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

Følg oss på
Facebook

#telemarkturistforening på Instagram
@telemark_turistforening er på Instagram!
Det er flere som har delt sine sommerbilder med oss
på Instagram, og det setter vi stor pris på. Husk @
telemark_turistforening når dere også legger ut høstog vinterbildene deres – det gir turinspirasjon til mange!

Ut på tur – aldri sur
En meget varm sommersesong 2014 er nå over.
Jeg håper at mange har benyttet anledningen til å komme
seg på tur i skog og fjell. Jeg har tilbrakt cirka to uker på
fjellet, og det var ikke fullt så varmt der som i lavlandet.
På Hardangervidda traff jeg mange utlendinger og
barnefamilier. Mange av disse overnattet på DNTs hytter,
men mange lå også i telt. Å overnatte i telt kan være godt
for dem som ikke orker lange dagsetapper. Med telt står
man friere til å velge lengden på turen.
I år har DNT avholdt sitt landsmøte i Loen. Den eneste
saken som medførte en del diskusjon, var snøskutersaken.
De enkelte landsdelene har forskjellig syn i denne saken,
men man fikk til slutt vedtatt en resolusjon som Landsmøtet kunne stille seg bak. Resolusjonen har vært omtalt
i media, og kan også leses på DNT sine nettsider. Der vil
du også finne en oppdatering på hva som skjer i saken.
Per 1. august 2014 har Telemark Turistforening passert 8400 medlemmer. Det er en økning på 5,4 % fra
samme tidspunkt i 2013. Denne økningen er meget bra
da landsgjennomsnittet ligger på 2,5 %. Etter min mening
viser dette at folk som bor i Telemark er fornøyde med det
arbeid som blir lagt ned i de lokale turlagene.
Lørdag 16. august var det åpning av den nye steintrappa
som forbinder heisen på Gaustatoppen med vår turisthytte og platået på toppen. Vi håper at dette vil gjøre det
lettere for mange å komme opp på fjellet. Den offisielle
åpningen ble ledet av Telemarks fylkesordfører Terje Riis

Attraktiv dugnadsjobb ledig!
Telemark Turistforening
etterlyser hyttestyrer til
Sildevika og Mule Varde.
Begge Kystledhyttene har
en idyllisk plassering
i Porsgrunns skjærgård,
men som alle andre eldre hytter trenger de tilsyn og vedlikehold. Vi etterlyser flere som sammen kan bidra med å
holde en av hyttene i stand. Til gjengjeld får dere mange fine
dager ute ved sjøen, og gleden av å være en del av en aktiv
dugnadsgjeng i Telemark Turist-forening. Vi har allerede flere
kandidater og vil innkalle til et møte i høst, men ønsker oss
enda flere. Er dette noe for deg eller noen du kjenner?
Ta kontakt med oss!

Johansen under Gaustadagen, og etter min mening
er trappa veldig fin og faller
godt inn i terrenget. Så
jeg anmoder flest mulig å
ta turen til Gaustatoppen,
enten med Gaustabanen
eller til fots.
2015 er friluftslivets år. Det vil dermed bli lagt opp til
større aktivitet i de fleste turlag. I løpet av september i år
skal hovedtrekkene i aktivitetene være på plass. Dersom
det er noen som har forslag til aktiviteter tar vi gjerne imot
dette. Ikke alle turer og aktiviteter vil være klare til turprogrammet blir trykt i oktober. Aktiviteter som kommer
i ettertid blir lagt ut på våre nettsider, samt bli annonsert i
løpet av året.
For tredje gang var jeg i sommer turleder på Hardangervidda for DNT Oslo og Omegn. Totalt var vi 14 personer
som gikk en lett femdagerstur. Det var syv menn og
syv damer. Ingen av mennene hadde problemer med
gnagsår, mens nesten alle damene hadde dette.
Dette viser viktigheten av godt fottøy og at skoen er inngått før man legger ut på lengre turer. En tur med vonde
føtter er ikke noen god opplevelse.
Nå står høsten for døren, og skog og mark venter på
turfolket.
Turhilsen fra Kaj E.
Skien Turlag etterlyser et hyttestyre på Fugleleiken.
Det kan gjerne være en vennegjeng, småbarnsfamilier eller
enkeltpersoner som ønsker å gjøre en dugnadsinnsats for
foreningen.
Hyttestyrets oppgaver blir å
holde overoppsyn med hytta,
og i samarbeid med hytteansvarlig i styret organisere
dugnader for renhold, lettere
vedlikehold, veding etc.
Vaffelvakter i vinterhalvåret organiseres av kontoret i Hjellen.
Har du /dere lyst til å være med å sette preg på Fugleleiken
som er en av Skien Turlags mest populære hytter, så ta
kontakt med hytteansvarlig Torbjørn Gurholt tlf. 952 80 091,
eller send en e-post til skien@turistforeningen.no.
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LEDEREN HAR ORDET
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Vi har utstyret til høstturene!
RESTESALG!

Devold Expedition
Hoodie

Devold ullundertøy
til barn
Kr

Polfarerens favoritt
i merinoull.

50,- pr. del

595,Veil. 699,Medlemspris

Sovepose Mammut Alpine
UL 3-Season

En av markedets letteste kunstfiberposer.
Fungerer godt som sikkerhetspose om vinteren.
Medlemspris

1790,-

Veil.

Hodelykt Tikka RXP fra Petzl

2100,-

Perfekt til treningsturene på kvelden og fjellturene.

840,Veil. 990,Medlemspris

På tur etter sopp
i Grenland

Granger’s 2 in 1

15 soppsteder, rensing,
oppbevaring, og oppskrifter.

Vasker og impregnerer samtidig.
Anbefalt for alle stoffer inkludert
Gore-Tex og eVent.

235,Veil. 249,Medlemspris

140,Veil. 159,Medlemspris

Suunto platekompass

Klassisk og pålitelig platekompass.
Medlemspris

175,-

Veil.

200,-

Vår butikk har åpent: Mandag til fredag 10.00–16.00

Vi har mange lokalproduserte kart i topp kvalitet, i tillegg til turkart
og den plastbelagte topografiske Norge-serien.

Osprey Talon 22L
Super sekk til dagstur/
trening.

770,Veil. 900,Medlemspris

Deuter Climber

En ordentlig rykksekk for en
liten klatrer. Robust og god
følgesvenn for skolebarn
på fotturer, skiturer, eller
klatreturer.

595,Veil. 699,-

Medlemspris

Oprey Tempest
20L til dame
Super sekk til dagstur/
trening.

770,Veil. 900,-

Grønn singel-lue fra DNT ung
Luftig strikket ull-lue
som passer de fleste.

Medlemspris

250,Veil. 299,-

Medlemspris

Norrøna Trollveggen warm2 jakke
Varm og behagelig fleecejakke i retrodesign.

1199,Veil. 1399,Medlemspris

Ullhansker fra Smartwool
Gode alene på kjølige
dager eller under votter
og vindvotter vinterstid.

249,Veil. 299,Medlemspris

Torsdager 10.00–18.00 Lørdager 10.00–14.00
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Visste du at vi er størst på kart i Telemark?
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En grunn i seg selv til å besøke bloggen er de fantastiske bildene tatt av en ekte naturfotograf.

Villmarkshistorier fra Gransherad
Tekst: Marie Skyer
Jan-Eilert Pedersen tar gjerne med seg 6-åringen
på overnattingstur ute i det fri, og fletter turer inn i
livet som småbarnsfar så ofte som mulig. Han kjenner
dragningen til naturen like sterkt som en forelskelse.
Også blogger han om det.
Jan-Eilert har mange interesser som han får dyrket i
Gransherad hjemme på småbruket ved Tinnosen.
- På mange måter kjennes det som å være på tur hele
tiden. Jeg klarer nesten ikke å skille hverdagslivet fra
turlivet lenger. Jeg setter garn utenfor huset og tar turer
med bikkjene i nærmiljøet både til skogs og til fjells.
Og om jeg kun har et par timer til rådighet mellom
bleieskift og annet så havner jeg kanskje på snekkerverkstedet på småbruket, forteller Jan-Eilert. - Naturopplevelsene finnes der inne også. Kanskje ved uthuling av ei
riknute på en bjørk til en turkopp?
Tidligere jobbet Jan-Eilert som naturfotograf og forfatter,
men har kun dette som hobbyer nå. Den store interessen er å være ute, noe han jobber med å balansere i sin
hektiske hverdag.
- Turlivet endret seg da jeg ble far for første gang, forteller
han. - Det er seks år siden nå og siden har vi fått to til.

I perioden før dette var jeg stort sett på langturer i
fjellet. Etter at jeg ble pappa prioriterer jeg de små
prosjektene.
- For oss var det et verdivalg å flytte tilbake til bygda da vi
kjøpte småbruk på Tinnsjøstrånda. Hekta på natur som vi
er, var vi avhengige av å utnytte de små timene en har til å
dyrke naturopplevelser. Vi er mye ute, og prøver å få til en
del turer i nærområdene.
I Jan-Eilerts villmarksblogg kan du lese om turer i nærområdet i Tinn og Gransherad, nyttige tips til turer, småbruklivet og hvordan være friluftsmann og småbarnsfar
samtidig. Du kan også lese om hans turer rundt Nordkalotten og Alaska samt mye annet.
- Mine viktigste turer er de nære turene. Derfor gjør jeg
helst turer med utgangspunkt hvor jeg bor. Jeg har også
tatt mer eksotiske turer som for eksempel til Alaska.
Men for meg ligger drømmene stort sett forankret i nærmiljøet. Fra 2001–2008 bodde vi i Finnmark. Da handlet
turene om Nordkalotten. Fra 2008 til dags dato bor vi
i Telemark. De fleste turene er derfor i nærområdene,
forklarer Jan-Eilert.
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Bloggen fungerer som en slags offentlig dagbok over hva
Jan-Eilert og familien holder på med, og hva som opptar
de for øyeblikket. - I utgangspunktet blogger jeg mest for
min egen del. Jeg syns det er gøy å gå tilbake å se. Når
tid lå isen seg på Tinnsjøen i 2011? Eller, hvilke turer var vi
på i april 2012?

Nystekt brød med rips og bringebær?
Plukka i bytte, kun med sko og uten klær?
Ikkje la andre fortelle håffe stig du skal gå.
Den vegen e alltid den lange.
Den kortaste vegen gjeng der du har lyst.
Sjølv om den gjeng i bakkar mange.

For Jan-Eilert er det vanskelig å plukke ut et spesielt
turmål eller sted å anbefale turlystne DNT-medlemmer og
lesere av bloggen sin. Inspirasjon til å velge ut hvor turen
skal gå, kan en imidlertid få av å lese et av bloggerens
egne dikt:

Husk at arbeid e ein velsignelse.
At latskap e ein besettelse.
Og at heimat e halve vegen.
Les Jan-Eilerts blogg her: www.villmarkshistorier.no

DEN FINASTE TUREN
Den finaste tur les du ikkje om i magasin.
Den e ei bortglømt perle i kvardagen din.
Søker du det som du ikkje har sett før?
Leit heller bak ting du kjenner i fra før.
Hig ikkje til eksotiske navn langt vekk:
Yellowstone, Serengetti, Svalbard og Phuket.
Klarer du å sjå eventyret i kvardagen din?
Det spesielle i din eigen leikegrind?
Huskar du den gong at sommårn var så lang?
Latter da du duppa deg i Tinnsjøens smeltevann?

Navn: Jan-Eilert Pedersen
Fra: Gransherad i Telemark.
Sivil status: Gift med Cecilie, far til Gregar, Niri
og Tyri. Yrke: Sykepleier.
Hobby: Naturfoto og skriving.
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Trond, Fredrik, Isabell
og May Jannett i
hytteveggen

Åsmund og Emil.

Kalhovd Turisthytte

Fjellungdommen Fredrik, May Jannett,
Åsmund, Isabell og Sindre.

Fredrik, Åsmund, May Jannett prøver
fiskelykken i Kalhovdsfjorden.

Gode opplevelser, mestring og
læring på Camp Kalhovd
Tekst: Ledergruppa Camp Kalhovd 2014
I sommer ble Camp Kalhovd, en leir for barn og
ungdom med ADHD, gjennomført for andre gang.
Leiren er samarbeidsprosjekt mellom Telemark
Turistforening og ADHD Norge Telemark.
Leirens mål er å gi mestring og glede i flott norsk fjellnatur
på Hardangervidda. Initiativtaker til leiren Ruben A. Smith,
har god erfaring i å få barn og ungdom ut i naturen.
Vi vet at mestring og glede gir troen på seg selv, som
igjen kan styrke ungdommen videre i livet.
I år var det tolv deltagere med, sammen med syv
ledsagere, klare for fire overnattinger på Kalhovd Turisthytte
med flere aktiviteter hver dag. Deltagerne ble delt inn i
grupper og hver gruppe hadde ulike aktiviteter hver dag.
Blant aktivitetene var det matlaging på bål, fiske og tur
med kart og kompass. Deltagerne fikk gode opplevelser
med læring og mestring i flott natur. Frisk luft, vidder og
fjell skaper fine minner og vennskap. En av oppgavene
for kart og kompassgruppa var å gå opp en topp ved
hytta. Moro å oppleve at en av ungdommene som
absolutt ikke ville gå på tur, i etterkant ble veldig stolt av
å ha kommet opp, med hjelp, motivasjon og støtte fra

de andre i gruppa. Det er utrolig moro å se samarbeidet
mellom de unge.
Alle ble godt kjent med hverandre i løpet av uka.
Underveis hadde vi dialoger og avtaler på hvordan leiren
skulle gi en best mulig opplevelse. Hver kveld hadde vi en
oppsummering av dagen, der vi fokuserte på de positive
opplevelsene. Deltagerne ble etter hvert veldig flinke til å
dele sine opplevelser. Det var flott at ungdommene selv
tok opp problematikken, og vi kunne komme til gode
løsninger sammen.
Hovedkonklusjonen er at vi veldig gjerne ønsker at dette
skal bli en årlig leir. Vi vil ta med oss erfaringer fra de to
årene vi har hatt leir, og utvikle leiren til å bli stadig bedre.
I 2015 satser vi også på å få til en rideaktivitet, en ny
aktivitet som kommer til å bli tatt godt imot blant ungdommene. Vi vil takke alle som har gjort denne leiren
mulig, og håper dere vil fortsette å være med å støtte oss
fremover.
En stor takk rettes til Telemark Fylkeskommune,
Siljan Kommune, Skien Kommune og Lions Siljan.
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En real mestringsfølelse!
Tekst: David Heyerdahl Foto: Jarl-Magnus Moen
I sommer var jeg med på Rubenstur for første gang.
Dette er en fottur på Hardangervidda for mennesker
med ulike funksjonsnedsettelser i regi av Telemark
Turistforening.

turen varer én uke, og er akkurat passe for alle som er
lystne på en smak av villmark! Turen er i regi av DNTs
lokalforening Telemark Turistforening, men er åpen for
deltakere fra hele landet.

Vi var en uke inne på høyfjellet i fantastisk natur og
overnattet både i lavvo og på turisthytter.
Alle med sine utfordringer gjennomførte turen på sine
premisser. Opplegget rundt turen med turleder, lege
og hjelpere gjorde at ingenting var noe problem, og vi
hjalp hverandre med forflytting og bagasje. En herlig
gjeng med masse positivitet, godt humør og lun humor
gjorde at jeg allerede gleder meg til neste år –
bli med du også!

Turen i år gikk fra Trondsbu til Besso og tilbake, en
distanse på rundt 14 km. én vei. Vi fikk skyss av båt siste
stykket inn til Besso. Alle bar sekk med eget utstyr. Det var
fint å kunne hjelpe til med å bære noe fellesutstyr eller en
pose fra en turkamerat. På den måten fikk alle utfordret
seg selv med sine forutsetninger. Det er nye ruter hvert år.

Lørdag morgen 26. juli satte jeg meg i bilen og satte
kursen mot Trondsbu, et stykke forbi Ustaoset (og Geilo).
Det var herlig å kjøre ut av Oslogryta, oppover dalene og
mot stadig mer øde viddenatur! Selv om vi holdt oss langs
merket traktorvei fikk jeg likevel opplevelsen av å kjøre inn
i ødemarken helt alene – som i et utall amerikanske filmer.
Rubenstur er en tur inspirert av TV-serien «Ingen Grenser»,
hvor funksjonshemmede gjennomfører en månedslang
ekspedisjon i skandinavisk natur. Initiativtaker Ruben
Andre Smith legger vekt på at turen er målet, og at det
ikke er et mål i seg selv å gå så langt som mulig. Denne

Sindre Klakegg Bruflot og
Sindre Flø i god form.

I båt under årets Rubenstur.J

Man blir fort kjent på en slik tur, og gruppa får en egen
humor og interne morsomheter. Ved å være ute i naturen
uten mobildekning eller strøm får man tid og inspirasjon
til å snakke sammen på en annen måte enn hjemme. Vi
lagde mat på primus, hentet vann i bekken og gjorde fra
oss bak en stein. Frihetsfølelse!
Etter to netter i lavvo var det litt godt å komme fram til
Besso turisthytte, hvor vi fikk fantastisk mat og behagelige
soverom i flotte omgivelser. Vi ble presentert for de andre
besøkende, som var imponert over hva vi fikk til. Det var
en real mestringsfølelse å ha gått fra en hytte til en annen,
på samme måte som andre turglade i fjellheimen!
Jeg gleder meg allerede til neste år – bli med du også!

Initiativtager Ruben Smith
under årets Rubenstur.

For viddas glade gutter går
solen aldri ned.
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Stor kåring av
Norges favoritthytter
Hvilken hytte er den beste sjekkehytta, den mest utilgjengelige og hvem har den beste matopplevelsen?
I sommer har DNT sammen med NRK på UT.no kåret
hele Norges favoritthytter. En uavhengig jury av hytte- og
turfolk har nominert seks hytter i ti kategorier, og det har
vært opp til folket å bestemme hvilke som er de beste via
nettsiden UT.no.
Telemark Turistforening er svært stolte over å ha to flotte
hytter som ble nominert i hver sin kategori, Sildevika som
vakreste kysthytte og Mogen Turisthytte som nydeligste
mathytte.

Mogen Turisthytte –
Norges nydeligste mathytte

– Dette er utrolig moro, fordi vi har jobbet i mange år
og har hatt et stort fokus på en god matopplevelse for
turistene som kommer til turisthytta. Vi lager all maten
fra bunn av med lokale råvarer så langt det lar seg gjøre,
fortalte hyttevertskap Kjersti Wøllo til Varden etter at
seieren var et faktum. Til frokost den samme morgenen
fikk samtlige gjester servert hjemmepresset eplecider i
champagneglass.
Mogen Turisthytte ligger aldeles praktfullt til innerst ved
vestenden av Møsvatn. Stedet har lange tradisjoner som
innfallsport til selve Hardangervidda og er en av viddas
eldste turisthytter. Mange velger Mogen som base for
turer i området, og stedet er et ypperlig utgangspunkt for
lengre turer.

«Uten beitedyr gror setervollene igjen, granskogen breier
seg og høyfjellet endres. Uten plogen forsvinner åkrene.
Uten bonden råtnar skigarden. Kort sagt: den som spiser
lokal mat beholder utsikta.»

Som serveringssted er Mogen helt unikt. Her får alle
gjester servert lokale råvarer med omtanke og kjærlighet,
i form av kortreist og langkokt mat. Som kjennemerke
blander vertskapet gamle mattradisjoner med en egen vri.
Menyen og atmosfæren skaper rammene for et måltid du
vil kunne smake på lenge etter at turen er over.

Avstemningen av Norges nydeligste mathytte ble avsluttet søndag 24. august, og Mogen Turisthytte gikk
rett til topps i kåringen.

Gratulerer med velfortjent seier, Mogen!

Kåring av Norges favoritthytter
•
•
•

•

Alle de 1100 hyttene på UT.no har kunnet delta.
Alle som har ønsket det, har hatt mulighet til å nominere sine
favoritter underveis.
En uavhengig jury bestående av politiker Abid Raja, journalist
og friluftsmann Kjetil Østlie, Sandra Lappegård, redaktør av magasinet UTE, og Per Roger Lauritzen redaktør av NAF veibok
har plukket ut 6 kandidater i hver kategori.
Hver uke i sommer var det en ny kategori med 6 nominerte
hytter som det stemtes over, og hver fredag kl. 9 offentligjordes
ukens vinner.

Norges vakreste
kysthytte
Denne sommeren ble kystledhytta Sildevika i Porsgrunns
skjærgård nominert blant seks andre hytter som Norges
vakreste kysthytte. Selv om hytta ikke gikk av med seieren
er det en stor ære å være blant alle de sterke kandidatene.
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Fra Sildevika

Allerede i januar hvert år åpner vi for booking og sommerens gjestedøgn fyller seg raskt opp på Sildevika.
Hytta har en idyllisk og barnevennlig beliggenhet som gir
følelse av midtsommerfeiring i Lønneberget hele sommeren. Hytta er et ypperlig utgangspunkt for båttur i skjær-

gården, fotturer langs kyststien og fiske fra brygga.
Nok idyll og aktivitetsmuligheter til å fortjene nominasjonen i kategorien Norges vakreste kysthytte.

Sommerrapport fra hyttene
Årets sommersesong er straks over og det er tid for
å oppsummere og evaluere året som er gått. Har du
innspill til hvordan våre hytter kan bli enda bedre
hører vi gjerne i fra deg!

Gaustatoppen – hilsen
fra toppen av Telemark
Sommeren 2014 har bestått av mange flotte dager med
nydelig vær her på Gaustatoppen, og dette har motivert
Dine hytter
Den Norske Turistforening (DNT) har i dag over 500 hytter over
hele landet, i skogen, på fjellet, og langs kysten. Medlemmer i DNT
får rabatt på overnatting og mat på alle turistforeningshyttene over
hele landet. Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger.
Hvem kan bruke hyttene?
Alle kan bruke DNTs hytter. Ingen avvises selv om hytta er full.
På hytter uten vertskap må minst én i følget være medlem for å få
tilgang på DNT-nøkkelen. Noen hytter er tilrettelagt for hund, andre
ikke. På UT.no kan du sjekke hvordan forholdene er på hver enkelt
hytte.
Når er hyttene åpne?
De fleste selv- og ubetjente hyttene er helårsåpne, med unntak
av enkelte som stenger i den kaldeste vinterperioden, i kalvingsperioden for reinsdyr i mai/juni eller i jaktperioden på høsten.
DNT-nøkkel
Nøkkel som passer til selv- og ubetjente hytter i hele Norge får du i
turbutikken til Telemark Turistforening mot et depositum på kr. 100,-.
Nøkkelen beholder du så lenge du er medlem.
Pris for opphold
Se prisliste for opphold på hytter på turistforeningens hjemmesider.
For utleiehyttene gjelder egne priser.

tusenvis til å ta turen opp for å nyte den fantastiske utsikten på Telemarks tak.
Etter at sherpaer fra Nepal i sommer har ferdigstilt steintrappa fra heisstasjonen opp til plattformen, er det nå
enda lettere for eldre og funksjonshemmede å komme
seg til toppen av fjellet. Dette tror vi vil føre til besøksrekord for andre året på rad.
I tillegg har flere store arrangementer blitt en tradisjon
her oppe. Hardangervidda X-reid, Norseman X-treme
Triathlon og ikke minst Gaustadagen, i år med offisiell åpning av steintrappa, sikret flere suksesser med folkevandring opp til fjellet. Idrett og kultur er blitt faste innslag her
oppe, men det aller vakreste er naturen – og selvfølgelig
utsikten!

Hilsen Hamid og Verta,
vertskap på Gaustatoppen Turisthytte
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Mange aktiviteter,
lekre elgkarbonader og
besøk fra hele Europa
på Kalhovd
Tekst: Marthe Tveit, Kalhovd Turisthytte

To fjellvandrere nyter solstrålene i hytteveggen. En gjeng
syklister koser seg med velfortjent lunsj i spisesalen.
To fiskere kommer inn i resepsjonen for å kjøpe fiskekort.
Og for å spørre hvor fisken biter. Thea i resepsjonen
smiler bredt og forteller som sant er, den kan bite hvor
som helst, men det er ingen fiskegaranti i fjellet. Spesielt
nå som det har vært så varmt i været.
Nok en sommersesong har straks passert på Kalhovd
Turisthytte, og det gode været har bidratt til gode besøkstall og full fart. Blant annet er det mange forskjellige
nasjonaliteter som kommer på besøk. Våre naboer fra
Sverige og Danmark har for lengst fått øynene opp for
norsk natur, og det er velkjent at tyske turister legger
sommerferien sin til den norske fjellheimen. Det dukker
også opp gjester fra lenger sør i Europa. Det er utrolig hyggelig å se at Hardangervidda vekker en så stor
internasjonal interesse.

På Kalhovd er det flotte turområder rundt hytta og
hytteveggen er heller ikke å forakte i strålende sol. Vi har
bilvei helt til døra, og i år har vi også fått tilbake Kalhovdbussen, med forbindelse til Rjukan, som var sterkt savnet
sist sommer.
Sykkelveien mellom Gvepseborg og Kalhovd er populær.
Vi på Kalhovd har i sommer latt oss imponere av alle de
spreke barna som kommer syklende fra Gvepseborg.
Da smaker det ekstra godt med ekte husmannskost
til middag som våre lokale kokker Vilde og Cato, fra
henholdsvis Atrå og Rjukan, står for. Lekre elgkarbonader,
fersk ørret fra fjorden og vår populære fjelltapas er noen
av rettene som gjestene har kost seg med på Kalhovd i
sommer.
På Kalhovd kan du vandre, sykle og prøve fiskelykken.
Eller hva med en kanotur i flotte Kalhovdfjorden?
Sommer på Kalhovd betyr også rideleir. Hver uke har det
ankommet nye deltagere til Svein og Ane Guro Moens
Fjellhest-konsept, der 18 fjellvante islandshester står klare
til å ta deg med ut på tur i vakre omgivelser.
Vi gleder oss over at mange fortsatt velger å reise til fjells
både på sensommeren og når de vakre høstfargene igjen
setter et helt spesielt preg på rvidda.
Velkommen til fjells, velkommen til oss på
Kalhovd Turisthytte!
Det finnes tre typer turisthytter i DNT-systemet
•

Betjente hytter har vertskap i sesongen som sørger for at du
får mat og sengeplass på 2, 3-eller flersengsrom.
Noen av disse hyttene har selvbetjent avdeling som er
tilgjengelig med DNT-nøkkel utenom sesongene.

•

Selvbetjente hytter har mat som middagshermetikk,
knekkebrød, havregryn, pålegg, te, kaffe m.m. (altså ikke ferskvarer), men der er det ikke vertskap så du må lage maten selv.
Selvbetjente hytter er utstyrt med tepper eller dyner og puter,
og du må ha med deg lakenpose, sovepose eller sengetøy.
Det er kokemuligheter (propan- eller vedovn) samt kjeler,
dekketøy og ved på hyttene.

•

Ubetjente hytter er som selvbetjente hytter, men de har ikke
mat, så det må du selv medbringe.
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Sildevika, sommer, sol og fiske er en klassiker.

Løpe med drager på Malken

Kanotur på Falkumelva

Klatretur i Himalayaparken i Skien fritidspark

På vei til Årdalsåsen

Sommer- og høstmoro 2014
- Gratis ferietilbud for barn mellom 10 og 12 år

Tradisjonen tro arrangerte Telemark Turistforening
Sommermoro for barn i Grenland sommeren 2014.
Sommermoro er et ferietilbud for barn mellom 10 og
12 år. Alle aktivitetene skjer på dagtid i sommerferiens
begynnelse og slutt.
Aktivitetene skjer i nærmiljøet, med naturen som
hovedarena. TTF ønsker å vise barn og unge de flotte
mulighetene vi har i nærmiljøet, samtidig som vi ønsker
å skape gode opplevelser for barna. I år sto blant annet
padling i Falkumelva, bestigning av Fantekjerringkollen,
klatreparken i Skien fritidspark og sommerkos på TTFs

eget kystparadis, Sildevika, på programmet.
I sommer satte været satte en fantastisk ramme på
arrangementet, og en flott gjeng med deltagere gjorde
dette til to flotte ferieuker og forhåpentligvis gode ferieminner fra 2014.
I høstferien kjører vi ny runde, denne gang med

Turtips! Høstmoro

I høstferien arrangerer vi HØSTMORO i uke 41.
Har du lyst til å være med er det bare å ta kontakt!
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Fremmede arter
- vakre, men truende
Kilde: Norsk botanisk forening

Svartelista planter, eller fremmede arter, er planter som
forviller seg fra hager, tar stor plass i naturen og hindrer
vekst og trivsel av andre planter.

I Grenlandsområdet er det mye av de fremmede artene
Hagelupin, Kanadagullris og Parkslirekne. Foto: Siri L. Olsen

Fremmede arter har som regel fått menneskelig hjelp til å
spre seg inn i områder der de ikke hører naturlig hjemme.
Disse artene regnes på verdens basis som en av de
viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold. I dag er
det registrert hele 1719 fremmede plantearter i Norge,
men ikke alle fremmede arter er skadelige. Det er bare
noen få av de mange fremmede planteartene som finnes
i Norge, som utgjør en trussel mot stedegent naturmangfold. Dette er arter som sprer seg uhemmet og fortrenger
vår hjemmehørende flora.
Noen av disse plantene kan endre livsmiljøet og naturen
der de etablerer seg, og på den måten true ikke bare
plantelivet, men også insekter, dyr og fugler.
Hva kan du gjøre?
De tre viktigste tingene du kan gjøre for å forhindre
spredning av skadelige fremmede arter er:
• Forebygge - Det mest effektive tiltaket er å ikke plante
ut svartelistede planter
• Bekjempe - Luk og slå plantene før de har satt frø
• Kartlegge - Legg inn dine funn av fremmede arter i
artsobservasjoner.no

Foto: Siri L. Olsen

Lurer du på hvilke arter som er satt på Norsk svarteliste?
Se www.artsdatabanken.no/fremmedarter.
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Else Selman var nok en gang botanisk turleder da Drangedal
hagelag og Gautefall Turlag inviterte til tur ut i blomsterengene
under Villblomstenes dag ved Sørter i Kroken.
Foto: Kjell Peder Haugene

På vei inn i idylliske Grytdalen. Foto: Camilla Aasheim.

Bekken måtte krysses flere ganger. Foto: Camilla Aasheim.

Villblomstenes dag
Søndag 15. juni ble Villblomstenes dag arrangert over
hele landet. Arrangementet er en unik anledning til å bli
kjent med naturen og lære mer om blomster der du bor.
På turene får du se vanlige og mindre vanlige planter.
Kunnskapsrike ledere forteller blant annet om hvilke
miljøer de vokser i, og om plantenes kulturhistorie.
I år var fremmede arter fokus under arrangementet, og
turdeltagerne kunne lære mer om disse og hvordan de
truer naturmangfoldet.
I Telemark ble Villblomstenes dag arrangert i Kroken i
regi av Gautefall Turlag, og i Kviteseid ble dagen arrangert i Grytdalen naturreservat med Jon Ingebretsen fra
Kviteseid Turlag som turleder.

Villblomenes dag i
Grytdalen naturreservat

å få med oss både den velvillige grunneieren, Peder
Tørdal, og tidligere fylkesmiljøvernsjef Sigmund Tvermyr.
Før turstart informerte turleder Jon Ingebretsen fra
Kviteseid Turlag litt om området, og Sigmund Tvermyr sa
litt om etableringen av Grytdalen som naturreservat.
Det var både botanikere og soppeksperter med, og
de fortalte litt om de ulike plantene og soppene som
finnes i området. Da omtrent halvparten av distansen var
tilbakelagt, var det slutt på stien og deltakerne måtte stole
på turleder Jon fra Kviteseid Turlag, som loset alle trygt
gjennom Grytdalsklemmen (Trengselet). En kjempefin
dag i et flott turområde!
Drangedal hagelag, Gautefall Turlag og andre blomsterinteresserte feiret i sommer Villblomstenes dag på tur
til Sørter i Kroken. Her finnes det for eksempel jordbær
og blomstrende orkidéer og mange andre forskjellige
arter som vokser nær myr og vann, på tørre rabber eller
skogsbunn

Tekst: Camilla Aasheim

Villblomstenes dag i Kroken

Villblomenes dag blei arrangert av friluftslivgruppa i
Vrådal IL i samarbeid med Telemark Botaniske Forening.
Årets tur var lagt gjennom det vakre naturreservatet
Grytdalen, som ligger mellom Tørdal og Vrådal. Hele
25 deltakere tok turen denne dagen og vi var så heldige

Drangedal hagelag, Gautefall Turlag og andre blomsterinteresserte feiret i sommer villblomstenes dag på tur til
Sørter i Kroken. Her finnes det for eksempel jordbær og
blomstrende orkidéer og mange andre forskjellige arter,
alt etter om de vokser nær myr og vann, på tørre rabber
eller skogsbunn.
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Bøeelva - Oterholt.

Kyststien Langesund..

Gautefall

Fugleleiken

Kverndalen - Duestien

Kalhovd

Hjellen rundt

Bakrommet kafe

Gråten rundt

Seniorgruppa i Skien Turlag
Tekst og foto: Bjørg Aas
Seniorgruppa i Skien Turlag har som mål å aktivisere den
økende gruppen pensjonister og andre som har mulighet til å delta på dagsturer gjennom hele året, som regel
på torsdager. Gruppa ønsker å få med kvinner og menn
over 60, som setter pris på fysisk aktivitet i friluft, ut på tur.
Seniorgruppas opprinnelse er fra 1994, da Skien Turlag
arrangerte sin første formiddagstur hovedsakelig for
pensjonister, skiftarbeidere, enslige og andre som synes
det er trygt og trivelig å gå sammen med andre. Dette
ble veldig godt mottatt, og et styre som tok seg av
planlegging og arrangering ble dannet i 1997. Siden
har turene bare blitt mer og mer populære, og mellom
30 og 60 turgåere møter opp til tur, enten den går
i bynære områder eller med buss til litt fjerntliggende
turmål.
Fra januar til påske møter vi opp utenfor Telemark Turistforenings kontor i Hjellen, og går et par timer i byens flotte
bakgater og stier. På disse turene prøver seniorene å få
med noen som kan fortelle litt om bygninger og steder vi
passerer, eller gjengen tar turen innom f.eks. politihuset,

brannstasjonen, Grenlandsaksjonen, en barnehage osv.
Etterpå samles vi på «Bakrommet Kafé», der det blir vist
bilder fra tidligere turer, orientering om kommende turer
eller kanskje noen har dikt og historier på lur. Her blir alle
bedre kjent, og kaffen smaker ekstra godt i lag med andre
turglade mennesker.
Etter påske tar seniorgruppa buss til turmål utenfor
Grenland, som for eksempel Gautefall, Vrådal og kyststiene i Bamble og Sandefjord. En overnattingstur på
høsten er populært, i høst gikk turen til Mogen Turisthytte.
En vesentlig del av vår aktivitet er å gi tid og rom for å
pleie gode sosiale relasjoner.
Det arrangeres årsmøte i februar og julemøte i desember.
Seniorgruppa er en aktiv og livskraftig del av Skien Turlag,
vi har plass til flere, og du er hjertelig velkommen!
Ta gjerne kontakt med Telemark Turistforening om
du ønsker å få vinterens turprogram til seniorgruppa
tilsendt.
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Turtips!

Helgeturer i Austheiene

Aust-Agder Turistforening (AAT) har til sammen
12 hytter i Austheiene. Det er sammenhengende
merkede løyper fra Dølemo i sør til Bjåen i nord.
Hyttene lengst sør ligger i barskogbeltet på en
ca. 500 moh., mens Tjørnbrotbu som ligger lengst
nord befinner seg 1300 moh.
Fem av AATs hytter befinner seg i Fyresdal kommune.
Her kommer tre forslag på hytteturer i Fyresdal:
Nos – Hovstøyl –
Torsdalsdammen
Utfordring: Lett tur, barn
fra 8-10 år.

Merk: Det er 12 km. fra
utgangspunktet Nos og
Hovstøyl. Foto: Kjell S.
langs vegen til Torsdalsdammen der man kommer ned fra fjellet, så har man flere biler i følget, bør en
plasseres i hver ende. Sykkel er et greit alternativ. Ta med
kano hvis dere vil kombinere med en padletur i Hovatn.
Kjør til Fyresdal sentrum og følg vegen videre ca. 7 km til
kryss mot Bondal/Kleivgrend, og følg vegen videre fram
til betalingskasse for bomvegen. Kjør videre og ta til høyre
i krysset ved Ulvsvatn, kjør inn til Nos der turistløypa
starter. Fra Nos er det bratte 2,5 km inn til Hovstøyl og
sommerstid er det en grei tur på en fredags- kveld.
Når vi kommer opp lia, er det fin sti i lett terreng fram til
hytta.
Hovstøyl er den eldste hytta til AAT, og den ligger høgt
og fritt med utsikt mot Øysævatn og Øysteinsfjell.
Kommer man opp på fredag kveld, vil vi anbefale to
overnattinger og en dagstur langs Bispevegen ned til
Finndalen på lørdagen. Når du kommer ned til brua over
Finndøla, anbefaler vi at du følger elva opp til Gjuvvatnet.
La ryggen hvile mot en av de gamle furuleggene, finn
fram nista og nyt utsikten over vannet.
Søndag skal vi over Himmelkvævristene til Torsdalsdammen, en tur på ca. 8 km. Fra Hovstøyl er det et par

hundre meters høgdeforskjell, og det bratteste
stykket gjør vi unna på de
7–800 første metrene
fra hytta.
Fra toppen går det i
bedagelige smådumper
Fra Himmelkvævristene mellom
bortover før vi begynTorsdalsbu og Hovstøyl.
ner nedstigningen mot
Foto: Torleiv Moseid.
Torsdalsdammen og
Torsdalsbu. Fra Himmelkvævristene har man fantastisk
utsikt i alle himmelretninger.
Turisthytta Torsdalsbu
ligger et lite stykke nedenfor dammen, og her
kan du overnatte hvis du
fremdeles har tid til overs
(husk DNT-nøkkel).
Torsdalsbu. Foto: Walter Pedersen
Har du med kano, kan du
padle innover Hovatn og nesten inn til turløypa i tidligere
omtalte Finndalen.
Birtedalen – Mjåvatn – Nutevasshytta – Fitjedalen –
Birtedalen
Utfordring: Middels lett, barn 10 – 12 år
Kjør opp langs Nesvatn og ta av i krysset der det er skiltet
til Birtedalen og følg vegen til du har snuplassen ved
vannet ca. 100 m foran deg. Her går det bomveg til
høyre, og etter at du har betalt avgift, følger du vegen inn
til parkeringsplassen i Griddalen. Husk å ta til høyre før
brua over Griddalsbekken.
Dagens tur inn til Nutevasshytta er ca. 10 km, og på ca.
4,5 timer. Stien tar av ved parkeringsplassen og går like
nord for Griddalstjønn og noe sørover igjen før den
svinger opp dalsøkket i lia. Etter en kilometer har man
unnagjort den verste stigningen, og stien går nokså
flatt innover vann og myr til Skarketjønnane hvor man
kommer inn på løypa fra Kvipt. Litt lengre framme får vi
utsyn over Mjåvatn, et av de karakteristiske og kjente vannene i Austheiene. Stien følger Mjåvatn opp til nordenden
og videre opp dalen forbi fjelltoppen Mjåvassnibba,
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og snart er vi fremme ved Nutevatn og Nutevasshytta.
Nutevasshytta ligger 930 moh., og bortsett fra våre to
nordligste hytter, er dette den som ligger høyest. Hytta
ligger utrolig fint til ved Nutevatn, og ikke sjelden kan man
se reinsdyr fra hyttevinduet.

plassen videre
over brua og ta til
venstre fram til betalingskasse for Bindalsvegen. Etter å ha
betalt, kjører man til høyre opp bakken og fram til snuplassen i enden av vegen.

Alternativ:
Kjører man over Griddalsbekken (se første avsnitt) og
fram til Kvipt, kan man følge en annen rute fram til Mjåvatn.
En svært bratt, men kort stigning fører opp til Blakstjørn
og videre fram på en fjellrygg med flott utsikt over hele
Mjåvatn. Stien følger ryggen og flatene bortover fram til
stikrysset ved de tidligere nevnte Skarketjønnane.

Det er ca 1,5 km inn til den merka løypa, men det er grei
sti innover langs bekken. Husk å ta til venstre over bekken
når du er kommet cirka halvvegs. Når du ser gapahuken,
vet man at man er framme ved løypa og avhengig av tid
på døgnet har du nå valget om du vil overnatte i gapa
huken eller fortsette til Mjåvasshytta. Det er riktig idyllisk
ved gapahuken med bekken som renner over glatte
svaberg så blir det ikke overnatting, ta i alle fall en rast her
før turen fortsetter sørover langs den merka løypa.

På tilbaketuren til Birtedalen vil jeg anbefale ei rute utenfor turistforeningens merkede løype. Følg løypa tilbake
ca. 250 m, gå opp langs bekken og dra over mot toppen
til høyre som heter Bjørnnuten. Vel oppe er det flott utsikt
i alle himmelretninger og denne utsikten beholder man
når man følger tråkket langs ryggen sørover. Nede i
søkket Storekvæven, går stien rett ned mot stølen Båsfjell
som ligger nede i Fitjadalen, vi anbefaler allikevel en sving
bort mot østenden av Sylvtjønn. Her er det fint å raste
på de flate fjella ved tjenna. Skulle det stykkevis være
vanskelig å følge stien ned mot Båsfjell, er det bare å
passe på å holde seg på sørsida av bekken som renner
ut på stølsvollen.
Stien nede i dalen går for det meste på nordsida av
bekken og er godt synlig, men man må komme seg over
bekken før man kommer ut til Øyarvasstjønna. Stien
kan være noe utydelig det første stykket sørover langs
Øyarvatn, men snart kommer man inn på god sti som
følger vannkanten nedover. Det er bilveg opp til vannet
og denne må du følge tilbake til parkeringsplassen.
Bindalen – Mjåvasshytta – Bindalen
Utfordring: Middels lett,
barn 10 – 12 år.

Merk: Starter man hjemmefra etter arbeidstid,
kan vi invitere deg på
Mjåvasshytta
overnatting i gapahuk
som ligger der du kommer inn på turløypa etter å ha gått
fra enden av bilvegen. På Mjåvasshytta er det mulighet for
kanopadling og fisking.
Kjør mot Fyresdal, og gjennom bebyggelsen i Kilegrend.
Følg skilting til Øyne camping, og kjør forbi camping

Etter 2-300 meter og like før bekken krysses igjen ligger
det en kjempestor flyttblokk som har fått navnet Brenne
vinssteinen. En liten stigning og man er straks oppe ved
stikrysset der man velger om man vil gå sør eller nord for
Øyvatn. Her har man flott utsikt over Fiskevatn, en utsikt
man beholder en stund uansett hvilken løype man velger.
Vi velger å ta løypa langs Fiskevatn og fram mot Sundstøylheii, og følger på tørre heiradder fram mot Høgehei
der vi møter løypa som kommer fra Øyvassfjellet, her skal
vi ta av på tilbaketuren. Nå er det bare en god kilometer
fram til Mjåvasshytta.
Mjåvasshytta er ei gammel jakthytte som turistforeningen
har fått i gave, den er kledd med ubehandlet ospepanel
og ligger 20 meter fra stranda til Mjåvatn og med flott
utsikt. Om man ønsker seg en ekstra dag på Mjåvasshytta
kan vi anbefale kanoene som foreningen har på hytta,
fisking i vannet, en tur bort for å betrakte utsikten fra
høgde 856 som ligger noen få hundre meter vest for
hytta, eller en tur på Gjevdenuten med sin topp 908 m.o.h.
På tilbaketuren går vi i våre tidligere fotefar fram til
stikrysset ved Høgehei og nå skal vi følge løypa til høyre
opp mot Øyvassfjell. Allerede fra Øyvasstjørn og videre
over hele ryggen av fjellet er det flott utsikt både sør- og
nordover og når høyeste toppen er passert, er det flott
utsyn vestover mot Fiskevatn.
Snart kommer vi fram til stikrysset ved Fiskevatn, og vi må
igjen finne oss i å tråkke i gamle spor tilbake til bilen.
Ta gjerne kontakt med Aust-Agder Turistforening for
mer utfyllende informasjon om disse turene eller for
andre turtips i Austheiene.
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Turtips!

Blåtjønnfjell
Tekst og foto: Ottar Kaasa

Notodden og Hjartdal har litt av hvert å by på. Alt fra
et yrende båtliv på Heddalsvannet 16 meter over havet
til Gaustatoppen som strekker seg til 1883 meter.
Midt mellom disse to høydene finner vi blant annet
Blåtjønnfjell i Hjartdal.
Øst for Mælefjell, vest for Heksfjell og Sauland og nord
for Lifjell ligger et lite fjellparti uten merkede stier eller
hytter. Adkomst lettest fra hyttefeltet på Slåka. Bratt er det
å komme opp, men lønn for strevet får du når toppene

nås. 1260 meter er den høyeste. Fjellpartiet er ganske flatt
og lettgodt. Mælefjellmassivet er nærmeste nabo i vest,
og er et imponerende syn på hele turen. Utsikt er det så
det holder i alle retninger. Notodden Turlag har lagt ut
turen på UT.no: http://ut.no/tur/2.5183/ . Egner seg som
dagstur eller med en overnatting hvis en vil ta livet virkelig
med ro!
Husk bomavgift på Slåkavegen: Polett fås kjøpt i
bensinstasjon i Sauland. 50 kroner kontant (2013).
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Sammen for naturen og friluftslivet!
Tekst: Mariken Kjøhl

Mariken Kjøhl
Aktuell:

Fylkeskoordinator hos Forum for
Natur og Friluftsliv i Telemark
Bakgrunn:
Utdannet økolog og lektor fra HiT
og NMBU
Favorittgjenstand: Hengekøya mi
Anbefaler:
Uterestaurant i skogen (bål og 		
turmat), boka Mengele Zoo av 		
Gert Nygårdshaug og skjærgår		
den i Telemark

Det er noe unikt med Telemark som gjør at bortimot alle
som har vokst opp her er veldig stolte av naturarven og
friluftstradisjonene i fylket, meg selv inkludert. Jeg vokste
opp i nærheten av industrilandskapet ved Herøya
i Porsgrunn, men selv på dette stedet med utsikt til
fabrikkanlegg, piper og fakler fant jeg naturområder som
jeg stadig lengtet tilbake til da jeg flyttet til Akershus for
å studere og jobbe. Dette kontrastfylte stedet i Telemark
med store konflikter mellom næring og natur trigget
og engasjerte noe i meg. Det førte til at jeg ble genuint
opptatt av å lære mer om naturen og hvordan man kunne
forvalte den på en bærekraftig måte.
Derfor dro jeg først til Bø for å studere naturforvaltning.
Deretter til Ås for å lære mer om tropisk økologi. Jeg ble
dypt fascinert av regnskogen og det enorme biologiske
mangfoldet i tropiske strøk. Dette førte meg blant annet
til Serengeti og Kilimanjaro nasjonalpark i Tanzania på
studietur, backpacking-tur til Amazonasregnskogen og

den ultimate drømmeturen til enhver biolog: Snorkling og
øyhopping på Galapagos.
Etter flere reiser til fremmede strøk og mange lange
forelesninger på universitetet gjenoppdaget jeg skogen
jeg hadde lekt i som barn. Skogen hvor jeg alltid plukket
årets første blåveis, samlet skjellfossiler og lekte gjemsel
i hulrommene på de svarte klippene. Det jeg oppdaget
som nyutdannet økolog i slutten av 20-årene var kyststien
langs Frierfjorden. Jeg oppdaget sjeldne kalkfuruskoger,
rødlistede orkideer og lagdelte kalksteinsklipper med
skjellfossiler fra kambrosilur. Jeg oppdaget naturreservater med edelløvskog og mektige bøketrær, ravnereir og
gamle kulturminner fra en svunnen tid.
I april fikk jeg drømmejobben, og det førte meg tilbake
til gamle trakter. I jobben som koordinator for Forum for
Natur og Friluftsliv i Telemark (FNF Telemark) ser jeg nå
hva som rører seg av engasjement hos de viktigste
natur- og friluftsorganisasjonene i fylket, på grasrotnivå.
Jeg har vært spent på hvordan det ville bli å flytte fra en
grønn universitetsbygd til et industrisamfunn, men jeg
opplever allerede nå et økt miljøengasjement hos industriog politikertopper og en økt bevissthet blant folk om
hvorfor naturen er så viktig for oss.
I FNF Telemark skal vi påvirke, og den største påvirkningskraften får vi ved å stå sammen om enkeltsaker
som berører våre interesser og verdier. Verdier det ikke
alltid er så lett å sette en prislapp på sammenlignet med
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boliger og næringsfelt, veier og kraftlinjer. Det kan handle
om den viktige 100-metersskogen, om den offentlige
stranda, om en sjelden art som står på randen av
utryddelse, det bynære friluftsområdet, den gamle hule
eika, den sprudlende lakseelva eller et verdifullt kulturlandskap. Områder det er verdt å ta vare på for at barn
nå og i framtida skal få leke fritt i nærheten av sitt
hjemsted, der skoleklassene fortsatt får besøke gapa
huken i skoletida, der byfolk skal få mulighet til å slappe av
med fiskestang og telt i fritida, der fuglearter fortsatt skal
få hekke og sjeldne orkideer skal få vokse i fred. Dette
og mye mer er verdier FNF Telemark vil ta vare på og
beskytte.
Vi i FNF-Telemark skal snakke med politikere, med
offentlige myndigheter og med FOLK. Friluftsfolk og
naturglade mennesker i alle aldre sitter med en unik
erfaring fra lokalmiljøet som det er umulig for alle
kontorjobbende byråkrater og kommune- og fylkespolitikere å ha oversikt over når arealer skal bygges ut og
friluftsområder blir omregulert til bolig- og næringsformål.
Det er nemlig lokalbefolkningen som kjenner til de beste
stedene å leke gjemsel på; som vet hvor man kan plukke
sine første blåveis og samle fossiler. Som vet hvor det
finnes rødlistede arter, gamle kulturminner og viktige
naturtyper. Verdier som vanskelig kan erstattes om de blir
borte og som innehar en egenverdi som ikke kan måles
i penger, men som også har en stor samfunnsøkonomisk
verdi med tanke på økt folkehelse for folk flest.

Tilsluttede organisasjoner i FNF Telemark:
I Telemark består FNF av Telemark Turistforening, NJFF
avd. Telemark, 4H Telemark, Naturvernforbundet i
Telemark, Telemark Orienteringskrets, Speiderne Grenland Krets, Telemark Botaniske Forening og Telemark
Ornitologiske Forening.
Mer om FNF Telemark:
FNF Telemark er et samarbeidsnettverk mellom
natur- og friluftslivsorganisasjoner i Telemark fylke.
Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å
ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker.
FNF Telemark er en møteplass for samarbeid mellom
de tilsluttede organisasjonene der saker av felles
interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF
er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig
kompetansebygging i organisasjonene.
FNF Telemark kan være et felles talerør/felles
representant for de tilsluttede organisasjonene
i konkrete saker når det er enighet om det.
Kontakt FNF Telemark:
Fylkeskoordinator Mariken Kjøhl
Tlf: 97147245
E-post: telemark@fnf-nett.no
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Gautefall Turlag

Fottur opp fjellveggen
- Hvorfor gå bortover når man kan gå på tur nesten rett oppover?!
Tekst: Kjell Peder Haugene Foto: Bjørn Runar Myhra
Tre suksessrike turer opp via ferrata’en på Gautefall
har Gautefall Turlag, i samarbeid med Bjørn Runar
Myhra i Gautefall biathlon, gjennomført i sommer.
Vel et 30-talls unge og voksne har i sommer slått til
på tilbudet Gautefall Turlag og Gautefall biathlon har
arrangert med fottur opp bratte via ferrata’en i Hegneknuten på Gautefall. En fascinerende tur i et terreng de
færreste av oss er vant til.
Krigersk bakgrunn
”Via ferrata” er italiensk og betyr ”jernveien”. Den har sin
historiske opprinnelse fra fjellpass i de italienske alper
under første verdenskrig, da motstandsfolk bygde slike
sikre klatreruter for å få fram troppestyrker og forsyninger på overraskende og ”umulige” steder i anslag mot
fienden.
Sikkerhet først
Rundt om i verden finnes det flere slike klatreruter, og
nå får flere turistanlegg her til lands lyst til å delta i
suksessen. Gautefall fikk sin jernvei innviet høsten 2007,

men gjennomføring av turen krever at man går i følge
med instruktør.
I sommer har Bjørn Runar Myhra vært fast instruktør og
guide, og hele tre turer har blitt gjennomført med fra 9
til 12 deltakere hver gang: én tur med Barnas turlag, og
to ble arrangert for voksne/familier. Samtlige deltakere
har gjennomført etter først å ha gjennomgått et sikkerhetskurs.
Opp stupbratte lia
165 jerntrinn er boltet fast i stupbratte fjellveggen, en
kilometer øst for Gautefall senter. Høydeforskjellen mellom dalbunnen der klatreruta begynner er 170 meter
opp til toppen av Hegneknuten, 567 meter over havet.
Langs med traséen går en 10 millimeter tykk stålvaier,
festet nær stigetrinnene. Dette er sikkerhetslinen klatrerne er festet til når de går denne jernveien, opp den
bratte lia. Etter en times tid og rundt 240 løypemeter,
runder man knausekanten og kan gå inn på en bred
og trygg fjellhylle, løsne begge krokene og være fri fra
jernveien. De fremmede ordene ”via ferrata” har plutselig fått en mening.
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Skien Turlag

Morten, Rune og turleder Bjørn viser stolt frem ruta som ble tilbakelagt

Flott badevann ! Stortjennin 744 m.o.h., og over 20 grader.
Mellom Prestøyhytta og Schulzhytta

9 av 10 fantastiske deltagere

Norge på Tvers med Skien Turlag
Tekst: Bjørn L. Rasmussen
Det var en spent turleder som tok imot ni spente tur
deltagere (to menn og syv damer) på Værnes lørdag
formiddag. De var blitt forberedt på at gåturen skulle
starte inne på terminalen, og det gjorde den. Denne turen
skulle vise seg å bli noe spesiell. Det var i et terreng ingen
hadde vært før, og konseptet med å krysse Norge på
langs, jeg mener tvers, hørtes spennende ut.
Vi gjennomførte planen til punkt og prikke, og den
åttende dagen kom vi frem til svenskegrensen. Et lite gult
falmet skilt, hvor det på den ene siden stod «Riksgrense
Sverige» og på den andre siden «Riksgräns Norge».
Det var det hele, men for oss var det så uendelig mye.
Vi hadde klart vårt store mål å krysse Norge på Tvers.
Det ble feiret med noe så flott som bringebærdrops!
Været under nesten hele turen var fantastisk. Trønderne
sa at denne sommeren kommer til å bli husket i lang tid,
på grunn av tørke og varme. Det var så tørt at vi hadde
problemer med å finne vann under første del av turen.
De sier at trøndersk skog er «myr og mygg», men det så vi

ikke så mye til heldigvis. Det ble nesten for varmt til enkelt
tider. Det ble også badet i diverse kulper og vann i løpet
av uka. Det ble registrert 27 grader i skyggen en dag.
Det kom noen regnbyger de første dagene også, men
det var alltid når vi var inne og spiste middag på kvelden.
Nest siste dagen startet bra med sol, men etterhvert
kom regnet og regntøy måtte graves frem fra bunnen av
sekken. Det var tross alt første gang vi trakk i slikt utstyr.
Etterhvert gikk det over i et litt for nærgående tordenvær,
for så å gå over i opphold.
Mat blir alltid et tema på slike turer, så også denne
gangen. Damene disket opp med de deiligste retter
på selvbetjeningshyttene, både to og tre-retters middager. Skal ikke klage på proviantlageret og kokkene på
selvbetjeningshyttene, men det er noe eget å komme til
de betjente hyttene. Kald drikke ved ankomst, dusj og å få
servert tre-retters middag uten å ha gjort noe som helst
innsats, er deilig. Frokosten er fantastisk med ferske brød,
melk og det meste en kan tenke seg. Knekkebrød på selvbetjeningshyttene blir ikke helt det samme.
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Første dag, det er varmt ! Vi begynner å nærme oss
Øfstivollen. Foto: Monica Landvik

Antrekk for lett regn! Her er vi rett ved Sylmassivet.
Foto: Monica Landvik

Sjefen sjøl ! Foto: Monica Landvik

Hyttene ble en opplevelse fra små enkle selvbetjente, til
store betjente. Den hytta som gjorde størst inntrykk var
Schulzhytta. En betjent hytte som hverken har strøm eller
vei. Den er bygget ikke så lenge etter krigen, med materialer hugget i nærområdet. Den hadde et flott dusjanlegg
med varmtvann fra en stor gammel vedfyrt varmtvannstank. Vannet kom fra en bekk oppe i lia. Vi fikk denne
kvelden servert fiskesuppe til forrett, fantastisk laks og
selvfølgelig nyplukkede molter fra nærområdet til dessert

Spente før start ! Hell kjøpesenter, siste mulighet for innkjøp.

en samlet gjeng. Jeg har snakket om tur i hele denne
artikkelen, men for oss som var med var det en ekspedisjon!
For mer informasjon om «Norge på tvers», se den
offisielle hjemmesiden til Trondhjem Turistforening:
www.norgepaatvers.no.
Tusen takk alle sammen!
Bjørn L. Rasmussen (turleder)

Vi fikk også oppleve at det var masse molter langs ruta
vår, selv fra første dag. Disse var overmodne. Etter hvert
som vi kom lenger og høyere inn i landet ble det mer og
mer kart. Det ble også spist en del blåbær.
Som turleder vet jeg ikke om jeg tar sjansen på å arrangere
denne turen en gang til! Hadde det vært en normal trøndersk
sommer, så hadde turen vært mye våtere. Det slapp vi nå.
Vi hadde en fantastisk tur med 1 turleder og 9 flittige
assistenter. Gruppen ble veldig bra og vi fungerte som

DAGSETAPPENE PÅ FELLESTUREN:
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8

Trondheim Lufthavn Værnes – Øfstivollen . 16,5 km
Øfstivollen - Kvitfjellhytta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,0 km
Kvitfjellhytta - Prestøyhytta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11,8 km
Prestøyhytta - Schulzhytta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,5 km
Schulzhytta - Ramsjøhytta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,7 km
Ramsjøhytta - Storerikvollen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,5 km
Storerikvollen - Nedalshytta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24,5 km
Nedalshytta - Væktarstua .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25,8 km
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Støtte til løypemerking og
vedlikehold av løyper i Telemark
Som resultat av prosjektet Løypedugnad i Telemark,
der Gjensidigestiftelsen, Telemark fylkeskommune
og Telemark Turistforening sammen har stilt midler til
disposisjon etter innkomne søknader, har flere lokale
turlag i Telemark mottatt tilskudd til løypemerking og
vedlikehold av løyper. Allerede er noen av planene
gjennomført og mer arbeid vil bli utført av våre frivillige i månedene fremover.

Nasjonal løypedugnad – turskiltprosjektet
Tekst: Åsmund Myhre, Skien Turlag
Nasjonal løypedugnad – turskiltprosjektet er et program
for merking av turstier over hele landet. Prosjektet ble
startet av Gjensidigestiftelsen, som satte av 20 millioner
til formålet for perioden 2013–2017. En forutsetning er at
også fylkeskommunene bidrar med et tilsvarende beløp.
Per i dag er de fleste fylkeskommunene med i prosjektet,
Telemark kom med fra 2014. For perioden fram til og med
2017 kan dette bety 40 millioner til merking av stier i hele
landet, forutsatt at fylkeskommunene bevilger tilsvarende
beløp som Gjensidigestiftelsen. Dette er betydelig beløp
til opprustning og anlegning av nye stier i hele landet.
For Telemarks del er det for 2014 bevilget kr. 450.000
fra fylkeskommunen, slik at disponibelt til formålet for
Telemark vil være på 900.000 i år. Vi forventer at fylkeskommunen vil følge opp dette i årene som kommer. I Telemark administreres ordningen gjennom
fylkeskommunen.
Formålet med turskiltprosjektet er å gjennom informasjon,
skilting og merking bidra til økt og trygg frilutsferdsel der
folk bor og oppholder seg. I et folkehelseperspektiv er det
et klart mål å få flest mulig ut på tur.

Frivillige organisasjoner med organisasjonsnummer i det
offentlige frivillighetsregisteret kan søke om midler til
dekning av kostnader til innkjøp og produksjon skilt,
merking og infotavler og til informasjon knyttet til tavlene
(kart etc.). Det gis ikke støtte til opparbeidelse av selve
stien, dette må i så fall finansieres på annen måte, for
eksempel gjennom den ordinære Gjensidigestiftelsen.
Stier/turruter som prioriteres vil være stier i nærhet til der
folk bor, og som forventes å få stor bruk. Stier/turruter
tilknyttet holdeplass for offentlig kommunikasjon er viktig
og at tiltaket inngår i en helhetlig plan og strategi skal
prioriteres. Prosjektet vil avgjort vil få stor betydning for
alle turlagene i Telemark.
Skien Turlag
For Skien Turlags vedkommende er dette et tilbud midt i
blinken siden de allerede har et betydelig sti- og løypenett
i nesten hele kommunen. Dette er et nett av stier, som er
anlagt for til dels mange år siden og som har blitt jevnlig
vedlikeholdt, men som trenger opprustning med nye skilt
og ikke minst gode infotavler med kartoppslag etc. Skien
Turlag ønsker å prioritere stier/turruter i tiknytning til der
folk bor, men også ruter i tilknytning til utfartsområder/
hyttekonsentrasjoner etc.
For 2014 fant Skien Turlag det naturlig å starte med
Gulsetmarka (Vestmarka syd for Langetjern/Ulvsvann),
da dette området oppfyller det fleste kriteriene for et godt
prosjekt. Gulset har i dag cirka 10.000 innbyggere og tar
vi med Skotfoss som også sogner til området er det cirka
12.000 som kan nå turrutene uten å benytte bil. I tillegg
har Gulset god bussforbindelse gjennom busslinjen M1
og stinettet er lett tilgjengelig fra flere bussholdeplasser.
Videre har Gulset gode gang- og sykkelstier, som lett kan
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kombineres med sti- og løypenettet. På Vestre Gulset,
ved Kollmyr, og ved vegen inn til Ulvsvann (ved Lia) er
det gode parkeringsplasser for de som benytter egen bil.
Deler av området benyttes av mange, andre områder
benyttes av noen, men hele området har plass til flere enn
de som benytter det i dag. Området er et flott turområde,
som strekker seg fra Falkumelva i øst til Skotfoss/Norsjø i
vest, Elstrøm i syd og Ulvsvann/Langetjern i nord. I nord
fortsetter et sammenhengende turområde med Ulvskollen, Langelandskollen og Geitebuvarden. Dette området
står på agendaen for 2015-2016. Av viktig turmål
i området kan nevnes Fantekjerringkollen, Trytetjern,
Tvittingen, Kaperkollen, Tinnskollen og Åletjern.
For sesongen 2014 – 2015 (prosjektet må være avsluttet
innen 30.11.15) har vi søkt om 150 000,- fra turskiltprosjektet
(Gjensidigestiftelsen/Fylkeskommunen). Prosjektet forutsetter en dugnadsinnsats på tilsvarende beløp samt noe
kommunale midler/egenkapital. Totale kostnader inklusive
dugnadsinnsats beløper seg til cirka kr. 370 000, som
er en betydelig satsing på turrutene i Gulsetmarka. Fra
Telemark Fylkeskommune som administrerer prosjektet
fikk vi en hyggelig melding i juni at hele søknadssummen
på kr. 150 000 er innvilget, så nå står vi klare til å starte.
En betydelig dugnadsinnsats er allerede nedlagt i forbindelse med forberedelse og søknad, men nå skal det
produseres et ikke ubetydelig antall skilt (250), infotavler,
kartutsnitt etc. Skiltene får vi produsert ved Grep Marensro,
en bedrift som engasjerer sterkt fysisk funksjonshemmede.
Før arbeidet kan starte i marka må det foreligge en skriftlig avtale med alle grunneiere, dette er et arbeide vi har
startet på. Når disse stiene en gang ble etablert var det
nok så som så med skriftlige avtaler, det var nok for det
meste muntlige avtaler som ble gitt, men vi regner med at
det går greit å få disse avtalene på plass selv om det nok
er betydelige endringer i eierstrukturen etter at stiene ble
etablert for flere generasjoner siden.
Vi har behov for dugnadsinnsats i det videre arbeidet
vårt med stier og turruter både i Gulsetmarka og andre
turområder i Skien. Ta kontakt med turlaget om du ønsker
å være med.
Kviteseid Turlag med nye turstigprosjekt.
Kviteseid Turlag har fått tilskot til merking og skilting av
fire planlagte turstigprosjekt i kommunen. Merkinga og
skiltinga vil bli gjort etter DNT og Innovativ fjellturisme sin
merkestandard.
Dette gjeld turstigar til Brokefjellet med to startstader i
bygda, til Austre Roholtsfjellet med to utgangspunkt og

til to utsiktstoppar i Fjågesund, Næring og Ånås. Til alle
stigprosjekta ligg det føre godkjente avtaler med aktuelle
grunneigarar.
Arbeidet med rydding, merking og skilting, som rein dugnadsinnsats, vil bli byrja på i sommar og haust 2014, og
truleg fullført sommaren 2015. Turstigane vil forhåpentlegvis ligge klare til bruk i løpet av Friluftslivets år neste år.
Til Austre Roholtsfjellet er turstigen med start frå Heia
parkeringsplass ferdigmerka i desse dagar, men manglar
fortsatt skilting. Det vil også bli standardmerka stig frå
Vrådal sentrum, gjennom Eidsto hyttefelt, ein turstig som vil
møte den andre ved Stemmyr. Denne blir heller ikkje skilta i
fyrste omgang, på grunn av økonomiske prioriteringar.
Frå før har turlaget det ferdigstillte Veneli turområde med
kvilebu ved Venelitjørni, som har blitt eit svært populært
og mykje nytta friluftsområde.
Notodden Turlag
Styrelder i Notodden Turlag, Ottar Kaasa, har fått tilsagn
om kr. 75 000,- fra Gjensidigestiftelsen og Telemark
Fylkeskommune til merking av stier og løyper i områder.
Notodden Turlag bidrar med samme sum kanalisert til
dugnadsarbeid. Prosjektene skal være ferdig i løpet av
2015.
Turstiene det gjelder er Kaafjeåsen, Tveitannatten,
Skrubbedalsnatten, Storefjell og Venåsfjell. I tillegg skal
det etableres en ny sti i Hjartdal fra Breivatn til Bonsvatn.
Skiløypene er fra Elgsjø/Tinnemyra til Selsi over Dårstul.
Denne kobler seg på skiløype fra Kongsberg. Det blir da
mulig å gå på ski mellom de to byene og evt. ta bussen
tilbake til hjemstedet.
Gautefall Turlag
Gautefall Turlag har mottatt kr. 30 000,- til skilt og
infotavler på Gautefallheia.
Bø Turlag
Prosjektansvarlig på Lifjell, Inge Bø, melder om at merkeprosjektet til Bø Turlag og Lifjell Løypelag er fullfinansiert
med kr. 36 000,- fra Gjensidigestiftelsen og Nasjonalt
Turskiltprosjekt. Midlene vil bli brukt til løypeprosjekt i
Lifjellområdet, turstier og skiløypenett.
Det ligger mye planlegging og fysisk arbeid bak
løypemerking. Samtidig er det sosialt og fint å
tilbringe en dag ute i frisk luft sammen med andre!
Vi har stadig behov for hjelp med merking
og vedlikehold. Er løypedugnad noe for deg?
Ta kontakt med oss!

Tekst og foto: Steinar Skilhagen

Påsetting av materialer til gangbanen.

Bamble Turlag

Lille julaften 2013 var det et forrykende uvær og
springflo langs kysten av Telemark, og ei gammel
bru og molo ved Langesund Bad ble totalødelagt.
Tidligere har det eksistert flere bruer her, alle med
ulike konstruksjoner, og i tur og orden har de alle
blitt revet vekk av uvær.
Siden dette er en meget viktig strekning på kyststien i
Bamble, var Bamble Turlag vopptatt av å få brua erstattet
snarest mulig.
Etter rådføring med fagmiljøet ble det klart at en ny bru
måtte ligge høyere enn de forgående, og den måtte
være i en mer solid utførelse. Ei bru av stål, i en såkalt
fagverkstruktur, ble funnet å være den beste løsningen.
Dette sluttet Bamble kommune seg raskt til, men verken
Bamble Turlag eller eier av Langesund Bad hadde
mulighet til å finansiere den med egne midler, da selve
brukonstruksjonen måtte gjøres av profesjonelle aktører
med profesjonelt utstyr. Fjerning av den gamle brua,
som i hovedsak var en molo, måtte også gjøres av
profesjonelle. Blant annet måtte en omfattende betongkonstruksjon fjernes.
Etter en del frem og tilbake ble det i mars besluttet at
det skulle søkes om tippemidler, og at Bamble Turlag
skulle være ansvarlig for prosjektet. Etter diverse øvrige

Støping av brufundamenter.

avklaringer ga Bamble kommune klarsignal til å forskuttere de manglende betalbare kostnader til bygging av
brua. I mellomtiden hadde også Telemark Fylkeskommune bidratt med kr 30.000 som støtte til byggingen. Totalt betalbare kostnader ville bli ca. kr. 500.000.
Mens avklaringene pågikk, forberedte Bamble Turlag
byggingen ved å støpe 3 større brufundamenter.
Dette var ganske arbeidskrevende, blant annet på grunn
av vanskelig tilgjengelighet. Etter ferdigstillelse av stålbrua,
med korrosjonshindrende etterbehandling, ble den
fraktet til stedet og satt på plass. Da var området ryddet
for den gamle brukonstruksjonen. Siste hånd på verket
var å legge på gangbane i impregnert tre og utføre noen
øvrige mindre arbeider.
Brua er totalt 54 m lang og er sammensatt av 5 elementer.
Bamble Turlag har lagt ned rundt 400 dugnadstimer
på prosessen så langt, og med godt over ytterligere
600 totalt registrerte dugnadstimer på kyststien hittil i år
har dette vært en aktiv tid.
Vi er nå svært glade og stolte over å ha lykkes med å få
den nye brua i havn, og vet at den har vært svært
etterlengtet.
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Bamble Turalg bygger bro på
viktig strekning av kyststien
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Elektrisk surfehelg med DNT ung Telemark
Tekst og foto: Mikel Gonsholt
Grilling i sanda..

Årets surfetur til Jæren ble spesielt minneverdig, ikke
bare på grunn av gode surfeforhold, flotte mennesker og
nye bekjentskaper. Deltagerne fikk også oppleve en av
verdens mest ekstreme naturkrefter på nært hold.
Sytten spente ungdommer vendte nesen mot vest, nærmere
bestemt Bore Strandcamping på Jæren, torsdag 31. juli.
Alle var klare for en skikkelig langhelg med surfing og moro.
To lavvoer skulle gjøre nytten som husly for helgen.
Men skyene over Jæren ville det annerledes.
Klokken ni fredag morgen satt sytten blide fjes rundt på
gressplenen utenfor lavvoene og spiste frokost, ivrige etter å
komme seg på stranden der surfekurset skulle starte klokken
ti. Solen var i gang med å lure seg frem fra et syltynt skylag
i sør og fra bak sandvollen i vest kunne man høre lovende
høye bølgebrus. Deltagerne fikk utdelt våtdrakt og surfebrett
før kursingen startet i strandkanten mens solen varmet
godt på skuldre og rygg. Etter kursing surfet deltagerne til
rumlingen fra magene ble for øredøvende.
Etter middag fikk deltagerne se hvor fort været kan snu på
Jæren. Tunge og blåsorte skyer veltet inn fra sør. I samme

Tommelen opp..

himmelretning kunne man oftere og oftere se sterke blink akkompagnert av dype, buldrende smell. Deltagerne ble sendt
tilbake til campen for å søke ly i lavvoene, mens turlederne
ryddet sammen «middagsbordet». Innen turlederne rakk
tilbake til campen åpnet himmelen seg og et helt utrolig
regnvær øste over Borestrand. Tilbake på campen hadde alt
vannet som nå lå på bakken begynt å gjøre sitt inntog inn i
lavvoene, nesten som om det også søkte ly fra stormen på
utsiden. Deltagerne ble beordret til å prøve å redde bagasje
fra vannet og gjøre klart det viktigste slik at det kunne lempes
inn i bilen. De hadde akkurat rukket å sette i gang da det
blinket og smalt i ett. Lavvoene ble i et mikrosekund lyst
opp og smellet kunne man kjenne som et slag i brystkassen. To av deltagerne fortalte at de hadde kjent ett støt fra
teltduken. Det var ingen tvil om at lynet hadde slått ned like
i nærheten. Ikke lenge etter hadde stormen glidd over og
bagasje ble lagt i bilen. Det var først da sykebiler, innhyllet i
blålys, rullet inn på campingen at man virkelig forstod hvor
nærme lynnedslaget hadde truffet. Ca. hundre meter lenger
nord på campen hadde folk begynt å samle seg rundt noen
bobiler, der helsepersonell og brannmenn raskt sluttet seg til
dem. Alle var så grepet av alvoret i situasjonen at kun noen få
merket at regnet hadde sluttet.
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Glade deltagere..

Senere viste det seg at syv personer var blitt kjørt til sykehus
med lettere skader. I mellomtiden var arbeidet med å finne
nytt husly for natten i full gang. Tretten av deltagerne ble
fordelt på tre av deltagernes familier i Stavanger-området
som var mer en villige til å hjelpe. I det den siste bilen forlot
campingplassen hadde oppstyret roet seg og bemanningen på Bore Strandcamping hadde klart å gjøre i stand to
ettromshytter for de to deltagerne og to turlederne som stod
igjen på plassen.
Surfingen på lørdagen gikk til egensurfing med mulighet til å
få tips fra instruktører på stranden og i vannet. Solen skinte,
om mulig, enda varmere på lørdagen og Jæren viste seg fra
sin beste side. Mange hadde begynt å få kontroll på teknikken på fredagen og flere hadde fått kjent på følelsen av å stå
på brettet og bli drevet frem av bølgene. Bølgene var mindre
på lørdagen. Noen syntes dette var enklere, mens noen
syntes det var vanskeligere. Uansett fikk mange av del
tagerne fine surf, noe som man tydelig kunne se på alle
smilene som oste av mestringsfølelse.
Det var meldt dårlig vær på søndagen og Surfschool hadde
alt på fredag gitt beskjed om at det kom til å bli så dårlige

Fine bølger på Jæren.

surfeforhold på Borestrand at de kom til å dra til en annen
strand på søndag. Vi hadde stramt tidsskjema, og ville ikke
rukket det, derfor fikk deltagerne noen velfortjente ekstra
timer på øyet søndags morgen.
- Det ble helt klart en mer spennende tur en planlagt, men
været kan man ikke planlegge. Når det gjelder situasjonen
på fredagskvelden vil jeg takke alle deltagerne for at de
holdt seg rolige og gjorde som vi turledere ba dem om.
Slik klarte vi alle å holde hodet kaldt og humøret oppe.
Det er fort at man tenker «worst case scenario» i slike
situasjoner, men vi klarte å se situasjonen for slik det faktisk
var og ta for oss ett problem om gangen. Jeg er stolt av alle
deltagerne og hvordan vi klarte å jobbe som et lag slik at
alt endte veldig bra, med tanke på forutsetningene. Jeg vil
også takke alle familiene som var villige til å ta i mot en gjeng
klissvåte ungdommer midt på fredagsnatta. Uten den hjelpen
ville vi hatt et mye større problem. Vi har hatt verdens kuleste
gjeng med på tur og jeg håper, og tror, jeg snakker for alle
når jeg sier at vi har hatt en fantastisk tur med mange flotte
øyeblikk, forteller turleder Mikel Gonsholt.
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Klart det går Telemark!
Klart det går Telemark er et tur- og aktivitetstilbud
for mennesker med funksjonsnedsettelser i Grenland.
Tilbudet ønsker å motivere til aktivitet og friluftlivsopplevelser i nærmiljøet, skape en sosial møteplass og ha
fokus på gode opplevelser, mestring og glede sammen
med andre. TTF arrangerer turer en gang i måneden utover høsten. Turene vil bli lagt til ulike områder i Grenland.
Klart det går Telemark støttes sv Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon Telemark (FFO):
13. september: Båltur til Galtetjenn i Siljan
Oppmøte ved Solvika kl. 13.00 (Mangfoldsuka).
20.-21. september: Overnattingstur i lavvo ved
Sporevann i Siljan. Kanopadling
Oppmøte ved bensinstasjon i Siljan kl. 12.00
Påmelding innen 12. september.

19. oktober: Fjelltur til Lifjell
Samkjøring fra TTFs kontor kl. 10.00. Oppmøte Lifjell kl. 11.30
22. november: Tur til Svanstul/Flekkerhytta
Samkjøring fra TTFs kontor kl. 11.00
6. desember: Juleavslutning
Mer informasjon kommer!
Turene er i utgangspunktet gratis, og det kreves ikke
medlemskap i DNT for å delta. Mat og drikke ordner
deltagerne selv. Noen av turene vil bli spesielt tilrettelagt
for rullestolbrukere.
For mer informasjon kontakt oss på
e-post telemark@turistforeningen.no
eller telefon 35 53 25 55.
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Vinje Turlag

Sommarens skiturar på vakre Haukelifjell
Tekst: Jon Ingebretsen

Foto: Halvor Brekke

I pinsehelga gjekk dei tradisjonsrike sommarskiturane
av stabelen på Haukelifjell, med Vinje Turlag som
arrangør og Jon Ingebretsen som turleiar.
Heile 28 deltakarar frå det meste av fylket møtte opp
fyrste dagen, der Hardangerviddas høgste topp,
Sandfloeggi, var turmålet. Og heile den store og uvanleg
jamne turgruppa nådde målet. I strålande sol, vindstille ver
og supert sommarskiføre gjekk tilbaketuren over Store
Nupsfonn og Nupseggi, Vinjes høgste fjell.
Med omlag halvert gruppe den andre dagen, blei kursen
satt mot Vassdalseggi, Rogalands høgste topp. Trass i
eit par mindre regnbyger undervegs, var dette også ein
vellukka tur.
Skiturar i høgfjellet på denne årstida er ei fasinerande
oppleving. Rikeleg med fast og vindpakka snø, med bløtt
styrelag på toppen og minimal rasfare sjølv i dei brattaste
liene, og tørre fine lyngrabbar og varme berg i blant til å
kvile seg på. Og så sprudlande vårkåte elver og bekkar
i blant, der ein kan kompensere væsketapet som fort
melder seg i sommarvarmen.
Unike og rike opplevingar, som freistar til gjentaking, var
deltakaranes unisone konklusjon.

Fantastiske Haukelifjell - der sommarskiturane alltid
er like populære og opplevingsrike
Like flotte, om ikkje enda betre føreforhold var det nokre
helger seinare, da dei tre turkameratane, Tor Gunnar og
Halvor frå Bø, og Jon frå Vrådal, var på ny sommarskitur
på Haukelifjell, mellom anna for å feire solkverv (solsnu)
den 21. juni.
Den eine dagen gjekk turen frå Nupshalline og Nups
dalen til Sandfloeggi, Nupseggi og Store Nupsfonn.
Og den andre dagen sto Kistenuten, der dei tre fylka
Hordaland, Rogaland og Telemark møtest, for tur. To
lange dagsturar med supre føreforhold og fint turver.
Blømande bakkar og bare lyngrabbar, solvarme berg og
våryre bekkar og elver i dei lågare områda, men likevel
nok snø for å kunne setje på seg skia i bilvegkanten.
Og lenger inne, mengder med fast snø med styrelag på
toppen, slik at ein kan ta seg trygt fram i hengbratte liar,
over is- og snødekte vatn og på solide snøbruer over
flaumstore elver.
Turtipset for ein komande vår og sommar i sjølvaste
Friluftslivets år i 2015 må bli: Finn fram skia etter påsketuren og legg i veg. Du vil oppleve sommarstemning og
turglede i snørikt og varmt høgfjell.
God tur!
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Haute Route

med Telemark Turistforening
Tekst og foto: Thor Christiansen

Haute Route er av mange sett på som en av verdens
kanskje mest berømte skiturer. Turen ble første gang gått
i 1936, og går mellom Chamonix i Franrike og Zermatt i
Sveits. Det finnes i dag mange varianter av turen, men den
klassiske ruta tar 5-6 dager og går i 3000 meters høyde
i grenseområdene mellom Frankrike, Sveits og Italia. Man
har utsikt til berømte topper som Mont Blanc, Matterhorn og Monte Rosa underveis. Dagsetappene varierer
mellom 5-10 timer om dagen, med mellom 1000-1800
meter opp og ikke minst nedstigning hver dag.
Omtrent noe slikt var det vi visste om den berømte «høye
ruta» i Alpene mange av oss hadde drømt om i noen år,
men ikke helt turt å gjøre noe med. Da ideen ble nevnt for
Stein Løberg i fjellsportgruppa i Telemark Turistforening
sist høst tok det ikke lang tid før snøballen begynte å rulle.
Han var godt kjent med en fransk guide fra Chamonix
- Fred Brehe. Som igjen hadde en venn- Jacque. Det viste
seg fort at det var et godt valg - meget dyktige, hyggelige og
akkurat passe tøffe og spennende typer med mye humor.
Men før det hadde vi en oppkjøringshelg på Rauland
med gjennomgang av utstyr, og instruksjon i bratt ski

kjøring med Rune Århus. Randonee-ski eller Telemark
med stødig binding, og en sekk på rundt 40- 50 liter
som veier 10-12 kg er utgangspunktet.
Til slutt var vi ti stykker som på egen hånd og forskjellig
vis kom seg ned til Chamonix i slutten av påska. Noen
flere dager i forveien for å venne seg til høyden, andre
dukket rett opp på møtet med guidene kvelden før.
Været og værutsikter var ikke de beste, men da vi
gikk ut av gondolen på Grands Montets (3295 moh)
kom drømmeværet. Og en fantastisk utsikt til alpint
landskap med spisse spir, pigger, nåler, fjellvegger
og breer.
Nedkjøringa til første breen Glacier d`Argentière med
20 cm tørr nysnø i sola var en knallstart - for en litt spent
gjeng som vel ikke helt visste hva slags tur man hadde
begitt seg utpå. Så var det på med stegjern og skiene på
sekken for å komme opp på Chardonnet-breen. Oppe
på breen var det på med ski og feller til vi var på toppen
av passet. Skiene på sekken igjen og rappellering i tau
(seler gikk vi med hele dagen) ned en renne på 50 meter.
Av med feller og på med ski, og ny puddersnøkjøring ned
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Første dag - oppover på Glacier de Chardonnet.
Tidlig morgen med soloppgang over morgentåka nede i dalen.

på neste bre. Så på med feller og opp neste bre, til det
ble så bratt at skiene måtte på sekken igjen og stegjerna
på beina. Ny pudder-nedkjøring i det vi så Trient hytta i
det fjerne. Tror de fleste likte det synet. I det hele tatt en
fantastisk og spennende dag i et konstant vilt panorama
av et bratt, forrevent og storslagent landskap - men også
krevende fysisk og mentalt.
God og høy stemning med en øl på terrassen i kveldssola var vel et tegn på glede over egen mestring i et bratt
terreng - et stykke utover komfortsonen for de fleste
den dagen. Vi visste det selvsagt ikke da, men omtrent
slik skulle det bli hver dag i fem dager. Variert med en
litt uventa topptur, klatring i stige, transportetappe med
taxi og gondol og mange varianter med feller, stegjern,
skarejern, breer og nedkjøringer i pudder og is.
Hyttene vi bodde på har tidels spektakulær beliggenhet
og kan minne noe om de norske betjente hyttene. Med
noe variasjon - sovesaler med 8- manns brisker i to
etasjer, tre - retters middager i den samme tallerkenen,
alt vann må kjøpes, enkel (til dels veldig enkel) frokost.
På dager med korte etapper rakk vi fram til en desto

På vei til Cabane des Dix
- fantastisk vær og omgivelser.
En glad og fornøyd gjeng framme i Zermatt.
Heidi, Åsne, Thor, guiden Fred, Stein, Siri,
Kjell, Vetle, Kristian, Mari og Kåre.

kraftigere lunsj som var en sveitsisk spesialitet - rusti med
ost og skinke.
Det var godt belegg på hyttene – med alle nasjonaliteter
og aldre. Tørkerom var dessverre fraværende, men ellers
var hyttene trivelige og godt organisert med blant annet
crocs og kasse for oppbevaring til alle. Vekking skjedde
klokka halv seks, og klokka syv stod en litt trøtt gjeng klare
for avgang med seler og skredsøkere, ski og feller. Og
beundret en vakker soloppgang over en bre, eller over
tåka som fylte avgrunnen under hytta.
Siste dagen lå an til værskifte med tidels store snømengder. I stedet for en siste overnatting på Bertolhytta ble
det en lang siste etappe fra siste natta på Cabane des
Vignettes og helt ned til Zermatt. Siste nedkjøringa fra
3300 moh til sentrum på 1980 moh i sol og pudder og
etterhvert slush var en flott avslutning på noen fantastiske
dager med en flott gjeng - guidene inklusive. Siste
middagen i Zermatt ble en uforglemmelig aften.
Takk til Heidi, Åsne, Siri, Mari, Stein, Kjell, Vetle,
Kristian, Kåre, og ikke minst Fred og Jacque.
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Stor aktivitet på Flekkerhytta
Tekst: Dag-Øyvind Olsen Djuvik
Telemark Turistforening er i full gang med å tilrettelegge
for aktivt friluftsliv på Svanstul. Vi leier området rundt det
gamle skitrekket, og disponerer det gamle skiheishuset.
Heishuset er omdøpt til Flekkerhytta, og er TTFs nyeste
turisthytte.

rett ved hytta har Grenland klatreklubb anlagt en ny
klatrevegg. I lunsjen ble det grillet både fisk og frukt. Etter
møte på hytta gikk vi opp til Stjernehytta, hvor Christian
fra Ett fedd hadde stelt i stand en velsmakende treretters
middag.

Flekkerhytta åpnet høsten 2013, og selv om tilretteleg
gingen blir gjort spesielt med tanke på barn og unge,
er hytta og området rundt også ideell for store grupper,
barnefamilier og deg som vil på tur alene.

På aktivitetssenteret har vi tilrettelagt små turstier og bålplasser. Om ikke lenge står det ferdig en liten klatrevegg
på hytta som barna kan boltre seg i, og man kan ta en
padletur på Flekkern.
Til skoleklasser og større grupper er det mulighet for
ekstra overnatting i lavvoer, lån av kanoer, og om det er
ønskelig kan dere få med en veileder som aktiviserer og
kjører opplegg med gruppen.

Først ut
20 lærere fra Skogmo videregående skole var første ut
til å prøve vårt aktivitetstilbud, et skreddersydd opplegg
som skulle gi gode sosiale opplevelser, mestring, møtevirksomhet og god mat.
Mandag morgen var det oppmøte på Flekkerhytta, og
her ble det servert kaffe og kake før våre instruktører tok
dem med ut på kano og rappellering. Flekkervannet er et
spennende vann med kriker og kroker, ideelt for kano, og

Alt dette er blitt satt i stand på dugnad av en drivende god
gjeng som holder hytta og området i orden.
Har du og din arbeidsplass, vennegjeng eller
familie lyst til å ta turen til Flekkerhytta? Ta kontakt,
så legger vi plan for naturopplevelser for livet!
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Turtips! Familiecamp

Telemark Turistforening inviterer til familiecamp ved
Flekkerhytta helgen 27. - 28. september. Her vil det bli et
bredt aktivitetstilbud for liten og stor. Vi vil tilrettelegge slik
at en selv kan velge hvilke aktiviteter en vil delta på, og til
hvilken tid. Det blir muligheter for padling, klatring, natursti, orientering, spikking, bålkos og avslapning i naturen.
Vi vil også sette oppe bæremeisturer med turleder for de
aller minste.
Ønsker dere å gå en tur helt for dere selv, men likevel
være med på deler av campen, anbefaler vi en tur rundt
Svanstulvann med innlagt lunsj på Fugleleiken. Området
egner seg også godt for sykling og barnevogn.
På kvelden blir det felles grilling, og ikke minst bålpopcorn og kino.
Overnatting
Skjer i medbrakt telt eller lavvo. Fugleleiken Turisthytte
ligger 2 km fra campen. Ønsker en å overnatte der trengs
DNTs standardnøkkel, og vanlige priser gjelder. Ønsker
dere ikke å overnatte er dere likevel velkomne til å bli med
på aktivitetene begge dager.
Mat og drikke
Medbringes, husk grilling på lørdagskvelden. Vi har kaffe
og pinnebrød!

Alder
0-12 år ifølge med voksen
Pris
Kr. 100,- per person, som inkluderer alle aktivitetene.
Påmelding
til Telemark Turistforening på telemark@turistforeningen.no
eller tlf. 35 53 25 55. Mer informasjon vil bli sendt til de
påmeldte.

Turtips! Newton Camp
Siste helgen i høstferien 10. – 12. oktober arrangerer
TTF, i samarbeid med TEKNA, Newton Camp for 10-13
åringer på Svanstul. Her blir det action fra morgen til
kveld! På leiren skal du klatre, skyte med katapult, padle
kano, lage vannmøller og mye mer. Overnattingen skjer i
lavvoer ved Flekkerhytta, og kanskje blir det mulighet for
å sove en natt i hengekøye. På lørdagen smeller vi gang
med skogskino. Maten lager vi sammen på bål og primus,
og vi lover at vi serverer alt annet enn pølser.
Dette blir en super start på høstferien, og aktivitetslederne
har allerede begynt å glede seg.
Påmelding til telemark@turistforeningen.no
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Aktiviteten:

Elvepadling
Tekst og foto: Mie Prik

Jeg begynte med elvepadling da jeg flyttet til Bø for å
studere. Jeg hadde sett Bø padlegruppes infostand på
første skoledag, og slengte meg litt nervøst med på en
fellespadling. Jeg hadde padlet litt havkajakk før, men
skjønte fort at dette var helt andre greier. Adrenalinrushet
og gleden var umiddelbar, og jeg ble mer eller mindre
hektet fra den dagen, på tross av mange svømmeturer...
Nå, to år senere, padler jeg fortsatt elvekajakk i Bø
padlegruppe som er en aktiv klubb med ca. 50 medlemmer, der størsteparten er studerende. Vi har 16 mer eller
mindre erfarende båter og en rammeskeiv campingvogn.
Den inneholder alt utstyret vårt, og en sesongbestemt
fuglefamilie, der den står ved Sagafossen litt utenfor Bø.

Sagafossen er et stryk som går ned i et stort basseng med
stille vann. I bunnen av stryket er det flere valser og bølger
å surfe, leke og øve seg i. Når vi har plasket litt rundt på
Saga hender det vi padler nedover Bøelva. Den er en
grad 2-3 elv på en skala fra 1-6, hvor 1 er stille vand og
6 er upadlebart.
Det sosiale samholdet i padlegruppen er nesten like viktig
som padlingen, og på våre fellespadlinger hver tirsdag og
søndag skjer det at man padler i en time eller to for så å
snakke i tre timer etterpå.
I sommer fikk jeg utvidet padlehorisonten da jeg reiste til
Sjoa elvepadlefestival. Litt nervøs ble jeg med noen andre

Elvepadling er for deg som vil kjenne adrenalinet bruse
om kapp med vannet under deg.
I dag finnes det flere ulike kajakker, avhengig av bruksområdet. Det finnes små lekekajakker som gjør det
mulig å utføre triks man tidligere bare kunne drømme
om, og det finnes andre kajakker som er laget for padling i bratte og steinete elver. I tillegg finnes det kajakker
for deg som vil ha en som kan brukes til litt av hvert.
Om du har tenkt å gi deg i kast med elvene, må du
sørge for å ha med deg en som kan det. En uskreven
regel er at man aldri padler alene i elv. Kunnskap om
både elva du padler i, padleteknikker og kamerat
redning er livsnødvendig.
Norge er et av verdens beste elvepadleland, og steder
som Sjoa og Voss er flittig besøkt av så vel norske som
internasjonale padlere

Dette trenger du
•
•
•
•
•
•

•
•

padlere som kjente de lokale elvene, og jeg tenkte for
meg selv ”du har jo padlet en del på Bøelva Mie, det blir
ikke noe problem.” Igjen ble jeg overrasket, da elvene var
dobbelt så store som hjemme og helt annerledes å padle
i. Det var likevel minst like morsomt å padle der, og jeg
gleder meg allerede til neste sommer med flere elvetyper
og festival.
Etter to år elsker jeg fortsatt elvepadling. Både for det
sosiale samhold, for opplevelsene, gleden, utfordringene
og adrenalinet. Jeg kan kun konkludere med at jeg ser
frem til mange års videre padling!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kajakk eller kano
Padleåre
Flytevest
Varme klær etter forhold
Sikkerhetsutstyr etter padleforhold og ferdigheter
Det er viktig å kle seg etter forholdene, enten om du
velger vindtett jakke, våtdrakt, eller regntøy.
Behovet for sikkerhetsutstyr varierer etter om du skal
gi deg i kast med elver, padle på langtur i høy sjø,
eller om du holder deg innaskjærs i kano.
Sydvest hvis fare for regn (hette gjør det mindre
fleksibelt å bevege hodet).
Kajakklykt som lyser 360 grader, evt. hodelykt,
gjerne to slik at man har en foran og en bak.
Ha denne lett tilgjengelig hvis det begynner å
skumre, eller er veldig grått vær.
Tørkesnor (5-10 meter tau).
Hvis du har karabiner og kiler og ekstra tau kan du slå
opp teltet på svaberg (bør være selvholdende telt.
Småposer og handleposer til vått tøy, mat eller annet
som skal pakkes i kajakken.
Søppelposer kan være bra å pakke tøy og sovepose i
dersom du ikke har pakkposer.
GPS hvis du har (i tillegg til kart og kompass som du
bør ha med) – da kan du også måle farten!
Hurtigtørkende håndkle.
To ullstillongs hvis fare for regn, det kan være fint å
padle i én og ha en tørr til du kommer i land.
Vindjakke.
Vanntett kamera er veldig praktisk og gøy, hvis ikke;
husk å pakke inn kameraet i en vanntett pose!

(kilde: UT.no)
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Styggemannshytta ligger på den høyeste toppen i
Skrim, Styggemann 872 moh.

Hvor går høstturen?

Hytte til hytte i Skrimfjella
Hytte til hytte - turer blir stadig mer populært, og mange
legger ferien til Hardangervidda og andre store, kjente
fjellområder. Men det finnes flere andre villmarksområder
som en kan gå seg vill i. Skrimfjellene er ikke helt ukjent,
og området er et mye benyttet friluftsområde, men det
flere likevel ikke vet er at det finnes flere ubetjente hytter
som passer ypperlig til hytte til hytte-sjangeren i Skrim.
Som høsttur er det spesielt fint i Skrimfjella, med sitt store
fargespekter. En tur som passer alle er Nordagutu til
Kongsberg. Det er togforbindelser til Nordagutu, så bor
du for eksempel i Skien er denne turen lett tilgjengelig.
Fra Nordagutu og inn i marka er første stopp Fugleleiken
etter 3 ½ times gåtur. Neste hytte man kommer til er
Sommerseter etter 4 ½ timer. Da kan du velge mellom
å gå innom Solumhytta og Sørmyrseter, eller å gå rett til
Sveinsbu. (Turen opp til Sveinsbu tar drøye 6 timer så det
kan lønne seg å legge inn en ekstra dag med besøk på de
to førstnevnte). 7
Etter Sveinsbu har du flere muligheter. Du kan enten
overnatte på Kolsjøhytta, som leies gjennom Statskog

over nett, og gå til Kongsberg forbi Meheia dagen etter,
eller du kan gå innom Breisethytta og legge målet til
Notodden i stedet. Du kan og gå rett til Meheia og
avslutte turen her. Det er bussforbindelser mellom
Notodden og Kongsberg på denne strekningen, og
togforbindelser videre derfra.
Terrenget i Skrim er hovedsakelig lett kupert, men tilbyr
også krevende fjellpartier for dem som måtte ønske det,
med et omfattende løypenett både sommer og vinter.
Løypene er del av det regionale løypenettet som for
binder Vestfold med Hardangervidda. Vintrene er sikre
på Skrim, og løypenettet er blant de beste i Kongsberg.
Totalt prepareres det ca. 90 km skiløyper. I tillegg er det
sammenhengende løyper til Vindfjelltunet i sør og forbi
Raje mot Sveinsbu i nord.
Les mer om turmulighetene i Skrimfjellene på UT.no.
Kartforslag: Skien Nord 1:25000, Siljan Nord 1:25000,
Kongsberg 1:50000 og Skien 1:50000

Veneli turområde,
ein friluftslivsuksess
Tekst: Jon Ingebretsen
Veneli turområde m/ Venelifjellet, Venelitjønni og
sine mange turstiar er blant dei mest besøkte turmål,
i alle fall i Vest-Telemark, ja, kanskje i heile Telemark
(unntaket er sjølvsagt Gaustatoppen). Det viser
namnebøker, betalte bompengar og andre observasjonar.
Veneli turområde er Kviteseid Turlags nye turstiprosjekt,
som har vore ein einaste stor friluftssuksess etter det sto
ferdig våren 2014. Fastbuande meir og mindre frå heile
Telemark, og turistar og turfolk både frå inn- og utland
besøker området.
Alle gjev tilbodet toppkarakter, når det gjeld naturlandskap,
opplevingskvalitetar og tilretteleggingsgrad, der dei
standardmerka og passe krevjande og alternative
turstiane, Venelibua og toppen på Venelifjellet er det som
folk flest er opptatt av.

Det lett tilgjengelege Venelifjellet er kjent for sin fine og
vide utsikt, der ein i klarvær kan sjå både Telemarkskysten,
Gaustatoppen og deler av Hardangervidda, og sjølvsagt
det meste av nærområda.
Suksessfaktorane er i fyrste omgang lett tilgjenge, passe
vanskegrad, godt merkte, skilta og alternative turstigar,
vakkert og familievenleg landskap med moglegheit for
topptur eller barnevenleg kosetur til Venelibua, ev. med
innlagt overnatting, og med bading og/eller fisking
i Venelitjønna tett ved.
Info:
Kviteseid Turlag
v/ Jon Ingebretsen
tlf. 481 01 435
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Kviteseid
Gautefall Turlag
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Gaustadagen 2014

Til Topps Telemark
under årets Gaustadag.

Ny suksess med Gaustadagen
Med omlag 3000 besøkande turfolk på Gaustatoppen laurdag 16. august, blei årets Gaustadag ein ny
suksess.
Steinamfiet opp mot toppen var som eit lysande «fuglefjell» av publikum, da ei fengjande og frisk forestilling blei
framsynt på den store scena som heiter «Tuddalstippen»,
rett under toppunktet. NaTUR og KulTUR var vevd
saman i ei naturnær framsyning der temaet var TUR, og
da sjølvsagt med folkehelsegevinsten på kjøpet for dei
mange som gjekk turen til fots til toppen denne dagen.
Det siste understreka fylkesordførar Terje Riis Johansen
sterkt i si offisielle opning av den nye flotte steintrappa
bygd av sherpaer, og initiativtakar og koordinator for
Gaustadagen, Jon Ingebretsen, i introduksjonen sin av
arrangementet.
Fotturen til topps med den innlagte og tradisjonsrike
naturstigen, er nemleg eit viktig element som har vore
med i Gaustadagen gjennom alle dei åtte åra dagen
har vore arrangert. Elles sytte Tone Jorunn Tveito og
Anne Gravir Klykken i varierte vokale songinnslag, Kjetil
Flatland og Trygve Tambs Lycke musikalsk, Tor Nicolaysen som fortidas fjellvandrar og Torgeir Straand med
hardingfelespelet sitt for å slå fast ovanfor publikum at
kulturopplevinga er med på å forsterke Gaustatoppens
mektige natrurelement i eit fint samspel. Og når ei rekke
dansarar med barn og vaksne i naturmystikkens eigne
kostymer prega framsyninga i fleire omgangar, var dette
med å forsterke det publikum fekk oppleve.
Jon Ingebretsen avslutta dagen med å love ein ny og
enda større Gaustadag neste år, eit arrangement som
vil vera Telemarks hovudtiltak i Friluftslivet år 2015.

Vi kom til toppen!
Under selveste Gaustadagen gikk en imponerende og
flott gjeng opp til Gaustatoppen!
Til Topps Telemark inviterte denne dagen til en turopp
levelse utenom det vanlige for mange av våre nye nordmenn. Sammen med frivillige fra TTF og Telemark Røde
Kors var det en spent og forventningsfull turgjeng som la
i vei oppover.
25 innvandrere fikk oppleve natur og kultur på sitt beste.
Steg for steg, og stein etter stein, kom de aller fleste opp
til turisthytta og fikk overvære Gaustadagen-arrangementet med sang, musikk og historiefortelling. Været var
på gjengens side, og midtveis kom toppen fram fra tåken
med sitt flotte skue, noe som ga ekstra motivasjon de siste
høydemeterene opp til topps. Sola kom også fram og gav
litt varme både til opplevelsen og kroppen.
Dette ble en ny erfaring, og for noen ble det en krevende
og slitsom tur, men forhåpentligvis også en opplevelse de vil huske og minnes med glede etterpå. Det er
imponerende å ha vært på Telemarks høyeste fjell, noe
deltagerne kan bevise med et diplom fra Gaustatoppen
Turisthytte.
Til Topps Telemark arrangerte en vellykket tur preget av
mangfold og fellesskap sammen med over 3000 andre
turglade folk i alle aldre. Dette ble stor opplevelse både
for deltagere og turledere!
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Sissel holder turlederkurs på Fugleleiken.

Sissel Rohølhaugen
Turlederen
Ingenting er som å se turdeltakere som stråler som ei
sol etter å ha nådd sitt mål og mestret situasjonen. Jeg
kommer aldri til å glemme Nina etter at hun hadde vært
ute på Kjeragbolten. Tåka lå tjukk som graut, det blåste
så hun kunne bare stå på kne ute på bolten, men det var
ingen hindring for den gode opplevelsen. Det å kunne
være med å bidra til at andre får oppleve den fantastiske
naturen vi har i Norge, er min motivasjonen for å være
turleder.
Å være turleder er en dugnadsjobb, men mang en gang så
har jeg følt meg så privilegert som får lov til å være med på
dette. Det har blitt til en velsignelse mer enn et offer.
Min bakgrunn startet med min oppvekst i Sauland i
Hjartdal kommune der jeg vokste opp med naturen tett
på. Som barn og ungdom boltret jeg meg i blomsterenger, blåbærskogen, langs elva og ofte en tur på fjellet i
Tuddal og på Lifjell. Jeg tenkte ikke så mye på at jeg holdt
på med friluftsliv, det var ikke andre muligheter til lek og
moro, det var en helt naturlig del av oppveksten.
Som 16 åringen sammen med ei jente på 14 år krysset
jeg første gangen Hardangervidda, fra Kalhovd til Finse.
Det var starten på min kontakt med Turistforeningen, selv
om vi den gangen hadde med telt og mat selv. Siden
den gangen har jeg travet store deler av fjellområdene i
Sør-Norge. Noen gangen sammen med ei jentegruppe,
andre ganger med familien, men de fleste turene har jeg
gått alene. Det har blitt mange flotte naturopplevelser,
skiftende vær og veldig mange hyggelige mennesker.
Det har vært så varmt at jeg har gått fra stein til stein for
å finne skygge. Det har vært så kaldt og så tett tåke at jeg
har gått ei rute i ett fra start til slutt uten stopp. Det har blitt
mange fine topper med flott utsikt, vakre daler, utallige
fosser og i dag har jeg besøkt 80 av DNT-hyttene.
For fire år siden gjorde jeg et valg ved å slutte på jobben
ved Statens kartverk. Jeg innså at kontorjobb ikke passet
meg. I den forbindelse engasjerte jeg meg i bl.a. Turist-

Turleder og kursholder
Sissel Rohølhaugen på Haukeli.

foreningen ved å gå et grunnleggende turlederkurs. Jeg
ble også med i Turgruppa. Derfra startet jeg med å være
turleder på dagsturer på Ut på tur med TTF. Jeg ledet
også noen ettermiddagsturer og dagsturer for Turgruppa.
Året etter meldte jeg meg på Sommerturlederkurs og har
etter det ledet noen ukesturer for Turistforeningen.
Det å være turleder er en sammensatt oppgave. Det å
være blid, engasjert og hyggelig er egenskaper jeg har
valgt å sette høyt. Jeg tror det skaper god trivsel, trygghet
og tillit til meg som turleder. Som person er jeg ikke den
som roper høyeste og er mest synlig, jeg setter stor pris
på hvis andre tar initiativ og kan bidra med sin kunnskap
og engasjement. Men som turleder vet jeg også at jeg har
et ansvar og hvis noe skulle skje, da ville jeg fort tre fram
som en tydelig leder og ta ledelsen.
En ting ved å være turleder, er å lede en gruppe fra start
til mål, en annen ting er å ha et innhold på turen. De som
kjenner meg godt vet at jeg er lidenskapelig opptatt av
blomster. Fjellblomstene, som ofte har en spesiell skarp
farge, gjør størst inntrykk på meg, og ingenting er når en
av deltakerne, som overhode ikke er interessert i blomster, kommer og sier; «Nå begynner også jeg å se disse
blomstene hvor fine de er.»
Jeg har en tro på at det å ta med folk ut i naturen og la
de få se hvor vakkert den er, få kjennskap til hvordan alt
henger sammen i naturen, se også hvordan vi mennesker
påvirker den, mange ganger negativt, kan skape en holdning om å ta vare på naturgrunnlaget vi som mennesker
er avhengig av. Jeg besøkte Bremuseet i Fjærland i sommer og der var det en klimautstilling som viste hvordan
klimaet påvirker bl.a. breene våre i dag. Sir David
Attenborough avslutt utstillinga med disse ord:
«Det er enno tid til å handle. Jorda er den einaste
heimen vi har!»
La det bli de siste orda fra en turleder som gjerne vil at
flere blir glad i naturen rundt oss og tar vare på den.
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Barnas Turlag Bø til Sletteliberget og
Dingdangkyrkja. Foto: Vegar Hvamb.
Måneskinnstur med Barnas Turlag Siljan.
Foto: Sissel Mogård.

Barnas Turlag Porsgrunn
på pinnebrødtur til
Årdalsåsen. Foto:
Rebekka L. Øvre-Eide.

Barnas Turlag Telemark
BLI MED BARNAS TURLAG PÅ TUR!
For de aller minste arrangerer vi trilleturer, og for de
litt eldre arrangerer vi dags- og overnattingsturer i
nærområdet, alt fra kveldsmattur, fisketur, spikketur,
skitur, aketur, pinnebrødtur, klatretur, lek i fjæra og
mye mer. Se våre hjemmesider www.telemarkturistforening.no for mer informasjon og fullt turprogram.

opp på de turene man er ansvarlig for – ellers skal turen
gå stort sett av seg selv.

Husk at du kan være med på alle turer med Barnas
Turlag, uavhengig av hvor du bor. På tur er det aller
viktigste å ha det gøy!

Mange av vårens trillere er allerede tilbake i jobb.
Trillegruppen er avhengig av trillekoordinatorer for å
organisere turene. Nå er det tid for nye trillere å finne
turløyper. Er du klar for å ta over ”stafettpinnen”?

Engasjer deg i Barnas Turlag
Telemark Turistforening er glade for et nytt Barnas
urlag her i Telemark. Per i dag har vi 11 Barnas Turlag i
Telemark, og med andre ord stor aktivitet over mesteparten av fylket. Dette lover godt for fremtidig rekruttering til
friluftslivets gleder.
Vi trenger stadig hjelp - kontakt ditt lokale Barnas Turlag hvis
du har lyst til å engasjere deg og hjelpe til. Er det ikke Barnas
Turlag der du bor hjelper vi deg gjerne med å starte opp.

Er du en av våre nye
trillekoordinatorer?
Hver tirsdag kl. 10.00 møtes småbarnsforeldre med
barnevogn til en trilletur i Grenlands nærområde. Turene
er vanligvis 5-10 km og varer i 2,5 til 3 timer inklusive
lunsj ute. Trilleturene er en fin anledning til å treffe andre
i samme situasjon og bli kjent med trillemuligheter med
barnevogn.
Oppgaven som trillekoordinator i Barnas Turlag går på
omgang blant dem som er i permisjon. Det eneste kriteriet for å være trillekoordinator er at man faktisk må møte

Å være trillekoordinator er en fin måte å bli kjent med
andre trillere og å bli kjent med nye steder. Det er absolutt
ikke noe ”must” å være lokalkjent. Etter å ha vært trille
koordinator blir du kanskje det?

Nytt turlag! Barnas Turlag Bø
I 2014 har vi fått nok et drivende godt Barnas Turlag i
Telemark. Ivrige barnefamilier i Bø har gått sammen og
dannet Barnas Turlag Bø. Responsen har vært god, og på
åpningsturen til Tangen ved Evju bygdetun var omkring
80 store og små samlet. Denne dagen var det stor stas
med natursti, og felles bållunsj. Barnas Turlag samarbeider
med Bø Turlag for å gi et best mulig turtilbud i Bø.
Barnas Turlag Bø ønsker å arrangere enkle turer i
nærområdet, hvor en kan treffe andre barnefamilier på
tur. Utover høsten blir det reflekstur til Norbøåsen og
nisse-aking i Breisås.
Har du lyst til å bidra med å få barn ut på tur i Bø og
omegn, eller har gode turforslag til 2015, så er det bare
å ta kontakt. Lik gjerne Barnas Turlag Bø på facebook,
der det kommer oppdatert info om høstens og vinterens
aktiviteter.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon!
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Barnas Turlag Bø.

Ridetur med Barnas Turlag
Seljord. Foto: Helen R. Svartdal.

Grøttur med Barnas Turlag
Bamble. Foto: Steinar Skilhagen.

Turtips! Utvalgte BT-turer høst 2014
Klatring med Barnas Turlag Skien
Klatring i Fritidsparken er et populært tilbud og jentene
i Barnas Turlag Skien har satt opp flere klatrekvelder for
barn i 2014!
Vi tar to grupper på 10 barn, en gruppe kl. 17.00 og en
kl. 18.00.
Høstens datoer: Fredager 26. september, 10. oktober,
7. november og 5. desember.
Pris: 40,- for medlemmer i Barnas Turlag / 60,- for
øvrige. OBS! Medlemmer blir prioritert.

Måneskinnsturs til Skisjø med Barnas Turlag Siljan
Bli med Barnas Turlag Siljan på Måneskinnstur til Skisjø
en fin novemberdag. Turen er gratis for alle. Husk varm
drikke i termosen og hodelykt.
Oppmøte: Solvikak kl. 17.30.
Grøttur i Nisseskogen med Barnas Turlag Bamble
Barnas Turlag Bamble gjentar fjorårets storsuksess og
inviterer til førjulstur for store og små torsdag
4. desember. Barna får utlevert en lykt med lys og vi går
i samlet lystog inn i skogen hvor vi hilser på nissen.
Oppmøte: Surtebogen kl. 17.00.

Påmelding: Send e-post til telemark@turistforeningen.no
eller ring 35 53 25 55

Pris: Barn gratis / voksne kr. 20,Påmelding: Til Reidun Aaby Olsen mobil 976 66 895
eller Kari Bjerkøen 959 74 695 innen 27.11

Pinnebrødtur til Årdalsåsen med Barnas Turlag Porsgrunn
Søndag 19. oktober inviterer Barnas Turlag Porsgrunn
små og store til pinnebrødtur til Årdalsåsen. På toppen er
det en fin gamme som det skal stekes pinnebrød i. Ta med
kniv til å spikke pinne (Barnas Turlag har pinnebrøddeig),
niste og varm drikke i termosen. Turen er gratis.
Oppmøte: Movegen på Moheim kl. 11.30.

Adventstur til Svenseid i Nome med Barnas Turlag Nome
Barnas Turlag Nome gjentar den populære adventsturen
til lavvoen ved Sveigtjønnåsen søndag 7. desember.
Vi serverer førjulsgrøt og saft. Er vi heldige får vi også
et glimt av fullmånen på vei hjemover. Turen er gratis for
medlemmer av Barnas Turlag.
Oppmøte: På Kleppe mellom Bø og Lunde kl. 17.00.

Pannekaketur på bygdetunet med
Barnas Turlag Gautefall
Bli med på høstens faste begivenhet med Barnas Turlag
Gautefall, pannekaketur på bygdetunet fredag 24.
oktober. Ta med hodelykt. Barnas Turlag fyrer, står for
pannekaker og har mørkeorientering med hodelykt.
Turen er gratis.
Oppmøte: Drangedal Bygdetun kl. 19.00

Barnas Turlag er Den Norske
Turistforenings tilbud til barn og
barnefamilier. Disse er unike
møtested for barnefamilier der
barna kan glede seg over å treffe
andre barn på tur. Et medlemskap
koster kr. 115,- og tilbudet er for barn mellom
0 – 12 år. Fra 13 år får ungdommene tilbud gjennom
DNT ung Telemark.
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50-års jubileumsmarsj med Gautefall Turlag

GPS-kurs

Det er i år 50 år siden veien over Gautefallheia
ble ferdig, og i den anledning inviterer turlaget til å gå
den gamle heiveien (stien) som gikk mellom Gautefall og
Støyl før bilveien kom søndag 21. september. Det blir
historie og severdigheter underveis. Gautefallmedalje
til alle som deltar.
Oppmøte: Gautefallgårdane kl. 09.30

13.-14. oktober arrangerer TTF grunnkurs i bruk
av GPS. Kurset går over to kvelder i TTFs lokaler i i Skien
kl. 18.00–21.00. Egen GPS er en fordel, men instruktør
har med noen få til utlån. Det blir fortrinnsvis undervist i
Garmin GPS. Mål for kurset er at alle deltagere skal
kunne nyttegjøre seg av GPS.
Pris: Kr. 1000,- for medlemmer, kr. 600,- for skoleungdom (13–18 år), og kr. 1300,- for øvrige.
Påmelding: på telefon 35 53 25 55 eller
e-post telemark@turistforeningen.no

Tur til Bossnuten med Vinje Turlag
Bli med turleder Jon Ingebretsen til nutane
sin boss søndag 28. september. Underveis blir det
stopp på Villreinsenteret, og pause med kjøp av middag.
Oppmøte: Brunkeberg Oppvekstsenter kl. 09.00.
Samkjøring.
Påmelding: Innen 26. september på telefon
35 53 25 55 eller e-post: telemark@turistforeningen.no

Kyststien i Bamble med Seniorgruppa
Bli med seniorgruppa til Skien Turlag og kjentmann
Odd Nakkestad på fottur fra Brevikstrand til Trosby
torsdag 16. oktober. Det blir satt opp buss fra Skagerak
Arena kl. 09.00 og Gamle Urædd Stadion kl. 09.30.
Påmelding: 4. og 5.oktober på tlf. 35 70 63 80

Styggemann med DNT fjellsport Telemark
Spøkelsesvandring for hele familien
Lørdag 4. oktober reiser DNT fjellsport
på dagstur til Styggemann, den høyeste toppen i Skrim.
Turen er gratis for medlemmer, og krever ikke påmelding.
Oppmøte: Skien Jernbanestasjon kl. 09.00.
Evt. oppmøte ved utgangspunkt i Langlidalen
(øvre parkering) ca. kl. 10.00.

Telemark Museum inviterer til en alternativ feiring av
halloween i Brekkeparken sammen med Barnas Turlag
Skien 31. oktober. I stedet for å skremme, kan du bli
skremt! Tid: Fra kl. 17.30–20.00.
Pris: Kr. 50,- per person, inkluderer pinnebrød og drikke.
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Her finner du oss:

Expert

Kjørbekkdalen

Jula

Kjørbekkdalen

Kjørbekkdalen 12, Skien • Telefon 35 53 04 04
www.systemkjokken.no • post@systemkjokken.no
Åpent man-ons 08.00 - 16.00 • tors 08.00 - 19.00 • fre 08.00 - 16.00
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BDO
ET BEVISST VALG
Vi er utfordreren i vår bransje. Vår strategi med lokal
forankring og partnernærhet til kundene har bidratt
sterkt til vår suksess.
I dag er vi 1 250 ansatte, fordelt på kontorer over
hele landet, og vi vokser stadig.
Nære og gode kunderelasjoner gjør det mulig å være
fleksible, løsningsorienterte og reaksjonsdyktige i
samarbeidet med kundene.
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Arkitekt Gunnar Dale tegner både hus og
hytter. Han skreddersyr etter kundens ønsker
og behov og etter tomtas særegenheter.
Ta kontakt for en uforpliktende prat.
Hjemmeside: www.gunnar-dale.no
Siv.ark. Gunnar Dale,
Storgata 136,
3915 Porsgrunn
Tel. 35 56 70 00 / 913 67 984

LinkedIn
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REVISJONSSELSKAPET AS
Tlf 35 58 84 60 – Fax 35 58 84 61
Postboks 2774 Kjørbekk, 3702 Skien
firmapost@revisjonsselskapet.no

Rødmyrsvingen 53, Skien

Skippergata 10, Porsgrunn

Tlf: 415 34 707
Tlf: 415 34 700
Rødmyrsvingen
53, Skien
Skippergata
10, Porsgrunn
kundeservice@cchristoffersen.no - www.cchristoffersen.no
Tlf. 415 34 700
Tlf. 415 34 707

kundeservice@cchristoffersen.no - www.christoffersen.no
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Vi har kåret en vinner av
Instagram fotokonkurransen.
Gratulerer Anne-Gry Løvaas Ellingsen!
Premien er trykk av valgfritt bilde
til en verdi av kr. 2000,-.
(Vinneren blir kontaktet).

Returadresse: Telemark Turistforening, Postboks 3089, 3707 SKIEN
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