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Norgesteltet

Hengeparasoll

Parasoll

Flerbrukstelt Paris Polycar EasyUp

Skolmar 32 • 3232 SANDEFJORD • Tlf. 33 42 99 10 • post@teltfritid.no Følg oss på Facebook

Vi leverer duker og reservedeler til alle 
våre telt og paviljonger!

Mer informasjon om pris, tilbud, størrelse og farge 
på vår nye hjemmeside og nettbutikk:

www.teltfritid.no

Kvalitet og service i fokus!

Åpningstider:
9-16.30

Torsdag 9-18
Lørdag 9.30-14

Nyhet!

Kraftig duk 
mellom 350-400 gr. 

Str. fra 3x2,5m / 
Pris fra kr 2 480,-

2,5x2,5m /
grå / 

Pris kr 1 290,-

Str. fra 3x6m /
Pris fra 4650,-

2 str. 3x3 / 3x4 m / 
Pris fra kr 14 950,- /
Introduksjonspris: 

-10% frem 
til 31.05.

Lake blue med
krank / Mange 

farger og størrelser / 
2m kr 690,-
3m kr 990,-

Str. 
fra 2 x 2 m /

Pris fra 
kr 2 990,-

Lys og varme skaper trivsel
I sommerhalvåret kan kveldene

forlenges med utelys som skaper

spennende eff ekter og hyggelig

atmosfære. Installerer du i tillegg

en varmestråler, kan du kose deg

langt ut i de små timer, uten å fryse.

Kontakt oss idag?
Våre medlemmer:

Bø Installasjon as, BØ I TELEMARK
Tlf: 35 06 03 50

Elektroinstallatør Terje Jørgensen, 
KRAGERØ
Tlf: 91 13 57 23

Løberg Elektroinstallasjon AS, SKIEN
Tlf: 90 84 17 60

Team Grenland Elektro A/S, BREVIK
Tlf: 35 57 00 00

Herøya Elektro AS, PORSGRUNN
Tlf: 35 55 10 33

Midtbøen Elektro, KVITESEID
Tlf: 35 05 34 52

Servicepartner Notodden, NOTODDEN
Tlf: 90 21 14 66

Gjør utesesongen lenger 
med lys og varme!

Vil du

også få et 

bedre

uteliv?
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Expert

Kjørbekkdalen Kjørbekkdalen
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Kjørbekkdalen 12, Skien | 35 53 04 04

www.systemkjokken.no | post@systemkjokken.no

Åpent man, ons, fre 08.00 - 16.00 | tors 08.00 - 19.00
Følg oss på

facebook

Gode løsninger - Høy kvalitet

Kjøp direkte fra Telemarks største kjøkkenprodusent    Ikke flatpakket    Kvalitetskjøkken til lave priser!
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TELEMARK TURISTFORENINGS TURBUTIKK
Velkommen til tursenteret vårt i Nedre Hjellegate i Skien! Hos oss fi nner du et godt vareutvalg med 

turutstyr, bekledning og bøker av høy kvalitet. Vi er i tillegg best på turkart i hele Telemark.

ÅPNINGSTIDER: 

Man-fre. kl. 10 - 16 (18) • Lør. kl. 10 - 14 

Nedre Hjellegate 2, 3724 Skien 

Tlf: 35 53 25 55

Telemark Turistforening

Telemarksgata

Hjellen

Arkaden
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ALLE KAN HANDLE HOS OSS, MEN KUN MEDLEMMER FÅR DE GODE RABATTENE

EAGLE TUR VAFFELJERN

NYHET I VÅRT TURSENTER: 

ICEBREAKER

SEA TO SUMMIT 

LIGHFOOT SLIPPERS

LIGHTWEIGH DRY SACK

TICKET TO THE MOON HENGEKØYE

Litt ekstra kos på turen. Veil.: 399,-

Tørrsekker fra Sea to Summit i mange 
forskjellige størrelser. Holder innholdet 
tørt i all slags vær.

Ikke medlem: 249,- 

Vi har fått inn mange typer sokker.

Som sett på 71 grader nord. Veil.: Enkel: 490,- Dobbel: 599,-

medlem: 249,- 

orskjellige størrelser. Holder innholdet 
ørt i all slags vær.

SEA

LIGH

okker.

Ikke m

ICEBREAKER

L

TICKET TO THE MOON HENGEKØYE

Tø
fofo
tø

339,-
Medlem

215,-
Medlem

Enkel: 415 / Dobbel: 499
Medlem

Antagelig Norrønas mest populære 
bukse. Buksen er laget i slitesterk 
fl ex™1 materiale på knær og sete 
for god bevegelighet. Veil.: 1.799,-
MEDLEMSPRIS; 1.529,-

NORRØNA FJØRÅ FLEX1

Lett og behagelig bukse i pustende og hurtig-
tørkende stretch-materiale. Veil.: 900,-
MEDLEMSPRIS; 765,-

BERGANS UTNE BUKSE 
Med sine spesialtilpassede egenskaper og gode 
bevegelighet spår vi at denne shortsen blir en 
favoritt. Veil.: 1.389,- MEDLEMSPRIS; 1.189,-

NORRØNA  FJØRÅ FLEX1 SHORTS

Alle DNTere sin favoritt. God bære-
komfort, lett, praktiske detaljer 
og en luftig rygg/skulderstropper/
hoftebelte for optimal fukttrans-
port. Finnes i fl ere str. Veil.: 850,-
MEDLEMSPRIS; FRA 725,-

OSPREY SEKK

Fjellrapp tilhører lightweight- 
serien, Bergans mest allsidige ull-
tøyserie i 100 % merinoull, utviklet 
for enhver aktivitet. Veil.: 550,-
MEDLEMSPRIS; 465,-

BERGANS ULL TRØYE 
FJELLRAP

Alle turlederes favoritt. : 
Microlight er en meget 
allsidig jakke som passer 
alle aktiviteter der god 
vindbeskyttelse er nød-
vendig. Veil.: 1.290,-
MEDLEMSPRIS; 990,-

BERGANS MICRO-
LIGHT JAKKEDevold Energy 

er lett, teknisk 
og funksjonelt 
treningstøy av 
100% merinoull. 
Veil.: 599,-
MEDLEMSPRIS; 

509,-

DEVOLD  
ENERGY 
T-SKJORTE

Meget lett og komfortabel 
softshell-hybridjakke med 
et ekstra vind- og vannav-
visende softshell-materiale 
på utsatte områder. 
Veil.: 1.400,-
MEDLEMSPRIS; 1.190,-

BERGANS 
TORFINNS TIND 

JAKKE

T

www.telemarkturistforening.no
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Nye Tiguan er tøffere og større enn forgjengeren, med et bagasjerom på inntil 615 liter. Den er også ”smartere” med 
mange av Volkswagens innovasjoner og det nye firehjulstrekk-systemet 4MOTION Active Control. Legger vi til en trekkraft 
på inntil 2,5 tonn, har vi  kanskje ramset opp mange nok grunner til at du får lyst til å ta turen innom oss for en prøvekjøring?    
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

www.volkswagen.no

Nye Tiguan er endelig her! Klar for prøvekjøring nå.

Fra kr. 319.800,- (2-hjulstrekk) og 4Motion fra kr. 416.000,-

Drivstofforbruk blandet kjøring: 5,6 – 7,4 l/100 km. CO2-utslipp 147 – 170 g/km.

476 45 500

& Rødmyr
Handel og Service

GRATIS PARKERING!

TA TUREN TIL TA TUREN TIL 

TELEMARKS TELEMARKS 

STØRSTE OG MEST STØRSTE OG MEST 

ATTRAKTIVE ATTRAKTIVE 

HANDELSOMRÅDEHANDELSOMRÅDE

 Bataljonveien 27, 3734 Skien på Kjørbekk
Tlf.:  35 58 72 00 • www.mofl aten.no

 • ATV
• Gressklippere
• Tilhengere
• Snøfresere
• Snøscootere

IMPORTØR: BEREMA AS

FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER
 • INNBYTTE • FINANSIERING

 

Les mer på: www.berema.no

Alt hagen trenger
fra Honda

Honda
IZY HRG 466 SK

Honda
UMS 425 LN

Honda Miimo 
robotklipper
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Sommeren står døren med lange lyse 
kvelder som man bør bruke til å komme 
seg ut i naturen. I året som gikk, 2015, 
var det en enorm økning i antall som gikk 
Titopper’n i Grenland. Opplegget i 2016 
vil følge tidligere års  konsept. Det fore-
ligger lignende tilbud i fl ere kommuner i 
 Telemark. Telemark  Turistforening  arbeider 
med å få til lignende opplegg i fl ere 
 kommuner. Det er stor aktivitet i de for-
skjellige tur lagene. Tinn og  Rjukan Turlag 
har fått nye personer i ledelsen. Styret 
i tur laget i samarbeid med Visit Rjukan 
satser på en økning i tilbudet til turglade 
 personer. På  Notodden arbeider Turlaget 
med å få opp en ny egen ny hytte. 
 
Telemark Turistforening med alle lokallagene driver 
med et utall av aktiviteter. De fl este kjenner til Turist-
foreningens arbeid med å legge forholdene til rette for 
at folk skal komme seg ut på tur. Dette gjøres blant 
annet ved at dugnadsfolk vedlikeholder løypenettet slik 
at man ferdes sikkert i naturen. Det arrangeres turer 
for alle grupper, det være seg ung,  gammel, funksjons-
hemmende og folk med fl erkulturell bakgrunn. 
Informasjon om aktiviteter kan man få ved å følge med 
i lokal avisene, samt ved å kontakte vårt kontor. Hver 

tirsdag er det over sikter i TA og Varden om hvilke 
aktiviteter som skal foregå.  Naturen ligger og venter, 
så vær lur - gå tur.

Telemark fylke er Norge i miniatyr. Det fi nnes utrolig 
mange fi ne turområder, alt fra  aktiviteter ved kysten, 
via skogsområder til høyfjellet. Telemark Turist-
forening sammen med de lokale turlag har fl ere 
hytter som kan benyttes for besøk på dagsturer eller 
i forbindelse med overnatting. Mogen, Kalhovd og 
Gaustatoppen turisthytte fi kk nytt vertskap i 2015. 
De hadde en stor økning i antall besøkende. De 
håper på at økningen fortsetter i 2016. Fjellvåken 
som frakter personer fra Skinnarbu og inn til 
Mogen fi kk nye motorer, noe som gjøre over farten 
mye raskere.

Dette er tredje året vi gir ut ”Turglede”. Vi håper å 
gi informasjon og tips til nye opplevelser i skogen, 
på fjellet og ved sjøen. Denne blir som i tidlige 
år distribuert til alle husstander i  Telemark. Kom 
gjerne med innspill og kommentarer til oss.

FÅ MED DEG DET SOM SKJER

Følg med på våre nettsider: 
www.telemarkturistforening.no
Lik oss på facebook: 
facebook.com/telemarkturistforening
Følg oss på twitter: @TelemrkTuristfor.
Instagram: #telemarkturistforening

Trenger du turtips?
Finn turer og hytter på UT.no

Utgitt av: Telemark Turistforening
Trykk: Amedia Trykk
Distribusjon: Telemark Distribusjon
Lay-out og produksjon: Petit Grafi sk AS
Opplag: 75.000

Redaktør: Hanne Findal

Med forbehold om trykkfeil.
All ettertrykk eller kopiering er forbudt 
uten etter avtale.

Postadresse: 
Postboks 3089, 3707 Skien
Besøksadresse: 
Nedre Hjellegate 2

Tlf: 35 53 25 55

www.telemarkturistforening.no
E-post: telemark@turistforeningen.no 

Åpent: Mandag - fredag 10-16 (18)
  Lørdag 10-14

ter, 

olig 
n, 

er 

. 

å 

Kaj E. Eggesvik
Styreleder Telemark Turistforening

Sommerhilsen fra

UT PÅ TUR – ALDRI SUR IGJEN

Foto: Petter H. Hareide
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Har du spørsmål til medlemskap 

eller ønsker å melde deg inn? 

Besøk oss på kontoret i Skien, ring 

35 53 25 55 eller send en e-post til 

telemark@turistforeningen.no.

FÅ MED DEG DET SOM SKJER

Følg med på våre nettsider: 

www.telemarkturistforening.no

Lik oss på Facebook: facebook.

com/telemarkturistforening

Følg oss på twitter: 

@TelemrkTuristfor.

Instagram: #telemarkturistforening

UT.no

Trenger du turtips? Finn turer og 

hytter på UT.no

Skal du besøke hyttene våre eller handle i 
turbutikken, er det penger å spare på å melde 
inn. I tillegg støtter du vårt viktige arbeid med 
merking av løyper og vedlikehold av hytter.

PRISER MEDLEMSKAP 2016
Hovedmedlem 640,-

Ungdom 19-26 år 330,-

(født 1989-96)
Skoleungdom 13-18 år 200,-

(født 1997-2002)
Barn (0-12 år) 120,-

(født 2003-15)

Honnørmedlem 495,-

(født 1948 eller tidl. og uføre)
Husstandsmedlem 320,-

(til hoved-, ungdom-, 
eller honnørmedlem)
Livsvarig medlem 16 000,-

ADMINISTRASJONEN

Merk:
Prisene gjelder for Telemark Turistforening.  Andre medlems-
foreninger kan ha andre priser. Medlemskapet følger kalen-
deråret, og gjelder fra innmelding til 31. desember 2016

TELEMARK TURISTFORENING 
– EN AKTIV LOKALFORENING I FANTASTISKE TUROMRÅDER

TURLAG I TELEMARK 

OPPLEV DUGNADSGLEDE

Er du medlem av Den Norske Turistforening og bor i Tele-
mark, er du automatisk medlem av Telemark Turistforen-
ing. Aktivitetsnivået er stort. I 2015 arrangerte vi rundt 
300 turer og aktiviteter. 

Som medlem får du vårt turprogram i posten. Selv om du 
ikke er medlem kan du delta på mange av våre turer! Mer 
informasjon om turene fi nnes på vår nettside.

Telemark Turistforening har nå 
12 turlag spredt rundt i fylket. I 
Telemark har vi Bamble Turlag, 
Gautefall Turlag, Kviteseid Turlag, 
Seljord Turlag, Siljan Turlag, Vinje 
Turlag, Tinn og Rjukan Turlag og 
Skien Turlag. I tillegg til at alle disse 
turlagene har egne turlag for barn 
har vi fi re selvstendige Barnas Turlag, 
i Bø, Kragerø, Nome og Porsgrunn. 
Alle turlagene har opparbeidet seg 
en stor og aktiv dugnadsgjeng i løpet 
tiden. Vi jobber hele tiden aktivt med 
å utvide vårt område, planen for 
2017 er at Kragerø Turistforening 
tilknytter seg Telemark og da bytter 
navn til Kragerø Turlag. 
Sammen lager vi en fantastisk 
organisasjon vi kan være stolt av. 
Telemark i sin helhet har et variert og 

allsidig turprogram. Vi har turer for 
unge og de eldre, liten og stor, spreke 
mosjonister og de som ønsker en litt 
mer bedagelig lavterskeltur. Vi håper 
at fl est mulig skal bli med på tur. 

ANDRE UNDERGRUPPER

Trillegruppa i Telemark Turistforen-
ing arrangerer ukentlige trilleturer 
med barnevogn for de aller minste i 
grenlandsområdet.  

Barnas Turlag er for de mellom 0 – 
12 år. Barnas Turlag legger til rette 
for turer og aktiviteter for barnefam-
ilier.

DNT ung er en ungdomsgruppe. 
Vi har to aktiv ungdomsgjenger i 
Telemark. En i grenlandsområde og 

en i Drangedal som tilbyr et variert 
turprogram for de mellom 13-26 år. 
DNT fjellsport Telemark arranger 
mange fl otte turer i fjellet. 

På nye Stier samarbeidsprosjekt med 
NAV 

Klart det går Telemark er et tur- og 
aktivitetstilbud for mennesker med 
funksjonsnedsettelser

Til Topps Telemark er et tur- og 
aktivitetstilbud for innvandrere

Telemark Turistforening samarbeider 
med øvrige turlag i Telemark. Disse 
er Kragerø Turistforening, Notodden 
Turlag, Gvarv Turlag, Bø Turlag, og 
Porsgrunn og Omegn Turistforening.

Dugnadsarbeid er selve ryggraden i turistforeningens virk-
somhet. Uten innsatsen fra de frivillige hadde foreningen 
aldri kunnet opprettholde tilbudet og aktivitetsnivået. 
Lyst til å bidra du også? De mest populære og vanlige 

dugnadsjobbene er å merke og varde stier, drive med ved-
likehold på hyttene, bidra under arrangementer og være 
turleder på fellesturer, men det er også behov for innsats i 
styrer, komiteer og utvalg. Kontakt oss!

• Nesten 9000 medlemmer 

• 8 turlag og 4 selvstendige Barnas Turlag 

• Administrasjon, informasjon og turbutikk i Skien

• Drift og vedlikehold av 3 betjente og 11 ubetjente hytter/gapahuker

• 550 km løype som løypekomiteene jobber på dugnad for og rydd, merke og vedlikeholde

• Turkoordinatorer og lokale turlag har ansvar for at Telemark Turistforeningen kan tilby et variert turprogram 

• Natur- og Miljøutvalget gir styret råd i saker som gjelder naturvern.

10 GODE GRUNNER 

TIL Å VÆRE MEDLEM I 
TELEMARK TURISTFORENING

1. Du får god pris overnatting og mat på 500 turist-
 foreningshytter over hele landet. Du har tilgang til DNTs 
 standardnøkkel til alle hytter om er låst. 

2. Vi gir deg et bredt tilbud av spennende turer og kurs.

3. Du mottar tre årlige nummer av TTFs blad Kjentfolk
 (Turglede) – med nyheter, turtips og lokalt stoff, 
 turprogram for alle våre turer og aktiviteter, seks årlige 
 nummer av landets største friluftsmagasin Fjell og Vidde, 
 samt DNTs årbok. 

4. Du kan kjøpe bekledning, turutstyr, kart og bøker til
 rabatterte pris er i butikkene til DNTs medlemsforeninger
 over hele landet, og DNTs nettbutikk. I tillegg får du
 rabatt hos andre utvalgte sportsbutikker.

5. Du støtter vårt arbeid med merking av ruter og drift 
 av hytter. 

6. Du har 20 000 km merkede stier du kan følge, og nesten 
 7000 km kvistede skiløyper vinterstid.

7. Du støtter vårt arbeid for friluftsliv og naturvern.

8. Du støtter utviklingen av lokale turmål og prosjekter, 
 som for eksempel Ti-Topper’n og kyststien. 

9. Nye medlemmer får rabatt på reiser med NOR-WAY
     bussekspress, medlemmer får rabatt på NSB, hos alle våre
     samarbeidspartnere og på utvalgte festivaler, samt diverse
     skisentre. I tillegg gode rabaterte priser hos Jakt og 
     fjellsport. 

10. Du får gode priser på overnatting hos alle fjellhyttene til 
 turistforeningene i Sverige, Finland og Island. 

Jon Atle Holmberg, Daglig leder
Det blir kjærlighetsvandring på 
Hardangervidda for mor og meg 
de fi re første dagene, mens barna 
er på rideleir, hos besteforeldre 
og til skogs. Da skal vi gå av oss 
hverdagsmaset, før vi heiser seil og 
setter kurs mot kysten av Sverige og 
Danmark. Anholt er årets mål. Henriette Hack, 

Leder butikk og tursenter
I sommer skal jeg gå hytte til hytte 
tur fra Kalhovd til Finse og fra 
Mogen til Haukeliseter. 

Jarle Kolstad, Anleggsansvarlig
Jeg ønsker å bli bedre kjent med 
Turistforeningens anlegg/hytter og 
vil bruke noe av sommeren på å 
besøke Mogen og Kalhovd

Sissel Mogård, Prosjektleder
I løpet av sommeren kan vi tenke 
oss en familietur til Kalhovd med 
overnatting, sykling og tur.

Malin Nordhus, Prosjektleder 
Jeg har planer om å farte litt rundt 
om i Telemark. Både til fjells på 
Hardangervidda fra Rjukan, blir 
nok noen turer til Bø, Gautefall og 
kanskje Nissedal for å klatre og til 
Bamble for å bade og slappe av. 

Rine Grinilia, Økonomiansvarlig 
I sommer skal jeg gå i fjellet 
og besøke både Gaustatoppen, 
Kalhovd og Mogen! 

Hanne Findal, Marked- og kom-
munikasjonsansvarlig. 
I sommer går turen til Hardanger-
vidda rundt Kalhovd. Ellers blir 
det til kysten, med bading, båtturer 
og wakeboardkjøring.

Dag-Øyvind Olsen Djuvik, 
Fagsjef barn og unge
I sommer skal jeg bade i Flåte, og 
ligge telt under Robekknuten.
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KLATRING - DEN NYE FOL

Allerede på 1800-tallet begynte de 
første tindebestigerene å utforske 
Norges bratte tinder. Den mest 
kjente er den engelske adelsman-
nen William Cecil Slingsby som 
blant annet var førstemann til 
å klatre Store Skagadølstind i 
1876. På den tid var klatring noe 
helt annet enn i dag, utstyret var 
dårlig og risikoen høy. Senere har 
aktiviteten vokst seg større, og det 
er ikke lenger bare adelsmenn som 
driver med klatring. Nå er klatring 
en fellesbetegnelse for fjellferdsel, 

og er med de senere åra blitt svært 
populært for små og store. 

ULIKE FORMER 

I tillegg til tindebestigningen har 
vi buldring, som er klatring på 
store steiner eller lange klipper 
uten tau og sikringsutstyr. Vi har 
storfjellsklatring som gjerne er 
forbundet med alpine fjelltopper 
og krever mye organisering og 
utstyr, og vi har sportsklatring 
som er klatring på klipper, ofte 
med faste forankringer i fjellet og 
ofte ikke høyere enn 30 meter (en 
taulengde). I tillegg kan vi også 

kategorisere storveggsklatring som 
er klatring over fl ere taulengder 
i tilnærmet loddrette fjellvegger. 
Sistnevnte krever mye utstyr og 
erfaring. Om vinteren får vi også 
den klatringen Telemark, eller 
nærmare bestemt Rjukan, er viden 
kjent for – nemlig isklatring. 
 Klatring på frosne fossefall.

KLATRING I TELEMARK

Ønsker du å starte med klatring i 
Telemark har du store muligheter! 
Flere steder innbyr til klatring 
langs Telemarkskysten, innlands-
klipper i Bø, buldring i Urdbøuri 
eller med fl ere taulengder i Nisse-
dal. I dag fi nnes det godt over 20 
etablerte klatrefelt rundt i fylket, 
samt en del rene buldrefelt. Det 
er klatreklubber og engasjerte 
klatrere som har utviklet disse 
feltene. Det er blant annet renset 

Klatring er en del av friluftslivet og tilbyr både eventyr 
og fysisk aktivitet, og er gjerne forbundet med ordet 
ekstremsport. For mange representerer klatring noe som 
skiller seg fra det tradisjonelle, men sporten har lenge 
vært en del av norsk friluftsliv.

Her har vi samlet noen utvalgte favoritter fra tre 
 kommuner i Telemark; Bø, Skien og Bamble.  
Les og lær mer om de ulike stedene i Klatrefører 
for Telemark.

NOEN FÅ UTVALGTE:

KLATREKLUBBER I TELEMARK

Klatregruppa i Bø (www.klatregruppa.no)

Grenland klatreklubb (www.grenlandklatreklubb.com)

Skjærgården Klatreklubb i Bamble 

Rjukan fjellsportgruppe (www.rjukanfjellsportgruppe.com)

Kragerø klatreklubb 

Treungen klatreklubb

Tokke, idrettslaget – klatring

IL Dyre Vaa , idrettslaget – klatring

Telemark Turistforening – fjellsportgruppa

Det anbefales å ta kontakt med en 
 klatreklubb eller med fjellsportgruppa i 
Telemark Turistforening. Klatring er en 
 aktivitet som innebærer en viss risiko, 
 derfor er det viktig å gjøre ting riktig.

RAMBERGET I SKIEN

Ramberget ligger på Åfoss i Skien, og er et fi nt crag for nybegynnere. Her er det ikke så høy vanskelighetsgrad, 
du kan gå til fots til toppen for å rigge toptau og veggen ligger lett tilgjengelig like ved Rambergsveien. Her er 
det kveldssol så det passer fi nt for en kjapp kveldsøkt. Veggen har sva til vertikal helling.

LØVEID I SKIEN

Løveid ligger rett ved 
 Telemarkskanalen og 
innbyr til vertikal og over-
hengende klatring, og et 
hovedantall av ruter med 
relativ høy vanskelighets-
grad. Stein kvaliteten er 
stedvis løs, så det kan 
være lurt med hjelm på 
standplass. Feltet ligger 
veldig nært bebyggelse, 
her må en vise hensyn.

Foto: Mikel Gonsholt
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og pusset vekk løse steiner og 
mose, og satt bolter inn i fjellet for 
å kunne klatre sikkert der det ikke 
er mulighet for kiler eller andre 
sikringsmidler i fjellet. 

I Telemark har du som klatrer 
mye å ta av. Ole Karsten Birkeland 
og Tom Atle Bordevik har laget 
guiden «Klatrefører for Telemark», 
en kjekk bok som dekker hele 27 
klatredestinasjoner i fylket. Her 
fi nner du noe for enhver smak, 
inkludert buldring og klatring på 
fl ere taulengder. I boka fi nner du 
oversikt over vanskelighetsgrad 
på ruter og informasjon rundt 
ankomst, overnattingstilbud og 
eventuelle hensyn som bør tas. 
Har du også et transportmiddel, 
klatreutstyr og en klatrekompis så 
har du et godt grunnlag for mange 
spennende klatreturer.

LKESPORTEN

ESPEDALEN I BØ 

Espedalen i Bø er et fl ott skogsfelt hvor det er ryddet fi nt til med benker og bålplass. 
 Klatringen er vertikal og det fi nnes grader fra nybegynnere til mer avansert klatring. 
Her er det også mulighet til fottur til toppen for å rigge topptau. Husk å betale for 
 parkering i isboksen.

ERIKSTEIN I BØ

Den beste buldringen i Bø fi nner du på Erikstein. Her fi nner du også sportsklatring 
og tradisjonell klatring. Fører fi nner du i «Klatrefører for Telemark» av Ole Karsten 
Birkeland og Tom Atle Bordevik eller på wikiboulder.com.

UVDAL I BØ

Uvdal er et vakkert område i Bø. Her fi nner du blant annet 
 karakteristiske Gygrestolen, hvor det er fl ere ulike ruter. Nede ved 
Uvdalstjønn er det fl ott å campe og fyre bål, og her fi nner du også 
en del ruter i klippen mot øst. Her fi nnes ruter for nybegynnere til 
de mer avanserte, på sva til vertikal/bratt klatring.
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KJØRBEKKDALEN 7A. 3735 SKIEN
TLF. 94 02 63 10
WWW.SKS-AS.NO

HVERDAGER 09-16
TORSDAG 09-19
LØRDAG 10-14 STRAI.NO

Noe for enhver.
Vi gir deg norskprodusert kjøkken i alle  
prisklasser og i alle stilarter! 

Øyhopping for hele familien i Grenland
Pakk sekken og dra på oppdagelsesreise til øyene i Langesundsfjorden. 

Fergene går fra Brevik, Langesund eller Helgeroa. 

Det er ni forskjellige øyer å velge i. 

En kort fergetur bringer deg ut i skjærgården.

Her venter lune strender og blanke svaberg som lokker til soling og 

bading. 

For den som er interessert er det også en perle for geologi, botanikk 

og historie.

Øyene har stier og vei enkelte steder. 

Sandøya er tilrettelagt for barnevogn, rullestol og sykkel.

 

Det er rikelig med steder for dagsturer eller overnatting i eget telt. Vil du 

overnatte på fyret i Langesund er det også en mulighet. 

Det er campingplass på Sandøya og Bjørkøya, her finnes også kafe og 

butikk/kiosk.

Siktesøya har store friaealer og lekeplass, og her er det spesielt fint for 

barnefamilier med småbarn.

Fergene kjører i fast rute i skoleferien.

For mer info om øyhopping og bestilling av overnatting, 

se www.visitgrenland.no

Turistinformasjon for Grenland, tlf. 35 90 55 20 eller på 

mail info@visitgrenland.no
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I oktober dro jeg fra Skien til 
Nordagutu etter jobb for å møte 
to venninner som skulle være med 
meg å gå hytte til hytte i Sau-
herdafjella. Dette angret vi ikke 
på! Kristin kom fra Oslo, mens 
Christina kom fra Sandnes, begge 
med tog. 

Vi startet onsdag på turen fra 
Nordagutu stasjon til Flekker-
hytta på Svanstul som ligger 541 
moh. Flekkerhytta må forhånds 
bookes hos Telemark Turistforen-
ing. Turen er 8,71 km og har en 
stigning på 487 høydemeter, med 
friskt mot og en full sekk satte vi 
kursen i fl ott vær. Etappen går på 
blanding av grusvei og sti. Hvis 
man ønsker kan man her også 
velge å gå til Fugleleiken da blir 
denne etappen 1,2 km lengre. 

Dag to våknet vi opp til en fl ott 
morgen på Flekkerhytta. Etter en 
god frokost og vask av hytta, satte 
vi kursen videre for turens lengste 
etappe. Vi gikk stien til Fugleleik-
en for en liten rast, før vi valgte 
å gå omveien oppom Nare 805 
moh. for å få med oss den fl otte 
utsikten. 

Turen fra Flekkerhytta til Som-
merseter, som var vårt neste 
overnattingssted ble 18,76 km. 
Denne etappen er mulig å gjøre 
kortere ved og sove på Fugleleiken 
istedenfor Flekkerhytta, og heller 
ikke ta turen opp på Nare på 
veien til Sommerseter. Sommerse-
ter ligger på 600 moh, her har en 
to muligheter ved overnatting. Det 
fi nnes en hytte som er åpen med 
DNT nøkkelen og en hytte som 

må forhånds bookes. Sommerseter 
ligger fl ott til litt sør for Eiangen.

Nok en fl ott høstdag gikk turen 
videre mot Solum hytta. Dette er 
en tur på 10.4 km. Langs dette 
strekket kan det anbefales å ta 
en lunsj rast på Storefjell 745 
moh, som er kun en liten avstik-
ker av fra merket sti. Her er det 
fl ott utsikt over Sauherdafjella.  
Solum hytta ligger fl ott innerst 
ved Økteren, hytta er låst med 
DNT nøkkelen og her hadde vi 
en hyggelig overnatting sammen 
med fem andre turgåere. Alltid 
koselig å høre hvor andre kom-
mer fra og hvor de skal videre 
neste dag når man møtes på en 
DNT hytte. 

Herfra gikk vi mot Styggemann 
i Skrimfjella, hvor det er fl ere 
muligheter. Sørmyrseter er en fl ott 
hytte ikke så langt fra Stygge-
mannstoppen, Sveinsbu kan 
man også velge for en litt annen 
rute. Herfra kan man enkelt 
komme ned til Meheia hvor det 
går timesekspress til Kongsberg. 
Vi valgte denne gangen å låne 
nøkkelen til Styggemannshytta av 
Tønsberg Turistforening.  Styg-
gemannshytta er en sjarmerende 
uisolert nødbu med svært enkel 
standard. Hytta ligger på 872 
moh. helt på toppen av Stygge-
mann på Skrim. Steinbua har en 
svært enkel standard, men er man 
ikke fl ere en 3 stykker er dette en 
virkelig sjarmerende overnatting-
smulighet, for de som ønsker noe 
helt annet! 
 
Siste dagen gikk vi ned mot 
Sagvollen via Hoenseter og til 

parkeringen på Kroksbekk. Dette 
er en tur på ca 6 km, videre herfra 
er det rundt 8 km inn til Heistad-
moen hvor man følger veien for å 
så ta lokalbussen inn til togstas-
jonen. Herfra tok vi toget igjen 
hver våre veier etter fem fantastisk 
fl otte dager i fjellet! 

Vil du gå hytte til hytte i terreng 
alt fra skog, grusvei til snaufjell er 
dette turen for deg. Har du noen 
spørsmål om denne turen eller 
ønsker råd, ta gjerne turen innom 
vår butikk og tursenter.

Tekst: Henriette Hack

HYTTE TIL HYTTE GJENNOM SAUHERAD- OG SKRIMFJELLA!
Hvor langt trenger du å dra for å gå hytte til hytte? Hva 
med å sette seg på toget gå av på Nordagutu. Herfra kan 
du gå til Kongsberg fra hytte til hytte. 

Flott utsikt nordover fra Nare. Foto: Christina R. Haugland.

Enja fører an fra Nare til Sommerseter. Foto: Henriette Hack.

Utsikten fra Solumhytta.

Rast på Nare.

Mellom Nordagutu og Flekkerhytta.

Storefjell mellom Sommerseter og Solum. Foto: Christina R. Haugland.

Kos i solveggen på Styggemannshytta.
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Besøkende til Gaustatoppen er 
økende. Det er allerede gjort fl ere 
tiltak for å bedre arbeids- og 
serveringsforhold, men det er fort-
satt rom for mange forbedringer, 
fastslår Jarle Kolstad, anleggsans-
varlig i Telemark Turistforening. 
Fjorårets rekordtilstrømning til 
toppen setter sterkere søkelys på 
de utfordringer vi har kjent lenge 
rundt toppen. 
- Gaustatoppen har i seg selv 

grunngitte tøffe arbeidsforhold 
og beliggenhet, derfor må vi sørge 
for gode arbeidsforhold der det 
er mulig, slik at vi kan tilby bedre 
opplevelser og service, forklarer 
Kolstad. 

OPPGRADERINGSBEHOV

Telemark Turistforening er nå 
i full gang med innvendig ut-
bedringer og oppgradering. 
– Kjøkkenet er nedslitt og har 

ikke de produksjonsmuligheter 
vi trenger for dagens drift. Her 
trengs det nytt ventilasjonsan-
legg, god produksjonslinje og 
lett vaskbare overfl ater. Det vil 
effektivisere arbeidet og gjøre det 
mer komfortabelt for alle, sier 
anleggsansvarlig.  Prosjektarbeidet 
vil foregå hele våren, sommer-
en og høsten. Planen er at alt 
innvendig og utvendig arbeid skal 
være ferdigstilt høsten 2016, noe 
som gjør driveren, Ann Kristine 
Karlsson fornøyd. - Det skal bli 
supert med nytt kjøkken, gulv 
og freshe opp med maling. Jeg er 
sikker på at mange vil sette pris på 
to nye toaletter som vil stå klare 
ut på sensommeren. Det er på 
tide å gi Gaustahytta et løft og jeg 
gleder meg til å få være med på 
dette prosjektet, forteller Karlsson 
smilende. 
 
TOALETTFASILITETER

Hovedprosjektet er etabler-
ing av toaletter. Gaustabanen 
ansvarlig for rørføringen inne i 
tunnelen fram til Tuddalstippen, 
samt renseanlegg og septiktank 
i uteområdet ved parkeringen til 
Gaustabanen. Vann trykkes opp 
med stempelpumper og avløp ned 
med pumpe. Telemark Turist-
forening er ansvarlig for anlegget 
fra turisthytta og ned til Tuddal-
stippen. Det vil bli to vakuum-
toalett for gjester, og ett toalett for 
ansatte. Vann og avløpsrør med 
isolasjon og varmekabler graves 
ned i terrenget, og dekkes med 
stedlig masse/stein. Fordelene med 

oppgraderingen er mange. Det vil 
blant annet redusere og foren-
kle mengden arbeidsoppgaver 
på fjellet og banen, samt bedre 
tilrettelegging og effektivisering 
som igjen vil øke opplevelsen i 
området. 

FREMDRIFTSPLAN

Gaustabanen vil nok ha sitt 
kloakk anlegg i tunellen klart til 
sommersesongen. Telemark Turist-
forening vil ha sitt kloakk anlegg 
klart i løpet av september dd år.

SAMARBEIDSPARTNERE

Prosjekt kostnad for kloakk/vann 
fra fl øybanen i dagen og fram til 
utgang ved Tuddalstippen med 
renseanlegg er beregnet til rundt 
5 millioner kroner. Summen 
deles på Norkring, Telenor, Tinn 
kommune, Hjartdal kommune, 
Telemark turistforening, Telemark 
utviklingsfond og Gaustabanen as. 
Prosjekt kostnad for kloakk/vann 
fra tuddalstippen til toalett tilbygg 
Gaustatoppen Turisthytte dekkes 
av Telemark Turistforening med 
dugnadshjelp, sponsorer, spillem-
idler i ryggen. 

SPONSORER

Prosjekt Gaustatoppen har vært 
heldig å få med seg Sparebanken 
Sør, Systemkjøkken og Carlsen 
Fritzøe. Sparebanken Sør spon-
ser prosjektet med et betydelig 
pengebeløp på 500 000 nok. 
Systemkjøkken sponser oss med et 
fl ott kvalitetskjøkken i fl ere deler. 
Carlsen Fritzøe avdeling Rjukan 

er med å sponse prosjektet med 
pengegave og gode rabatter på 
verktøy og materiell. 

DUGNADSHJELP 

Prosjektet er avhengig av dugnad-
shjelp, spesielt på det innvendige 
arbeidet. Anleggsansvarlig/pros-
jektleder ønsker svært gjerne å 
høre fra deg som syns dette er in-
teressant og ønsker å hjelpe til. Vi 
vil opprette en hyggelig og seriøst 
prosjektteam hvor vi trenger alt 
fra snekre til logistikk. 

Jeg var nysgjerrig på hvordan det 
var å drive en turisthytte, og etter 
en prøvehelg på Finsehytta ble 
det Rjukan og drift på Krokan tu-
risthytte fra 2008. Her driftet jeg 
hytta i fi re sesonger og har hatt to 
sesonger på Gvepseborg Kafé. 

Krokan var DNTs første tu-
risthytte og er et viktig kultur-
minne i Vestfjorddalen. Hytta 
har utsikt over Vemork mot 
Gaustatoppen og Rjukan, så 
Karlsson er godt kjent i områ-
det og gleder seg til å begynne 

arbeidet på toppen. – Det ble en 
del turer opp til Gaustatoppen 
på sommerstid etter en arbeids-
dag på Krokan. De fl este er vel 
fornøyd når dagen er over og 
man kan sette seg ned, men jeg 
lader gjerne batteriene med en 
tur på fjellet. Dette blir en helt 
spesiell arbeidsplass med mange 
utfordringer, jeg setter pris på 
kombinasjonen av naturen og 
menneskene som kommer opp. 
Jeg syns det er inspirerende å 
få være med på å skape gode 
opplevelser for de besøkende, 
forklarer driveren.

Gaustatoppen Turisthytte er en signalhytte i DNT sam-
menheng. Turisthytta har over 80.000 besøkende årlig, 
og det øker for hvert år. Hytta ble satt opp og ferdigstilt 
i 1892-93 og utbygget i 1997. Gaustatoppen har de siste 
årene fått mye oppmerksomhet i tv, frilufts- og reiselivs-
sammenheng, med mye besøk på Turisthytta. Vi ser nå 
behovet for modernisering i henhold til allmennheten og 
drift, og vil derfor holde hytta stenge fra 18. mai til og 
med 22. juni 2016.

Vår nye driver på Gaustatoppen Turisthytte, Ann Kristine 

Karlsson er en sporty svenske som fl yttet til Sotra uten-

for Bergen i 1994. Hun er nysgjerrig av natur og har god 

erfaring med hyttedrift fra tidligere. 

NY HYTTEDRIVER

GAUSTATOPPEN PROSJEKTET

AKTUELLE TILTAK:
• Tilbygg med vakuumtoaletter
   koblet til Gaustabanens anlegg
• Oppgradering av personal
   toaletter
• Maling av innvendig vegger 
• Oppgradering av kjøkkenet 
• Oppgradering av det 
   elektriske anlegget
• Oppgradering av røropplegg 
   for vann
• Nye gulv, nødluker og div.
   reparasjoner
• Nye dører og lister
• Oppgradering av kontor og 
   oppholdsrom

Ønsker du å hjelpe til kontakt: 
anleggsansvarlig Jarle Kolstad 
på mobil 90994646 eller epost 
jarle.kolstad@dnttelemark.no

GAUSTATOPPEN

Tlf: 971 33 309

Åpent fra 25.06 til 16.10.
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Styret i Telemark Turistforening har 
et klart ønske om fortsatt bemannet 
drift ved Mogen Turisthytte i årene 
som kommer, men ser et behov for 
å forbedre opplevelsen for gjestene 
og ikke minst for personalet ved 
hytta. Etter styremøtet høsten 2013 
ble det etablert en arbeidsgruppe 
som fi kk i oppgave å se på ulike 
løsninger for oppgraderinger og 
eventuelt nybygg. 

I løpet av 2014 og 2015 er det 
laget fl ere skisser til nye løsninger 
med beskrivelser av arbeid som bør 
utføres. Dette inneholder forslag 
til nye enheter i rekke der dagens 
garasje ligger (den må da i tilfelle 
rives og etableres på nytt sted), 
samt bygning med enheter i rekke 
mot syd og oppgradering av dagens 
hytte. Det er et klart behov for fl ere 
tomanns-rom med bedre standard 
enn dagens løsning har. Bygninger 

som er planlagt er plassert inn på 
tomten som Mogen disponerer. 
Løsningene må være slik at de kan 
bli godkjent av Vinje kommune og 
hyttas naboer i Mogen ANS som er 
informert om styrets planer/ønsker.
Arbeidsgruppen ser på løsninger 
som er energivennlige, mulighet for 
minirenseanlegg og andre tekniske 
nyvinninger. Mindre oppgrade-
ringer på dagens løsning med ny 
veranda ved inngangen trer i kraft 
allerede sommeren 2016. 

Det endelig forslaget som vil bli lagt 
frem for styret i TTF er per dags 
dato ikke klart, men vi ser det må 
lages løsninger som kan bygges ut 
over tid slik at driften av hytta kan 
gå tilnærmet uforstyrret.

Arbeidsgruppa vil bruke 2016 før 
det vil bli lagt frem et forslag til 
styret i TTF.

Halvor Sagvolden
For arbeidsgruppen “Nye Mogen”

- Det har vært utrolig givende og 
spennende å ta over driften på 
Kalhovd etter åtte sesonger på Mo-
gen. Første sesong hadde vi fokus 
på å stabilisere driften og få sunn 
økonomi. Med en vanvittig innsats 
av hele Kalhovd teamet klarte 
vi å gjennomføre en økonomisk 
snuoperasjon som det står respekt 
av. Nå står en ny sesong for døren 
og det blir mer fokus på innhold 
og hva Kalhovd har å by på.  Før 
vi tok over som vertskap, så hadde 
vi ikke helt tatt innover oss hva 
Kalhovd har å by på og hvilket 
potensiale det har, forteller Wøllo 
og Martinsen.

Kalhovd har en beliggenhet på 

1100 meter er Kalhovd omgitt av 
magisk natur og unike muligheter. 
- Du kan komme hit til fots, 
med bil eller sykkel. Du kan for 
eksempel sykle til Mår og ta båt 
videre inn til Mårbu og gå stien 
tilbake neste dag. Du kan gå via 
Stordalsbu til Mogen, oppleve 
det helt spesielle med å komme 
til et fjellsamfunn med operativ 
gårdsdrift, spise nydelig middag og 
ta Fjellvåken ut neste dag, forklarer 
driverne. 

Sykkelturen fra Krossobanen til 
Kalhovd er en opplevelse du ikke 
glemmer, med utsikt til Gaustatop-
pen tråkker du deg innover høyfjel-
let og frem til målet – Kalhovd.

- Vi kommer til å fokusere mye 
på Kalhovd som sykkeldestinas-
jon. Vi oppdaget at veien mellom 
Krossobanen og Kalhovd ikke har 
noe navn. Dette blir det gjort noe 
med nå. På sommeråpningsdagen 
den 25. juni lanserer vi en navne-
konkurranse på facebook. Det vil 
bli plukket ut 5 forslag som blir 
vurdert av en jury.  Det blir en 
markering med ”dåp” av veien før 
helterittet går av stabelen den 13. 
august, sier de. 

Kalhovd samarbeider med ar-
rangørene av helterittet og planen 
er å stille med et litt utvidet bedrift-
slag til selve rittet. 

Kalhovd har to hovedmålsettinger 
– et sted du ønsker å besøke og et 
sted du ønsker å jobbe. Kombinas-
jonen av disse to mener vi er helt 
klare suksesskriterier for å lykkes.

Styret i Telemark Turistforening har et klart ønske om 
fortsatt bemannet drift ved Mogen Turisthytte i årene 
som kommer, men ser et behov for å forbedre opplevels-
en for gjestene og ikke minst for personalet ved hytta. 
Etter styremøtet høsten 2013 ble det etablert en arbeids-
gruppe som fi kk i oppgave å se på ulike løsninger for 
oppgraderinger og eventuelt nybygg.

Kjersti Wøllo og Petter Martinsen har mange års erfaring 
som hyttedrivere på Mogen. I fjor var de på lett etter nye 
utfordringer og valgte å vende kursen østover til Kalhovd 
Turisthytte.  

Mogen turisthytte slik den er i dag. Foto: Bjørn Roheim.

TA TUREN TIL 

MØSSTROND 

I SOMMER!

OPPGRADERING AV MOGEN TURISTHYTTE

POSITIV SNUOPERASJON PÅ KALHOVD

Slik så Mogen turisthytte etter den siste ombyggingen i 1962. Den gamle stua i forgrunnen.

Mogen Turisthytte i Vinje kom-
mune holder åpent fra lørdag 
25. juni –  søndag 4. september. 
Her kan du oppleve foten av 
Hardangervidda, med vakker 
og variert natur. Er du heldig får 
du også med deg det spennende 
dyrelivet på et av de fl otteste 
plassene i Telemark. Vertska-
pet på Mogen kan friste med 

smakfull lunsjmeny og tre-retters 
middag, med kortreiste matvarer 
av ypperste kvalitet. Teamet på 
Mogen ønsker alle velkommen 
til en fjellferie i sommer!

Følg oss på facebook
Epost: 
mogen@turistforeningen.no
Tlf: 971 51 530

TURTIPS!

TURTIPS!

Kalhovd i morgensol. 
Foto: Kjell Peder Haugene.

KALHOVD TURISTHYTTE

Tlf:  901 20 131

Åpent fra 24.06 til 11.09.
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Svanstul – en perle i Telemark
Svanstul hyttefelt ligger i Løvenskiold-Fossums eventyrmark, ved Norges eneste frivillig  

vernede naturreservat. Et populært utfartssted hele året. 

Et hytteparadis innen dagsturavstand, nå kan hele året nytes på hytten. 

Selveier hyttetomter, her finnes noe for enhver smak. 

Ta kontakt for en privat visning av feltet for å finne tomten som passer for nettopp deg og din familie.

Les mer på vår hjemmeside

www.svanstul.no

Svanstul Utvikling AS 
Kontaktinfo: Mobil: 904 77 871

Mail: kari@l-fossum.no

Telemarkhus as
Raset 55, Pb. 2713, 

3702 SkienTelefon: 35 58 39 00
e-post: blink@telemarkhus.no

Dette huset er tegnet av
X-form Arkitekter AS i Førde.

Personlig service - individuelle løsninger!
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oNå har vi 

å vise deg!

Går du med byggeplaner burde du
  ta en titt i vår nye katalog. 

    drømmehjem å velge mellom. 
I    I 2015 ble vi av Blink Hus kjeden
      kåret til BEST I KLASSEN!
       Bestill vår nye katalog, så tar 
        vi en boligprat.

Ta en titt i vår nye katalog!
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– Siste hytta turlaget hadde var 
Breisethytta som ble solgt på 
50-tallet. Vi vil nå få et nytt sam-
lingspunkt, og for et lokallag vil 
det binde oss sammen med en felles 
eiendommen, forteller 
Kaasa engasjert. 

Hytta vil ligge 715 moh. i 
 nærheten av Gavlesjåvatnet vest 
for Himingen, med enkel adkomst 
for turgåere og besøkende. 

– Dette vil åpne fjellet for DNT 
turisme. Her vil man kunne over-
natte og våkne opp med Lifjell for 
sine føtter. Det vil også være enkelt 
for familier å ta dagsturer, da det er 
lett terreng for både små og store 
føtter, forklarer styrelederen. 

Hytta vil bli som en gave til 
fastboende rundt Lifjell. Den vil 
fungere som et billig tilbud til 
alle som ønsker å bli bedre kjent 
i området, og samtidig å være et 
fantastisk utgangspunkt fort korte 
og lengre turer. 

PÅ RETT VEI

Nå ser turlaget fram til å komme 
videre med prosjektet. Foreløpig er 
de spot on i forhold til framdrifts-
planen. 

– Hyttatomta er betalt og  tinglyst, 
vi har også avtale med entrep-

renører. Alle materialene til grunn-
arbeidet er kjørt opp på tomta 
og klare til bruk så fort snøen 
forsvinner. Vi har fått halvparten 
av totalkostnaden dekket. 

Planen er at hytta skal stå klar 
til høsten 2017. Hytta vil bli på 
150 kvadratmeter og vil ha 29 
s engeplasser i tillegg vil den ha løse 
madrasser som lignende hytter. 
– Turisthytta blir en ubetjent hytte 
til bruk for alle. Beliggenheten gjør 
det mulig for elever og studenter 
fra barneskole til høyskolenivå å 
benytte seg av den i pedagogiske og 
sosiale sammenhenger, sier Kaasa.

KLARE ØNSKER

Notodden Turlag har ønskene 
klare. De håper at Telemark 
Turistforening vil bygger to nye 
hytter i Lifjell etter denne. En hytte 
på Bø siden og en på Seljord siden. 
Rundt den nye Gavlesjå hytta er 
det allerede godt etablert stinett 
og mange fl otte traseer over hele 
Lifjell. 

– Dette vil åpne muligheter for å gå 
tredagerstur i en trekant omfavnet 
av vakkert landskap. Denne turen 
vil passe perfekt for familier, stre-
kningene vil ikke være altfor lange 
og derfor også passe for mindre 
ben, forteller Kaasa. 

Notodden Turlag får et nytt samlingspunkt på fjellet. 
 Turlaget er nå i full gang og midt i byggeprosessen med 
ny turisthytte på Lifjell. Styreleder i Notodden Turlag, 
Ottar Kaasa gleder seg stort og ser fram til å få en egen 
hytte i turlaget igjen. 

Til Hollane Til Jønnbu. BøTil Hollane
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Til Sauland

Planlagt hytte med 
tilstøtende sommer- og 
vinterløyper

Merka sommerløype

Preparert skiløype

Planlagt ubetjent turisthytte

Målestokk 1 : 25 000
Ekvidistanse 10m

FÅR OPPFYLT HYTTEDRØMMEN

– Siden jeg meldte meg inn i DNT 
i 2012 har jeg brukt hyttene 
omkring hyppig.  Min bror og jeg 
begynte å gå årlig fjelltur. Vi har 
vært innom mange hytter i både 
Rondane, Dovre, Hardangervidda, 
Jotunheimen og Skarvheimen. 

GODT FOR BÅDE KROPP OG SJEL

– Det er så godt å slite litt, utfordre 
seg selv og kjenne på at en lever. 
Jeg skal ikke legge skyld på at jeg 
hvert eneste år tenker på hvordan 
jeg i helsike kunne ha funnet på 
å gå kilometer etter kilometer, 
uten mening, med en tung sekk på 
ryggen. Men når en da stopper av 

og til opp, ser rundt seg og bare 
ser det nydelige landskapet, når 
en kommer fram til hytta, nyter et 
måltid med selvfanget fi sk, treffer 
på nye mennesker, det er da en 
husker på hvorfor man gjør det. I 
håpet om å overføre min interesse 
for naturen og friluftslivet, har jeg 
tatt med ungene mine på en del av 
Barnas Turlag sine turer. Jeg ser at 
de trives med å gå på tur, særlig 
når det kombineres med litt spill og 
sprell. Men etter hvert kom de inn i 
en alder, hvor det ikke lenger var så 
tøft at mor tok dem med til Barnas 
Turlag sine aktiviteter, forklarer 
tobarnsmoren. 

Karlien vil videreføre de gode 
verdiene i friluftslivet. Da hun kom 
over DNT ung konseptet var det 
gjort. Hun kontaktet Gautefall 
Turlag og de var vel så ivrig som 
henne. 
– Gjennom Gautefall Turlag kom 
vi i kontakt med Dag Øyvind 
Olsen Djuvik, og så begynte ballen 
å rulle. DNT ung Gautefall ble 
opprettet i en rekordfart. Mange 
ungdommer viste sin interesse og 

fl ere foreldre har kommet med 
tilbakemelding om at dette er noe 
veldig positivt, forteller Karlien.

GIR FRILUFTSLIVGLEDEN VIDERE

Hun ser at det er viktig for ung-
dommer å ha et tilbud som ikke 
inneholder fotball eller skiskyting. 
Det å gå på tur i fjellet, steke mat 
i det fri, utfordre seg selv litt, og 
gjøre alt dette sammen med venner, 
og uten WiFi det er noe hun ønsker 
sine unger skal kunne oppleve. 

– I tillegg ønsker jeg at DNT ung 
Gautefall skal være en læringsare-
na, uten at ungdommene er helt 
klar over det. Ikke bare på aktiv-
itetene, men også på styremøter. 
Vi har opprettet et eget styre, som 
består av 10 ungdommer. Jeg har 
et hemmelig ønske om at de lærer å 
organisere aktiviteter, tar ansvar og 
kanskje klarer å styre alt helt alene 
når de blir litt eldre, slik at yngre 
ungdommer kan få nytte av det, 
avslutter hun. 

Karlien De Schuyteneer er født og oppvokst i Belgia. Hun 
er nå bosatt i Drangedal og vært en ivrig initiativtaker til 
den ny oppstarta ungdomsgruppe i Drangedal, DNT ung 
Gautefall. Karlien har stor interesse for natur og frilufts-
liv. Som tobarnsmor for en datter på 13 år og en sønn på 
11 år, og leder i hjemmesykepleien i Drangedal får hun 
fortsatt mulighet til å nyte turer i fjell og mark. 

ILDSJELEN

Foto: Ottar Kaasa
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På slutten av fjoråret fi kk Gaute-
fall turlag en henvendelse fra ei 
mor som lurte på om man ikke 
kunne etablere ei ungdomsgruppe 
i laget. Det kunne saktens laget, 
og etter drahjelp fra hjelpsomme 
foreldre, Jon Atle Holmberg og 
Dag-Øyvind Olsen Djuvik i Tele-
mark turistforening, samt styret i 
Gautefall turlag, så tok det bare 
få uker fra et svært godt besøkt 
informasjonsmøte til undergruppa 
var etablert med styre, program og 
full aktivitet.

VARIERTE TURER

- Suksessen skyldes nok at vi har 
veldig varierte turer og utfl uk-
ter. Det har vært alt fra ski- og 
akedag med diverse sporleker til 
påskeovernattingstur i lavvo og 

hytte,  videre til mørke orientering, 
topptur, utekino og tur til 
 fritidsparken i Skien. Det betyr at 
mange kan være med og få nye 
utfordringer og erfaringer, både 
krevende og avslappende. Uansett 
legger vi stor vekt på det sosiale, 
forteller voksenleder for DNT ung 
Gautefall, Karlien de Schuyteneer.

ØNSKER FLERE MED

De fl este ungdommene som har 
vært med fram til nå går på 
ungdomsskolen, men gruppa 
ønsker også ungdom som går på 
videre gående eller eldre med på 
 utfl uktene. Halvårsprogrammet 
som ble lagd i januar er nå snart 
kommet til en slutt, men fortsatt 
gjenstår blant annet en overnat-
tingstur i gapahuk på 

Gaute fallheia, samt et klatrekurs.

- I DNT ung så gjør vi mer moro 
ting, det er lengre turer, spennende 
ting og så er vi alle gode venner, 
sier August Vågsland, som har 
vært med siden oppstarten.

PLANLEGGER HØSTEN

- Vi har allerede begynt å lage 
høstprogrammet, forteller Øydis 
Callaerts, som er sekretær i ung-
domsgruppa, hvor Sara Østland 
Holte er leder. 

- Vi gleder oss til fortsettelsen og 
håper enda fl ere vil bli med på 
turene våre. Dette er skikkelig 
moro, var ungdommene sam-
stemt i før de skulle på topptur til 
Nåsnibben her en vårkveld i april.

UNGDOM SOM VIL UT
På bare noen måneder har Telemarks første lokallag 

av DNT ung klart å befeste sin posisjon som en av de 

mest aktive. Ungdommene innunder Gautefall turlag i 

Drangedal har suksess med sitt varierte turopplegg.

- DNT ung passer bedre for oss enn Barnas turlag, nå som vi er blitt ungdommer, forsikrer denne tro-
faste turgjengen i DNT ung Gautefall ved Motjenn i Drangedal. Fra venstre Hedda Øygarden, Anker 
Vågsland, Øydis Callaerts, Sander Bisschop, Martine Tveit, August Vågsland og Gro Hagen fremst.

Tekst og foto: Kjell Peder Haugene

Hva er ditt absolutt favoritt  turmål?

Jeg syntes det er så mange flotte 
plasser i inn og utland, så den 

var ikke lett! Nordkapp i sol er 
 fantastisk og Grand Canyon i USA 
gjorde et stort inntrykk.

Hva må du alltid ha med deg i sekken?

For en kort tur : Sjokolade,  masse 
sjokolade - også kaffe da!

Og den fl otteste plassen 

i Telemark?

For meg som liker fjellet kan in-
genting i Telemark måle seg med 
Møsvatn og Hardangervidda.

Noen turplaner i Telemark 

for sommeren?

Det blir nok bare noen kortere 
turer i nærområdet, Kvennave-
gen er perfekt! Det er mye job-
bing gjennom sommeren med 
turister, fiskere, slåtten og jegere.

FJELLFIE
Anne-Gro Istad Løvås er en av Telemarks tøffeste damer. For 
28 år siden flyttet hun fra hjembyen Kongsberg med  mannen 
sin Åsmund til “der ingen skulle tru at nokon kunne bu” 
- gården Argehovd i Vinje kommune, et av de mest 
 høytliggende gardsbruk i landet som fortsatt er i drift. Den 
idylliske gården ligger 28 kilometer fra nærmeste bilvei, med 
Mogen Turisthytte som nærmeste nabo. Her driver paret med 
sau i tillegg til utleie av hytter, jakt og fiske. To hester, hund 
og katt har de også. Og akkurat nå er det oppstart på vårens 
vakreste eventyr, sauelemming. 

Foto: Anne-Gro Istad Løvås. 

Vi tok fire kjappe spørsmål med Anne-Gro. 
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Her kommer Friluftsportene inn. 
Friluftsportene er innfallsporter 
til de nære turområdene, og leder 
deg videre ut i større, sammen-
hengende naturområder. Samtidig 
er Friluftsporten i seg selv et fl ott 
oppholdssted i naturen. Det skal 
være områder med god tilretteleg-
ging og infrastruktur, og de skal 
ha god informasjon om turom-
rådene som ligger videre innover, 
utover og oppover.

FRA PARK TIL VILLMARK

For mange av oss er det en smal 
sak å snøre sekken og ta en rask, 
eller en treg, tur i skogen. Vi vet 
hvor stien begynner og hvor den 
går, vi kan veien til gapahuken, 
kjenner bålreglene og vet hvor det 
er best å sette fra seg bilen – eller 
hoppe av bussen.

Likevel er det mange som ikke 
kjenner sine lokale turmuligheter. 
Kanskje er de tilfl yttere, kanskje 
framstår det som litt skummelt og 
uvant å tilbringe en dag i utmarka, 
eller kanskje har rett og slett ingen 
tatt dem med på tur. 

Friluftsporter er til for begge disse 
målgruppene, men kanskje først 

og fremst for sistnevnte. Når man 
besøker en Friluftsport skal man 
være sikker på at man fi nner gode 
skilt og kommer frem til et til-
rettelagt turområde. Når man har 
blitt litt varm i trøya kan man la 
seg inspirere av kart og informas-
jonstavler som beskriver naturen 
man har rundt seg, og gå en tur 
på merkede stier – eller prøve seg i 
umerket lende.

Ved å gjøre innfallsportene til 
turområdene våre mer tilgjengelige 
håper vi at ennå fl ere vil oppdage 
turlivets gleder. 

TUROMRÅDER KARTLEGGES 

OG SIKRES

Friluftsportene skal ligge i 
nærheten av der folk bor og lever. 
Dermed er det ofte områder som 
har mange brukerinteresser, og 
kan sågar være under press for 
omdisponering til helt andre 
formål. Derfor er det viktig å gjøre 
slike områder kjent, og samtidig 
forsikre oss om at de skal være 
tilgjengelige som turområder 
for fremtiden.

Vi har to helt konkrete verk-
tøy for å ivareta slike områder; 

kart legging og sikring av friluft-
sområder. Det pågår for tiden 
et nasjonalt prosjekt som skal 
kartlegge og verdsette alle 
landets friluftsområder. Det er 
kommunene som gjennomfører 
arbeidet – noen er allerede i gang, 
og vi håper alle vil gjennomføre 
i løpet av de neste årene. Når 
områdene er kartlagt er det viktig 
å sikre de viktigste, enten gjennom 
offentlig erverv eller gode avtaler. 
Her bidrar staten med betyde-
lige midler, men initiativene må 
komme fra kommuner, friluftsråd 
og lokale organisasjoner.

Alle vi som er glade i nærtu-
rområdene våre må støtte opp om 
dette arbeidet, og sikre at våre 
grønne pustehull i hverdagen ikke 
forsvinner. Særlig gjelder dette i 
de befolkningstette regionene, der 
kampen om arealene alltid pågår.

Jeg velger meg Svanstul i februar. 
Rykende varme vafl er på Fugle-
leiken, full fart i huldreløypa, 
smilende barnefamilier, perfekte 
skiløyper, termos med kakao og 
hjemmelaga nistepakke i sekken, 
røde kinn og frostrøyk.

Jeg velger meg bymarka i mars. 
Seterlandskapet i Østmarka i 
Skien. Møte med dugnadsgjengen 
i Vestmarka. Korte turer, lange 
turer, toppturer, ettermiddagstur-
er og morgenturer. Alene, med 
venner, med familie. Valleråsen, 
Ulvskollen, Årdalsåsen, Kammer-
herrens Utsikt, Rustankollen, 
Vealøs. Tjuvstart på titoppern. 
Klarer ikke vente helt til mai.

Jeg velger meg Jomfruland i april. 
Endeløse hvitveisenger, kortneb-
bgås på trekk, ringmerking av 
fugl og rosa solnedgang. Sjøøret-
tfi ske og årets første iskalde bad. 
 Ekorndans i eikeskogen, sykkeltur 
og rumlende rullesteiner som 
formes av bølgene. Salt vind, 
hjerteskjell, kritthvit sand og 
ro i sjela.

Jeg velger meg Bøelva i mai. 
Beversafari og dykkende fossekall. 
Fossebrus og trippende vintererle. 
Flittige skogsmaur med tung bal-
last på vei mot tua. Kulturminner 
og fi losofering ved elvekanten. 
Bare være til.

Jeg velger meg kyststien i juni. 
Måkeskrik og barbeint på varme 
svaberg. Piknik på stranda. 
Blåmerkede stier som leder meg 
fra en skjærgårdsperle til en 
annen. Gammel trehusbebyggelse 
og kalkfuruskog. Ferske reker, 
solkrem og myggspray i sekken. 
Sene sommerkvelder med tung 
duft av kaprifolium.

Jeg velger meg Hardangervidda i 
juli. Fjellvåken fossende inn i fjell-
heimen. Martes blomstrende smil 
på Mogen. Fjellmarikåpe, eng-
soleie og skogstjerne i fjellbjørke-
skogen. Vemodig sang fra heiloen 
ved et stille fjellvann. Lapskaus 
fra Real Turmat en tidlig morgen 
utenfor teltet. Rypestegg i fl ukt og 
rosa tepper av greplyng.

Jeg velger meg Telemarkskanalen i 
august. Kanalbåtene Henrik Ibsen 

og Victoria i all sin historiske 
prakt. Vinkende sommerturister. 
Vandring, sykling og padling i 
vakkert fjordlandskap. Binde 
blomsterkrans og tre markjordbær 
og villbringebær på strå. 

Jeg velger meg hundremeterskogen 
i september. Skogen like ved. Min 
egen lille grønne fl ekk som jeg kan 
gå til når jeg vil. Her kjenner jeg 
hver minste lille busk og tre. Her 
har jeg min egen bålplass. Hit går 
jeg for å tenke, slappe av, fi nne 
roen. Her fi nnes fl aggspett, rødrev, 
rådyr, elg, hønsehauk og kattugle. 
Mitt eget lille fristed i en hektisk 
hverdag.

Jeg velger meg Tokevann i 
 oktober. Øyloffi ng med kano. 
Pizza på bålet med egenpluk-
ka trakt kantarell og piggsopp. 
Pannekaker med saftige Drange-

dalsblåbær. Sove under åpen 
 himmel på granbar madrass og 
våkne til tåkealvene som danser 
på  vannoverfl aten en 
stille morgen. 

Jeg velger meg Børsesjø i 
 november. De siste trekkfuglene 
forlater Telemark. I fugletårnet er 
det bare meg. Snart fryser 
innsjøen til. 

Jeg velger meg stjerne himmelen 
i desember. Klare, frosne 
vinterkvelder. Fullmåne og 
Karlsvogna. Samme himmel 
innerst i Austbygdi i Vinje og på 
Sandøya i Porsgrunn. Varmedress 
i snøen. Lager snøengler og vi 
drømmer oss bort. Til et nytt år. 
Til nye turmuligheter. 

Mariken Kjøhl
Fylkeskoordinator i Forum for Natur 
og Friluftsliv i Telemark

JEG VELGER MEG TELEMARK

FRILUFTSPORTER – INNGANGEN TIL MARKA
Mange i Grenland bor tett – og tettere skal vi bo, ifølge 
vedtatt planverk. Fortetting av byområdene er heldigvis 
ikke til hinder for å drive friluftsliv, men det krever at vi 
er ekstra oppmerksomme på å bevare våre grønne  lunger. 
Parker, nærskoger, bekkeløp og grønne korridorer må 
henge sammen, og lede ut til de nære turområdene og 
den frie naturen.

Jeg velger meg Luksefjell i januar. Rastepause ved 
Solumhytta. Barskogsreservat, gammelskog, beitende 
skogsfugl og orrfugl i toppen av krokete furuer. Ulende 
hundespann på lette poter langs grusveiene i måneskinn.

Grenland friluftsråd ar-

beider med utvikling av 

Friluftsporter på Gulset i 

Skien og på Bygdetunet 

i Drangedal. Flere vil 

forhåpentligvis følge.

Mariken Kjøhl ved Herrefoss i Bø. Foto: Allen RøsandFoto: Allen Røsand

Foto: Mariken Kjøl

Foto: Mariken Kjøl
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En stor del av Norges befolkning 
er aktive i friluftslivet og har 
gode kunnskaper om hvordan 
man ferdes i naturen. Samtidig 
er mange inaktive og bruker 
 naturområdene i nærmiljøet sitt 
lite. Det er ikke lenger sånn at 
”alle” vokser opp i Speider`n eller 

går på tur hver søndag. Personer 
som ikke er født og oppvokst i 
Norge, kan ha liten tradisjon for 
friluftsliv fra sine hjemland.

Mangelen på erfaring og trygg-
het på egen kompetanse gjør at 
mange ikke bruker friluftslivet. 

Med dette kurset ønsker vi å gjøre 
folk trygge slik at de får selvtillit, 
 inspirasjon og motivasjon for å 
komme seg ut. Tanken er ikke at 
de etter endt kurs skal være klare 
for å krysse Hardangervidda, men 
at de skal kunne gå dagsturer 
i nærmiljøet. Gjennom kurset 
får deltagerne grunnleggende 
ferdigheter innen friluftsliv, samt 
informasjon om DNT og 
vårt arbeid.

Vårt mål er å få fl est mulig ut 
på tur og derfor satser vi nå på 
å gjennomføre noen kurs rundt 
om i fylket vårt. Det første ble 
holdt i Skien helgen 9-10.april  

ved Hvitsteinstjern. Dette var et 
åpent kurs for alle med spesiell 
invitasjon til Voksenopplæringa 
i Skien. Denne helgen hadde vi 
med oss 22 motiverte deltagere, 
både innvandrere og nordmenn. 
Det ble en innholdsrik helg med 
både  informasjon og praktisk 
innhold og aktiviteter. Det var stor 
 aktivitet og innsatsvilje hos delt-
agerne og humøret var på topp. 
Søndag avslutta vi med tur til 
Piggen og alle fi kk kursbevis og en 
håndbok i grunnleggende frilufts-
liv. Denne kan være nyttig å ta 
fram for å repetere og få noen tips 
og ideer til nye turopplevelser og 
erfaringer i naturen.

Under trygge forhold og med andre 
i samme situasjon, er dette kurset 
en fi n start om du kan  tenke deg å 
bli mer aktiv i naturen.

Følg med på nettsidene og spør 
oss om nye Ferskingkurs du kan 
delta på.

FERSKINGKURS!
NÅ VIL VI HA FERSKINGER UT PÅ TUR!
En stor del av Norges befolkning er aktive i frilufts livet og 
har gode kunnskaper om hvordan man ferdes i  naturen. 
Samtidig er mange inaktive og bruker natu rområdene 
i nærmiljøet sitt lite. Det er ikke lenger sånn at ”alle” 
 vokser opp i Speider`n eller går på tur hver søndag. 
 Personer som ikke er født og oppvokst i Norge, kan ha 
liten  tradisjon for friluftsliv fra sine hjemland.

Tekst og Foto: Sissel Mogård
TEMA UNDER FERSKINGKURS: 

• DNT

• Allemannsretten

• Turbekledning og tursekk

• Kart og kompass

• Bål og vedsanking

• Kniv og øks

• Matlaging på bål og primus.

ildstedet.no

Du finner oss på
Kjørbekkdalen 15B - 3735 Skien (Vis á vis Møblér)

Tlf.: 35 54 22 55 • Fax: 35 54 22 56 • Mob.: 901 80 825
www.peisovnspesialisten

JØTUL FS 74

JØTULF 163ATRAFLAM  750

SCAN 85 SCAN 65-8

Telemarks største utvalg av peisovner!

PRISGARANTI!

alltid best pris 

på Jøtul.
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Utdanningen brukes til å sikre god 
turledelse i nærmiljøet, skogen og 
i høyfjellet blant mangfoldet av 

turgrupper: barn, unge, voksne og 
eldre. Hovedfokuset i ut danningen 
er formidling, kunnskap, 
 ferdigheter og evner i henhold til 
friluftslivet og dets utfordringer.

MODULBASERT UTDANNING

DNTs turlederutdanning er bygget 
opp av 4 moduler som til sammen 
gir øverste nivå 
i turlederutdanningen:

1. DNT-ambassadør (modul 1) 
 er det første og enkleste nivået, 
 og er en utdanning for 
 organisering og gjennom-
 føringen av turer uten bruk av 
 kart og kompass.

2. Grunnleggende turlederkurs 
 (modul 1+2) er det neste nivået. 
 Dette er en turleder sommerstid 
 med begrensinger til sti og vei 
 i nærmiljøet.

3. Sommerturleder(modul 1-3) er 
 turleder sommerstid i høyfjellet, 
 og det tredje nivået 
 i utdanningen.

4. Vinterturleder (modul 1-4) 
 er det øverste nivået i 
 utdanningen. En vinterturleder 
 kan fungere som turleder ved alle 
 DNTs arrangementer hele året.

DNT-ambassadørkurs

Modul 1 Modul 1+2 Modul 1-3 Modul 1-4

Grunnleggende
turlederkurs

Sommerturlederkurs

Vinterturlederkurs

3 timer

2 dager

5 dager eller 2 helger

7 dager eller 3 helger

TURLEDERSTIGEN
Den Norske Turistforening 
utdanner egne turledere. 

Tur lederutdanningen skal 

gjøre deg i stand til å lede 

turer for DNT og gi en 

enhetlig basiskompetanse 
som sikrer trygghet og 

trivsel for turdeltakerne, 

samt stimulere til å drive 
et enkelt, aktivt, trygt og 

miljøvennlig friluftsliv i 

tråd med norsk frilufts-

livstradisjon.

TURLEDEREN

– Jeg har alltid drevet med variert 
friluftsliv, og i de siste årene har 
det dreid seg mye om randoneski 
og kajakk.  Å bo i Vinje er perfekt 
når du liker å være mye ute. Da 
barna fl yttet ut, og traktorsetet 
ble byttet ut med en kontorstol på 
kommunehuset, ble det frigjort en 
del ledig tid. Jeg fullførte sommer-
turlederkurset i høst, og tok skred-
modulen av vinterturlederkurset 
i vinter. Det er hyggelig å kunne 
bidra til med å få andre ut. Det 
er litt nye utfordringer enn å bare 
gå med familie og venner. Fokuset 
må dreie seg mer vekk fra en selv, 
og over på andre. Jeg føler jeg får 
mye tilbake, jeg treffer hyggelig 
mennesker, det er sosialt og veldig 
kjekt når man får gode tilbake-
meldinger, forteller Christiansen. 

Alle turledere har forskjellige 
 interesser for hvorfor de syns 

det er gøy å lede en gruppe. 
 Christiansen blir drevet av menn-
eskene rundt seg, og gleden med 
å dele gode opplevelser. Det er 
og motiverende å dele mange års 
erfaring med andre. 

– Det er spennende å se hvordan 
stemningen kan endre seg 
 underveis. Mange i turfølget har 
ikke møtt hverandre før, mange 
er naturlig nok reserverte i starten 
og til slutt kan man ofte bli en 
sammensveiset gjeng som om 
alle skulle ha kjent hverandre 
en stund. Ofte god tone, mange 
kan fi nner seg nye venner og 
bekjentskaper, det blir skapt nye 
kontakter – ikke minst på sosiale 
medier.  Det er nok det mest 
spennende med det, samt å se at 
enkelte  kommer seg videre og 
drar på tur på egenhånd, forklarer 
 Christiansen. Jeg lærer og mye.

I regi av Turistforeningen ble det 
arrangerte tur til Alpene hvor 
gruppa gikk Houte Route for 
noen år tilbake. Christiansen var 
en av deltakerne som gikk fra 
Chamonix til Zermatt. 

– Det er nok den mest fantastiske 
turen jeg har hatt, men jeg liker 
meg veldig godt på Haukelifjell 
også. Det er et spennende område, 
det er variert og lett tilgjengelig 
for meg som bor i Vinje. Om det 

er noen som er glad i topper og 
spennende skiturer vil jeg absolutt 
anbefale det området.  Ellers koser 
jeg meg gjerne med å være i et 
skisenter en dag.  

Thor Christiansen er trebarnsfar og opprinnelig fra Oslo. 

Han fl yttet til Vinje i Telemark for å studere, hvor han 

møtte sin kone og sammen har de drevet med gardsdrift 

i mange år. Christiansen har alltid vært glad i friluftsliv, 

han er spesielt glad i vinteren og i 2011 ble han engasjert i 

Vinje Turlag og tok grunnleggende turlederkurs.

Turledereutdanning. Foto: Marius Dalseg Sætre.

Foto: Thor Christiansen. Foto: Kåre Meling.
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 • ATV
• Gressklippere
• Tilhengere
• Snøfresere
• Snøscootere

 STRØMAGGREGATER 
TIL ETHVERT BEHOV!

 STRØM-
AGGREGATER

 FRA 
KR 6.990,-

 Importør Honda: BEREMA AS. Se fl ere produkter på: www.berema.no

 Honda EU 10i

 Honda EU 30is

 Honda EU 20i

 Honda EU 30i-G

 Honda EU 4500 CXS - Honda EU 5500 CX

EL SYKKEL TIL SOMMEREN

Kun 13.900,-Kun 13.900,-
PEUGEOT EC-03 200

Kun 2.990,-
MORAKOT MSS7

Maxfart 45 km/t
- Kan registreres som moped

KK
M

Kun 31.900,-Kun 31.900,-
PEUGEOT EM025

Shimano 6 SPEED, 
36v 10 Ah, 
4-6 t. kjøretid

Shimano Altus7, 36v 
14,5 Ah, 4-6 t. kjøretid

HELT PÅ TOPP!

ÅRETS TOPPER
  Mer informasjon om

       toppene ligger 

       på nettsiden, 

   www.titoppern.no

Blåfjell

Fantekjerringkollen

Fjerdingen

Galten

Hørsfjell

Kjerkeåsen

Langelandskollen

Melakollen 

Nare

Piggen

Sandseterfjellet

Skiens midtpunkt;

Søndre Siljuknatten - NYHET!

Stålfjellaksla - NYHET!

Valås

Vestre Vealøs 

Øvrumskollen - NYHET!

Årdalsåsen 

Skiens midpunkt. Foto: Roger Gundersen.

Stålfjellaksla. Foto: Roger Gundersen.

- Det er moro å få med Kilebygda 
og traktene inn mot Hulkaleiren 
på Ti-Topper’n. Dette er et nytt 
område for mange i Grenland. 
Her er det mye spennende 
historie, ikke bare rundt skau-
guttleiren ved Kroktjern, men 
også i forbindelse med den gamle 
postveien inn mot Henneseid som 

følges en del av stien, sier Roger 
Gundersen.
Øvrumskollen på Jarseng er en 
familievennlig topp med gode 
parkeringsmuligheter.
- Her ble det fart på sakene da et 
par ildsjeler i IF Ørn tok kon-
takt. De hadde et ønske om å få 
fl ere folk til Jarseng sommerstid. 

Valget falt på Øvrumskollen hvor 
man også kan kombinere løypa 
med naturstien i området, fork-
larer Gundersen.
Årets bonuspost skiller seg kanskje 
noe ut i og med at dette ikke direkte 
er en topp. Men punktet ligger 
allikevel på et høydedraget, og fl ott 
utsikt får man ved å bevege deg litt 
ut mot kanten i vestlig retning
Sesongen varer fram til og med 
1. november så her har man god 
tid til å få mange fi ne oppturer. I 
fjor ble det satt rekord med 2896 
deltakere som fullførte ti topper.   

Startskuddet for den 13. sesongen med Ti-Topper’n i 

Grenland gikk av 1. mai. Nye og gamle ”titoppere” er gjort 

i stand for mange fi ne turer i nærområdet, og i år med 

noen nye overraskelser.

TURTIPS!

Del dine bilder på 

Instagram #titoppern
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Den Norske Turistforening i 

Telemark
Ubetjent turisthytte.
Betjent turisthytte.
Selvbetjent turisthytte.
Gapahuk.
Privat. Avtale med DNT.

UTDELING AV HEDERSTEGN

Det ble lagt fram forslag om navnendring av Telemark Turist-

forening til DNT Telemark under årsmøtet i mars 2016. Dette 

vil komme opp som egen sak til årsmøte 2017. Vi ser at fl ere 

av organisasjonene rundt om i landet bytter navn og navnen-

dringen skaper en helhet i organisasjonen på landsbasis hvor vi 

alle får en bedre tilknytning på nasjonalt nivå. 

Telemark Turistforening foretok på sitt årsmøte 11. mars 2016 utdeling 

av hederstegn.

Turistknappen blir tildelt personer/ fortjente tillitsmenn i Telemark Turistforening eller 
andre som har arbeidet til gagn for forningens eller dens formål:

FØLGENDE FIKK UTDELT TURISTKANPPEN: 

• Kai Sæteren

• Marit Kronseth

• Åse Veum

• Gunnar Lyngaas

Noen hytter vi ikke har fått med oss, og som du mener bør være med på lista? Gi oss beskjed!

NAVNEENDRING
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VIRKSOMHET 

SOMMEREN 2016

De fl este turene i vårsesongen blir 
lagt til skjærgården. Mange bruk-
er kyststien som går fra Bamble 
til Aust Agder-grense. Stien går i 
store trekk langs sjøkanten, men 
på grunn av hytter og brygger må 
den også gå litt inne i landet.
Stien er delt opp i tre distanser: 
Valle - Helle, Helle - Kragerø og 
Stabbestad - Risør grense. Kart 
over distansene fås i Kystbokhan-
delen i Kragerø.
 
Onsdag den 1. juni arrangerer 
Turlaget og Fugleforeningen lytte-

tur til Jomfruland. Da er natterga-
len og pirolen kommet.
                                                         
Søndag den 19. juni er det 
Villblomstenes dag på Langøy. 
Arrangører her er Turlaget og 
Botanisk forening i Kragerø.
 
Søndag den 26. juni inviterer 
Turlaget til Kjempebursdag på 
Tåtøy. Kragerø kommune er 350 
år i år, og det må feires. Derfor har 
Turlaget invitert for alle som har 
jubileum i dette året til stor feiring. 
Ferja, som er 120 år, skal frakte 
jubilanter og alle andre som vil 
være med ut til Tåtøy. Fra ferjekaia 

går vi opp til lystgården på Tåtøy. 
Her blir det piknik og foredrag 
av Toppen Bech. Bech er kjent for 
sine programmer i fjernsynet om 
storgårder og lystgårder. Det blir 
underholdning av jubilerende kor.
 
Helgen 2-3. juli åpner huset på 
Stangnes. Stangnes ligger ytterst 
ute i havgapet på Portørlandet. 
Huset er fredet og ligger på statens 
friområde. Hver helg i somme-
rukene er huset åpent med salg 
av kafe og nystekte vafl er. God 
parkeringsplass.
 
Tekst: Else Bjørg Finstad

Den 60 km lange kyststien i Bam-
ble fra Stathelle til Kragerø ble 
etablert av Bamble Turlag i peri-
oden 2010-2012. Stien har kontin-
uerlig blitt forbedret etter dette 
med vekt på økt fremkomme-
lighet, og kyststien har blitt veldig 
godt mottatt av lokalbefolkningen 
og hyttefolket i kommunen.

Inspirert av Visit Grenland og 
arrangementet «Jentene på 
kyststien» i Vestfold, prøver 

turlaget seg på å arrangere en egen 
familiedag på kyststien søndag 29. 
mai i år.
- Hensikten er å få enda fl ere 
av Grenlands befolkning til å 
oppdage den fl otte kyststien og se 
hvilke muligheter for naturopplev-
elser og helsebringende mosjon 
som fi nnes i nærområdet, sier Tor 
Suhrke fra Bamble Turlag.

Lang løype (8,6 km) vil gå fra 
Rognstranda til Steinvika og kort 

løype (ca 5 km) fra Sandvika til 
Steinvika. Fremmøte og registre-
ring skjer i Krogshavn mellom kl. 
10 og 12. 
Med en startkontingent på 100 
kroner får deltagerne en T-skjorte 
med motiv fra Kyststiens dag, 
busstransport til starten for lang 
eller kort løype og grillmat og 
drikke ved målgang i Steinvika. I 
tillegg blir det noen oppgaver for 
de minste i kort løype og kanskje 
noen kulturinnslag underveis som 

sikkert vil gi merverdi for turdel-
tagerne.
- For å få oversikt over interessen 
for et slikt arrangement og kunne 
dimensjonere det som skal til 
for å arrangere en familiedag på 
kyststien, har vi vært nødt til å op-
erere med forhåndspåmelding på 
arrangementet, forklarer Suhrke. 
Rakk du ikke melde deg på i 
tide er det fortsatt muligheter for 
påmelding 29. mai, men med et 
begrenset antall personer. 

Mer informasjon om arrange-
mentet ligger på hjemmesidene til 
Bamble Turlag og på facebooksid-
en til Kyststien i Bamble.

- Hvis arrangementet slår an, kan 
vi tenke oss å fl ytte arrangementet 
til andre deler av kyststien senere 
år. Det er mange andre fl otte deler 
av den 60 km lange kyststien som 
turlaget ønsker å vise frem for 
Grenlands befolkning, sier Tor 
Suhrke avslutningsvis.

NYTT TURLAG 

KYSTSTIENS 

DAG I BAMBLE 

– 29. MAI 2016

Tåtøy lystgård: Denne gamle lystgården ligger på Tåtøy. Den over to hundre år gamle bygningen ligger vakkert til i fi n 
natur. Gården er i privat eie og eksteriøret og mye av interiøret er intakt. Den 26. juni blir eiendommen rammen rundt 
bursdagsfeiringen.

Stangnes ligger helt ute i havgapet. Det er det eneste friområdet ved havet en kan 
komme med bil. Huset er fredet og eiendommen er statens friområde. Her er 
fl otte svaberg og fi ne strender. Kyststien går langs svabergene like i nærheten. 
Huset er åpent hver helg med salg av kafe og nystekte vafl er.

Kragerø Turistforening (nå Kragerø Turlag) ble 

stiftet i februar 1946. Den gangen het foreningen 

Kragerø og Oppland Turistforening. Kragerøs 

oppland var Tørdal. Det var her det var fi ne forhold 

for skiturer, og det var her kragerøfolk leide seg 

inn i vinterferie og påske. I lovene for foreningen 

het det at minst et styremedlem måtte komme fra 

Tørdal. Slik var det i mange år. Da Gautefall fi kk 

sitt eget turlag, ble “oppland” fjernet fra kragerø-

foreningen. I 2016 ble Kragerø Turistforening 

innlemmet i Telemark Turistforening og byttet navn 

til “Kragerø Turlag”.

For mer informasjon se facebook-

siden til Kyststien i Bamble!

Telemark Turistforening
Kragerø Turlag

TURTIPS!
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FAMILIEÅRET 2016
DEN NORSKE TURISTFORENING SATSER EKSTRA PÅ FAMILIENE GJENNOM DETTE ÅRET.

Turistforeningen ønsker å vise 
fram bredden i familietilbudet 
vårt, og samtidig få ærlige tilbake-
meldinger på hva som fungerer og 
korrigeringer der det er nødven-
dig. Medlemsforeningene har et 
stort og variert tilbud for små og 
store, alt fra trilleturer til topptur-
er for ulike nivåer. 

KOM DEG UT-DAGEN 

4. SEPTEMBER

Kom deg ut-dagen er DNTs 
 nasjonale turdag. Barn og voksne, 
ungdom og eldre, hyperak-
tive friluftslivsentusiaster og 
blide sofagriser, eksperter og 
 nybegynnere - vi har tilbud for alle 
på Kom deg ut-  dagen! I Telemark 
arrangerer vi 12 Kom deg ut- 
dagen arrangement spredt rundt  
i fylket. Denne dagen ønsker vi å 
gi deg en smakebit av friluftslivet, 
forhåpentligvis en smakebit som 
gir mersmak. Tilbudene er gratis 
og åpent for alle. Ta med deg 
familien og bli med du også! 

FAMILIECAMP 

17-18. SEPTEMBER

Telemark Turistforening 
 arrangerer familiecamp på 
 Flekkerhytta på Svanstul. Her blir 
dere tilrettelagt for trivelige dager 
i naturen. Det blir muligheter for 
lån av kanoer, spikking, klatrut-
styr, natursti, skogskino og mye 
mer. Favoritten på fjorårets camp 
var å lage båter til å leke med i 
bekken. Overnatting skjer i eget 
telt, eventuelt kan dere låne av 
turistforeningen. Ta med det dere 
trenger og møt opp på Flekker-
hytta lørdag 17. september! 

Følg med på: 
 telemarkturistforening.no 
for mer informasjon

Allerede nå bidrar over 200 Barnas Turlag over hele landet 
til en rekke gode friluftstilbud, både i nærområdet og på 
fjellet. For å kunne forbedre tilbudet ytterligere sender 
DNT ut fem barnefamilier for å teste tilbudet. De skal ikke 
bare prøve turer og aktiviteter, men også gi ris og ros.

Familiecamp på fl ekkerhytta. Foto: ingvil Olsen Djuvik

©
 2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)

can-am.no

O
MED LANDBRUKSPAKKE

UTLANDER™ 6X6 1000 XT T3 

 ATV TRAKTOR  
GODKJENT FOR VEI  

TRETRINNS SERVOSTYRING
EKSTRA LAVT L-GIR

WARN VINSJ

Fra 111.900,-*

Fra 59.900,-*

OUTLANDER™ T3 PRO 1000 4X4

*Pris er på standardmodell og 

er ekskl. mva og klargjørings-

kostnader.

*Pris er på standardmodell og er 

ekskl. mva og klargjørings kostnader.
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EL-SCOOTER
SOMMERKAMPANJESOMMERKAMPANJE

7.900,-7.900,-

Bøleveien 63B, 3724 Skien • Tlf: 35 52 72 90  
ÅPENT: MANDAG - FREDAG 08.00-16.30 (18) • LØRDAG 09.00-13.00

Se vår nye hjemmeside: www.dekkspesialisten.com

FAST LAVPRIS PÅ VÅRT 

Dekkhotell

Fast 
lavpris på 

dekk hele året!
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NÆRT P
– Jeg kommer fra et lite småbruk 
i Hjartdal og fra ung alder var det 
mye aktivitet og leik som foregikk 
ute. I tillegg har jeg hatt fl inke 
foreldre som har tatt med seg meg 
og mine søsken mye ut på tur. Jeg 
har mange positive opplevelser, 
enten det var i skogholtet eller om 
vi bygde hytter oppe i trær. Jeg 
husker godt vi skulle forsøkte å 
overnatte i denne hytta. Det gikk 
fi nt helt til det skumret til og ble 
skummelt. Da sprang vi hjem. 
Det var starten på et friluftsliv, 
 forteller Løkslid og ler. 

Fylkesordføreren er i dag veldig 
jaktinteressert. Takket være hans 
far som tok han med på sin første 

elgjakt da han var rundt åtte år. 
– Jeg ble helt frelst etter den turen. 
Så hver høst har vært spikret til 
jakt. Enten alene eller med større 
jaktlag. De mest ekstreme årene 
har det blitt jakt hver helg fra 
jaktsesongen starter og helt til jul. 
Det går i storvilt og til nå har jeg 
felt elg, villrein og rådyr. Jeg har 
enda ikke fått felt hjort annet enn 
et uheldig sammenstøt med bilen 
og det teller ikke. 

MEKTIG NATUROPPLEVELSE

Løkslid har hatt mange fi ne 
naturopplevelser med jakt og 
andre  turer. Han har vært ute for 
all slags vær og møtt på naturens 
sterke krefter og raske vær-
forandringer.

– Det var en gang jeg var på reins-
jakt sammen med min  daværende 
sjef. På denne turen fi kk jeg 
 virkelig kjenne på naturens 
 mektighet. Vi reiste på en to 
dagers fjelltur. Når vi ikke møtte 

på reinsdyr etter første dagen, 
valgte sjefen min å reise hjem. 
Jeg ville mer så valgte å bli igjen 
på hytta alene. Den natta ble det 
et vanvittig tordenvær. Når lynet 
slo ned hørte jeg glassene klirret 
i  skapet. Da følte jeg meg liten. I 
den mektige naturen, langt inne 
på snaufjellet i ei lita hytte, alene. 
Det var som Tor med  hammeren, 
 hamret ute. Og de kraftige 
 blinkene som lyste opp sover-
ommet når lynet slo rett over. Det 
skrall. Da kjente jeg hvor mektig 
naturen kan være. Jeg kan ærlig 
innrømme at da var jeg redd. 
Dagen etter var heldigvis uværet 
over. Det var sol og bekkene var 
fulle. I tillegg kom et reinsdyr 
forbi som jeg fi kk felt så det veide 
opp, forklarer Løkslid full 
av innlevelse. 

FORNØYD MED TILBUDET 

Løkslid er vant med gode tilbudet 
i Hjartdal. Det har alltid vært 
fi nt oppkjørte langrennsløper, 

Sven Tore Løkslid er en ung 
fremadstormende fylkes-
ordfører med et hjerte for 
Telemark. Politikeren er 
oppvokst i Hjartdal og fått 
natur og friluftsliv inn med 
morsmelken.

Sven tore løkslid
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PÅ LØKSLID
og i  senere år har det vært fokus 
på sommeraktiviteter gjennom 
prosjektet, Vandreregion. Vandre-
regionen la til rette for universell 
utforming av stier, noe han mener 
er svært viktig slik at alle kan få 
oppleve friluftslivet. 

Nå til dags setter ham stor pris 
på å kunne bryte av med den 
kortreiste friluftslivsaktiviteten i 
hverdagen. Løkslid har registrert 
titoppern, og framhever at dette 
er et av de gode tilbudene. Han 
har rukket å gå på to av toppene 
allerede, på Svanstul og i gul-
setmarka på Fantekjerringkollen 
med fantastisk utsikt mot Norsjø. 

– Det er litt kontrast i forhold 
til Hjartdal, men samtidig syns 
jeg friluftslivstilbudet i grenland 
er veldig godt. Vi har et nært 
friluftsliv og mange kilometer med 
merka løyper. Her kan en reise 
ende opp på kollen eller rett ut 
uten å måtte kjøre for langt. Det 

er nært og det har en verdi som er 
viktig å ta vare på. Bymarka og 
marka grensa har en større verdi 
enn man kanskje klarer å verd-
sette. Og sett fra et politisk ståsted 
er det viktig å ta vare på dette i 
forhold til reguleringsplaner og til 
utvikling av nye boligområdet og 
bydeler. Tilgangen er her og vi ser 
hvor mange som besøker toppene. 
Vi må bare bli enda fl inkere til å 
bruke det. Ha et bevisst forhold 
til det og ta vare på det, fastslår 
fylkesordføreren.  

VIKTIG MED ET GODT FUNDAMENT

Jeg mener det er viktig å starte 
tidlig med friluftsliv. Jeg var heldig 
som hadde foreldre som dro meg 
med ut på tur. Det hadde en stor 
verdi for meg. Det vil også ha det 
for andre i dagens samfunn.

– Min niese på tre år og jeg 
reiste på oppdagelsesferd i sand-
kassa. Det var spennende. Sånne 
enkle ting er med på at barn får 

et forhold til natur og det har 
defi nitivt en verdi. De ser hvordan 
ting henger sammen og ikke 
minst får respekt for naturen som 
man til tider dessverre kan se er 
litt mangelfull. Barn må få en 
forståelse av hvordan alt henger 
sammen, sier han. 

Det ligger mye god læring ved 
å ha et tidlig forhold til naturen 
og friluftsliv. Løkslid oppfordrer 
derfor folk til å reise på opp-
dagelsesferd med forstørrelsesglass 
og bøtte framfor å sitte inne 
på ipaden. 

STOLT TELEMARKING 

Uten frivilligheten hadde Norge 
stoppet tvert. Slik er det også med 
det frivillige friluftslivet. Løkslid 
er klar i sin tale. Han er ydmyk og 
føler seg svært takknemlig for den 
innsatsen som blir lagt ned. 

– Frivilligheten i friluftslivet er 
uvurderlig. Jeg har lyst til å takke 

alle frivillige som står på for 
at jeg og andre skal få oppleve 
friluftslivet. Jeg er stolt av å være 
telemarking og stolt av det frilufts-
livet vi har i Telemark Jeg blir 
ydmyk av å se så mange frivillige 
som bruker fritiden sin på dette. 
 Samtidig tror jeg det gir de fri-
villige noe. Det er en fi n ting å 
tenke på at de som jobber frivillig 
gjør det for andre. Mange høster 
godt av det, men jeg tror det også 
gir dem en verdi, forklarer Løkslid 
med en varm glød i øynene. 

FRA FJORD TIL FJELL

Vi har fantastiske steder langs 
fjord og helt til fjell. Med kort 
reisevei mellom gjør det Telemark 
helt unikt. – Vi skal lete lenge 
for å fi nne et fylke som har den 
skjærgården, vi har den perlen i 
Kragerø. Herfra kan man sette 
seg i bilen og kjøre tre timer så er 
man på Gaustatoppen 1883 moh. 
og ser 1/6 del av landet. Det er 

Telemark. Jeg er stolt av det og 
vi har all grunn til å være stolt av 
fylket vårt. 

Det er dette som må bevares. 
Mulighetene. Tilbudet.  Fri luftsliv 
må bli prioritert, enten det er i 
form av arealforvaltning eller 
støtte og det er Løkslid enig i 
og sier det også er viktig for det 
politiske. At det er signaturer. 
 Arbeiderpartiet har et slagord om 
at alle skal med, og fylkesord-
føreren påstår at det er tverr-
politisk mening. Han mener alle 
må være tydeligere på det i tiden 
framover. Utfordre hverandre på 
at alle har rett på et friluftsliv, 
og legge til rette for universell 
utforming.  – Vi har vært veldig 
tydelig på dette lenge. Det er en 
tverrpolitisk enighet rundt dette 
og vi må bli mer bevist på det. Det 
er fort gjort å se seg blind på det, 
derfor er det viktig å ha frivillige 
organisasjoner som tydeliggjør 
denne verdien, avslutter Løkslid.
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STYRET I TELEMARK TURISTFORENING 

KAJ EGGESVIK: 

Telemark Turistforening er en fi n forening 
som har en god og fi n formålsparagraf som 
inspirerer til et positivt friluftsliv. Det er 
mange gode, aktive medlemmer som ned-
legger et stort stykke arbeid som samtidig gir 
et godt sosialt nettverk.

TRINE BJØRNTVEDT: 

Fellesskap med andre med samme glede av, 
og interesse for natur og friluft. Ønske om 
å være med og tilrettelegge for, og inspirere 
andre til å oppdage gleden og helsen i det 
enkle friluftsliv.

TOR SUHRKE: 

Jeg har alltid vært glad i å være ute i 
 naturen, og synes det er meningsfullt å 
bruke tid på frivillig arbeid som legger 
til rette for naturopplevelser og helse -
bringende mosjon.

TORILL SOLHEIM: 

Gjennom fl ere år har jeg hatt mange fl otte 
turer fra hytte til hytte rundt i Norge og da 
har jeg erfart hvor fantastisk heldige vi er 
som har en forening som DNT. Jeg synes 
derfor det er moro og interessant å bli mer 
kjent med foreningen «innenfra» og kunne 
bidra litt lokalt i TTF fordi jeg ønsker at 
enda fl ere skal få anledning til å oppleve 
gleden ved de opplevelsene og aktivitetene 
som Telemark Turistforening står for.

MORTEN NÆSS: 

I hele mitt lange, yrkesaktive liv har jeg 
stått midt i samfunnsutviklingen og på 
fritida dyrket friluftsinteresser på sjø og 
fjell. Dette hadde jeg lyst til å fortsette med 
som  pensjonist. Turistforeningen gir meg 
mulighet til å støtte opp om en av sam-
funnets prioriterte satsingsområder, inn-
byggernes psykiske og fysiske helse, samtidig 
som bringer friluftsinteressen min inn i mer 
organiserte og sosiale former

THOR KAMFJORD: 

Telemark er et fantastisk fylke, der vi kan 
få utrolige opplevelser gjennom et variert 
og aktivt friluftsliv. For meg så gir dette 
aktivitet og livskvalitet som jeg har utrolig 
stor glede av hele året. Jeg håper å kunne 
bidra til at enda fl ere blir med og deler disse 
opplevelsene, og oppdager nye sider ved 
friluftslivet sammen med familie og venner.

RINE GRINILIA: 

Telemark Turistforening gjør en viktig 
jobb med tanke på å få fl est mulig ut på 
tur, og er med på å øke både interessen og 
kunnskapen om natur og friluftsliv. Flotte 
frivillige gjør en imponerende innsats og 
legger både til rette, samt inspirerer andre 
til å engasjere seg.

Alle styremed-

lemmene i  Telemark 

fi kk samme spørsmål: 

«Hvorfor  engasjerer 

du deg i Telemark 

Turistforening?» og de 

har alle klar mening.

• Brosjyrer / DM
• Tidsskrift
• Program
• Foldere
• Årsrapporter
• Aviser
• Annonser
• Flash-bannere
• Plakater
• Messemateriell
• Kursmateriell
• Tekstforfatter
• Wordpress

Petit Grafisk AS kan hjelpe deg med:

Kjørbekkdalen 13b

Postboks 2544 Kjørbekk

3702 Skien 

www.petit-grafisk.no

Det koster ingenting å ta en prat med oss!

DET ER VIKTIG Å VÆRE SYNLIG!
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To dager i uka har NAV-brukere 
arbeidspraksis i stiryddings-
tiltaket både i Skien og Drangedal 
kommune hvor de kort fortalt 
vedlikeholder og rydder turstier i 
lokalområdene. Det er stort fokus 
på å skape gode turmuligheter der 
hvor folk bor eller i til knytning til 
barnehager, skoler osv.  Prosjektet 
tok form våren 2015 og har 
siden da fått mange positive 
tilbakemeldinger fra deltakere 
og samarbeid spartnere. Det har 
blitt lagt ned mye arbeid siden 
 prosjektet starta opp og under kan 
du se en oversikt over noe av det 
som er blitt gjort så langt:

Trollmyra barnehage i Skien har 
fått skilta og merka turstier i 
 skogen rundt barnehagen og har 
fått bygget en «bukkene bruse 
bro». I Drangedal har Braknesheia 
blitt rydda og skilta samtidig som 
området rundt bygdetunet har blitt 
rusta opp, Himmelrike i Gaute-
fall har fått nye  klopper,  stier og 
veier har blitt gått opp med GPS i 
forbindelse med utvikling av nye 

turkart og mange mil turstier har 
blitt rydda og vedlikeholdt til sam-
men i de to kommunene.

STIRYDDING GJØR FOLK SPREKE, 

ENGASJERTE OG GLADE

Stiryddinga er fysisk arbeid som 
gir supre muligheter til å holde 
seg i aktivitet eller å komme seg i 
form samtidig som det er sosialt og 
meningsfylt. Gjennom å ha praksis 
i På nye stier, utretter NAV-bruk-
erne et veldig viktig arbeid med 
å tilrettelegge for at enda fl er 
får muligheten til å gå på tur i 
nærmiljøet. Bedre turmuligheter 
nær beboelsesområder, barne hager, 
skoler osv. gir andre muligheten til 
å bruke naturen til mer aktivitet i 
hver dagen. Samtidig er det viktig å 
nevne at Telemark Turistforening 
har mange fl inke frivillige rundt i de 
ulike turlagene som bidrar med en 
fantastisk innsats på dugnader og 
som både rydder og vedlikeholde 
turstier rundt om i fylket. Derfor er 
samarbeidet mellom løypekoordi-
nator i Telemark Turistforening Ås-
mund Myhre og leder for Gautefall 
turlag Kjell Peder Haugene veldig 
viktig for prosjektet for å fordele 
arbeidet på en god måte.

Mestring og å bety noe for andre 
er viktig for folk og jeg (les: 
 undertegnede) tror at kombin-
asjonen mellom det og fysisk 
aktivitet kan styrke NAV- brukerne 
på deres vei mot jobb eller 
utdanning. Det er også viktig for 
oss i Telemark Turistforening 
å formidle en glede ved å være 
fysisk aktiv i naturen og at det å 
komme seg ut skal oppleves som 
noe positivt. Også håper jeg jo at 
det gir mersmak til å dra på tur 
enten på egenhånd eller gjennom å 
delta på turer og aktiviteter i regi 
av Telemark Turistforening.

FORSKNING PÅ PROSJEKTET

Det er opprettet et samarbeid 
mellom Telemark Turistforening, 
Telemarksforskning, Høgskolen i 
Sørøst-Norge og NAV Telemark 
om et kvalifi seringsprosjekt. 
Her ønsker vi å se nærmere på 
betydningen naturen har på unge 
arbeidsledige og betydningen 
av veilederens kompetanse. Vi 
ønsker også å se på hvordan 
Telemark Turistforening og 
NAV- Telemark på best mulig 
måte kan følge opp utviklin-
gen av en samhandlingsmodell 
som kan ha overføringsverdi til 
andre  kommuner. Det blir veldig 
 spennende å se resultatene når den 
tid kommer.

STØTTESPILLERE

Som en av Den Norske Turist-
forenings medlems organisasjoner 
og landets største frivillige 
 organisasjon er prosjekter i 
Telemark Turistforening avhengig 
av støtte og midler for å få til det 

 arbeidet vi gjør. Heldigvis er det 
fl ere enn oss som har trua på dette 
prosjektet! Takket være midler fra 
Extrastiftelsen, Helse direktoratet, 
Sparebankstiftelsen DNB og 
Telemark Fylkeskommune og 

Skien Kommune som både er 
 samarbeidspartnere og støtte-
spillere kan vi få til det vi trur på. 
Tusen takk alle sammen, vi gleder 
oss til fortsettelsen!

PÅ NYE STIER
– et samarbeid mellom Telemark Turistforening og NAV- Telemark
Meningsfull aktivitet, bedre helse, mestring, trygghet, 
respekt og verdsetting er viktige stikkord for folke-
helseprosjektet På nye stier. Prosjektet, som er en 
 nasjonal pilot, har som mål å skape aktivitet hos unge 
som står utenfor jobb eller utdanning og som kan stå i 
fare for å bli fysisk og sosialt inaktive i jobbsøkingsfasen. 
I et stiryddingstiltak får unge arbeidssøkende muligheten 
til å ha arbeidspraksis i Telemark Turistforening gjennom 
samarbeidet med NAV-Telemark.

Tekst og foto: Marlin Nordhus, 
 prosjektleder
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Barnas Turlag er turistforeningens tilbud 
til barn fra 0 til 12 år og deres familier. Vi 
ønsker å få deg med på turer og arrange-
menter for å vise mangfoldet i det å bruke 
naturen. Det er ikke alltid nødvendig å 
gå så langt! Noen ganger fi nnes de mest 
 spennende opplevelsene i vårt nærmiljø.  

GØY Å VÆRE UTE

Det er gøy å komme ut i skog og mark, 
 treffe lemen på fjellet, utforske vann, sjø 
med dyreliv og få sand mellom tærne. 
Ingenting smaker bedre enn selvplukkede, 

nyrørte bær på brødskiva eller panne-
kaka. Hva med å oppleve spenningen med 
å være på tur i mørket eller å krype ned i 
soveposen i en lavvo eller en hytte etter en 
innholdsrik dag?

BLI MED PÅ TUR! 

Ta gjerne med besteforeldre, tanter og 
onkler, eller nabobarna. Vi arrangerer turer 
med ulikt innhold og varighet, fra trilleturer 
for hjemmeværende til fl ere dagers fjell leir 
med overnatting i lavvo. Sjekk programmet 
og fi nn en tur som passer for dere.

Barnas Turlag Porsgrunn med store og små til 
Årdalsåsen. Foto: Rebekka L. Øvre-Eide

TURTIPS!

11.6 - Klatredag ved Ambervann Påmelding
Lørdag 11. juni kan du bli med Barnas Turlag 

Bamble på klatredag ved Ambervann 

villmakrsleir. 

Oppmøte i Surtebogen kl 12 for avreise til 
Ambervann Villmarksleir. 
Det blir fjellklatring for barna  med fullt 
sikkerhetsutstyr samt diverse aktiviteter.
Det blir mulig å lage pinnebrød for barna. 
Grillen er varm og så ta med egen grillmat.
Deltageravgift pr barn er kr 100 og med 
påmeldingsfrist 4. juni.

12.6 – Skogstur på Stoklandheia
Søndag 12. juni arrangerer Barnas Turlag Bø 

skogstur på Stoklandheia. 

Vi tar turen til Gamlestulfjellet på Stokland-
heia. Fra traktorvegen følger vi koselig 
sti et par km oppover i skogen og ender 
på småkupert berg med krokete furu. 
 Terrenget innbyr til lek og moro med 
 utprøving av alle sanser for barn og voksne 
i alle aldre. Ta med mat og drikke. 
Turledere: Marte Berdahl (976 80 709) og 
Brita Rønning Iversen
Oppmøte: Tømmerlegga ved Røisland 
(v/ infotavle), kl. 11:00

4.9 – Kom deg ut dagen i Kviteseid
Kom deg ut dagen er en nasjonal turdag. 
I Telemark har vi 12 arrangement denne 
 dagen spredt rundt i fylket. Dagen er åpen 
for alle, her blir det lek og moro for 
hele familien.

15.9 – Fisketur til Raubern 
Lyst til å prøve fi skelykken? Torsdag 15. 

september arrangerer Barnas Turlag Siljan 

fi sketur til Raubern. 

 Vi lager til med bål og grilling ved vannet. 
Oppmøte kl. 17.00 ved bussholdeplassen 
ved Kirken.

2.10 - Leik og lær  
Søndag 2. oktober arrangerer Barnas Turlag 

Kviteseid og Barnas Turlag Seljord tur 

til Eventyrøy i Seljord. Her blir det gøy for 
hele familien. 
Oppmøte Eventyrøy kl. 13.00

16.10 – Pinnebrødtur til Årdalsåsen 
Barnas Turlag Porsgrunn inviterer til pinne-

brødtur søndag 16. oktober kl. 11.30. 

Vi møtes ved Movegen på Moheim. Derfra 
følger vi merket sti under jernbanen og 
videre via Hegnamyr til Årdalsåsen 258 
moh. På toppen er det en fi n gamme og her 
skal vi steke pinnebrød. Ta med kniv til å 
spikke pinne! Barnas Turlag har med deig. 
Ta også med egen mat og husk varm drikke 
i termosen. Gratis arrangement. 

21.10 - Pannekaketur på Bygdetunet 
Barnas turlag Gautefall gjentar  wsuksessen 
fra tidligere år og inviterer barna 
på steiking av pannekaker på bål og mørke-
orientering med hodelykt. Ta med hodelykt 

og møt opp kl. 18.00 på bygdetunet. 

Turleder: Berit Vrålstad Hauge, 
tlf.: 922 90 146.

6.11 - Klatredag i Kviteseidhallen 
Søndag 6. november arrangerer Barnas 

Turlag Seljord og Barnas Turlag Kviteseid 

klatredag i Kviteseidhallen. 

Medlemmer gratis, 100 kr for 
 andre.  Oppmøte Kviteseidhallen kl. 13.00

UTVALGTE BARNAS TURLAG TURER

SMÅ BARN, STORE 
NATURGLEDER

Fiskedag med Barnas Turlag 
Siljan. Foto: Sissel Mogård

Klatring med barnas turlag bamble Foto: Ivar Vatle

En stolt Hauk. Foto: Sissel Mogård

Moflatv. 38, 3733 Skien, Tlf: 35 54 10 00
www.skienfritidspark.no

ALLTID NOE Å FINNE PÅ! Aktivitet 

i alle former og slag,

Skien fritidspark er 

åpen hver 

eneste dag!

KLATRING TENNIS MINIGOLF FRISBEEGOLF OVERNATTINGBADING

FOR OPPDATERTE 
PRISER OG ÅPNINGSTIDER 

- SE VÅRE NETTSIDER!
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I SMÅ SKO FRA KALHOVD TIL MOGEN
Jeg heter Syver, og er tre år. I 
fjor sommer var jeg på hytte til 
hytte-tur på Hardangervidda med 
 mamma, pappa og hunden vår, 
Ulla. Jeg syntes det var kjempe-
fi nt å ha så mye tid sammen med 
foreldrene mine på fjellet. 

Turen starta veldig bra, vi kjørte 
buss fra Rjukan til Kalhovd. På 
Kalhovd Turisthytte fi kk vi et 
eget rom med kule køyesenger. 
Jeg hadde selvsagt lyst til å ligge 
øverst, men mamma mente at det 
ikke var så lurt. Denne kvelden 

spiste vi middag i den stor hytta. 
Det tok skikkelig lang tid, for de 
voksne skulle kose seg så lenge 
med maten. Heldigvis var det 
noen lekekamerater der, og mange 
leker i stua. Utenfor hytta møtte 
vi en ekte Mikkel Rev som pleide 

å komme innom hver dag. Reven 
kom så nær at jeg nesten kunne ta 
på ham, det var kult. 

Neste morgen sto vi tidlig opp 
for å pakke sekken, og begynte 
å gå. Jeg fi kk lov til å sitte mye i 
bæremeisen. Herfra var det super 
utsikt, men det beste var pausene 
som vi hadde hver time. Her i 
naturen var det jo fullt av store 
steiner som fungerte perfekt som 
klatrestativ og lekebiler. 

Når vi kom fram til Stordalsbu, 
var det godt å springe litt igjen. 
Mamma lagde middag til oss, og 
det smakte deilig etter en lang dag 
på fjellet. Denne kvelden sovna 
jeg tidlig til knitring fra vedov-
nen, med mamma og pappa sine 
 stemmer i bakgrunnen. 

Dag nummer tre skulle vi til 
Mogen. Fortsatt var det varmt og 
fi nt vær, men det rare var at selv 
om det var midt på sommeren, lå 
det mye snø rundt omkring. Vi 
fulgte stien og kom til en veldig 
spennende hengebro, og jeg er helt 
sikker på at jeg så et troll da vi 

trippet over. Ved et stort vann tok 
vi en lang pause, her var det masse 
steiner jeg kunne kaste i vannet. 
Jammen hadde ikke pappa en liten 
sjokoladebit på lur også.

Til slutt så vi Mogen i det fjerne. 
Vi gikk nedover og nedover, 
gjennom den varme skogen. Vel 
fremme var vi skrubbsultne, så 
det var fl aks at de lagde pizza til 
oss. Jeg trodde ikke det var mulig 
å få pizza så langt inne på fjellet. 
Her på Mogen var det fi nt å løpe 
rundt, og mange ting å se på, 
som en foss og hytter med gress 
på taket. 

Jeg gledet meg mest til den siste 
dagen. Da visste jeg vi skulle kjøre 
båt på Møssvatn. Den store båten 
var hvit og rød, og gikk kjempe-
fort. Vel framme på Skinnarbu 
fant vi bilen og turen var over for 
denne gang. Jeg kan nesten ikke 
vente på neste sommertur sammen 
med mamma og pappa, de har 
lovet meg teltur på fjellet. 

Turhilsen fra Syver

1. Planlegg sammen med barna. Da blir turen kjekkere. 

2. Sett av tid til undring. En ny verden utfolder seg. 

3. Gå ut i dårlig vær. Det blir det gode minner av. 

4. Lek. Du er voksen og har lov til det. 

5. Ikke snu med en gang. Barn klarer mer enn du tror. 

6. Ha alltid med ekstra bensin til barna. Motorstopp kan forekomme. 

7. Lukt på mose. Bruk alle sansene når dere er ute.

8. Førstehjelpsutstyr, varme klær og nok mat og drikke hører alltid med. 

9. Få hjelp underveis. Barn liker å bidra og være til nytte. 

10. Mål suksess i antall timer ute, og ikke antall kilometer. 

11. Endre kurs hvis nødvendig. Turen går ikke alltid som planalt

12. Tenk stort. På turer unnfanges gjerne store drømmer. 

13. Skryt oppriktig av barna. Da går de lenger. 

14. Ta pauser underveis. Og vips, så er pågangsmotet tilbake. 

15. Utforsk. Ned på knærne. Tett på. 

16. Tenk sikkerhet. Er du i tvil, så er du ikke i tvil. Sikkerhet kommer alltid først. 

17. Ta bilder. Da forlenger du opplevelsene i etterkant. 

18. Finn en ny tur og skap nye minner.

Det har blitt mange medieoppslag etter de nye og reviderte fjellvettreglene. Vi 

ferdes mer ute i naturen, og vi bruker den på stadig fl ere ulike måter. Fjellvettre-

glene hjelper deg å planlegge og gjennomføre en fantastisk tur - som også er trygg. 

Barn elsker å være ute i naturen, så her får du servert barnefjellvettreglene for den 

perfekte turen med familien. 

D t h blitt di l tt d id t fj ll tt l Vi

BARNEFJELLVETTREGLENEBARNEFJELLVETTREGLENE

Tekst: André Marton Pedersen
Foto: Marius Dalseg Sætre

Ønsker du å ta en tilsvarende tur sammen med 

din familie? Gå inn på UT.no, her fi nner du 

mange fl otte turforslag for korte og lengre turer.

Foto: Ken-Erik Larsen

Syver sammmen med turkameraten Ulla 
Foto: Ingvil O. Djuvik

Reven på Kalhovd. Foto: Elin Forseraas

Foto: Ingvil O. Djuvik

Foto: Ingvil O. Djuvik
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HARRY BRENNER FOR TELEMARK 

For Bjørn Harry er Porsgrunn og 
Telemark hjemme. Tilhørighet 
han føler til plassen der han bor 
og kommer fra er blitt sterkere og 
sterkere med årene. - Jeg legger 
ofte ut bilder fra mine mange turer 
på sosiale medier. Som journalist i 
Varden har jeg verdens beste jobb. 
Den bringer meg rundt i fylket, 
der jeg møter verdens fi neste folk 
på de fi neste stedene.

Under bildene fra Telemark 
skriver han «Det er Telemark». 
I slutten av januar lagde han en 
egen side på Facebook. Naturlig 
nok heter den “Det er Telemark”. 
I dag har han rundt 5.000  følgere. 
Folk trykker liker, kommenterer, 
deler og er fl inke til å sende inn 
sine egne bilder. Bjørn Harry er 
glad for det sterke engasjementet 
fra folk. - Jeg mener at dette viser 
at folk setter pris på en raus side 
der framsnakking er fokus. Jeg 
skal aldri slutte å framsnakke og 
brenne for Telemark, sier han.

IKKE SETT SEG TILBAKE

I vinter sto han opp hjemme i 
Porsgrunn klokken fi re på natta 
for å rekke fram til Gaustablikk 
før sola sto opp. Samboeren In-
gerid ble ikke overrasket da klok-
ka ringte midt på natta. Målet var 
å fange Gaustatoppen i blåtimen. 
I fjor sommer mente han at den 
gamle utedassen på Nordvollen 
langs Kvenna på Hardangerviddas 
ytterkant var et godt motiv. Han 
har kun ett mål. At alle skal bli så 
glad i Telemark som han er. 

- I mange år var jeg borte fra 
friluftslivet. Jeg trodde og mente 
at lykken i livet var storbyer. Så 
feil kan man ta. For en tre års tid 

siden gjenoppdaget jeg gleden ved 
å komme meg ut i skauen og opp 
på fjellet, sier Bjørn Harry. Siden 
har han ikke sett seg tilbake.

ETT GODT ØYE FOR TELEMARK

Bjørn Harry begynte gradvis å 
miste synet i 2008. I tillegg ble 
han veldig hoven,  og høsten 2009 
dro han til en plastisk kirurg for 
å fjerne posen under øyet. Legen 
ville først vite hvorfor han var 
hoven, og sendte han til MR og 
CT. Undersøkelsene viste at han 
hadde en svulst på hjernen. - Jeg 
gikk en måned uten å vite om den 
var godartet eller ondartet, og var 
ganske stressa og engstelig, fortell-
er Bjørn Harry. Heldigvis var den 
godartet. I desember 2009 fjernet 
de mesteparten av svulsten på Rik-
shospitalet. I april 2011 enda mer. 
I oktober i fjor ble øyet fjernet og 
hodepinen han har slitt med daglig 
i seks år er mer eller mindre borte.
Han mangler synet på det ene øyet 
- Bjørn Harry har ett godt øye for 
Telemark.
 
TURFAVORITTER 

Det er spesielt en plass i Telemark 
han har et spesielt sterkt forhold 
til. Det er Gaustatoppen.
Bjørn Harry forteller om den 
første turen til Gaustablikk i 1988 
og merkene på de frostbelagte 
vindusrutene på hytta familien 
leide. - Det var merker etter nesa 
mi fra jeg sto og beundret den 
majestetiske Gaustatoppen. 
For Bjørn Harry var det kjærlighet 
ved første gaustablikk. Den fl otte 
toppen slår han nesten overende i 
all sin prakt.

- Det er et eller annet med dette 
fylket som rører ved noen strenger 

i meg. Mye skyldes den fl otte og 
mangfoldige naturen vi har. Alt fra 
skjærgården til fjellet. 

Men det Bjørn Harry føler sterkest 
for er fjellet. Friheten og stillheten 
han fi nner på vidda er det fi nt lite 
som slår.
- Da jeg var yngre var jeg alltid på 
tur med foreldrene mine, og den 
første hytte-til-hytte-turen gikk fra 
Kalhovd til Mogen sammen med 
mamma og en kamerat av meg da 
jeg var 15 år gammel. 

Det fi neste Bjørn Harry vet er å 
se vann som renner og bål som 
brenner. Det gir han ro i sjela. Han 
mener leger bør se på muligheten 
for å gi stillhet på blå resept.
- Skal heller ikke glemme Rjukan. 
Jeg vet ikke helt hva, men byen mel-
lom Gaustatoppen og Hardanger-
vidda slutter aldri å fascinere meg. 
Industrihistorien, krigshistorien, de 
mange fl otte bygningene, den fl otte 
naturen, Krossobanen. Nærheten til 
fjellet, sier Bjørn Harry.

Han mener også han har funnet 
verdens fi neste leirplass. - Når 

du går fra Stordalsbu til Mogen 
kommer du etter hvert til Vrås-
jåen. Før du krysser Sletteåi over 
hengebrua, knekker du av stien og 
går ut på odden mot vannet. Slå 
opp teltet, legg deg i lyngen, lag 
deg noe god mat, drikk vannet fra 
elva og  se sola gå ned bak fjella 
i nasjonalparkriket. Akkurat der 

kunne verden godt ha stoppet litt 
opp. Til sommeren planlegger 
han nye turer i fylket. Han mener 
at telemarkinger må være rause. 
Både på egnes og andres vegne. 
Uten raushet står vi stille. 

Det er Bjørn Harry. 
Det er Telemark.

Bjørn Harry Schønhaug (42) er Varden-journalisten som 
nærmest er blitt en ambassadør for Telemark. Med sitt bren-
nende engasjement for Telemark, reiser han rundt i fylkets 
kriker og kroker med kamera på jakt etter bilder som viser 
fram det fl otte fylket vårt. I januar laget han Facebook-siden 
«Det er Telemark», som allerede har 5.000 følgere.

Svigerforeldre og nevø på tur i skogen ved Øvrestul i Notodden. - Det er veldig 
gøy å være på tur med disse fi ne folka, og bildet viser hvor viktig det er å gi 
videre gode friluftstradisjoner på tvers av generasjoner, sier Bjørn Harry.

Digeråi renner fra Sjåvatn i Hjartdal, gjennom fjellskogen i grenseområdet mellom Notodden, Hjartdal og Tinn og ut i 
Tinnsjøen. Vann som renner og bål som brenner er to av de fi neste tinga Bjørn Harry vet om. Det gir ro.

Bildet av Bjørn Harry er tatt ved Heddersvatn da han og svogeren gikk rundt Gaustatoppen seinsommeren 2015. - Første gang jeg 
så Gaustatoppen som jeg husker, var da jeg var 14 år gammel. Det var kjærlighet ved første Gaustablikk, sier han.

De røde t’ene til turistforeninga viser ikke bare vei, de gir 
turgåere trygghets til fjells. Alle foto: Bjørn Harry Schønhaug.

I vinter skulle Bjørn Harry til Rjukan på reportasjeoppdrag. Det 
var meldt kaldt, klart og fi nt vær, og derfor sto han opp midt på 
natta for å fange Gaustatoppen i blåtimen. Halvannen time på 
morgenkvisten i 15 minus var verdt ventingen. Dette er også det 
bildet han uten sammenlikning har fått fl est tilbakemeldinger på 
Det er Telemark-siden. Det er likt 2.000 ganger, delt 100 ganger 
og kommentert av 90. 
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Senere var det Sindre og jeg som 
holdt kåseri om Rubenstur – en 
årlig ukestur på Hardangervid-
da for personer med bevegelse-
hemninger. Lars Martin kom bort 
til meg etter kåseriet og vi hadde 
en lang, koselig prat om turmål 
for folk med ulike funksjons-
nedsettelser. 

Tidligere i år ringte Lars Martin 
meg og spurte om jeg ville være 
med gutta som motivator på en 
skiekspedisjon i Jotunheimen. 
Nei svarte jeg tre ganger. Å ligge 
ute på vinteren er ikke bra for 
 spastisiteten min. Men Lars  Martin 
ga seg ikke, og med sin gode 
overtalsevne fortalte han meg at 
turen skulle være i april, det ville 
være varmere i været og vi skulle 
bli sponset med godt utstyr. Et godt 
team med gode hjelpere, ekspedis-
jonsleder og lege sto klart, så alt 
var i trygge  rammer hvis noe skulle 
gå galt! 

Jeg tenkte på det et par dager og 
sendte Lars Martin melding om 
at jeg ville være med gutta på tur! 
Han ble veldig glad, og planleg-
gingen av turen var i full gang. Vi 
hadde en fi n treningshelg i Asker 
hvor vi ble kjent med 
alle sammen. 

Onsdag 6. april satte jeg kursen 
mot Asker, en solfylt morgen med 
positive tanker. Vel framme hos 
Lars Martin møtte jeg hjelperne 
Henrik, Kristoffer og Simen. Lars 
Martin spretter opp og holder 
rundt meg, og sier høyt: «gleder 
meg til tur!». Det var rørende. 

Kristoffer, Henrik og jeg setter oss i 
bilen og kjører i forveien mot Tyin. 

I bilen er humøret på topp. Vi 
gleder oss til turen, og praten går 
som en foss hos alle tre med mange 
gode historier. 

På Tyin møter vi hundes pann-
teamet Søberg, som tar oss godt i 
mot. Vi hilser på alle hundene og 
jeg faller for hunden Kevin Spacy. 
En av hundene til Lars Monsen, 
han knurret når han var glad! 

Vi er i gang og setter opp teltene i 
kald vind, klare for å ta første natt 
ute i det fri. Da resten av gjengen 
kommer sitter jeg og tenker på hva 
i all verden jeg har meldt meg på. 
Vi rigger oss til inne i teltene i en 
varm sovepose og det tok ikke lang 
tid før søvnen tok oss alle. 

Torsdag morgen disket hjelperne 
opp med havregryn til gruppa. En 
energifylt frokost som skulle gi oss 
krefter utover dagens skitur. Jeg 
kjente på kroppen at starten av 
turen ville bli tøff! Positive tanker 
måtte til, og jeg gledet meg over 
fjellrypa jeg hadde hørt om natten. 
Da fi kk jeg krefter og glede til å 
spenne på meg skia og ta på 
meg ryggsekken. 

Turen bar over til Tyinvannet hvor 
hundespann-teamet tok med seg 
første gruppe over vannet. Jeg 
ville gå på ski de første timene 
for å få kroppen i gang. Vakker 
natur møtte oss og skia føyk av 
gårde som en rakett. Det er en stor 
glede når bevegelse løsner spastisk 
muskulatur og du blir gira av å 
bruke kroppen i fl ott natur. Etter to 
kilometer kom hundespannet oss i 
møte og tok oss med til andre siden 
av Tyinfjorden. Vi tok en god rast 
og litt påfyll av sjokolade. Så gikk 

hele gjengen på ski til en vikingleir 
som ble brukt i et TV Norge-pro-
gram for noen år siden. Vi må ha 
vært de tøffeste vikingene som har 
tatt leiren i bruk. Det var gøy å se 
mestringsglede hos Simen, Mads 
og Ola. Vi slo opp teltene, laget oss 
god real turmat-middag og koste 
oss i solen. Da kvelden kom fant 
jeg ut at jeg ville ligge ute under 
åpen himmel. Folket sa at jeg var 
gal, men det var jo bare meldt 
minus syv grader.

Fredag våknet jeg til en fi n solop-
pgang over vakre Jotunheimen. Et-
ter hvert våknet det til liv i teltene, 
og alle var i godt humør og klare 
for en ny dag med nye utfordringer. 
Etter nok en havregrynfrokost pa-
kket vi teltene og turen bar videre 
på ski. Solen skinte og mestring 
og glede lyste i ansiktene på oss 
alle, nok en dag med påskevær. Vi 
fant ut at Gud var norsk på denne 
ekspedisjonen, hjelperne hjalp oss 
godt underveis etter som vi falt i 
bakkene. Jeg kjente at det å gå på 
fjellski uten skispor var mye tyngre 
enn jeg hadde forventet, men å 
presse  kroppen i grenseland er 
viktig for å øke grensene til neste 
grense sprengende tur. Etter to 
kilometer og noen høydemeter fant 
Lars Martin og resten av teamet 
ut at vi måtte legge om ruta. Vi slo 
leir oppå en fi n topp med nyde-
lig 360 graders utsikt over vakre 
 Jotunheimen. 

Senere på ettermiddagen kom hun-
despannteamet på besøk, vi satt i 
solen og nøyt livet. Mattis og Lars 
Martin ville ut og fi nne en topptur 
til lørdagen. Etter en lang stund i 
solen, kriblet det i beina mine. Jeg 
så en liten fjelltopp som jeg hadde 
lyst å bestige alene. Det tok ikke 
lange tiden før skia var på føttene, 
og Henrik ropte «ikke å gå for 
langt»! Å gå sidelengst oppover og 
føle styrke i beina og kroppen var 
en herlig glede! Det siste stykket 
krabbet jeg oppover på føttene. 
Vel framme på toppen var det en 
fantastisk utsikt og jeg ropte ut 
et gledeshyl! «Jaa!» Mestring og 
glede er viktig for alle mennesker! 
Vel nede i leiren igjen hjalp Henrik 
meg med utstrekking av kroppen. 
Kvelden kom og vi krøp inn i 

teltene og fant sove posene. En topp 
stemning etter nok en fantastisk 
dag i fjellheimen!

Lørdag morgen våknet vi til den 
blide stemmen til Manuel (legen); 
«solen skinner for oss i dag også»! 
Smilet til Ola, Simen og Mads gikk 
fra øre til øre. «Vi er klare for en 
fi n topptur i dag», svarte den blide 
gjengen. Jeg lå i sove posen og var 
bekymret for  kroppens tilstand – 
hofta hadde vært vond hele natten. 
Så kom positive tanker til; dette 
får vi til sammen som et team. Vi 
spiste frokost og nøyt solen som 
steg høyere og høyere på himmelen 
under den fi ne morgenstunden. 

Så satte vi kursen for en topptur. 
En blid gjeng gledet seg til å nå 
toppen. Det var en stor glede 
å se Mads, Simen og Ola rant 
 nedover bakkene med godt humør! 
Høydemeter etter høydemeter la vi 
bak oss. Vi oppmuntret hverandre 
alle sammen, både deltakere og 
hjelpere. På veg mot toppen  merket 
jeg at hofta mi verket godt! Jeg 
presset og presset kroppen langt 
over grensen, og rett før vi nådde 
toppen knakk jeg sammen både 
psykisk og fysisk. Hjelperne kom 
meg til unnsetning, mens Ola, 
Simen og Mads heiet meg videre. 
Vi kom opp! 

Vel oppe alle sammen tok vi 
seiersbilder og hadde påfyll av 
sjokolade og drikke. Det var 
fantastisk fi n utsikt på toppen – vi 
så Falketind og vakre fjellryper 
som fl øy opp rett bortenfor oss. 
Det var et vakkert skue og jeg 
følte en stor takknemlighet av å 
være så heldig å kunne få oppleve 
en slik stor mestring! På grunn av 
min utmattelse ble legen og Lars 
Martin enige om at jeg måtte kjøre 
snowraser ned de første bakkene. 
Det var en god måte å få meg trygt 
ned. Barnet i meg kom fort fram 
nedover bakkene – det gikk råfort 
og gøy var det!

Nede på fl atene spente vi alle på 
oss skiene. Det var en stor glede å 
kunne mestre resten av bakkene 
med legen ved min side. Jeg er 
sikker på at gledesropene ble hørt 
over hele Jotunheimen! 

Vel framme på vårt siste leirst-
ed ble teltene satt opp. Vi lagde 
oss middag og brukte resten av 
ettermiddagen til å nyte solen i den 
vakre fjellheimen. Kvelden kom og 
vi krøp inn i teltene der «skravla» 
gikk videre på oss alle sammen. 
Vi gledet oss over noen fi ne dager 
i Jotunheimen. Senere på kvelden 
rigget Lars Martin opp kino i 
teltet. Jeg våknet av at alle satt og 
så på Ut i naturen. Svimmel og ør 
etter smertestillene legen hadde gitt 
meg, så var drømmeland rett rundt 
hjørnet igjen. 

Søndag morgen våknet vi blide og 
glade, det knitret i snøen når det 
gikk folk på utsiden av teltet. Huff 
og kaldt! Legen kom inn og spurte 
om det stod bedre til med meg. 
Noe det ikke gjorde; vond nakke 
og hodeværk. Hun ga meg mer 
smertestillende og masserte nakken 
før hun hjalp meg ut i solen til den 
blide  gjengen. Vi spiste frokost og 
gledet oss alle til å begynne på den 
siste  etappen tilbake til bilene. Vi 
delte oss i to puljer, noen startet 
på ski, mens resten ble kjørt bort 
med hundespann. Det å sitte på 
hundespann over Tyinvannet i 
strålende solskinn var en fi n tur! 
Vel framme ved bilene satte vi 
oss ned og ventet på at resten 
av gjengen skulle bli hentet av 
 hundespannteamet. 

Da resten av gjengen kom, tok vi 
bilde av hele gjengen samlet med 
hundespannteamet Søberg. Vi 
takket hverandre for en meget fi n 
ekspedisjon i vakre Jotunheimen. 
Så bar turen hjemover i privat biler, 
hvor alle pratet om hvor heldig vi 
hadde vært med både været og at 
turen ble vellykket på alle måter.

Jeg er veldig takknemlig for å ha 
blitt spurt om å bli med på denne 
fantastiske turen med en herlig 
gjeng! Grenser ble sprengt både 
psykisk og fysisk, men det må 
til for å fl ytte grensene til neste 
ekspedisjon. 

Takk til Himmeljegerne for en 
fi n tur!

HIMMELJEGERNE – JOTUNHEIMEN 2016
I fjor vinter var jeg på nettverksamling med DNT på 
Haukeliseter fjellstue. Der fi kk vi se et spennende 
 foredrag om turene til Himmeljegerne. Lars Martin, 
som er bror til multihandikappede Simen, holdt et 
 inspirerende kåseri om ekspedisjonen deres  gjennom 
 Nordvestpassasjen og en ukes padletur i Canadas 
villmark. På Canada-turen hadde de også med seg Mads 
som er kameraten til Simen. Han er psykisk utviklings-
hemmet og blind på det ene øyet. Alle tre holdt et 
 levende godt kåseri, med mange gode bilder og fi lmklipp.
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GODT SAMARBEID 

Thor Bjørn Nørgaard er instruktør i Alt håp er UTE og studerer Bachelor i friluftsliv, kultur og naturveiledning, John Gunnar Brynjulvsrud tar master i Natur og miljø, Katrine Glenne er praktikant på andre 
året i friluftsliv, Jens Petter Nørgaard er praktikant på første året i friluftsliv og Henrik Halle Høilo.

Turistforeningen tilbyr praksis-
plasser for friluftslivsstudentene 
ved høgskolen. Studentene har 
siden starten av samarbeidet fått 
gode utviklingsmuligheter som 
veiledere og fagpersoner.

VERDIFULL ERFARING

Annette Bischoff er Institutt leder 
for idretts- og friluftsfag ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun 
forteller at høgskolen setter stor 
pris på at så mange av friluftslivs-
studenter hvert år får ha praksis 
hos turistforeningen. 

– Vi har gjennom mange år 
hatt et godt samarbeid med 
Turist foreningen og mye at det 
turistforeningen arbeider med 

er akkurat det mange av våre 
studenter har lyst til å jobbe med 
etter studiene. Praksisplassene 
hos  turistforeningen er derfor 
 attraktive, sier instituttlederen.

Friluftslivsstudentene i Bø har 
obligatoriske praksisdager på alle 
tre årene i bachelorstudiet. 

– Praksisen i gir studentene 
verdifull erfaring og kompe-
tanse fra ulike typer friluftslivs-
faglige  arbeidsplasser og det gir 
 studentene våre mulighet til å 
prøve ut ulike typer jobber. Det 
er også positivt at våre  studenter 
får god kontakt med mulige 

framtidige arbeidsgivere, slik de 
gjør gjennom praksisdagene. For 
fagmiljøet er det også positivt å 
ha studentene ute i praksis – det 
sikrer at vi holder god kontakt 
med utviklingen i det praktiske 
friluftslivsfeltet, og ikke bare sitter 
med vårt akademisk blikk på 
verden, forklarer Bischoff. 

FORNØYD MED SAMARBEIDET

Hvert år arrangerer Telemark 
turistforening OPPTUR for 
ungdommer. Her er studenter 
ved høyskolen i Sørøst Norge et 
viktig bidrag. Rundt 25 elever har 
 praksis på dette arrangementet 
per år.

– Dette er svært positivt i forhold 
til gjennomføringen og arbeids-
kapasiteten vi har. Kompetansen 
deres gir oss nye innspill og 
nyttige erfaringer som vi tar med 
oss videre. Vi håper at  praksisen 
gir dem et bilde av hvordan det 
er å arbeide med friluftsliv. I 
tillegg er det veldig gøy, forteller 
leder for barn og unge i Telemark 
 Turistforening, Dag Øyvind 
Olsen Djuvik.

Gjennom året har Telemark 
 Turistforening fl ere henvendelser 
av studenter som ønsker praksis. 
Vi har de siste årene hatt fl ere 
elever inne på praksis i andre 

Telemark Turistforening har hatt et tett samarbeid med 
Høgskolen i Sørøst Norge siden 2010. Samarbeidet eller 
partnerskapet har målsetning om å skape et tettere 
 samarbeid mellom oss og bidra til å øke kompetansen og 
styrker rekrutteringen og interessen for friluftsliv.

MED HØGSKOLEN I SØRØST NORGE
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 sammenhenger, som ferskingskurs, 
alt håp er ute og skolearbeid. I 
tillegg har fl ere av de ansatte i 
Telemark Turistforening bak-
grunn fra Høgskolen i Sørøst 
Norge. Noe turistforeningen ser 
som svært positivt da det har gitt 
tilgang på lokal arbeidskraft med 
god opplæring fra høgskolen.

FRA PRAKSIS TIL JOBB

Henrik Halle Høilo tar en 
master student på friluftsliv, 
kultur og naturveiledning ved 
Høgskolen i Sørøst Norge. Jakt, 
fi ske og soppturer har alltid vært 
en stor del av familien Høilo. 
Aktiviteter som klatring, kano 
og bre har  engasjert han i 

senere tid.  Studenten har i 
mange år vært  engasjert i 
 Telemark Turistforening. 

– Det hele startet I første 
klasse hvor jeg fi kk kontakt 
med  Djuvik Olsen. Sammen 
med to andre fi kk vi ansvar for 
OPPTUR i Vinje.  Arrangementet 

gikk veldig bra, vi hadde en 
strålende tur og ungdommene 
var  kjempefornøyde. Jeg husker 
godt vi så tiur og ekornreir på 
vei opp. 

Derfra ble Høilo med på 
 sommermoro og videre 
 ekspandert med prosjektet Alt 

håp er UTE hvor han nå er en 
av lederne, et tilbud til ungdom 
mellom 12-16 år. 

– Det er fi nt å jobbe her, jeg 
har innholdsrike dager med 
mange utfordringer og glade 
mennesker rundt meg, avslutter 
 prosjekt lederen.

Høgskolen i Sørøst-Norge, 
HSN, har årsstudium, bache-
lorstudium og masterstudium 
innen frilufts liv. HSN har også 
to engelskspråklige semester-
studier, for utvekslingsstudenter. 
Til sammen er det om lag 150 
som  studerer friluftsliv i Bø. 
HSN er den eneste høgskolen 
hvor man kan studere frilufts-
liv alle tre årene på bachelor-
studiet og vi er også den eneste 
høg skolen som tilbyr praktisk 
pedagogisk utdanning innen 
friluftsliv.

På friluftslivsstudiene i Bø får 
studentene først grunn leggende 
kunnskaper og praktiske 
ferdigheter innen ulike typer 
friluftsliv, i ulik natur til ulike 
årsstudier. Senere i studiet kan 
de velge å fordype seg innen 

kano, kajakk, klatring, seiling, 
bre, håndverk og skaperglede og 
miljø og livskvalitet.  

Det er viktig å være klar over 
at friluftslivsstudiet ikke bare 
inneholder praktiske emner, 
men også en del teori innen 
 pedagogikk, natur, kultur, 
 samfunn og forvaltning. 

En kandidatundersøkelse 
viser at 4 av 5 studenter har 
 relevante jobber etter studiet. 
De jobber på folkehøgskoler og 
leirskoler, som friluftslivsguider 
innen reiselivsnæringen, med 
friluftslivforvaltning eller innen 
 rehabilitering av både barn, 
unge og voksne der friluftsliv 
brukes aktivt i behandlingen.

SAMARBEID OM 
INTEGRERINGEN

Flekkervann

I tillegg til prosjektet Til Topps 
ønsker vi å tilrettelegge for fl ere 
aktiviteter for våre nye landsmenn. 
Med støtte fra UDI har vi hatt 
noen aktivitetsdager for barn og 
barnefamilier fra mottakene Hero i 
Skien og Fossnes i Porsgrunn. 

Dette har blitt veldig godt mottatt og 
mange har deltatt på disse aktivitetene. 
Mottakene er glade for samarbeidet og 
sammen ser vi at vi kan gjøre en forskjell 
for barn som er i en sårbar og vanskelig 
livssituasjon. Erfaringsmessig er slike tilbud 

noe de ser fram til og gleder seg til, og de 
snakker om opplevelsene i lang tid etter-
på, sier mottaksleder ved Hero Monika 
Steinsholt. Kontorleder ved Fossnes, Hanne 
Lauritsen, mener at dette er en trygg arena 
for læring og mestring og at positive og 
gode opplevelser ute i norsk natur er noe 
som kan heve deres generelle livskvalitet.

Behovet for å oppleve noe sammen som 
familie er viktig uansett hvor du kommer 
fra, og vi ser at gleden av å være ute i 
 naturen er viktig og betydningsfullt for 
dem.  Vi satser derfor videre på tiltak 
for innvandrere i ulike aldersgrupper i 
 samarbeid med mottakene og Voksen-
opplæringen i tiden framover

Tekst: Sissel Mogård 
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«I den øde sæterstue al min rige 
fangst jeg sanker. Der er krak og 
der er grue. Frilufts liv for mine 
tanker». Dette skreiv Henrik 
Ibsen i det lange diktet sitt «På 
Vidderne». Det er fyrste gong 
ordet friluftsliv er teke i bruk i 
norsk vokabular. Om Henrik 
Ibsen derimot var det fyrste 
friluftsmenneske som praktisera 
vandring i naturen som fritids-
syssel, inspirasjon, oppleving, 
rekreasjon og helsebot, er nok 
meire tvilsamt. Til alle tider, heilt 
frå dei fyrste veidemennene kom 
inn frå sør for å fange fi sk i havet 
og jakte på villreinen, etter kvart 
som isen trakk seg tilbake innetter 
fastlandet, og fram til i dag, har 
menneskje på ulike vis og med 
ulike føremål hatt omgang med 
naturen. Opp gjennom tidene var 
naturen direkte det spisskammeret 
menneska levde av, levde i og 
levde for. Dei hadde det nødvendi-
ge materielle ærendet sitt der, som 
lekk i det å overleve og «brødfø» 
seg. Da såg dei på naturen som 
ein ressurs, eit livsgrunnlag som 

ein ikkje måtte overbeskatte, 
fordi det i verste fall kunne bety 
døden, eller i alle fall dårlegare 
utsikter for etterkomarane. Slik 
har i grove trekk haldninga vore 
til naturen heilt frå veidekulturen 
og nomadetilveret, fram gjennom 
jordbrukskulturen og bufast-
tilveret, og nær sagt nesten opp til 
vår tid. Og framleis kan ein fi nne 
desse respektfulle haldningane og 
den djupe forståinga av omgangen 
med naturen i enkelte bygdelag 
og lokalmiljø. Dette gjorde seg 
likevel mest gjendande i dei tider 
da dei fl este menneske budde og 
levde meir og mindre spredd tett 
på naturen.

Da industrialiseringa nådde landet 
vårt og industrielle produksjons-
samfunn og byane etter kvart vaks 
fram, blei framandgjeringa og av-
standen til naturen større. Så stor at 
ein mista dei grunn leggjande hald-
ningane og handlingane i  omgangen 
med natur elementa, fordi ein på 
kort sikt såg at ein ikkje trong dei, 
nær sagt for å overleve.

Så kom tida da vi måtte få hjelp 
av ut lendingane for å oppdage og 
sjå kvalitetane ved naturen på ein 
annan måte. Det var den gongen 
omverda såg på dette landet langt 
mot nord som som eit spennande, 
urørt og uoppdaga eventyrland, 
sjølv om det hadde budd «natur-
menneske» her til alle tider.
Byfolket følgde etter i utlend-
inganes fotspor, og den fyrste 
spira til såkalt friluftsliv slo rot. 
Dette var aktivitet og opphald i 
naturen, slik friluftsliv er defi nert, 
for opplevinga, oppdagartrongen 
og spenninga si skuld.

Dette er friluftslivets grunnl-
eggjande vesen, der naturen 
fungerar som ein opplevings- og 
rekreasjonsarena for oss, og ikkje 
som ei fornybar ressurskjelde å 
ause or  for å eksistere og leve.

Men friluftslivet har teke inn i seg 
mange nye element og former. Det 
er ikkje lenger bare fritidsfi ske og 
rekreasjonsjakt, eks pedisjonar og 
korte og lange ski- og fotturar. 

Også meir sportslege aktivitetar 
blir rekna som friluftsliv fordi 
dei går føre seg i meir og mindre 
tilrettelagt natur. 

Vårt trygge og fysisk makelege 
kvardagsliv fører for mange til 
eit realiseringsbehov, der det er 
viktig å overbevise både seg sjølv 
og  andre om at vi ikkje er nokre 
urbane og pysete gateguttar, 
men ennå har litt av det tøffe 
naturmenneske i oss. Ved hjelp 
av masse fritid, avansert utstyr, 
PR-stunt og egotripp- motivert 
haldning foretar vi oss dei under-
legaste og ekstreme aktivitetar, 
med varierande utfall.

Siste skot på stamma er 
opplevings basert «friluftsliv» 
ved hjelp av motorkraft, såkalla 
motorisert «friluftsliv» 
med snøskuter, ATV eller andre 
terrenggåande køyretøy.

Sjølv om forskjellen tilsyn-
elatande ikkje er så stor frå 
kiting på  Hardangervidda til 

fornøyelseskøyring med snøs-
kuter på den same vidda, er det 
eit kvantesprang i omgangen vår 
med norsk natur. Natur elementet 
 vinden er dragkraft i det eine 
tilfelle, medan teknologielementet 
motor dreg oss fram i det andre.

Eg spør til slutt: Kor går grensa 
mellom friluftsliv og motorsport, 
eller kor er grensa mellom idrett 
og friluftsliv? Eller framfor alt, 
kor langt kan vi strekke strikken 
for å skryte på oss at dagens 
f riluftsliv i alle sine nye former er 
enkelt, lite utstyrskrevjande og 
 natur- og miljøvenleg. Kanskje 
skal vi la tankane og haldnin-
gane våre gå litt tilbake til dei 
miljø bevisste  forfedrane våre sin 
omgang med og djupe respekt for 
naturen, ein natur som vi sjølvsagt 
skal bruke, men ikkje over-
forbruke eller misbruke.

Jon Ingebretsen, Vrådal
naturrettleiar og turleiar 

FRILUFTSLIV I ENDRING
Foto: Hans Petter Eriksen
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Disse legger ned en uvurderlig 
innsats for våre deltagere og det 
betyr enormt for videreføring og 
videreutvikling av prosjektene. 
Flere av de frivillige i disse pros-
jektene har vært med over lengre 
tid og de viser et stort engasjement 
og innsatsvilje for at dette skal bli 
bærekraftige prosjekter i framtida. 
Noen av de frivillige er turledere 

allerede og fl ere skal ta grunnleg-
gende turlederkurs nå i slutten 
av mai. Andre er med som gode 
turvenner og hjelpere, noe som er 
like viktig for begge prosjektene.

HVEM KAN VÆRE FRIVILLIG?

Alle kan engasjere seg som frivillig. 
Blant denne gjengen er det både 
yngre og eldre, pensjonister og folk 

i fullt arbeid. Det viktigste er at 
man ønsker å bidra i et positivt og 
aktivt miljø, glad i å være ute  på 
tur og at man ønsker å dele gode 
friluftsopplevelser med andre.

HVORFOR ENGASJERE SEG 

SOM FRIVILLIG?

Tilbakemeldingene fra de frivillige i 
disse prosjektene er at det å engas-
jere seg er en måte å ta aktiv del i 
det arbeidet Telemark Turistforen-
ing gjør for andre mennesker. Det 
å oppleve og bli kjent med andre 
folk og kulturer er både spennende, 
lærerikt og berikende. Å være med i 
prosjektet Til Topps er en fi n måte å 
bidra til den viktige integreringen av 

våre nye landsmenn. De som er med 
i Klart det går prosjektet henger 
seg på og fremhever viktigheten og 
gleden ved å bidra til at alle får ta 
del i friluftslivet. Det å dele gleden 
og mestringsopplevelsen sammen 
med andre gir veldig mye. Til sist 
men ikke minst, nevner de det 
positive felleskapet og følelsen av 
tilhørighet som veldig viktig.  

HVA GJØR EN SOM FRIVILLIG?

Oppgavene til en frivillig kan være 
varierte og etter ønske fra hver 
enkelt. Det kan blant annet være 
dugnad på stier, løyper og hytter, 
vaffelvakt på Fugleleiken eller 
være med på ulike arrangement. 

For de som er med på prosjektene 
Til Topps og Klart det går er det 
turplanlegging, turledelse, praktisk 
gjennomføring av turene og det å 
være en god turvenn som er i fokus.

PLASS TIL FLERE

Gjengen oppfordrer fl ere til å ta 
kontakt med turistforeningen for 
å bli med som frivillig på en eller 
annen måte. Dette gir utrolig mye 
og vi får mye mer igjen enn det vi 
gir, er alle sammen enige om. Vi 
får ta del i så mye glede og latter 
og det føles veldig meningsfullt å 
være med. Vi er takknemlige for 
å kunne få lov til å bidra, er siste 
ord fra denne blide gjengen!

Inntrykk eg sit att med etter samver og 
mange turar i skog og fjell med desse 
menneska, enten dei kom frå Syria, Irak, 
Afganistan, Afrikanske land osv., er at dei 
var glade og takksame for å bli tatt med på 
turar i naturen. Det verka som denne fysiske 
bruken av kroppen gav dei mental styrke til 
å takle kvardagen og deira krevjande situas-
jon betre. Dei var høfl ege og hjelpsame i alt 
me skulle gjere – bere med seg stor og tung 
tursekk, tråkke spor etter at det kom snø i 
Morgedal, fi nne ved, fyre bål, hente vatn, 
koke  og servere kaffi  og noko å bite i til 
kvarandre, og ikkje minst rydde opp på ra-
steplassen og slokke bålet. Entusiasmen var 
stor når me etter kvart måtte ta ski i bruk 
for å kome oss fram, sjølv om ferdigheitane 
var svært variable.
Dette er medmenneske me har noko å lære 
av. For meg, og eg trur for alle dei andre 
fastbuande i Vrådal og Morgedal som hadde 
med dei å gjere, var dei som fargerike, men 
samtidig sårbare sommarfuglar i vinterland-
et Noreg. Flotte menneske – kvinner, menn 
og barna i alle aldrar.
Turane blei ekstra hyggelege og noko fl yk-

tningane satte pris på, når Tone Syftestad, 
som nå er fl yktningekoordinator i Kviteseid, 
kunne vera med på turane både i Morgedal 
og i Vrådal. Det same var tilfelle ein gong i 
blant i Vrådal når Anne Karine, Brit, Nina, 
Cesilie, Ella, Tahar Haddad eller prostidi-
akon Eilev slo følgje med oss. 
Nå har dei reist frå oss, spreidde for «alle 
vindar» rundt om i landet. Me må tru at 
dei har det godt og trygt der dei er, sjølv 
om framtida for mange av dei er uviss. Eg 
håpar Kviteseid og resten av Vest-Telemark, 
ja, for den del distriktskommunar i heile 
landet som har ei utfordring med fråfl ytting 
og synkande folketal, er opne og klare for å 
la desse gode og ressurssterke medmenneska  
bli ein del av samfunna våre. Det gjeld å ta 
kontakt med dei, i staden for å distansere 
seg frå dei, ta dei i handa som nokre av våre 
eigne. For dei er ikkje «farlege», dei vil oss 
ikkje noko «vondt». Språket dei talar må 
ikkje gjerast til ei barriere, motivasjonen til å 
lære norsk er stor.  Og dei trugar heller ikkje 
velstanden vår, der me har mykje å gå på.

Tekst og foto: Jon Ingebretsen

DEN VIKTIGE FRIVILLIGHETEN

RIKE MINNE OG POSITIVE ERFARINGAR FRÅ 

«FLYKTNINGETURAR» I VRÅDAL OG MORGEDAL

Frivillighet er vår viktigste ressurs i tilrettelegging og 
gjennomføring av turer og aktiviteter i hele foreningen. I 
prosjektene Klart det går, som er turer for mennesker med 
fysiske funksjonsnedsettelser og i integreringsprosjektet 
Til Topps, er det frivillige som nå tar hoveddelen av turans-
varet og bidrar til at disse kan gjennomføres.

Her er noen av de dyktige og engasjerte frivillige i Telemark Turistforening 
samlet til en kopp kaffe og en hyggelig prat i Fritidsparken.. Disse er ivrige i 
prosjektene Til topps og Klart det går. Bak fra venstre: Tom-Kenneth Wendel-
borg, Kevin O`Brien, Tor Åge Halvorsen og Kaj Eggesvik. Fra  venstre: Inger 
Halvorsen, Sissel Mogård (prosjektleder), Bodil Haugvik, Karen Sofi e Nymoen, 
Ragnhild Bolager, Berit Garvik, Torgunn Myrvang og Karin Arntzen.
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