdres» (s. 392 -).
Påmeldingsfrist 22. aug kl 22.00
Turleder 1: Trond Vatn

918 60 320

trond.vatn@gmail.com

31.08 Skardåsen-Sigloberget
Begnafjorden smalner mer og mer av her. Foto: THS

24.08 Padletur Bygdin eller Begnafjorden
To alternativer, vær og vannføring avgjør, rekognosering forut blir også gjort. Turen
på Bygdin er utsatt for vind/bølger, og evt. tur her vil uansett ta lengst tid. Vannføring og strømforhold er avgjørende for turen på Aurdalsfjorden/Begna. Seinest 21.08
legges det ut beskjed på dntvanldres.no om valg av turalternativ.
Bygdin: Sjøsetter nær Fagerstrand, og etter ca. 3 km padler vi gjennom Bygdissundet ved Bygdisheim. Nå i mer åpent farvann langs nordsida av vannet så langt tid/
forhold tillater, uansett ikke lengre enn til Nybue 1,5 km vest for Torfinnsbu. Gode
muligheter for strandhogg på det meste av strekningen, vi tar hvil når vi finner det
passer. Ca 13 km Fagerstrand - Nybue, retur samme rute.
Kart: Flere dekker området, bl.a. 10056 Bygdin (Norge-serien)
Aurdalsfjorden/Begnafjorden: Setter ut rett på østsida av Sundvoll bru, og padler
nedover vassdraget. I følge Morten Helgesen («På tur i Valdres» side 398) er dette
«kanskje den flotteste padleturen i Valdres, i alle fall under tregrensa. Stedvis er
vannløpet ganske så smalt, omgitt av bratte fjellsider på begge kanter». Vi fortsetter
helt ned mot demningen. Enten tar vi opp kajakkene på vestsida rett ovenfor demningen, alternativt snur vi og padler tilbake opp til Landmark (Farmen-gården) og tar
dem opp der. Lengde: Ca. 12 km
Her blir det litt bil-logistikk i og med at vi bare skal padle «utforbakke» og ikke tilbake opp vassdraget. Dette løses ved at turlederne har utplassert en bil der vi avslut38

Frammøte Valdres skisenter, Skrautvål. Felleskjøring til Neverset, 8 km. Bompenger
50 kr. God sti 1,5 km til Skardåsen (1071 moh.). Flott utsikt til fjellheimen i alle
himmelretninger.
Videre til Sigloberget 1 km, med fin utsikt til stølslaget Grøslia. Tilbake til Skardåsen og bilene ved Neverset. Hele turen ca. 5 km, tidsbruk på 2-3 timer.
Turleder: Tormod Dahlen

948 08 70

etdahlen@online.no

03.09 Rundtur over Nibbe (1741 m) i Hemsedal
Turen starter på 900 moh og går bratt opp til Nibbe. Brattest i starten,på god sti
langs bekken og forbi den flotte fossen. Deretter følger et stykke på gras og lyng, og
så på steinete underlag. Vi kan regne 1,5-2 timer til toppen hvor det er fin utsikt til
Valdres, Jotunheimen, Hallingskarvet og Gaustadtoppen. Etter en matbit går turen
på stein slakt nedover mot Trangebøtten. Nederst krysser vi bekken og klyver et
lite stykke så vi kommer ned på nordsiden av elven. Deretter følger vi dalen utover
mellom Nibbe og Skurvefjell, langs elven delvis på sti til Såtetjern. Rett før vannet
er det flere fine badekulper! Fra Såtetjern på god sti ned til Fekjan, og grusvei tilbake
til bilen. Turen er en dagstur: 4-6 timer etter form, vær og antall deltagere.
Oppmøte: kl 10 rett etter avkjøring mot Ulsåkstølen like sør for Skogshorn. Samlet
på bomvei (40 kr) forbi Ulsåkstølen, parkerer ved fossen sør for Nibbe.
Ved regn/dårlig sikt: 2-3 timers tur fra Blomeslettane, møt samme tid og sted.
Påmeldingsfrist: 28. aug
Turleder: Anne Katrine B. Norbye

a.k.b.norbye@gmail.com
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07.10 Fottur til Rasletind (evt. 08.10)
Vi følger DNT Valdres flotte rute over Flye, og via Øystre Rasletinden til topps. Vær,
forhold og stemning i gruppa avgjør så om vi går en annen variant ned igjen. Formål
med turen er også å hente ned postkassa i årets Kremtoppjakt.
Turen tar anslagsvis 6 - 7 timer inkludert pauser. Turlengde er omtrent 17 km med
drøyt 700 meter stigning. Deler av ruta har mye ur/ blokkmark, solid fottøy er viktig.
Du bør også være i brukbar form og vant til ulendt terreng.
Påmeldingsfrist: 4. oktober. Maks 12 deltakere.
Innblikk i
dramatisk
krigshistorie
i stølsfjella i
Skrautvål.
Foto: Trond Vatn

Turleder: Morten Helgesen

479 07 848

forlagspudding@hotmail.com

17.09 Fottur Svarthamar – Skriulægeret
Fin fottur i yttergrensa av Langsua Nasjonalpark med innslag av krigshistorie og
spørsmål om bygningsvern. Start fra stølslaget Svarthamar i Skrautvål Sameige.
Første delen av turen går på T-merket sti østover, krysser Reina på ei lita bru og
slakt oppover til Smørhamar. Så er det ca. en kilometer langsetter i bjørkeskogen til
Skriulægeret. Her tar vi en god hvil. Dette er hvor Furubotten-fraksjonen av Norges
Kommunistiske Parti hadde sitt hovedkvarter under krigen. Vi ser på minnetavla, på
bygningene og på utsikten.
Etter hvilen forlater vi den T-merkede stien og tar en liten og bratt sti
(«kommuniststien») på skrå opp mot Skriulægerknatten. Etter en pause oppe på
knatten går vi videre i åpent terreng over mot Brendehøgda og så ned igjen til
Smørhamar. Retur til Svarthamar på samme T-merkede sti som vi kom.
Turlengde 12 km, ca 4 timer rein gangtid, men vi tar oss bedre tid enn som så. Det
meste på god sti, men med litt mer røft underlag i den midtre delen av turen.
Kartblad 10049 Fagernes i Norge-serien.
Oppmøte: kl 10.00 ved den sjølbetjente DNT-hytta Svarthamar. Et alternativ er å
reise inn kvelden i forvegen og overnatte på hytta. Uansett: Ankomst hit ved å følge
stølsvegen (Svarthamarvegen) enten fra Skrautvål, via Hølstølvegen som tar av fra
fv 263 mellom Fagernes og Steinsetbygden, eller ved å ta opp ved hotellet ved den
tidligere butikken ved Stavseng. Bomveg (automatbom 50 kr).
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02.12 Førjulsskitur på Valdresflye
Vêr- og snøforforhold kan variere veldig på denne tida, turen blir lagt opp ut frå
dette. Sler det til med skikkeleg midtvinterlys blir det uansett ei fin oppleving.
Rasletinden er aktuelt turmål, eit anna alternativ er som i fjor, å ta ein runde austover
på Flye, mot Store Nuten og Gluptindane. Eit tredje alternativ, som truleg få har
prøvd, er å gå sørvestover frå toppen av Flye, i retning mot Torfinnsbu. Aktuelt mål
er ein liten kolle (1333 m) litt nord for Hestvollen, herifrå er det fint utsyn vestover
fjellsjøen Bygdin om vêret er bra.
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
Påmelding/info: Før 30. november kl 22

Påmeldingsfrist: 13. september
Turleder 1: Trond Vatn

Stemningsfullt, med Bitihødn ruvande bak. Foto: Torkjell Haugen

918 60 320

trond.vatn@gmail.com

Turleiar: Tor Harald Skogheim

996 90 793

thskogheim@gmail.com
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9,6 mill til lokalt engasjement
Vi eies 100 % av lokale sparebankstiftelser. Det betyr at vårt overskudd
blir igjen her hvor det er skapt.
I fjor bidro vi med over 9,6 millioner kroner i sponsing og støtte til
små og store prosjekter, arrangementer, lag og foreninger i Valdres og
Hallingdal.
Med bank, forsikring, regnskap og eiendomsmegling jobber vi for at vi
skal bli gode sammen med våre kunder og skape verdier i Valdres og
Hallingdal.

Det er bra for Valdres og Hallingdal, og det er bra for oss!

Unger og dyr, ikke minst trekkhunder, går godt i lag. Foto: Morten Helgesen

26.02 Sledetur med hundespann
En familiedag ved Gamlestølen besøksgård i Etnedal, hvor dere kan få en unik
naturopplevelse fra hundesleden. Ta med godt med varme klær. Gamlestølen
besøksgård drifter hundekjøringen og har ansvaret for hundene, sikkerheten og
gjennomføringen av opplegget. Mulighet for å se på andre dyr, eller leietur med hest
mens dere venter på tur i hundesleden. Også mulig å grille på bålpanne og varme seg
i oppfyrt lavvo..
Gratis for medlemmer i DNT Valdres. Er du ikke medlem er det 200 kr for første
barn og 300 kr for familie utover ett barn.
Oppmøte: kl 11.00 på Gamlestølen

www.sb1.no

Påmeldingsfrist: 20. februar
Påmelding/info: Marte Evensen
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958 11 78

marteevensen@hotmail.com
43

07.03 Trilletur Fagernes - Førsøddin
Kom deg ut og i form med trilletur sammen med andre som liker seg ute i frisk luft.
Fagernes - Førsøddin t/r. Lett tur på 1-2 timer.
Oppmøte: kl 11.00 på Shell ved Strandefjorden.
Påmelding senest 6. mars.
Turansvarlig: Gunhild Rogstad Storsæter

996 90 799

04.04 Trilletur på Vaset
Lett tur på 1-2 timer ved Vasetvatnet. Ta med litt mat/drikke.
Oppmøte: kl 11.00 ved Sekskanten på Vaset (evt. kaffe her etter turen).
Påmelding senest 3. april
Turansvarlig: Gunhild Rogstad Storsæter

996 90 799

Felles trilletur er sosialt og trivelig, og gir trim og frisk luft.

25.04 Trilletur Køltjern/Ranheimsåsen
Lett tur på 1-2 timer. Ta gjerne med litt mat/drikke.
Oppmøte: kl 11.00 ved saga i Ranheimsbygde.
Påmelding senest 24. april
Turansvarlig: Gunhild Rogstad Storsæter

996 90 799

07.06 Kveldsmattur til Køltjedn
Fottur innover langs grusvei, egner seg også godt for de med barnevogn. Fint for
barna med sykkel, dersom de kan sykle uten støttehjul. Om været er greit blir det
mulighet for grilling fremme ved tjernet. Ta evt. med grillmat.
Oppmøte: kl.17.30 ved saga i Ranheimsbygda, parkering her.
Turleder: Sissel Døvre

913 49 146

si.dovre@hotmail.com
Høg stemning under tilsvarende arrangement i fjor. Foto: Anne Dyve

13.06 Trilletur Skrautvål heimås
Leirin (fra Skrautvål heimås). Ta gjerne med mat/drikke.
Oppmøte: kl 11.00 ved P-plass før automatbom, 400 m forbi Valdres Skisenter.
Påmelding senest 12. juni
Turleder: Gunhild Rogstad Storsæter
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996 90 799

26.06 Flåteferd på Begna 		
Under Fønhusfestivalen 2017 tilbyr Barnas Turlag «Flåteferd på Begna» for alle
som vil se vakre Sør-Aurdal fra en helt ny vinkel. Turen starter i Sparkevik litt sør
for Bagn, og går gjennom noen kortere stryk og flate partier før man ender opp ved
Fønhus 8 km lengre nede. Fra elva kan vi se hvor Mikkjel Fønhus ble født og vokste
opp, fra elveleiet kan en også skimte hans senere bosted Nissebakken med
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skrivestua. Fremme på Nordre Fønhus blir det grilling av pølse. Alle får pølse og
saft, dersom du vil grille noe annet må du ta med selv. Turen passer for barn fra 6 år
og oppover. Barn mellom 6 og 10 år må ha med en foresatt. Eldre barn kan ha med
en foresatt. 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, blir du mer
eller mindre våt. Våtdrakt er påbudt pga. temperaturen i elva. Som fottøy anbefales
våtsko eller joggesko, ha gjerne på ullsokker for å holde varmen.
Har du egen våtdrakt, vest og hjelm, så ta dette med. Valdres Alpinsenter har ansvar
for flåteguidene, sikkerheten og gjennomføringen av flåteferden.
Oppmøte: kl 18.00 på Nordre Fønhus Gård, sør for Bagn.
Pris: Gratis for medlemmer i DNT. Er du ikke medlem er det 200 kr for første
barn og 300 kr for familie utover ett barn. Åpent for alle.
Påmeldingsfrist: 19. juni. NB maks 30 plasser
Påmelding/info: Merethe Lundene

958 45 648		

lundene@online.no

02.07 Familietur til Hølerajuvet («Kverrvilljuvet»)
Turen vert gjennomført i samarbeid med Fønhusforeninga, som arrangerer
Fønhusfestivalen 2017 den veka.
Dei fleste som er litt interesserte i villmark og friluftsliv har kanskje eit forhold til
Mikkjel Fønhus sitt forfattarskap. Og dei fleste som er interesserte i natur har eit
forhold til gamal skog, intakte vassdrag og juv.
Bli med på ei perle av ei naturoppleving i Mikkjel Fønhus sine fotspor: Området
han skildrar så flott i mellom anna i bøkene «Det skriker fra Kverrvilljuvet» og
«Skogfolket i Bjønnemarka». Dette er området der elva Hølera («Kverrvilla») kastar
seg utfor store juv og ned mot dalen og storelva, Begna. Vassdraget er verna, og du
får oppleva flott og intakt vassdragsnatur.
Avhengig av vassføring og alder på deltakarer vurderer vi å legge turen ned om
«Trøllstugu» - ei spennande hole i berget langsmed elva. Det blir lagt inn bra med
pausar, og stoppar opp og får høyre meir om Fønhus sine skildringar av dette
naturområdet, samt lære meir om det andre vi ser og opplever på vegen.

Spennende og litt dramatisk langs elva i Hølerajuvet. Foto: Merethe Lundene
Dei som vil, kan etter turen bli med ein tur til Nissebakken, der Mikkjel Fønhus
budde og skreiv. Her blir det omvising i skrivestua, informasjon om Mikkjel Fønhus,
aktiviteter for ungane, og sal av noko å bite i, samt drikke.
Oppmøte kl. 10.30 for turen opp til Hølerajuvet («Kverrvilljuvet»)
Oppmøte kl. 15.00 for arrangementet på Nissebakken
Det er muleg å møte opp på eitt eller begge arrangementa.
Påmeldingsfrist: 27. juni kl 18
Turleder: Merethe Lundene

958 45 648		

lundene@online.no

Turen er spennande for folk i alle aldrar, og er lagt opp som ein familietur. Naturleg
nok ein god del stigning, og til dels noko ulendt terreng. Lengde for turen t/r
Hølerajuvet: ca. 6-7 km. Tidsbruk: ca. 3-5 timar. Stigning ca. 300 høgdemeter.
Oppmøte: kl 10.30. Sving av frå E16 ved Hølera, mot Seterbygda. Parkering til
høgre ca. 100 meter etter innkøyringa mot (rett før brua).
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20.07 Barnas sykkeldag på Vaset
For alle små og store som ønsker en trivelig sykkeltur. Turen avsluttes med
uhøytidelig diplomutdeling og eventuell lunsj på Gomobu Fjellstue.
På Vaset er det et godt sykkelmiljø med gode sykkelruter som passer for alle. Blant
annet ligger vi midt på «Mjølkevegen», som er en nasjonal sykkelrute mellom
Vinstra og Gol. I forbindelse med Mjølkevegen, Valdresrittet og Off Road Valdres
(arrangeres i juli) ønsker vi å skape litt ekstra sykkelglede for barna også.
Vi ser for oss en hyggelig runde på rundt 20 km, langs Vasetvatnet. Den følger
oppmerkingen av Mjølkevegen et stykke, før man snur retning og parkerer sykkelen
på Gomobu Fjellstue. Det er lagt opp til at barn som sykler selv skal få glede av
turen, og det er litt variert, men ikke særlig kupert terreng.
Det befinner seg en del sykkelglade mennesker i området denne uken, og mange
som deltar på Valdresrittet har med seg familien sin.
Tenkt dagsplan:
Kl. 10.00 Oppmøte Vaset stadion,utdeling av startnr, rutebeskrivelse og info.
Kl. 10.30 Sykkelturen starter
Kl. 13.00 Mulig å kjøpe lunsj på Gomobu fjellstue fra kl.13

Vaset-området er et sykleparadis både for små og store. Foto: Birgit Haugen

Kl. 14.00 Uhøytidelig diplomutdeling og eventuelt småpremier til alle deltakere.
Påmeldingsfrist: 15. juli kl 12.

31.10 Alternativ Halloween-feiring i Aurdal

Kontaktinformasjon: Gomobu Fjellstue v/Kristine Olasdatter
452 03 074
kristine@gomobu.no

Vi gjentar suksessen fra tidligere år og inviterer til et stemningsfullt og fint
arrangement for alle som ønsker et alternativ til knask eller knep, kjøpepress og
handelsstyrte aktiviteter denne kvelden. Det blir postløype etter reflekser i skogen,
bål, varm saft og spennende eventyrfortelling. Ta med lommelykt samt litt å grille,
arrangementet varer ca 2 timer.

27.08 Fjellenden - fottur
Følg E16 til Aurdal og ta av mot Danebu (automatbom 20 kr). Parkering og oppmøte
100 m etter avkjøringen til Danebu Kongsgård, på venstre side av veien. Følg
blåmerket sti oppover til Fræningen (raste- og badeplass) og videre langs venstre
siden av vannet til toppen. Tidsbruk t/r ca 1,5 timer.
Start kl 12.00

Oppmøte: kl 17.00 på Turmo i Aurdal. For å komme hit kjører man over brua etter
Aurdal camping, og til venstre etter brua. Så er det grusvei til venstre og her er
parkering. Vi vil sette frem fakler ved innkjøring
Info: Hanne-Norunn E. Enger

971 44 684

hanne-norunn@hotmail.com

Se appen OUTTT for kart eller se nettstedet https://outtt.com/adventures/583
Turleder: Ina Syversen
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901 94 830

ina.syversen@valdres.no
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SENIORGRUPPA
Turprogram seniorgruppa 2017
07.03 Saurrunden – rundtur på ski
Ein av dei finaste skiturane i sørre delen av Øystre Slidre.Turen startar frå
parkeringsplassen på Juvikåsen. Der frå går vi til stølsgrenda Lie, over Liaåsen mot
Tansberg, over Saurshøgde ned til Saursvatna, så til gapahuken ved Kjølen, over
Kølafjellet til Lie og tilbake til Juvikåsen. I fint ver får du eit utruleg flott utsyn mot
Jotunheimen og Langsua.
Turen er ca. 17 km, og går i eit lett kupert terreng og i oppkøyrde spor. Turen
eignar seg ikkje for fjellski. Du må vera i vanleg god fysisk form.Vi skal inn i
høgfjellsterreng, du må kle deg for dette. Ta med godt med niste og varm drikke.
Kartblad: Skiløyper Øystre Slidre 2015 – 2016
Oppmøte: kl 10.00 på Shell-stasjonen på Fagernes. Derfrå felles køyring til
Juvikåsen via Melbybråten. Siste delen av vegen er på bomveg (50 kr. )
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen

481 42 002

mahanseg@online.no

18.04 Nørre Gluptind på Valdresflye
Skitur utenfor løype (fjellski anbefales) til Nørre Gluptind (1555 m), en fin topp med
flott utsikt som ligger øst for fylkesveg 51 over Valdresflye.

Ved Lie, mot Skarvemellen (t.v.) og Rundemellen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

tek ein liten rast. Kvar enkelt kan ta med noko å eta/drikke. Turen går så i ein runde
tilbake til bilane ved kyrkja, avsluttast ca. kl 20.30.
Oppmøte: kl 18 ved Volbu kyrkje, for omvising. Turstart kl 18.30

Turstart litt opp for Rjupa bru, går innover lett stigning, når vi nærmer oss toppen er
det litt brattere. Det siste stykket opp anbefales skifeller (seniorgruppa har noen få
feller til utlån). Turen tar ca 5 timer. Og ca 400 høgdemeter.

Turleder: Marit Brenna		

Ha med mat og drikke. Ved dårlig værvarsel vil endring av tur/dato bli varslet.

30.05 Sykkeltur på Valdresbanen Fagernes – Bjørgo t/r

Oppmøte: kl 09.30 på Shell på Fagernes, kl 10.15 på Beitostølen bensinstasjon

Bli med på ein minnerik sykkeltur langs traseen for den nedlagde Valdresbanen
mellom Fagernes og Bjørgo, med retur til Fagernes. På turen blir det mange stopp
med informasjon om Valdresbanen og gardar og grender langs banen.

Påmeldingsfrist: 16. april
Kontakt/info: Ester Christensen

918 18 842

echriste@bbnett.no

09.05 «Kveldstur i vakre Volbu»: Volbu kyrkje – Løkjishovda
Først: Omvisning (ca 30 min) i Volbu kyrkje. Marit Robøle fortel litt om kyrkja.
Fotturen går gjennom tunet på Løken forsøksgard og oppover til toppen bak, som
heiter Løkjishovda. Ca. 1 km å gå på fin stig. Nær toppen er det ein gapahuk der vi
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997 14 328

Turen er ca 35 km t/r. Du kan bruka vanleg sykkel, men den må vera i god stand.
Kle deg for vêret slik det er denne dagen. Ta med godt med niste og drikke. Kanskje
vi gjer ein stopp der det er mogeleg å kjøpa oss litt mat.
Kartblad: «Fagernes», Norgesserien nr. 10049
Oppmøte: kl 10.30 på Shell-stasjonen på Fagernes
Turleder: Bjørn Vegard Johnsen

48142002

mahanseg@online.no
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06.06 Dronningknatten/ Vealøysa i Nordre Land (dagstur)
Flott sommertur som går i fint kulturlandskap forbi gamle bruk. Vi regner med at
kvitveisen er i blomst. Vi går over innmark, så ikke ta med hund.
Turstart fra Nordgarda. Vi går på godt merket sti til toppen som er på 900 moh.
Noen bratte parti, og 400 høgdemeter opp. Flott utsikt i alle retninger.
Turlengde ca 8 km t/r, tid ca 4 timer pluss pauser. Bruk gode sko. Etter turen kjører
vi til Tomlevold, der den gamle skysstasjon var, og spiser før heimereisa.
Kartblad: «Fagernes», Norgesserien nr. 10049
Oppmøte: kl 09.00 Fagernes, Shell syd for samkjøring til Nordsinni og opp til
Nordgarda ca 1,5 time.
Påmeldingfrist: 1. juni, for de som vil være med å spise på Tomlevold.
Turleder: Kari Borgny Fjelltun

975 61 507

20.06 Mellsenn rundt (fottur)
Bli med på ei 10 km lang vandring rundt innsjøen Mellsenn lengst sør i Øystre
Slidre. Vatnet ligg ved foten av Skarvemellen, omkransa av stølslag.
Lett tur som startar på Heimstølen, følgjer ny og gammal stølsveg rundt vatnet. På
stølen Juvike blir det ein lengre stopp med servering av kaffi og kaker. Ta likevel
med niste og noko drikke. Bruk gode sko, det er ein del blaute parti.

Lett å gå, og stadig åpnere opp mot toppen på Gribbe. Foto: Olaug Tronsplass

Oppmøte: kl 10.00 på Shell-stasjonen på Fagernes. Felles køyring til Heimstølen via
Melbybråten. Bomveg vidare (50 kr.)
Kartblad : Turkart Øystre Slidre (1.50.000). Mesterkart
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen

481 42 002

mahanseg@online.no

01.08 Gilafjellet i Vang/Vestre Slidre
Tur med flott utsikt rundt om samt ned i Helin. Ha med gode sko, mat og drikke.

27.06 Kveldstur til Gribbe, Tisleidalen/Stølsvidda
Kort og lettgått tur. Fra Liaset ca 2 km til toppen. Kan være våte partier, så bruk sko
som tåler vann. Vel oppe tar vi god kaffepause og nyter den flotte utsikten.

Vi går opp fra Midtre Syndin, først i jevn stigning. Så kommer vi opp på en lang
grasslette, som vi går langs med, med god utsikt hele veien rundt. Vi går mot Kruk,
som er toppen vi skal opp på. Fra grassletta og opp på toppen er det 10 min med
stein. Topp 1557 m har fin utsikt ned mot Helin og ellers 360 grader rundt.

Oppmøte: kl 18.00 på Shell, Fagernes. Vi kjører til Tisleidalen, og tar av veien til
Liaset. Ca 30 minutt hit (bom 30 kr).

Retur samme vei, turen tar ca 5 timer og ca 400 høgdemeter.
Oppmøte: kl 09.00 på Shell på Fagernes, eller 09.25 ved Røn Kiwi

Turleder: Olaug Tronsplass

Turleder: Ester Christensen

Bli med og ta ettermiddagskaffen på Gribbe! Ta med niste og godt humør!
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922 03 247

olaugtronsplass@hotmail.com

918 18 842

echriste@bbnett.no
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05.09 Ormtjernkampen i Gausdal
Sjå dei fyrste haustfargane i fjellet! Denne turen går til det som frå 1968 var den
minste nasjonalparken vår, og som no er del av den store Langsua nasjonalpark.
Vi går fra Ormtjernsætra gjennom noko gammal skog og opp til toppen som er på
1128 moh. Her er det flott utsikt mot kjente trakter. Gode sko er ein fordel, då det
kan vera vått. Ta med to niste pakker.
Turen er ca 6 km t/r, og vi bruker trolig ca 3 timer. Vi skal opp 280 høydemeter.
Kart: Espedalen.
Oppmøte: kl 09.00 Fagernes Shell syd. Samkjøring over Lenningen mot Gausdal (ca
1,5 t). Før Holsbru bom (ca 50 kr), der vi kjører inn til Ormtjernsætra.
DNT-hytta Fondsbu på Eidsbugarden er alltid trivelig å besøke. Foto: THS

Turleder: Kari Borgny Fjelltun

975 61 507

21.08 – 23.08 Tre dagers tur ved Fondsbu
Man 21.08: Oppmøte kl 09.00 på Shell Fagernes; Røn 09.30, eller Ryfoss 10.00.
Kjører til Eidsbugarden, og sjekker inn på Fondsbu. Går deretter dagstur til Utsikten
(3- 4 timers tur), ca 400 høgdemeter. Vi spiser lunsj ute, ha derfor med med mat og
drikke til lunsj denne dagen. Vi spiser middag på Fondsbu.
Tirsdag: Etter frokost på Fondsbu går turen inn til Mjølkedalsbreen, en fin tur inn
gjennom Mjølkedalen, med høge tinder rundt på alle kanter. Vi bruker hele dagen på
turen og nyter det (ca 300 høgdemeter). Middag på Fondsbu.
Onsdag: Etter frokost pakker vi ut fra Fondsbu, kjører til Tyinholmen og innover
Koldedalen. Går tur på god sti inn mot Uradalsvatnet, også her med høge tinder
rundt oss. Vi går frem og tilbake samme vei. Ca 4 timer, ca 200 høgdemeter.
Påmeldingsfrist: 13. august. Forslag til pakkeliste blir sendt ved påmelding.
Turleder: Ester Christensen

918 18 842

echristest@bbnett.no

God sti og trivelig tur langs elva Mugna oppover mot Mugnetind. Foto: THS
19.09 Mugnetind på Slettefjell

29.08 Bjødalskampen, fra Ølnessæter
Dagstur til Bjødalskampen (1158 m), en av våre «kremtopper» fra 2016, og som
ligger i Sør Aurdal. Turen går i noe kupert terreng, og på gode og lettgåtte stier.
Husk gode sko, niste og godt humør.

Fottur til ruvende topp med enestående utsikt mot Jotunheimen i nord og i vest.

Fra Ølnessæter ca 6,5 km til Bjødalskampen. Ca 4 timer pluss matpauser.

Turstart kl 11.00 fra Slettefjellvegen (parkering ved bru over Mugna). På god og
merket sti oppover, vekslende mellom stigning og flatere partier. Mye stein mot
slutten, til toppen som ligger på 1738 m Ca 5 timer t/r. ca 500 høgdemeter. Husk
gode sko og mat og drikke til turen.

Oppmøte: kl 09.30 på Shell Fagernes. Kjører til Bang, tar opp til Vestre Bagn mot
Gol. Etter bom (30 kr) tas første vei til høyre mot Ølnessæter, start der.

Oppmøte: kl 09.30 v/Shell Fagernes, eller kl 10.15 v/Beitostølen bensinstasjon.
Kjører gjennom Beito/Skredbergo, og videre på Slettefjellvegen (automatbom).

Turleder: Olaug Tronsplass

Turleder: Ester Christensen
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922 03 247

olaugtronsplass@hotmail.com

918 18 842

echriste@bbnett.no
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TURPROGRAM
VANG TURLAG 2017
01.04 Skitur frå Filefjell til Skakadalen
Oppmøte: kl 10.00 på Hydro´n, felles minibuss til Filefjell.
Påmeldingsfrist: 29. mars.
Turleiarar: Randi Ødegården 958 06 019 og Halvor Eggen Pettersen 928 56 057
30.04 Vårtur på Vennis
Oppmøte: kl 12 på Sparstadsanden. Turleiar: Ida Østvold
Turleiar: Ida Østvold

971 25 821

Vårtur langs stranda på Vennis er eit sikkert vårteikn.

18.06 Vindhellavegen og Sverrestigen
Oppmøte: kl 09.00 ved banken.
Påmeldingsfrist: 15. juni.
Turleiarar: Aud Irene Hamre Rogn 909 91 318 og Dagny Britt Frøyen 909 45 485
24.06 Trilletur i trilleløypa inn Herredalsvegen
Ansvarleg: Frisklivsentralen
Oppmøte: kl 11 ved Slettefjellbommen
Turleiar: Kari Bø Wangensteen

906 50 534

02.08 Uranostind – med Tyin Aktiv
Påmelding før 26. juli, til turleiar. Turlaget dekker halve prisen for medlemmar.
Turleiar: Aron Gudmundsson

952 77 539
Vindhellavegen var høg ingeniørkunst for over 200 år sidan. Foto: THS

56

57

Blide turgåarar på toppen av Bjødalskampen: Foto: Ragnhild Moen Dahle

Frå Grindadn mot Smådalsfjellet og Smådalen (t.h.). Foto: Torkjell Haugen
12.08 Klanten på Rankonøse
Oppmøte: kl 10 ved banken
Påmeldingsfrist: 10. august.
Turleiar: Oddvin Almenning

404 15 150

03.09 «Kom deg ut» -dagen
Tur frå Grindatjednet mot Smådalsfjellet.
Oppmøte: kl 11 på VBU.
Turleiar: Eli Belsheim		

926 94 609

07.10 Kruk på Gilafjellet, frå Syndin
Oppmøte: kl 10 ved banken.
Påmeldingsfrist: 5. oktober.c
Turleiar: Arne Hodne		
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975 32 540

Herlege «Kremtopp»-turar i 2016
Nyleg fortalte eg om Kremtoppar i Valdres då eg var «på lufta» i Frokostradioen
P1+. Etterpå fekk eg lyst til å ta pennen fatt, for å dele turgledene med lesarane.
Desse turane er vel verd å reklamere for! Og godt å mimre om i vinterkveldar.
Kva betyr bompengar og avstandar, når du kan koma på nye trakter, og oppleva
spennande terreng? Grindane var ofte samtaleemne, og saman med spreke
og turglade i Seniorgruppa nådde vi den høgaste «kremtoppen» i september.
Hugakollen gir oss alltid gode opplevingar, og med den var vi i gang. Spåtind
i strålande sol på ein sundag lokka store og små, også firbeinte samt syklistar.
Bøker på toppane fekk stadig nye signaturar. Når du slit mot slutten, seier brått
turkameraten med gps: «det er berre 50 høgdemeter att», og beina får opp farten.
Uventa snø møtte oss på turen til Goaren og Smørlifjellet, som vi gikk på same dag.
Men i lett terreng fryda vi oss over å vera her for fyrste gong. Også andre toppar
kunne vi med glede «bestige», men eg vil trekke fram siste turen vår. Då var vi
på Bjødalskampen, den 14. oktober. Eit lett snølag hadde lagt seg, og bakken var
frosen. Artig for oss å sjå att Øytjern, som vi sykla forbi på sykkeltur for tre år
sidan, ved starten sør for Nordre Fjellstølen. Saman med gode vener nådde vi opp i
strålande solskin, absolutt flottaste turen vår! Frå toppen la vi ut info og anbefaling
på facebook også. Ved rast i hellinga på veg ned att vermde sola godt. Vi følte oss
priviligerte, som var her, no!
Takk for fantastiske turar, til nye og spanande mål! Vi ser fram til fleire nye
turtilbod frå DNT Valdres i 2017.
Ragnhild Moen Dahle
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I 2017 er noen turmål videreført, mens andre er byttet ut med nye.
Følgende turmål vil inngå i år:
1. Bitihorn 		
7. Hødntinden
2. Spåtind		
8. Bjødalskampen
3. Grønsennknippa
9. Puttekøllen
4. Bjørgovarden		
10. Bjørnehalli / Jomfruslettfjellet
5. Gravolskampen
11. Hugakøllen
6. Rundemellen		
12. Rasletinden

Kremtoppjakten
2017

Alle toppene har fått sin fadder, unntatt Puttekøllen i Sør-Aurdal. Her mangler vi
fortsatt fadder, så om noen av leserne kan tenke seg å sette ut kasse i juni og ta den
ned igjen i høstferien, samt bytte bok om den blir fullskrevet, er det flott.
Etter suksessen med 10 kremtopper i Valdres i 2016, med totalt nesten 20.000
navnetrekk i bøkene, viderefører vi prosjektet i 2017.
I år blir det noen få justeringer. Mest merkbart er at antall turmål øker fra 10 til 12,
mens krevet for å fullføre fortsatt blir 5 for barn og 10 for voksne. Det betyr med
andre ord at voksne kan droppe to turmål som ligger litt ulaglig til.
Resultatene for Kremtoppjakten 2016: (premie var en gravert 0,5 l ståltermos).

Topp

Antall bøker

Antall navnetrekk

Bitihorn

(3 bøker á 2680, 1855 og 1153)

5 688

Spåtind

(2 bøker á 2392 og 900)

3 292

Grønsennknippa (2 bøker á 1900 og 1300)

3 200

Hugakøllen

1 bok

1 193

Skarvemellen

1 bok

950

Grindane

1 bok

630

Smørlifjellet

1 bok

1 474

Goaren

1 bok

807

Skaget

1 bok

1 106

Bjødalskampen

1 bok

1 100

Sum

14 bøker

60

Praktisk gjennomføring
Registrering skjer på eget registreringskort som leveres/sendes inn etter fullført jakt.
Eller du kan notere selv og sende e-post med registreringsnr. i bøkene, eller klippe
ut skjema fra informasjonsbrosjyren som vi kommer til å trykke opp. DNT utvikler
for tiden en APP som kan brukes til slike opplegg. Den er litt for uferdig og utestet
til at vi tar den i bruk i år, men det er godt mulig den vil komme som et supplement
fra 2018.
Mer informasjon finner man i brosjyren eller på nettsidene våre når jakten går av
stabelen til sommeren.
Tidsperioden blir som i fjor fra ca. 15. juni til høstferien, ca 7.-8. oktober.
Premiering
Fra og med 2017 vil premien bli et flott krus med kremtoppjakten og DNT Valdres
sin logo samt et fullfargebilde av en av toppene som var med. Planen for åra
framover er nye krus med nye motiv som kan bli et populært samleobjekt. Krusene
kan ikke kjøpes og er kun for de som fullfører turkarusellen, så vil du ha komplett
serie, må du ikke sove i timen i år.
NB! Premien er gratis for medlemmer av DNT Valdres. Andre vil også kunne få
premie, men de må regne med å betale kostpris for denne.

19 440
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BLI KIWI PLUSS-KUNDE OG FÅ
NÅ

650.00

Uttrekningspremier

MEDLEM

NÅ over

650.00

15% BONUS

Sport 1 på Leira har sponset Kremtoppjakten med noen fine premier som vi trekker
ut blant barn og voksne som har fullført, i tillegg til krusene som alle får.
Vi retter en stor takk til Sport 1 på Leira, og håper disse premiene kan bidra til at
enda flere blir med på årets opplegg.

ALLERED

E

KIWI PLUS
Skunder!

650.00
MEDLEM

0

ALLERED

E

Verdi kr. 3499,Verdi kr. 1000,Verdi kr. 299,-

Premier for barn:
1. premie:
2. premie:
3. premie:

Verdi kr. 1200,Verdi kr. 549,Verdi kr. 299,-

0

NÅ over

900.000
KIWI PLUS
Skunder!

650.00

MER!

Premier for voksne:
1. premie:
ALFA JUV APS GTX Fjellstøvel
2. premie:
Bergans Skarstind 32 l dagstursekk
3. premie:
Lifeventure Thermos 0,5l

Bergans Arendal jakke:
Black Diamond Spot hodelykt
Lifeventure Thermos 0,5l

0

MER!

Meld deg
inn du også
Send sms
!
KIWI til
2155

Meld deg
inn du også
Send sms
!
KIWI til
2155

MEDLEM

0

ALLERED

E

650.00

MER!

Meld deg
inn du også
Send sms
!
KIWI til
2155

MEDLEM

0

MER!

PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT Hver eneste dag
året rundt - og 1% på alle andre varer!
SMS kiwi til 2155, eller registrer deg PÅ KIWI.NO

Meld deg
inn du også
Send sms
!
KIWI til
2155

God Kremtoppjakt!
Hilsen Kremtoppjaktkomiteen i DNT Valdres

JOHANNES

BUTIKKSJEF PÅ
KIWI AURDAL

ERLEND

BUTIKKSJEF PÅ
KIWI LEIRA

ROAR

BUTIKKSJEF PÅ
KIWI RØN

KJETIL ANDRE
BUTIKKSJEF PÅ
KIWI FAGERNES

RUNE

BUTIKKSJEF PÅ
KIWI BEITOSTØLEN

8-23 Lør. 8-21 Søn. 10-21
KIWI Leira
Man.-fre. 7-23 Lør. 7-21
KIWI Røn
Man.-tor. 9-21 Fre. 9-23 Lør. 9-21
KIWI Fagernes Man.-fre. 7-23 Lør. 7-21
KIWI Beitostølen Man.-tor. 8-21 Fre. 8-23 Lør. 8-21 Søn. 9-18
KIWI Aurdal
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Man.-fre.
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Herlig stund under førjulsskitur på Valdresflye. Foto: Jørn Håvard Ask

Til sommeren blir det ny tur til Nibbe i Hemsedal, se rød strek som markerer ruta
oppover. Skogshorn t.h. Foto: Anne Katrine B. Norbye
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