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Leder

Kjære turvenner!
2016 var et strålende turår gjennom vinteren, våren, sommeren og høsten. Mange var på vandring i fjellet og i 
våre nærområder – på ski, på beina, med sykkel eller i kano eller kajakk. Våre faste arrangementer med Kom deg 
ut-dagene toppet sin deltakelse med flere hundre besøkende på Gjøvik i september. Åpningen av DNT Osbakken 
på Skumsjøen med Turistforeningens generalsekretær ble en flott markering med sol, blå himmel, vann og Skan-
sen musikkorps som ramme. Her kunne vi også telle godt over to hundre besøkende.

I 2016 doblet vi antall dager med friluftsskoletilbud og doblet dermed antall deltakere. Et tydelig populært tilbud for 
våre yngste – vi gjentar aktiviteten i 2017, nå inkludert en overnatting. 

2016 har vært et fantastisk år med 2 470 medlemmer i skrivende stund, 6,5 % økning fra 2015 – innføring av 
familiemedlemsskap førte til at mange flere familier meldte seg inn. På landsbasis har antall medlemmer nådd nye 
høyder, 290 790 medlemmer for 2016, en vekst på over 20 000 fra året før. Turistforeningens målrettede aktivitet 
med visjonen «Naturopplevelse for livet» legger til rette for at alle skal få sin opplevelse av å være ute i naturen.

En ny spennende epoke i DNT Gjøvik og Omegns historie startet 1. juni da foreningen overtok Osbakken kafé og 
pensjonat og gav stedet navnet DNT Osbakken. Årsmøtet besluttet enstemmig i mars 2016 at foreningen kunne 
bruke midler fra avsatt hyttefond gjennom mange år til å kjøpe Osbakken kafé og pensjonat. DNT Gjøvik og Omegn 
ønsker å videreføre de gode tradisjonene som er etablert og samtidig videreutvikle tilbudet på DNT Osbakken og 
etablere stedet som friluftsenter for barn og unge. Flere av aktivitetene for barn og unge i 2017 er allerede planlagt 
på DNT Osbakken. Nå kan du også bruke overnattingen som på en ubetjent DNT hytte. 

I turåret 2017 finner du toppturer på ski og på beina. Er du ung, kan du være med på basecamp eller toppsamling. 
Er du barn, kan du velge mellom friluftskole for 10–13-åringer eller Newton camp for 13–15-åringer.

Har du lyst til å gå rolig i ditt eget nærområde, har du mange muligheter. Eller ønsker du å være med på sykkeltur 
i Gjøvik- og Totenområdet eller padle i Dokkadeltaet eller langs svenskekysten? Ja, her bugner det av muligheter.

Vi er mange gode ambassadører for vår lokale turistforening. Dugnadsinnsatsen er formidabel med merking av 
stier, turledelse, hytterestaurering, turkalenderarbeid, vedhogst, vasking, kursledelse, turdeltakelse etc. Har du lyst 
og tid til å være med, har vi plass til mange flere.

2017 er kunnskapens år. Vi ønsker å sprenge 
nye grenser med flere medlemmer og flere del-
takere på tur, på leirer og på kurs. Vi ønsker å 
bygge ned barrierer for å komme seg ut i natu-
ren. Vi oppfordrer deg til å gjøre noe som du ikke 
har gjort før!

Jeg er stolt av å representere DNT; jeg håper 
mange med meg er like stolte. Bli med på tur 
med DNT Gjøvik og Omegn i 2017!

Lise Lundby, styreleder

Lise Lundby, styreleder i DNT Gjøvik og omegn, 
Nils Øveraas, generalsekretær DNT, Elin Enger, 
daglig leder DNT Gjøvik og omegn, Arne Viken, 
styremedlem DNT Gjøvik og omegn. 
Fra åpningen av Osbakken.

Forside: Foto: Silje Kristine Tandsæter
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Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 421, 2803 GJØVIK
Organisasjonsnummer: 984 774 745
Bankkontonummer: 1604 15 56 947
Hjemmeside: www.dnt.no/gjovik
E-post: gjovik@turistforeningen.no
Tlf.: 959 72 850

Finn oss gjerne på Facebook, 
som «DNT Gjøvik og Omegn», 
«Barnas Turlag DNT Gjøvik og 
Omegn» og «DNT Ung Gjøvik 
og Omegn». Dette er en sosial 
arena, hvor vi legger ut informa-
sjon om arrangementene våre 
og gjerne har dialog med deg.

Styret 2016–1017

Styret består av Arne Viken (sekretær), Lise Lundby (leder), Mona Løkser (nestleder), Jan-Erik Nordrum (styre-
medlem), Kari Løken Kalsnes (styremedlem) og Vedis Hauger (kasserer). Tore Røbergshagen var ikke til stede.

Styreleder: Lise Lundby, tlf. 466 16 148; e-post: liselundby09@gmail.com
Daglig leder: Elin Enger, Turistkontoret på Jernbanetorget 3, Gjøvik

Om DNT Gjøvik og Omegn
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DNT Gjøvik og Omegn er en av 57 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (DNT). Turlaget ble 
stiftet i 1993 og dekker kommunene Nordre Land, Søndre Land, Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik. 

Som deltager på fellesturer arrangert av DNT Gjøvik og Omegn kan man bli fotografert enten av tur-
lederen eller andre deltakere. Bildene kan bli brukt i DNTs egne publikasjoner, på vår Facebookside 
og nettsiden vår. Ønsker du å reservere deg fra å være med på bildene, er det viktig at du sier fra til 
turlederen når turen starter. 

Om DNT Gjøvik og Omegn

Kom deg ut, meld deg inn!
Ta gjerne med deg en venn! Det er ikke nødvendig å være medlem for å bli med oss på tur. Men vi 
håper selvfølgelig at du melder deg inn likevel for å nyte godt av medlemsfordelene og støtte arbeidet 
vårt arbeid for å få folk ut på tur! Som medlem får du medlemspris på DNTs over 500 hytter, rabatt på 
turutstyr, medlemsbladet Fjell og Vidde, tilbud om turer og kurs over hele landet og mye mer. Barn og 
ungdom har ekstra gode rabattordninger på overnatting. Som medlem i DNT er det mulig å delta på 
turer og ulike aktiviteter over hele Norge. 

Se det nasjonale programmet på https://www.dnt.no/aktiviteter/. 
Se alle medlemsfordelene og prisene her: https://www.dnt.no/medlem/fordeler/

Forandring eller avlysning
Turene ble planlagt høsten 2016. Vær derfor oppmerksom på at det kan bli behov for å forandre eller 
avlyse turer. Dette kan skyldes værforhold, personlige forhold for turlederne eller andre årsaker, og 
er sånn som kan skje når vi lager et program for et helt år fram i tid. Kurs og leire arrangeres med 
forbehold om nok påmeldte samt at vi har frivillige og ledere til å gjennomføre dem. Følg derfor med 
på hjemmesiden vår (dnt.no/gjovik/) for å bli oppdatert om turene. Har turen en oppgitt påmeldings-
dato, skal du ta kontakt med turlederen innen fristen. Du vil da få informasjon direkte om eventuelle 
forandringer.

DNT har kontor på Gjøvik stasjon.
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Vollumsetra – ny DNT-hytte. 

Våre hytter
Vi disponerer Gamle Torsætra, Fogdehytta, Mæhlumsætra, Vesterås og Vollumsætra som ubetjente 
hytter. Finn mer informasjon om hyttene på hjemmesiden (dnt.no/gjovik/hytter/).

Åpning av Osbakken som DNT-hytte. 

DNT Osbakken er vår 
nyeste hytte. Den ligger 
vakkert til med strandlinje 
ved Skumsjøen i Gjøvik 
kommune, og turstier og 
skiløyper går like forbi. Os-
bakken er allerede etablert 
som et utfartssted for fri-
luftsliv som trekker turfolk 
til kafeen året igjennom 
og til middagsservering i 
helgene. I tillegg er stedet 
velkjent som arena for li-
vets merkedager – dåp, 
konfirmasjoner, bryllup og 
minnesamvær. Osbakken 
har helårsveg og stor par-
keringsplass.

Første etasje rommer kafé 
med spiseplasser og spi-
sesal i tilknytning til kjøk-
kenet, andre etasje har ti 
overnattingsrom, og i kjel-
leren er det peisestue.

Kafeen og selskapsloka-
lene i hytta blir drevet av: 
Kim Michael og Agnes 
Krohn, tlf. 61 18 81 02 og 
919 98 988; 
e-post: 
post@dnt-osbakken.no. 
DNT Gjøvik og Omegn vil 
stå for driften av en del 
av rommene i hytta som 
ubetjent turistforenings-
hytte og vil bruke deler av 
bygningen til egne sam-
linger, møter og kurs året 
gjennom. I tillegg dispone-
res noen rom av driverne 
og leies ut til overnatting 
med pensjonatstandard.
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Trillegruppa
DNT Gjøvik og Omegn arrangerer trilleturer i skog og mark. Her kan du møte andre mødre og fedre i 
permisjon, få mosjon og være sosial.

Turene går i forskjellige turområder i Gjøvikregionen, og er en fin måte å bli bedre kjent med flere av 
de fine turmulighetene i nærområdet på. Vi legger hovedsakelig turene til fine turområder, men har 
også turer i nærheten av byen. På de fleste turene er det bra å ha med matpakke og termos. På noen 
av turene, særlig i den kalde årstiden, legges det opp til en pause med mulighet for å sitte innendørs 
og kjøpe en matbit.

Trilleturene er et gratis tilbud og åpent for alle, men vi oppfordrer alle til å melde seg inn for å bistå oss 
i vårt arbeid.

Turlederne på disse turene er frivillige som selv kan ha med vogn eller bæremeis eller -sele. Vi er helt 
avhengige av frivillige for å drifte tilbudet, så meld fra om du ønsker å bidra på en tur eller to!
Vi har egen Facebookgruppe som brukes til å legge ut turer og informere om tilbudet; søk etter «Trille-
turer med DNT Gjøvik og Omegn». For øvrig informasjon om DNT Gjøvik og Omegn: se www.dnt.no/
gjovik, eller ta kontakt med daglig leder Elin Enger på tlf. 959 72 850.

Bli med i dugnadsfellesskapet!
Rydde buskas, merke stier, beise hyttevegger, hogge ved – det er mye som skal gjøres for å vedlike-
holde og etablere ruter og hytter. Vi tar imot alle former for dugnadsinnsats! Arbeidsoppgavene varierer 
etter behov og ferdigheter. Et sosialt fellesskap med hyggelige kaffepauser byr vi på! Vi trenger også 
frivillige til stimerkeprosjektene våre og til å fortelle om DNTs tilbud på ulike arrangementer. Det er altså 
varierte arbeidsoppgaver å ta av!

I deler av året arrangerer vi faste dugnadsdager på tirsdager. Vi starter dagen kl. 10.00 og avslutter 
kl. 15.00 (avvik fra disse tidene kan forekomme hvis arbeidet tilsier det). Nye dugnadsinteresserte 
kan ta kontakt med Olav Kålås eller Bjørn Storre (se neste side) for nærmere informasjon om opp-

møte, samkjøring, behov for medbrakt 
verktøy etc.

Hvis det ikke passer for deg å bli med 
på tirsdager, kan du sende e-post til 
gjovik@turistforeningen.no om hvor og 
når du kan jobbe og hva du kan jobbe 
med – og om du har spesielle ferdig-
heter å bidra med. 

I tillegg arrangerer vi egne vaskedug-
nader: onsdag 31. mai på Fogdehytta 
og lørdag 21. oktober på Mæhlumsetra 
med sosialt samvær. Se turprogrammet 
for nærmere informasjon.

Merking av turstier på Biri.
Foto: Mona Løkser

Om DNT Gjøvik og Omegn
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Kontaktpersoner for våre aktivitetsgrupper
Tirsdagsdugnader: Olav Kålås, tlf. 997 76 349, og Bjørn Storre, tlf. 992 53 953
Barnas turlag: Ariana Balsam, tlf. 476 77 880
DNT Ung: Silje Kristine Tandseter Hagen, tlf. 971 83 189
Seniorgruppen: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460 
Fjellsportgruppen: Arild Flisen, tlf. 911 99 771, og Trond Gaarder, tlf. 976 73 785
Klatregruppen: Geir Vang, tlf. 977 35 259. Klatring på tirsdager kl. 17.00 oktober–april, ute eller inne

Beste blinkskudd 2017!
Bli med på konkurransen om å ta det beste turbildet! Vinnerbildet blir premiert og får en prominent 
plass i neste års turprogram! Vi er glad for at så mange er flinke til å ta bilder og sende dem til oss! Det 
gjør det mulig å vise fram aktiviteten vår og gjør turprogrammet fargerikt og flott, så tusen takk! Nå vil 
vi gjerne se enda flere motiver! Send bilder til gjovik@turistforeningen.no, og merk meldingen «Blinks-
kudd 2017». Opplys om navnet på fotografen, tittelen på bildet og hvor bildet er tatt. 
Innsendingsfrist: 15.oktober, men begynn gjerne allerede nå!

Tips for å ta blinkskudd på tur:
 • Velg motiv bevisst: Fokuser gjerne på folk i aktivittet; vi får nemlig altfor ofte matpausebilder. 
 • Tenk komposisjon: Ligg gjerne foran i løypa så du kan møte motivet i stedet for å ta bilder bakfra.  
  Bøy deg ned i froskeperspektiv, eller kom deg opp i høyden for et fugleperspektiv. Vri og vend på  
  kameraet for forskjellige vinkler.
 • Se etter lyset: Se om det skaper sterke kontraster eller sjenerende skygger, og om det fremhever  
  eller forstyrrer motivet.
 • Når det gjelder nærbilder av andre personer, og særlig av barn, må godkjenning til å publisere  
  bildet foreligge.
 • Kompakt- og speilrefleks gir de klareste bildene, men et godt mobilkamera kan duge – særlig i  
  godt lys. 

Send dine beste bilder i fullformat. Flere bilder øker sjansen for å skyte gullfuglen!

Gradering av turenes vanskelighetsgrad
  Grønn: Enkel. For nybegynnere. Krever ingen spesielle ferdigheter. Moderate stigninger og 
 ingen bratte partier.

 Blå: Middels. For middels trente turgåere med grunnleggende ferdigheter og litt erfaring i 
 terreng. Kan være enkelte bratte partier.

 Rød: Krevende. For erfarne turgåere. Krever god utholdenhet, godt turutstyr og kunnskap om 
 kart og kompass. Kan ha flere typer stigninger og utfordringer, luftige partier og noe klyving.

 Svart: Ekspert. For erfarne fjellfolk. Krever god utholdenhet, godt turutstyr og kunnskap om  
 kart og kompass. Ingen maks. høyde eller lengde, toppturer, bratte og vanskelige egger og  
 sva.

 Gul: Kurs og møter
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Fellesturer

JANUAR
Torsdag 12. januar 
MÅNESKINNSSTUR PÅ 
VARDALSÅSEN, GJØVIK
Målet for turen er Mæhlumsætra. Setra vil være 
oppvarmet, og det blir servert varmt drikke. For 
dem som ønsker følge inn, starter turen på Rør-
myra kl. 18.00. Vi går via Øytjern og Eikvelta og 
videre inn til setra. Hjemturen foreslås via Troll-
heim.
Turledere: Arne Wiken, tlf. 977 35 778, og Vedis 
Hauger, tlf. 419 24 432
Oppmøte: Rørmyra kl. 18.00. Kjør fv. 114 
Raufoss–Fall, og ta av ved Gotterud mot Skjelle-
rud. Bom kr 30,-

Søndag 15. januar
SKITUR PÅ TOTENÅSEN,  
ØSTRE TOTEN
Skitur på langrennsski i preparerte løyper fra 
Torsætra via Anfinnsætra, Langsætra og Sissel-
rotkampen til Oksbakken og tilbake igjen. Turen 
er 25–30 km og passer for alle som trener litt på 
ski.
Turledere: Tom Halvorsrud, tlf. 480 62 771, og 
Rune Øverli, tlf. 995 93 964
Oppmøte: Torsætra på Totenåsen kl. 10.00

Mot Anfinnsetra på Totenåsen. 
Foto: Tom Halvorsrud  
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Mandag 16. januar og 
søndag 22. januar
SKIKURS I HOVDEBAKKEN OG
HAFJELL
For å sparke i gang skisesongen inviterer DNT 
Ung Gjøvik og Omegn til vår første tur i 2017. 
Vil du børste støv av fjellskiene, eller fikk du nye 
telemarkski til jul? Har du lyst til å finpusse teknik-
ken i slalåm eller kjøre randoneeski i fjellet? Kur-
set vil lære korrekte svingteknikker uansett skity-
pe, og krever ikke at du har tidligere kunnskap og 
ferdigheter på området. Vi starter med en kveld i 
Hovdebakken i Gjøvik og fortsetter følgende helg 
med tur til Hafjell. Meld deg på, og bli kjent med 
nye DNT Ung Gjøvik og Omegn! 
Påmeldingsfrist: 15. januar
Instruktør: Thomas Frydenlund 
Turleder: Alexander Ripel, tlf. 920 93 193 
Oppmøte: Hovdebakken 16. januar og Gjøvik 
skysstasjon eller Hafjell 22. januar (tidspunkt av-
tales med turlederen)

Onsdag 18. januar
HAUGRUNDEN I OPPKJØRTE 
SKISPOR, GJØVIK
Haugrunden er 6 km. Vi går runden Vardal kir-
ke–Blivgodt–Røgardsmyra–Tømmerhol–Haug. 
Hvis været og gliden frister til mer, går vi samme 
runden, bare motsatt veg, i dette åpne, fine land-
skapet.
Turledere: Sonja Gustavsen, tlf. 922 07 870, og 
Mona Løkser, tlf. 913 43 114
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Haug gård, på 
oversiden av Vardal kirke, kl. 11.00

Lørdag 21. 
(–søndag 22.) januar
BÅLTUR PÅ TOTENÅSEN
Vi møtes på Oksbakken på Totenåsen (bomveg). 
Herfra går vi ca. en kilometer og finner en fin bål-
plass. Mye av turen blir utenfor oppkjørte løyper. 
Her kan vi lage mat og kanskje en hoppbakke og 
grave i snøen. Det blir spennende å være ute ved 
et bål når det er mørkt. Ta med hodelykt og mat, 
gjerne middagsmat. De som ønsker det, kan gå 
ned til bilene igjen på lørdag. Vi andre sover ute 
under åpen himmel eller i telt. Turen avsluttes ca. 
kl. 12.00 søndag.
Påmeldingsfrist: 18. januar
Turleder: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785 

Onsdag 25. januar
SKITUR I OPPKJØRTE SPOR FRA
SKISTUA VIA GUBBERUD, 
SOLBAKKEN OG TILBAKE
GJØVIKMARKA
Vi møtes på parkeringsplassen ved Skistua. Tu-
ren går via Gubberud, Øveråsen og Solbakken 
og tilbake til Skistua. Turen tar ca. 2 t + matpau-
se. Løypa har en del bratte partier, men vanligvis 
gode spor for langrennsski. 
Påmeldingsfrist: 23. januar
Turleder: Olav Kålås, tlf. 997 76 349
Oppmøte: Skistua, Skistuvegen, Gjøvik, kl. 11.00

Lørdag 28.–søndag 29. januar
SKITUR TIL OSKAMPEN, 
LANGSUA NASJONALPARK
Vi kjører privatbiler til Skåbu, ca. 2 t fra Gjøvik. 
Herfra går vi ca. 13 kilometer vestover til den 
selvbetjente hytta Oskampen med 12 senger. 
Påmeldingsfrist: 6. februar
Turleder: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785
Oppmøte: Plantasjen, Gjøvik, kl. 7.00

Røgardsmyra på Haugrunden. 
Foto: Sonja Gustavsen
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FEBRUAR 

Lørdag 4. februar
SKITUR TIL SILLONGEN, 
GJØVIK, VESTRE TOTEN

Vi går skiløypa fra Vind til Sillongen og tilbake 
igjen. Ta med mat og drikke. Turen er ca. 23 km.
Turleder: Vagn Makholm, tlf. 979 06 667
Oppmøte: Parkeringsplassen på Østbyhøgda, 
Gjøvik, kl. 10.00

Søndag 5. februar
KOM DEG UT DAGEN, 
NORDRE LAND

Familiedag i nærheten av skihytta med skilek og 
bålkos. Ta med godt med mat og drikke for en 
fin dag i vinterskogen. Merket løype fra Skihytta. 
Arrangementet varer fra kl. 11.00 til 14.00.
Turleder: Tore Røbergshagen, tlf. 481 01 357, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Skihytta, fv. 162, Østsinnilinna

Søndag 5. februar 
KOM DEG UT-DAGEN, 
GJØVIK

Start gjerne turen på Rørmyra. Gå 2,6 km i pre-
parerte løyper til Mæhlumsætra. Der serveres 
grillpølser for alle barn Turtipp for store og små 
med premie til barna. 
Arrangementet varer fra kl. 11.00 til 15.00.
Kontaktperson: Lise Lundby, tlf. 466 16 148
Oppmøte: Kjør fv. 114 Raufoss–Fall, og ta av 
ved Gotterud mot Skjellerud. Bom kr 30,-

Onsdag 8. februar
TRUGETUR TIL 
LAUVHØGDA, 
VESTRE TOTEN

Vi går fra Rørmyra til bålplassen bak Lauvhøgda. 
Ta med staver og truger samt mat og drikke. Tu-
ren tar ca. 3 t + pause.
Turledere: Aagot Sveen, tlf. 938 32 463, og Ran-
nei Lyftingsmo, tlf. 976 13 395
Oppmøte: Kjør fv. 114 Raufoss–Fall, og ta av 
ved Gotterud mot Skjellerud. Bom kr 30,- (sam-
kjøring fra bommen). Vi går fra Rørmyra kl. 11.00.

Onsdag 8. februar
TRUGETUR TIL TUSSEPLASSEN, 
SØNDRE LAND

Vi går oppover fra Olamyrvegen til Tusseplassen 
ved Venholhøgda. Her er det bålplass og gapa-
huk. Ta med staver, truger mat, drikke og sitteun-
derlag. God pause på toppen. 
Turen varer ca. 4 t og er 5,5 km.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607, og Snøhuletur ved Pellestova. Foto: Trond Gaarder

Trugetur. Foto: Sonja Gustavsen
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Nok snø. Foto: Fredrik Langballe

Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Nærbutikken i Landåsbygda, Land-
åsvegen, kl. 9.30

Fredag 10.– 
søndag 12. februar
SKITUR BESSHEIM – 
BESSEGGEN – BESSHØ

Vi overnatter i hytter på Bessheim. Målet for hel-
ga er Besseggen og/eller Besshø. Turene er vær-
avhengige, og det er flere alternative turer i om-
rådet. Utstyr er fjellski, feller, ryggsekk med feste 
for ski og klær som tåler ÷ 20°. Turen arrangeres 
i samarbeid med DNT Lillehammer og Hamar og 
Hedemarken turistforening.
Turleder: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17 178; 
e-post: ingemari@kentaur.no
Påmeldingsfrist: 29. januar
Oppmøte: Cirkel K Mjøsstranda, Gjøvik, fredag 
10.2. kl. 16.30

På bandet ved Besseggen. Foto: Gunnar Westby

Lørdag 18. februar
SKITUR PÅ ØYERFJELLET 

Skitur i oppkjørte løyper i lett turterreng. Ca. 20 
km. Turen vil starte på Pellestova. Vi tar en god 
rast ca. halvvegs.
Turledere: Åse Bratli, tlf. 976 71 826
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 9.00

Søndag 19. februar
PILKETUR TIL 
ERIKSRUDTJERNET, 
VESTRE TOTEN

Storfisker Tom Pedersen blir med oss. Han er 
god til å sørge for at vi får fangst og har pilkeut-
styr til utlån. Ta med noe å sitte på, mat og drikke 
og godt med varme klær. Vi tenner bål. Ta med 
en vedkubbe. Velkommen, både små og store!
Turleder: Liv Torp, tlf. 454 66 007
Påmeldingsfrist: 12. februar
Oppmøte: Ihle skole kl. 11.00
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Lørdag 25. februar
LANGTUR, VÆRSKEI– 
SNERTINGDAL

Skitur i samarbeid med Skiforeningen Gjøvik og 
Omegn. Buss fra bussgarasjen i Snertingdal kl. 
8.00. Påstigning kan skje i Redalen og Biri. Turen 
er på 42 km i lett terreng, men kan kortes ned ved 
å ta bussen tilbake fra parkeringa på Vingromså-
sen. Alle går turen på egenhånd.
Påmelding til Ragnhild Dunker, tlf. 917 61 113, 
innen mandag 20. februar. 

Søndag 26. februar
HERSJØRUNDEN PÅ SKI, 
ØSTRE TOTEN

Vi møtes på Torsætra for å gå Hersjørunden. 
Løypa er på ca. 20 km, litt avhengig av hvor vi 
legger returen.
Turleder: Geir Vang, tlf. 977 35 259
Oppmøte: Torsætra ved parkeringsplassen 
innenfor bommen kl. 11.00

Her kommer gjedda! Pilking med Barnas turlag. 
Foto: Elin Enger

Eikvelta på Vardalsåsen. Foto: Bård Lønne
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MARS

Torsdag 2.– 
søndag 5. mars
BASECAMP PÅ DNT OSBAKKEN 

DNT Ung inviterer til BaseCamp for deg mellom 
16 og 19. år. BaseCamp er sosialt, artig, utfor-
drende og lærerikt! Vi byr på muligheter for skitur, 
trugetur, pilking, bygging av nødbivuakk, over-
natting ute, isbading med badstu, stjernekikking, 
bålkos og sosialt samvær. 
Påmeldingsfrist: 15. februar
Turledere: Silje Tandsæther Hagen, tlf. 971 83 
189; e-post: dntunggjovik@hotmail.com, og Pe-
ter Nagtzaam, tlf. 938 18 934
Pris: kr 1 500, inkludert tre middager
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen. Innsjekk torsdag 2. mars kl. 17–18.

Søndag 5. mars
SKITUR FRA RØRMYRA 
OM FJORTENTJERN, 
VESTRE TOTEN

Skitur i lett terreng og gode løyper. Vi går Rørmy-
ra–Eikvelta–Fjortentjern–Mæhlumsætra. Ta med 
niste. Turen tar 2,5 t + pause. Mæhlumsætra er 
åpen for servering.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460, og 

Eva Bang-Madsen, tlf. 970 28 642
Oppmøte: Rørmyra kl. 11.00. Kjør fv. 114 
Raufoss–Fall, og ta av ved Gotterud mot Skjelle-
rud. Bom kr 30,-

Torsdag 9. mars
ÅRSMØTE OG ÅPENT TURMØTE

Vi holder årsmøte kl. 18 på DNT Osbakken med 
påfølgende åpent turmøte. Se vår hjemmeside 
for mer informasjon: www.dnt.no/gjovik
Adresse: Skumsjøveien 590, Hunndalen

Lørdag 11. mars
BLI MED KARSTEN OG 
PETRA UT PÅ TUR!

Vi inviterer til lek og læring på Gjøvik gård før vi 
går i samlet tropp for å se den rykende ferske 
filmen Karsten og Petra – ut på tur. I parken dri-
ver vi med fjellvett og turglede gjennom lek og 
natursti med vekt på fjellvettreglene før vi går i 
samlet tropp for å se den nyeste filmen om de 
to bestevennene Karsten og Petra, den femte 
filmen i rekken. Vi anbefaler deltakerne å kjøpe 
kinobilletter på forhånd, direkte på kinoen.
Turleder: Elin Enger, tlf. 959 72 850
Oppmøte: Innenfor hovedinngangen til Gjøvik 
gård i Strandgata på Gjøvik kl. 12.30

Båltur i januar på Oksbakken, Totenåsen. Foto: Trond Gaarder
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Lørdag 11. mars
SKITUR LYGNA–GJØVIK ELLER
EINA–GJØVIK
 
Gratis busstur til Eina og Lygna arrangeres i sam-
arbeid med Skiforeningen Gjøvik og Omegn. Del-
takerne går tilbake på egenhånd. Turen fra Lygna 
til Gjøvik er 65 km, og vanlige turgåere må regne 
med å bruke 6–8 t. Turen og bussavganger an-
nonseres i lokalpressen.
Kontaktperson: Ragnhild Dunker, tlf. 917 61 113
Oppmøte: Gjøvik skysstasjon kl. 8.00, rund-
kjøringa ovenfor Hagen Bil i Hunndalen eller 
Raufoss stasjon

Mandag 13. mars
AMBASSADØRKURS 

Velkommen til alle som er eller vil vite mer om 
DNT, som bakgrunn for frivillig innsats for DNT 
Gjøvik og Omegn! Vi gjennomfører et tre timer 
langt kveldskurs i foreningens historie, verdier og 
organisering. I tillegg vil du få informasjon om vår 
lokalforening og få vite mer om hvordan du kan 

Sandtjern, Vardalsåsen. Foto: Kjell Gulbrandsen

Ferskingkurs, Gamle Torsetra. Foto: Lise Lundby
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I minus 19 på Totenåsen. Foto: Tom Halvorsrud  

engasjere deg. Ambassadørkurset er første trinn 
på DNTs utdanningsstige for turledere og obliga-
torisk hvis du vil gå videre på turlederkurs. 
Påmelding: 6. mars til Elin Enger, tlf. 959 72 850; 
e-post: gjovik@turistforeningen.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 1800–2100 

Onsdag 15. mars
TRUGETUR TIL BERGEVATNET,
NORDRE LAND

Vi går rolig opp fra Pigstad til Bergevatnet. Her 
finner vi oss plasser i snøen der vi kan sitte og 
kose oss med mat og drikke. Ta med egne truger, 
staver og sitteunderlag. Turen tar ca. 4,5 t og er 
7 km lang.
Turleder: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607, og Kari 
Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.30

Lørdag 18. mars
SKITUR GUBBERUD-
RUNDEN FRA ØVERBY, GJØVIK

Vi går skiløypa over Skistua forbi Gubberudtjer-Hardangerjøkulen. Foto: Trond Gaarder
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APRIL

Lørdag 1. april
TOPPTUR (PÅ SKI) TIL 
SPÅTIND FRA FJELLSÆTRI

Topptur på ski til den høyeste toppen i Synnfjell: 
Spåtind. Turen skal gå fra Fjellsætri i løs snø eller 
i oppkjørt løype avhengig av forholdene og er om 
lag 5 km. 
 Første delen fra Fjellsætri skal være litt bratt, 
men er bra å gå med feller. Etter den første ki-
lometeren skal terrenget går nesten jevnt opp til 
toppen. Turen skal ta i gjennomsnitt 6 t, medreg-
net pauser på vegen opp, på toppen og nedover. 

net og Øveråsen til Solbakken. Tilbake går vi 
over Røgardsmyra og Blivgodt, forbi Skistua og 
til Øverby parkeringsplass. Ta med mat og drikke. 
Turen er ca. 22 km.
Turleder: Vagn Makholm, tlf. 979 06 667
Oppmøte: Øverby parkeringsplass, Gjøvik, kl. 
10.00

Søndag 26. mars 2017
TROLSK TUR TIL 
HELVETE, ESPEDALEN 

Vi vandrer gjennom jettegrytene i Espedalen, 
hvor vi tar oss nedover elva på isen. Langs berg-
veggene henger store issøyler. Det er mange 
spennende passasjer som gjør dette til en spen-
nende tur og en stor opplevelse. 
 Forholdene kan variere fra år til år. Turen inne-
bærer noe bruk av tau. Av sikkerhetsgrunner set-
ter vi en nedre aldersgrense på fem år for å del-
ta på vandringen. Ta med mat, drikke og varme 
klær, da det kan bli en del venting.
Turledere: Geir Vang, tlf. 977 35 259, og Arne 

I snøhule ved Pellestova. Foto: Trond Gaarder

Wiken, tlf. 977 35 778
Påmeldingsfrist: 21. mars (maks. antall: 25)
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl.10.00
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Påmeldingsfrist: 25. mars (maks. 20 deltakere)
Turledere: Peter Nagtzaam, tlf. 938 18 934, og 
Martin Ellingsen, tlf. 469 39 427
Oppmøte: Felles kjøring fra Rema1000 i Hunn-
dalen, kl. 9.00. Derfra blir det en times kjøring til 
vi parkerer på Fjellsætri.

Lørdag 1.–søndag 2. april
VÅRSKITUR I OPPKJØRTE SPOR
I PEER GYNT-LØYPA

Vi kjører til Fefor i Gudbrandsdalen og går Peer 
Gynt-løypa vestover til Espedalen. Løypa ligger 
rundt 1 000 moh. og byr på flott utsikt. Overnat-
ting på Ruten Fjellstue. Turen er 27 km én veg. 
Dagen etter går vi tilbake og passerer Rutenmas-
sivet på 1 517 moh.
Turledere: Siri Stageboe, tlf. 971 07 167, og In-
grid Anderson, tlf. 920 17 690
Påmeldingsfrist: 17. mars til Siri Stageboe
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 8.00

Lørdag 8.–onsdag 12. april
SKITUR FØRSTE DEL AV 
PÅSKEN, RONDANE EV. ET 
ANNET STED MED GODE 
VÆRFORHOLD 

Vi starter palmelørdag med skitur fra Mysusæter 

På Norges tak – Galdhøpiggen. Foto: Kjetil Aasheim

via Rondvassbu videre til Dørålseter, Grimsdals-
hytta og Hjerkinn. En topptur legger vi også inn 
avhengig av vær og snøforhold. Overnatting blir 
både på betjente og selvbetjente hytter.
Påmelding: 26. mars til Lise Lundby
Turledere: Lise Lundby, tlf.: 466 16 148; e-post: 
liselundby09@gmail.com, og Ingemari Jürgen-
sen, tlf. 997 17 178
Oppmøte: Felles avreise fra Gjøvik og Dokka av-
tales direkte med turlederne

Torsdag 20. april
PILEGRIMSLEDEN 
FRA KAPP MOT GJØVIK

Vi parkerer ved Kapp Melkefabrikk (Båtkroa) og 
går pilegrimsleden til Svingen, ca. 100 m nord for 
grensa mellom Gjøvik og Østre Toten. Vi går på 
grusveg og sti. Turen er på ca. 14 km og beregnet 
tid 3–4 t + pauser. Ta med mat og drikke. Turen 
byr på vakre vårblomstopplevelser langs Mjøsa. 
Det er mulig å gjøre turen kortere hvis noen øn-
sker det. Etter endt tur kan vi bruke buss tilbake 
til Kapp.
Turledere: Solfrid Thorstensen, tlf. 456 00 130, 
og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014 
Oppmøte: Båtkroa på Kapp kl. 10.00
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Onsdag 26. april
RUSLETUR OVER 
ODNESBERGET VIA ØVRE 
BERGET, SØNDRE LAND

Vi rusler sakte nordover ved siden av riksvegen 
for å «bestige» berget fra nordsiden. Vi tar svin-

Fra Odnesberget. Foto: Idun Håvelsrud

gen oppom Øvre Berget for å nyte utsikten. Her-
fra går vi ned igjen til gapahuken på toppen av 
den gamle hoppbakken. God matpause. Turen 
tar ca. 4 t og er 8 km lang.
Turleder: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607, og 
Mona Løkser, tlf. 931 43 114
Oppmøte: Bjørnen på Odnes kl. 9.30

Kleivtoppen på Trevatn, Søndre Land. Foto: Silje Kristine Tandsæter
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MAI

Torsdag 4. mai
WOLLAHAUGEN–KLEIVTOPPEN, 
SØNDRE LAND

Fra Trevatn samfunnshus går turen opp til Wolla-
haugen langs Jotunheimsstien. Deretter følger vi 
kjerreveg og skogsti til Kleivtoppen, hvor vi vil få 
en flott utsikt over den sørlige delen av Trevatna. 
Herfra er det et noe bratt parti før vi er tilbake ved 
bilene. Turen er på 6–7 km, og vi kan beregne 
omtrent 2,5 t medregnet kaffepause.
Turleder: Silje Kristine Tandsæther Hagen, tlf. 
971 83 189
Oppmøte: Trevatn samfunnshus, Trevassvegen 
1300, Reinsvoll, kl. 18.00

Søndag 7. mai
GÅTUR LANGS 
AKERSELVA I OSLO

Vi tar toget til Kjelsås stasjon og rusler den fine 
gang- og sykkelvegen langs Akerselva til Oslo S. 
Vi går samlet til Hønse-Lovisas hus for å innta 
kaffe og vafler – og deretter fri fart ned til sen-
trum, samlet eller på egenhånd. Vi tar toget hjem 
når det passer oss. Ta med mat og drikke; det er 
mange fine rasteplasser langs Akerselva. Turen 
tar 3 t + pauser.
Turledere: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 16 706, og 
Solfrid Thorstensen, tlf. 456 00 130
Oppmøte: Gjøvik stasjon før kl. 9.30 eller den 
togstasjonen som passer for hver enkelt

Langs Akerselva. Foto: Margrethe Leirdal
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Søndag 7. mai
KOSEDYRENES DAG PÅ 
DNT OSBAKKEN

Alle barn, kosedyr, foreldre, besteforeldre, familie 
og venner inviteres inn i skogen denne sønda-
gen. Kosedyrene trenger å luftes! Turbo, Barnas 
turlags blå revemaskot, gleder seg til en utedag 
der han får truffet alle kosedyrene til uteglade 
barn! På denne søndagen kan dere blant annet 
prøve minizipline til kosedyr, natursti for kosedyr 
og pinnebrødsteking. Alle er velkomne.
DNT Osbakken holder åpen kafé. Det er fint å 
sykle, gå og trille barnevogn i området.
Turleder: Elin Enger, tlf. 959 72 850
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 1130–1500

Onsdag 10. mai
VERDENS AKTIVITETS-
DAG, VESTRE TOTEN

Vi går Skytebanen–Finstad–Vårnessetra–Put-
ten–Skytebanen. I Putten er det kommet opp en 
opplysningstavle om bosettingen i Bradal. Turen 
tar 3 t + pause.

Orrhaneleik. Foto: Bård Lønne

Skulhuselva og Blåveis. Foto: Fredrik Langballe
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Turleder: Viggo Kristiansen, tlf. 928 06 756
Oppmøte: Skytebanen på Raufoss kl. 10.00

Onsdag 10. mai
BLÅVEISTUR PÅ BIRI

Vi går på nyryddet tursti langs Skulhuselva og 
passerer Læggerstuggufossen med fine fossefall 
som er verdt en avstikker. Videre bratt opp til Ut-
sikten i Klundbykleiva. Vi fortsetter videre i sko-
gen til et nytt utsiktspunkt ovenfor Honne. Derfra 
videre ned Kjærlighetsstien til Kremmerodden 
ved Mjøsa. Turen er 8 km og tar 3–4 t med kaf-
ferast.
Turledere: Elin Bergum, tlf. 906 70 181, og Tove 
Gustu, tlf. 920 88 711
Oppmøte: Avkjøring til Hanssvea fra rv. 4 ca. 1,5 
km sør for Mjøsbrua kl. 18.00

Lørdag 20. mai
OPPMERKSOMHETSTUR VED
SKUMSJØEN

Vi går en flott runde om to vakre utsiktspunkter 
mot Skumsjøen. Mesteparten av turen går vi i 
stillhet for å komme mer i kontakt med oss selv 
og naturen rundt oss. Det blir også rom for den 
gode samtalen og felles lunsj undervegs. Vi ut-
forsker naturen med ulike sanser mens vi går og 
tar oss tid til å sitte stille og bare være til stede. Vi 
avslutter turen med noen stående qi gong-øvel-
ser. Turen tar 3–4 t i lettgått terreng.
Turledere: Bente Muditadevi Kjønstad, tlf. 410 
83 739, og Lise Lundby, tlf. 466 16 148
Oppmøte: Parkeringsplassen ved DNT Osbak-
ken ved Skumsjøen kl. 10.00

Søndag 21. mai
FLUEFISKE PÅ 
SILLONGEN, VESTRE 
TOTEN

Bli med oss på fisketur! Du kan få låne fiskeutstyr. 
Tom Pedersen blir med oss med stor erfaring og 
engasjement. Ta med mat, drikke, redningsvest 
og klær etter vær. Velkommen små og store!
Turleder: Liv Torp, tlf. 454 66 007
Påmeldingsfrist: 18. mai
Oppmøte: Toten Hotell Sillongen kl. 11.00

Onsdag 24. mai
TRETTROTA, 
VESTRE TOTEN

Vi går fra Gotterudsaga til Trettrota hvor vi koser 
oss med mat og drikke og nyter den fine utsikten. 
Dette er en kort og lett tur som tar en halv time 
hver veg.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460, og 
Eva Bang-Madsen, tlf. 970 28 642
Oppmøte: Gotterudsaga kl. 18.00. Kjør fv. 114 
fra Raufoss mot Fall og ta av ved Gotterud mot 
Skjellerud.

Fiskelykke med Barnas turlag. 
Foto: Kjetil Aasheim
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Onsdag 24. mai
KJØLSJØEN RUNDT, 
NORDRE LAND

Denne lyse forsommerkvelden besøker vi 
Vest-Torpa. Vi kjører bomvegen innover Sæter-
vegen og går Kjølsjøen rundt med eventuell av-
stikker til Hognsætra. Turen tar 3 t.
Turleder: Oddvar Lundhaug, tlf. 900 96 082, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Joker’n Vest-Torpa kl. 18.00 eller Dok-
ka stasjon kl. 17.30

Torsdag 25.–søndag 28. mai
PADLING KOSTER-ØYENE, 
SVERIGE

Vi reiser til Bohuslän for å padle kajakk. I år blir 
det padling til Koster. Krav til deltakelse er at du 
har havkajakk og gjennomført kameratredning. 
Målet er å krysse Kosterfjorden og finne en leir 
der. Hvis forholdene er vanskelige, blir det leir på 
Trollholmen eller et annet alternativ.
Turleder: Geir Vang, tlf. 977 35 259
Påmeldingsfrist: 15. mai
Oppmøte: Etter nærmere avtale

Søndag 28. mai
RUNDTUR PÅ 
VARDALSÅSEN, 
VESTRE TOTEN

Vi går runden Skytebanen–Mæhlumsætra–  
Eikvelta–Osbakken. Dette er en fin runde på 
åsen som tar 3,5 t + pause.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Skytebanen på Raufoss kl. 10.00

Søndag 28. mai
SKREIKAMPEN FRA NORD, 
ØSTRE TOTEN

Utgangspunktet er Sikkerlia ved fv. 33, 300 m sør 
for grensesteinen mellom Akershus og Oppland 
fylke. Parkering på venstre side av vegen. Vi føl-
ger markert sti og kjerreveg bratt oppover lia. Ved 
ca. 500 moh. flater terrenget litt ut før ny bratt 
oppstigning. Vi kommer inn på stien som følger 
en fin rygg bort til Skreikampen N. før vi kommer 
til hovedtoppen på 698 moh. Fantastisk utsikt 

Padling i Bohuslän. Foto: Fredrik Langballe

Eikvelta-myrene mot Mæhlumsetra. 
Foto: Fredrik Langballe
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både nord- og sørover Mjøsa. Etter en god rast 
returnerer vi langs samme veg. Turen er ganske 
bratt og vil ta ca. 4 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Chris-
tina Buri, tlf. 480 58 862
Oppmøte: Sikkerlia kl. 10.00

Søndag 28. mai
ORIENTERING OG 
MAT PÅ BÅL, DOKKA, 
NORDRE LAND

Vi møtes ved ski- og fotballanlegget i Smeby. 
Etter en kort gåtur langs lysløypa kommer vi til 
«Ballsletta». Der blir det enkel orientering og el-
lers lek og moro i området rundt. Vi tenner bål, 
så det er muligheter for å ta med seg pølser eller 
annen grillmat.
Turledere: Robert Steigedal, tlf. 482 45 345
Oppmøte: Smeby, Dokka (ring hvis du ikke vet 
hvor dette er) kl. 11.00

Totenåsen – utsikt fra Hervenknappen mot Helgøya. Foto: Torgeir Seim

Onsdag 31. mai
DUGNAD PÅ FOGDEHYTTA, 
GJØVIK

Rundvask, beising av krakker og hogging av ved. 
Kan du delta på noe av dette? 
Koordinator: Arne Wiken, tlf. 977 35 778
Oppmøte: Fogdehytta kl. 18.00

Dugnad på Fogdehytta. Foto: Fredrik Langballe
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JUNI

Onsdag 7. juni
KVELDSTUR PÅ VEALØYSA 900 
MOH., NORDRE LAND

Vi kjører opp Leppdalen forbi Nordgardene og 
parkerer ved den gamle skolen Fjellheim. Derfra 
går vi oppover langs en gammel ferdselsveg forbi 
de nedlagte Stuvegardene og opp en godt mer-
ket sti via Skardtjern og til det vakre utsiktspunk-
tet som er dagens turmål. Vi bruker ca. 1,5 t hver 
veg. Ta med godt fottøy samt mat og drikke til en 
velfortjent pause på toppen. 
Geocach.
Turleder: Ingrid Haug, tlf. 977 55 050
Oppmøte: Felleskjøring med avreise fra Dokka 
stasjon kl. 18.00

Torsdag 8. juni
LAUVHØGDA, 
VESTRE TOTEN
Vi går Kræmerstien fra Skjellerud til tårnet på 
Lauvhøgda. Her er det utsiktsskive med flott ut-
sikt. Ta med mat og drikke for en god rast. Vi går 
Driterbakken ned igjen. Turen tar 3 t + pauser.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460, og 
Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Oppmøte: Skjellerud kl. 18.00. Kjør fv. 114 
Raufoss–Fall og ta av ved Gotterud mot Skjel-
lerud.

Lørdag 10.–søndag 11. juni
KANOHELG PÅ SKUMSJØEN

DNT Gjøvik og Omegn har åtte kanoer godt plas-
sert på DNT Osbakken. Denne helga er for dere 
som ønsker å lære mer om bruk av kano på tur, 
så som frakt, pakking, trimming og ikke minst 
padleteknikk for å få mer glede av turen. Har du 
egen kano, kan du benytte denne. Vi etablerer 
teltleir, eller du kan bo inne i selvbetjeningsdelen 
på DNT Osbakken. Samvær om kvelden med ak-
tiviteter i tilknytning til kanoens muligheter.
Turleder: Ole Johan Nærli, tlf.: 926 80 530; 
e-post: olejohannrli@gmail.com
Påmeldingsfrist: 3. juni (maksimum 16 deltake-
re; nedre aldersgrense 13 år)
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, lørdag 10. juni kl. 11.00 og søndag 
11. juni kl. 9.00

Lørdag 10.–søndag 11. juni
JOSTIGEN OG TOPPTUR I 
JO GJENDES RIKE

Fra Gjendesheim går vi en times tid langs vannet 
til bekken der Jostigen starter. Stien går gjennom 
krattskog og runder en hammer. Herfra blir stien 
tydeligere og bratt, men det går greit oppover. 
Det siste stykket før Besseggen er det grov ur. 
Hele runden over Veslefjell tar ca. 6 t + pauser. 
De som vil skaffe seg overnatting og være over 
til søndag, går ny tur i området neste dag (Sik-
kilsdalshø, Griningsdalshø eller Heimdalshø med 
fantastisk utsikt til Gjendealpene).
Påmeldingsfrist: 6. juni
Turledere: Tom Halvorsrud, tlf.: 480 62 771; 
e-post: tom.halvorsrud@nammo.com og Rune 
Øverli, tlf. 995 93 964
Oppmøte: Avreise etter avtale

Rød Jonsokblomst. Foto: Ola Brox
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Søndag 11. juni
SKUMSJØEN RUNDT, 
GJØVIK

Vi går fra friarealet på Skumsjøen om Tjuruvika 
og den nye traseen tilbake om Osbakken. Turen 
er 11 km lang og tar 3 t + pause.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Friarealet ved Skumsjøen kl. 10.00

Søndag 11. juni
GARDSÆTRA PÅ 
ØSTSINNIÅSEN, NORDRE LAND

Vi følger den gamle setervegen som folk og 
krøtter brukte fra Nørre Garde ved Østsinni Kir-
ke til setra si innpå åsen. Ivrige sambygdinger 
har ryddet og merket stien forbi Mårsjøhøgda, 
Bergsætervatnet og opp til Gardsætra. Litt myr-
lendt kan det være, så ha gode sko, og ta med 

mat og drikke. Turen tar ca. 5 t med pause.
Turleder: Tore Røbergshagen, tlf. 481 01 357
Oppmøte: Østsinni kirke ved fv. 162 kl. 10.00

Søndag 11. juni
TUR OG GRILLING I 
ØVERBYSKOGEN, 
GJØVIK

Vi går fra den store parkingsplassen på Øverby 
enten en 3 km løype i lett terreng eller en 5 km 
løype om Byhaugen. Etterpå blir det felles grilling 
på bål på lekeplassen i skogen. Ta med mat og 
en vedkubbe.
Turledere: Ariana Balsam, tlf. 476 77 880, og 
Anne Lise Dvergedal, tlf. 995 97 924
Oppmøte: Innerst på parkeringsplassen på 
Øverby kl. 11.00

Ved Gjende. Foto: Torgeir Seim
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Mandag 12. juni
SYKKELTUR EIKTUNET– 
MOBRUA

Vi sykler fra parkeringsplassen på Øverby og mot 
Mobrua. Videre en runde på skogsveger og tilba-
ke til Eiktunet.
Hele runden er ca. 30 km. Hvis det er fint vær, tar 
vi kaffepause undervegs.
Turleder: Geir Vang, tlf. 977 35 259
Oppmøte: kl. 18.00 på parkeringsplassen på 
Øverby

Barnas turlag på Venholhøgda. Foto: Ariana Balsam

Onsdag 14. juni
KULTURSTIEN LANGS 
FALLSELVA, SØNDRE LAND

Vi starter vandringen fra det gamle sliperiet i Fall 
og fortsetter i flotte kulturhistoriske omgivelser 
opp til Skrankefoss og videre til Vassendlandet 
ved Trevatn hvor vi tar en rast før vi går tilbake. 
Fin sti, men noe ulendt og bratte partier enkelte 
steder. 2–3 t + pauser.
Turleder: Unni Skaugrud, tlf. 951 56 434, og Per 
Arne Aannerud, tlf. 959 49 511
Oppmøte: Circle K Hov, kl. 18.00
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Torsdag 15. juni
STEFFENSRUD-RUNDEN, 
VESTRE TOTEN

Steffensrud er et rekonvalesenthjem, og vi går 
runden som pasientene pleier å gå. Dette er en 
lett og god grusveg med mange sittekrakker. Tu-
ren tar ca. 2 t + pause.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460, og 
Eva Bang-Madsen, tlf. 970 28 642
Oppmøte: Steffensrud kl. 18.00. Kjør fv. 246 til 
Bøverbru. Derfra er vegen skiltet.

Torsdag 15. juni
DÆHLIBYGDA, NORDRE LAND

Friluftsgruppa i Dæhli Vel vil vise oss en del av 
den gamle setervegen mellom Gladbakksetera 
og Vangsjordsetera. Vi parkerer ved Gladbakk-
setera, går litt på veg og så på sti inn i variert 
type skog og forbi Brandtjern. Rast tar vi enten 
på Vangsjordsetera eller på Dokkesetera. Retur 

Tur langs Fallselva. Foto: Unni Skaugrud

samme veg. Turen tar ca. 2 t + pause og passer 
alle aldre. Bom kr 40,-
Turleder: Dæhli Vels friluftsgruppe ved Kristin 
Gjeile, tlf. 995 19 780
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 17.45 eller ved Lei-
karvold kl. 18.00

Fredag 16.–søndag 18. juni
KYSTSTIEN LANGS BRUNLANES-
KYSTEN I VESTFOLD

Fredag morgen reiser vi til Stavern og drar videre 
med båt til Stavernsodden fyr, der vi overnatter 
første natt. Lørdag starter vi på kyststien ved 
Stavern i variert terreng som veksler mellom sva-
berg, strandenger og skog. Distanse ca. 15 km. 
Andre overnatting blir på Brunvall gård. Søndag 
går ferden videre forbi Nevlunghamn og mot Mø-
len før vi avslutter turen etter 10–13 km. Reise-
måte og detaljer bestemmes senere.
Pris: Utgifter til reise, overnatting og mat
Påmeldingsfrist: 25. mai til Unni Skaugrud 



Jostedalsbreen med Odin og Tor, «The finest scenery in Europe» (W.C. Slingsby). Foto: Gunnar Westby. 
Bildet ble kåret til «Årets blinkskudd 2016».

Norge er ikke skapt for å sitte på rompa!



Norge er ikke skapt for å sitte på rompa!
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(maks. 15 deltakere)
Turledere: Edit Nystein, tlf. 991 18 556, Sande-
fjord og Oplands turistforening, og Unni Skaug-
rud, tlf.: 951 564 34; e-post: un-skaug@online.no

Fredag 16.– 
mandag 19. juni
BRETUR VED FLATBRE-
HYTTA, JOSTEDALSBREEN, 
SOGN

Vi går to forskjellige ruter mellom Flatbrehytta 
og Tungestølen: En litt lang bretur (Flatbrehytta, 
Supphellenipa, Midtnovi og Tungestølen) og en 
vanlig fottur (Tungestølen, Snauedalen, Supphel-
leskaret og Øygarden (der stien starter opp til 
Flatbrehytta)). Rekkefølgen kan bli snudd. Det er 
ikke nødvendig å bære telt, men det blir sannsyn-
ligvis en telting tett ved bilparkeringen. Alle må 
ha med lett breutstyr, og det må være tilstrekkelig 
brekunnskap i gruppa. Utstyr kan lånes av DNT 
Gjøvik og Omegn.

Kongeveien Filefjell–Lærdal. Foto: Fredrik Langballe

Påmeldingsfrist: 6. juni
Turledere: Trond Gaarder, tlf. 97 673 785; e-post: 
gaardert@online.no, og Arild Flisen, tlf. 489 56 
792
Oppmøte: Gjøvik kl. 16.00 (nærmere informa-
sjon etter avtale med turlederne)

Onsdag 21. juni
ELGSJØEN, GJØVIK

Vi går en bit av Jotunheimstien og litt på grusveg 
til Elgsjøen, et idyllisk tjern i skogen. Her koser vi 
oss med mat og drikke og den lyse sommerkvel-
den. Turen tar 2,5 t + rast.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Kl. 18.00 ved oppkjøringa til Gillerhau-
gen. Kjør fv. 148 til Skonhovd, videre Vesetvegen 
mot Gillerhaugen.
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Lørdag 25. juni 
SKJEPPSJØEN RUNDT, 
ØSTRE TOTEN

Turen starter fra Torsætra kafe og går over 
Borgenkampen og ned igjen til nordenden av 
Skjeppsjøen, over Holokampen og ned igjen til 
Torsætra. Turen går i variert åsterreng med er 
mange fine utsiktspunkter. Gangtid 7–8 t.
Turledere: Christina Buri, tlf. 480 58 862, og 
Rune Øverli, tlf. 995 93 964
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Torsætra kl. 
9.30

Friluftsskole: Ungene følger med, og det er snakk om forskjellige typer kniver. 
Foto: Kari Løken Kalsnes

Mandag 26.–
torsdag 29. juni, kl. 9–16
FRILUFTSSKOLE PÅ 
DNT OSBAKKEN

Turbeskrivelse: Vi inviterer til friluftsskole for 
10–13-åringer, hvor vi driver med friluftsaktivite-
ter og har det gøy sammen. Vi skal blant annet 
slå leir, få fyr på bålet, være ute på tur og gjen-
nomgå enkel bruk av kart og kompass. Vi har 
også tilgjengelige kanoer.
Påmelding: Så snart som mulig; det er begren-
set antall deltagere. Påmeldingsskjema på vår 
hjemmeside, www.dnt.no/gjovik.
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Kontaktperson: Elin Enger, tlf. 959 72 850
Oppmøte: På parkeringsplassen på DNT Osbak-
ken, Skumsjøvegen 590, Hunndalen, hver mor-
gen kl. 9.00 (henting kl. 16.00). Vi overnatter fra 
onsdag til torsdag.
Pris: Kr 700,- per barn inkludert aktiviteter og en 
overnatting

Hyllestad, Ytre Sognefjorden. Foto: Svein Skoglund

Onsdag 28.–søndag 2. juli
JENTETUR TIL HYLLESTAD, 
YTTERST I SOGNEFJORDEN

Vi bor fast på privat hytte i Hyllestad og tar turer i 
området etter vær og forhold. Ett turmål vil være 
Lihesten med Gygrekjeften med mulighet til å 
stoppe før toppen. 
Påmeldingsfrist: 1. april (maks. antall: 16). Delta-
kerne bekrefter påmeldingen ved å betale over-
nattingen. Informasjon fra turlederne etter påmel-
ding. 
Turledere: Eva Karstad, tlf. 489 96 346, og Elin 
Aamodt, tlf. 415 645 96; e-post: eaamodtr@
gmail.com
Oppmøte: Felleskjøring avtales etter påmelding. 
Vi treffes i Hyllestad onsdag ettermiddag (7 t kjø-
ring fra Gjøvik).
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JULI

Søndag 2. juli
VESLE ØYUNGEN– 
SVARTDALSTJERNA, 
ØSTRE TOTEN

Vi går fra vesle Øyungen til Svartdalstjerna og 
over Øyungskurven og tilbake til vesle Øyungen. 
Ta med mat og drikke. Vi følger merkede stier. 
Turen tar 3 t + pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Wenche Skinstad, tlf. 905 20 327
Oppmøte: Felles kjøring fra Amfi Raufoss kl. 
9.00 eller Torsætra kl. 10.00

Onsdag 5. juli
AKTIVITETSKVELD VED 
LANDAASEN REHABILI-
TERINGSSENTER, SØNDRE LAND

Vi møtes på parkeringsplassen ved Landaasen 
og prøver oss på forskjellige aktiviteter, blant an-

Aktivitetsdag med Barnas turlag på Landåsen. 
Foto: Ariana Balsam

Stilletur med yoga, Norge på tvers. Foto: Mona Løkser



34 Turprogram 2017 – www.dnt.no/gjovik

net krolf som er en blanding av krokket og golf, 
kubb, hestesko, puslespill, kasting på stikka og 
frisbeegolf. Ta med niste. Vi avslutter rundt kl. 
19.00.
Turledere: Ariana Balsam, tlf. 476 77 880, og Jan 
Kolbjørnshus, tlf. 906 53 217
Oppmøte: Parkeringsplassen på Landaasen Re-
habiliteringssenter, Landåsvegen 747, kl. 17.00

Onsdag 5.–tirsdag 11. juli
SENJA, EN STILLE VANDRING PÅ
«EVENTYRØYA»

I år legges dagene med stille vandring til even-
tyrøya Senja. Vi vil bo fast på to forskjellige ste-
der. Vi starter nordvest på øya med to dagsturer 
før vi forflytter oss til den mer avrundede delen 
mot øst og sør, medregnet en tur innom en av 
landets minste nasjonalparker, Ånderdalen. Ture-
ne vil veksle mellom snille toppturer, flatere van-
dreturer og muligheter for bading. Stillheten vil 
bevares hele dagen på vandring; inne på hyttene 
om kveldene åpner vi igjen for de gode samtale-
ne i en ramme med midnattssol – hvis været er 
med oss. Overnatting vil bli i hytter på camping-
plass. Første overnattingssted vil bli i området 

Kongeveien FiIlefjell–Lærdal. Her på vei mot Maristova. Foto: Ola Brox

Husøy, Fjordgård eller Melfjordvær, det andre i 
området rundt Tranøybotn. 
Turledere: Lise Lundby, tlf.: 466 16 148; e-post: 
liselundby09@gmail.com, og Ingemari Jürgen-
sen
Påmelding: 1. juni (begrenset antall deltakere)
Oppmøte: Enten felles reise etter avtale med tur-
ledere eller oppmøte på Senja 5. juli

Søndag 16. juli
NYLSFJELLET, NORDRE LAND

På fin sti bestiger vi Nylsfjellet. Vi kan gå tur–retur 
eller gjøre en rundtur avhengig av hvor bløtt det 
er. Pause på toppen. Beregner 3 t + pause
Turleder: Jan Kolbjørnshus, tlf. 906 53 217
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 10.00 eller ved den 
gamle butikken ved Nysetra (på vegen opp mot 
Spåtind Sport Hotell) kl. 10.30
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Mandag 17. juli
ETTERMIDDAGSTUR 
I GJØVIKMARKA

Vi går Folkestien fra parkeringsplassen på Øver-
by til Fogdehytta og videre om Byhaugen til Berg-
stoppen. Her kan vi nyte den flotte utsikten før vi 
går om Eiktunet tilbake til bilene. Turen er 7 km 
og tar ca. 3 t + pauser.
Turledere: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 16 706, og 
Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612
Oppmøte: Parkeringsplassen på Øverby kl. 
18.00

Mesnaelva. Foto: Vagn Makholm

AUGUST

Lørdag 5. august
GÅTUR LANGS MESNAELVA, 
LILLEHAMMER

Vi går langs Mesnaelva og ser på kulturminner 
og fossefall. Vi fortsetter opp Birkebeinerløypa og 
Mesnaelva til DNT-hytta Krokbua før vi returne-
rer. Det er bademuligheter i elva. Ta med mat og 
drikke. Turen er ca. 12 km.
Turleder: Vagn Makholm, tlf. 979 06 667
Oppmøte: Hovedinngangen til Lillehammer 
skysstasjon kl. 10.00
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Søndag 6. august 
SKARDBERGA NATURSTI, 
NORD-TORPA

Den 5,5 km lange naturstien i Skardberga starter 
ved Lundsætra som ligger langs fv. 204. Til å be-
gynne med går stien i tett, spennende, gammel 
skog med preg av urskog. Vi får informasjon om 
temaer knyttet til naturen i området. Vi passerer 
dyregraver, skiferbrudd, fine utsiktspunkt og en 
kilde med iskaldt vann. Ved Skardtjernet tar vi en 
god rast ved gapahuken og bålet. Det skal være 
mulighet for å få ørret for dem som vil prøve fis-
kelykka. En runde tilbake til bilene. Fin tur for små 
og store!
Turleder: Trine Solberg Lien, tlf. 959 09 323
Oppmøte: Lenningen Fjellstue kl. 11.00 eller 
Lundsætra kl. 11.15

Søndag 6. august
HEDMARKSVIDDA – 
NORGES SNILLESTE FJELL

Vi går fra parkeringsplassen ved Bjønnåsen hyt-
tefelt på merket sti til toppen Tuen (6 km). Tuen 
ligger som en liten topp midt på Rondanestien. 
Omtrent halve turen går vi på Rondanestien. 
Denne turen viser oss variasjonene på Hed-
marksvidda, fra variert kulturlandskap til naken 
vidde (fra 730 moh. til 1 090 moh.). Det blir rast 
med matpakke og termos på Tuen, hvor vi tar oss 
god tid til å nyte utsikten. Vi går samme veg tilba-
ke. De som ønsker å grille på Hamarsæterhøg-
das hytte nr. 130 etter turen, er velkomne til det. 
Ta med grillmat. 
Turleder: Arnstein Øien, tlf. 911 82 950
Oppmøte: Felles kjøring fra Circle K Mjøsstran-
da, Gjøvik, kl. 9.30

Søndag 6 – fredag 11. august
SYKKELTUR I DANMARK - 
HÆRVEJEN OG 
HIMMELBJERGET

Hærvejen er en gammel historisk ferdselsåre ned 
gjennom hele Jylland. Vi starter i Ålborg og sykler 
ca. 200 km sørover på den for det meste grus-
lagte vegen (3 dager). Nordover legger vi turen 
litt lenger østover om Himmelbjerget og noen av 
Danmarks største skogområder og avslutter i Ål-
borg. Turen går i lett kupert område på grus- og 
småveger. Overnatting blir på vandrerhjem. De-
positum for overnatting må betales på forhånd. 
Det vil bli avholdt et møte for de påmeldte hvor 
samkjøring til Ålborg kan avtales. Turlederen vil 
sykle fra Frederikshavn (båt fra Oslo) til Ålborg 
dagen før, og det er mulig å bli med på denne 
etappen. Flere opplysninger kan fås hos turlede-
ren.
Turleder: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17 178; 
e-post: Ingemari@kentaur.no
Påmeldingsfrist: Bindende påmelding innen 1. 
april (maks. 14 deltakere)
Pris: ca. kr 2 500 for seks overnattinger, medreg-
net sengeklær, håndklær, frokost og niste

Loen Via ferrata. Foto: Ingemari Jürgensen
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Onsdag 9. august
PÅ STI LANGS AKKSJØEN,
VESTÅSEN, NORDRE LAND

Vi kjører bomvegen (kr 50,-) opp Mæhlumslia til 
østenden av Akksjøen. Herfra er det ryddet ny sti 
vestover til Nøsshytta som ligger vakkert til helt i 
vannkanten. Vi går dit på en drøy time hvis vi går 
raskt, men vi skal jo kose oss langs vannet, kikke 
på hytter og nes og høre litt historier fra Vestå-
sen. 
Turleder: Jan Kolbjørnshus, tlf. 906 53 217, og 
Bjarne Hagen, tlf. 997 35 475
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 17.30 eller direkte 
ved Akksjøen kl. 18.00

Lørdag 12. august
KULTURELL SYKKELTUR, 
ØSTRE TOTEN

Vi sykler fra Gjøvik til Peder Balke-senteret, der 
vi er publikum på lørdagens konsert «Mårråstund 
ved Mjøsa». Her ser vi også på årets kunstut-
stilling. Fra Peder Balke-senteret sykler vi over 
Starum, Lie, Tømmerhol, Kapphøgda, Sogstad 
og Sletta til Stenberg museum. Rast i Amtmanns-

Fra sykkelturen i Nord-Frisland, Vadehavet. Foto: Ingemari Jürgensen

husets forgård. En rusletur i hagen er en kulturell 
opplevelse i seg selv. Retur til Gjøvik via Eriks-
rud, Alm, Fjeld, ned til Helgerud og Mjøsstranda. 
Vi opplever mange av Totens storgårder og får 
trent oss i kupert terreng. Vi regner med å bruke 
6 t på turen.
Turledere: Inger Bjugstad, tlf. 464 64 246, og 
Arne Wiken, tlf. 977 35 778
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 9.00 
eller etter avtale med turlederne

Lørdag 12.–søndag 13. august
MUGNETIND OG SENDEHORNET, 
ØYSTRE SLIDRE

Vi kjører inn Beitobygda og gjennom bommen til 
Slettefjellvegen og parkerer ved brua over Mug-
na. Elva følges på høyre side til vi kommer opp 
på sjølve foten av Mugnetinden. Toppen er på 1 
740 moh. og gir utsikt langt inn i Jotunheimen. 
Det er flere vegvalg ned igjen. Sendehornet tar vi 
dagen etter. Overnatting på Beitostølen.
Påmeldingsfrist: 3. august til Tom Halvorsrud
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Kiwi Beitostølen kl. 9.30
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Søndag 13. august
MOLSTADBRENNA–
VOLLUMSÆTRA, ØSTRE TOTEN

Vi kjører fv. 244 til Lund i Kolbu (Ytter’n pub) og til 
Skjølåsbommen (kr 50,-). Samkjøring til Lønnsjø-
en. Derfra går vi til Molstadbrenna hvor det er tårn 
med utsiktsskive. Derfra videre til Vollumsætra, 
som er vår nye DNT-hytte. Ta med mat og drikke. 
Turen tar 4 t + rast.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Raufoss Amfi kl. 9.00 eller Lund kl. 
10.00

Mandag 14.– 
torsdag 17. august, 
kl. 9–16
FRILUFTSSKOLE PÅ 
DNT OSBAKKEN

Turbeskrivelse: Vi inviterer til friluftsskole for 
10–13-åringer, hvor vi driver med friluftsaktivite-
ter og har det gøy sammen. Vi skal blant annet 

Blomsterpiker på sykling i Nord-Frisland. Foto: Ingemari Jürgensen

Mat til dugnadsgjeng på Vollumsetra. 
Foto: Kari Løken Kalsnes
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slå leir, få fyr på bålet, være ute på tur og gjen-
nomgå enkel bruk av kart og kompass. Vi har 
også tilgjengelige kanoer.
Påmelding: Så snart som mulig; det er begren-
set antall deltagere. Påmeldingsskjema på vår 
hjemmeside, www.dnt.no/gjovik.
Kontaktperson: Elin Enger, tlf. 959 72 850
Oppmøte: På parkeringsplassen på DNT Osbak-
ken, Skumsjøvegen 590, Hunndalen, hver mor-
gen kl. 9.00 (henting kl. 16.00). Vi overnatter fra 
onsdag til torsdag.
Pris: Kr 700,- per barn inkludert aktiviteter og en 
overnatting

Tirsdag 15. august
STEIGRUNDEN PÅ BIRI

Fra kirka følger vi Pilgrimsleden gjennom Sigstad-
skogen. Vi passerer Semb gård opp til Bjønnhau-
gen og fortsetter forbi en gammel kalkovn opp til 
Steig gård og løypas høyeste punkt Liberget; her 
er det en gapahuk med flott utsikt utover Biris-
trand og Lillehammer. Vi krysser Lirengvegen og 
går ned Geitryggen og tilbake til bilene. Turen er 
10 km og tar 3 t med kaffepause.

Norge er ikke skapt for å sitte på rompa. Foto: Ariana Balsam

Turledere: Elin Bergum, tlf. 906 70 181, og Tove 
Gustu, tlf. 920 88 711
Oppmøte: Biri kirke kl. 18.00

Onsdag 16. august
FIRETOPPERS TUR PÅ SYKKEL
I GJØVIK–TRANBERG–BERGS-
TOPPEN–HOVDETOPPEN– 
DALBORGEN

Start og innkomst er ved Oppland Arbeiderblad 
på Rambekk. Vi begynner langs Mjøspromena-
den, tar turen opp om Hovdetoppen og deretter 
Tranberg gård. Vi fortsetter til Bergstoppen hvor 
vi tar rast. Deretter via Hunndalen til Dalborgen. 
Siste del til Vind og ned til Rambekk. Vi holder 
oss mest på sykkelveger. Det er noen lange opp-
overbakker, men vi kan trille. Ca. 3,5 t.
Turledere: Fredrik Langballe, tlf. 900 11 501, og 
Mona Løkser, tlf. 913 43 114
Oppmøte: Oppland Arbeiderblad, Rambekk, kl. 
17.00. Parkeringsmulighet.
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Fra Hovdetoppen mot Bergstoppen og Tranberg. Foto: Fredrik Langballe

Padling på Fjorda. Foto: Petra Kaderkova
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Onsdag 16. august
PADLETUR I 
DOKKADELTAET

Vi møtes ved Våten på Randsfjordens vestside 
hvor Dokkadeltaets Våtmarksenter har kanoer og 
redningsvester å låne ut til små og store. Ta med 
mat og drikke for et koselig lite strandhugg. Vi de-
ler på kanoene slik at alle får prøve en tur. 2–3 t. 
Turledere: Geir Høitomt, tlf. 992 49 948, og Tore 
Røbergshagen, tlf. 481 01 357
Oppmøte: Våten (Jevnakervegen 699, Dokka) kl. 
18.00. Kjør 6,5 km fra Dokka i retning Jevnaker 
eller 8 km fra Fluberg bru – begge veger på vest-
siden av Randsfjorden. Vegen er skiltet til Våten.

Torsdag 17. august
ROGNLIHAUGHYTTA, 
VESTRE TOTEN

Vi starter fra Rørmyra og går opp til Rognlihaug-
hytta som ligger høyt og fritt med fin utsikt. Her 

skal vi kose oss med mat og drikke. Dette er en 
kort tur på ca. 1,5 t, men vi tar oss god tid til ter-
mosen og praten.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460, og 
Eva Bang-Madsen, tlf. 970 28 642
Oppmøte: Skjellerud-bommen kl. 18.00. Kjør 
fv. 114 Raufoss–Fall og ta av ved Gotterud mot 
Skjellerud. Bom kr 30,- (samkjøring fra bommen).

Torsdag 17.– 
søndag 20. august
TUR-RETUR SOGNE-
FJELLSHYTTA–FANNARÅKEN– 
SKOGADALSBØEN

Vi kjører til Sognefjellshytta torsdag ettermiddag. 
Fredag går vi med brefører over Fanaråkbreen til 
Fanaråkhytta på 2 068 moh. Lørdag følger vi Kei-
serpasset og ned Gjertvassdalen til Skogadals-
bøen. Søndag går vi tilbake til Sognefjellshytta. 
Breføreren betales av den enkelte deltaker.
Utstyr: Vanlig fjellutstyr.

Bjørgovarden. Foto: Unni Skaugrud
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Turleder: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17 178; 
e-post: Ingemari@kentaur.no
Påmeldingsfrist: 14. august (maks. ti deltakere)
Oppmøte: 17. august ca. kl. 15 (etter avtale med 
turlederen)

Søndag 20. august
OVER TONSÅSEN TIL BREIE, 
ETNEDAL

Vi kjører til garden Breie i Fjellsbygda og parkerer 
der. Vi samler alle i færrest mulig biler for å kjøre 
over Tonsåsen til Tonsbakken. Der går vi inn på 
den Gamle Bergenske Hovedvei og går tilbake 
til Breie. Vegen er fin og lett å gå gjennom skog-
sterreng og småvann. Ved Samelstadtjern er det 
koselig rasteplass (med utedo) Etter en god pau-
se fortsetter vi til Breie hvor vi får høre litt om his-
torien og får kjøpe en kopp kaffe og litt til. Gangtid 
ca. 3 t + pause. Tilleggstid på Breiebesøk.

Turledere: Vigdis Haugerud, tlf. 926 00 777, og 
Tore Røbergshagen, tlf. 481 01 357
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 10.00 eller ved av-
kjøringa til Fjellsbygda like ovenfor Tonsåsen Re-
habiliteringssenter langs fv. 33 kl. 10.30

Søndag 20. august
KANOTUR PÅ 
SKUMSJØEN

Vi tar i bruk våre åtte kanoer og padler på Skum-
sjøen. Vi går i land og har matpause underveis.
Turledere: Vedis Hauger, tlf. 419 24 432, og Ari-
ana Balsam, tlf. 476 77 880
Påmeldingsfrist: 16. august til Vedis Hauger
Oppmøte: Osbakken DNT, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 10.00

Kanotur med Barnas turlag på Skumsjøen. Foto: Mona Løkster
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Søndag 20.– 
onsdag 23. august
VENABU FJELLHOTELL, 
RINGEBUFJELLET

I år skal vi reise til Venabygdsfjellet, som er i nær-
heten av Rondane. Der skal vi gå dagsturer og 
kose oss sammen om kvelden. Det tar ca. 2 t å 
kjøre dit, og vi kommer fram til middag på søndag 
og reiser igjen etter frokost på onsdag.
Pris: Kr 850,- per døgn + kr 95,- per matpakke 
med termos. Kr 100,- per døgn i tillegg for en-
keltrom.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460, og 
Eva Bang-Madsen, tlf. 970 28 642
Påmeldingsfrist: 17. juli
Oppmøte: Torvet ved Raufoss kirke kl. 15.00

Tirsdag 22. august
KANOTUR I DOKKADELTAET

Har du lyst til å være med på en rolig padletur i 
Dokkadeltaet sammen med Mari og Lise? Vi har 
kanoer til disposisjon. Ta gjerne med termos med 
kaffe og litt godt til kaffen. 
Påmelding: 20. august (pga. antall kanoer) til 
Lise Lundby
Turledere: Mari Lundby og Lise Lundby, tlf. 466 
16 148; e-post: liselundby09@gmail.com

Oppmøte: Våten (Jevnakervegen 699, Dokka) kl. 
18.00. Kjør 6,5 km fra Dokka i retning Jevnaker 
eller 8 km fra Fluberg bru – begge veger på vest-
siden av Randsfjorden. Vegen er skiltet til Våten.

Torsdag 24. august
RUSLETUR TIL SNUEN, 
NORDRE LAND

Velkommen til en rolig tur i Synnfjellet til Snuen, 
1 079 moh. Vi starter ved Oppsjøen, går videre til 
Rokvamsætra og så på sti til toppen. Noen bratte 
partier. Lang pause på toppen med mat, drikke 
og utsikt. Turen tar ca. 5 t og er 7,5 km. Geocach.
Turledere: Ingun Hovelsrud, tlf. 470 32 607, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.30

Lørdag 26.–søndag 27. august
OLEFJORDEN RUNDT MED 
FISKESTANG, ØYSTRE SLIDRE

Utgangspunktet for fotturen er Olø, ved demnin-
ga mellom Olefjorden og Fleinsendin. Turen går 
med lett sekk og fiskestang til selvbetjeningshytta 
Yksendalsbui, hvor vi overnatter. Fra Marabott-
hornet får vi flott utsikt til fjellheimen nord for 
Bygdin. Her passerer vi flere fiskevann. Søndag 
følger vi Yksnin og sørsiden av Olefjorden. Vi 
passerer topper og fiskevann med mulighet for 
napp av ørret.
Turledere: Tom Halvorsrud, tlf. 480 62 771, og 
Rune Øverli, tlf. 995 93 964
Påmeldingsfrist: 23. august
Oppmøte: Slettefjellbommen innerst i Beitobyg-
da kl. 9.00 (mulighet for samkjøring)

Torsdag 31. august
RUNDTUR I LAUSGARDA, 
SØNDRE LAND

Vi går opp Løvlivegen over Fremstad til Sørum. 
Derfra tar vi Tranholtvegen ned til Løkjehaugen, 
med kafferast og flott utsikt. Videre går vi ned til 
startstedet med et par avstikkere til fine utsikts-
punkt undervegs. Ca. 3 t med pauser.
Turledere: Hans Lysen, tlf. 986 35 334, og Grete 
Stensvold, tlf. 909 41 293
Oppmøte: Grendehuset Johs Minde på vegen 
mellom Bergegarda og Hov kl. 18.00 eller Dokka 
stasjon kl. 17.30Friluftsskole for barn. Foto: Margrethe Leirdal
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SEPTEMBER

Fredag 1.– 
søndag 3. september
TOPPTURJAKT FOR ALLE I 
DNT-UNG I RONDANE

Dette blir en herlig utforsking av det Rondane har 
å tilby. Det er en felles tur for Hamar, Lilleham-
mer, Odal og Gjøvik der vi blir kjent med hver-
andre og går på topper. I Rondane finnes det 
noe for ethvert nivå og vi kan finn en utfordring 
både liten og stor nok. Utstyret tilpasses lengre 
dagsturer i fjellet. Vanskelighetsgraden er litt høy 
med lange dagsmarsjer i fjellterreng. Vi sover på 
Rondevassbu.
Turleder: Silje Kristine Tandsæter Hagen, tlf. 971 
83 189

Påmeldingsfrist: 20. august til dntunggjovik@
hotmail
Oppmøte: Lillehammer skysstasjon kl. 16.00 
(tog fra Lillehammer og minibuss fra Otta)

Lørdag 2.–søndag 3. september
RUNDTUR OM SIKKILSDALSHØA, 
1 778 MOH.

Fra Sikkildalsseter går vi langs råket oppover mot 
Skåltjønna og setter kursen mot Ingulssjøhøi. Vi-
dere går vi over Gravdalsknappen før vi bestiger 
Sikkilsdalshøa. Derfra går vi ned til Sikkilsdals-
hornet og følger stien igjen ned til Sikkildalsseter. 
På vegen ned her er det mulighet for luftig utsikt 
over Sikkilsdalsvannet. Turen er i underkant av 
20 km og tar ca. 7 t med pauser. For dem som vil 
overnatte, blir det en kort tur til Vangstulkampen 
eller Lassekampen på søndag.

Kom deg ut – meld deg inn! Dokka. Foto: Kari Løken Kalsnes
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Påmeldingsfrist: 26. august
Turleder: Anders Nygaard Mathisen, tlf. 474 15 
649; e-post: anders.nygaard.mathisen@syke-
huset-innlandet.no
Oppmøte: Avreise etter avtale med turlederen

Lørdag 2. september
RØSSJØKOLLANE, 
NORDRE LAND 

Turen går til å begynne med etter skogsti og i noe 
myr før den mot slutten går over i høyfjellster-
reng. Turen er til sammen ca. 10 km. Tidsforbruk 
blir ca. 3 t + pause. Røssjøkollane består av tre 
topper, og vi får finne ut undervegs om vi skal 
innom alle.
Turleder: Robert Steigedal, tlf. 482 45 345
Oppmøte: Ved stor parkeringsplass etter Spåtind 
Sporthotell kl. 10.30. Vi kjører samlet derfra og 
parkerer der stien går opp mot fjellet. 

Søndag 3. september
RAUFOSS ØST, 
VESTRE TOTEN

Vi går fra Lerud til Sillongen tur–retur. Dette tar 4 
t + pause. Vi raster på Toten Hotell.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 734, og Sids-
el Hammerstad, tlf. 911 59 577
Oppmøte: Raufoss Amfi kl. 10.00. Samkjøring 
herfra.

Søndag 3. september
KOM DEG UT-DAGEN, 
DOKKA, NORDRE LAND

Kom deg ut-dagen er DNTs landsomfattende til-
tak for å få folk ut på tur. Alle lokallag av turistfo-
reningen har egne arrangementer. På Dokka går 
vi Folkestien langs elva. Ved Renseanlegget får 
alle som vil, utdelt tippekuponger for så å svare 
på tolv spørsmål langs stien til gapahuken ved 

Fra Spåtind. Foto: Fredrik Langballe
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Grangardshølen. Premier til barna. Vi har varme 
på bålet, så alle kan grille.
Turleder: Tore Røbergshagen, tlf. 481 01 357
Oppmøte: Renseanlegget kl. 11.00

Søndag 3. september
KOM DEG UT-DAGEN, 
GJØVIK

Kom deg ut-dagen er DNTs landsomfattende til-
tak for å få folk ut på tur. Alle lokallag av turist-
foreningen har egne arrangementer. Vi markerer 
dagen med å gå over Bergstoppen. Turtipposter 
med premiering. Passer ekstra godt for barnefa-
milier.
Kontaktperson: Elin Enger, tlf. 959 72 850; 
e-post: gjovik@turistforeningen.no
Oppmøte: Eiktunet kl. 1100–1400

Onsdag 6. september
TUR FOR FUNKSJONSHEMMEDE, 
GJØVIK

Vi går fra Øverby Helsesportsenter og opp til 
Bergstoppen. Fruktpause på toppen før retur til 
lavvoen ved Øverby hvor vi griller pølser.
Turledere: Gerd og Olav Kålås, tlf. 997 76 349; 
e-post: gerdk51@hotmail.com
Oppmøte: Øverby helsesportsenter kl. 17.30

Onsdag 6. september
RUSLETUR SYNNFJELL 
PÅ TVERS, NORDRE LAND

Heldagstur fra Lenningen til Krokhølen via Spå-
tindtoppen, 1 414 moh., Nordre Lands høyeste 
topp. Vi tar oss god tid med mange pauser Det er 
360 graders utsikt fra toppen. Nedover mot Krok-
hølen i Strangdalen tar vi nok en pause før vi når 
bilene nede ved Lavvo’n. Turen er på snaue 20 
km. Den vil ta hele dagen. Vi fyller opp bilene til 
Lenningen og setter igjen noen biler ved Krok-
hølen ved Lavvo’n slik at sjåførene kommer seg 
opp til Lenningen igjen. Ta med godt med mat og 
drikke og klær for all slags vær.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 8.00

Onsdag 6. september
BORGENKAMPEN, 
ØSTRE TOTEN

Turen går via Bygdeborgen, Fiskalausen og opp 
på Borgenkampen til en nydelig utsikt over Toten. 
Retur ned igjen forbi klatrefeltet.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Borgen langs vegen til Torsætra kl. 
17.00

Torsdag 7. september
TREVATN–ÅSBERGA, 
SØNDRE LAND

Fra Trevatn samfunnshus går turen mot Skjel-
breia langs grusveg. Der grusvegen møter Jo-
tunheimsstien, går vi mot Åsberga. Her tar vi en 
kaffekopp og nyter utsikten over Skjelbreia før vi 
følger stien tilbake til grusvegen og bilene. Turen 
er på ca. 8 km, og vi kan beregne 2,5–3 t med-
regnet kaffepause.
Turleder: Silje Kristine Tandsæther Hagen, tlf. 
971 83 189
Oppmøte: Trevatn samfunnshus, Trevassvegen 
1300, Reinsvoll, kl. 17.00 

Fredag 8.–søndag 10. september
SØLENKLETTEN–ALVDAL 
VESTFJELL

Fredag går vi inn fra Atnasjøen kafé kl. 15.00 til 
Breisjøseter, som er en koselig, betjent hytte. Her 
bor vi i to netter. Lørdag bestiger vi Sølenklette-
ne, et flott massiv som rager opp fra Breisjøseter 
1 827 moh. Rundturen over fjellet og tilbake langs 
foten tar ca. 7–9 t. Det er òg mulig å snu under-
vegs. Søndag går vi tilbake til bilene via Storgryt-
dalseter, ca. 7 t. Kart: Sollia.
Påmeldingsfrist: 1. september
Turleder: Roar Hegge, tlf. 930 68 842
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik kl. 12.00
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Søndag 10. september
VENHOLHØGDA– 
TUSSEPLASSEN, 
SØNDRE LAND

Vi går fra Landaasen Rehabiliteringssenter til 
Tusseplassen på Venholhøgda. På grusveg og 
sti tar turen 1–1,5 t med barn. Det er også mulig 
å kjøre bilen nesten fram, 600 m fra toppen, der 
vi kan grille og nyte den flotte utsikten.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Landaasen 
Rehabiliteringssenter, Landåsvegen 747, kl. 11. 
Turledere: Ariana Balsam, tlf. 476 77 880, og Jan 
Kolbjørnshus, tlf. 906 53 217

Søndag 10. september
VARDALSÅSEN, GJØVIK

Vi går Osbakken–Mæhlumsetra–Kolbergsetra– 
Øgardsetra–Branes–Veset og tilbake til Osbak-
ken på ny sti på østsiden av Skumsjøen. Ta med 
mat og drikke. Turen er 22 km og tar ca. 6 t + 
pauser.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 743, og Gau-
te Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Oppmøte: Nedre parkeringsplassen ved DNT 
Osbakken kl. 10.00

Onsdag 13. september
TJUVÅSKAMPEN, ØSTRE TOTEN

Turen går fra Langsætra via Hutjerna opp til 
Tjuvåskampen og retur over Langsætra på To-
tenåsstien. Varighet ca. 3 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Langsætra kl. 17.30. Kjør gjennom 
Lena mot Lensbygda og ta av mot Oksbakken. 
Langsætra ligger 2 km innenfor Oksbakken.

Til venstre: Tjuvåskampen. Foto: Tom Halvorsrud

Onsdag 13. september
FLYPLASSEN VED 
GOTTERUD,
VESTRE TOTEN

Vi parkerer ved innkjøringa til Skogheim Hest- og 
friluftsenter i Vestbakkvegen eller på en avkjø-
ringslomme langs vegen i nærheten og går på 
veg og sti til flyplassen. Retur samme veg. Eieren 
av hestesenteret, Trygve Iversen, vil fortelle om 
stedet. Dette er en lett tur på 6 km og vil ta 3 t + 
pause. Ta med mat og drikke.
Turledere: Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612, og 
Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460
Oppmøte: Torvet ved Raufoss kirke kl. 10.00. 
Felleskjøring derfra.

Søndag 17. september
ÅPEN DAG VED 
LAVVOEN PÅ ØVERBY 
HELSESPORTSENTER

Vi leker og koser oss med grilling. Ta med grillmat 
og drikke. Vi lager pinnebrøddeig. Alle er hjertelig 
velkommen!
Turledere: Ariana Balsam, tlf. 476 77 880, og 
Anne Lise Dvergedal, tlf. 995 97 924
Oppmøte: Lavvoen ved Øverby Helsesportsen-
ter kl. 11.00

Onsdag 27. september
REINSVOLL–RUD 
SKOLE, VESTRE TOTEN

Turen starter ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll 
(tennisbanen). Vi går om Rud skole og fortsetter 
på veg til vi tar «ny» sti til Klopptjernet for en rast. 
Retur til sykehuset. Turen er på ca. 6 km og tar 2 
t + stopp ved Rud skole og rast ved Klopptjernet.
Turledere: Odd Gulbrandsen, tlf. 412 43 192, og 
Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460
Oppmøte: Oppkjøringen til Sykehuset Innlandet 
Reinsvoll kl. 11.00
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Friluftsskole for barn. Foto: Margrethe Leirdal

Fredag 28.–søndag 30. september
FINN ROEN PÅ DNT OSBAKKEN

Naturen påvirker både kropp, sinn og følelser, gir 
rom for stillhet og påfyll av energi. Dette passer 
utmerket sammen med mindfulness, meditasjon 
og yoga. Vi ønsker deg velkommen til restitue-
rende og utbytterike dager med flotte turer i om-
rådet rundt Skumsjøen, kombinert med praktiske 
øvelser for både kropp og sinn gjennom enkel 
yoga, guidet meditasjon og mindfulnessøvelser. 
Velkommen til en helg for avspenning og oppla-
ding!
Påmeldingsfrist: 1. september
Pris: kr 1 800,- for medlemmer, kr 2 500 for 
ikke-medlemmer
Turledere: Lise Lundby, tlf. 466 16 148; e-post: 
liselundby09@gmail.com, og Elin Enger, tlf. 959 
72 850
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, fredag kl. 18.00 eller etter avtale med 
turlederne

Lørdag 30. september
FRA HERSJØSETRA TIL GAMLE 
TORSÆTRA, ØSTRE TOTEN

Vi møtes ved Torsætra hvor vi parkerer minst én 
bil. Vi fyller opp bilene og kjører til Stillvatendalen 
og går langs elva med kulper og fossefall i Svart-
dalen. Vi passerer fem tjern og kommer så til 
Fiskalausen før vi tar Totenåsstien ned til Gamle 
Torsætra. Bilene hentes ved Stillvatndalen. Turen 
tar 5–6 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Torsætra kl. 9.00
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OKTOBER

Søndag 1. oktober
FAMILIETUR TIL 
MAKALAUSFJELLET, 
SØR AURDAL

Makalausfjellet (1 099 moh.) er enkelt å nå og 
byr på imponerende flott utsikt i alle retninger. Vi 
kjører til Bagn og oppover til Stavadalen alpinan-
legg i Reinli (mulig samkjøring fra Tonsåsen). Det 
er 5,5 km til toppen og tilbake på god sti i vennlig 
fjellterreng. På toppen koser vi oss med alt det 
gode vi har i sekken og håper vi kan beundre den 
vakre utsikten.
Oppmøte: Krysset ved Tonsåsen Rehabilite-
ringssenter der vegen ned til Bagn tar av, kl. 
10.00
Turleder: Kjetil Åsheim, tlf. 413 23 829

Mandag 2.– 
fredag 6. oktober 
NEWTON-CAMP PÅ 
DNT OSBAKKEN

Har du lyst på fem dager fylt med realfaglige ut-
fordringer, friluftslivets gleder, turer, nye venner, 
bading og mye mer? Bli med på Newton-camp 
– for åttende- til tiendeklassinger! På Newton-
camp lærer du realfag på en ny og spennende 
måte gjennom friluftsaktiviteter, eksperimenter og 
utfordringer. Dagene fylles med turer, friluftsakti-
viteter og realfaglige eksperimenter. Teorien og 
aktivitetene flettes nært sammen med lek, opple-
velser og undring. Du treffer mange ungdommer 
på din alder, og du kommer til å lære masse gøy!
Pris: For medlemmer: kr 1 450 inkludert mat, ak-
tiviteter og overnatting. For ikke-medlemmer: kr 
1 700.
Påmeldingsfrist: Så fort som mulig av hensyn 
til planleggingen, og senest en uke før start. Be-
grenset antall plasser.
Turledere: Elin Enger, tlf. 959 72 850; e-post: 
gjovik@turistforeningen.no
Møtested: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen

Makalausfjellet. Foto: Kjetil Aasheim
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Søndag 8. oktober
TUR I VINDOMRÅDET, 
GJØVIK

Vi tar en runde i merket løype i Vind-området. 
Lengden på turen avhenger av været. Ta med 
mat og drikke.
Turledere: Birgit Lund, tlf. 416 58 551, og Aage 
Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Parkeringsplassen på Østbyhøgda 
(200 m nord for Vind idrettsplass) kl. 10.00

Onsdag 11. oktober
STORE SKJELLINGSHOVDE FRA 
FLESVATNET, NORDRE LAND

Vi rusler opp til tårnet fra Nordre Land-sida, på 
grusveg og sti. Matpause på toppen og ekstra ut-
sikt fra pynten av berget. Mulighet for å ta seg opp 
i tårnet. Turen er 9 km og tar ca. 5 t. Geochach. 
Bom kr 80,-
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf.470 23 607, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.30

Søndag 15. oktober 
kl. 17–20 
INFORMASJONSKVELD 
MED FØRSTEHJELP: PÅ TUR
MED BARN, DNT OSBAKKEN

Er du interessert i å vite mer om hvilke turer og 
aktiviteter familier kan være med på gjennom 
Barnas turlag? Kunne du kanskje tenke deg å 
bidra som f.eks. turleder, men vil vite mer om 
hva det innebærer? Ville du hatt glede av litt mer 
førstehjelpskunnskap også? Her får du vite mer 
om Barnas turlag, veien til å bli turleder, samt en 
introduksjon til førstehjelp – «på tur med barn». 
Samlingen er kun for voksne. Den er gratis, men 
krever påmelding for beregning av servering. 
DNT Gjøvik og Omegn spanderer kaffe på alle 
påmeldte. Meld deg på en uformell og hyggelig 
samling på DNT Osbakken!
Påmeldingsfrist: 7. oktober 
Turleder: Elin Enger, tlf. 959 72 850
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 17.00

Søndag 15. oktober
RINGSRUDÅSEN – GJØVIKS 
HØYESTE PUNKT, 835 MOH.
Ringsrudåsen har to topper; den laveste er Gjø-
viks høyeste. Vi kjører til Snertingdal og tar av 
ved nedlagte Lia handel. Stien går via Ringsrud 
seter, og et fossilfelt passeres på veg mot toppen. 
Turen tar 3 t + pause.
Turledere: Siri Stageboe, tlf.971 07 167, og  
Ingrid Anderson, tlf. 920 17 690
Oppmøte: Cirkle K på Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 
10.00

Søndag 15. oktober
HOLOKAMPEN, ØSTRE TOTEN
Turen går fra nordenden av Skjeppsjøen bratt 
opp lia, en runde inn i verneområdet og opp til 
nydelig utsikt mot Mjøsa fra Holokampen. Turen 
tar 3 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 064, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Liten parkeringsplass ved liten bro 
langs Torsætervegen nord for Skjeppsjøen kl. 
9.30

Onsdag 18. oktober
REFLEKSTUR I MØRKET, 
GJØVIK
Besteforeldre arrangerer tur til «Tømmerhøgger-
koia». Vi følger reflekser langs stien. Framme 
ved leirplassen blir det stekt små pannekaker på 
bål og lest eventyr om pannekaka. Ta med egen 
lommelykt eller hodelykt. 
Turleder: Inger Bjugstad, tlf. 464 64 246, og Arne 
Wiken, tlf. 977 35 778
Oppmøte: Innerst på parkeringsplassen på 
Øverby ved skiløypa kl. 18.00

Lørdag 21. oktober
VASKEDUGNAD MED MYE 
HYGGE PÅ MÆHLUMSÆTRA
Mæhlumsetra, vår ubetjente DNT-hytte, trenger 
en innsats med vaskekluter. Har du lyst til å være 
med på en hyggelig lørdagsvask med laang felles 
lunsj? Nærmere informasjon ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 16. oktober til Siri Stageboe
Koordinatorer: Siri Stageboe, tlf. 971 07 167, og 
Ingrid Anderson, tlf. 920 17 690
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Høst på Rendalen. Foto: Bård Lønne



52 Turprogram 2017 – www.dnt.no/gjovik

NOVEMBER

Onsdag 15. november
LANDÅSBYGDA OM 
VESTRUMSBYGDA, 
SØNDRE LAND

Vi satser på barfrost så vi kan gå den gamle Ri-
devegen fra Landåsbygda til Vestrumsbygda. 
Matpausen tar vi på et fint utsiktspunkt. Tilbake 
går vi gamle fylkesvegen. Dette er 8 km. Hvis det 
er kommet snø, går vi samme veg tilbake, 6 km. 
Vi beregner 3–4 t.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Nærmatbutikken i Landåsbygda kl. 
9.30

Trugetur med krigshistorie. Breie gård, Etnedal. Foto: Kari Løken Kalsnes

Torsdag 16. november
ÅPENT TURMØTE

Kl.19.00 på DNT Osbakken, Skumsjøveien 590, 
Hunndalen
Se vår hjemmeside for mer informasjon: www.
dnt.no/gjovik

Søndag 26. november
BARFROSTTUR, 
VESTRE TOTEN

Vi går fra Skytebanen på Raufoss til Eikvelta og 
tar en runde på myrene. Det blir rast undervegs, 
så ta med mat og drikke. Turen vil ta 4 t + pause.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Raufoss Amfi kl. 10.00 for samkjøring 
til Skytebanen
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DESEMBER

Søndag 3. desember
GRILLHYTTA VED 
PRESTESETER SYKEHUS, 
REINSVOLL, VESTRE TOTEN

Vi parkerer ved barnehagen og går det korte 

stykket til grillhytta. Der skal vi sitte rundt bålet 
og kose oss med gløgg og litt å bite i mens vi lar 
praten gå. Vi har sikkert mye å fortelle fra turer vi 
har gjort i år.
Turleder: Eva Bang-Madsen, tlf. 970 28 642
Oppmøte: Presteseter sykehus ved barnehagen 
kl. 17.00

Barfrosttur. Foto: Torgeir Seim
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Januar på Eikvelta, Vardalsåsen. Foto: Geir Vang

Torsdag 9. mars
ÅRSMØTE OG ÅPENT TURMØTE

Vi holder årsmøte kl. 18 på DNT Osbakken med 
påfølgende åpent turmøte. Se vår hjemmeside 
for mer informasjon: www.dnt.no/gjovik
Adresse: Skumsjøveien 590, Hunndalen

Mandag 13. mars
AMBASSADØRKURS 

Velkommen til alle som er eller vil vite mer om 
DNT, som bakgrunn for frivillig innsats for DNT 
Gjøvik og Omegn! Vi gjennomfører et tre timer 
langt kveldskurs i foreningens historie, verdier og 
organisering. I tillegg vil du få informasjon om vår 
lokalforening og få vite mer om hvordan du kan 

Kurs, møter og hyttedugnader

engasjere deg. Ambassadørkurset er første trinn 
på DNTs utdanningsstige for turledere og obliga-
torisk hvis du vil gå videre på turlederkurs. 
Påmelding: 6. mars til Elin Enger, tlf. 959 72 850; 
e-post: gjovik@turistforeningen.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 1800–2100

Onsdag 31. mai
DUGNAD PÅ FOGDEHYTTA, 
GJØVIK

Rundvask, beising av krakker og hogging av ved. 
Kan du delta på noe av dette? 
Koordinator: Arne Wiken, tlf. 977 35 778
Oppmøte: Fogdehytta kl. 18.00
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Søndag 15. oktober 
kl. 17–20 
INFORMASJONSKVELD 
MED FØRSTEHJELPSSAMLING, 
DNT OSBAKKEN

Er du interessert i å vite mer om hvilke turer og 
aktiviteter familier kan være med på gjennom 
Barnas turlag? Kunne du kanskje tenke deg å 
bidra som f.eks. turleder, men vil vite mer om 
hva det innebærer? Ville du hatt glede av litt mer 
førstehjelpskunnskap også? Her får du vite mer 
om Barnas turlag, veien til å bli turleder, samt en 
introduksjon til førstehjelp – «på tur med barn».
Samlingen er kun for voksne. Den er gratis, men 
krever påmelding for beregning av servering. 
DNT Gjøvik og Omegn spanderer kaffe på alle 
påmeldte. Meld deg på en uformell og hyggelig 
samling på DNT Osbakken!
Påmeldingsfrist: 7. oktober 
Turleder: Elin Enger, tlf. 959 72 850
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 17.00

Lørdag 21. oktober
VASKEDUGNAD MED MYE 
HYGGE PÅ MÆHLUMSÆTRA

Mæhlumsetra, vår ubetjente DNT-hytte, trenger 
en innsats med vaskekluter. Har du lyst til å være 
med på en hyggelig lørdagsvask med laang felles 
lunsj? Nærmere informasjon ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 16. oktober til Siri Stageboe
Koordinatorer: Siri Stageboe, tlf. 971 07 167, og 
Ingrid Anderson, tlf. 920 17 690

Torsdag 16. november
ÅPENT TURMØTE

Kl.19.00 på DNT Osbakken, Skumsjøveien 590, 
Hunndalen
Se vår hjemmeside for mer informasjon: www.
dnt.no/gjovik

Gamletorvet Sport AS
Gjøvik

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

www.gamletorvetsport.no

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

Husk DNT rabatten ved framvisning av medlemskort :)



Avsender
DNT Gjøvik og Omegn
Postboks 421, 2803 GJØVIK

Loen. Foto: Ingemari Jürgensen K
ob
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