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Leder InfoForsidefoto: Gulsjøhytta i oktober 2019. Foto: Bjørn Haslerud

Når lederen skrives, har jeg akkurat vært 
på rakfisklag med DNT Hadelands frivillige 
hjelpere.

Styret ønsker hvert år å gi dugnadsfolket en 
høyst fortjent hyggelig kveld. Det er mange 
som har bidratt til at DNT Hadeland i 2020 
kan feire 20 år. Vi er en svært oppegående 
forening som nå har ca. 1300 medlemmer i 
Lunner og Gran. Forsiktig antatt legges det 
ned omkring 3500 dugnadstimer pr. år. Så 
igjen – tusen takk til alle som gjør DNT  
Hadeland til et aktivt og attraktivt turlag.

DNT i Norge satser på det enkle friluftsliv, 
vil verne naturen og ønsker et bærekraftig 
friluftsliv. Vi har sett lokale DNT-foreninger 
som har protestert mot vindkraftverk og 
vannkraftutbygging. Noen steder med hell 
og andre steder har utbyggere vunnet fram.
Det er ikke noe mål å være mot alt, og skal vi 
erstatte fossil energi, må noe annet komme i 
stedet. Dette er en vanskelig balansegang, og 
meningene er ikke likelydende. DNT Hade-
land slipper unna de store konfliktene lokalt. 
Ikke har vi egnede områder for vindkraft og 
vi har lite potensiell vannkraft å bygge ut. 
Villreinproblematikken slipper vi også unna.

Det vi imidlertid må passe på, er de mange 
fine turvegene og gutuene som finnes på 
Hadeland. Nydyrking, beiteutvidelser, bol-
igfelt, hyttefelt og industri kan lett ødelegge 
gamle ferdselsveger. Bærekraftig friluftsliv 
betyr at det bør være kort veg til nærmeste 
blåmerkede sti, altså må stier etableres der 
folk bor. De siste to årene er det på Grindvoll 
og i Vestre Gran etablert ca. 24 km merket 
tursti i kulturlandskapet. Disse turvegene 
går ofte langs dyrket mark, over beiter og 
tett innpå både hus og gårdstun. Så langt har 
vi gode erfaringer med grunneierne, men 
det er viktig å ha en god dialog og gjerne 
med skriftlige avtaler. Vi ønsker oss positive 
grunneiere også i framtida. Da er det svært 

viktig at turgåere viser ansvar og respekt for 
landskapet de går i.

Det er gledelig at vi i 2020 fikk en avtale 
med Brandbu og Tingelstad Almenning om å 
leie hytte ved Søre Gulsjøen. Dermed er vi i 
mål etter flere år med planer og sonderinger. 
Vi har tidligere forsøkt leieavtale med privat 
hytteeier, og sett på muligheten for å bygge 
egen hytte ved Toppåstjern. Vi mener nå at 
vi har fått en svært god løsning. Som ved 
bygging av Lushaugtårnet, har Brandbu og 
Tingelstad Almenning vært en hyggelig og 
løsningsorientert samarbeidspartner. Vi 
håper hytta vil bli mye brukt, og med den 
har vi fått gode overnattingsmuligheter for 
vandrere langs Jotunheimstien gjennom hele 
vårt område.

Jeg håper alle kan finne aktuelle turer i vårt 
Turprogram 2020, og ønsker velkommen på 
tur.

Amund Bø

Kjære turgåere

Ut på tur, aldri sur. Foto: Inger Torunn Østen.

Gradering av turer
I omtalene her i bladet ser du at vi merker turene 
med et vandrer/sykkel/ski-symbol i en spesiell farge. 
Fargene går fra grønn-blå-rød til svart, hvor grønn 
er enklest og svart er vanskeligst. Graderingen er 
skjønnsmessig, og hvis du er usikker så oppfordrer 
vi til å ta kontakt med turleder.

        Grønn vandrer – enkel
Krever ingen forkunnskaper, hovedsakelig  
kortere turer på fast og jevnt underlag med  
moderat stigning.

        Blå vandrer – middels
Passer middels trente turgåere med litt erfaring  
i terreng, moderate stigninger med enkelte bratte 
partier. 

         Rød vandrer - krevende
Turer for erfarne turgåere med god utholdenhet. 
Stigninger og flere typer utfordringer.

         Svart vandrer –  ekspert
Passer erfarne fjellfolk med god utholdenhet.  
Lange turer / toppturer på krevende underlag.  

Ansvar / forsikringer 
Som i andre lokallag av DNT, deltar du på eget 
ansvar på turene våre. Sørg derfor for å ha gode  
nok forsikringer ved tøffere turer. Du må være i 
god nok form til å delta (snakk med turleder på 
forhånd hvis du er i tvil), og du må ha egnet utstyr. 
Turleder har anledning til å avvise deltakere som  
er i for dårlig form eller har for dårlig utstyr. 

Endringer / avlysning 
Turene er beskrevet i denne medlemsinforma- 
sjonen. Vi tar likevel forbehold om endringer,  
eventuelt avlysning. Følg med i avisen Hadeland 
eller på www.hadeland.turistforeningen.no, eller 
Facebook.com/DNT-Hadeland.  
Du kan også ringe turleder. 

er en medlemsforening av Den Norske  
Turistforening (DNT), stiftet i mars 2000  
og hadde ca. 1300 medlemmer i 2019.  

Postadresse: Postboks 87, 2711 GRAN

E-postadresse: hadeland@turistforeningen.no

Hjemmeside: www.hadeland.turistforeningen.no 

Bankkontonummer: 2020.08.04857. 
Denne kontoen benyttes til innbetaling på turer  
det er henvisning til i turprogrammet.  
Det er viktig at det fremgår tydelig hvilken tur  
innbetalingen gjelder, samt hvem den gjelder for. 

Organisasjonsnummer: 994 039 113.  
Dette nummeret kan du bruke hvis du vil gi  
DNT Hadeland din grasrotandel. 

Styret: For oppdatert oversikt over styre- 
medlemmer og medlemmer i ulike utvalg og  
komitéer, se hjemmesiden, eller ta kontakt på 
hadeland@turistforeningen.no 
Kontaktperson for DNT Hadeland for 2020 er: 
Gunnar Haslerud tlf. 976 77 105.

Hytteutvalget står for organisering av lagets  
hyttedrift. 

Ruteutvalget har ansvar for merking og ved- 
likehold av stinettet i DNT Hadeland sitt område. 

Turkomitéen sørger for at vi har allsidige og  
spennende turer for alle. 

Redaksjonskomitéen arbeider med lagets  
medlemsblad og sørger for at dette kan utgis i  
januar hvert år. 

Barnas Turlag tilrettelegger aktiviteter og turer 
spesielt beregnet på barn. Se eget program bak i 
bladet. 
Kontaktperson for Barnas Turlag og DNT Ung  
for 2020 er: Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453. 
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Turbeskrivelser 2020    

Klatrekveld for voksne 
Fredag 17. januar

Møtested: Hadeland Videregående Skole, Gran, kl. 18.30. 
Lyst til å prøve innendørs klatring i klatrevegg?
Da har du mulighet nå. Dette passer for deg som ikke  
har klatret før, eller bare har lyst til å prøve litt mer.  
Vi stiller med utstyr og folk som kan sikre. Mens du  
venter på å få klatre med tau i storveggen, kan du  
trene på egenhånd i buldreveggen. Kom i ledig tøy og  
joggesko. Vi klatrer i ca. 2 timer. Dette er ikke kurs,  
men en liten smaksprøve og sosial happening.  
Info ved Anne Berit Rustad, tlf.  993 52 365.

Trugetur til Skjerveknatten,   
678 moh. 
Søndag 19. januar

Fin utsikt på toppen over Våja. Mange fine 
furutrær underveis og er vi heldige får vi se 

store fugler. Hvis været tillater det brenner vi bål  
i pausen.
Lengde og varighet: Ca. 6 km, 3 timer bratt  
oppstigning.
Info ved turleder Dagfrid Birketveit,  
tlf. 996 23 418.

Den store flyslippnatta  
- 75-års markering 
Lørdag 22. februar

Møtested: Tverrsjøstallen, kl. 16.00.
Det er enklest å kjøre opp Svenåvegen fra 

Jevnaker. Bompenger på SMS.
Natt til 23. februar 1945 mottok Milorg D13 
(Milorg i Oslo) en rekke flyslipp med containere 

Klatreveggen på Hadeland videregående skole.  
Foto: Anne Berit Rustad.

fulle av våpen, ammunisjon og sprengstoff for- 
skjellige steder rundt Oslo. Fem av disse slipp- 
stedene og flere av hyttene som Milorg disponerte, 
ligger like ved kveldens skiløype. Milorg D14.2 
(Milorg på Hadeland) mottok også slipp denne 
natta. Vi går sørover til nordenden av Spålen, forbi 
Spålsbu, Finnerudseter og til Sandvikshytta ved 
Katnosa. Deretter går vi nordover og inn i Målvika. 
Opp Målvikdalen og forbi Kjerka, er turens eneste 
motbakke. På toppen her tar vi en avstikker til 
slipplassen ”Anders” ved Grasdalsputten. Det blir 
korte markeringer og litt Milorg-historikk flere 
aktuelle steder underveis. Hvis vær og føre er for 
vanskelig, så tar vi en kortere tur forbi Holoaseter 
og inn til Grasdalsputten nordfra. Det er mørkt, og 
vi skal gjenskape litt av stemningen fra natta for 75 
år siden. Hodelykt, en reservelykt, varmt drikke, 
litt niste og noe varmt tøy anbefales.
Lengde og varighet: Ca. 23 km i lette skiløyper, og 
ca. 4 - 5 timer.
Info ved turledere Tron Halvorsen og Leif Grenager 
Koch, tlf. 924 82 626.

Snøvær. Foto: Inger Torunn Østen.

Trugetur til Geithaugen  
Søndag 23. februar

Møtested: Harestua skole, kl. 11.00
Vi går nordover forbi byggefeltene og  

til Ormputten, og videre opp til Geithaugen.  
Retur samme vei. 
Lengde og varighet: Ca. 4 km og 2 timer.
Info ved turleder Vidar Bollum, tlf. 938 54 041.

Skihelg på Vikerfjell   
Fredag 6. – søndag 8. mars

Møtested: Parkeringsplassen ved Esso  
på Jevnaker kl. 16.00. Samkjøring, 

bomavgift på Vipps. Vikerfjell har fint skiterreng  
og mange muligheter for fine skiturer både i 
skogsterreng og til topper som Gøranfisen  
(1127 moh. høyeste topp på Ringerike) og 
Treknatten (1101 moh.). Det er oppkjørte løyper  
og greit å bruke løypeski, ikke fjellski. Lengde  
og retning på skiturene legges opp etter været 
og deltagernes form. Vi kjører bil helt fram til 
Vikerkoia der vi skal bo begge nettene. Det er  
ei nybygd, selvbetjent DNT-hytte med 22 senge-
plasser, reist av DNT Ringerike i 2018. Hver  
deltager tar med brødmat/ pålegg til hele helga. 
Turleder kjøper inn middag til to dager.  
Kostnader: Bilspleis, bomavgift, felles middager  
og to overnattinger, ca. 275,- pr. natt?
Påmelding innen 17. februar.  
Maks 10 deltagere.
Info ved turleder Inger Torunn Østen,  
tlf. 930 65 682.

Trugetur. Foto: Marit Carlsen.

Over Vassbråskurven i løssnø     
Søndag 15. mars 

Møtested: Bommen øverst i Lynnebakka  
kl. 11.00. Felleskjøring videre inn til  

Sagvollen på bomveg (SMS). Skituren starter på 
Sagvollen. Vi går langs Steinsjøen, følger 
Brennevinsbekken et stykke og svinger opp til 
Mykjegodthaugen. Turen går videre ned til 
Fjellsjøhandkledet og i retning Olaputtberget  
med noe kupert terreng. Hovedmåltid inntas på 
Olaputtberget. Vi kommer opp på Skurven fra 
nordsiden, går langs ryggen og får en flott ned- 
kjøring på vestsiden ned til Steinsjøen. Målt på  
kartet er løypa ca. 7,5 km. Turleder anbefaler  
fjellski, feller og staver med trinser. Noe ulendt  
terreng må påregnes. Det tas forbehold om  
endring av løypevalget avhengig av snøforholdene.
Antatt varighet 3,5 timer, men det avhenger av 
hvor løs snøen er og hvor fint sola skinner. 
Info ved turleder Amund Bø, tlf. 928 58 560.

Eina til Lygna. Foto: Amund Bø.

Brøyte sjøl. Foto: Amund Bø.
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Ski/truge/skaretur til 
«Trebeintmasta»    
Søndag 29. mars

Møtested: Harestua holdeplass,  
kl. 10.00.

Denne turen går i hovedsak utenom oppkjørte  
løyper. Vi starter opp lia til Solobservatoriet. Så 
legger vi ruta på «baksida» av Solobservatoriet og 
følger høyspentlinja sørover til det som harestu-
ingene kaller Trebeintmasta. Nydelig terreng med 
store myrer og fin gammel furuskog. Tilbake prøver 
vi å komme oss ned til en gammel vei på østsiden 
av Langpiperen, men det avhenger av hva vi har på 
beina. Litt vel kronglete hvis vi bruker ski, så da 
finner vi eventuelt en annen vei tilbake. Om dette 
blir ski eller skare/trugetur er avhengig av hva slags 
føre vi får. Følg med på Facebook eller kontakt tur-
leder. Turkameratene Nittedal turlag inviteres.
Lengde og varighet: Ca. 10 km og 4 timer.
Info ved turleder Ruth Inger Braanaas,  
tlf. 992 78 647.

Fra Skjervumsmoen til 
Hammarenga/Hvaleby    
Onsdag 22. april

Møtested: Skjervum helse- og omsorgssenter, 
Skjervumsvegen 7, Gran, kl.18.00.

Vi starter turen gjennom nedre del av 
Skjervumsmoen og går oppover mot Horgen. 
Der får vi etter hvert fin utsikt til Jarenvatnet og 
Brandbukampen. Følger gutu og veg oppover til 
Hammarenga og videre til Hvaleby. Fin utsikt  
vestover. På tilbaketuren følger vi Hvalebygutua 
nedover til vi kommer ned i Skjervumsmoen igjen. 
Der følger vi sti opp mot byggefeltet og går på 
oversida av bebyggelsen fram til Sykehjemsvegen. 
Det er en del oppoverbakke, men turen går for det 
meste på gode skogsstier og gutuer.
Lengde og varighet: Ca. 6 km og 3 timer.
Info ved turleder Tove Undli Bjørkli,  
tlf. 482 682 50.Søndag morgen. Foto: Inger Torunn Østen.

Jorstad Gran. Foto: Jon-Helge Pedersen.

Gårdsbesøk på Heier gård    
Søndag 3. mai

Møtested: Grindvoll barnehage,  
Løkengutua 55, kl. 10.45.

Familietur med aktiviteter og kos med dyr. Vi  
følger veien over Dihle fram til Heier, 1,6 km,  
godt egnet til barnevogn. Alle vårens lam er nå  
født på Heier på Grindvoll, og søte kaninunger  
er det også. Lyst til å kose med dem? Eller sitte på 
med to-hjulstraktor med «henger»? Hesten tar deg 
med på ridetur, hvis du vil. Her er også leketraktor, 
sandkasse, huske og trampoline og andre leker. Salg 
av kaffe og lapper, lammeskinn, kaninskinn, etc. 
Vertskapet Sigrid Heier og Knut Erling Moksnes 
tenner opp grillen, så ta gjerne med grillmat, samt 
drikke og sitteunderlag.  
Påmelding senest lørdag kveld til turleder Anne 
Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Skiglede på søndag. Foto: Dagfrid Birketveit.
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Rundtur i SÅS   
Søndag 10. mai 

Møtested: Idrettsplassen på SÅS, kl. 10.00.
Vi går fra idrettsplassen nedover Søndre 

Ålsvegen forbi Hvalsbråten til Ensrudvegen og  
videre mot Berg. Derfra går vi gjennom 
Ensrudmarka, vi krysser Søndre Ålsvegen og 
fortsetter oppover til Markaveien som ender ved 
Gullputten. Derfra går vi mot Gullenhøgda og  
dreier nedover igjen mot Myrvoll og tilbake til 
idrettsplassen på SÅS. Hvis forholdene ligger til 
rette for det, kan vi gå via Randsberget. Vi legger 
inn en matpause omtrent halvveis. Turen går på  
sti, gutu og veg. 
Lengde og varighet: Ca. 10 km og 3,5 timer.
Info ved turleder Morten Berg, tlf. 970 74 822.

Kveldstur til Klattertjern       
Onsdag 13. mai

Møtested: Svartbekken, Vestbygdveien  
ovenfor Harestua, kl.18.00.  

Parkeringsavgift på SMS.
Vi rusler langs stier som ble nymerket og  
nyskiltet i 2019. Vi går om Aurtjernsetra før  
vi finner rasteplassen ved Klattertjern. 
Lengde og varighet: Ca. 4 km og 3 timer.
Info ved turledere Tron Halvorsen og  
Leif Grenager Koch, tlf. 924 82 626.

På toppen av Store Svuku. Foto: Amund Bø.

Sagvollen.Foto: Jon-Helge Pedersen.

Hester på Sagvollen. Foto: Dagfrid Birketveit.

Fra Harestua til Sørli    
Onsdag 6. mai

Møtested: Harestua holdeplass, kl. 18.00
Det er tidlig i sesongen og vi vet ennå ikke 

hvor snøfritt det er på stiene i skogen.
Turen vil gå på asfalt og grusvei opp til Sørli via 
Vestbygda og Harestuaskogen. Lett å gå og fin 
utsikt mot Harestua deler av turen. Vi spiser 
nistematen vår i nærheten av Sørli. Hvis vær- og 
føreforholdene tillater det, følger vi sti tilbake til 
Harestua gjennom Haganskogen. Ellers går turen 
tilbake samme vei, men med en liten vri. Vi vil for 
det meste gå på asfalt og grusvei. Det vil nok være 
våt sti, om vi velger å gå sti tilbake.
Lengde og varighet: 9 km og 3 timer. 
Info ved turleder Hanne Laugsand Evensen, 
tlf. 415 20 694.

Utsikt mot Harestuvannet. Foto: Knut Dalen.

Matpause i Prestgårdshagen. Foto: Inger Torunn Østen.
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Kveldstur til Korsvannet     
Onsdag 27. mai

Møtested: Bjørgeseter stasjon, kl. 18.00.  
Ta av fra gamle riksvei 4 mellom Grua og 

Harestua til Bjørgeseter stasjon.
Vi starter på sti mot Bjørgeseterfjellet. Stien  
følger gammel vei opp mot høyden mellom  
Grua og Bjørgeseterfjellet. Etter ca. 30 minutter  
kommer vi til høyeste punktet på ruta. Deretter 
fortsetter stien nedover mot Korsvannet. Der tar  
vi en pause med kaffe og prat. Vi går samme vei  
tilbake. Det er noe ulendt terreng og det kan 
være glatt i fuktig vær, så bruk gode støvler.
Varighet: Vi beregner ca. 60 minutter hver vei  
i rolig tempo. 
Info ved turledere, Gry Skjørshammer,  
tlf. 404 95 619 eller Berit Skjørshammer, 
tlf. 977 54 512.

Piperen og over Stormyra    
Onsdag 20. mai

Møtested: Harestua holdeplass, den nye  
jernbanestasjonen, kl. 18.00.

Turen går oppover gamle Piperveien, mot 
Solobservatoriet. Videre langs Stoltpiperen og når 
vi kommer til Langpiperen, hvor vi tar en kafferast, 
skal vi ta av stien som går over Stormyra. Da er 
vi på vei ned til Harestua igjen. Det er mulighet 
for en avstikker til Solobservatoriet. Turen går på 
skogsvei, grusvei og stier. Stigning til å begynne 
med, deretter flatt til vi begynner å gå nedover  
til møtestedet.
Lengde og varighet: Ca. 7 km. og 3 timer. 
Info ved turledere Tove Sveen, tlf. 938 22 643 og 
Randi Grønvold, tlf. 936 34 896.

Åpningstur av kulturstien på Grindvoll. Foto: Bjørn Haslerud.

Lushaugtårnet     
Onsdag 3. juni  

Møtested: Bommen ved Lia, kl.18.00.  
Ta opp ved Jaren og kjør Risbakkvegen 

opp til Lia hvor det er bompengeavgift (SMS).  
Deretter samkjører vi videre i ca. 6 km til 
Malsjøsætra. Vi går blåmerket sti opp til toppen  
av Lushaugen hvor vi nyter utsikten fra toppen av 
tårnet og tar en kafferast. Deretter går vi blåmerket 
sti mot Bustevollen. Etter ca. 1 km fortsetter vi inn 
på stien som går tilbake til Malsjøen. Dette er en  
av toppene i «Til topps med DNT Hadeland.
Lengde og varighet: Ca. 4 km og 3 timer.
Info ved turleder Marthe Hval, tlf. 909 29 789.

Lushaugen med det nye tårnet. Foto: Bjørn Haslerud.

Tur på Grindvoll    
Søndag 24. mai

Møtested: Skogglimt, kl. 10.00.
Vi går fra Skogglimt langs Vassjøtjernet,  

forbi Ballangrud, Skirstad, Finnlaus, Bolkenmarka, 
Løken skole, Øvre Vestern, Sverigetjernet og tilbake 
til Skogglimt. Turen går gjennom et kupert og  
vakkert kulturlandskap, skog og mark. Husk gode 
sko, samt mat og godt med drikke.
Lengde: Ca. 14 km. 
Info ved turleder Hilde Roen Munkelien,  
tlf. 975 89 565.
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Frøknekker’n. Foto: Ole Bjerke.

Rundtur i Vestre Gran        
Søndag 7. juni

Møtested: Grymyr skole, kl. 10.00.
Turen starter ved Grymyr skole. Vi følger  

kultursti opp forbi Klæstad. En traktorvei tar oss  
til ”Vestheim skole”, videre nedover Vestheimveien 
og vi følger Lakkegata til Sørum og ned til hoved-
veien. Deretter følger vi hovedveien et lite stykke 
og tar av ned mot Randsfjorden. Vi tar en kaffe- 
pause ved Skutelandet badeplass. Tilbake til 
Grymyr går vi vekselsvis på vei, sti og gutu. 
Varighet: Ca. 3 timer.
Info ved turleder Kåre Støen,  
tlf. 971 26 962 / 61 33 93 53

Geithaugen        
Onsdag 10. juni

Møtested: Harestua samfunnshus, kl. 18.00.
Vi følger sti og gangvei opp gjennom bolig- 

feltet og fortsetter deretter stien opp på 
Geithaugen. Der blir det en liten kaffepause og  
fin utsikt sørover. Retur via Haneknetjernet og  
den gamle kongevei tilbake til samfunnshuset.
Lengde og varighet. Ca. 6 km og 3 timer. 
Info ved turleder Knut Dalen, tlf. 952 56 461.

Byvandring langs Hovinbekken          
Søndag 14. juni

Møtested: Tøyen stasjon, kl. 10.42  
(hvis togtidene ikke har endret seg). 

Vi blir møtt av den lokale guiden Sidsel Andersen. 
Hun er pensjonert arkitekt og nestleder i Oslo 
Elveforum og har jobbet blant annet med gjen- 
åpning av Hovinbekken. 

Det er blitt stor interesse for å ta vare på elver  
og bekker i byen. Bekkestrekninger som har vært  
lukket i årtier blir gjenåpnet. Samtidig er vannet  
et friskt innslag i den tette byen, noe som skaper 
trivsel og glede. Fra Tøyen stasjon går vi til Ensjø 
Torg, eventuelt over Kampen park. Vi går videre 
langs Hovinbekken i Gladengveien, inn i noen av 
de nye by- og gårdsrommene til Tiedemannsparken 
der vi kan stoppe litt og få oversikt. Derfra videre 
langs Hovinbekken gjennom den nye Ensjø-
bebyggelsen til Teglverksdammen. Vi følger 
Hovinbekken langs T-banetraséen til den stopper 
før Ring 3. Deretter går vi tilbake til Hasle T-bane-
stasjon. Matpause ute hvis fint vær, eller på kafé. 
Sidsel følger oss tilbake til Tøyen stasjon.  
En spennende og annerledes tur langs et flott 
anlagt bekkeløp og moderne bybebyggelse.

Lengde og varighet: Rusletur ca. 4 timer, tog fra 
Tøyen kl. 14.42. 

Påmelding og info ved turleder Ruth Inger 
Braanaas, tlf. 992 78 647 innen fredag 12. juni. 
Maks. 15 personer.Geithaugen. Foto: Knut Dalen.

Vårtur i Tingelstad. Foto: Bjørn Haslerud.

Ikke alle vil gå selv. Foto: Amund Bø.

Opp mot Pershusfjellet måtte vi støtte opp steinen.  
Foto: Inger Torunn Østen.

Admiralsommerfugl. Foto: Ole Bjerke.
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Kanotur på Våja         
Lørdag 20. – søndag 21. juni

Møtested: Parkeringsplassen ved Granvang, 
kl. 10.00. Samkjøring videre.

Vi hadde en flott kanotur på Fjorda sist sommer, 
og i år legger vi kanoturen til området ved Skjerva. 
Vi legger ut fra Skjelbreia lørdag morgen. Her 
er det fint å padle og mange idylliske plasser å 
slå leir. Overnatting i telt, lavvo eller hengekøye. 
Bading, grilling (hvis det er lov) og stemningsfull 
midtsommernatt ved Våja. Søndag etter frokost 
pakker vi sammen, og kanskje utforsker vi mer 
av området før vi padler tilbake. Satser på å være 
tilbake på Gran senest kl. 16.00. Deltagere tar med 
egen kano/kajakk, ev. låner på BUA i Gran. Ta med 
mat og drikke, ekstra klær, badetøy og sovepose/
underlag. 
Info og påmelding innen 1. juni til turleder  
Inger Torunn Østen, tlf. 930 65 682. Zueskanalen forut. Foto: Amund Bø.

Padletur på Fjorda. Foto: Amund Bø.

Tur fra Bleiken stasjon til  
Søre Gulsjøen       
Onsdag 17. juni 

Møtested: Bleiken stasjon, kl.18.00.
Vi går blåmerket sti ned til Dalstjern, går 

deretter nordover mot Hennungvegen, går inn på 
traktorvegen langs jernbanelinja mot Hauktjern, 
og deretter stien opp til Villingrud.  Derfra går vi 
vegen opp til «bentstien», som går over til Søre 
Gulsjøen, og den nye DNT-hytta vår. Vi raster i 
hytta. Deretter kjøres vi i gjensatt bil tilbake til 
Bleiken stasjon.
Lengde og varighet: 7 km og 3 timer.
Info ved turleder Ole Bjerke, tlf. 907 02 437. 

Gulsjøhytta er et fint utgangspunkt for tur til Kvitingen. Foto: Bjørn Haslerud.

Gulsjøhytta. Foto: Bjørn Haslerud.
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Via Ferrata Tjøme      
Fredag 26. – lørdag 27. juni 

Møtested: avtales med turleder
Bli med på en fantastisk 4 timers Via  

Ferrata klatretur med luftige rappelleringer.  
Turen avsluttes med noen herlige svev i Zipline. 
Det unike med denne Via Ferrata er at det ikke er 
jernbøyler i fjellet og at vi må lære oss å rappellere. 
Så her blir det mer fjellklatring enn den typiske  
Via Ferrata ruta med faste bøyler og vaier man 
holder i. Guiden vil vise alternativer hvis du blir 
sliten, opplever det nifst eller bare vil ha en pause. 
Utsiktsruta (normalruta) er også merket med exit 
så man kan avbryte underveis. Vi møtes på fredag 
kveld og tar en overnatting i hengekøyeparken på 
Base Camp før turen starter kl. 10.00 på lørdag.  
Du tar selv med sovepose, liggerunderlag, mat og 
drikkevann. Vann til kaffe og «kattevask» har de  
på kanne. Pris pr. person blir ca. kr 1000,-. Det  
er inkl. overnatting, lån av utstyr, opplæring i  
rappellering og klatreteknikk. Normal fysisk  
form holder for å være med på denne turen. 
Mer info kommer til de som melder seg på. 
Aldersgrense er 14 år sammen med en uredd  
voksen. 
Info og påmelding til turleder Anne Britt 
Skretteberg, tlf. 412 22 173, innen 15. juni. 

Fjellsjøen rundt       
Søndag 28. juni  

Møtested: Harestua holdeplass, kl. 11.00.
Vi kjører samlet til Sørliveien i Vestbygda, 

så går vi opp forbi Engebråtan, videre over 
Fuglemyrene, forbi Fønntjenna til Fjellsjøen,  
vi går over den nye kloppa over Kalven, så på  
vestsida ned til Fjellsjøhytta i sydenden, der vi  
raster, og opp igjen på østsida, og så tilbake  
forbi Fønntjenna og Fuglemyrene tilbake til  
start. Mulig vi går skauleis forbi Tvillingtjønna  
og videre til den største kullmila i marka, og sti  
tilbake til start. Turkameratene i Nittedal  
inviteres. 
Lengde og varighet: 9 km og 5 timer.
Info ved turledere Per Gamborg-Nilsen,  
tlf. 61 32 33 76 og Vidar Bollum, tlf. 938 54 041.

Turleder Per forklarer. Foto: Bjørn Haslerud.

Verre ned enn opp. Foto: Amund Bø.

En smak av midtsommer på 
Grindvoll        
Onsdag 24. juni 

Møtested: Heier gård, Korsrudlinna 707, 
Grindvoll, kl. 18.00.

På en av årets lyseste kvelder inviterer vi deg med 
på en tur i skog og kulturlandskap i Hadelands 
midte; området der alle tre kommunene grenser til 
hverandre. Vi har med en trubadur i turfølget, og 
underveis blir det selvfølgelig sang og musikk rundt 
St. Hansbålet. Ta gjerne med deg en kakebit, for 
vi byr på bålkaffe. Sitteplate er lurt. Vi må jo nyte 
denne lyse sommerkvelden og kan ikke stresse for 
mye da.
Lengde og varighet: Ca. 6 km og 3 timer.
Info ved turleder Sigrid Heier, tlf. 906 32 857.

Utsikt over Svolvær. Foto: Ole Bjerke.

Bålkaffe. Foto: Dagrid Birketveit. Søte fristelser på opptur i Lunner. Foto: Berit Skjørshammer.
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En rundtur over Geithaugen        
Onsdag 12. august

Møtested: Harestua Samfunnshus, kl. 18.00. 
Samfunnshuset ligger ved gamle rv. 4 like  

sør for avkjøringen mot Vestbygda.
Turen starter ved samfunnshuset, vi går sti opp  
på Geithaugen, uten sti videre ned til blåmerket  
sti i nordlia av Geithaugen, tar den vestover,  
krysser gamle rv. 4 over brua mot Klypen deretter 
litt sti og litt skauleis mellom Sveselva og nye  
rv. 4 mot Hanekne, dreier vest og under rv. 4, sti  
til Bråtabotn, gamle Vestbygdveien tilbake til  
samfunnshuset. Fin utsikt fra toppen av 
Geithaugen. Vi snakker litt om det vi ser underveis. 
Turen går mest på sti, litt skauleis og litt på vei. 
Relativt lett og lettgått tur, selv om det blir noen 
høydemetre og litt ulendt enkelte steder.
Lengde og varighet: Ca. 7 km og 3 timer i rolig 
tempo inklusive pauser. 
Info ved turleder Olav Vannebo, tlf. 917 96 018.

Fra stølen. Foto: Venke Fredriksen.

Stølstur til Sparstadstølen i 
Sanddalen, Vang i Valdres  
Onsdag 12. – fredag 14. august  

Møtested: avtales med turleder
Lyst bli med til Sparstadstølen og være 

med å støle som de har gjort der siden midten på 
1800-tallet, trolig helt tilbake til vikingtiden? 
Sparstadstølen er en levende støl med 6 kuer og 7 
geiter som håndmelkes, all melk blir videreforedlet 
til gode oster, rømme og smør. Her er ingen  
elektrisitet, ei heller mobildekning og vann  
hentes i bekken. 
Turen er fra onsdag 12. august til fredag 14. august, 
med overnatting i eget telt. Vi er med på fjøsstell, 
melking og ysting av hvit og brun ost. I tillegg til 
kuer og geiter bor det kalver, hester og hunder på 
stølen. Ved ankomst onsdag gjør vi oss litt kjent og 
hilser på folk og dyr før vi setter opp telt og spiser 
kveldsmat. Torsdag starter dagen når geiter og kuer 
skal melkes. Etter frokost blir det koking av ost. 
Budeia Katharina forteller historier fra stølen og vi 
tar del i og får kjenne hvordan livet på stølen er! 
Det blir rømmegrøt med spekemat og noen smaker 
av stølens egne oster som dagmåltid. Det er også 
mulig å gå en liten fjelltur denne dagen om noen 
ønsker det.
Fredag er det stell av dyra og melking av geiter før 
felles frokost. De som vil avslutte her kan reise 
hjem, ellers så legges det opp til en felles fjelltur 
etter ønske før hjemreise. Pris per person inkl.  
stølsliv og rømmegrøt torsdag: kr 650,-.
Det kan også ordnes mat til felles frokost og lunsj, 
da med spleis av kostnader til dette. 
Info og påmelding innen 1. august til Venke 
Fredriksen, valdresalpin@gmail.com,  
tlf. 993 28 832.    

Flink turleder på Snellingen. Foto: Marit Carlsen Skoglund.

Utsiktspunkter nord i Brandbu
Søndag 2. august  

Møtested: Engens verksted, fv. 34, 1 km sør 
for Horn fergeleie kl. 10.00 

Vi følger fylkesvegen mot Horn og tar oss opp i 
den bergenske hovedveg der vi velger den mellom-
ste vegtraseen. Vegen går inn i Søndre Land før 
stien tar oss med til det høgeste punktet for gamle 
Kleiva. Videre setter vi kurs mot Høkleberget, som 
gir oss et storartet skue mot bygda. I østlig retning 
tar vi sikte på Gjervikskampen der vi oppsøker 
utsiktspunkter med bygda og fjorden.
Lengde: ca. 11 km og 5-6 timer.
Info ved to rustne herrer på tur Ole Nesbakken  
tlf. 481 51 977 og Per Røssum tlf. 457 68 092.

Fin utsikt fra Høkleberget. Foto: Inger Torunn Østen.

Hårteigen på Hardangervidda       
Torsdag 30. juli – søndag 2. august  

Midt ute på Hardangervidda troner 
Hårteigen. Denne spesielle fjelltoppen er 

hovedmålet, men i tillegg får vi en flott tur på 
Hardangervidda.
Dag 1: Felleskjøring fra Hadeland til Fossli, 
Vøringsfossen. 28 mil. Bussforbindelse sjekkes. 
Vi går til den betjente hytta Hedlo. Lengde og  
varighet: 16,2 km, 5 timer. Plasser bestilles.
Dag 2: Vi går fra Hedlo til Torehytten, selvbetjent 
hytte. Lengde og varighet: 21 km, 7 timer.
Dag 3: Topptur til Hårteigen. Videre til Hadlaskard 
selvbetjent hytte. Lengde og varighet: 12 km, 8 
timer. For å komme opp på Hårteigen trenger vi 
pent vær og lite snø i kløfta opp. Det finnes bare  
én veg opp til toppen som kan brukes uten klatring. 
Opplegget må derfor justeres etter vær og andre 
forhold.
Dag 4: Hadlaskard til Fossli. Lengde og varighet:  
26 km, 8 timer. Vi reiser hjem.
Kostnader: Bilspleis, hytteopphold. Alle gjør opp 
hver for seg. Maks. 10 personer. 
Info og påmelding innen 1. juli til turleder Amund 
Bø, tlf. 928 58 560. E-post: amundbo@online.no.

Høsttur til Kvitingen. Foto: Anne Berit Rustad.
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Kajakktur i Røykenvika
Tirsdag 18. august  

Møtested: Ulsnestangen badeplass, kl. 18.00, 
ved utstyrsbua til kajakkgruppa i Brandbu IF.  

Ta med kajakk hvis du har eller lån av bekjente.  
Kajakklubben har noen kajakker til utlån. Ove 
Nordberg fra kajakkgruppa blir med og gir info om 
sikkerhet og instruksjon. Etter dette legger vi utpå 
og padler over Røykenvika og til Dynnholmen. Her 

Padling Randsfjorden. Foto: Ole Bjerke.

Fra Lynnebakka til Skjerva
Søndag 16. august   

Møtested: Skjervetråkket, kl. 10.00. 
Samkjøring.

Sjåfører fra Skjerva til Lynnebakka blir kjørt  
tilbake til Lynnebakka etter endt tur.
Vi går på blåmerka sti forbi Læhrensætra og 
Kastet som er fine setervoller, og deretter opp 
på Brandhaugen som er 686 moh. Her tar vi 
en rast, og nyter fin utsikt nordover. Vi fort-
setter videre mot Hammartjernet og opp på 
Hammartjernsberget hvor vi kan nyte utsikten  
vestover. Så fortsetter vi mot øst og kommer opp  
på Skjerveknatten som har utsikt alle veier.  
Derfra går turen ned til Skjerva.
Lengde og varighet: 10 km og 5 timer.
Info ved turleder Ole P. Hval, tlf. 907 76 811.

padler vi i land og tar en matbit og litt fra  
termosen. Deretter retur til Ulsnestangen. De  
om ønsker å låne kajakk, melder fra til turleder. 
Begrenset antall. Først til mølla…
Varighet: Turen tar ca. 3 timer, inkl. instruksjon  
og pause.
Info ved turleder Ole Bjerke, tlf. 907 02 437.

Stølsruta
Torsdag 13. – søndag 16. august   

Møtested: Fagernes bussterminal. Buss til 
Tisleidalen kl. 10.15. 

Den historiske vandreruta Stølsruta i Valdres går 
fra Tisleia på Stølsvidda til Sørre Hemsing ved 
Vangsmjøsa. Vi vandrer 65 km fordelt på fire dags- 
etapper. Ruta knytter stølene sammen. Her har  
folk og dyr ferdes i uminnelige tider. Her finnes 
spor etter kontinuerlig bruk fra steinalderens  
veidekultur fram til i dag. Vi starter ved Merket i 
Tisleidalen ved rv. 51 på 750 moh. mot vest-nord-
vest gjennom Nord-Aurdal, Vestre Slidre til 
Vangsmjøsa på 460 moh. og på Sørre Hemsing i 
Vang på 525 moh. I Vang har stien forbindelse med 
både Kongeveien over Filefjell, Tomashelleren og 
DNT-nettet i Jotunheimen. Høyeste punktet er 
på 1160 moh. ved Nøsakampen. Mer om stølsruta 
kan leses på: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/
Stølsruta. Vi vandrer i stølsriket med aktivt stølsliv, 
hunder er derfor ikke tillatt på denne fellesturen. 
For de som kommer langveis fra, så er det mulig å 
overnatte på Merket. Turleder planlegger at vi når 
siste buss fra Hemsingbru med ankomst Fagernes 
søndag 16. august kl.18.55. Kanskje kan vi rekke 
en tidligere buss. Vi legger opp til å benytte oss av 
de fasiliteter som finnes underveis, DNT hytta på 
Tyrisholt, i telt/lavvo og hytte kan påregnes.  
På grunn av begrenset kapasitet er det maks 9  
deltakere på denne turen. Pris er ikke avklart da 
dette skrives. Ta kontakt med turleder. 
Avbestillingsregler i henhold til overnattings- 
stedene sine regler.
Turen går i regi av DNT Valdres.
Info og påmelding ved turleder Steinar Kvåle,  
tlf. 928 91 245, innen 13. juli kl. 21.00.

Blide jenter i regnvær. Foto: Marit Skoglund Carlsen.

Gresset er grønnere på andre siden. Foto: Dagfrid Birketveit.
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Sykkeltur til Langen 
Onsdag 19. august 

Møtested: Parkeringsplassen på toppen av 
Lynnebakka, kl. 18.00. 

Vi sykler mot Sagvollen der vi svinger av og sykler 
langs Bråastranda og videre over til Langen. I øst-
enden av Langen finner vi en idyllisk plass og tar 
en velfortjent rast, før vi sykler samme vei tilbake. 
Denne turen går i noe av det flateste og mest lett-
syklede terrenget på Øståsen. På grunn av turens 
lengde og at siste del av turen, opp Randsjølia, 
kan være litt seig, så kan det likevel lønne seg å ha 
prøvd sykkelen noen turer før en begir seg i veg. 
Husk sykkelhjelm!
Lengde og varighet: Ca. 28 km og 3,5 timer.
Info ved turleder Helge Bjørkli, tlf. 480 71 475.

Fra Brovoll til Nannestad langs 
Jotunheimstien og Rondanestien
Søndag 23. august 

Møtested: Parkeringsplassen ved Brovoll, kl. 
09.00 (øst for tunnellen på E16).

Turen går på sti. En god del stigning i starten 
opp til Snellingen. Deretter litt opp og ned, men 
desidert mest ned. Vi går Jotunheimstien til 

Råbjørnhytta og Rondanestien ned til bebyggelsen 
i Nannestad. Rondanestien og Jotunheimstien har 
felles trasé fra Oslo til Råsjøhytta, og splittes der i 
Jotunheimstien, som følger åsen til Lygna og videre 
nordover, og Rondanestien som går østover ned lia 
til kulturlandskapet på Romerike og videre nord-
over derfra.
Lengde og varighet: Ca. 20 km og 8 timer inklusive 
pauser. Vi går rolig og tar nødvendige pauser for å 
drikke, tilpasse bekledning mv. i tillegg til to skik-
kelige matpauser. 
Påmelding innen 20. august til turleder  
Olav Vannebo, tlf. 917 96 018. 

Hytte til hytte i Kvitingenområdet
Søndag 30. august    

Møtested: Jaren stasjon, kl. 10.00 for sam- 
kjøring til Toppåstjern (Vipps bompenger).

Denne turen går i området nær den nye hytta vår 
på Søre Gulsjøen. Vi tar en tur innom der på vei 
hjem. Vi går blåmerka sti til Kvitingen, 722 moh. 
hvor vi tar en rast. Herfra tar vi en runde. Avhengig 
av vær og føreforhold, kan vi gå sørover og komme 
inn på sti som munner ut nederst i Svartdalen, hvor 
vi går veien opp til Toppåstjern igjen. Om det ikke 
er for vått, kan vi alternativt gå nordover gjennom 
Kvitingsmyrene til den vesle hytta Kjærringfred. 
Her unner vi oss en liten rast igjen, før vi følger 
sti vestover mot Glåmhaugen og Jotunheimstien, 
og går denne tilbake til Kvitingen og Toppåstjern. 
Det er mye myr, så støvler eller høge fjellsko er å 
foretrekke. Dette er en av toppene i «Til topps med 
DNT Hadeland.
Lengde og varighet: 6-10 km og 3-5 timer, avhengig 
av trasévalg, pluss kjøring, ca. 40 min hver vei.
Info ved turleder Anne Berit Rustad,  
tlf. 993 52 365.

På sykkeltur mot Øyangen. Foto: Inger Torunn Østen.

Over myra fra Kvitingen. Foto: Inger Torunn Østen.

På veg til Kvitingen. Foto: Anne Berit Rustad.

Kveldstur i Solliskogen         
Onsdag 2. september 

Møtested: Sollivegen 53, Knarud i Nordre 
Oppdalen, kl. 18.00.

En rolig kveldstur på stier og gutuer i Solliskogen. 
Vi går fra Knarud og vestover forbi Solli før vi dreier 

nedover marka, rundt Kruggerudtjernet og tilbake 
til Knarud. Vi avslutter turen med kaffe i låven.
Lengde og varighet: Ca. 5 km og 1,5 timer.
Info ved turleder Morten Berg, tlf. 970 74 822.
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Ikke bare asfalt. Foto: Amund Bø.

Blid dugnadsgjeng. Foto: Amund Bø.

I gamlelåven på Wien. Foto: Amund Bø.

Årets siste onsdagstur. Foto: Amund Bø.

Movatn stasjon til Kjelsås  
Søndag 20. september  

Møtested: Movatn stasjon, kl. 10.26 (tog fra 
Jaren). Retur fra Kjelsås stasjon 15:15.

Vi følger blåmerket sti som går forbi Sinober som 
er betjent hytte. Turen går i småkupert terreng over 
myrer og gjennom skogen. Det siste delen går på 
vei med fin utsikt over Maridalsvannet.
Lengde og varighet: 12,5 km og 4,5 timer.
Info ved turleder Dagfrid Birketveit,  
tlf. 996 23 418.

Kveldstur i Buhammeren              
Onsdag 30. september  

Møtested: Vestre Vien, Vienlinna 276, Gran 
kl. 18.00.

Dette er siste onsdagsturen denne sesongen. Etter 
en tur rundt i Buhammeren inviterer turlederen på 
kaffe og vafler i Gamlelåven. Terrenget går litt opp 
og ned langs stier og veier.  
Lengde og varighet: Ca. 1,5 time inkludert pauser. 
Kaffekosen varer så lenge vi vil etterpå.  
Info ved turleder Torstein Wien, tlf. 971 46 821.

Over Rånåsen fra Jaren     
Søndag 11. oktober

Møtested: Jaren skole, kl. 10.00.
Turen går oppover på grusvei og sti via 

Hanserud og Hallumsetra til Høgda hvor det er 
flott utsikt over nordre del av Viggadalen. Deretter 
går vi den bratte stien opp til Rånåsen fra nordsi-
da. Dette er en av toppene i «Til topps med DNT 
Hadeland», og vi tar en god rast på toppen mens vi 
nyter utsikten. Ned igjen går vi Hestmanaryggen og 
ned til Hammarenga, og videre ned til Jaren skole.
Lengde og varighet: Ca. 9 km og 4 timer.
Info ved turleder Ole P. Hval, tlf. 907 76 811.

Sykkeltur på Øståsen         
Søndag 13. september    

Møtested: Parkeringa nedenfor Brandbu ung-
domsskole, kl. 10.00.

Bli med på en fin sykkeltur fra Brandbu, opp 
Kjølvegen og videre ganske bratt opp til Blokkhus. 
Derfra mye nedover til sørenden av Einafjorden, 
der vi setter kursen sørover og sykler gjennom 
Helgedalen til Hurdalsvegen. Vi sykler den opp til 
Lygna. Inne i hyttefeltet finner vi sykkelstien som 
tar oss ned til Moen og videre tilbake til Brandbu. 
Det blir et par raster underveis. Ta med klær, mat 
og drikke nok for en hel dag på sykkel. Turen vil 
bli ca. 45-50 km lang, og det blir en del motbakker, 
men vi tar det med ro og nyter å være ute. Noe 
asfalt, men mest grusveg.
Info ved turleder Inger Torunn Østen,  
tlf. 930 65 682.

Dalasjøhøgda rundt   
Søndag 6. september    

Møtested: Grua stasjon, kl. 10.00.
Vi går delvis på vei og delvis på sti opp til 

Nysætra. Deretter tar vi nordover på sti langs 
høydedraget og raster ved Hesthagaberget med 
fin utsikt østover. Vi fortsetter til Sæterberget der 
vi snur og går sørøstover forbi Hesthagatjernet 
og Flåtatjernet. Fint å stoppe litt ved Flåtatjernet 
og se på rester etter sætra og Håkenstadsaga som 
lå her, og mimre litt over gamle dager. Retur om 
nordenden av Langevatnet og videre på vei tilbake 
til Grua. 
Lengde og varighet: Ca. 15 km og 5 timer.
Info ved turleder Ruth Inger Braanaas,  
tlf. 992 78 647.

Kveldstur fra Grua til Klattertjern      
Onsdag 9. september   

Møtested: Parkeringsplassen mellom 
Hadeland Bergverksmuseum og fotballbanen 

på Grua, kl.18.00.
Den blåmerkede stien fra Grua og til Klattertjern 
ble anlagt 2019. Vi følger stien over Varden, hvor 
det feilaktig står Klattertjernsberget på turkar-
tet. Vi raster på den fine tangen i nordenden av 
Klatttertjern.
Lengde og varighet: Ca. 6 km og vel 3 timer.
Info ved turledere Tron Halvorsen og Leif Grenager 
Koch, tlf. 924 82 626.

Kafferast på Svaraberget. Foto: Amund Bø.

Novemberlys på Lygna. Foto: Inger Torunn Østen.Randsfjorden. Foto: Jon-Helge Pedersen.
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Aktivitetsoversikt 2020

Ukedag/Dato Tittel Turleder/Ansvarlig Aktivitet Merknad/Påmelding

Ons. 22. jan. Vintermøte  Styret Møte

Fre. 17. jan. Klatrekveld Anne Berit Rustad Klatring

Søn. 19. jan. Trugetur til Skjerveknatten Dagfrid Birketveit Trugetur

Lør. 22. feb. Den store flyslippnatta, 
 75-års markering  

Leif Grenager Koch               
Tron Halvorsen

Skitur

Søn. 23. feb.  Trugetur Geithaugen Vidar Bollum Trugetur

Ons. 26. feb. Årsmøte Styret Møte

Fre. 6.  –  søn. 8. mar. Skihelg på Vikerfjell Inger Torunn Østen Skitur Påmelding innen mandag 17. feb.

Søn. 15. mar. Over Vassbråskurven i løssnø   Amund Bø Skitur

Søn. 29. mar. Ski/truger/skaretur til  
Trebeintmasta

Ruth Inger Braanaas  Ski-/ 
Trugetur

Ons. 22. apr. Fra Skjervumsmoen til  
Hammarenga/Hvaleby

Tove Bjørkli Fottur

Søn. 3. mai. Gårdsbesøk på Heier gård   Anne Britt Skretteberg Familietur Påmelding innen lørdag 2. mai.

Ons. 6. mai. Harestua til Sørli Hanne Laugsand Evensen Fottur

Søn. 10. mai. Rundtur i SÅS Morten Berg Fottur

Ons. 13. mai. Kveldstur til Klattertjern Leif Grenager Koch 
Tron Halvorsen

Fottur

Ons. 20. mai. Piperen og over Stormyra Tove Sveen 
Randi Grønvold

Fottur

Søn. 24. mai. Tur på Grindvoll Hilde Roen Munkelien Fottur

Ons. 27. mai. Kveldstur til Korsvannet Gry Skjørshammer 
Berit Skjørshammer

Fottur

Ons. 3. jun. Tur til Lushaugtårnet Marthe Hval Fottur

Søn. 7. jun. Rundtur i Vestre Gran Kåre Støen Fottur

Ons. 10. jun. Geithaugen Knut Dalen         Fottur

Søn. 14. jun. Byvandring langs Hovinbekken   Ruth Inger Braanaas Fottur Påmelding innen fredag 12. juni.

Ons. 17. jun. Bleiken stasjon til Søre Gulsjøen   Ole Bjerke Fottur

Lør. 20.  – Søn. 21. jun. Kanotur på Våja Inger Torunn Østen Padling Påmelding innen mandag 1. juni.

Ukedag/Dato Tittel Turleder/Ansvarlig Aktivitet Merknad/Påmelding

Ons. 24. jun. En smak av midtsommer på Grindvoll  Sigrid Heier Fottur

Fre. 26. –  Søn. 27. jun. Via Ferrata Tjøme Anne Britt Skretteberg Klatring Påmelding innen mandag 15. juni.

Søn. 28. jun. Fjellsjøen rundt Per Gamborg-Nilsen 
Vidar Bollum

Fottur

Tor. 30. jul. – Søn. 2. aug. Hårteigen på Hardangervidda  Amund Bø Fjelltur Påmelding innen onsdag 1. juli.

Søn. 2.aug.  Utsiktspunkter nord i Brandbu Ole Nesbakken 
Per Røssum

Fottur

Ons. 12. aug. Rundtur over Geithaugen Olav Vannebo Fottur

Ons. 12. – fre. 14. aug. Stølstur til Sparstadstølen, Vang i Valdres Venke Fredriksen Stølstur Påmelding innen lørdag 1. august.

Tor. 13. – søn. 16. aug. Stølsruta Steinar Kvåle Fjelltur Påmelding innen mandag 13. juli.

Søn. 16. aug. Fra Lynnebakka til Skjerva  Ole P. Hval Fottur

Tir. 18. aug. Kajakktur i Røykenvika Ole Bjerke Padling De som ønsker å låne kajakk,  
melder fra til turleder.

Ons. 19. aug. Sykkeltur til Langen Helge Bjørkli  Sykkeltur

Søn. 23. aug. Fra Brovoll til Nannestad langs  
Jotunheimstien og Rondanestien

Olav Vannebo Fottur Påmelding innen torsdag 20. august.

Søn. 30. aug. Hytte til hytte i Kvitingenområdet   Anne Berit Rustad Fottur

Ons. 2. sep. Kveldstur i Solliskogen Morten Berg Fottur

Søn. 6. sep. Dalasjøhøgda rundt Ruth Inger Braanaas Fottur

Ons. 9. sep. Kveldstur fra Grua til Klattertjern   Leif Grenager Koch 
Tron Halvorsen

Fottur

Søn. 13. sep. Sykkeltur på Øståsen Inger Torunn Østen Sykkeltur

Søn. 20. sep. Movatn stasjon til Kjelsås Dagfrid Birketveit Sykkeltur

Ons. 23. sep. Høstmøte Styret Møte

Ons. 30. sep. Kveldstur i Buhammeren Torstein Wien Fottur

Søn. 11. okt. Over Rånåsen fra Jaren   Ole P. Hval Fottur
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Ungdomsside/ Barnas Turlag 2020

DNT Ung Hadeland vil ha flere spennende 
turer for ungdom (fra 13 år og oppover)  
i 2020. Følg oss på vår facebook-side 
 «DNT Ung Hadeland» for å bli oppdatert  
på arrangementene som legges ut. 

Innendørs klatring
Som et ledd i DNT Hadeland sitt ungdomstilbud, 
gikk vi sammen med HVS og Gran IL for å få på 
plass en klatrevegg i hallen på HVS. Takket være 
støtte fra brannkassefondet 3 år på rad, fikk vi i 
gang klatretilbud for barn og unge. Dette er  
organisert under Gran IL, hvor Jakob Arvesen  
nå som i oppstarten, er pådriveren. Resultatet er 
en stadig oppgradert klatrevegg.

Hver mandag fra kl. 18.30-20.00 kan barn og unge 
boltre seg i klatreveggen. Utstyr får de låne, så  
det er bare å møte opp og prøve aktiviteten, før 
eventuell innmelding i Gran IL klatregruppa.  
Kom og prøv deg på klatring! 

Turer for barn
Det kan forekomme endringer i det oppsatte tur-
programmet, følg med på nettsidene våre eller på 
Facebook for oppdatert informasjon. Facebooksiden 
vår finner dere ved å søke opp Barnas Turlag 
Hadeland eller DNT Ung Hadeland eller følge  
linken på DNT Hadelands hjemmeside.

Medlemskap i Barnas Turlag koster kun kr 135  
per år. Er dere flere enn tre i familien? Da kan  
det lønne seg, praktisk og økonomisk, med  
familiemedlemskap.

Veiledende pris for 2019 er kr 1275,- for hele  
familien. Medlemmer i Barnas Turlag bor gratis  
på våre selvbetjente og ubetjente hytter over hele 
landet, og får rabatt på de betjente hyttene. For 
informasjon om innmelding i Barnas Turlag send 
DNT til 2030 eller gå til: https://www.dnt.no/ 
innmelding/registrering/

Aktivitetsdag på Grua 

Søndag 12. januar  
Møtested: Parkeringsplassen ved Grua skole.
Vi sparker i gang turåret 2020 med aktivitetsdag  
på Grua. Denne dagen kjører de som melder  
seg på via Barnas Turlag eller DNT Ung gratis  
i slalåmbakken. Slalåmbakken er i underkant  
av 200 meter lang og ligger bak Grua skole og  
ender omtrent nede på skoleplassen. Det blir  
også mulighet for å prøve hoppski, husk å ha  
med vanlige skisko. Ved siden av slalåmbakken  
er det en fin akebakke, ta med noe å ake på.  
Ved den store gapahuken til FAU på Grua skole  
er det tre bålpanner så ta med noe godt å grille. 
Mangler du slalåmutstyr? Bua har åpent torsdag 
ettermiddag.  
Info ved arrangementsansvarlig Yvonne Bjerke,  
tlf. 982 38 453. 

KOM DEG UT-DAGEN på 
Harestuvannet 

Søndag 2. februar  
Møtested: På Bøhrentangen (badeplassen)  
kl. 12.00.  
Parkeringen ved Harestua kro koster kr 20,-.
Kom deg ut-dagen arrangeres av lokallag i Den 
Norske Turistforening over hele landet første  
søndag i februar og er en folkefest ute i naturen.  
Vi lager flere bål så ta med noe godt å grille. På 
denne aktivitetsdagen kan man gå på skøyter, gå  
på ski, gå på beina eller bare kose seg ved bålet. 
Turbo gleder seg masse, kan han gå på skøyter tro?
Info ved arrangementsansvarlig  
Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453 eller  
Tonje Sommerset, tlf. 924 171 19.

Støvelkasting på Opptur. Foto: Amund Bø.

Via Ferrata Tjøme, klatretur  
med luftig rappellering 

Fredag 26. – lørdag 27. juni

Møtested: Avtales med turleder 
Bli med på en fantastisk 4 timers Via Ferrata  
klatretur med luftige rappelleringer. Turen  
avsluttes med noen herlige svev i Zipline. Det 
unike med denne Via Ferrata er at det ikke er  
jernbøyler i fjellet og at vi må lære oss å rappellere. 
Så her blir det mer fjellklatring enn den typiske  
Via Ferrata ruta med faste bøyler og vaier man 
holder i. Guiden vil vise alternativer hvis du blir 
sliten, opplever det nifst eller bare vil ha en pause. 
Utsiktsruta (normalruta) er også merket med exit 
så man kan avbryte underveis. Vi møtes på fredag 
kveld og tar en overnatting i hengekøyeparken på 
Base Camp før turen starter kl. 10.00 på lørdag. 
Du tar selv med sovepose, liggerunderlag, mat  
og drikkevann. Vann til kaffe og «kattevask» har  
de på kanne. Pris pr. person blir ca. kr 1000,-.  
Det er inkl. overnatting, lån av utstyr, opplæring  
i rappellering og klatreteknikk. Normal fysisk form 
holder for å være med på denne turen. Mer info 
kommer til de som melder seg på. Aldersgrense 
er 14 år sammen med en uredd voksen. Info og 
påmelding til turleder Anne Britt Skretteberg,  
tlf. 412 22 173, innen 15. juni. 

Flere spennende turer vil dukke opp på  
facebook-siden vår «DNT Ung Hadeland»

Velkommen til Skøytedag på Harestuavannet.  
Foto: Tonje Sommerset.

Opptur i Gran. På veg opp mot Sølvsberget. 
Foto: Mariann Johnsen.
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Aking og ski på Lygna 

Søndag 16. februar  
Møtested: Akebakken på Lygna kl. 12.00.
Ta med noe godt å grille. Turleder har med ved.  
Vi har noen akebrett, men ta gjerne med ditt  
eget om du har. Ski er også fine å ake med.
Info ved turleder Anne Britt Skretteberg,  
tlf. 412 22 173.

Skitur til Rajebråtan 

Søndag 8. mars  
Møtested: Parkeringen ved Svartbekken kl. 11.00. 
Parkering kr 50,-.
Turen til Rajebråtan er 6,5 km hver vei. Det er  
mye stigning så vi anbefaler at barna er godt  
vant med å gå på ski. På hytta er det salg av  
vafler, kakao, kaffe og sjokolade.
Info ved turleder Torstein Nybø, tlf. 408 04 330.

Teatertur med FABU  
Lørdag 28. mars 

Møtested: Skogglimt, Grindvoll.
FABU barne- og ungdomsteater setter opp Annie 
og vi er så heldige at vi får sitte på første rad og 
treffe skuespillerne før forestillingen. Vi får se den 
rørende historien om barnehjemsjenta Annie, den 
forfalne Miss Hannigan og mangemilliardæren 
Oliver Warbucks. Annie ønsker å finne igjen for-
eldrene sine i 1930-tallets USA. Musikalen gir oss 
intriger og farer, tristhet og glede, sentimentalitet 
og humor ispedd nydelige sanger og fartsfylt dans 
av skuespillerne i FABU. Vi går en liten natursti før 
forestillingen starter. Mer info om tidspunkt kom-
mer på arrangement på vår fb-side. 
Pris for medlemmer: kr 100,-.  
Pris for ikke-medlemmer: kr 130,-.
Påmelding til turleder Anne Britt Skretteberg, 
senest 1. mars, tlf. 412 22 173.

Vintertur med historier om  
verdensrommet  
Søndag 29. mars  
Møtested: Harestua stasjon (nye) kl. 12.00. 
Vi møtes v/ferista øverst på parkeringa. Vi følger 
planetstien fra togstasjonen opp til Solobservatoriet 
og aker og står på ski ned igjen. Det blir noen 
utvalgte stopp underveis med historier fra 
Solobservatoriet og om verdensrommet. Ha med 
ski eller akebrett, matpakke og drikke. 
Varighet: 3-4 timer
Info ved turleder Vegard Rekaa, tlf. 930 24 034.

Påskeeggjakt 

Søndag 5. april 
Møtested: Kiwi Grua kl. 13.00.
Påskeharen har lagt ut påskeegg på ulike plasser 
rundt på Grua. Ta med deg familien på en  
spennende jakt i nærområdet. Ta med matpakke  
og drikke. Passer for barnevogn. 
Varighet ca. 3 timer.
Info ved turleder Linda Nordseth, tlf. 415 61 790.

Natursti ved Ormputten 

Søndag 26. april  
Møtested: Parkeringsplassen ved Harestua skole  
kl. 11.00.
Vi går natursti og koser oss ved den nye gapahuken 
som Barnas Turlag har satt opp ved Ormputten.  
Ta med matpakke og drikke. Deler av turen er på 
sti og barnevogn må da bæres ca. 100 meter.
Varighet: 2-3 timer.
Info ved turledere Ida og John Ola Tollefsrud,  
tlf. 456 63 299.

Gårdsbesøk på Heier gård  
Søndag 3. mai   
Møtested: Grindvoll barnehage, Løkengutua 55,  
kl. 10.45.
Familietur med aktiviteter og kos med dyr.  
Vi følger veien over Dihle fram til Heier, 1,6 km, 
godt egnet til barnevogn. Alle vårens lam er nå 
født på Heier på Grindvoll, og søte kaninunger er 
det også. Lyst til å kose med dem? Eller sitte på 
med to-hjulstraktor med «henger»? Hesten tar deg 
med på ridetur, hvis du vil. Her er også leketraktor, 
sandkasse, huske og trampoline og andre leker.  
Salg av kaffe og lapper, lammeskinn, kaninskinn, 
etc. Vertskapet Sigrid Heier og Knut Erling 
Moksnes tenner opp grillen, så ta gjerne med  
grillmat, samt drikke og sitteunderlag.  
Påmelding senest lørdag kveld til turleder  
Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Akedag er moro for store og små. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Turbilde. Foto: Tonje Sommerset.

Snøhuletur. Foto: Anne Britt Skretteberg.
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Kreativ og koselig vårtur 

Søndag 10. mai  
Møtested: Parkeringsplassen ved Harestua skole  
kl. 12.00.
Vi går stien opp til Ormputten og samler fine  
seljeemner på veien. Vel framme slår vi oss ned 
med mat, drikke og spikking av seljefløyter som 
barna kan bruke under årets 17. mai-feiring. Ta  
med skarpe spikkekniver til alle barna og gjerne  
en liten sammenleggbar håndsag om du har.  
Husk også mat og drikke til turen.
Varighet: 2-3 timer.
Info ved turleder Vegard Rekaa, tlf. 930 24 034

Pinsepadling til Fjorda med to  
overnattinger 

Lørdag 30. mai – mandag 1. Juni  
Møtested: Spar Brandbu kl. 9.50. 
Fjorda er et padleeldorado på Hadeland vestås. 
Fjorda består av mange vann som henger sammen. 
Med et totalt areal på ca. 10 000 mål og en strand-
linje på 170 km er dette ett av de beste padle- 
områdene i landet. Vi tar fergen fra Horn fergeleie 
lørdag 30. mai kl. 10.28, så kjører vi til Vestland 
kanoutleie. Her laster vi opp kanoer og gjør oss 
klare til eventyr. Vi padler av gårde til et passende 
sted for å sette opp leiren vår, hvor vi blir til  
mandag 1. juni. 
Her skal vi kose oss med teltliv, bading, fisking,  
bålkos, padleturer osv. i to dager. Vi legger opp  
til at turen blir gratis for alle, noe som betyr at  
alle må ha med mat og drikke selv. Turen er med 
foreldre. Det er mulighet for lån av flytevester,  
men de som har vester, tar med selv. Utstyrsliste  
og mer informasjon blir gitt til deltagerne.  
Påmelding til turleder Anne Britt Skretteberg,  
tlf. 412 22 173 innen 23. mai. Begrenset antall. 

Hengekøyetur til Korpeberget 

Lørdag 13. juni – søndag 14. juni 
Møtested: Harestua samfunnshus kl. 13.00.
Korpeberget er et spennende berg for store og  
små utforskere. Her er det ingen utsikt å skryte 
av, men til gjengjeld store steiner, hulrom og  
klatremuligheter. Vi setter opp teltene våre og 
utforsker stedet. Ta med underlag og sovepose,  
mat (middag, kveldsmat og frokost) og drikke.  
Gi beskjed om du trenger å låne hengekøye. Vi 
anbefaler DNTs pakkeliste for sommerturer for  
tips til hva man bør pakke med seg. Turen passer 
for alle, men stien er ikke egnet for barnevogn. 
Lengde: Turen er ca. 2 km hver vei. 
Påmelding innen onsdag 3. juni til turlederne  
Ida og John Ola Tollefsrud, tlf. 456 63 299.

Overnattingstur til Hvaler  
Lørdag 20. – søndag 21. juni  
Møtested: Storesand Hvaler. Storesandveien 88, 
Skjærhalden, kl. 12.00.
I forbindelse med Storesanddagen 21. juni er vi 
så heldige at vi er invitert av Barnas Turlag i DNT 
Nedre Glomma i samarbeid med Oslofjordens 
Friluftsråd til overnatting på den hyggelige telt- 
plassen ved Storesand på Kirkøy, Hvaler. Vi har 
mulighet til å overnatte på et eget område på telt-
plassen slik at vi ligger samlet. Turen passer for 
alle. Storesanddagen er en hyggelig og aktiv dag i 
fjæra. Vi trekker blant annet strandnot og fisker 
krabber. Overnattingen betales direkte til Storesand 
Camping. Dere medbringer selv mat og drikke.  
Informasjon om Storesand teltplass finner dere 
her: www.storesandteltplass.com. Ytterligere  
informasjon kommer på e-post etter påmeldings-
frist. Det er mulig å komme allerede fredag.
Påmelding innen 8. juni til turleder  
Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Tidlig krøkes. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Kanopadling. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Juvvandring i Kjøsterudjuvet, 
Drammen 

Søndag 7. juni 
Møtested: P-plassen på Shell Harestua kl. 10.00, 
eller Slalåmbakken i Drammen. 
Felles kjøring til Drammen. Dette er en felles  
tur med DNT Ung så det kan tenkes at vi har 
noen hyggelige ungdommer som trenger skyss.  
Si gjerne i fra ved påmelding om dere har en  
ledig plass i bilen. Kjøsterudjuvet i Drammen er  
en godt bevart hemmelighet og er et meget  
spennende sted for store og små. Revnen i fjellet  
er 1300 meter lang med en stigning på 250 meter. 
De loddrette veggene er opptil 60 meter høye, og 
på det smaleste er juvet kun 4 meter bredt. Det er 
et par fosser hvor vi må klatre opp på metallstiger. 
Vi går fra parkeringen ved Drammen skisenter og 
følger juvet opp til Gamledammen som ligger på 
toppen av juvet. De som har lyst kan bade i vannet. 
Ta med niste, godt med drikke og evt. badetøy. Vi 
går blåmerket sti ned igjen. Husk klær og sko som 
tåler en vannsprut. Turen egner seg for barn fra 
5-6 år og oppover. Turen passer også ypperlig for 
ungdom. Barnevogn er umulig, bæremeis frarådes, 
men er mulig. Maks 75 deltakere. Ved stor  
pågang vil medlemmer prioriteres.
Varighet: Kjøringen tar ca. 1 1/2 time hver  
vei, selve turen tar rundt 3 timer inklusiv pause  
på toppen. 
Påmelding senest lørdag kveld til turleder 
Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453

Skogssti. Foto: Tonje Sommerset.

Turbokos. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Storfangst. Foto: Anne Britt Skretteberg. Skattejakt i strandnot. Foto: Anne Britt Skretteberg.
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Fjelltelttur med leting etter  
flyvrak fra 2. verdenskrig 

Lørdag 4. juli – søndag 5. juli på Ringebufjellet 
Møtested: Kvitfjelltunet kro ved E6 i Fåvang  
kl. 10.00. Vi kjører i samlet flokk 2 mil opp til 
Saubua. 
Dette blir årets tøffingtur. Vi går fra Saubua ca. 
6 km til Gråbua som den kalles, men Borkebu på 
kartet. Der setter vi opp teltleir. Gråbua er ei lita 
steinbu/nødbu. Etter litt lunsj, setter vi nesa mot 
Norges best bevarte flyvrak fra andre verdenskrig. 
Et Junker Ju52, som ligger ca. 2,5 km unna, ved 
Øverlihøgda. Søndagen etter frokost er det mulig 
å ta en tur oppom Store Kvia, en fantastisk fjelltopp 
med nydelig utsikt, før vi returnerer til Saubua. 
Store Kvia ligger ca. 3.6 km unna Gråbua, og har  
en høyde på 1350 moh. Lett terreng, men mye 
myr og stein. Passer for turvante barn fra 7-8 år. 
Pakkeliste som DNT turforslag sommer, pluss telt 
og sovepose, men husk å ta hensyn til at vi er på 
fjellet. Husk også mat til begge dagene. Primus/
gassbluss for varm mat er en fordel. For de som 
ønsker å komme til Fåvang allerede fredag vil vi  
gi informasjon på e-post om anbefalt  
overnattingssted.
Påmelding til turleder Anne-Gunn Gjerdingen 
innen 20. juni, tlf. 414 06 266.

Topptur til Geithaugen  
Søndag 16. august 
Møtested: Harestua samfunnshus kl. 11.00.
Geithaugen er en liten topp med fantastisk utsikt 
over Harestua. Det er sti helt opp, og passer for 
alle, men ikke egnet for barnevogn. Ta med niste, 
drikke og sitteunderlag.
Info ved turlederne Ida og John Ola Tollefsrud,  
tlf. 456 63 299.

Hengekøyetur til Lushaugen  
Lørdag 22. – søndag 23. august 
Møtested: Bustevollen kl. 13.00, eller samkjøring 
fra nordsiden av bensinstasjonen på Lygna  
kl. 12.30. Vi går fra Bustevollen opp til det flotte 
tårnet på Lushaugen. Oppe i tårnet vil det på klare 
høstdager være god sikt til store deler av Østlandet 
og det er montert sikteskive i alle hjørnene på  
tårnet. Ta med underlag og sovepose, mat (middag,  
kveldsmat og frokost) og drikke. Gi beskjed om  
du trenger å låne hengekøye. Anbefaler DNTs  
pakkeliste for sommerturer for tips til hva man  
bør pakke med seg. Turen passer for alle, men  
stien er ikke egnet for barnevogn.
Lengde: Turen er ca. 1,5 km hver vei på sti, om vi 
ikke får kjørt opp blir turen 1,3 km lengre på vei.
Påmelding innen 18. august til turleder  
Vegard Rekaa, tlf. 930 24 034.

Sykkeltur med overnatting på 
Katnosdammen  
Lørdag 29. - søndag 30. august 
Møtested: Stryken stasjon kl. 11.00. 
Vi sykler innover Nordmarka mot Katnosdammen 
og spiser lunsj underveis. Katnosdammen har kano 
for utlån. Felles middag, der innkjøp fordeles på 
alle deltagere. Ta med egen frokost og niste, laken-
pose/sovepose. Anbefaler DNTs pakkeliste for tips 
til hva man kan pakke med seg. Turen passer fra 7 
år. DNTs priser for overnatting. Mer info vil sendes 
ut til de som melder seg på.
Lengde: Ca. 12 km hver vei. 
Påmelding innen 15. august til turlederne Ida og 
John Ola Tollefsrud, tlf. 456 63 299.

Finnes ikke dårlig turvær. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Hjernetrim.  Foto: Anne Britt Skretteberg.

Kom deg ut-dag og høstfest med 
overnatting (for den som vil) 

Lørdag 5. – søndag 6. september 

Møtested: Sagvollen kl. 12.00.
DNT Ung Hadeland og Barnas Turlag Hadeland 
inviterer til høstfest med aktiviteter på Sagvollen. 
Tradisjonen tro er alle hjertelig velkommen til  
høstfest. Her blir det blant annet kanopadling, 
natursti, leker og fisking i Vassbråa. Barn fisker  
gratis mens voksne som ikke bare hjelper barna,  
må ha fiskekort. Vi har mange kanoer liggende  
i vannkanten til fri benyttelse. Vi har en del  
redningsvester, men ta gjerne med selv hvis dere  
har, for å være sikker på riktig størrelse. Utstyr  
kan lånes fra UngHadeland, sjekk ut hjemme- 
siden www.unghadeland.no. Ta med grillmat for  
vi fyrer opp grillene utenfor DNT Hadelands hytte, 
Kjørestua. Vi handler inn brødmat og pålegg til  
felles kvelds og havregrøt til frokost.
Det er begrenset antall overnattingsplasser i hytta, 
men det er god plass til å slå opp telt og lavvo. 
Sist høstfest sov hele 35 stykker i lavvoer og telt. 

Gi gjerne beskjed om dere har med eget telt eller 
hengekøye eller om dere vil reservere plass i en av 
lavvoene våre ved påmelding. Dersom noen har 
gitar eller andre instrumenter er det koselig med 
litt musikk rundt bålet på kvelden. Dette er et  
alkoholfritt arrangement.
Info og påmelding til Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 
453 eller Tonje Sommerset, tlf. 924 17 119.

Tur til Hadelands vulkanfjell 

Søndag 13. september 

Møtested: Skihytta på Bleiken kl. 11.00.
Vi samles ved skihytta på Bleiken. Herfra følger  
vi sti opp fra østsiden over mot sørsiden og går  
over toppen og ned igjen på nordsiden. Etter  
hvert kommer vi tilbake til stien vi gikk opp.
På toppen lager vi bål og griller litt mens vi nyter 
utsikten fra Brandbukampen. Turen passer alle, 
men ikke barnevogn. Det er fint om alle kan ta 
med litt ved. Husk nok drikke. 
Lengde: Turen er 3-4 km. 
Info ved turleder Grethe Larsen, tlf. 906 09 554.

Kom deg ut-dagen på Grindvoll. Foto: Anne Britt Skretteberg. Lavvokos. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Utsikt fra toppen av Brandbukampen. Foto: Tonje Sommerset.



36 37Medlems in fo 20 2 0  -  www.tur is t foreningen.no/hadeland Medlemsinfo 2020 -  www.tur is t foreningen.no/hadeland

Tur med historisk sus 

Søndag 20. september 

Møtested: Harestua stasjon (den nye) kl. 11.00. 
Gåtur til Nordre Løvlia. Vi går en runde på sti.  
Det er et bratt parti på 400 meter, men lett å gå.  
På Nordre Løvlia hører vi fortellingene om folket 
der som glømte at det var jul, om skiaking med 
taket som hopp, og om lille Ingel som måtte  
isoleres i uthuset i flere dager fordi han hadde  
skarlagensfeber. Vi tar matpakkerast og synger  
et par sanger ved Nordre Løvlia.
Lengde: 4 km.
Info ved turleder Stein Buan, tlf. 902 02 506.

Rusletur til Klattertjern 

Søndag 18. oktober  
Møtested: Parkeringen på Svartbekken kl. 11.00. 
Parkeringsavgift kr 50,- på SMS.
Vi går langs blåmerket sti som Barnas Turlag og 
Lunner Almenning hadde dugnad på i juni 2015. 
Stien er kloppet over de tidligere våte partiene. Vi 
satser på bål, så ta med noe å grille.
Lengde: Rundturen er 3,5 km. 
Info ved turleder Tonje Sommerset, tlf. 924 17 119.

Klattertjern. Foto: Tonje Sommerset.

Tur til Nordmarkas høyeste topp, 
Svarttjernshøgda 

Søndag 25. oktober  
Møtested: Tverrsjøstallen kl. 11.00.  
(bompenger SMS).
Vi rusler opp til Svarttjernshøgda, Nordmarkas 
høyeste topp på 717 moh. Vi spiser matpakka på 
toppen, og ser på utsikten fra tårnet, før vi rusler 
tilbake igjen. Bratt enkelte steder, men fin tur for 
alle. Mulig det blir en liten natursti langs stien  
med premie på toppen.
Ta med dagstursekk med matpakke og drikke.
Lengde og varighet: Ca. 3 timer, i underkant av  
2 km hver vei. 
Info ved turleder Anne-Gunn Gjerdingen, 
 tlf. 414 06 266.

I tillegg vil det bli satt opp trilleturer, kvelds-
matturer og sommerleir. Følg oss på Facebook 
for å finne info om turer. Det kan også dukke  
opp flere andre turer enn de som er beskrevet  
i turprogrammet.

Sopptur med Barnas Turlag 2019. Foto: Tonje Sommerset.

Turkalender Barnas Turlag 2020

UKEDAG/DATO AKTIVITET AKTIVITET PÅMELDING ANSVARLIG

Søn. 12. jan. Aktivitetsdag på Grua Aktivitetsdag Yvonne Bjerke

Søn. 2. feb. Kom deg ut-dagen på Harestuvannet Aktivitetsdag Yvonne Bjerke og  
Tonje Sommerset

Søn. 16. feb. Aking og ski på Lygna Akedag Anne Britt Skretteberg

Søn. 8. mar. Skitur til Rajebråtan Skitur Torstein Nybø

Lør. 28. mar. Teatertur med FABU Natursti og teater 1. mars Anne Britt Skretteberg

Søn. 29. mar. Vintertur med historier om  
verdensrommet

Aking/ski Vegard Rekaa

Søn. 5. apr. Påskeeggjakt Fottur/trilletur Linda Nordseth

Søn.26. apr. Natursti ved Ormputten Natursti Ida og John Ola Tollefsrud

Søn. 3. mai Gårdsbesøk Gårdsbesøk 2. mai Anne Britt Skretteberg

Søn. 10. mai Kreativ og koselig vårtur Fottur/spikking Vegard Rekaa

Søn. 7. jun. Juvvandring i Kjøsterudjuvet,  
Drammen

Fottur 6. juni Yvonne Bjerke

Lør. 13. – søn. 14. jun. Hengekøyetur til Korpeberget Fottur/overnatting 3. juni Ida og John Ola Tollefsrud

Lør. 20. – søn. 21. jun. Overnattingstur til Hvaler Aktivitetsdag i fjæra 8. juni Anne Britt Skretteberg

Lør. 4. – søn. 5. jul. Fjelltelttur med leting etter gamle 
flyvrak fra 2. verdenskrig

Tøffingtur/fjelltur 20. juni Anne-Gunn Gjerdingen

Søn. 16. aug. Topptur til Geithaugen Fottur Ida og John Ola Tollefsrud

Lør. 22. – søn. 23. aug. Hengekøyetur til Lushaugen Fottur/overnatting 18. august Vegard Rekaa

Lør. 29. – søn. 30. aug. Sykkeltur med overnatting på  
Katnosdammen

Sykkeltur/ 
overnatting

15. august Ida og John Ola Tollefsrud

Lør. 5. – søndag 6. sep. Kom deg ut-dag og høstfest med 
overnatting (for den som vil)

Aktivitetsdag  Dato? Yvonne Bjerke og Tonje 
Sommerset

Søn. 13. sep. Tur til Hadelands vulkanfjell Fottur Grethe Larsen

Søn. 20. sep. Tur med historisk sus Fottur/historie  
og sang

Stein Buan

Søn.18. okt. Rusletur til Klattertjern Fottur Tonje Sommerset

Søn. 25. okt. Tur til Nordmarkas høyeste topp Fottur Anne-Gunn Gjerdingen
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Jotunheimstien – stykkevis og delt 
Tekst og bilder: Ruth Inger Braanaasg

Hva er det som får tre damer til å løpe 
Jotunheimstien fra Oslo til Gjendesheim på en uke? 
Ja, for i sommer var det faktisk noen som gjorde 
det.  Ikke vet jeg, men hvorfor løpe når en kan  
gå sakte? Jeg er på tredje året og er fortsatt ikke 
framme. I 2017 gikk jeg fra Oslo til Bleiken, i 2018 
satt jeg bare og peste i varmen, og i år har jeg gått 
fra Bleiken til Storlondammen. 

Hva var det som fikk meg til å begynne på dette 
prosjektet? Jo, jeg syns det er fascinerende med 
slike lange turer. Norge på langs, for eksempel.  
Jeg har imidlertid innsett at det ikke er realistisk 
for meg. Jeg kan ikke gå med tung sekk og er ellers 
bare sånn passe sprek. Ikke er jeg ung lenger heller. 
Så hvorfor ikke gjøre det stykkevis og delt? Det ble 
min metode. Jeg har ikke gått mer enn tre dager 
sammenhengende og har stort sett greid meg med 
lett sekk. Unntaket var den siste turen da jeg gikk 

fra Mustadroa til Storlondammen. Der måtte vi 
overnatte i gapahuker og nødvendigvis bære både 
sovepose og all proviant.

Hva vil jeg nevne av opplevelser langs ruta? Det er 
neimen ikke lett å velge. Her er naturopplevelser 
og kulturminner i fleng. Den aller første turen var 
en søndagstur langs Akerselva. Helt fantastisk!  
Jeg hadde ikke gått der på mange år og ble over-
rasket over hvor fint det var blitt. Ta dere en tur, 
gå på kafé, spis lunsj og kos dere. Turene gjennom 
Nordmarka og Romeriksåsen fram til Brovoll var 
også veldig fine. Kanskje den lille hytta Bekkestua 
må nevnes. Det er en idyll hvis du klarer å over-
høre flystøyen. Som navnet sier, rett ved en bekk. 
Så var det turen fra Brovoll til Lygna. Da gikk jeg 
helt alene i to dager med overnatting i Kjørestua. 
Der fikk jeg kveldsbesøk av en som hadde med seg 
napoleonskake. Gjett om den smakte etter en lang 

Litt av hvert

Den glade vandrer ved Storøyungen, Romeriksåsen.

Vi tar farvel med Langvatnhuken.

Myr og skog, myr og skog.

og strabasiøs tur. Stor takk til Lars Anders. Det var 
mye dårlig merking på denne strekningen og derav 
mye surr rundt i terrenget. Den siste turen i 2017 
gikk jeg fra Lygna til Bleiken stasjon, en koselig 
dagstur med litt spenning underveis da vi havnet 
midt oppi elgjakta og los.

I år var det på’n igjen. Startet alene fra Bleiken 
stasjon. Nokså kjedelig fram til Toppåstjern, men 
derfra var det til gjengjeld helt fantastisk vakkert. 
For et flott terreng vi har i vårt nærområde! Fra 
Kvitingen til Kjerringfred skulle det være en sti, 
men den var sporløst borte. Her stemte verken kart 
eller beskrivelse. Ut-appen fungerte utmerket og jeg 
gikk rett på etter hopp og sprett over diverse myrer. 
Kjerringfred har et ufortjent dårlig rykte. Jeg trodde 
det nærmest var et jordgulv med tak over, men så 
kom jeg til verdens koseligste Milorgkoie. Noen 
ivrige sjeler fra Sønstebygrenda tar kjærlig vare på 
den. Dagen etter viste det seg at hadde jeg bare 
fulgt Jotunheimstien videre forbi Kvitingen, hadde 
det vært blåmerket sti ned til koia fra Glåmhaugen. 
Men det hadde jo vært mye kjedeligere! 

Turen over Glåmhaugen og ned til Skjelbreia var 
fantastisk. Den må dere ta! Jeg måtte gå til Eina 
stasjon for å komme meg hjem med toget. Da 
passet det med en avstikker nedom den nedlagte 
Valdresbanen som gikk langs Skjelbreia. Artig å se 
og mimre over gamle tider.

Så kom Lars Anders til unnsetning igjen. Han 
kjørte oss tilbake til Eidstugua. Det jeg husker best 
fra denne turen var at det var ulidelig varmt. Ved 
Skjersjøen tok vi en liten avstikker bortom ei lita 
tømmerkoie som eies av Toten almenning. Den var 
riktig koselig og skikkelig idyllisk ved vannet, men 
vi skulle videre for å overnatte på Mæhlumssetra. 
Kjempefint sted. Der våknet vi til tranekonsert 
og elg i soloppgang. Herfra gikk vi på turens best 
merkede stier. Åsløypas venner gjør en fantastisk 
innsats. Denne etappen avsluttet vi ved Mustadroa 
med drosje til Gjøvik. Ingen ville ta opp to slitne og 
svette damer som haiket. 

Hittil siste etappe startet igjen fra Mustadroa.  
Min venninne hadde bestilt Airbnb på Heggerustad 
gård, en kort tur dit. Et «eksotisk» sted med  
westernpreg. Vi ble møtt av sjefen Kjetil med  
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En eventyrlig vekst
Tekst og intervju: Bente Holm Svenbalrud

I anledning jubileumsåret 2020 har vi snakket med 
initiativtaker og lagets første leder, Dag Sommerset. 
Vi møttes på Granstunet en novemberdag med 
gråvær og sludd. Da var det fint å kunne sitte 
innendørs og mimre om oppstarten av turlaget, om 
tur, friluftsliv og litt til. Ja, å drømme litt om hva de 
neste 20 årene kan bringe.

Dag kunne fortelle at han flyttet til Hadeland med 
kone og barn i 1986. Den gangen var det ikke noe 
miljø for turistforeningen her. Selv gikk han turer 
via turistforeningen i Oslo. Det var særlig bre-
vandring som var hans vei inn i miljøet, kunne han 
fortelle. Fordi «den jevne vandringen passer for 
meg.».

En dag leste han i Fjell og vidde, hvor det var  
skrevet om to hvite flekker på DNT-norgeskartet. 
De to flekkene var henholdsvis Toten og Hadeland. 
Da tenkte han at det kunne vært artig å dra i gang 
en lokal turistforening her. Kortversjonen er som 
tenkt så gjort.

Riktig så kjapt gikk det selvfølgelig ikke, men det 
var ikke vanskelig heller skal vi tro mannen som 
startet det hele. Det første han gjorde var å ringe 
DNT sentralt. Da fikk han høre at de skulle til 
Toten for å informere om fremgangsmåten der. De 
kunne stoppe på Jaren og ta ham med. Det var en 
fin start, erindret Dag. 

Etter dette tok han kontakt med Jørgen Kvåle. En 
mann, som ifølge Dag, hadde imponert ham på  
forhånd. Jørgen drev G-sport i Brandbu den  
gangen. «Jeg likte særlig godt at han undersøk-
te mitt behov, og ikke forsøkte å selge meg mer. 
Jørgen var interessert i at jeg skulle komme i gang. 
Han var genuint opptatt av å få folk ut.»

Det ble tatt kontakt med lokalavisa og etter en 
artikkel hvor de etterspurte folk var det flere som 
meldte seg. «Det var ikke vanskelig, det var en 
entusiastisk gjeng», kunne Dag fortelle.

Så var det å lage et foreløpig styre, gjennomføre 
generalforsamling og danne laget. Det var også krav 
fra DNT sentralt om å delta på to landsmøter. Det 
første for å presentere laget. Det andre for å bli tatt 

Det første styret i Hadeland Turlag på Skjervetråkket i år 2000. 
Foto: ukjent.

Vedadugnad på Kjørestua med Alf Bredgaten og Torstein Wien. 
Foto: Torstein Wien.

Hyttekomiteen i sving. Foto: Amund Bø.

Fantastisk. Foto: Marit Carlsen Skoglund.

Endelig framme ved Vassbråa. 

finvær. Jeg har tatt meg god tid til å lese den fine 
beskrivelsen som Jørgen og Else Randi Kvåle lagde 
i sin tid, og det som har vært av oppslagstavler. 
Det er mye historie og mange kulturminner langs 
stien. Antall kilometer har vært uinteressant bare 
jeg kom meg fram til dagens mål. Jeg har ofte vært 
sliten og lei, men jeg lærte meg et lurt triks, og det 
var å sette telefonen til å ringe hver time. Da var 
det av med sekken og en hvil. Jeg har nesten ikke 
møtt folk, så du må like å være alene hvis du tenker 
på å ta turen. Dessuten må du like deg i skogen. 
Du må se trærne og ikke bare skog, for å vri litt på 
ordtaket.

Hadeland Turlagmed Jørgen og Else Randi hadde 
en ide om å få til en sammenhengende sti fra Oslo 
til Jotunheimen. De la ned masse arbeid og i 2006 
var Jotunheimstien et faktum. All ære til dem og 
alle andre som bidro!

Vil jeg anbefale turen? Selvfølgelig! 

korpus og hestehale som serverte oss hjemme-
brygget øl og hjemmelaget spekepølse om kvelden. 
Luksus! Dette trengte vi, for nå ventet to over-
nattinger i gapahuk. Den første, Langvatnhuken i 
Tranalia var helt super med vedovn og greier, rett 
ved et fint vann med bademuligheter. Den andre 
på Lundsetra var ikke fullt så fin, men helt ok. På 
denne strekningen var merkingen til dels dårlig. 
Selv med GPS var det kul umulig å finne stien flere 
steder, så her var jeg glad vi var to. Denne etappen 
avsluttet vi ved Storlondammen. Buss tilbake til 
Lillehammer og Gjøvik og toget hjem.

Neste år blir det fjelltur videre fra Storlondammen 
via Liomseter til Gjendesheim. Jeg regner med å ta 
det på to lengre turer.

Det har vært veldig koselig å ha følge, men også fint 
å gå alene. Når en legger opp turen slik stykkevis og 
delt kan en gjøre litt forskjellig. En annen fordel er 
at en kan følge med på Yr. Jeg har nesten bare hatt 
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Til Topps med Anne Marte Knotterud Hoff 
Intervjuet av Bente Holm Svenbalrud

Hva motiverer deg til å gå Til Topps?  
Det som motiverer meg er at det er morsomt å ha 
et mål for turene. Hver uke går jeg tur sammen 
med min gode turvenninne Anne Wenke Lynne. Vi 
har mange fine turmål i nærområdet i Tingelstad, 
men det er fint å besøke andre plasser også. 

Hva skal til for å gjennomføre turene?  
Det er ikke noe problem å gjennomføre turene  
når vi er to. Det er ikke lov å skulke uten veldig  
god grunn. Kollern var den eneste nye turen, og  
da var det kjekt med kart på appen.

Har du hatt noen spesielle opplevelser på disse 
turene som du ønsker å dele med leserne våre?  
Da vi var på Kollern, møtte vi på en diger flokk 
med geiter med hengeører. Trodde vi hadde havnet 
i sydligere strøk. De var så selskapssyke at det tok 
lang tid før vi kom oss videre. Ellers har vi hatt 
mye moro med at vi må ta enkelte turer to ganger 
fordi en av oss ikke har fått registrert seg på appen. 
Det er så mye annet fint å se på så det er fort gjort 
å glemme. Turen til Svartåsen tok vi på høsten og 

da ble det fort mørkt. Måtte velge å holde oss på 
skogsbilveier for ikke å tulle oss bort i skogen.  
Da ble turen mye lengre. Så dukket det opp en  
reddende engel i bil. Han stoppet og lurte på om  
vi trengte hjelp og kjørte oss ned til bilen som sto 
ved Surka. Vi møter alltid hyggelige folk på tur. 
Appen inneholder også turer i andre områder,  
så den vil jeg beholde også etter at denne  
konkurransen er over.

Hvilke erfaringer har du med selve konkurran-
sen så langt – tilgjengelighet, app, osv.?  
Appen fungerer fint. På toppen må jeg alltid sjekke 
om noen andre kjente har skrevet i gjesteboka. 
Det blir nok ikke skiturer på meg. Da vi hadde Til 
Topps i Hadeland Turlag 2004-2007 valgte jeg også 
bare barmarksturene.

Er Til Topps noe du vil anbefale andre, og i  
så fall hvorfor?  
Jeg har anbefalt til topps for flere, alltid kjekt å ha 
et mål og man må jo ikke ta alle.

Fra Kjerkeberget. Foto: Anne Marte Knotterud Hoff. Fra Kollern. Foto: Anne Marte Knotterud Hoff.

opp som fullverdige medlemmer. Arbeidet med å 
konstituere laget startet i 1999 og Hadeland Turlag 
ble fullverdig medlem av turistforeningen i 2000. 
Litt beskjedent måtte Dag innrømme at han er en 
rutinert organisasjonsmann. Undertegnede antar at 
det nok var en ganske stor fordel i denne prosessen.

«Den første turen gikk på Skjervetråkket. Det var 
en lang tur ledet av Jørgen og en kort tur ledet 
av meg. Folk var entusiastiske og vi hadde nok av 
erfarne og interesserte til å lede turer. I starten  
var det Leif, Jørgen og jeg som ledet det meste.  
Jeg sluttet med det da jeg ble sistemann i mot- 
bakkene.» Det siste sagt med et skjevt smil. En 
erkjennelse av at det har gått 20 år og at ingen  
går igjennom livet uten å merke det.

De seinere åra har Dag gått en del pilegrim. Det 
har vært en måte å trappe ned på, fortalte han. 
«Ambisjonen har sunket, men gleden har økt. 
Gleden til medvandrerne, over å være skikkelig 
sliten og over å lære noe nytt. Alt dette varmer 
ennå.»

Å kombinere kultur, fag og friluftsliv tror han på. 
For et lokallag av turistforeningen handler det om  
å holde øyne og ører åpne for det som foregår i 
grendene og i organisasjonen. At hovedvirksom- 
heten er turer for lokalbefolkningen og at vi fort-
setter det enkle friluftslivet. Samtidig dukker det 
opp nye sportsaktiviteter, og et mangfold er viktig. 
Dessuten er de «en balanse i vern av områder og 
fremme av friluftsliv. En balanse vi må leve i», 
reflekterer han.

Noe som har vært særlig viktig for Dag er å holde 
liv i gamle gutuer. Da han kom til Hadeland,  
hadde han ikke engang hørt ordet gutu. Nå er  
han opptatt av at de er en del av vår kulturarv,  
vårt gamle vandrenett. Han ivrer også for en  
egen seniorgruppe i laget.

Vi snakket litt om hvilke tanker Dag har om utvik-
lingen laget har vært igjennom siden oppstarten. 
«Det har vært en eventyrlig vekst, vi traff nok på et 
behov», fortalte han smilende. Da vi ble tatt opp i 
DNT-familien, overtok vi ca. 500 medlemmer fra 
Oslo og omegn. Medlemstallet har steget jevnt og 
trutt og passert 1000 for flere år siden. Veksten 
i Barnas turlag har også gledet vår initiativtaker. 
Det samme har utsiktstårnet med sikteskiver 
på Lushaugen. Dag viser også til utviklingen av 
Jotunheimstien, at den har vært bra. 

«Jeg begynte å gå stien, men den gangen var det 
for dårlig. Nå er det nok mulig å få overnatting 
hele veien.» Hytter, ja. Det var ikke aktuelt da laget 
startet? «Nei, ikke før Kjørestua». Nå har vi to. 
Laget vårt har alltid hatt god økonomi, men antall 
hytter vil nok gjøre noe med det», grublet Dag da 
vi møttes. Blåsti-nettet har også blitt bra utviklet, 
og onene er viktige, synes Dag: At folk adopterer en 
stistubb og holder stiene i hevd.

Samtalen brakte oss med dette over på frivillig- 
heten i laget. «Mange synes det er artig med  
dugnad, bare det ikke er en følelse av å måtte stå  
på i utrengsmål. Det må styres på en måte som  
gjør jobben passe krevende.»

Vi avrundet samtalen vår med å drømme om  
framtida. Dag ga uttrykk for behovet for å holde 
kulturlandskapet åpent. Han hadde hørt om mulig-
heten for å merke av på kartet områder hvor det 
vokser igjen, og benytte elektronisk inngjerding på 
disse. Til glede for beitebønder, dyra og for oss som 
er glad i åpne kulturlandskap.

Takk for praten!

Dugnad Gulsjøhytta. Foto: Ole Bjerke.

Dugnad Gulsjøhytta. Foto: Ole Bjerke.
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Opptur i Gran
Tekst: Amund Bø

Litt over klokken ni den 8. mai svingte to busser 
inn på parkeringsplassen til Gran næringspark. 
En buss fra Gran ungdomsskole og en fra Brandbu 
ungdomsskole. Ut kom det myldrende spreke  
åttendeklassinger som var klare for tur.

Tradisjonen tro var toppen på Sølvsberget målet. 
Etter litt informasjon ved Storgrana, valgte vi  
stien opp på vestsiden. Tempoet var bra, og det  
tok ikke lang tid før målet var nådd. På toppen  
ble det i tillegg til matpause, arrangert spørre- 
konkurranse og støvelkasting. De to sistnevnte  
aktiviteter ble behørig premiert med termosflasker 
og drikkeflasker. DNT Hadeland spanderte også 
epler, boller og juice. På returen benyttet vi oss  
av hovedstien på sørsiden. 

Arrangementet krever litt innsats fra DNT 
Hadeland, og i tillegg til fem fra laget, fikk vi også  
i år god hjelp av Hans Woxen som transporterte 
opp varer. Velvillige lærere må også tas med.

Elevene virket fornøyde og de var hyggelige. 
Konklusjonen blir at det var en vellykket dag.

Ønsker neste års åttendeklassinger velkommen  
på tur, men kanskje med litt annen regi.

Frivillige Opptur i Gran. Foto: Mariann Johnsen.

Opptur i Lunner
Tekst: Berit Skjørshammer 

DNT Hadeland hadde igjen gleden av å invitere 
8. klassene i Lunner på OPPTUR onsdag 5. juni 
2019. Det var til sammen nærmere 120 elever og 
lærere. Turen i år gikk også til Paradiskollen på 
Harestua. Oppmøte var på Harestua kro. Elevene 
fra Lunner ble hentet og brakt tilbake i buss, mens 
elevene fra Harestua møtte direkte på Harestua kro. 
Derfra var det en til halvannen times gange opp til 
Paradiskollen. På Paradiskollen hadde vi planlagt 
å spise, leke og ha natursti. I år fikk vi en ekstra 
utfordring da værgudene viste seg fra en dårlig side. 
Det var kaldt og regnet mye.  Det ble litt «urolig» 
på toppen da de som kom først ble svært kalde før 
de siste ankom. Det var ikke så trivelig å leke og 
hygge seg, slik det er i finvær, men støvelkastkon-
kurransen slo godt an i år også. 

Vi var sju frivillige fra DNT, og det var noen færre 
enn vi pleier å være. Dette gjorde at vi ikke hadde 
samme mulighet til å vise alle like mye oppmerk-
somhet og leke og tulle så mye som vi ønsket. Vi 
håper vi kan ta lærdom av dette og vurderer mulig-
heten for å bytte turmål til neste år slik at vi kan ha 
gapahuk og bål tilgjengelig ved dårlig vær. Målet er 
at ungdommene skal få en positiv opplevelse. I år 
ble det litt kaldt, men ungdommene virket fornøyd.

Frivillige Opptur i Gran. Foto: Mariann Johnsen.

Til Topps 2018 – 2020
«Til Topps med DNT Hadeland» skaper mange fine 
turer for deltakerne. Det er fortsatt mulig å fullføre 
hele løpet med femten topper både sommer og 
vinter innen vintermøtet 2021, men det blir en litt 
travel tid.

Besøk på toppene registreres med en app som heter 
DNT SjekkUT. Denne kan lastes ned gratis fra 
Appstore eller Google Play. Du trenger ikke være 
medlem i DNT for å benytte appen. Alle besøk 
registreres i en database som DNT Hadeland styrer. 
Dermed har vi oversikt over alle besøk, og vil være 
klare med resultater på vintermøtet 2021.

Det vil bli premiering til de som har besøkt alle 
toppene både sommer og vinter, og til de som har 
besøkt alle toppene på sommeren eller alle bare om 
vinteren.

Vinterbesøk skal gjøres mellom 1. desember og 
1. april, men vil variere litt etter vær og føre. 
Endringer av dato legges ut på Facebook. Se kart i 
turprogrammet som viser alle femten toppene. Det 
er flere «Til topps»-turer i programmet for 2020.  
Vi oppfordrer alle til å satse på dette opplegget.

Så langt kan databasen fortelle oss følgende: 
181 turgåere har gjort til sammen 916  
innsjekkinger. 

Antall besøk på toppene har utviklet seg slik: 
 Okt. 2018  Okt. 2019 
Lushaugen 77 150 
Rånåsen 64 130 
Sølvsberget 59 84 
Brandbukampen 56 94 
Framstadsæterfjellet 44 71 
Paradiskollen 32 49 
Svarttjernshøgda 25 42 
Fjellsjøkampen 24 55 
Høgkorset 23  37 
Kollern 20  37 
Svartåsen 20 39 
Snellingshøgda 17 38 
Kvitingen 16 36 
Kjerkeberget  14 27 
Skjukuåsen 4 27

Noen av de flittigste toppsankere er: 
Hallgeir Risenfald  15 vinter og 15 sommer 
Finn Arve Hellum 15 vinter og 15 sommer 
Amund Bø  15 vinter og 14 sommer 
Åse Marie Dynna  15 vinter og 10 sommer 
Ole Hval 14 vinter og 9 sommer 
Sigrid Heier 12 vinter og 8 sommer 
Marthe Ruud Hval 13 vinter og 9 sommer

Vi gratulerer Hallgeir Risenfald og Finn Arve 
Hellum med alle topper sommer og vinter.

Kjerkberget er en av Til Topps-toppene. Foto: Inger Torunn Østen.
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Jubileum
DNT Hadeland jubilerer i 2020, vi fyller 20 år. 
Hadeland Turlag ble stiftet 7. mars 2000, og har i 
dag ca. 1300 medlemmer i kommunene Gran og 
Lunner. Navneskifte til DNT Hadeland, ble vedtatt 
på årsmøtet i 2016. Vårt stinett utgjør ca. 220 km 
og vi drifter to hytter.

Laget vårt har utviklet seg positivt gjennom årene, 
og det er lagt ned svært mange timer med frivillig 
innsats. Dette må vi markere på et vis. Foreløpig 
plan er å slå sammen jubileet med åpning av den 
nye Gulsjøhytta. Dette vil bli en åpen dag for både 
DNT-medlemmer og innbyggere i nordre Brandbu. 
Dato er satt til lørdag 6. juni 2020. Nyhytta. Foto: Anne Berit Rustad.

Våre hytter
Kjørestua på Sagvollen 
Siden 2009 har vi leid 1. etasje i ei hytte tilhørende 
Gran almenning. Hytta er ubetjent og inneholder 
gang, kjøkken, stue og soverom. I tillegg er det ut- 
hus med utedo og skåle. Hytta ligger like ved kjøre-
veg og det er ca. 70 meter ned til badeplass i vannet 
Vassbråa. I soverommet er det seks sengeplasser, 
men det er ytterligere ni madrasser tilgjengelig. 
Kjøkkenet er utstyrt med bestikk og dekketøy,  
kjeler og stekepanne. Mat kokes på propanbluss. 
Kano ligger i uthuset og det er en del flytevester i 
gangen. Hytta er utstyrt med solcellestrøm til  
belysning. Vann hentes fra sikret borehull. Hytta  
er overnattingssted for Jotunheimstien. Priser er 
oppslått på veggen, og følger prisene til DNT Oslo.

Gulsjøhytta 
Denne hytta ligger ved Søre Gulsjøen, og vi 
leier den av Brandbu og Tingelstad almenning. 
Leieavtale ble inngått i 2019, og i skrivende stund 
er ikke hytta ferdig innredet. Regner med ferdig-
stillelse våren 2020. Hytta har kombinert stue og 
kjøkken, to soverom med fire senger i hvert rom, 
tørke-/vaskerom og gang. Det vil bli installert sol-
cellestrøm og propanbluss. I uthuset er det utedo, 
skåle og lagerrom. Dette er ei hytte som var brukt 
av tømmerhoggere og tømmerkjørere. Hytta ligger 
ved bilveg ved Søre Gulsjøen, og her vil det bli  
båtplass og brygge. Det er også laget egen lavvo-
plass like ved hytta. Vann hentes fra Søre Gulsjøen. 
Priser er de samme som DNT Oslo bruker, og 
hytta vil bli et overnattingssted for Jotunheimstien. 
Denne stien legges litt om i området.

Gulsjøhytta. Foto: Bjørn Haslerud.

Gulsjøhytta. Foto: Bjørn Haslerud.

Lushaugtårnet
Ett år etter åpningen av Lushaugtårnet,  
1. september 2018, måtte vi begynne på gjestebok 
nummer to. Første bok sluttet på besøk nr. 5562. 
Det må vi kalle et vellykket turmål!

Vi annonserte allerede ved åpningen at det  
skulle komme bilder med navn av nærområdene 
til tårnet, pluss sikteskiver med avstander til mer 
fjerntliggende topper og steder. Bilder ble montert 
i september 2019, og fire sikteskiver ble skrudd  
fast i slutten av oktober. De fire skivedelene er 
montert en i hvert hjørne på øverste plattform, og 
det er 115 siktelinjer til sammen. Lengste sikt er 
på 174 km, og topper kan sees både i Jotunheimen 
og i Rondane. Etter hvert vil det også komme ei 
kasse med kikkert, slik at fjerne topper kan sjekkes 
nærmere. 

Dyktige medhjelpere har sørget for at bilder og 
sikteskiver er på plass. Jan Wollan har vært skive-
ansvarlig og sørget for beregninger og produksjon. 
Bjørn Haslerud har hatt mange turer opp på tårnet 
for å ta bilder. Økonomiske bidrag til bilder og 
sikteskiver kommer fra: SpareBankstiftelsen Gran, 
Lygnalia grunneierlag, Hadeland Rotaryklubb, 
Lygnasæter Hotell og Hadeland O-lag.

Bilder og skiver på Lushaugtårnet. Foto: Amund Bø.

Sikteskivene på Lushaugtårnet monteres. Foto: Bjørn Haslerud.

Sikteskiveentusiast Jan Wollan er ferdig med sitt arbeid. 
Foto: Bjørn Haslerud.

Fotografen vår Bjørn Haslerud. Foto: Amund Bø.
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Vakker, gul eng. Foto: Inger Torunn Østen.

Møter og kurs

Vi har ikke mange medlemmer som har gjennomført kurs som sommerturleder eller vinterturleder. Vi 
arrangerer ikke disse kursene selv, men vi har gode muligheter gjennom samarbeid med blant annet DNT 
Gjøvik og Hamar og Omland turistforening. Hvis noen ønsker slike kurs, så ta kontakt. 
 
 
DNT har innført ordninger hvor personer med lang erfaring kan få turledergodkjenning uten å gå på disse 
kursene. Vi kommer tilbake med mer informasjon omkring denne ordningen.

Vintermøte  
Onsdag 22. januar kl. 19.00.  
Se annonse og FB/hjemmeside.

Årsmøte  
Onsdag 26. februar kl. 19.00.  
Se annonse og FB/hjemmeside

Høstmøte  
Onsdag 23. september.  
Se annonse og FB/hjemmeside

Rakfisklag 
Fredag 6. november.  
Marienlyst.

Vintermøte 2021 
Onsdag 20. januar.  
Se annonse og FB/hjemmeside

Nye stier i 2019
Helt i tråd med Stortingsmelding nr. 18 «Friluftsliv 
- Natur som kilde til helse og livskvalitet», er det 
etablert to flotte merkede turstier i kulturland- 
skapet på Hadeland. Slike turstier gjør det lettere 
å komme seg ut uten biltransport. Dette er også et 
ledd i DNTs bærekraftsmål. Slike turstier berører 
mange eiendommer, og vi takker for velvilje hos 
grunneierne.

Natur- og kultursti på Grindvoll 
Grindvoll Vel, sammen med andre frivillige lag/
foreninger i Lunner, har anlagt en 14 km lang  
tursti med 25 informasjonstavler. Disse tavlene 
inneholder informasjon om geologisk historie, 
naturtyper, dyre- og planteliv, idretts- og skole- 
historie og historien bak stedene du passerer.  
DNT Hadeland har sørget for midler til  
oppsetting av 34 standard DNT turskilt.

Turstien ble åpnet 1. september 2019 med stor 
deltakelse. Vi anbefaler på det varmeste å gå 
denne flotte runden. Takk for økonomisk støtte 
fra Varigfondet og SpareBankstiftelsen Jevnaker 
Lunner Nittedal.

Tursti Granavollen til Grymyr 
Dette er en 9,2 km lang tursti som følger den 
gamle kirkevegen. Første halvdel, Granavollen til 
Sølvsberget, ble skiltet i 2018, resten ble skiltet 
høsten 2019. Turvegen passerer parkeringsplassen 
ved Sølvsberget. Dermed kan man passe på å gå en 
tur oppom toppen. Sølvsberget er det mest besøkte 
turmål på Hadeland med ca. 8000 signaturer i  
turboka hvert år. Høsten 2019 ble det ryddet på 
toppen av Sølvsberget slik at utsikten ble enda 
bedre.

Alle informasjonsskiltene i Sølvsberget, ca. 40 skilt, 
skal fornyes. Disse prosjektene muliggjøres med 
støtte fra SpareBankstiftelsen Gran. 

Leif Mogerhagen monterer nye skilt. Foto: Amund Bø.

Ryddegjeng på toppen av Sølvsberget. Foto: Amund Bø.

Nytt fra styret
Det er nyttig og inspirerende å delta på samlinger 
med medlemmer fra andre foreninger.

I 2019 ble landsmøtet i DNT holdt i Svolvær i 
Lofoten, og styret var representert. Vi har også  
deltatt på ledersamling på Hamar og regionmøte  
på Ringebu.

Etter noen runder med befaringer, søknader og  
klager, har vi fått tillatelse fra Riksantikvaren til  
å sette opp en utedo på toppen av Sølvsberget, 
innenfor fredet område. Satser på at doen  
kommer på plass sommeren 2020.

Det er opprettet en ny hyttekomité for Gulsjøhytta 
med Ole Bjerke som leder. Andre medlemmer er: 
Lena Nesbakken, Ida Bjerke og Helge Midtun. 
Dermed regner vi i styret med at hytta er i de  
beste hender.
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