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HELGETURER

Kjære turvenner
DNT 150 år i 2018
Den Norske Turistforening ble stiftet 21. januar 1868. «Lad oss gjøre det
let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert
i vårt land», var visjonen til stifteren Thomas Heftye. Dette har vært
styrende for vårt arbeide i de 150 år som er gått siden oppstarten. Det
enkle friluftslivet er drivkraften i vår organisasjon. Vi har tilbud som
passer for alle, uavhengig av kompetanse og ferdigheter, slik at flest mulig
kan nyte våre naturperler og komme seg ut på tur som et ledd i å styrke
folkehelsen og den personlige naturopplevelsen.
DNT innleder feiringen av sitt 150 års jubileum med «Tidenes Turfest» i Oslo
Spektrum 19. januar 2018, og lokalt vi vil markerer dette med flere
arrangementer blant annet «Kom-deg-ut»-dagen på Mjøsisen 21. januar 2018.
2017 har vært et år med høy aktivitet for DNT Lillehammer. Vi kan glede oss
over ny medlemsrekord med 3 145 medlemmer. Vi har styrket vårt nærvær
i Gausdal ved å reetablere Barnas Turlag og videreføre gågrupper for seniorer.
I 2018 har vi som mål å øke aktiviteten også i Øyer. Vår selvbetjeningshytte
Djupslia i Øyerfjellet er blitt renovert med betydelig dugnadsinnsats. Dette
i tillegg til alle andre aktiviteter og vedlikehold av vår infrastruktur, basert på
dugnadsinnsats og frivillig arbeide. En stor takk til alle som nedlegger et betydelig
arbeide slik at flere og flere ønsker å bli medlem hos oss og delta på våre
arrangementer.
Dette turprogrammet inneholder en mengde forslag til turer og aktiviteter, i tillegg
til tilbud om kurs og opplæring. Men uten tilretteleggere og turledere hadde dette
ikke vært mulig. Sti- og løypekomiteen står for vedlikehold av våre stier, hyttekomiteen for vedlikehold av hyttene. Barnas Turlag inspirerer de yngste til å glede
seg over friluftslivet, turkomiteen har tilbud om turer til alle og fjellsportgruppa har
arrangementer for de som ønsker større utfordringer i fjellet. Ungdommen har tilbud
gjennom DNT ung om et sosialt og sprekt friluftsliv. I tillegg må nevnes dedikerte
styremedlemmer som yter en stor innsats som pådrivere i foreningens virke.
I vårt jubileumsår ønsker vi alle velkommen til å delta på våre arrangementer. Vi håper
også at mange vil benytte seg av våre tilrettelagte stier og hytter på egen hånd.
God tur i 2018
Tom Harald Hansen, styreleder DNT Lillehammer
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HELGETURER
UTSTYR

På dagsturer og kveldsturer tar du med sekk, sitteunderlag,
matpakke, drikke og skift. Til overnattingsturer trenger du
selvsagt mer, avhengig av årstid og om det er overnatting
i betjent eller selvbetjent hytte. Pakkeliste finner du på dnt.no.
Søk etter pakklister. Du kan selv skrive ut turkart på norgeskart.
no. Mange av DNTs ruter på ut.no kan lastes ned som GPS-ruter.
Spør turleder om kartvalg.
PRIS

Dagsturer er som regel gratis. Prisen på andre turer regnes ut
av turleder etter deltakerantall. På overnattingsturer betaler
turdeltakerne vanligvis hver for seg direkte på hytta.
Når vi bruker privatbiler, spleiser alle på drivstoffutgiftene
med 3 kroner per kilometer som utgangspunkt.
ANSVAR

Turdeltakere deltar på turer og arrangementer i regi
av DNT Lillehammer på eget ansvar. Vi forutsetter at
deltakerne har egen forsikring / reiseforsikring.
OPPMØTE

Tid og sted er oppgitt i turbeskrivelsen. Når det står
avreise fra Håkons Hall, mener vi parkeringsplassen
mellom hallene og Nordsetervegen. Turene er åpne for
alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.
PÅMELDING

Hvis påmelding er nødvendig, er dette oppgitt i
turbeskrivelsen. Med færre enn fire påmeldte til
helgeturer, kan turen bli avlyst.
MER INFORMASJON

På nettsiden og Facebook får du utfyllende
informasjon om turene våre og endringer.
På www.ut.no er det kart og turbeskrivelser.
DNT LILLEHAMMER
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Jøldalshytta i Trollheimen er en av hyttene vi besøker i sommer. Foto Tone Gundersen

DAGSTURER
OG HELGETURER

TURPROGRAM 2018
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DAGSTURER OG HELGETURER
LØRDAG 27. JANUAR

❱❱ Skitur i Søre Ål-marka
Vi starter turen ved Røyslitjern og fortsetter ned bakken
til Søre Ål-marka. Turen går rundt Kroktjernet og Sandbakktjernet på veg mot Brøttum. Vi går en runde tilbake
til Søre Ål skole, tilsammen 25-30 km.
Utstyr: Vanlige turlangrennsski
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Snuplassen ved Røyslitjern i Røyslimoen
kl. 11.15 (bybuss fra Skysstasjonen kl. 10.45)
Påmelding: Innen fredag 26. januar kl. 20.00
til turleder
Turleder: Vivian Andersen, tlf. 905 35 072
SØNDAG 11. FEBRUAR

❱❱ Skitur i Skeikampen-traktene
Vi går fra Segalstad seter på Skeikampen - østover til
Sjøsetervatnet - nordover til Slåsetra og Bånsetra vestover langs sørsida av Bånseterkampen og
Prestkampen - sørover langs vestsida av Skeikampen til
Segalstad seter. Mesteparten av turen vil gå i preparerte
spor gjennom skog og forbi setre.
Varighet: 4 timer.
Utstyr: Vanlige turski. Gode, vindtette klær, sitteunderlag, mat og drikke for to-tre pauser. Kontakt
turleder om kart.
Vanskelighetsgrad: Lett til middels
Oppmøte: Kl. 09.00 ved Håkons Hall eller kl. 10.00
ved Segalstad seter på Skeikampen
Påmelding: Innen torsdag 8. februar kl. 17.00
til turleder
Turleder: Øyvind Nyfløt, tlf. 991 52 987
SØNDAG 25. FEBRUAR

❱❱ Trugetur til Flokofallet i Vingrom
Vi starter fra Stilvegen og går på truger ned til Flokofallet som forhåpentligvis er en vakker isskulptur.
Etter rast går vi videre ned til Ringflata og vegen bort til
steinbruddet ved Stilbruberget. Transport herfra tilbake
til skolen. Turen er lett og passer for de fleste og vil trolig
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ta ca. 4 timer inkl. rast.
Utstyr: Truger. Kan lånes av turleder. Evt. staver.
Vanskelighetsgrad: Lett til middels
Oppmøte: Håkons Hall kl. 10.30 eller Vingrom skole
kl. 10.45 for utlån av truger og transport til Stilvegen
Påmelding: Innen fredag 23. februar til Kjell Rindal
Turleder: Oddbjørn Haugen tlf. 995 15 005
og Kjell Rindal tlf. 907 38 353
LØRDAG 3. - SØNDAG 4. MARS

❱❱ Skitur til Vestfjellhytta
i Langsua

Fra Synstgardsetra går vi i stikket løype inn til Vestfjellhytta (ca. 7 km). For den som ønsker en lengre tur er det
mulig å gå om Hornsjøen. Det blir hyggelig kveld på
hytta med felles middag, spill og prat. Etter en god
frokost søndag returnerer vi til Synstgardsetra.
Utstyr: Vanlige turlangrennski eller fjellski.
Oppmøte: Avreise fra Lillehammer kl. 11.00
eller oppmøte på Synstgardsetra kl. 12.30.
Varighet: Mulig å gå tur-retur lørdag uten å overnatte.
Det må avtales med turleder ved påmelding.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Pris: Overnatting, mat, bensinspleis og bompenger
Påmelding: Innen torsdag 22. februar til turleder
Turleder: Signemette Granheim Larsen,
tlf. 930 14 798
SØNDAG 11. MARS

❱❱ Skitur rundt Ruten gjennom Hestådalen
Med privatbiler til parkering rett nord for Dalseter i
Espedalen. Start på Peer Gynt vegen. Stigning til skar
1.400 moh. nord for Ruten. Ut Hestådalen til varmestua
Bingsbu hvor vi kan spise matpakka. Derfra direkte ned
mot Dalseter eller rundt Sprenpiggen til Dalseter.
Turen byr på fint fjellterreng og flotte utsikter.
Ca. 25 km, 600 høydemeter.
Utstyr: Fjellski (anbefalt) eller turlangrennsski,
solbriller, klær og utstyr for vintertur over tregrensa. Kontakt turleder om kart.
TURPROGRAM 2018
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Pris: Ungdomsmedlemmer kr. 75, medlemmer kr. 150,
ikke-medlemmer kr. 200
Påmelding: Innen torsdag 12. april på nettsida
Turkoordinator: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455
LØRDAG 21. APRIL

❱❱ Vårtur langs Lågen

Bingsbu. Foto Tone Gundersen

Vanskelighetsgrad: Middels til krevende
(kan være hardt/skavlete i enkelte partier)
Oppmøte: Håkons Hall kl. 08.30 eller P-plass ved
Dalseter kl. 09.45
Påmelding: Innen torsdag 8. mars til turleder
(ikke SMS)
Turleder: Erik Vea, tlf. 926 68 946
SØNDAG 15. APRIL

❱❱ Skitur Øyerfjellet nord - Sjusjøen
DNT Lillehammer setter opp skibuss til Holmsetra.
Deltakerne går i eget tempo, uten turleder, og kan velge
ulike løypealternativer, se nettsida. Et anbefalt alternativ
går via Svartsetra til Grunnesdemningen og Trolløypa
videre sørover til Nordseter eller Sjusjøen. Derfra går det
rutebuss til Lillehammer. Korteste distanse ca. 35 km.
Turen går dagen etter Troll Ski Maraton og Trolløypa er
da nylig preparert.
Utstyr: Lett skiutstyr, solbeskyttelse
Vanskelighetsgrad: Middels
Avreise: Lillehammer Skysstasjon kl. 08.00.
Bussen stopper i Øyer for påstigning etter avtale.

DNT Lillehammer inviterer til vårtur på østsida av Lågen
fra Fåberg til Strandtorget. Ved fuglekikkertårnet venter
frivillige med oppfyrte griller og leker for barna. Turen
kan avsluttes der det passer for deltakerne. Merket trasé
fra Fåberg via Sundgården, Hovemoen og Mosodden til
Strandtorget. Mulig å forlenge turen forbi Dampsaga til
Søre Ål. Målgruppe er turfolk i alle aldre. Se også info
under Barnas Turlag. Mer info på nettsidene.
Vårturen arrangeres i samarbeid med GD.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Avreise: Bybuss 1 Jørstadmoen (fra Skysstasjonen
45 minutter over hver time) til Fåberg
Påmelding: Ikke nødvendig
Turkoordinator: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455
LØRDAG 28. APRIL – TIRSDAG 1. MAI

❱❱ Vårskitur til Fondsbu -

«vårens vakreste eventyr»

Vi bor på Fondsbu og går dagsturer i området. Aktuelle
turer er rundtur om Høgbrøtet, rundtur Kvitevatnet,
Koldedalen, tur til Utsikten. Deltakerne betaler selv for
kost, beltebiltransport og bensinspleis. Det er reservert
10 plasser på Fondsbu - her gjelder det å være tidlig
ute. Se nettsiden for detaljer om transport.
Utstyr: Fjellski, solbriller og solbeskyttelse, lakenpose/
sengesett, termos, klær for høyfjellet
Vanskelighetsgrad: Middels (høyfjellsforhold)
Pris: se nettsiden
Oppmøte: Lørdag morgen. Se nettsiden
Påmelding: Innen fredag 6. april til turleder (ikke SMS)
Turleder: Henning Jakobsen, tlf. 481 14 627
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Fra toppen av Natutgardstind en strålende vårdag. Surtningssui bak mellom Erland Flaten og Magnus Esberg. (foto: Inger Elin Nes Hjelle)

LØRDAG 5. MAI

SØNDAG 6. MAI

I samarbeid med DNT Gudbrandsdalen.
Bli med til fjells denne vårdagen. Vi håper på sol og
skareføre, men må vurdere hvilken topp vi bestiger ut fra
vær og snøforhold. Muligheter er Besshø, Nautgardstind
eller Stornubben. Maks 15 deltakere.
Utstyr: Fjellski, feller, solbeskyttelse
Vanskelighetsgrad: Krevende
Avreise: Kl. 07.30 fra Circle K Strandtorget
Påmelding: Innen mandag 2 .mai til turleder
Turleder: Fred Anton Mykland, tlf. 958 12 549
og Richard Høiberg tlf. 468 44 481

Turen starter ved Skurven, ca 500 m sørvest for Tingnesbrua. Vi følger Mjøskanten sørover langs Helgøya til vi
kommer til Hovinsholmen der vi går opp fra stranda og
følger veg tilbake til bilene. Turen byr på vårblomster og
vakkert kulturlandskap. Varighet 5-6 timer.
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Håkons hall kl. 09.00 eller Skurven kl. 10.00
Påmelding: Innen fredag 4. mai kl. 21.00 til turleder
(ikke SMS)
Turleder: Martin Koller, tlf. 992 22 157

❱❱ Topptur på ski i Sjodalen
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❱❱ Vårvandring på Helgøya
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LØRDAG 26. MAI

❱❱ Morgenyoga på Mosodden
I samarbeid med Friskis & Svettis.
Fin tur for morgenfugler som vil kombinere tur, yoga
og frokost. Vi møtes på Strandtorget og går nordover
langs strandpromenaden til Korgen der vi gjør oss klar
til yogaøvelser. Etterpå kan de som vil nyte medbragt
frokost og evt. rusle videre på stier gjennom Hovemoen
til Fåberg, med bussretur til byen.
Oppmøte: Kl. 07.45 på nordre parkeringsplass
på Strandtorget (ved gjenbrukskontainerne)
Varighet: 2,5 timer, evt. 4 timer hvis ekstratur
til Fåberg.
Utstyr: Ledig tøy, sitte/liggeunderlag, evt. frokost
Vanskelighetsgrad: Enkel
Påmelding: Innen torsdag 24. mai til Elisabeth
Hasselknippe
Turledere: Elisabeth Hasselknippe (DNT) tlf. 918 39
944 og Grete Roald (Friskis & Svettis) tlf. 970 70 074
SØNDAG 17. JUNI

❱❱ Djuptjernkampen
Fra parkering ved Vestfjellvegen (fv. 204) går vi setervegen forbi Tronhus til Sæbuhaugen. Herfra på sti og
i terreng nordvestover og rundt Øvre Djuptjern til
Djuptjernkampen (1325 moh.). Turen tilbake går på sti
forbi Solskiva ned til Tronhus, derfra seterveien til
parkering. Varighet ca 6 timer.
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Håkons Hall kl. 09.00 eller ved parkering
ved innkjøring til Tronhus kl. 10.15
Påmelding: Innen fredag 15. juni kl. 20.00 til turleder
(ikke SMS)
Turleder: Lars Urlien, tlf. 911 08 926

LØRDAG 30. JUNI

❱❱ Fjellmarsj fra Værskei til Skjellbreidhytta
Vi blir fraktet i buss til Værskei i Gausdal Vestfjell, går
derfra til Skjellbreidhytta i Fåberg Vestfjell, og får buss
tilbake. Deltakerne går i eget tempo. Korteste distanse
er ca. 12 km. Se nettsida for forslag. På Skjellbreidhytta
har vi enkel bevertning til alle. Løypa går over Hærfjell,
Gammelhans og Prestkjerringa. Dette er en god
anledning til å bli kjent med et flott og lett tilgjengelig
fjellterreng. Arrangement i samarbeid med GD.
Avreise: Håkons Hall kl. 08.30 og fra Segalstad Bru kl.
09.00.
Utstyr: Dagstur i fjellet.
Varighet: Retur fra Skjellbreidhytta kl. 17.00 via Segalstad Bru til Lillehammer.
Vanskelighetsgrad: Middels
Pris: Ungdomsmedlemmer kr. 75, medlemmer kr. 200,
ikke-medlemmer kr. 300.
Påmelding: Innen onsdag 27. juni på
lillehammer.dnt.no
Turkoordinator: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455
SØNDAG 1. JULI

❱❱ Eldåhøgda

I samarbeid med DNT Gudbrandsdal
Turen starter fra Tromsbua i Fåvangfjellet og går til
Eldåhøgda (1232 moh.) - grensefjellet der 2 fylker
(Hedmark og Oppland) og 3 kommuner (Stor-Elvdal,
Ringebu og Øyer) møtes. Kong Oscar II var på Eldåhøgda
i 1873 da han skulle til Nidarosdomen for å krones. Fra
toppen er det storslagen utsikt. Turen er ca. 17 km totalt
og tar ca. 6 timer inkl. pause. På deler av turen er det
ikke sti, men terrenget er ikke vanskelig å gå i.
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Tromsbua kl. 10.00. Hvis behov for felles
transport fra Lillehammer kontakt Anne Siri
Rønning Bakkeberg, tlf. 909 72 637
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Påmelding: Innen 29. juni til turleder
Turleder: Arnfinn Stubrud (DNT Gudbrandsdalen),
tlf. 975 31 660
SØNDAG 5. AUGUST

❱❱ Lyngkampen

Vi kjører Birkebeinervegen fra Lillehammer om Sjusjøen
til “Prøva” (Svartstein). Derfra går vi på sti til Lyngkampen (1187 moh.), hvor det er flott utsyn utover Øyerfjellet,
Alvdalsfjellene og Rondane. Samme vei tilbake. Værforbehold.
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Håkons Hall kl. 09.00
Varighet: 5-6 timer pluss pauser
Påmelding: Innen onsdag 1. august til turleder
Turleder: Anne Siri Rønning Bakkeberg, tlf. 909 72 637
(ikke SMS)
FREDAG 10. - SØNDAG 12. AUGUST

❱❱ Rendalssølen

Rendalssølen er den en av de høyeste toppene sør og
øst for Rondane med sine 1755 moh. Den kan bestiges
av vanlige turvandrere, men turen er på 7-8 timer. Det
er stort sett gode stier, men det siste stykket opp går i
bratt ur, men ingen steder er utfordrende. Enestående
rundskue fra toppen. Søndag foreslås en kortere tur opp
på Galtåsen før vi reiser hjem.
Vi bor på Sølenstua i høystandardhytter. Middag spiser
vi i kafeteriaen.
Oppmøte: Håkons Hall fredag 10. august kl. 1700
Vanskelighetsgrad: Middels krevende
Pris: Ca. kr 1 000 inkl. bensinspleis
Påmelding: Bindende påmelding innen tirsdag 31. juli
til turleder.
Turleder: Jørn Breili, tlf. 993 59 45
ONSDAG 15. - SØNDAG 19. AUGUST

❱❱ Trekanten i Trollheimen

En av Norges mest populære turer.
Denne klassikeren går i storslagen natur mellom
10

Gjevilvasshytta, Jøldalshytta og Trollheimshytta. Sjelden
ser du hytter og setre som harmonerer så godt med
omgivelsene som nettopp i Trollheimen. Dagsetappene
er på mellom 7-9 timer. Det kreves at du er i god form.
Maks 10 deltakere.
Oppmøte: Gjevilvasshytta kl. 17.00
Gradering: Middels til krevende
Pris: Transportutgifter. Hver enkelt betaler for seg på
turisthyttene.
Påmelding: Innen 14. juli til turleder
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798
(ikke SMS)
SØNDAG 19. AUGUST

❱❱ Venabygdsfjellet - Dørfallet og Myfallet
Lettgått rundtur for folk i alle aldre. Vi går fra Venabu
fjellhotell i åpent viddelandskap til Dørfallet som er en
av de største canyoner i distriktet. Her er det mulig å gå
en 100 m lang trang kløft inn til selve fossen som er et
imponerende skue med 60 til 100 meter høye loddrette
sider. Turen fortsetter til flott utsiktspunkt mot
Myfallet; tre fosser med over 100 meter fall. Det er mulig
å ta avstikker ned til bunnen av fossene. Lettgått sti
tilbake til Venabu. Enkelte våte partier. Lengde ca 13 km.
Varighet: 5-6 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Håkons Hall kl. 09.00 eller Kiwi
Venabygdsfjellet kl. 10.15
Påmelding: Innen torsdag 16. august til turleder
Turleder: Gro Haakenstad, tlf. 938 36 035
FREDAG 24. AUGUST - SØNDAG 26. AUGUST

❱❱ Kvinner på randen: Snøhetta – Vesttoppen
Fredag tog til Hjerkinn og buss inn til Snøheim.
Lørdag bærer det oppover mot Vesttoppen. Vi følger sti
langs en stupbratt fjellside hvor vi kan se ned på den
isbre-dekkede Kjelen. Trangt på toppen, men formidabel
utsikt. Anslått varighet 7-8 timer. Søndag tur i området
før vi returnerer med buss og tog utpå ettermiddagen.
Max 15 deltagere.
TURPROGRAM 2018
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Pris: Tog og buss. Opphold og mat på Snøheim
Vanskelighetsgrad: Krevende
Oppmøte: Tog fra Lillehammer fredag kl. 16.10.
Påmelding: Bindende påmelding innen 9. august til
Elisabeth Hasselknippe
Turleder: Elisabeth Hasselknippe, tlf. 918 39 944
og Tone Gundersen, tlf. 952 55 972

Avreise: Håkons Hall kl. 10.00 eller Segalstad bru/
Gausdal Arena kl. 10.30 for samkjøring
Pris: Overnatting, mat, bensin- og bomspleis,
evt fiskekort
Påmelding: Innen onsdag 29. august til turleder
Turleder: Thomas Myrhaug, tlf. 481 75 001

LØRDAG 1. - SØNDAG 2. SEPTEMBER

SØNDAG 2. SEPTEMBER

Lørdag går vi fra Vetafjellet (Revsjøvegen) via Grytlia
til vår fine selvbetjeningshytte Vestfjellhytta i Gausdal
Vestfjell. Her blir det hyggelig kveld med mat og prat.
Mulighet for å fiske i fjellvatn nær hytta. Søndag tar vi
en avstikker oppom Hornsjøsæterhøgda hvor det er
utsikt til bl.a. Hornsjøen, Reinsåsen, Hærfjellet og
Værskei.
Utstyr: Godt fottøy (se pakkeliste på nettsida)
Vanskelighetsgrad: Lett

Se beskrivelse under Barnas Turlag.

❱❱ Tur med overnatting på Vestfjellhytta

❱❱ Kom deg ut-dagen

LØRDAG 8. SEPTEMBER

❱❱ 7-fjellstur Lillehammer
Dette er dagen for langtur over topper i Lillehammerog Øyerfjellet. Velg mellom tre løyper og gå i ditt eget
tempo. Alle turene har start og mål på Pellestova. Alle
må registrere seg før start for å få deltakerkort. Alle som
deltar er med i trekningen om ti flotte premier.
7-fjellsturen (27 km): Turen går i en stor runde over de
7 toppene Hafjell, Slåseterfjell, Nevelfjell, Nyseterhøgda,
Kriksfjell, Hitfjell og Veslefjell. Beregn 7 timer på turen.
5-fjellsturen (20 km): Følger samme rute som
7-fjellsturen over de fire første toppene, men tar
deretter en snarveg over Reinsfjell.
3-fjellsturen (8 km): For de som ønsker en kortere tur,
er dette et godt alternativ. Turen går over Hafjell,
Slåseterfjell og Nevelfjell.
Start: kl. 9-11
Pris: Gratis
Påmelding: På nett eller ved start på Pellestova
Mer informasjon om turen og busstransport kommer på:
lillehammer.dnt.no/7-fjellstur

Studenter fra Hinn på 7-fjellstuir. Foto Ragnvald Jevne
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DAGSTURER OG HELGETURER
FREDAG 7. - SØNDAG 9. SEPTEMBER

LØRDAG 22. SEPTEMBER

Med privatbiler til Fondsbu på Eidsbugarden. Middag på
Fondsbu fredag kveld. Det blir valg mellom lett og litt
tyngre tur lørdag. Vi avslutter dagen i badestampen og
møtes til god middag om kvelden. Søndag lettere tur. I
løpet av helga flere innslag med yoga med instruktør fra
Friskis & Svettis, som vi arrangere turen sammen med.
Utstyr: Fjellstøvler og klær for dagsturer i høyfjellet
Pris: Medlem DNT eller Friskis &Svettis kr 2 200, ikke
medlem kr 2 600
Vanskelighetsgrad: Lett til middels
Oppmøte: Til middag på Fondsbu fredag. Samkjøring
koordineres av turlederne.
Påmelding: På DNT Lillehammers hjemmeside fra
03.04. Påmeldingsfrist 30.06.
Turleder: Henning Holmbakken tlf. 917 07 016
og Gro Haakenstad tlf. 938 36 035

Turen starter fra Fv160, Øverrovegen, rett øst for Bjerkheim. Vi følger skogsveg, tar opp lia mot Skonnolsetra
og rutas høyeste punkt. Retur rundt Pullmyra. Turen er
15 km med en del opp- og nedstigning, men god utsikt
følger med. Fast underlag, men mulighet for våte partier.
Tur i samarbeid med DNT Gjøvik og Omegn.
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Kl. 10.30 ved Coop Snertingdal, samkjøring
derfra. Evt felles avreise Håkons Hall kl. 09.30
Påmelding: Innen torsdag 20. september til turleder
Turleder: Knut Laasbye, tlf. 414 10 490

❱❱ Yoga og toppturer på Fondsbu

SØNDAG 16. SEPTEMBER

❱❱ Prestkjerringa og Skjellbreidhytta
Vi starter ved Korstjernet og går opp til høyeste punkt i
Fåberg vestfjell – Prestkjerringa (1060 moh.). Videre går
turen ned til Skjellbreida seter og Skjellbreidhytta – en
av DNT Lillehammers flotte hytter. Derfra følger vi vei
tilbake forbi Bleikesetra til Korstjernet. Varighet ca 6
timer.
Kart: M711 1817III Follebu 1:50 000
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Håkons Hall kl. 10.00
Påmelding: Innen fredag 14. september kl. 20.00
til turleder
Turleder: Laila Gilberg Haugen, tlf. 984 38 066
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❱❱ Pullmyra i Snertingdal

FREDAG 23. NOVEMBER

❱❱ Natt i naturen

Denne fredagskvelden dropper vi TV og går ut i naturen.
Håpet er å oppleve fullmånen på klar himmel, stjerneskinn, frostrøyk fra pusten, et varmende bål, kaffe, gløgg
og pepperkaker. For den som har lyst legges det opp til å
kunne overnatte ute på eget ansvar.
Utstyr: Varme klær, sitteunderlag og gjerne et teppe du
kan ha rundt deg. Ta med noen vedkubber til bålet,
og termos med ønsket drikke. Turleder tar med
pepperkaker.
Oppmøte: Kl. 18.00.
Sted bestemmes senere
Påmelding: Innen torsdag 22. november kl. 20
til turleder
Vanskelighetsgrad: Enkel
Turleder: Signemette Granheim Larsen,
tlf. 930 14 798

TURPROGRAM 2018
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Bålkveld på Balbergkampen. Foto Ingvill Helset
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❱❱ «AKTIV I 100»

FORMIDDAGSTURER I GAUSDAL

MANDAGER KL. 10.00
på parkeringsplasseb ved Gausdal Arena, april - juni og august - oktober

Tilbudet er for alle voksne, som har fri på formiddagen og som har gått litt turer før. Turene går i all slags vær
og turmålene varierer fra gang til gang. Områdene vi går i er:
Holsfoss, Aulestad, Ulsrud, Lysløypa i Forset, Hærfjellet, Engjom, Olstad og Neversjøen.
Noen ganger starter turen ved Gausdal Arena, andre ganger er det felleskjøring til et annet utgangspunkt.
Turene blir kunngjort på våre nettsider, aktivitetskalenderen i GD
og på Facebooksidene til Gausdal Frivilligsentral.
Kontaktpersoner i Gausdal:
Jøran Lund Presterud, 950 88 831. Stine T. Dalane, DNT, tlf. 906 58 217

❱❱ «AKTIV I 100»

FORMIDDAGSTURER I ØYER

I 2017 begynte vi med formiddagsturer også i Øyer, og regner med at
det blir flere turer fremover. Turene blir annonsert på våre nettsider,
Facebooksider, men også lokalt som biblioteket og frivilligsentralen.
Kontaktperson: Elise Solberg Løvlund, 478 91 676
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MANDAGER KL. 11.00
VED HÅKONS HALL

❱❱ «AKTIV I 100»

FORMIDDAGSTURER I LILLEHAMMER

MARS-JUNI OG
SEPTEMBER-DESEMBER

Turene er åpne for alle
voksne, som har fri på formiddagen og som har gått litt
turer før.
Vi går i all slags vær. Turene
varierer med nytt turmål
nesten hver gang. Gropmarka,
Balbergkampen, Nevelfjell,
Biri, Vingrom, Skårsetlia,
Mesnasaga og Kanthaugen er
alle gode turmål.
Oppmøte på parkeringplassen
nord for Håkons Hall mandager
kl. 11.00 Noen ganger starter
turen herfra, andre ganger kjører
vi sammen til et annet utgangspunkt. 2-2,5 timers varighet.
Formiddagsturene blir kunngjort
på våre nettsider og i
aktivitetskalenderen i GD.
Kontaktperson formiddagsturer:
Anne Siri Rønning Bakkeberg,
tlf. 909 72 637

TURPROGRAM 2018
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– BLI MED PÅ KVELDSTUR HVER TIRSDAG KL. 18
Hver tirsdag fra mai til september har vi kveldsturer i nærområdet.
Sammen med formiddagsturene blir disse turene blir stadig mer populære.
Oppmøte er vanligvis på parkeringsplassen ved Håkons Hall, for felles avreise kl. 18.
Vi fyller opp nødvendig antall biler og spleiser på bensinutgifter med utgangspunkt
kr. 3 per kilomter.
Turene varer 2,5-3 timer inkludert rast. Påmelding er ikke nødvendig.
Turene er åpne for alle. Ansvarlig for kveldsturer: Inger Veiteberg, tlf. 480 73 283
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Fra tidligere kveldstur i Brøttum. Foto: Ragnvald Jevne.

KVELDSTURER

- en aktiv kveld

TURPROGRAM 2018
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KVELDSTURER
TIRSDAG 8. MAI

Over bekker og bruer - rundtur i Nordre Ål

Turen starter ved Håkons Hall. Vi går opp Gamle
Nordsetervegen og Bergesvevegen, over gangbrua over
Bæla i Balbergskaret og tilbake gjennom Nordre Ål.
Turen er bratt og lang.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00
Turleder: Kari Birkeland, tlf. 976 76 422
TIRSDAG 15. MAI

❱❱ Brøttumstur til Ring i samarbeid med
Brøttum IL

Turen er lagt til Ring med krigshandlingene 1940 som
hovedtema. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde
orienterer om det som skjedde i området i aprildagene
1940. Turen går fra Ringen Rehabiliteringssenter opp
mot gården Sortungstad og videre til Lundehøgda.
Tilbake går vi over Amlisberget og Herbergskaret,
evt. direkte tilbake til Ringen. Mer informasjon om
turen se DNTs nettside dnt.lillehammer.no
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Ringen
Rehabiliteringssenter kl. 18.40
Turleder: Erik Bergseng, tlf. 951 36 643
og Jan Erik Mæhlum, tlf. 918 25 095
TIRSDAG 22. MAI

❱❱ Tur i Balberglia
Vi utforsker nye stier i Balberglia. Dette er en tur
med en del stigning.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Høgskolen
kl. 18.15
Turleder: Jørn Breili, tlf. 993 79 911
TIRSDAG 29. MAI

❱❱ Follebu øverbygd
Turen går etter «den gamle vintervegen» opp til
Stylen, videre til Tøftumslykkja, Lundesetra, Øvre Reiten
og tilbake langs Øverbygdsvegen til Tyrom. Vi går for det
meste på sti, men også litt på skogsveg og grusveg,
varierende mellom skogsterreng og åpent lende med fin
18
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Helleristninger på Ringsaker like ved Steinsholmen og Mjøskastellet. Foto: Erland Flaten
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KVELDSTURER
KVELDSTURER
utsikt. Turen er noe kupert og relativt lang.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved Follebu kirke
kl. 18.30. Vi kjører sammen til Tyrom.
Turleder: Signe Marit Steine Jevne, tlf. 482 47 460
TIRSDAG 5. JUNI

❱❱ Tur til Øverlikåken i Øyer (krigsminne)
Turen starter ved Øverli og går ca 1,5 km. på traktorveg
og sti i jevn stigning til Øverlikåken. Her får vi
orientering om stedet som ble brukt av Milorg/HS
D23Gudbrandsdal under 2. verdenskrig. Vi går samme
veg tilbake.
Oppmøte: Håkons Hall kl.18.00 eller Øyer
ungdomsskole kl. 18.20 for samkjøring til Øverli.
Turleder: Stine Johansen-Solbraa, tlf. 913 59 451
TIRSDAG 12. JUNI

❱❱ Rundtur fra Røyslimoen
mot Vårsetergrenda

Vi går en rundtur fra Røyslimoen, opp mot Vårsetergrenda om grustaket og til Ringen. Tilbake går turen om
Ringsveen (Weidemanns hjem). Turen har noe stigning
og er en middels tung tur.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller parkeringsplassen
ved Røyslimoen skole kl. 18.15.
Turleder: Anne Siri Rønning Bakkeberg, tlf. 909 72 637
TIRSDAG 19. JUNI

❱❱ Rundtur over Balbergkampen
Kveldstur fra bommen innerst i Balbergskaret. Vi går
innover skogsbilvegen før vi dreier vestover langs
anleggsvegen fra den gang hoppbakken ble bygd. Lenger
oppe går vi fram til kanten av den gamle hoppbakken
før vi fortsetter bratt opp til Balbergkampen. Ned går vi
vestover og følger Løytnantstien forbi Masta og tilbake
til bilene. Deler av turen er bratt.
Oppmøte: Håkons Hall kl.18.00 eller parkeringsplassen
ved bom innerst i Balbergskaret kl. 18.15.
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798
20

TIRSDAG 26. JUNI

❱❱ Kveldstur i Baklia i Rudsbygd
Turen starter ved Grønlien i Håvardslivegen og går opp
lia på stier og skogsveier til høgda ovenfor Stuksrudgardene (ca 300 høydemeter). Etter rasten går vi ned
forbi Stuksrud og følger vei tilbake.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Håvardslivegen
ved Grønlien kl. 18.30.
Turleder: Lars Urlien tlf. 911 08 926
TIRSDAG 3. JULI

❱❱ Utsiktstur til Melsjøhøgda
Vi kjører gjennom bommen på Storåsen til utgangspunktet for turen som er parkeringsplassen på Elgåsen.
Turen går i lett kupert terreng med noen våte partier
opp til Melsjøhøgda. Tilbake går vi om setergrenda ved
Melsjøen. Turen byr på mye fin utsikt og tar ca 3 timer
med pause.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller parkeringsplassen
på Elgåsen kl. 18.45.
Turleder: Inger Moe Standal, tlf. 480 44 298 og Inger
Veiteberg, tlf. 480 73 283
TIRSDAG 7. AUGUST

❱❱ Tur til Hafjelltoppen
Turen starter fra parkeringsplassen på Hundersetra
(mellom Ilsetra og Pellestova). Vi går forbi Pellestova til
toppen av Hafjell og værradaren 1066 moh. Derfra går
vi ned mot Snuen hvor vi tar pause. Vi går Nysetervegen
tilbake til parkeringsplassen. Lett tur i tørt terreng.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller parkeringsplassen
på Hundersetra kl. 18.40 (bomveg).
Turleder: Olav Tjønntveit, tlf. 976 50 445
TIRSDAG 14. AUGUST

❱❱ Kveldstur på Biri
Turen starter på Kremmerodden og går sørover til
«Utsikten» ved Skulhus via Honnetoppen. Turen opp
til Honnetoppen har jevn stigning, deretter hovedsaklig
TURPROGRAM 2018
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turstier i lett terreng. Samme vei tilbake. Middels tung
tur.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Kremmerodden
kl. 18.30.
Turleder: Øystein Sørum, tlf. 905 92 138
TIRSDAG 21. AUGUST

❱❱ Kulturstien på Fåberg
Fåberg Kultursti er en 4 km lang vandresti fra Fåberg
kirke til helleristningene ved Drotten som vi går fram og
tilbake. Stien er stort sett lettgått, og går gjennom pene
grender med flott utsikt. Skilt som forteller om historie,
geologi, botanikk og geografi står langs stien. Middels
tung tur.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Fåberg kirke
kl. 18.15.
Turleder: Gro Haakenstad, tlf. 938 36 035
TIRSDAG 28. AUGUST

❱❱ Kveldstur til Brånån i Øyer
Dette er en tur på bratt skogsti fra Haugaløkken til
utsiktspunktet Brånån. Vi går gjennom Fakkelmannen.
Fin trimtur, ganske krevende. Turen avlyses ved regn.
Oppmøte: Håkons hall kl. 18.00 eller ved vestsida av
Lågen/Hafjell stasjon kl. 18.20.
Turleder: Elise Løvlund, tlf. 478 91 676
TIRSDAG 4. SEPTEMBER

❱❱ Tur i Bodshaugen

Turen går opp til Bodshaugkampen, ned til Mesnavannet
og videre til Gammelnausteroa. Derfra går vi tilbake til
bilene. Turen er relativt kort, men det er noe stigning.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Vollsveen ved
Fiskersvingen langs Mesnalivegen kl. 18.20.
Turleder: Svein Erik Bergundhaugen, tlf. 468 31 590

TIRSDAG 11. SEPTEMBER

❱❱ Kveldstur på Nordseter
Vi starter fra kaféen ved bommen på Nordseter og går
opp Kausvegen et stykke før vi tar sti til Skjerketjerna,
videre rundt Lomtjernet og tilbake over Løvisåsen.
Relativt lang tur i lett terreng.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Nordseter
aktivitetssenter/kafé kl. 18.25.
Turleder: Terje André Wad-Gylterud, tlf. 901 90 446.
TIRSDAG 18. SEPTEMBER

❱❱ Tur fra Søre Ål til Mjøsa
Turen følger grusveg nedover mot Mjøsa, og vi passerer
et par fine gårder, flott utsikt. Deretter sti gjennom
skogen nordover og ned mot Dampsaga. Vi går videre på
gangveg mot Berget og tar pause ved Pakkhuset. Tilbake
går vi oppover Bekkefaret mot Suttestad gård og Åretta
og Rema/Kiwi. Lett tur, varighet 1,5-2 timer.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Rema/Kiwi
i Søre Ål kl. 18.15.
Turleder: Vivian Andersen, tlf. 905 35 072
TIRSDAG 25. SEPTEMBER

❱❱ Bruvandring langs Mesnaelva
Vi vandrer langs Mesnaelva fra Badedammen sør for
Stampesletta, ned til Mølledammen ved Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk og opp igjen til Badedammen.
På vegen krysser vi mange bruer, hver med sin historie.
Deler av turen følger Mesna kultursti. Turen avsluttes
med felles bevertning.
Oppmøte: Ved Birkebeinervegen/Badedammen
kl. 18.00
Turleder: Kjersti Moltubakk, tlf. 909 32 485

21

HELGETURER

DNT FJELL SPORT LILLEHAMMER

Fjellsportgruppa har tilbud for de som har
en del erfaring fra fjellet og ønsker turer med utfordringer.
I år har gruppa flere flotte turer på programmet.
Detaljerte turbeskrivelser finnes på nettsiden.
Alle skal lese den i tillegg, fordi det oftest gis mer
informasjon om f.eks. kart, utstyr og endringer.
Spørsmål avklares med turkoordinator eller turleder. Det er også et alternativ å printe egne turkart
på norgeskart.no
Følg også med på facebookgruppa.
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Den enkelte deltaker må selv vurdere den aktuelle
turen opp mot egne ferdigheter, og deltakeren har
ansvar for seg selv og egen sikkerhet under turen.
Alle som skal delta på turer i regi av DNT fjellsport,
plikter å gjøre seg kjent med vår ansvarsfordeling,
som er beskrevet på våre nettsider.

DNT FJELLSPORT

TURPROGRAM 2018
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FREDAG 19 - SØNDAG 21. JANUAR

❱❱ Fjellskitur i Langsua nasjonalpark
Ei vinterhelg med mange mil på fjellski i Langsua
nasjonalpark. Start fra Synstgardsætra og overnatting på
Vestfjellhytta i to nettar. Mulegheit til fleire fine turar
avhengig av værforhold.
Krav til deltakarane: Gode skiferdighetar og bra fysisk
form.
Vanskelighetsgrad: Litt krevjande, lange dagsmarsjar
i fjellterreng
Avreise: Fredag kl. 12.00 fra Lillehammer
Påmeldingsfrist: Fredag 5. januar til Håkon Solberg,
skiknut@hotmail.com

eller Kjøvskardstind.
Utstyr: Toppturski, feller, skredsøker, søkestang, spade,
stegjern, isøks. Varme og vindtette klær, ull og dun.
Kart: Eresfjord 1320 II, 1319 IV Valldal og Sunndalsøra
1420 II (Avhengig av turvalg)
Vanskelighetsgrad: Krevende
Avreise: Fredag kl. 15.00 med bil fra Circle K
Strandtorget, Lillehammer
Påmeldingsfrist: fredag en uke før avreise
Deltagerbegrensning: 10 personer

FREDAG 2. – SØNDAG 4. FEBRUAR

❱❱ Måneskinnstur i Rondane

Opplev Rondane på sitt kaldeste og kanskje flotteste. Fra
Mysuseter og går vi i månelyset til selvbetjeningshytta
Rondvassbu.
Lørdag blir det topptur. Både Veslesmeden, Rondeslottet
og Storronden kan være aktuelle. Lørdag kveld blir det
fellesmiddag og hyttekos. Søndag blir det kanskje tid til
en liten skitur før retur til Mysuseter.
Utstyrsbehov: Vinterbekledning og fjellski
Vanskelighetsgrad: Middels. Turvant vinterstid
i høyfjellet.
Avreise: Fra Circle K Strandtorget fredag kl. 15:00 eller
etter avtale med turleder
Påmeldingsfrist: søndag 28. januar
Turkoordinator: Erland Flaten. erland.flaten@dnt.no
tlf. 91320389
FREDAG 9. - SØNDAG 11.MARS

❱❱ Toppturer i Romsdalen

Vi drar til Romsdalen som kan by på noen av de fineste
toppturene i landet. Ved ankomst fredag kveld, blir det
innkvartering på hytte som blir basen for helga. Forslag
til turmål er området i Grøvdalen innenfor Isfjorden.
Aktuelle topper kan være Juratindryggen, Kyrkjetaket
Stisykling på Skeikampen
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FREDAG 16. – SØNDAG 18. MARS

❱❱ Fjellskitur i Skarvheimen

Bli med på ei vinterhelg på ski i den flotte Skarvheimen.
Vi startar ved Nystuen på Filefjell og går inn til Sulebu
der det blir overnatting i to netter. På laurdag og
eventuelt søndag blir det tur til ein eller fleire av
toppane i området.
Avreise: Fredag kl. 14.00, oppmøte på Circle K
Strandtorget, Lillehammer
Påmeldingsfrist: Fredag 2. mars til Inger Elin Nes
Hjelle
Turkoordinatorar: Torkel Haugen og Inger Elin
tohaugen@gmail.com, tlf: 400 36 201
FREDAG 23. MARS - SØNDAG 25. MARS

❱❱ Topper rundt Danskehytta

Toppturer på fjellski til den selvbetjente hytta
Danskehytta i Tafjordfjella. Vi prøver å få til topptur
både på turen inn på fredag, og på turen tilbake igjen til
Grotli på søndag. Lørdag har vi hele dagen til topptur.
Krav til deltakerne: God fysisk form og gode
skiferdigheter
Avreise: Fredag kl. 08.00 fra Grotli
Kart: Tafjordfjella
Vanskelighetsgrad: Krevende
Påmeldingsfrist: Innen 18.mars
Turkoordinatorer: Lars Ivar Ullmo og Johannes Nygaard,
tlf. 93 88 12 01, johannes_nygaard@hotmail.com

Turene er fysisk krevende og gode skiferdigheter er
avgjørende. I anledning jubileet til Fjellsportgruppa vil
det bli påspandert middag en kveld for deltakerne.
Turen er forbeholdt medlemmer av DNT Lillehammer.
Utstyr: Klær og toppturski/brett til vinterbruk, isøks og
eventuelt stegjern.
Kart: Jotunheimen Vest
Terreng: Meget kupert
Vanskelighetsgrad: Meget krevende
Avreise: Fredag 27. april klokken 15.00 fra
Strandtorget.
Påmeldingsfrist: 13. april 2018
Maks antall deltakere: 25
Turkoordinatorer: Styret i fjellsportgruppa
LØRDAG 5. MAI

❱❱ Vårskitur til Gravdalstinden
Vi går Leirbrean og Smørstabbbrean til foten av Søre
Smørstabbtinden. Vi tar av oss skia ved foten av
Gravdalstinden og går siste stykke opp på toppen. Vi tar
turen om fleire 2000-metere, om været tillater dette.
Utstyr: Fjellski, vinterbekledning og utstyr for en hel
dag i høyfjellet.
Karv til deltakarane: God fysisk form
Vanskelighetsgrad: Medium - krevende
Avreise: Lørdag 5. mai
Oppmøte: på Krossbu
Påmeldingsfrist: Søndag 29. april til turkoordinator.
Turkoordinator: Bjørn Olav Sunde, 95935514,
bjorn.olav.sunde@gmail.com
FREDAG 8. -SØNDAG 10. JUNI

❱❱ Sommerskitur på Norges tak
FREDAG 27 APRIL – TIRSDAG 1. MAI 2018

❱❱ Jubileumstur til Leirvassbu

I anledning jubileet til DNT inviterer styret til felles tur
til Leirvassbu. Turen blir som tidligere år med til
Leirvassbu hvor vi bor ute eller inne. Det blir toppturer
til klassikere som Storebjørn, Saksa og Høgvagltind.
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Sommersnø og høye tinder. Vi har teltleir på
Raubergstulen, og kjører bil opp til Galdhøpiggen
Sommeskisenter som blir utgangspunktet for turene:
Lørdag: Storjuvtinden og Ymelstinden. Vi går Styggebreen opp til - og ned Porten, krysser Storjuvbreen og
klyver toppene. Tilbake samme vei. Turen inneholder
bratt klyving, ikke klatring, men stedvis ferdsel i
TURPROGRAM 2018
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eksponert terreng. Brekryssing med innbinding i tau.
Søndag: Kjelhøe, Galdhøe og Veslepiggen.
Evt. skikjøring i sommerskisenteret.
Utstyr: Ski, camp og sikring etter avtale.
Vanskelighetsgrad: Krevende
Avreise: Circle K Strandtorget fredag kl. 1600
Påmeldingsfrist: 1. juni maks. 6 deltagere
Turkoordinator: Per Morten Brusveen, 41927010,
permorten@bbnett.no

Pris: Overnatting, mat, bensinspleis
Oppmøte: Circle K Lillehammer kl. 18.00.
Detaljer avtales med turlederne ved påmelding.
Påmelding: Innen 15. juni på telefon til turleder
Mykland
Turleder: Anders Nygaard Mathisen, 474 15 649,
Fred Anton Mykland, 958 12 549

FREDAG 15. – SØNDAG 17. JUNI

Vi går inn til området ved Kjelsungbandet fra
Skamsdalsætrin og setter opp teltleir der. Herfra har vi
muligheten til mange flotte toppturer med blant annet
2000 meters toppene Skredahøin, Storstygge Svånåtind,
Bruri og Store Langvasstind.
Kart: Snøhetta
Avreise: Kl. 08.00
Vanskelighetsgrad: Krevende
Påmeldingsfrist: 1. juli
Turkordinator: Johannes Nygaard,
johannes_nygaard@hotmail.com, 938 81 201

❱❱ Kajakktur til Storesand på Hvaler
I samarbeid med Lillehammer ro-og kajakklubb blir det
tur til idylliske Hvaler. Her etablerer vi teltleir og turene
bestemmes etter vær og vind og deltakernes ønsker.
Har du ikke utstyr selv, kan dette lånes av kajakklubben
såfremt man er medlem.
Utstyr: Kajakk m/åre, flytevest, spruttrekk, kajakktralle (kan lånes) utstyr for overnatting i telt.
Krav til deltaker: Grunnkurs hav eller tilsvarende.
Avreise: CK Strandtorget, fredag 15. juni kl. 15.00
Påmeldingsfrist: Søndag 3. juni
Turkoordinator: Hanne Jarmann Larsen,
hja-lars@online.no 91 33 42 18
FREDAG 29. JUNI - SØNDAG 1. JULI

❱❱ Toppturer fra Rondvassbu

I samarbeid med DNT Gjøvik.
Vi tar båten på Rondvatnet lørdag morgen. Vi går over
Høgronden, Midtronden og Digerronden før retur med
båt til Rondvassbu. Søndag går vi Veslesmeden og
Smedeggen til Storsmeden før vi går ut til Trolltinden og
tilbake til Rondvassbu. Begge dager er lange dagsmarsjer
på ca 20 km og ca. 1700 høydemeter så man må være i
god fysisk form. Smedeggen og Trolltinden byr på enkel
klyving med innslag av løse forhold. Turene tar ca. 10
timer hver dag, inkludert pauser. Maks 10 deltakere.
Utstyr: Solide fjellsko
Kart: M711 1718I Rondane 1:50 000
Vanskelighetsgrad: Svært krevende

TORSDAG 05.JULI – SØNDAG 08.JULI

❱❱ Topptur helg på Dovrefjell

ONSDAG 25. JULI – SØNDAG 29. JULI

❱❱ Langhelg i Tafjordfjella

Tur sammen med fjellsportgruppa til Bergen
og Hordaland turlag til den selvbetjente hytta Veltdalshytta i Tafjordfjella. Området har mange flotte.
Tordsnose, Naushornet, Karitind, Høgstolen og
Svartegga for å nevne noen. Vi går inn til hytta på
onsdag fra Billingen, og tilbake søndag. Turen inn og ut
igjen er på ca 20 km. Torsdag, fredag og lørdag er reine
toppturdager.
Kart: Tafjordfjella.
Vanskelighetsgrad: Krevende
Påmeldingsfrist: 18. juli
Avreise: Tas nærmere avreise
Turkoordinator: Kristine Solberg og Johannes Nygaard,
johannes_nygaard@hotmail.com, tlf. 93881201.
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DNT FJELLSPORT
TORSDAG 2 AUGUST - SØNDAG 5 AUGUST

❱❱ Toppturcamp i Hurrungane

Vi tar utgangspunkt i Hurrungane og turene
bestemmes av været. Alternative turer kan være
Store Austanbotntind og Dyrhaugstindene. Vi
satser på å bo i telt, men avhengig av hvor vi velger
å ha utgangspunkt vil det også kunne bli mulighet
for å bo på hytte.
Utstyr: Klær til høyfjellsbruk, mat og utstyr for
telting, sikringsutstyr etter avtale.
Vanskelighetsgrad: Meget krevende
Avreise: Circle K Strandtorget, avreisetid torsdag
2. august avtales nærmere
Påmeldingsfrist: 10. juli
Maks antall deltakere: 10
Turkoordinatorer: Erlend Øien Sørnes,
erlendsornes@gmail.com og Martin G.
Johansen, martingjohansen@gmail.com
LØRDAG 11. – SØNDAG 12. AUGUST

❱❱ Stisykkelhelg på Skeikampen
Stisykkelsamling på Skeikampen byr på fantastiske stier og flott høyfjellsterreng. Vi sykler dagsturer lørdag og søndag. Gruppen blir delt basert på
ferdigheter og ønsket turlengde, men det er likevel
et krav at deltakere skal ha syklet noe sti fra før.
Passer spesielt for: Fjellsportinteresserte
Turtyper: Fellestur, Sykkeltur, Fjellsport, Stisykling
Arrangør: DNT fjellsport Lillehammer,
DNT Lillehammer.
Turområde: Skeikampen
Påmelding: se nettsidene
Turkoordinator: Hallgeir Engen tlf 959 62 448,
hallgeir@engenweb.com og Guro Håvardsrud,
tlf: 415 79 975, dagalironja@yahoo.no

Fra Hvaler
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FREDAG 10. - SØNDAG 12. AUGUST

FREDAG 23. – SØNDAG 25. NOVEMBER

Fredag kveld reiser vi inn til Memurubu med båt fra
Gjendesheim. Vi overnatter inne på Memurubu eller i
telt. Valgfritt.
Lørdag morgen går turen til Surtningssue. Varighet på
turen er 10-12 timer.
Søndag går vi Besseggen tilbake til Gjendesheim for dei
som ønsker det.
Utstyr: Gode fjellsko og utstyr for lange dager i fjellet.
Krav til deltakarane: God fysisk form
Vansklighetsgrad: Krevende
Avreise: Fredag 10. august
Påmeldingsfrist: Søndag 5. august
Turkoordinator: Bjørn Olav Sunde, 959 35 514,
bjorn.olav.sunde@gmail.com

Vi pakker toppturskiene og drar dit snøen er dypest.
Turmål blir Valdresflya eller Sognefjellet med
overnatting i hytte enten på Beitøstølen eller i Lom.
Toppturer på for eksempel Rasletind, Høgdebråtet,
Heimdalshøe, Besshø eller Loftet og Veslbreåtind. Selve
turen er gratis, og vi spleiser på overnatting.
Deltakerne ordner mat selv/ evt. samordner per hytte.
Utstyr: Toppturski, feller, skredsøker, søkestang,
spade. Snøbriller/goggels, hjelm og hodelykt. Varme
klær, ull og dun. Kart etter avtale med turleder.
Vanskelighetsgrad: Middels, du må ha vært på topptur
tidligere.
Avreise: Fredag. kl. 15, oppmøte på Circle K
Strandtorget.
Påmeldingsfrist: Fredag 16. nov.
Turkoordinator: Ingvild Morken,
ingvildmorken@hotmail.com, 958 70 144
og Silje Frøysland, silje.froysland@outlook.com
tlf. 415 26 869

❱❱ Topptur Surtningssue 2368 moh

FREDAG 7. – SØNDAG 9. SEPTEMBER

❱❱ Høsttur til Sunnmørsalpene

Bli med på topptur til Slogen og over Urkeegga. Vi
overnatter på Urke camping fra fredag til lørdag. Lørdag
går vi opp fra Øye til Pachellhytta og videre til Slogen.
Overnatting på Patchellhytta. Søndag går vi fra
Patchellhytta over Urkeegga og ned til Myrsetra ved
Urke.
Utstyr: Dagstursekk, mat og lakenpose til overnatting.
Patchellhytta er selvbetjent.
Kart: Sunnmørsalpene Øst (1:50 000)
Vanskelighetsgrad: Krevende
(ca 9,5 km, 8 timer lørdag.)
Avreise: Cirkle K-Lillehammer fredag 07.09 kl. 15.00
Påmeldingsfrist: 31. august maks 10 deltakere.
Turkoordinatorer: Geir Sandbakken,
geirsandbakken@gmail.com, tlf. 99 521 869
og Nora Solum, nora_solum@hotmail.com,
tlf 98 620 017

❱❱ Bli med oss å lete etter snøen

Om ansvar på turer med fjellsportsgruppa
På samlinger har vi ikke turleder, men turkoordinator.
Oppgaven til turkoordinator er å organisere samlingen
(tid og sted). Turkoordinator vil ikke kunne ha oversikt
over hvor den enkelte deltaker er til enhver tid.
Deltakerne må selv vurdere sine ferdigheter,
og den enkelte har ansvar for seg selv og sikkerheten
under turen.
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Bli med på våre spennende
og givende turer og kurs!

DNT UNG LILLEHAMMER

GENERELT FOR ALLE TURER

• Følg med på våre nettsider og facebook for mer
detaljert info om turene, endringer og påmelding.
• Medlemspriser gjelder kun for medlemmer av
DNT ung, Lillehammer.
• Der det ikke er oppgitt noe annet, kommer mat og
bensinspleis i tillegg til prisen
• Begrenset antall plasser på de fleste turer.
Førstemann til mølla!

30

• Alle deltakere må gjøre seg kjent med dokumentet
«Ansvar og risiko» på lillehammer.dnt.no/ung
• De fleste turene våre er lagt opp for ungdom i
videregående skole og eldre. Er du yngre og savner
et tilbud? Ta kontakt!
• Kontaktperson: Erland Flaten, daglig leder DNT
Lillehammer, tlf. 913 20 389.

Hovedbilde: Basecamp i Jotunheimen. Lite bilde: Bålkos . Begge foto: Knut Olav Sommernes.

DNT UNG Lillehammer

- sprekt og sosialt
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DNT UNG
LØRDAG 20. JANUAR

❱❱ Hundekjøring ved Astridbekken
Er du glad i hunder, snø, fart og spenning? Da er kanskje
hundekjøring noe for deg. Vi i DNT-ung inviterer til en
fartsfylt dag. Det blir grilling på bål og servering av varm
kakao. Det du trenger å ha med er varme klær til å være ute
og godt humør.
Vanskelighetsgrad: Middels
Pris: 250 for medlemmer
Avreise: Håkons Hall kl. 09.00
Påmelding: innen lørdag 6. januar på nettsiden.
Turkoordinator: Astrid Bestum 466 83 045
LØRDAG 17. - SØNDAG 18. FEBRUAR

❱❱ Snøhuletur

Å sove i en selvlaget snøhule er en spennende opplevelse
som bør oppleves minst én gang i livet. Vi tar på oss skia
og tar turen til Sjusjøen, eller annet nært fjellområde, for
å bygge den perfekte snøhula. I snøhula er det passe
temperatur, ikke veldig kaldt.
Aldersgrense: 16 år
Vanskelighetsgrad: Middels
Utstyr: Skiutstyr og utstyr for overnatting.
Pris: Gratis for medlemmer. 200 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: Innen søndag 11. februar på våre
nettsider.
Turkoordinator: Nina Svensrud tlf. 481 78 770
TORSDAG 22. FEBRUAR

❱❱ Isklatring i Mesnaelva

Isklatring i Mesnaelva
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Bli med DNT ung Lillehammer på isklatring i Mesnaelva
torsdag 25.februar. Vi prøver å lyssette den frosne fossen
og rigger opp til en spennende kveld med klatring i fossen,
grilling på bål og sosialt samvær. Ta med sko med stive såler
og godt med klær. Det vil bli servert kakao og grillmat.
Pris: Gratis
Aldersgrense: 13 år
Påmelding: Innen mandag 22. februar på våre nettsider.
Turleder: Turkoordinator Lasse Mikalsen og instruktør.
Vanskelighetsgrad: Middels
TURPROGRAM 2018
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FREDAG 9. - SØNDAG 11. MARS

❱❱ Kiting i snøen

Er du glad i å bruke vinden som motor? Vi gjentar
suksessen fra tidligere, og inviterer til kitekurs.
Sannsynligvis på Kroksjøen. Dette blir en spennende
helg hvor deltakerne får mulighet til å prøve seg på kiting
både med og uten ski. Væravhengig. Vindstille er krise.
Antall plasser: 12
Aldersgrense: 16 år
Vanskelighetsgrad: Middels
Pris: 950 kroner for medlemmer.
1350 for ikke-medlemmer. Dette inkluderer leie av
utstyr og instruksjon.
Påmelding: Innen fredag 19. februar på våre nettsider.
Turkoordinator: Lasse Mikalsen Tlf. 993 02 050

klubbens lokaler på Vingnes og tidspunktet er foreløpig.
Med dette kurset kan du låne utstyr fra klubben hvis du
er medlem.
Tidsrom: 4 timer over 4 dager
Pris: 250 for medlemmer. Prisen dekker instruksjon og
sertifisering.
Aldersgrense: 16
Utstyr: ullundertøy og tørt skift
Påmelding: På våre nettsider
Kontaktperson: Erland Flaten, 913 20 389.

Etter kurset er alle sertifisert til å kunne låne kajakk med seg til havet enten det Vestlandet eller til
Oslofjorden.

TORSDAG 10. - SØNDAG 13. MAI

❱❱ Surfetur til Stadt

Her i Norge har vi noen av verdens fineste surfestrender.
Vi reiser vestover til Hoddevik ytterst på Stadt, og vi vil
at DU skal være med. Vi bruker både fredag og lørdag på
å surfe. Søndag utforsker vi området til fots før vi pakker
sammen og reiser tilbake.
Antall plasser: 12
Aldersgrense: 18 år
Pris: 1000 kroner for medlemmer.
1500 ikke-medlemmer. Prisen dekker leie av utstyr,
instruktør og transport.
Påmelding: på våre nettsider
Vanskelighetsgrad: Middels
Turkoordinator: Eira Rogne, 949 86 361
FREDAG 8. - SØNDAG 10. JUNI

❱❱ Kajakkurs

Vi satser på å tilby i et fult kurs i kajakkpadling som gir
mulighet for å leie kajakk og padle i hav. Kurset er
«nybegynner hav» på 16 timer som er bedre enn
våttkort. Kurset er en del av samarbeidet mellom
Lillehammer Ro- og kajakklubb. Kurset holdes ved
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LØRDAG 25. - SØNDAG 26. AUGUST

LØRDAG 8. SEPTEMBER

Har du lyst til å lære mer om friluftsliv eller bare være
med på en overnattingstur i skogen? Da passer denne
turen for deg. Vi starter opp igjen etter sommerferien
med en koselig skogstur i Lillehammer-området med
både overnatting, bål og en liten innføring i friluftsliv.
Denne turen gir deg både tips og erfaringer innen
friluftsliv. Møt opp med gode klær og godt humør.
Vanskelighetsgrad: lett
Pris: gratis for alle
Påmelding: Innen 19. august via DNT sine nettsider
eller med epost til
dntunglillehammer@turistforeningen.no
Turkoordinator: Eira Rogne, 949 86 361

Er du klar for en skikkelig utfordring? DNT ung
inviterer nettopp deg til en tur uten like, nemlig
topptrimmen Gausdal. Dette er en tur hvor du vil
oppleve hele Gausdal, på kun en dag. Vi ordner skyss fra
Håkonshallen tidlig lørdag morgen, og vi vil frakte deg
rundt hele Gausdal, hvor du kan velge å fullføre alle
10 toppene i løpet av døgnet. Du trenger selvfølgelig ikke
å ta absolutt alle, men kan velge å hoppe av underveis.
Aldersgrense: 16
Pris: 150 for medlemmer, 250 ikke-medlemmer.
Inkluderer reise og stemplingskort
Vanskelighetsgrad: middels
Påmelding: Innen lørdag 1. september
Turkoordinator: Eira Rogne, 94986361

❱❱ Friluftsliv for nybegynnere
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❱❱ Topptrimmen Gausdal
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FREDAG 21. - SØNDAG 23. SEPTEMBER

FREDAG 5. - SØNDAG 7. OKTOBER

Har du ikke gått den enda? Nå har du mulighet til å
utforske et av Norges vakreste fjellområder sammen med
DNT ung Lillehammer. Turen byr på en luftig travers,
men belønnes med utsikt til blant annet Trollveggen
og Romsdalshorn.
Tog fra Lillehammer til Åndalsnes fredag ettermiddag.
Lørdag morgen tar vi rutebuss til Venjesdalen, hvor vi
etter planen skal gå oppover mot Blånebba, og følge
Romsdalseggen nedover til Åndalsnes.
Antall plasser: 12
Aldersgrense: 16
Pris: 300 for medlemmer, 450 ikke-medlemmer.
Inkluderer reise og 2 middager.
Vanskelighetsgrad: Krevende, noen luftige partier
underveis som krever enkel klyving.
Påmelding: Innen mandag 10. september til turleder.
Turleder: Eira Rogne 949 86 361

DNT ung Lillehammer inviterer til en annerledes hyttetil-hyttetur på sykkel, med start på Vetåbua og siste stopp
på Lillehammer. Vi ordner med transport for alle til
Vetåbua på fredagen. Der blir det overnatting til lørdag
og så går turen videre til Djupslia hvor vi overnatter til
søndag. Siste dag sykler vi, til tross for stive lår og legger,
hele vegen til Lillehammer. Ruta er på grusveg,
så terrengsykler er ikke et krav.
Vanskelighetsgrad: Middels
Utstyr: Litt solid sykkel.
Påmelding: innen mandag 1. oktober
Turleder: Eira Rogne 949 86 361

❱❱ Romsdalseggen

❱❱ BYTTEKVELD
grønn fredag

		
FREDAG 23. NOVEMBER
		 FABRIKKEN KL. 16-20

❱❱ Hytte-til-hytte på sykkel

Har du en delvis slitt ryggsekk?
En litt for stor allværsjakke? Eller kanskje
et par fjellsko du aldri bruker?
Vi arrangerer en byttekveld der du kan
bytte inn friluftsklær og -utstyr du ikke
trenger, og gjøre gode kupp.
Ta vare på det du har og gi friluftsutstyret
ditt et nytt liv. Velkommen til grønn fredag.
Følg med på Facebook og hjemmesiden
for mer informasjon.
TURPROGRAM 2018
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VELKOMMEN PÅ TUR
Velkommen til et nytt turår med Barnas Turlag,
Gausdal, Øyer og Lillehammer. Vi har i år gleden av
å presentere et nytt turtilbud for de minste også i Øyer,
noe vi er veldig glade for. I DNT er det slik at man kan
reise på den turen en vil uavhengig av hjemkommune
og hvem som arrangerer turen. Så velkommen på alle
våre turer uansett om du bor i Øyer, Gausdal, Ringsaker
eller Lillehammer. Noen turer arrangerer vi sammen
også.
Vi oppdaterer vårt turprogram og siste nytt om turene
på våre nett- og facebooksider, så der er det lurt å følge
med.

BARNAS TURL AG LILLEHAMMER
BARNAS TURL AG GAUSDAL
BARNAS TURL AG ØYER
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BARNAS TURLAG

i DNT Lillehammer

Barnas Turlag Gausdal

Barnas Turlag Øyer
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BARNAS TURLAG
SØNDAG 21. JANUAR

❱❱ KOM DEG UT-dagen på Mjøsisen

Lek og moro på DNTs 150-års dag! Det blir kjørt opp
løype på isen til turgåing. Våre veiledere er behjelpelig
med tips og råd om skøyter og teknikk. Vi har 25
skøytesett til utlån. Ta med deg skisko tilpasset rottefellabinding. Vi lager bål og du tar med godt med klær
og matpakke.
Oppmøte: Vingnesvika
Utstyr: skøyter
Varighet: kl. 11-14
Pris: Gratis
Veileder: Jeroen Oostendorp, tlf. 952 10 835, Sigrid
Skjølås, tlf: 482 58 970 og Ingvill Helset, 952 20 406

SØNDAG 11. FEBRUAR

❱❱ Isfiske på Røyslitjernet
Bli med på isfiske på Røyslitjernet. Turen arrangeres
i samarbeid med Lillehammer Jegerklubb. Ta med mat
og drikke, og noe varmt å sitte på. Det vil bli muligheter
for å låne pilkeutstyr, men ta med eget om du har.
Oppmøte: Røyslitjernet
Utstyr: pilkeutstyr, gode klær og sko, og noe varmt
å sitte på
Varighet: 11-14
Pris: Gratis
Påmelding: Innen 1. februar til
jon.anders.martinussen@gmail.com
Veileder: Jon Anders Martinussen, tlf: 911 84 305
LØRDAG 24. FEBRUAR

❱❱ Hundekjøring i Gausdal
Samarbeidstur med barnas turlag Gausdal.
Her kommer mer informasjon på våre nettsider samt
på facebook.
Oppmøte: informasjon kommer
Varighet: 11-14
Pris: Gratis for medlemmer, 100 for ikke-medlemmer
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Påmelding: via våre nettsider
Veileder: Ingvill Helset, 95220406
SØNDAG 18. MARS

❱❱ Skitur til Hærfjellet
Vi går på ski til toppen av Hærfjellet. Her er det god
utsikt i godt vær. Ta med mat og drikke og gode klær,
ski og skismurning.
Oppmøte: Værskei
Varighet: kl. 11- 15
Veileder: Ingvill Helset
SØNDAG 8. APRIL

SØNDAG 15. APRIL

❱❱ Klatredag for de minste på Tyrili
Her kan dere buldre og klatre. Vi hjelper til med å sikre,
men hvis mor og far kan sikre er det også fint.
Aldergruppe: 5-8 år
Instruktører fra Tyrili Klatring
Oppmøte: Tyrili klatring
Varighet: kl. 12-14
Pris: Gratis for medlemmer.
200 kroner for ikke-medlemmer
Påmelding: via våre nettsider
Veileder: Sigrid Skjølås, 482 58 970

❱❱ Beversafari

LØRDAG 21. APRIL

Beveren kan lage store demninger og gnage ned digre
trær. Bli med på spennende leting etter dette spennende
dyret. Turen arrangeres i samarbeid med Lillehammer
Jegerklubb. Ta med mat og drikke, truger eller ski.
Aldersgruppe: barn fra 8 år
Oppmøte: Saksumsdalen
Utstyr: truger/ski
Varighet: 11-15
Pris: Gratis
Påmelding: Innen 31. mars til
jon.anders.martinussen@gmail.com
Veileder: Jon Anders Martinussen, 911 84 305

❱❱ Tur langs Lågendeltaet
Bli med på tur langs Lågendeltaet naturreservat.
Vi starter på Høgskolen og går ned til Lågen derfra. Vi
oppfordrer våre turdeltakere til å ta buss til høgskolen.
Vi får med ornitolog Jon Opheim, som vil fortelle om
fuglelivet i deltaet. Vi avslutter turen ved Viewpoint
Lågen på Mosodden. Turen er i sammen med GD.
Oppmøte: Ved busstoppen på høgskolen/ Storhove.
Varighet: Fra kl. 11.00
Pris: Bussbillett
Veileder: Sigrid Skjølås/ Ingvill Helset

LØRDAG 14. APRIL

LØRDAG 27. - SØNDAG 28. MAI

Her kan dere buldre og klatre. Vi hjelper til med å sikre,
men hvis mor og far kan sikre er det også fint. Fint å øve
inne først hvis du f.eks. har lyst å være med på klatring
ute seinere.
Aldersgruppe: 9-12 år
Instruktører fra Tyrili Klatring
Oppmøte: Tyrili Klatring
Varighet: kl. 12-14
Pris: Gratis for medlemmer. 200 for ikke-medlemmer
Påmelding: via våre nettsider
Veileder: Toril Vestad, 412 10 476

Den som ønsker å overnatte i svevetelt i trærne kan bli
med oss på tur. Vi har soveplass i svevetelt til 15 pers.
Oppmøte: Øst for Abbortjern
Varighet: Lørdag kl. 14.00 til søndag kl. 12.00
Utstyr: mat og klær etter vær, sovepose og liggeunderlag
Pris: kr 200 for medlemmer/
kr 400 for ikke-medlemmer
Påmelding: via våre nettsider. Først til mølla.
Veileder: Trygve Hirsch, 926 81 584, Oslo
Treklatreklubb og Ingvill Helset, 952 20 406,
Barnas turlag

❱❱ Klatredag for de største på Tyrili.

naturreservat

❱❱ Overnatting i svevetelt
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BARNAS TURLAG
SØNDAG 3. JUNI

❱❱ Uteklatring på Ulven, Ringsaker
Bli med på uteklatring i klatrefeltet på Ring i Ringsaker
kommune. Ordentlig fjellklatring. Instruktører fra
Fjellsportgruppa i Lillehammer.
Aldersgruppe: 8-12 år
Oppmøte: Ulven. Se våre nettsider
Varighet: kl. 12-15
Pris: Gratis
Påmelding: via våre nettsider
Veileder: Hallgeir Engen, Fjellsportgruppa,
Ingvill Helset, Barnas turlag
FREDAG 15.- SØNDAG 17. JUNI

❱❱ Kanotur på Fjorda vest for Randsfjorden
Denne tradisjonsrike padleturen er en naturopplevelse
av de sjeldne. Fjorda er et padleeldorado med bukter,
sund og øyer. Denne turen har, men noen få unntak,
vært på programmet hver sommer i tre tiår. Turen passer
for alle aldersgrupper. Ingen padleerfaring er nødvendig.
Turlederen kan være behjelpelig med leie av kano.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 16.30 eller Vestland
kanoutleie ved Fjorda kl. 18.30
Utstyr: Hver deltaker sørger selv for telt, mat,
overnattings- og kokeutstyr. Snakk gjerne med
turleder
Vanskelighetsgrad: Enkel
Pris: om lag kr 570 for leie av kano, kr 100 for parkering.
Påmelding: innen 30. mai til turleder på sms
Turleder: Øyvind Nyfløt, 991 52 987. Kontaktperson
barnas turlag, Ingvill Helset

Utstyr: Sitteunderlag, fiskestang og fiskeutstyr
Påmelding: innen 17. juni til
jon.anders.martinussen@gmail.com
Veileder: Jon Anders Martinussen, 911 84 305
UKE 26 OG 27

❱❱ Friluftskole på Krokbua
Vi gjentar suksessen med friluftsskole på Krokbua også
i 2018. Friluftsskolen varer i 5 dager og er et tilbud for
barn fra 2. - 6. klasse. Det kommer informasjon om
program, påmelding, betaling og vilkår senere.
Oppmøte: Kanalen, eller etter avtale
Varighet: kl. 08.30-16.00 mandag-fredag
Utstyr: mat og klær etter vær
Påmelding: På våre nettsider
Kontaktperson: Erland Flaten, 913 20 389

SØNDAG 24. JUNI

❱❱ Sommerfiske på Kinnshaugen
Vi inviterer til sommerfiske på Kinnshaugen i samarbeid
med Lillehammer Jegerklubb. Ta med mat og drikke.
Vi har noen fiskestenger til utlån, men ta gjerne med
eget utstyr hvis dere har.
Oppmøte: Kinnshaugen. Se nettsidene
Varighet: 12-15
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FREDAG 31. AUGUST - SØNDAG 2. SEPTEMBER

❱❱ Basecamp i Jotunheimen/ Romsdalen
En kul tur for de største. Vi kjører til fjellheimen og
lager camp fredag kveld. Lørdag finner vi en tøff tur vi
alle kan gå og klyve. På kvelden lager vi mat samtidig og
spiser og koser oss sammen. Søndag rekker vi en liten tur
før vi kjører hjem.
Hvor: Romsdal / Jotunheimen (været avgjør) Info vil bli
lagt ut på våre nettsider.
Oppmøte: Circle K Strandtorget, fredag 31.08. kl. 16.00.
Alder: 10-13 år
Utstyr: Telt, sovepose, underlag, fjellsko (ikke joggesko)
klær etter vær og en voksen som har ansvar for deg.
Påmelding: via våre nettsider
Veileder: Ragnhild Moen Holø, 958 35 834,
Peder Løvik, 924 01 515, Nils Anders Helset,
905 40 788 og Ingvill Helset, 952 20 406

stivettregler og hvordan vi skal oppføre oss i skogen på
sykkel i møte med andre som er på tur.
Hvor: Blir lagt ut på våre nettsider
Alder: 8-12 år
Utstyr: Sykkel, drikke, matpakke og sitteunderlag i liten
sekk.
Pris: Gratis
Påmelding: via våre nettsider
Veileder: Ingrid Hokstad (NOTS) og Ingvill Helset,
952 20 406

SØNDAG 2. SEPTEMBER

❱❱ KOM DEG UT- OG FJELL-Dagen
ved Nevelvatn

DNTs nasjonale turdag «kom deg ut-dagen» arrangeres
ved Nevelvatn i samarbeid med Fåberg Fjellstyre, Fåberg
Østsides Utmarkslag og speiderne. Den tradisjonsrike
Fjelldagen er et populært tiltak som trekker mange mennesker. Legg søndagsturen innom arrangementet. Gratis
servering av saft, kaffe, grillet fisk m.m. fra 11.00-15.00.
Kanopadling, natursti, fisking og andre aktiviteter for
hele familien.
Oppmøte: Nevelvatn ved Nordseter
Varighet: kl. 11.00-15.00
Veileder: Folk fra DNT, speiderne og utmarkslaget
SØNDAG 9. SEPTEMBER

❱❱ Sykkeltur

I samarbeid med NOTS setter vi igjen sykkeltur på
turprogrammet etter et par år uten. Vi får også lære
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BARNAS TURLAG
SØNDAG 16. SEPTEMBER

LØRDAG 17. NOVEMBER

Legg turen til Lunkefjell denne søndagen. Vi starter ved
Røde Kors-hytta på Nordseter og går i samlet flokk opp
til toppen. Vel oppe tar vi en god pause og nyter utsikten.
Returen tar du selv når du vil. Turen passer for alle som
kan gå litt og det er en relativt lett tur.
Oppmøte: Nordseter
Utstyr: klær etter vær, mat, drikke og sitteunderlag
Varighet: 11.00-14.00
Pris: Gratis
Veileder: Kari Engen, 913 76 767

Her kan dere buldre og klatre. Vi hjelper til med å sikre,
men hvis mor og far kan sikre er det også fint.
Aldergruppe: 5-8. Instruktører fra Tyrili Klatring
Oppmøte: Tyrili Klatring
Varighet: 12.00-14.00
Påmelding: via våre nettsider
Veileder: Sigrid Skjølås, 482 58 970

❱❱ Søndagstur til Lunkefjell

LØRDAG 22. - SØNDAG 23. SEPTEMBER

❱❱ Overnattingstur til Vestfjellhytta
Vi tar turen inn til Vestfjellhytta og overnatter. Det er
mellom halvannen og to timer å gå. Turen arrangeres
i samarbeid med Barnas Turlag Gausdal. Vestfjellhytta
ligger godt til med flott utsikt mot vest og nordvest mot
fjellet Nordre Langsua.
Oppmøte: CC Strandtorget kl. 10.00 eller ved
Revsjøvegen Vestre Gausdal kl. 11.00
Utstyr: tursekk, lakenpose/sovepose, toalettsaker,
klesskift og termos
Påmelding: innen 10. september via våre nettsider
Veileder: Sigrid Skjølås, 482 58 970

❱❱ Klatredag for de minste på Tyrili

SØNDAG 18. NOVEMBER

❱❱ Klatredag for de største på Tyrili
Tid for buldring og klatring innedørs. Vi hjelper til med å
sikre, men hvis noen foreldre kan sikre er det også fint.
Aldersgruppe: 9-12 år. Instruktører fra Tyrili Klatring
Oppmøte: Tyrili Klatring
Varighet: 12.00-14.00
Påmelding: via våre nettsider
Veileder: Toril Vestad, 412 10 476
SØNDAG 25. NOVEMBER

❱❱ Avslutning av turåret
Vi runder av turåret med en hyggelig sammenkomst.
Følg med på facebook og våre nettsider for informasjon.
Veileder: Sigrid Skjølås, 482 58 970, Ingvill Helset,
952 20 406

LØRDAG 27. OKTOBER

❱❱ Elvelangs på Halloween
Hva med en tur i tusmørket langs Mesnaelva på selveste
Halloween? Vi starter ved badedammen og går oppover
til Collets bru.
Oppmøte: Badedammen
Utstyr: lommelykt
Varighet: 18.00-21.00
Veileder: Barnas turlag, Lillehammer
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Barnas Turlag Øyer
SØNDAG 18.MARS

❱❱ Aktivitetsdag ved Rundhaugen
Kjør til parkeringsplassen på Steinsætra
eller Holmsætra for så å gå inn til Røde kors
sin plass ved Rundhaugen mellom Pølen og
Holmsætra. Her varmer vi opp i gammen og
fyrer opp grillen. Ta med det dere ønsker å
grille og drikke. Det blir skiquiz med premie
til barna.
Oppmøte: Vi er tilstede ved gammen
fra kl. 11.00-15.00
Avstand: Ca. 4 km fra parkeringsplassen
på Steinsætra og ca. 2 km fra
parkeringsplassen på Holmsætra
Veileder: Elise Solberg Løvlund, 478 91 676
og Bente Lise Jakobsen, 952 19 710
SØNDAG 10.JUNI

❱❱ Aktivitetsdag på Djupslia
Ta med familien inn til Djupslia. Her blir det
mulighet for å prøve kanopadling på Djupen
og vi lager natursti for hele familien. Ta med
det dere ønsker av mat og drikke, så håper vi
på en solskinnsdag på Djupslia. Ved dårlig vær
er mulighet for å gå inn.
Oppmøte: Djupslia. Vi er tilstede
fra kl. 11.00-15.00
Veileder: Elise Solberg Løvlund, 478 91 676
og Bente Lise Jakobsen, 952 19 710

Prestkjærringa
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Barnas Turlag Gausdal
Følg oss på facebook for siste oppdatering om turene
eventuelt om det blir endringer.
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ONSDAG 31. JANUAR

❱❱ Måneskinnstur

Vi går måneskinnstur til Gapahuken ved Kjoshaugen
i Østre Gausdal. Det blir aking og bål. Ta med niste
og varmt å drikke. Oppmøte ved miljøstasjonen etter
Hjelmstadkrysset, kl. 18.00. Ingen påmelding.
Utstyr: Varme klær, hodelykt og noe å ake på
Kontaktpersoner: Stine Thallaug Dalane, 906 58 217
og Liv Fyksen, 977 91 577.
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LØRDAG 24. FEBRUAR.

SØNDAG 2. SEPTEMBER

Denne lørdagen skal barna få prøve noe virkelig fartsfylt
og spennende med våre gode venner hundene.
Samarbeidstur med Barnas Turlag Lillehammer.
Det kommer mer informasjon om dette arrangementet
på våre nettsider samt på facebook
Oppmøte: Astridbekken i Gausdal Kl. 11.00
Kontaktpersoner: Stine Thallaug Dalane, 906 58 217,
Liv Fyksen, 977 91 577 og Ingvill Helset, 952 20 406.

DNTs nasjonale turdag arrangeres også i Gausdal.
Vi møtes på Neversjøen til lek, aktivitet og grilling.
Ta med egen mat og drikke.
Oppmøte: Neversjøen kl. 11.00
Utstyr: klær etter vær
Ingen påmelding
Kontaktpersoner: Liv Fyksen, 977 91 577.

SØNDAG 18.MARS

❱❱ Overnattingstur til Vestfjellhytta

❱❱ Hundekjøring i Gausdal

❱❱ Skitur til Hærfjellet
Vi går på ski til toppen av Hærfjellet. Her er det god
utsikt i godt vær. Ta med mat og drikke og gode klær, ski
og skismurning.
Oppmøte: Værskei kl. 11.00
Varighet: kl. 11.00- 15.00
Veileder: Ingvill Helset, 952 20 406
LØRDAG 26. MAI

❱❱ Kulturstien på Kittilbu
Vi går Kulturstien på Kittilbu. Ta med drikke og niste.
Oppmøte: Kittilbu kl. 11.00
Utstyr: klær etter vær
Ingen påmelding
Kontaktpersoner: Stine Thallaug Dalane, 906 58 217
og Liv Fyksen, 977 91 577.
SØNDAG 19. AUGUST

❱❱ Helvete Naturpark i Espedalen

❱❱ Kom deg ut-dagen

LØRDAG 22. OG SØNDAG 23. SEPTEMBER

Vi tar turen inn til Vestfjellhytta og overnatter. Det er
mellom halvannen og to timer å gå. Turen arrangeres
i samarbeid med Barnas Turlag Lillehammer.
Vestfjellhytta ligger godt til med flott utsikt mot vest
og nordvest mot fjellet Nordre Langsua.
Oppmøte: Circle K Strandtorget kl. 10.00 eller ved
parkeringen på Vetafjellet på vegen mot Revsjøen,
Vestre Gausdal kl. 11.00
Utstyr: tursekk, lakenpose/sovepose, toalettsaker,
klesskift, termos
Påmelding: innen 10. september via våre nettsider
Veileder: Sigrid Skjølås, 482 58 970
LØRDAG 17. NOVEMBER

❱❱ Klatredag på Tyrili, Lillehammer
Oppmøte: Tyrili klatresenter kl. 12.00
Varighet: kl. 12.00-14.00
Påmelding: til Liv Fyksen, 977 91 577.
Begrenset antall plasser.

Vi besøker Jettegrytene Helvete og Dalbakken Fjellgard
i Espedalen. Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer er
også velkomne, de betaler egen inngangsbillett i parken.
Det er mulighet for å kjøpe mat i kafeen, men ta gjerne
med drikke og niste selv.
Oppmøte: Helvete Naturpark kl. 11. 00
Ingen påmelding
Kontaktpersoner: Liv Fyksen, 977 91 577.
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HELGETURER

TRILLEGRUPPA
Barn i vogn er slett ikke noe hinder for et
aktivt turliv. Faktisk oppdager mange
fedre og mødre en rekke spennende turstier,
småveger og løyper i nærområdet etter
å ha vært med på trilleturer med Barnas
Turlag. Vi har til og med gått på skøyter
og ski med vogn.
Turene er normalt på torsdag og legges
ut på våre nettsider og på facebook.

TRILLEGRUPPA
DNT LILLEHAMMER
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❱❱ ❱❱ MEDLEMSINFORMASJON
Turinformasjon
DNT Lillehammer har publikumsbetjening på
Vandreskoen, der fjellentusiasten Jeroen hjelper deg.
• Salg av medlemskap, kart og enkelte turartikler.
• Informasjon om turer og aktiviteter. Lån gjerne vår
publikums-PC og se på våre kart.
• Utdeling av nøkkel til selvbetjente og ubetjente hytter
• Utleie av Krokbua til bursdager, skoler, barnehager
m.m.
• Utleie av kanoer ved Krokbua

Start turen på UT.no
UT.no er Norges viktigste nettsted for friluftsinteresserte. På UT.no finner du hytter og ruter over hele
landet, digitale kart, aktiviteter og turforslag. DNT Lillehammer har lagt ut en rekke turtips fra vårt område.

Medlemskap og innmelding

Tillitsvalgte i DNT Lillehammer

Hovedstyret:
Tom Harald Hansen, Lillehammer, styreleder
Stine Thallaug Dalane, Gausdal, nestleder.
Elise Solberg Løvlund, Øyer, styremedlem.
Liv Madsen, Lillehamer, styremedlem.
Ragnvald Jevne, Lillehammer, Styremedlem
Komitéledere
Hyttekomiteen: Per Harald Jørgensen, Lillehammer.
Turkomiteen: Elisabeth Hasselknippe, Lillehammer.
Sti- og løypekomiteen: Erik Hanssveen, Lillehammer.
Fjellsportgruppa: Peer Løvik, Lillehammer.
Barnas Turlag: Ingvill Helset, Lillehammer.
DNT ung: Eira Rogne, Svingvold.
Oversikt over øvrige medlemmer
i komiteer og grupper finner
du på vå re nettsider.

Som medlem i DNT Lillehammer er du automatisk
medlem i Den Norske Turistforening, DNT.
Medlemskap tegnes hos Vandreskoen i Mesnasenteret
eller på www.dnt.no. Der får du også oversikt over de
mange medlemsfordelene som gjelder
i alle 57 turistforeninger og turlag i hele Norge.

Årsmøte

Vi inviterer alle medlemmer til årsmøte onsdag 7. mars
kl. 19-21. På programmet står årsmelding og regnskap
2017, budsjett 2018 og valg. Vi serverer noe å bite i og
flotte turbilder. Vel møtt!

Høstmøte november 2018
DNT Lillehammer arrangerer hver høst et uformelt møte
for medlemmer og andre interesserte. Vi inviterer gjerne
en foredragsholder som presenterer et aktuelt tema
knyttet til friluftsliv. Følg med på nett og Facebook for
mer informasjon.

Erland Flaten er daglig leder i DNT Lillehammer
og har kontor på Fabrikken.
Pris på medlemskap:

Familiemedlemskap:
Hovedmedlem:
Student/ungdom (19-26 år):
Skoleungdom (13-18 år):
Barnas Turlag (0-12 år):
Honnørmedlem (over 67 år eller uføre):
Husstandsmedlem:
Livsvarig medlem:

1.215,680,350,210,125,530,340,17.000,47

❱❱ ❱❱ STI- OG LØYPEKOMITEEN
Sti- og løypekomiteen (SLK) står for all rydding,
klopping, T-merking og skilting av stinettet i skogog fjellområdet på Lillehammers østside. Vi har også
ansvaret for Rondanestien på strekningen Birkebeinervegen - Lyngbua - Djupslia - Vetåbu - Jammerdalsbu, samt
flere andre stier i Øyerfjellet. Også stinettet i marka
mellom Røyslimoen og Brøttum sentrum holdes i orden
av SLKs folk. I Vestfjellet har vi ansvaret for DNT
Lillehammers del av Jotunheimstien, dvs. fra Torpavegen via Skjellbreidhytta, Kittilbua og Vestfjellhytta til
Liomseter. Til sammen har SLK ansvaret for et stinett på
nærmere 400 kilometer.

Når det gjelder skiløyper, har vi gjennom årene
utført store planeringsarbeider sommerstid i løypenettet,
bl.a. i Nordseterløypa, Sandbakkløypa og Birkebeinerløypa. I den siste bygde vi bru over Kubruveita, og i
samarbeid med Lillehammer Olympiapark ny bru ved
Mesnasaga. SLK bidro også både økonomisk og med
dugnadsarbeid til lysløypa mellom Vårsetergrenda og
Birkebeineren Skistadion.
SLK har i mange år utarbeidet kart over området
Lillehammer - Sjusjøen - Nordseter - Hafjell, både i
papirutgave og til oppslag ute i terrenget. Skiløypekartet
er lettere revidert foran sesongen 2017-18, og nye
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Melsjøhøgda mot Nevelfjell

platekart er satt opp i Fåberg østfjell. Sommerkartet
ble sist utgitt i 2016, men vil komme i forbedret
utgave allerede i år. Platekartet over Lillehammers
østside ble revidert i 2016 og byttet ut på 30
oppslagssteder. Sammen med Brøttum IL og Søre
Ål IL reviderte SLK i 2013 kartet over området
Messenlivegen - Brøttum.
Kartene kjøper du hos Vandreskoen.

Rundt Ruten. Foto Erik Vea
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Hyttene våre

DNT Lillehammer har sju hytter.
Medlemmer får tilgang til hyttene med DNTs
nøkkel. Egen nøkkel til Krokbua leies ut hos
Vandreskoen.
Lyngbua
Lyngbua ligger ved fiskevatnet Lyngen og Lyngkampen i
Øyerfjellet, 12-13 km sørøst for Djupslia på ruta som kalles
Rondanestien. Ubetjent hytte med fem sengeplasser og båt til
utlån for medlemmer.

Djupslia
Djupslia på Øyerfjellet er ei selvbetjent hytte ved Rondanestien,
en dagsmarsj nord for Nordseter. Det er tolv senger i hovedhytta
og seks i sikringsbua, der det er mulig å ha med hund. Det ligger
kano til utlån ved Djupen. Djupslia ble pusset opp sommeren 2017.
Adkomst: Ta av fra E6 ved Øyer nord, og følg skiltet mot Øyerfjellet.
Ved Korsbakken (bom) følges Akksjøsetervegen til parkeringsplassen
ved Steinsetra. Herfra må man om vinteren gå på ski langs merket
løype inn til hytta (12 km), mens det om sommeren er bilveg helt fram.

Vetåbua
Vetåbua ligger på Fåvangfjellet 17 km nord for Djupslia. Vetåbua er ei
selvbetjent hytte med 16 sengeplasser fordelt på to hytter. I den minste
er det tillatt med hund. Adkomst: Kjør opp bak Fåvang kirke, over
Gullhaugen og Åmot helt fram til hytta på sommerstid. Om vinteren
er det brøytet til Trekanten hyttefelt omlag en km fra hytta.
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Vestfjellhytta
DNT Lillehammers nyeste, selvbetjente hytte ble åpnet i 2015. Den ligger
ved Jotunheimstien mellom Kittilbu og Liomseter i Gausdal Vestfjell. Her
er vi midt i landskapsvernområdet som omkranser Langsua nasjonalpark.
Nærmeste bilveg er Revsjøvegen, som tar av vestover fra Øvre Svatsum
i Vestre Gausdal. Fra parkeringen på Vetafjellet ved Revsjøvegen tar det
1 time og 30 minutter å gå inn til Vestfjellhytta som ligger på 945 moh.
Antall senger: 18, derav to i eget hunderom. Fiskemuligheter. Kano til bruk
for Vestfjellhyttas gjester på Slivatnet like ved. Om vinteren er det merket
skiløype fra Synstgardsetra. Herfra er det en fin skitur på 7-8 km i
snaufjellterreng.

Kittilbua
Ubetjent hytte i Gausdal Vestfjell med 7-8 sengeplasser.
Om sommeren er det bilveg fram til hytta. Om vinteren er det
parkering på Værskei, 4 km fra hytta.
Det er skiløype fra Værskei til Kittilbua.

Skjellbreidhytta
Skjellbreidhytta er ei ubetjent hytte i Fåberg Vestfjell med sju sengeplasser
pluss hems. Ved Skjellbreidvatnet er det båt til bruk for medlemmer.
Adkomst: Kjør til Vingrom, ta av på rv. 250, Torpavegen, og fortsett
ca. 15 km til Storlondammen. Ta av nordover på Svartdalsvegen og følg
denne mot Bleiksetra og Skjellbreida. Om sommeren kan du kjøre helt
fram. Vinterstid er vegen brøytet til Bleiksetra (3 km fra hytta).

Krokbua. hytta til Barnas Turlag
Sentrumsnær hytte med sju sengeplasser. Hytta ligger flott til ved
Mesnaelva. Krokbua er et svært populært utfartsområde for
turgåere, skoler og barnehager. Seks kanoer til disposisjon.
Nøkkel til hytte og kanonaust leies på Vandreskoen.
Adkomst og parkering: Parkering normalt ved Kanalen.
Det er alternativ, og merket, adkomst i 2018 p.g,a arbeid
med demning. Sjekk dette på nett!
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Kurs og opplæring
DNT er Norges største arrangør av kurs
innen friluftsliv, klatring, bre og fjellsport.
DNT Lillehammer arrangerer enkelte kurs selv,
og formidler deltakelse på andre
DNT-foreninger.
ONSDAG 4. APRIL

❱❱ ❱❱ AMBASSADØRKURS
Har du lyst til å lære mer om DNT?
Enten du ønsker å bli turleder, bidra på
dugnad eller bare er litt nysgjerrig, så er
dette kurset for deg. Ambassadørkurset
er det første og enkleste nivået i DNT sin
kursrekke som forsetter med grunnleggende turlederkurs, sommerturlederkurs og vinterturlederkurs.
Velkommen til en uforpliktende smak
av DNT.
DNT-ambassadørkurset egner seg også
for tillitsvalgte og andre som ønsker
bedre kunnskap om hele DNT og DNT
Lillehammer.
Tid og sted:
Lillehammer VGS, avdeling Nord
(Vargstad), kl. 18.00-21.00.

Påmelding og kursdetaljer
på lillehammer.dnt.no

ONSDAG 25. APRIL

❱❱ ❱❱ NÆRTURLEDERKURS
DNTs nærturlederkurs er et praktisk kurs som
kvalifiserer til å lede kortere dagsturer i områder
hvor nærturleder er lokalkjent.
Opptakskrav:
DNT-medlem og ha deltatt på DNTs
ambassadørkurs.
Innhold:
Turplanlegging, risikovurdering, turlederrollen,
ansvar, oppgaver, utstyr, bekledning, områdeog kartkunnskap.
Tid og sted:
Kl. 18.00 - 21.00. Skistua
på Birkebeineren Skistadion.
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TORSDAG 8. MARS
ONSDAG 1. MARS

❱❱ ❱❱ FERSKINGKURS
❱❱ ❱❱ FERSKINGKURS

Passer for alle som ønsker å lære det grunnleggende og bli tryggere
Passer
alle som ønsker å lære det grunnlegpå
egnefor
friluftsferdigheter.
gende og bli tryggere på egne friluftsferdigheter.
Kurset
går over fire kvelder. Den første kvelden starter vi inne, og
Kurset
gårtema
over som
fire kvelder.
Den første
tar
for oss
allemannsretten
ogkvelden
DNTs tilbud. De tre neste
startererviviinne,
for oss tema
alle-og kompass, båltenkveldene
ute, og tar
praktiserer
bruksom
av kart
mannsretten
og DNTs
tilbud.
De tre
neste
ning,
turbekledning,
tursekk,
turmat,
primus/stormkjøkken
og
kveldene
erDetaljer
vi ute, ogom
praktiserer
bruk
av kartsenere.
matlaging
ute.
tid og sted
opplyses
og kompass, båltenning, turbekledning, tursekk, turmat, primus/stormkjøkken og matlaging
ute. Detaljer om tid og sted opplyses senere.

ØVRIGE KURSTILBUD

Det planlegges et grunnleggende kurs i
padling for DNT ung i slutten i mai/juni.
Kurset er beregnet på nybegynnere og
holdes av Lillehammer Ro- og kajakklubb ved
Vignes. Grunnleggende.

Vi arrangerer andre kurs avhengig av tilbud
og etterspørsel. De viktigste kursene i DNT
er turlederkursene. I samarbeid med andre
foreninger i DNT har vi også spesialiserte
kurs innen skred, klatring, brevandring og
padling. Se dnt.no/kurs

Foto: Erland Flaten
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Hogstarbeid førte til at vi måtte legge om en del stier ved Balbergkampen. Erik Hansveen, til venstre, er leder i sti- og løypekomiteen.
Jørn Breili har også oppsyn med vår hytte Djupslia.

❱❱ ❱❱ DUGNAD
Ikke bare stinettet, men også våre 7 hytter og våre
over hundre arrangementer er helt avhengig av
frivillige. Dugnad er sosialt, morsomt og givende.
Vi har alltid behov for dugnadsfolk, og oppgavene
er mange og varierte. Har du lyst til å være med på
laget vårt?
Ta kontakt med de tillitsvalgte eller daglig leder.
Eksempler på dugnadsarbeid
• Styreverv og annet organisasjonsarbeid.
• Arbeid på hyttene. Vedlikehold, rydding
ute og inne, renhold og vedhogst. Supplere
proviant.
• Rydding og merking av turstier.
• Bistand under arrangementer som OPPTUR,
7-fjellstur og Kom deg ut-dagene
• Stå på stand i gågata/andre steder
• Informasjonsarbeid - skrive turforslag,
tekster til nett med mer.
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Gjengroing er noe dugnadsfolka vet hva er.
En del bjørk blir til fyringsved.

TURPROGRAM 2018
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8. klassinginger på Balbergkampen under Opptur.
Foto Øystein Nordaas

❱❱ ❱❱ OPPTUR - en frivillig fornøyelse
ONSDAG 6. JUNI

OPPTUR er DNTs nasjonale turdag for åttendeklassinger. Hvert år i juni er ca. 400 åttendeklassinger på
tur med oss over og rundt Balbergkampen. OPPTUR
er et eksempel på et av mange arrangement som ikke
ville ha vært mulig uten den fantastiske innsatsen
våre frivillige legger ned for DNT Lillehammer.
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Som medlem i DNT får du en hyggelig rabattavtale hos
Gausdal Landhandleri som gjelder i alle våre varehus.
For å få tilgang til avtalen må du registrere deg på våre
nettsider www.gaus.no/kunde

61 22 00 00
www.gaus.no

tlf.
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tt!
Bestill på ne

Riktig tur- og fjellutstyr får du hos oss!

15%

rabatt

-til alle DNT
medlemmer

RABATT

Storgata 86
61 27 04 30
butikk@lillehammersport.no

TURPROGRAM 2018
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Vi er et av Norges mest moderne
klatresenter
Vi har utfordringer til alle uansett
alder eller ferdighetsnivå
Er det første gang du prøver
klatring kan du leie en instruktør
som kan sikre deg, eller gi deg
gode råd hvis du vil buldre
go

Priser

Drop-In
0-4 År
5-15 År
Voksen (fra 16år)
Familie Klatring
2 voksne og inntil
in 3 barn (u/16år)
utstyr og sikrer inkludert

Dag / Kveld og Helg
GRATIS i følge av betalende kunde
50,- / 70,80,- / 100,900,-

Åpningstider
Man-Tors 12:00-22:00
Fre-Sønd
12:00-20:00
Høytider og ferier se websider
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Sunnhet til turfolket!
Anne Margrethe
Butikksjef KIWI Stampa

Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde
i dag og få 15% bonus på all
fersk frukt og grønt på toppen
av våre allerede lave priser.
Bli Trumf- og KIWI Plussmedlem på kiwi.no

HANDLEDAGER 2018:

Din lokale spesialforretning
for fjellsko og turutstyr
Følg oss på facebook for ekstra gode tilbud!

(20% rabatt på ordinære priser)

26. april, 24. mai, 25. oktober
og 6. desember

DNT MEDLEMSRABATT
(Gjelder på ordinære priser)

10% på alle varer

BESØK VÅR NETTBUTIKK
vandreskoen.no

61 26 20 02 • info@vandreskoen.no

igt.no

Lilletorget 1,

TURPROGRAM 2018
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DNT LILLEHAMMER
Telefon 61 26 20 02
Besøksadresse: Vandreskoen, Mesnasenteret
Postadresse: Lilletorget 1, 2615 Lillehammer
Meld deg inn på dnt.no/medlem
E-post: lillehammer@turistforeningen.no

lillehammer.dnt.no

Som medlem i DNT Lillehammer får du dette:
- Medlemspris på DNTs 500 hytter. Ikke bare våre 7.
- Rabatt på turutstyr.
- Medlemsbladet Fjell og Vidde.
- Tilbud om turer og kurs over hele landet.
- Gode medlemsrabatter som f,eks hos Vandreskoen
og Intersport.
- Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger
på overnatting.
dnt.no/medlem
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