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Trenger du elektriker?
www.norgeseliten.no

Vil du

også få et 

bedre
uteliv?

Gjør utesesongen lenger med lys og varme!

Lys og varme skaper trivsel
I sommerhalvåret kan kveldene
forlenges med utelys som skaper
spennende effekter og hyggelig
atmosfære. Installerer du i tillegg
en varmestråler, kan du kose deg
langt ut i de små timer, uten å fryse.

Kontakt oss idag?
Våre medlemmer:

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

Elektroinstallatør Terje Jørgensen, 
KRAGERØ
Tlf: 91 13 57 23

Løberg Elektroinstallasjon AS, SKIEN
Tlf: 90 84 17 60

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

Herøya Elektro AS, PORSGRUNN
Tlf: 35 55 10 33

Midtbøen Elektro, KVITESEID
Tlf: 35 05 34 52

Servicepartner Notodden, NOTODDEN
Tlf: 90 21 14 66

Trenger du elektriker?
www.norgeseliten.no
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Gjelder så lenge beholdningen rekker. 
Med forbehold om trykkfeil og prisendringer.

meget godt utstyrt

LEVERINGSKLARE VOLVO!
Få opptil 100.000 kr i avslag på NYE 
Volvo lagerbiler ! Begrenset antall!

Fra kr. 399.000,-
V60 PÅ LAGER V70 PÅ LAGER

Fra kr. 399.000,-
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XC70 PÅ LAGER 
Fra kr. 599.000,-Summum aut. med mye utstyr

Alle som kjøper leveringsklar Volvo i kampanjeperioden 
blir med oss til Volvofabrikken i Gøteborg!

meget godt utstyrT 
      DYNAMIIC-UTGAVE
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TELEMARK TURISTFORENINGS TURBUTIKK
Velkommen til tursenteret vårt i Nedre Hjellegate i Skien! Hos oss finner du et godt vareutvalg med 

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

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

Nedre Hjellegate 2, 3724 Skien • Tlf: 35 53 25 55
www.telemarkturistforening.no

Telemark Turistforening

Telemarksgata

Hjellen

Arkaden

SKIEN
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40,-
Medlem

275,-
Medlem

DEN LILLE FJELLFLORAEN

DNT SENGETØYSETT I SILKE

PADLEGUIDER 
FOR TELEMARK 

OG AUST-AGDER

BASISFOT GNAGSÅRSOKK

Flotte padlebøker med 
gode tips til leir- og 
rasteplasser. Veil. 298,-

Lett og behagelig 
sommerbukse 
i pustende og 
hurtigtørkende 
stretch-materiale.

“Den lille fjellfloraen” 
passer i lomma og er en 
lettlest samling.
Veil. 50,-
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165,-
Medlem

Basisfot gnagsårsokk gir fuktighet 
til tørr, sprukket eller skadet hud. 
Kommer i tre størrelser og er perfe-
kt mot gnagsår. 
  Veil. 189,-

Devold Breeze er myk 
og lett merinoull som 
er spesielt utviklet 
for dager da det er 
behov for et ultralett 
plagg som puster og 
regulerer kroppstem-
peraturen,- 

Bæremeis med førsteklass-
es reise for passasjer og 
kaptein. Deluxe-versjonen 
tilbyr nå enda mer komfort.

God bærekomfort, lett, 
praktiske detaljer og en 
luftig rygg/skulderstrop-
per/hoftebelte for optimal 
fukttransport.

Tynt, komfortabelt 
panneband i 100 % 
økologisk bomull.

Superlett, holdbar og kom-
primerbar hettejakke. Ideell 
som vindavvisende lag under 
aktiviteter i varmt vær.

Superlett, holdbar og kom-
primerbar hettejakke. Ideell 
som vindavvisende lag under 
aktiviteter i varmt vær.

Lett og pustende vanntett 3-lags 
bukse. Ideell for fjellaktiviteter, hvor 
vekt er viktig. 

Lette 
fleecetøfler 
med  
gummisåle.

Luksus på DNT-tur eller til lett 
pakking når du er ute og 
reiser. 340gr.
Veil. 1199,-

F
O
TTERAPEUTFOR

BU

N
D
E
T

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

999,-
Medlem

395,-
Medlem

2499,-
Medlem

169,-
Medlem

770,-
Medlem

BREEZE T-SKJORTE

KID COMFORT III TALON / TEMPEST
RYGGSEKKER

UTNE PANTS

STS TURTØFLER

BITIHORN DRI1 JAKKE BITIHORN DRI1 JAKKE

Veil. 449,-

Veil. 2899,-

Regntrekk 250,- / 299,-

Veil. 199,-

Tempest 20L Medlem 770,-/ Veil. 900,-
Tempest 40L Medlem 1050,-/ Veil. 1200,-
Talon 22L Medlem 770,-/ Veil. 900,-
Talon 44L Medlem 1050,-/ Veil. 1200,-

Veil. 1199,-

Veil. 800,-

Veil. 215,-

Veil. 1999,- Veil. 1999,- 

1020,-
Medlem

1699,-
Medlem

1699,-
Medlem

249,-
Medlem

680,-
Medlem

PANNEBÅND

Fra

SQUAMISH JAKKE



5Sommeravis 2015

Expert

Kjørbekkdalen Kjørbekkdalen
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Kjørbekkdalen 12, Skien | 35 53 04 04

www.systemkjokken.no | post@systemkjokken.no

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

facebook

Gode løsninger - Høy kvalitet

Kjøp direkte fra Telemarks største kjøkkenprodusent    Ikke flatpakket    Kvalitetskjøkken til lave priser!

takker Systemkjøkken for 
god støtte og samarbeid!
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I år er det Friluftslivets år - og vi retter fokus mot større 
delt agelse i friluftslivet for hele befolkningen! Telemark Tu-
ristforenings signalarrangement i Friluftslivets år er lagt til 
Gaustadagen 15. august. Arrangementet kan du lese mer om i 
denne avisa. 

Telemark Turistforening driver med et utall av aktiviteter og tilrettelegging for 
at folk skal komme seg ut på tur, blant annet med dugnadsfolk som vedlike-
holder løypenettet slik at en kan ferdes sikkert uten å gjøre skade på naturen. 
I denne avisa vil du også kunne lese om at det arrangeres turer og aktiviteter 
for alle grupper mennesker. TTF har flere hytter som kan benyttes på dagsturer 
eller til overnatting. Både Mogen og Kalhovd Turisthytter har nytt vertskap i 
år – og på Gaustatoppen venter blide Vilde og Sophia på deg. Felles for hyttene 
våre er at de ønsker besøk av turglade mennesker.

Telemark fylke er Norge i miniatyr. Det finnes utrolig mange fine turområder 
– fra kysten, via skogsområder til høyfjellet. Med avisa du holder i hånden vil 
vi gi inspirasjon, informasjon og tips til nye turopplevelser som du enten kan 
ta sammen med oss eller på egenhånd. I tillegg blir du kjent med ildsjeler og 
friluftsfolk som vil det beste for turfolk og den vakre naturen vår. 

Naturen ligger og venter, så kom deg ut på din tur.

FÅ MED DEG DET SOM SKJER

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

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

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

Redaktør: Marthe Isaksen

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

Forsidebilder: 
Hovedbilde: Kyle O’Donoghue. 
Side 26: Mikel Gonsholt.
Side 21: Fotograf Jacobsen, VisitRjukan.
Side 37: Åsgeir Almås.

Uvatn, Rauland. Foto: Danny Seterdal.

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

Tlf: 35 53 25 55

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

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

Kaj E. Eggesvik
Styreleder Telemark Turistforening

Sommerhilsen fra

NÅ ER DET DIN TUR
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Har du spørsmål til medlemskap 
eller ønsker å melde deg inn? 
Besøk oss på kontoret i Skien, ring 
35 53 25 55 eller send en e-post til 
telemark@turistforeningen.no.

FÅ MED DEG DET SOM SKJER
Følg med på våre nettsider:  
www.telemarkturistforening.no
Lik oss på Facebook: facebook.
com/telemarkturistforening

Følg oss på twitter:  
@TelemrkTuristfor.
Instagram: #telemarkturistforening

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

10 GODE GRUNNER  
TIL Å VÆRE MEDLEM I TELEMARK TURISTFORENING

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

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

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

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

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

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

7. Du støtter vårt arbeid for friluftsliv og naturvern.

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

9. Nye medlemmer får rabatt på reiser med NOR-WAY bussekspress, 
 medlemmer får rabatt på NSB, hos alle våre samarbeidspartnere og på utvalgte 
 festivaler, samt diverse skisentre. 

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

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

PRISER MEDLEMSKAP 2015
Hovedmedlem 610,-
Ungdom 19-26 år 320,-
(født 1988-95)
Skoleungdom 13-18 år 195,-
(født 1996-2001)
Barn (0-12 år) 120,-
(født 2002-14)
Honnørmedlem 480,-
(født 1947 eller tidl. og uføre)
Husstandsmedlem 280,-
(til hoved-, ungdom-,  
eller honnørmedlem)
Livsvarig medlem 15 250,-

Merk:
Prisene gjelder for Telemark Turistforening.  Andre medlemsforeninger 
kan ha andre priser. Medlemskapet følger kalenderåret, og gjelder fra 
innmelding til 31. desember 2015

BRUK DINE MEDLEMSFORDELER!

Kom deg ut-dagen februar 2015. Foto: Mariken Kjøhl.
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Den Norske Turistforening i 

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

Bø Turlag

Gvarv Turlag

Porsgunn og Omegn 
Turistforening

DEN STORE HYTTEJAKTA 2015
I anledning Friluftslivets år 2015 lanserer Telemark Turistforening en  
aktiv konkurranse for ungdom, der målet er å besøke flest mulig  
turistforeningshytter i Telemark i løpet av 2015.

For å delta i konkurransen må du være mellom 13 og 26 år, ta en «selfie» av deg selv 
på hver hytte og sende bildet til telemark@turistforeningen.no, poste på Telemark 
Turistforenings Facebookside, eller legge ut på Instagram med emneknaggen #den-
storehyttejaktatelemark. Den første som har sendt eller postet en selfie fra flest mulig 
av hyttene innen 1. september vinner et opphold med ekstremovernatting og bevert-
ning for 8 personer på Gaustatoppen Turisthytte!

USIKKER PÅ HVILKE HYTTER SOM GJELDER? SE LISTE HER:  
• Jambakmyra • Sildevika • Mule Varde • Siljuknatthytta • Flekkerhytta 
Fugleleiken • Sommerseter • Solum • Selsli • Sigridsbu • Øvre Fjellstul 
• Daggrø • Lufsjå • Gaustatoppen • Kalhovd • Helberghytta Mårbu  
•  Stordalsbu • Mogen • Haukeliseter • Holmavatnhytta, Hovstøyl • 
Torsdalsbu • Nystøyl • Nutevasshytta • Hengeltjørnloftet • Granbustøyl.

Noen hytter vi ikke har fått med oss, og som du mener bør være med på lista? Gi oss beskjed!
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HVOR I VÅRT VARIERTE FYLKE GÅR TUREN I SOMMER?

Dag-Øyvind Olsen Djuvik
Fagsjef barn, unge og skole
I år skal jeg pakke kanoen og dra 
på tur i Herrevassdraget. Brokefjell 
i Kviteseid står også på menyen.

Jon Atle Holmberg
Daglig leder
I år blir det seiltur langs Telemarks 
riviera. Surfe, bade, seile, fiske og 
nyte. Det blir og turer til fjells for 
å besøke hyttene våre Kalhovd, 
Gaustatoppen og Mogen.

Henriette Hack
Leder butikk og tursenter
I sommer går turen til Hardanger-
vidda, nærmere bestemt Kalhovd 
og Mogen. 

Hamid Rezai
Ekstrahjelp
I sommer skal jeg jobbe på Mo-
gen Turisthytte, så det blir for det 
meste working holdiday i fjellet.

HANNE FINDAL
Kommunikasjonsansvarlig
I sommer går turen til Gaustatop-
pen og Mogen.

Haldis B. Watson
Permisjon
I år blir det trilletur rundt 
 Hjellevannet i Skien med bitte lille 
lillebror, og badetur til Røra og 
Brønnstadbukta med storesøster 
på 2,5 år.

Mikel Gonsholt
Ekstrahjelp og journalist Turglede.
Jeg håper å få flere sommerjobber 
i Grenland. Selvfølgelig håper jeg 
også å få tid til å besøke de flotte 
folkene på Gaustatoppen, Mogen 
og Kalhovd.

Sissel Mogård
Prosjektleder Til Topps / Klart det 
går Telemark
I sommer blir det familietur til 
Helberghytta på Hardangervidda 
og padling på Kilevannet. I tillegg 
håper jeg å få gått hele kyststien  
- et ukjent område for meg.  

Søren Therkildsen
Prosjektleder På nye Stier
Jeg skal en tur til Kalhovd, samt 
padle Telemarkskanalen og fiske 
gjedde i Bøelva.

BAMBLE TURLAG 
Bamble Turlag har etablert en stor 
og aktiv dugnadsgjeng i løpet av 
kort tid, samt et godt turprogram for 
liten og stor, inkludert Barnas Turlag 
Bamble. Turlaget fikk Bamble kom-
munes frivillighetspris for 2013. 

BARNAS TURLAG BØ
Barnas Turlag Bø samarbeider med 
Bø Turlag. Turlaget arrangerer turer 
i nærområdet, med gode muligheter 
til å treffe andre barnefamilier.

BARNAS TURLAG KRAGERØ
Barnas Turlag Kragerø er det 
 ferskeste turlaget til Telemark 
Turistforening. De har allerede hatt 
stor suksess med turer og aktiviteter 
i Kragerø-området, og har flere fine 
turer på programmet fremover.

BARNAS TURLAG NOME 
Barnas Turlag Nome skaper 
 morsomme aktiviteter for tur  
glade barn og barnefamilier i Nome 
kommune. 

BARNAS TURLAG  PORSGRUNN 
Barnas Turlag Porsgrunn har 
sin base på Mule Varde ved 

 Eidangerfjorden. De legger vekt på 
minst mulig administrasjon, og mest 
mulig frisk luft. 

GAUTEFALL TURLAG
Gautefall Turlag er TTFs første 
turlag. Laget har fokus på løypear-
beid i Gautefall-traktene.  Laget har 
et aktivt Barnas Turlag Gautefall og 
har også egen  seniorgruppe fra 2014. 

KVITESEID TURLAG
Kviteseid Turlag har et aktivt Barnas 
Turlag Kviteseid og generelt stor 
aktivitet. Turlaget har etablert Veneli 
turområde og har flere konkrete  sti- 
og løypeprosjekt på gang i samar-
beid med reiselivet og kommunen.

SELJORD TURLAG
Seljord Turlag samarbeider med an-
dre frivillige lag og med kommunen. 
Turlaget har et aktivt Barnas Turlag 
Seljord som har god oppslutning om 
turene sine. Turlaget har satt i gang 
et bro- og sykkelprosjekt som vil 
koble  sammen løyper i området. 

SILJAN TURLAG
Siljan Turlag har klare ambisjoner 
om løypearbeid og interessen for 

laget er økende i bygda. Barnas 
Turlag Siljan har stor aktivitet og 
opp slutning rundt sine turer. 

SKIEN TURLAG
Skien Turlag er TTFs største turlag. 
Laget har et stort og innholdsrikt 
turprogram, drifter flere ubetjente tu-
risthytter, og har ansvar for et omfat-
tende løy penett. Barnas Turlag Skien 
har et stort spenn i sine aktiviteter. 
Seniorgruppa er underlagt Skien Tur-
lag, og har sitt eget styre og selvsten-
dig økonomi. Senior gruppa ønsker å 
få med de over 60 som setter pris på 
fysisk aktivitet ut i friluft. 

TINN OG RJUKAN TURLAG
Laget har gode aktivitetstilbud, og 
samarbeidet med frivillighetssentralen 
er sentralt. I Tinn har turlaget etablert 
Ti-Topper’n Tinn, og er bidragsyter til 
Steintrappa på Gaustatoppen som ble 
bygget i 2014.

VINJE TURLAG
Vinje Turlag har fokus på aktivitet 
med mange gode fjellsport- og ung-
domsturer. Barnas Turlag Vinje står 
sterkt i kommunen med mange  
gode aktiviteter. 

ANDRE UNDERGRUPPER
Trillegrupper i Skien og Bamble 
arrangerer ukentlige trilleturer med 
barnevogn for de aller minste 

Barnas Turlag er for de mellom  
0 – 12 år. BT legger til rette for turer 
og aktiviteter for barnefamilier.

DNT ung Telemark er en aktiv 
ungdomsgjeng som tilbyr et variert 
turprogram for de mellom 13-26 år. 

DNT fjellsport Telemark arranger 
mange flotte turer i fjellet, samt 
ukentlige minitoppturer i næmiljøet 
i Grenland.

På nye Stier Løypeprosjekt i samar-
beid med NAV

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

Til Topps Telemark er et tur- og 
aktivitetstilbud for innvandrere

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

Er du medlem av Den Norske 
 Turistforening og bor i Telemark, 
er du  automatisk medlem av TTF. 
 Aktivitetsnivået er stort. I 2014 arrangerte 
vi rundt 300 turer og aktiviteter. 

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

• Over 8000 medlemmer 
• 8 turlag og 4 selvstendige Barnas Turlag 
• Administrasjon, informasjon og turbutikk i Skien
• Drift og vedlikehold av 3 betjente og 11 ubetjente hytter/gapahuker
• 550 km løype som ryddes, merkes og vedlikeholdes på dugnad
• Et variert turtilbud som settes opp av turkoordinatorer og 
 lokale turlag 
• Natur- og Miljøutvalget gir styret råd i saker som gjelder naturvern.

TELEMARK TURISTFORENING  
– en aktiv lokalforening i fantastiske turområder

VI HJELPER DEG Å 
PLANLEGGE TUREN 
Velkommen til tursenteret vårt i 
Nedre Hjellegate i Skien!
Ønsker du turtips, hjelp til 
utstyr og bekledning, eller bare 
ønsker å ta en prat, er du alltid 
 velkommen hos oss! Vi er best 
på kart i hele Telemark!

Åpningstider: 
Mandag, tirsdag, onsdag  
og fredag kl. 10.00 - 16.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00

TURLAG I TELEMARK TURISTFORENING

OPPLEV DUGNADSGLEDE
Dugnadsarbeid er selve ryggraden 
i TTFs virksomhet. Uten innsatsen 
fra de frivillige hadde foreningen 
aldri kunnet opprettholde tilbudet 
og aktivitetsnivået. 

Lyst til å bidra du også? De mest 
populære og vanlige dugnads-

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



10 www.telemarkturistforening.no

Vi støtter Telemark Turistforening!

Vi kan rør - Ta kontakt for et hyggelig tilbud!

Tlf: 35 90 48 00
Vi tilbyr alt av rørleggertjenester i Skien og omegn:

• Rørlegger
• Rehabilitering av bad

• Baderom
• Installasjon

• Sanitær
• VVS

• Flislegging
• Med mer!

www.skienrorogflis.no

Lasses senter Bamble
Tlf: 407 22 499 • Åpent 10-18 (16)

Vi har tur- og fiskeutstyr!

Braluten, 3690 Hjartdal • Telefon 35 02 49 27

Laboratorietjenester
Rjukan Næringspark bygg 248, 3660 RJUKAN • Telefon 35 08 28 30

Fabrikkgata 4, 3830 Ulefoss • www.istrail.com

Montér Rjukan
Svaddeveien 158, 3660 Rjukan

 Telefon 91 60 33 55 • firmapost@monterrjukan.no
www.monter.no

3690 Hjartdal
Tlf: 91 32 47 52 / 95 94 56 91 

E-post: tgbrat@online.no • www.tele-bygg.no

BOLIGAR - HYTTER - LANDBRUKSBYGG - RESTAURERING

Porsgrunn Brønnboring AS
www.pbb.no • Telefon: 35 55 45 33

porsbb@gmail.com

Grunnarbeid – Vei – Vann – Kloakk
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Tekst: Åsmund Rønjom Isaksen

Du har en ok terrengsykkel 
stående hjemme fra den gangen 
du ble utfordret til å sykle Birken. 
Du husker hvor mye du trente 
langs veien, med bilene susende 
forbi deg med centimeters klaring 
som enorme drapsmaskiner på fire 
hjul. Du husker hvordan du syklet 
i kø fra Rena, på hovedsakelig 
flatt, hardt underlag. Du husker 
hvor sliten du var da du kom 
frem. Du husker at du innbitt sa 
til deg selv at «aldri i livet om jeg 
gjør dette igjen!», og sykkelen har 
blitt stående i garasjen siden. For 
mye stress, for lite kos. Det er på 
tide å børste støv av den gamle 
jernhesten igjen. Ta den med til 
skogs!

I BEDRE FORM MED 
STISYKLING
Å sykle i skogen har ofte ujevnt 
underlag, men en lærer fort å 
håndtere det. Vanskelighetsgrad, 
både teknisk og fysisk, velger en 
helt selv. Det viktigste er å ha det 
gøy utendørs og kanskje utfordre 
seg selv litt. Stiene kjenner vi jo til. 
De har vi gått frem og tilbake på 
mange ganger før, og sånn sett vet vi 
hva vi går til med sykkel. Velg stier 
etter eget ferdighetsnivå. Ettersom 
man blir flinkere, og det blir man 
fort, øker man utfordrin-
gen. Læringskurven 
innen stisykling er bratt! 
Noe som igjen fører til 
en utrolig god mestrings-
følelse. Man har det 
som regel så gøy når 

man sykler sti, at man ikke merker 
at man trener. Bedre form og mer 
overskudd er en svært velkommen 
bieffekt av stisyklingen.

ULENDT TERRENG
Utfordringene kommer på rekke og 
rad når man tar med seg sykkelen i 
skogen. En kan velge å teste prøve 
seg på utfordringene, eller en kan 
velge å sykle rundt dem. De kom-
mer i form av trær, røtter, steiner. 
De kommer i oppoverbakkene og i 
nedoverbakkene..

DU TRENGER IKKE MYE FOR 
Å KOMME I GANG…
En terrengsykkel, aller helst med 
dempergaffel, er det viktigste. 
Mange som driver mye med dette 
har dyre fulldempere, men man kan 
fint klare seg med en vanlig sykkel 
med stiv bakramme også. En god 
hjelm er selvsagt, men kan ikke 
sies for ofte. Den bør sitte godt på 
hodet, føles komfortabel og ikke 
være altfor tung. 

EN LITEN SEKK TIL Å HA 
LITT SMÅTTERI I 
Mat og drikke, et lite verktøysett, 
en ekstra slange og ei pumpe er 
grunnleggende utstyr. Så slipper du 
å trille hjem hvis du skulle punktere. 
Ei vindjakke kan være fint å ha, 
særlig på våren og høsten. 

Utstyr ellers styres egentlig mye av 
hvor lange turer du planlegger. Som 
alltid ellers på tur, det kreves mer 
utstyr for lengre turer enn for korte.

SYKKELTIPS I GRENLAND
Mine favorittstier i Grenland ligger 
i Bamble. Høgenhei, Stokkevannet 

og Rognsåsen er et område med 
enormt mange fine stier og fin 
variasjon i underlag og terreng. Her 
har du alt fra svaberg til furuskog, 
fine brede stier og smale tekniske 
partier. Du finner også et fantastisk 
fint område i Gulsetmarka. Her kan 
du begynne ved Åletjern, og så bare 
lete deg frem. Denne utforskingen 
er også en stor del av moroa med 
stisykling. Hvor kan jeg komme 
frem, hvor er det fint å sykle? Det 
vet man ofte ikke før en har tatt 
turen ut på nye stier.

STIVETTREGLER
Det er viktig for oss som sykler på 
stier at vi tar hensyn til turgåere. Vi 
er mange som trives i skogen, og så 
lenge alle tar hensyn til hverandre er 
det sjelden noe problem å dele stien. 
For å gjøre det enkelt, har Norsk 
Organisasjon for Terrengsykling 
(NOTS) satt opp stivettregler som 
det er enkelt å følge, og som gjør 
turen til en hyggelig opplevelse for 
alle. Syklister og turgåere.

God sykkeltur!

PÅ TUR MED SYKKEL

Grenland har et imponerende nettverk av turstier. Om man vil rundt 
Åletjern i Gulsetmarka, langs kysten i Bamble eller opp til Årdalsåsen 
i Porsgrunn ligger stiene der og ønsker deg velkommen. De er flotte å 
gå tur på, og veldig ofte også fantastiske å sykle på. 

STIVETTREGLENE
Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.

Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.

Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe 
for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til 
høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.

Brems ned til gangfart i god tid før du passerer 
andre på en smal sti.

Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til 
å forsere en hindring, gå av sykkelen.

Unngå å sykle på spesielt sårbare stier 
like etter perioder med mye nedbør.

Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndam-
mer eller hindringer.

Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke 
dannes dype spor.

Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.

Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som 
sykler oppover forkjørsrett.

Kilde: Norsk Organisasjon for Terrengsykling

Kjell Peder Haugene er leder i Gautefall Turlag, et turlag som 
drifter løypenettet i et område det er svært populært å sykle 
i. - Jeg syns det er flott folk kommer seg ut i den flotte naturen 
på Gautefall, men det er viktig å ta hensyn til vår sårbare natur, 
sier Haugene. Som regel har de god erfaring med syklister i 
løypenettet, spesielt der det er godt underlag. Videre oppfordrer 
Haugene syklistene til å ta hensyn. - Ingen er nektet i løypene, 
men jeg vil oppfordre syklister til å bruke skogstier og syk-
kelstier som er egnet for sykling. En må ta ansvar og passe på 
myrer og bløte områder hvor det fort blir sølehull og store sår i 
naturen etter sykkeldekkene.

Jypleviktangen.

Portør.

TA HENSYN!
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* Tilbudspris levert forhandler, inkl. frakt og leveringssomk. Årsavgift tilkommer. Forbruk 3,4 l/100 km ved bl. kjøring. CO2-utslipp 89 g/km. Tallene gjelder samtlige motorer som tilbys. Bildet kan avvike fra pristilbudet. Vi tar forbehold om trykkfeil.
** Eff. rente 4,45 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etabl.-/tinglysningsgebyr kr 4.190,- og termingebyr kr 85,-. Total kredittkjøpspris kr 167.216,- Renten forutsetter finansiering i Audi Finans, og er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produk-
trente.*** Startleie/etableringsgebyr gjennom Audi Finans 65.238,-, månedsleie 1.395,- og totalkostnad 119.418,-, vil variere med rentenivet. 3 års bindingstid, kjørelengde 45.000 km. Alle priser inkl. mva. For serviceavtalen gjelder egne vilkår og betingelser.

Grenland Auto AS
Langmyrveien 1, 3917 Porsgrunn
Tlf: 24 03 55 00
www.grenland-auto.no

Velkommen til Telemarks 
eneste Audi-forhandler!

Alle tilbud gjelder så langt lageret rekker eller til 30. juni 2015

Åpningstider salg:
Man - fre 08.30 – 16.30, 
tors 08.30 – 19.00, lør 10.00 – 14.00

Følg oss på 
Facebook!

• Xenon plus
• Audi sound system
• Tilkoblingspakke
• Komfortklimaautomatikk

• Lys- og regnsensor 
   med fjernlysassistent
• Midtarmlene foran
• Audi parkeringssystem bak

• Cruise control
• Aut. avblendbart innv. speil
• 3-seters baksete
• Komplette vinterhjul

Omfattende utstyrspakke inkludert i prisen!

Rentekampanje
1,99%**

Audi A1 Sportback TFSI 95 hk Basic
254.120,-* eller 1.395,- pr. mnd***

Audi A1 Sportback
TFSI 95 hk Basic

1.395,-
pr. mnd***

Prøvekjør Audi A1 Sportback i dag!
Kundebesparelse 29.300,-

Serviceavtale
3 år/45.000 km

Kr. 0,-

Vi har over 40 års 
erfaring med Audi!
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Tekst: Søren Therkildsen,  
Prosjektleder På nye stier

Etter flere års iherdig arbeid med 
knytting av kontakter mellom 
Telemark Turistforening (TTF) 
og NAV, samt oppstart av ulike 
pilot-prosjekter, har et større 
samarbeidsprosjekt endelig blitt 
mulig. I november 2014 fikk TTF 
tildelt midler fra Ekstrastiftelsen 
som skal brukes til å starte opp 
friluftstilbud på dagtid særlig 
tilpasset jobbsøkende.

DE FØRSTE SKRITTENE
Det nye samarbeidet hviler på et 
fundament av erfaringer fra tidlig-
ere prosjekter der TTF i samar-
beid med kommuner og NAV har 
forsøkt å skape positive opplevel-
ser i naturen for grupper som har 
ekstra behov for tilrettelegging. 
Prosjektene er blant andre Ut på 
tur med TTF, Feriemoro-tilbudene, 
Klart det går og Alt håp er UTE. 
Alle prosjektene har til en viss 
grad vært rettet mot en spesifikk 
gruppe, slik som barn fra økon-
omisk vanskeligstilte hjem, folk 
med fysiske funksjonsnedsettelser 

og unge som har falt i mellom 
de eksisterende fritidstilbudene. 
Prosjektene Ut på tur med TTF 
og Aktiv løyperydding må særlig 
fremheves, siden de lenge har vært 
samarbeidsprosjekter med NAV, 
og det nye prosjektet kan sees som 
en videreføring av disse.  

NYE MULIGHETER 
Det nye samarbeidsprosjektet 
mellom TTF og NAV Telemark 
ble med midler fra Ekstrastiftelsen 
mulig å starte opp tidligere enn 
først antatt. Tanken med prosjek-
tet er kort sagt å ta jobbsøkende 
mennesker hvis tilværelse har blitt 
satt på vent med ut på tur. Med 
dette håper TTF å få folk ut i bev-
egelse, i frisk luft, og i et tempo 
som alle greier å henge med. Dette 
vil skape selvverd og motivasjon 
til en mer aktiv livsstil hos deltak-
erne, og forhåpentligvis hjelpe 
dem tilbake på arbeidsmarkedet. 
- Opplevelsen av å være i aktivitet 
er viktig for alle, men spesielt vik-
tig for personer som står utenfor 
arbeidslivet. Det å være til nytte 
og ha noe meningsfullt å gjøre 
samtidig som en deltar i et sosialt 

fellesskap forsvinner ofte når en 
ikke har et arbeid å gå til, uttrykte 
folkehelsekoordinator i Telemark 
fylkeskommune, Kjersti Ulriksen, 
da prosjektet ble presentert. - 
Forskning viser at en person som 
går fra å være lite aktiv til 
å være moderat eller 
veldig aktiv har store 
helsegevinster i 
form av redusert 
sykdom, økt 
livskvalitet og 
økt levealder.

Helt konkret 
skal TTF ut-
vikle og teste 
ulike turkon-
septer rettet mot 
jobbsøkere med 
det til felles at de 
rommer fysisk aktivitet 
ute og har fokus på det sosiale 
elementet. Likeså vil det være 
stort fokus på at turkonseptene 
etter hvert skal bli selvgående. 
Dette vil vi blant annet få til 
ved å la motiverte og relativt 
ressurssterke deltakere ta tur-
lederkurs hos TTF og etterpå ha 

arbeidspraksis som turledere i de 
nye turkonseptene. 

Det første nye konseptet som 
starter opp er løyperyddings-
grupper i Skien 27. april og i 

Drangedal kort tid etter. 
Gruppene skal bistå 

DNTs dugnads-
gjenger med 

vedlikehold 
av løypen-
ettet, med 
særlig fokus 
på bynære 
turområder 
og om-
råder nær 

barnehager 
og skoler. 

Både løypery-
ddingskonseptet 

og ordningen med 
jobbpraksis hos turistfore-

ningen er helt nytt, og prosjektet 
er således å regne som en nasjonal 
pilot som allerede fått nasjonal 
oppmerksomhet.

NY PROSJEKTSTILLING 
Med de nye midlene ble det mulig 
å opprette en prosjektlederstill-
ing – som undertegnede tiltrådte 
mandag 2. februar. Min rolle vil 
være primus motor i prosjektet 
og utvikle og starte opp de nye 
turkonseptene, samtidig som 
jeg skal koordinere samarbeidet 
mellom TTF, NAV, kommune 
fylkeskommune og de frivillige 
organisasjonene. Nettopp det å 
samarbeide med frivilligheten 
uansett om det er dugnadsgjenger 
eller eksisterende turgrupper 
ser jeg som en av mine fremste 
oppgaver.
I tillegg til å starte opp nye 
turkonsepter, og koordinere 
samarbeid, blir det også min 
jobb å sørge for at turkonseptene 
evalueres. Resultatene derav, og 
erfaringer fra tidligere prosjekter, 
skal synliggjøres for DNT nasjon-
alt, samt andre som kan ha nytte 
av dem. Sist men ikke minst skal 

jeg være koordinator for Ut på tur 
med TTF turgruppen, siden pros-
jektet som tidligere nevnt opprin-
nelig kommer fra denne gruppe. 

FREMDRIFT FOR PROSJEKTET 
Siden jeg tiltrådte stillingen min 
har jeg prioritert å få designet 
løyperyddingskonseptene og få 
lagt til rette for oppstart av dem 
i april. Jeg har blant annet fått 
tegnet samarbeidsavtale med Skien 
kommune, og etablert et godt sa-
marbeide med NAV på flere nivå, 
og dugnadsgjengene i Telemark og 
Drangedal turistforeninger. I dette 
arbeidet har jeg bare møt velvilje 
og engasjement for prosjektet, 
hvilket har været svært motiver-
ende. 

Planen for resten av 2015 blir å 
få de to løyperyddingsgruppene 
skikkelig opp å gå, og få vervet 
turledere blant deltakerne som 
kan lede gruppene når jeg ikke 
selv har mulighet. Samtidig ønsker 
jeg at forskningsprosjektet skal 
ligge klart i løpet av forsommeren, 
slik at datainnsamlingen forhåpen-
tlig begynne i høst og jeg dermed 
kan ta med resultater derifra i den 
rapport over prosjektet som jeg 
skal skrive sist på året. Sist men 
ikke minst, skal jeg søke midler til 
å finansiere prosjektet i 2016 og 
17.  På bakgrunn av erfaringene 
fra 2015, håper vi i 2016 å kunne 
starte opp liknende grupper andre 
plasser i Telemark i samarbeid 
med lokale NAV-avdelinger og 
lokale turlag. I 2017 vil vi i tillegg 
til å opprettholde driften av de nye 
gruppene ha fokus på å oppsum-
mere og presentere erfaringene fra 
de første to årene.
 
Jeg har med andre nok å gjøre i 
den kommende tid. I skrivende 
stund er det en uke til oppstart 
med løyperyddingsgruppen i Skien 
og det kribler i fingrene etter fak-
tisk å komme ut på tur og få noen 
praktiske erfaringer med det nye 
konseptet. Dette blir bra! 

FRA INAKTIVITET TIL UTE-AKTIVITET
- SAMARBEID MELLOM TTF OG NAV

Oppstart av pilotprosjektet. Fra venstre daglig leder i TTF, Jon Atle Holmberg, løypekoordinator i TTF, Åsmund Myhre, 
ordfører i Skien kommune Hedda Foss Five, deltager, turleder fra TTF.

Søren jobber i tillegg med aktiviteter for ungdom gjennom Alt håp er UTE.

Fra Ut på tur med TTF til Hvitsteinstjern.

Prosjektet er 
et viktig bidrag til 

folkehelsen og et godt 
eksempel på verdien av at 

frivillige og offentlige 
organisasjoner spiller 

på samme lag! 

Kjersti Ulriksen, 
folkehelsekoordinator, 

Telemark 
fylkeskommune. 

”
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MOGEN TURISTHYTTE 
– EN PRAKTFULL PERLE INNERST I MØSVATN
Mogen ligger praktfullt til innerst ved vestenden av Møsvatn. 
Båten M/B Fjellvåken II tar deg nesten helt frem til døra.

   ÅPNINGSTIDER
   Sommer 2015: 20. juni-6. september
   Betjeningsgrad: Betjent
   Antall sengeplasser: 48

BOOKING OG INFORMASJON 
Send en e-post til mogen@turistforeningen.no, eller  
ring 971 51 530.

KALHOVD TURISTHYTTE 
– PORTEN TIL VIDDA
Kalhovd ligger vakkert til ved Kalhovdfjorden sørøst på 
Hardangervidda, og er en naturlig inngangsport til vidda 
med bilvei helt frem i sommersesongen.

 
  ÅPNINGSTIDER (BETJENT)
   Sommer 2015: 19. juni -27. september
   Betjeningsgrad: Betjent • Antall sengeplasser: 90
   ÅPNINGSTIDER (UBETJENT)
   Utenom den betjente sesongen
   Antall sengeplasser: 9 sengeplasser + ekstra madrasser

BOOKING OG INFORMASJON
Send en e-post til kalhovd@turistforeningen.no, eller 
ring 35 09 05 10.

GAUSTATOPPEN TURISTHYTTE 
- PÅ TOPPEN AV TELEMARK 
«Turisthytta oppunder himmelbrynet» ligger nesten helt på 
toppen av Gaustatoppen (1883 moh.).

   ÅPNINGSTIDER
   Sommer 2015: 20. juni -11. oktober.
   Betjeningsgrad: Enkel servering kl. 10.00-18.00. 
   Overnatting må bookes på forhånd.

BOOKING OG INFORMASJON
Send en e-post til gaustatoppen@turistforeningen.no, eller 
ring 971 33 309. Les mer om jentene på Gaustatoppen på 
side 39.

VELKOMMEN TIL VÅRE BETJENTE HYTTER!

6 ÅR OG HYTTESAMLER!

Turistforeningshytter er kjent for sin uformelle og koselige stemning. På våre tre betjente hytter ønsker trivelig vertskap deg velkommen!

Er det utfordrende å få barna ut på tur, kan hyttesamling 
være en morsom og aktiv hobby både for barn og voksne!

Det er mange fine hytter å velge 
blant i fylket vårt. Mange om-
råder er tilgjengelig og barneven-
nlig. Det er stor mulighet til å 
treffe andre turglade barne-
familier, og dette er 
alltid til begeis-
tring og glede for 
de minste!  

Siver på 6 år har 
sammen med fami-
lien startet å samle på 
turisthytter, og syns dette er 
veldig morsomt. Det mest spen-
nende er å komme til en hytte for 
første gang. Da skal soveplassen 
pekes ut så fort som mulig. –På 
hytter liker jeg best å sove øverst 
i køyesenga, forteller Siver. Blant 
favorittene er Sørmyrseter og 
Darrebu. – På Sørmyrseter kan 
jeg leke ute på sommeren, og ved 
Darrebu er det kjempegøy å ake 
med akebrett. 

NYE HYTTER SKAL OPPDAGES
Til sommeren blir det kanoekspe-
disjon på Mykle, før turen går opp 
til Solumhytta. - Etter hytteturen 

skal vi overnatte på en øy, og så 
padler vi tilbake, sier Siver. Plan-
leggingen er en viktig del av turen. 
Kart må studeres - hvor ligger 
hytta og hvilken rute skal følges? 

Å la barna være med på 
prosessen fra planleg-

ging til gjennomføring 
bygger opp motivas-
jon til turen. Per i dag 
har Siver samlet 16 

ulike hytter. Denne som-
meren er planen å besøke 

Helberghytta på Hardangervidda. 
Dette er en selvbetjent hytte med 
overkommelig gåavstand fra 
Gvepseborg for de små.

DNTS GULLNØKKEL
På www.DNT.no/Hyttesamler er 
det liste over alle turisthyttene, 
og ofte er det motiverende å se 
hyttene bli krysset av lista. Når en 
runder hundre hyttebesøk får hyt-
tejegeren standardnøkkel til alle 
ubetjente og selvbetjente hyttene i 
gull. Det er noe å jakte etter!

GOD TUR OG LYKKE TIL 
MED HYTTEJAKT!
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I hele åtte år har Kjersti Wøllo og 
Petter Martinsen drevet Mogen, 
og sommeren 2014 ble de beløn-
net med prisen for Norges beste 
mathytte. Nå tar de farvel med 
hytta og starter som vertskap på 
Kalhovd Turisthytte.
 - Kalhovd er et fantastisk flott 
sted med unike muligheter, flott 
sykkelterreng og innfallsport for 
vandrere til resten av vidda, sier 
Kjersti og Petter. De vil ta med seg 

matfokuset fra Mogen. - All mat 
skal lages fra bunnen av og vi vil 
bruke lokale råvarer så langt det 
lar seg gjøre, sier det nye vertska-
pet på Kalhovd. 

Det er vemodig å ta farvel med 
fjellbygda Møsstrond og Mogen, 
men de påpeker at nye og gamle 
gjester kan glede seg til å møte 
Marthe og Kyle.
Marthe Isaksen har i nesten fire 

år jobbet i administrasjonen i 
Telemark Turistforening og er 
«klar for å reise ut i felten». Kyle 
O`Donoghue fra Sør-Afrika har et 
eget filmproduksjonsselskap med 
spesialisering på å lage film fra eks-
pedisjoner til Antarktis og Arktis. 

- Vi kommer til å videreføre mye 
av matkonseptet på Mogen, sier 
Marthe og Kyle. - I tillegg har 
området mange spennende ukjente 
historier som vi blir fascinert av. 
Vi gleder oss til å kunne servere 
både gode historier og gode 
matopplevelser, sier det nye vert-
skapet på Mogen.

Velkommen til fjells!

DINE HYTTER
I fjor ble Rabothytta under 
Okstindan kåret til Den 
Norske Turistforenings 
(DNT) offisielle hytte num-
mer 500, og glir dermed inn 
i rekken av DNT-hytter på 
fjellet, i skogen og langs 
kysten over hele landet. 
Medlemmer i DNT får 
rabatt på alle turistforen-
ingshytter over hele landet, 
mens barn og ungdom har 
ekstra gode rabattord-
ninger.

HVEM KAN BRUKE HYTTENE?
Alle kan bruke DNTs hytter. 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.

NÅR ER HYTTENE ÅPNE?
De fleste selv- og ubetjente hyttene er 
helårsåpne, med enkelte unntak.

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 
www.DNT.no. For utleiehyttene gjelder 
egne priser. 

På UT.no kan du lese om og se bilder av 
hver enkelt hytte.

Denne sommeren blir det driverskifte på både Kalhovd og 
Mogen Turisthytter. Mogen Turisthytte ligger praktfullt 
til innerst ved vestenden av Møsvatn og er en av viddas 
eldste turisthytter. Kalhovd har familievennlige omgivels-
er med turløyper for en hver smak. 

HUND PÅ HYTTENE

• Mogen har to hunderom 

• Kalhovd har flere 
  hunderom med hundebur

• På Gaustatoppen må en
  ved besøk ha hunden i 
  ytterste gang

MULE VARDE

SILDEVIKA

Foto:
Morten Valle 
Pettersen

NYTT VERTSKAP PÅ MOGEN OG KALHOVD 

Telemark Turistforening 
drifter flere hytter, fra 
betjente hytter på 
Hardangervidda, 
kystledhytter i 
skjærgården, skogshytter
i villmarka til bynære 
gapahuker.

SILDEVIKA 
Kystledhytte i Porsgrunns 
skjærgård. Idyllisk sted 
som egner seg for familier, 
skoleklasser og større grupper. Les 
mer om Sildevika på side 43.
Åpningstider
Sommer 2015:  
11. april - 20. september 
Betjeningsgrad: Ubetjent
Antall sengeplasser: 10 sengeplas-
ser + 3 ekstra madrasser
Forhåndsbestilles hos TTF.

MULE VARDE
Historisk kystledhytte 
ved Eidangerfjorden. 
Med skogsområde,  
to små badestrender og en rekke 
fiskeplasser.
Åpningstider

Sommer 2015:  
13. mai – 13. september
Betjeningsgrad: Ubetjent
Antall sengeplasser: 6 sengeplasser
Forhåndsbestilles hos TTF.

SKIEN TURLAG har flere 
ubetjente turisthytter, Flekker-
hytta og Fugleleiken på Svanstul, 
og Sommerseter og Solumhytta i 
Luksefjell. Løypenettet er perfekt 
til hytte til hytte-tur, med relativt 
korte dagsetapper mellom Fugle-
leiken, Sommerseter og Solum. 
For de som ønsker en lengre tur er 
det merkede stier mot Kongsberg 
og Omegns turistforenings hytte 
i Skrimområdet (Sørmyrseter) og 
til Sveinsbu ved Ravalsjøen. Fra 
Sveinsbu har turistforeningen 
en merket stinett mot Meheia, 
Blefjell og videre til Hardanger-
vidda, så det er muligheter for 
langtur.

SOMMERSETER 
UTLEIEHYTTE
Ubetjent hytte i ypperlig 
turterreng i Luksefjell sør 
for Eiangen. Det følger med båt.
Åpen hele året.
Betjeningsgrad: Ubetjent
Antall sengeplasser: 5 sengeplasser

Forhåndsbestilling hos TTF.

SOMMERSETER (STALLEN)
Åpen hele året med DNT-nøkkel.
Betjeningsgrad: Ubetjent
Antall sengeplasser: 7

FUGLELEIKEN
Flott hytte plassert i nor-
denden av Svanstulvannet 
i Sauheradfjella. Ligger inntil en 
svært populær skiløype i Skien 
kommune.
Åpen hele året med DNT-nøkkel.
Betjeningsgrad: Ubetjent
Antall sengeplasser: 7

SOLUMHYTTA
Gammel buplass med 
utsyn mot Økter. Ukjent 
perle i Luksefjell.
Åpen hele året med DNT-nøkkel.
Betjeningsgrad: Ubetjent
Antall sengeplasser: 8 
 
HYTTESTYRE ØNSKES! Skien 
Turlag søker personer som kan 
sitte i et hyttestyre med ansvar for 
tilsyn av Solumhytta. Noe for deg 
eller noen du kjenner?  
Kontakt Torbjørn Gurholt på 
telefon 952 80 091.

FLEKKERHYTTA
Lett tilgjengelig hytte på 
Svanstul. Barnevennlig 
med bilvei helt inn. Les 
mer om hytta på side 43.
Åpen hele året.
Betjeningsgrad: Ubetjent
Antall sengeplasser: 6
Forhåndsbestilling hos TTF.

BLÅFJELLHUKEN
Gapahuk på toppen av 
Blåfjell i Skiens østmark - 
ypperlig for dagsbesøk. 
Blåfjell er en av årets Ti-Toppere.
Åpen hele året.
Ulåst. 

SILJUKNATTHYTTA
Stikk-innom hytte i 
Skiens vestmark. 
Åpen hele året.
Ulåst.

GAUTEFALL TURLAG 
DRIFTER en gapahuk og ei 
grillhytte langs Heigei tilløypa på 
Gautefallheia. 

TJENNHUKEN
Våren 2013 åpnet den 
nye solide lafta gapahuken 
ved “Dei store tjennane”, fire 

kilometer nord for Gautefall. 
Åpen hele året.

TRONGEBU
Fint plassert grillhytte 
på svaberga ved Heigeit-
illøypa. Utsikt til Nissedal 
og fjellene rundt.
Åpen hele året.

VENELIBU
Kviteseid Turlag drifter 
en rastebu/nødbu i Vene-
li turområde. 
Åpen hele året.

Betjente hytter har vertskap i sesongen som 
sørger for at du får mat og sengeplass på 2, 
3-eller flersengsrom. 

Selvbetjente hytter har mat som middagsher-
metikk, knekkebrød, havregryn, pålegg, te, 
kaffe m.m. (altså ikke ferskvarer), og gjestene 
lager maten selv. På selvbetjente hytter må du 
ha med deg lakenpose, 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.

DET FINNES TRE TYPER 
TURISTHYTTER I DNT-SYSTEMET:

VENELIBU

Fra venstre: Petter, Kjersti, Marthe og Kyle.
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i hjertet av Bø

GULLBRING

BØ HOTELL

KOMMUNEHUSET
SKOGENKVARTALET

SALGET ER I GANG!

For mer informasjon:  
Hanne Eriksen Davik,  
Eiendomsmegler MNEF,  
90 54 56 09, hed@pbbl.no 

18 MODERNE LEILIGHETER I SENTRUM  
FRA BRA 53 TIL 106 KVADRATMETER 
INNSKUDD FRA KRONER 1 254 000 

www.volkswagen.no

Nye Golf Alltrack med DSG automatgir og 4MOTION.
Gjør deg klar for gode og sporty kjøreopplevelser i nye Golf Alltrack – med kombinasjonen av det sømløse automatgiret 
DSG og firehjulstrekksystemet 4MOTION. Golf Alltrack byr også på økt bakkeklaring, røffe stylingdetaljer og alle 
innovasjonene du kjenner fra ”vanlig” Golf. Golf Alltrack får du fra 386.500,-**. Velkommen til oss.

*Leasing 36 mnd / 45 000km. Forskuddsleie 50 000,-. Rente 1,99% ( flytrende ). Pris pr mnd : 3163,- inkl.mva. Etableringsgebyr : 5238,- inkl.mva. Termingebyr : 106,- Totale leiekostnader pr.mnd : 4658,- inkl.mva. ** Prisene gjelder bil ferdig levert  
fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildede modeller kan ha utstyr utover standard. Drivstofforbruk blandet kjøring:  4,9-6,6 l/100km. CO2-utslipp: 127-158 g/km. Med forbehold om trykkfeil.

PASSAT

Nye Volkswagen Passat

ÅRETS BIL 2015

Velkommen til prøvekjøring!

Nye Volkswagen Passat. Årets Bil 2015.

Fra kr 355.500,-

Europas motorjournalister er enige.

58 eksperter, 22 land, en vinner: Europas ledende biljournalister har med overveldende margin  
valgt nye Passat til Årets Bil 2015. Noen av grunnene til valget er lette å se – andre vil du oppleve  
første gang du setter deg bak rattet. Velkommen til prøvekjøring 
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

www.volkswagen.no

Nye Volkswagen Passat. Årets Bil 2015.

Fra kr 355.500,-

Europas motorjournalister er enige.

58 eksperter, 22 land, en vinner: Europas ledende biljournalister har med overveldende margin  
valgt nye Passat til Årets Bil 2015. Noen av grunnene til valget er lette å se – andre vil du oppleve  
første gang du setter deg bak rattet. Velkommen til prøvekjøring 
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

www.volkswagen.no

Nye Volkswagen Passat. Årets Bil 2015.

Fra kr 355.500,-

Europas motorjournalister er enige.

58 eksperter, 22 land, en vinner: Europas ledende biljournalister har med overveldende margin  
valgt nye Passat til Årets Bil 2015. Noen av grunnene til valget er lette å se – andre vil du oppleve  
første gang du setter deg bak rattet. Velkommen til prøvekjøring 
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

www.volkswagen.no

• Front Assist med City 
   nødbremsfunksjon 
• Cruise control 
• Parkeringssensorer 
   foran og bak 
• LED hovedlys foran 
   med LED kjørelys 
• DAB+ digitalt radiomottak 
• Handsfree Bluetooth® 
• Tåkelys foran 

• Knekollisjonspute på førersiden 
• Automatisk avblendbart og 
   el.innklappbare sidespeil
• Sportkomfortseter 
• Multifunksjonsratt i skinn 
• Klimaanlegg og 
   kontrollpanel bak 
• Composition Media 
   CD/radio med minnekortleser 
   og 6,5” skjerm 

• Nøkkelfri start «Keyless Go» 
• Sideairbags også for baksetene 
• Takreling i sort 
• 17” lettmetallfelger 
   med 215/60-17 dekk 
• Reservehjul 
• Fjernbetjent parkeringsvarmer 
• Svingbart hengerfeste

Tilbudet gjelder på et begrenset antall biler i mars.

Passat Comfortline 120 TDI stv.

Kampanjepris: kun 349.900,-
Kundebesparelse 34.200,-

TILBUDENE GJELDER I PERIODEN 01.09 - 29.11.2014

• Golf 
• Golf stv 
• Polo

1.99%*

Kampanjerente
• UP 
• Touran  
• Passat Alltrack

Priseks. ForbrukerLeie 1,99% rente

Volkswagen Passat Alltrack Exclusive 
177 TDI 4MOTION DSG automatgir

fra kr 3.990,-*

pr. mnd inkl. mva 
Engangsleie kr 60.000,-. Leieavtale 3år/45000 km. Etableringsgebyr kr 5.238,- 
og termingebyr kr 107,- kommer i tilllegg. Gjennomsnittlig årsleie kr 70.886,-. 

* Gjelder kjøp av ny Passat frem til 29.11.14. Alle priser er inkl. mva. 

Volkswagenforhandlerne
Skien Bil og Grenland Auto

Telemarksveien 61 - 3734 Skien
Tlf: 24 03 55 55 • www.skien-bil.no

Skien Bil AS

Grenland Auto AS
Langmyrvn. 1 - Vallermyrene • 3917 Porsgrunn
Tlf: 24 03 55 00 • www.grenland-auto.no

3.163,-
Leasing pr.mnd:

*
Inkl. 
mva
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Fjellvåken II har byttet ut de 
gamle motorene og satt inn nye 
moderne motorer, noe som fører 
til at reisetiden blir kortere og 
utslipp og drivstofforbruket blir 
redusert. Ved ankomst er det 
er liten spasertur inn til Mogen 

Turisthytte som ligger idyllisk til 
ved enden av Møsvatn der Kvenna 
har sitt utløp. Her kan du få 
deilig mat og forfriskninger i en 
avslappet atmosfære. Dette er en 
av landets eldste turisthytter med 
lange tradisjoner som innfallsport 

til den praktfulle vidda. Mogen 
er og en ålreit base for flotte turer 
i området. Det er opparbeidet en 
liten turvei med informasjon om 
de gamle bosetningene. Du har 
god tid til å rusle langs stien, som 
også er godt egnet for deg med 
småsko.

M/B Fjellvåken II og 
Mogen Turisthytte er to 
særegne produkter som 
du ikke finner maken til.

For øvrig er det mange gode grun-
ner til å besøke Vinje og Rauland. 
Se www.visitrauland.no. Mjonøy 
og Vinje gardsmat langs E-134 

er også to flotte severdigheter. 
Lenger vest finner du Haukeliseter 
Turisthytte som også er utgang-
spunkt for fotturer på Hardanger-
vidda. Det er heller ikke langt fra 
Tinn Kommune med Rjukan som 
sentrum i kommunen, her finnes 
mange severdigheter og der Kamp-
en om Tungtvannet ble kjempet.
Du kan gå sabotørstien og høre 
med spenning på hva guiden kan 
fortelle. Industriarbeidermuseet på 
Vemork er da rette sted å besøke. 
Møsvann, der Fjellvåken II seiler, 
er en del av den historien.  
Se www.visitrjukan.no.

Nytt av året er satsing på busskorre-
spondanse både til Rjukan/Notod-

den og Oslo. Samt til Åmot med 
forbindelse til Haugesund/Bergen og 
Oslo/Tønsberg og Kristiansand. 

FJELLVÅKEN PÅ MØSVATN
Har du et ønske om å oppleve Hardangervidda i ”småsko” 
- fri for sekk og telt som lekker? Det er mulig! Ta turen 
over Møsvatn med Fjellvåken II og reis inn i en nærmest 
uberørt natur. Underveis er det fantastiske naturopplev-
elser og mange gode fotomotiv. Er du heldig kan du se 
reinsdyr svømme over fjorden eller kongeørnen som flyr 
og speider. I tillegg er du garantert vakre fjellformasjoner 
som kan minne om trange vestlandsfjorder. Underveis får 
du høre litt om stedets historie, som går tilbake til jernal-
deren og svartedauen.

Mogen Turisthytte.Foto: VisitRauland.

Bjørn Gudmund Larsen er daglig leder av Fjellvåken AS.

Fjellvåken. Foto: Ottar Kaasa.

RUTETIDER 2015
I sesongen 20. juni til 27. sep-
tember går Fjellvåken hver dag. 
Første avreisetid fra Skinnarbu 
er kl. 10.00 om morgenen og 
siste avgang fra Mogen kl. 
14.45. Med utvidede tider fred-
ag og søndag.
 
Forhåndskjøp billett på www.
fjellvaaken.no, eller e-post til 
info@fjellvaaken.no.

For mer info se 
www.fjellvaaken.no.  
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Tekst: Mariken Kjøhl, 
Fylkeskoordinator hos Forum og 
Friluftsliv (FNF) i Telemark. 

Ja, vi elsker Telemark. Vårt eget 
«Norge i miniatyr». Fylket med 
majestetiske Gaustatoppen og 
viddelandskap på Hardangervid-
da, glattskurte svaberg og unik 
kystkultur, gammelskog med 
sjeldne arter, hvitveisenger og ku-
lesteinsstrender på isbremorenen 
Jomfruland og Telemarkskanalen 
som snor seg fra Hjellevannet i 
Skien til Dalen innerst i Bandak. 
Telemarksfolket med bunad, friske 
og blide seterjenter med røde kinn 
og staute bondesønner som er 
født med ski på beina. Det er lett 
å bli nasjonalromantiske når vi 
skal fortelle utenforstående om 
Telemark, men hvordan står det 
egentlig til med den flotte naturen 
og våre friluftsområder?

Den viktige 
hundremeterskogen
Viktige natur- og friluftsområder 
i Telemark er så mye mer enn de 
store reiselivsattraksjonene. Som 
barn var det viktigste naturområ-
det i min verden en liten skogfl-
ekk bare få fotspor fra huset jeg 
vokste opp i på Herøya. Min egen 
lille hundremeterskog. Der fant 
vi akkurat nok buskas til å finne 

perfekte gjemmesteder når vi lekte 
gjemsel. Der kunne vi studere dag-
sommerfuglenes vakre vinger og 
løpe fra oss den energien vi trengte 
for å bli klare til leggetid etter den 
faste barne-tv timen klokka seks. 
I denne hundremeterskogen lærte 
jeg å bli glad i naturen.

Turstier og arter forsvinner
Vi har alle hatt vår egen hun-
dremeterskog, og disse områdene 
er like viktig å ta vare på som de 
sjeldne naturområdene der trærne 
får vi bli så gamle at de kan bli 
hjem til et mangfold av insek-
tarter, kalkrike furuskoger med 
sjeldne orkideer og nasjonalparker 
i høgfjellet med stor nok plass til 
villrein og fjellrev. Mange av disse 
hundremeterskogene og sjeldne 
naturområdene finnes dessverre 
ikke lengre. Mange har opplevd 
at skogen de vokste opp i har blitt 
erstattet av kjøpesentre, veier eller 
boligfelt. Store hakkespett-trær 
felles, tiurleiker forsvinner, arter 
presses ut av sine leveområder 
og turstier blir borte. Byene og 
næringsområdene blir større og vi 
trenger mer plass, men til hvilken 
pris?

Samarbeid som nytter
Vi i FNF Telemark jobber både for 
den sjeldne naturen der de mest 

kresne artene lever og vi jobber 
for å ta vare på de små skogflek-
kene i bynære strøk som er viktige 
rekreasjonsområder og oppvek-
stområder for barn og unge. Et 
aktivt friluftsliv gir oss bedre 
folkehelse og gode naturopplevel-
ser som varer livet ut. Mennesker 
som blir glade i naturen vil også 
ha større forutsetninger senere til 
å ta vare på naturen og kjempe for 
den når den utsettes for press, som 
da vi tidligere i år kjempet for by-
marka i Porsgrunn som ble truet 
av boligutbygging og steinbrudd. I 
siste sekund ombestemte politik-
erne i Porsgrunn seg etter massivt 
press fra natur- og friluftsorgan-
isasjonene, og fikk på plass et 
forslag om å få til en markagrense. 
Nå jobber vi i FNF Telemark 
blant annet med å bevare den 
sjeldne plantefloraen og fuglelivet 
i Kragerø, der en utvidelse av et 
steinbrudd kan trenge seg inn i 
disse områdene. Her vokser blant 
annet den sterkt truede orkideen 
rød skogfrue som er vernet etter 
naturmangfoldloven.

I jobben min som fylkeskoordina-
tor for FNF Telemark møter jeg 
hver dag mennesker som bruker 
sin verdifulle fritid til å følge 
med på naturtilstanden i fylket, 
til å merke og restaurere turstier 
i nærområdet. Mennesker som 
bruker fritiden sin til å lære opp 
unge mennesker til å bli trygge og 
naturvante friluftsfolk. De engas-
jerer seg i samfunnsdebatten og 

Tirsdag 13.januar var den off-
isielle åpningen av Friluftslivets År 
i Norge. Dette ble markert med 
åpningsarrangementer over hele 
landet. Telemark Turistforening 
bidro med fakkeltog over hele 
Telemark, og enkelte sov ute under 
åpen himmel denne natta. I Skien 
fritidspark sov blant annet ordfører 
Hedda Foss Five og barna hennes 
ute i lavvo sammen med speiderne 
for å markere åpningen av året og 
politikere møtte opp for å snakke 
om friluftspolitikk rundt bålet. 
Ordføreren i Skien kunne fortelle at 
det var hennes første overnatting ute 
på vinterstid. 

#Nattinaturen året rundt
Etter denne markeringen har flere 
valgt å sove ute året rundt. På Face-
book-siden #nattinaturen deler folk 
fra hele landet bilder av sine overnat-
tinger og naturopplevelser ute. Sam-
men inspirerer vi hverandre til å drive 
med mer friluftsliv gjennom hele året. 
Friluftsliv for alle
Hovedsatsningen i Friluftslivets År 
er barn, unge og barnefamilier. Der-
for blir satsningen på de tilgjengelige 
friluftsområdene i nærheten av der 

folk bor viktig. Natur- og friluft-
sorganisasjonene oppfordres til å 
tilrettelegge for nærterskel-aktivi-
teter som er enkle å gjennomføre. 
Grenland Friluftsråd har utformet 
turbrosjyren «Naturlos» som er en 
oversikt over gratis turer i 2015 
arrangert av de frivillige organisas-
jonene i kommunene Skien, Pors-
grunn og Drangedal. Naturlosene 
skal ta deg med til kjente og ukjente 
steder i nærområdet og fortelle om 
natur og kultur. 
Telemark Turist-
forening har også 
et flott turprogram 
med turer over 
hele fylket som 

er tilrettelagt for de som ønsker en 
tøff fjelltur eller en rusletur i sitt 
nærmiljø. Her finnes det tilbud 
for unge, voksne og gamle; blant 
annet trilleturer med barna, egne 
turer tilrettelagt for mennesker med 
funksjonsnedsettelser og opplæring-
skurs i kart- og kompass. 

SAMMEN FOR NATUREN OG FRILUFTSLIVET

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015
Visste du at 2015 er Friluftslivets År? Målet er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og få 
flere til å ta i bruk de fantastiske friluftsmulighe tene vi har. Nå er det din tur!

I Telemark samarbeider botanikere, turfolk, jegere, fisk-
ere, speidere, orienteringsløpere, 4Here, naturvernere 
og rovfuglelskere om å ta vare på de viktigste natur- og 
friluftsområdene i fylket. Det lønner seg.

FNF-koordinator Mariken Kjøhl. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Illustrasjon FÅ 2015. 
Foto: Martin Hauge-Nilsen.
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får politikerne til å tenke mer på 
natur og friluftsliv i sin samfunns-
planlegging. 

Sammen utgjør vi en solid 
kunnskapsbank som kan brukes 
til å påvirke i enkeltsaker. Det kan 
handle om den viktige hundrem-
etersskogen, om den offentlige 
stranda, om en sjelden art som 
står på randen av utryddelse, 
den gamle hule eika som huser 
tusenvis av småkryp, den sprud-
lende lakseelva eller et verdifullt 

kulturlandskap. Verdier det ikke 
alltid er så lett å sette en prislapp 
på sammenlignet med boliger og 
næringsfelt, veier og kraftlinjer.  
Områder det er verdt å ta vare på 
for at barn nå og i framtida skal få 
leke fritt i nærheten av sitt hjem-
sted, der skoleklassene fortsatt 
får besøke gapahuken 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.

FRILUFTSLIVETS  
UKE I TELEMARK
Natur- og friluftsorganisasjonene i 
Telemark ønsker også i år å arrang-
ere Friluftslivets Uke fra og med den 
første helga i september i 2015. Vi 
vil da tilby et variert program for å 
vise frem aktiviteten i de ulike or-
ganisasjonene. I år som i fjor ønsker 
vi også å tilby et inspirasjonssemi-
nar om friluftsliv i samarbeid med 
Høgskolen i Telemark. Mer infor-
masjon om dette vil dere snart finne 
på nettsiden til FNF Telemark.

NÅ ER DET DIN TUR
Bruk mulighetene du finner hos 
de frivillige organisasjonene, eller 
bruk året til å sette deg et friluft-
mål. Kanskje du for første gang 
kommer til å sove under åpen 
himmel, lære deg å pakke tursekk 
eller bruke kart- og kompass, gå 
en topptur i nærheten av der du 
bor, finne et stille fiskevann eller ta 
med barna på sin første kanotur? 
Uansett hva du finner på så ønsker 
vi deg og dine et godt Friluftslivets 
År!

Les mer om Friluftslivets år på 
deres offisielle side: 
www.friluftslivetsar.no.

TURTIPS FRA MARIKEN!
Fuglekikking på Jomfruland, 
Frierstien i Porsgrunn, topptur 
til Gygrestolen i Bø og kanotur i 
Herrevassdraget. 2015 er Frilufts-
livets År!

Sammen er vi sterkere!

SAMMEN FOR NATUREN OG FRILUFTSLIVET FNF TELEMARK
FNF Telemark er et samarbeidsnettverk mellom 
natur- og friluftslivsorganisasjoner i Telemark fylke. 

• FNF Telemark består av følgende natur- og 
  friluftsorganisasjoner:

• Telemark Turistforening
• NJFF Telemark
• 4H Telemark
• Naturvernforbundet i Telemark
• Grenland Krets, speiderne
• Telemark Orienteringskrets
• Telemark Botaniske Forening
• Rovfuglgruppa i Telemark
• Porsgrunn og Omegns Turistforening

Daglig leder ved Grenland Friluftsråd, Bjørnar Løkstad, 
viser stolt frem Naturlosbrosjyra.

FNF-koordinator Mariken er opptatt av at vi tar vare på 
naturen.

Kontakt oss: 
Fylkeskoordinator Mariken Kjøhl
E-post: telemark@fnf-nett.no
Telefon: 97147245
Hjemmeside: 
www.fnf-nett.no/telemark

©
 2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)

canamoffroad.com

Jo tøffere  forhold, jo bedre . Outlander 

6x6 setter en ny standard ved å nå 

tidligere uframkommelige steder.

 ATV TRAKTOR  
GODKJENT FOR VEI  

TRETRINNS SERVOSTYRING
EKSTRA LAVT L-GIR

WARN VINSJ

107.920,-Fra *

134.900,- inkl. mva.

NY!

*Pris er på standardmodell og er 
ekskl. mva og klargjøringskostnader.

O
LANDBRUKSPAKKE

UTLANDER™ 6X6 1000 XT T3 

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

• ATV
• Gressklippere
• Tilhengere
• Snøfresere
• Snøscootere

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

• ATV
• Gressklippere
• Tilhengere
• Snøfresere
• Snøscootere

STRØMAGGREGATER 
TIL ETHVERT BEHOV!

STRØM-
AGGREGATER

FRA 
KR 6.980,-

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

Honda EU 10i

Honda EU 30is

Honda EU 20i

Honda EU 30i-G

Honda EU 4500 CXS - Honda EU 5500 CX

TURTIPS!
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Sommeren 2014 var rundt 40 
innvandrere med til toppen under 
selveste Gaustadagen, og i år skal 
suksessen gjentas. Dette er en  
stor opplevelse for mange  
- og ikke minst en stor prestasjon 
å gå den lange veien, stein på 
stein, til toppen. 

I sommer vil gjengen gå sammen 
med en Til Topps-gruppe fra 
Kongsberg. Til Topps Telemark 
ser veldig fram til samarbeid på 
tvers av fylker. 

Bli med oss til Telemarks høyeste 
fjell i juni – og en ny dag fylt 
med opplevelser og utfordring, 
mestring og glede!

Gratis buss: 
Det blir satt opp buss fra Skien 
kl.07.00 og fra Notodden 
kl.08.00. 

Påmelding: 
Gruppevis til Telemark Turist-
forening innen mandag 1. juni på 
telefon 35 53 25 55 eller e-post 
telemark@turistforeningen.no 

Se mer informasjon på våre 
nettsider www.telemarkturist-
forening.no

Søndag 14. juni blir det 
igjen tur til Gaustatoppen 
med Til Topps Telemark.

TIL TOPPS TELEMARK
Til Topps Telemark er et 
integreringsprosjekt som vil 
gi innvandrere og nordmenn 
en helsefremmende hverdag 
 gjennom friluftsliv. Tilbudet 
har eksistert siden mai 2014, 
og er et samarbeid mellom 
Telemark Turistforening og 
Røde Kors Telemark. 

I tillegg til turen til Gausta
toppen legges det til rette for 
korte turer og aktiviteter i 
nærmiljøet. Fra 9. april starter 
gruppa opp med toppturer i 
bynære områder fra Skien.

TURTIPS!

GAUSTADAGEN 2015 
laurdag 15. august

I alle åra Gaustadagen er blitt arrangert har 
den tradisjonsrike naturstigen frå Stavsro til 
toppen vore eit fast og viktig element. Og 
naturstig blir det også i år, som ein tradis
jonsberar frå den tidlegare Gaustamarsjen.

Årets kulturelle trekkplaster blir feiring av 
Musikkforeningen Suonis 120 års jubileum, 
hvor korpset holder konsert med 60 mann i 
full mundur på selve toppen. 

Telemark Turistforenings målsetjing om å få 
folk ut gjennom  dørene og inn i naturen for 
å skape turglede og fellesskap skal kulimi
nere på Gaustadagen. Naturelementa skal 
forsterke den kulturopplevinga vi ønsker å 
gje turfolket gjennom eit arrangement på 
toppen.

VEL MØTT!

I år er Gaustadagen Telemark 
Turistforenings hovudarrangement 
i Friluftslivets År. Turfolket som 
kjem til topps for å vera med på 
ein hyllest til Gaustatoppen denne 
dagen, vil oppleve eit nytt og ann-
leis kulturprogram i harmoni med 
fjellets mektige naturelement.

TURTIPS!

Gaustadagen 2014. Foto: Trond Stegarud.

På vei til toppen. Foto: Stine Brekka Skoland.
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Tor Nicolaysen, turistvert på Rju-
kan Fjellstue, forteller hvor moro 
han syns det er at filmatiseringen av 
denne historien nok en gang setter 
Telemark på kartet, både nasjonalt 
og internasjonalt.

- Vi syns dette er veldig spennende 
og håper dette skal gi økt pågang 
hos oss. Allerede har flere skole-
klasser meldt sin interesse både til 
høsten og vinteren. Vi forventer 
også at dette skal øke pågangen av 
individuelle turister som ønsker å 
se hvor serien er spilt inn eller gå 
sabotørruta. Spesielt nå i den kom-

mende sommersesongen, men også 
til vinteren.

Nicolaysen er også helt klar på hva 
han ville gjort om han var turist 
som ønsket å gå i sabotørenes 
fotspor.

- Sabotørruta er i seg selv en fin tur, 
men jeg anbefaler de som ønsker å 
gå ruta å lese seg opp på historien 
på forhånd. En får helt klart mer 
ut av turen når en vet litt mer om 
det historiske rundt ruta. Det finnes 
masse stoff om dette både på nett 
og i bøker, men vær kildekritisk 

til det du leser på nettet. Om man 
virkelig ønsker å få mest mulig ut av 
turen, så bør man gå med en guide. 
Da blir historien fortalt under turen 
og guiden viser blant annet hvordan 
sabotørene rykket frem, hvor de 
overnattet og hvordan de løste 
oppdraget, osv. Dette gir helt klart 
den beste opplevelsen.

Sabotørstien starter fra Rjukan 
Fjellstue og går et parti innover i 
Hjerdalen, før variert skogsterreng 
følger igjennom Fjøsbudalen med 
litt bratt nedstigning på slutten. De 
vanlige turene går vanligvis ikke 
ned i juvet, men følger hengebrua 
over til Vemork. Turen er i følge 
Visit Rjukan åtte kilometer lang 
og tar to timer (noe lenger tid med 
guide). Flotte infotavler om ruta 
og sabotøraksjonen, i tillegg til 
godt merket sti i vakker natur, gjør 
stien veldig populær. Visit Rjukan 
organiserer guidede turer igjennom 
sommeren i den sabotørruta.

God tur på Rjukan!

I vinter rullet NRKs storsatsning Kampen om Tungtvannet 
over Tv-skjermen. Historien i seg selv er ikke ukjent, men 
med sin storslåtte produksjon og gode fortellerevne skapte 
serien seerrekord for NRK. Hele 1 322 000 så den siste ep-
isoden, det betyr at hele 64,1 prosent av alle som tittet på 
TV denne søndagen fulgte heltene fra Telemark.  
Serien ble også solgt internasjonalt og var per 7.januar 
solgt til 15. Serien er filmet i Praha, Oslo og flere steder i 
Telemark. Blant annet på  Rjukan, Vemork, Gaustadråen, 
Mæl og Våer.

Tungtvannsabotørene t.v Claus Helberg og Jens-Anton Poulsson t.h. Guide og 
vertskap Rjukan Fjellstue i midten. Foto tatt på Vemork i år 2000. Sabotørstien Fotograf Jacobsen.

VEIEN TIL TUNGTVANNET
Foto: VisitRjukan.
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SENIORGRUPPA SOM 
 AKTIVITETSVENN 
I løpet av høsten 2014 startet et 
samarbeid med seniorgruppa og 
Aktivitetsvenn, et prosjekt etablert 
av Nasjonalforeningen for folke-
helse med midler fra TV-aksjonen 
i 2013. Som frivillig aktivitetsvenn 
vil seniorgruppa kunne gjøre hyg-
gelige aktiviteter sammen med de 
som er rammet av demens. 

Leder av seniorgruppa,  Torkjell 
Berge, og prosjektleder for 
Aktivitets venn i Telemark, Eva 
Løberg forteller om hvordan de 
kom i kontakt med hverandre. 

- Jeg tok kontakt med Telemark 
Turistforening og presenterte 
prosjektet. Derfra ble jeg  henvist 
til Torkjell, forklarer Eva.  Torkjell 
fortsetter: - Jeg fenga raskt på 
Evas ide om at vi skulle bli 
aktivitetsvenner. Det er viktig å 
engasjere oss utenfor den friske og 
raske gjengen som normalt er med 
på tur. Gjennom dette kan vi finne 
en målgruppe som er litt perifer 
for oss og få de med på våre turer.

 SAMARBEID OG OPPFØLGING
- Vi er opptatt av samarbeid med 
andre frivillige organi sasjoner, 
fortsetter Eva. - Torkjell og 
 seniorgruppa har gått på kurs 
og lært om demens og kommu-
nikasjon med personer med 
demens. Gruppa som blir invitert 
er folk som er relativt tidlig i syk-
domsforløpet, men som trenger en 
ved siden av seg når de skal ut og 
gå på tur. Det motvirker isolasjon. 

I praksis vil samarbeidet skje 
innenfor rammene av det allerede 
etablerte turprogrammet til senior-
gruppa. - Eva plukker ut personer 
som er glade i å gå på tur, og som 
kan følge de aktivitetene vi har 
lagt opp til.  I utgangspunktet 
gjør vi ikke tilpasninger til vårt 
 program, men en person som har 
blitt kurset følger de personene 
som blir plukket ut til å delta, 
forklarer Torkjell. 

Eva ønsker mer åpenhet rundt 
demens eller kognitiv svikt. - Det 
har seniorgruppa nå lagt til rette 
for og det syns jeg er kjempeflott. 

Torkjell er usikker på om dette er 
første gang de har med noen med 
demens på turene til senior gruppa. 
- Det vet vi egentlig ikke, jeg er 
jo glemsk rett som det er sjøl, ler 
han. 

FOLKEHELSEGEVINST
Prosjektleder Eva henviser til 
 forskningen. - Forskning viser at 
hvis du spiser sunn mat og holder 
deg i form, forebygger det ut-
viklingen av demens. Og så er det 
viktig å være en del av felle skapet, 
påpeker hun. - Det kan også 
bremse symptomene for de som 
allerede har fått en diagnose. Det 
er en fantastisk folkehelsegevinst!

Prosjektet er ute etter å finne 
piloter i Telemark, og TTF er de 
første som har deltatt. Så langt 
har fem personer fra seniorgrup-
pa vært gjennom kurset, og alle 
har fått diplom. - Gjennom TTF 
fikk jeg min første erfaring ved å 
holde kurs, og det var en kjempe-
engasjert gruppe, sier Eva. 

VIL DU VITE MER?
For mer informasjon, send en 
epost til aktivitetsvenn@nasjon-
alforeningen.no - eller kontakt 
prosjektleder for Aktivitetsvenn 
i ditt fylke: Eva Løberg, mobil: 
90693008 e-post eva.loberg@
nasjonalforeningen.no

SPREKE SENIORER ÅRET RUNDT
Skien Turlag har seniorgruppe med eget styre og egen 
økonomi. Fysisk aktivitet er viktig i alle aldre, og grup-
pen fokuserer på kvinner og menn over 60 som liker å 
gå på tur. Seniorgruppa arrangerer turer nesten hver 
torsdag i Vinterhalvåret, og i sommerhalvåret arrangerer 
 seniorgruppa turer til kjente og kjære turmål rundt i fylket 
og omegn.

UTVALGTE TURER  
SOMMER 2015

I løpet av 2015 kan du 
bli med seniorgruppa til 
blant annet kyststien i 
Bjønnes og fjelltur til 
Skinnarbu.

KYSTSTIEN I BJØNNES
Bli med Skien Turlags senior-
gruppe til kyststien i Bjønnes!
Dato: 4. juni
Oppmøte: Skagerak Arena / 
 Gamle Urædd 
 kl. 09.00 for 
 felleskjøring 
FJELLTUR TIL SKINNARBU
I starten av september går 
 seniorgruppas overnattingstur  
til Skinnarbu. 
Dato: 1. – 3. september
Oppmøte: Kl.09.00 på
 Skagerak Arena
Pris: 1500,- per 
 person som 
 dekker opphold.

DET ER GOD PLASS TIL FLERE 
 DELTAGERE - VELKOMMEN  

SKAL DU VÆRE!

TURTIPS!

Venelifjell med seniorgruppa.

God gjeng på tur langs kyststien i Bamble.

Torsdagstur med seniorgruppa. Foto: Bjørg Aas.

Torkjell og Eva. 



23Sommeravis 2015

Tekst: Kjetil Haugersveen, 
Idrett og frivillighetskonsulent 
 Bamble kommune

Bakgrunnen for dette går tilbake 
til 2013 da Bamble Turlag spilte 
inn for kommunen at det var et 
ønske og behov for en stiplan for 
hele kommunen.  Turlaget hadde 
da jobbet mye med kyststien og 
så fordeler av langsiktig tenkning 
når det gjelder stier og turveier. 
Det er mange muligheter for fri-
luftsliv i kommunen, men det er 
behov for mer tilretteleggelse for 
at mulighetene skal bli utnyttet.
Samtidig er det slik at skal friluft-
slivet kunne søke om spillemidler 
til anlegg så må anlegget være 
lagt inn i kommunale planer. Det 
er derfor viktig at tiltak på stier, 
turveier og andre anlegg er ink-
ludert i kommunens planer. Det 
kan i enkelte tilfeller være snakk 
om mye penger, og friluftslivet 
har så langt ikke mottatt særlig 
mye av spillemidler.

PROSESS OG MANDAT
Det ble satt ned ei arbeidsgruppe 
bestående av kommunens ansatte 
og det frivillige. Denne gruppa 

har fått i oppgave og se nærmere 
på to områder:

Kartlegging
Gruppa skal se på status og 
muligheter for å utvikle friluft-
livet i kommunen. Hva er det 
vi har og kan tilby i Bamble nå 
og hva er det muligheter for å 
utvikle. 

Områder vi skal kartlegge er:
• Jakt og fiske inkludert havfiske
• Turhytter, kystledhytter og andre
   overnattingsmuligheter 
• Parkeringsplasser, friluftsporter
• Utstyr - muligheter for lån / leie 
• Turløyper, turstier
• Skiløyper
• Strender og bademuligheter 
• Sjøfriluftsliv (padling, dykking, 
   seiling etc) 
• Padling på vannveier
• Sykkel og sykkelstier 
• Klatring
• Utradisjonelle friluftsmuligheter 
• Tematiske turer
• Kulturminner og kulturhistoriske
   turer
• Byvandringer 
• Geologi og geoparkturer 
• Kommersielt friluftsliv 
• Informasjon og markedsføring 
• Kartlegge tilgjengelighet til 
   attraktive friluftsområder
• Områder tilrettelagt for universell
   utforming

STIPLAN
Den andre store delen av planen 
var i utgangspunktet å utarbeide 
en stiplan. En fullstendig stiplan 
lar seg ikke utarbeide  med 
såpass korte frister. Det er store 

områder og mange grunneiere 
som blir involvert og disse er det 
viktig å ha en tett og god dialog 
med i forkant av en slik plan.
Planen vil ha som et klart mål å 
utarbeide føringer og prinsipper 
for en fremtidig stiplan. Stiplanen  
vil nok også ha noen  forslag og 
ideer om hvor enkelte traseer 
kan gå. Det er gjort mye arbeid 
på dette allerede, et arbeid hvor 
Bamble Turlag har jobbet mye og 
gjort en veldig viktig jobb med 
sin fagkompetanse og kjennskap 
til områdene i Bamble.

OMFANG
En stiplan vil omfatte mer enn 
bare rene turstier for ferdsel 
til fots. Den vil også omfatte 
skiløyper, sykkeltraseer, padle-
ruter og turveier med universell 
utforming .

VIKTIGE MOMENTER
Gruppa som har jobbet med 
tema stiplan har satt opp ei liste 
med momenter de mener bør 
være i fokus og belyses i en frem-
tidig stiplan.

• Enkel tilgang til merkede stier fra
   boligområder
• Egnet merket parkering i 
   tilknytning til alle merkede stier
• Turstier etableres i et samme-
   hengende nettverk så langt dette 
   er mulig
• Lage muligheter for lange og 
   korte rundturer
• Skiløyper inkluderes fortrinnsvis  
   i indre deler av kommunen hvor 
   det er mest snøsikkert
• Sammenheng mellom kyststien 

   og indre deler av landet på 
   utvalgte steder. 
• Kryssing av nye E-18 er en
   utfordring
• Stier etableres og merkes i 

   henhold til Turistforeningens 
   merkehåndbok
• Gunstig med stier som passerer 
   fiskevann Ansvarsforhold for 
   etablering og vedlikehold av 
   stinettverket, inkl. økonomi må 
   avklares

VISJONÆRT
Vi vil driste oss til å si at dette for 
Bambles del er visjonært arbeid. 
Vi har aldri tidligere hatt en slik 
plan med fokus på friluftsliv.  Vi 
mener og tror at dette er en plan 
som vil få skikkelig tyngde inn i 
kommunalt planarbeid, og vil være 
betydningsfull for det videre arbei-
det med friluftslivet og friluftsor-

ganisasjonenen i kommunen.

Ved siden av dette er det viktig 
for kommunen å fremheve Bam-
ble Turlag som en forbilledlig 
aktør i friluftsarbeidet i kom-
munen. Bamble kommune og 
Bamble Turlag har en tett og god 
dialog innenfor flere områder, og 
det var naturlig for kommunen å 
peke på BambleTurlag som den 
viktigste aktøren i arbeidet med 
ny friluftsplan da vi tok tak i 
dette arbeidet høsten 2014.
I etterkant av planen er et klart 
mål å få etablert et elektronisk 
kart som kan vise frem både 
stinettverk og friluftsmuligheter i 
kommunen.

FRILUFTSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE

– ET STORT NYBROTTSARBEID
I 2014 startet Bamble kom-
mune opp sitt arbeid med å 
utarbeide en friluftsplan.
Forarbeidet med planen 
avsluttes rett før sommeren 
2015 og behandles politisk 
tidlig høst 2015. Bamble 
kommune har aldri tidligere 
hatt en slik plan.

Langevann.

Ivarsand.

Flåtevannsdammen. Hørsfjell.

Tekstforfatter Kjetil Haugersveen.
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TUR MED MENING

TELEMARKSHULDRA  
FRA SAULAND 
Fra oppveksten i fjell kommunen 
Hjartdal fikk hun et godt  grunnlag 
til friluftslivet. - Sauland er 
hjemme. Det er der jeg  vokste 
opp. Stedet har alt en kan drømme 
om, med fjell, elver og vann. Et 
rolig sted med nydelig natur, 
sier Solvor. - Jeg vokste opp 
med bestemor som tok oss med 
på  fjellet, og til hytta på Lifjell, 
påske, sommer, vinter og det  
som var. 

Som de fleste andre barn var 
Solvor glad i å være ute, men når 
de berømte tenåra kom var hun 
overhodet ikke interessert i natur. 
Det endret seg da hun flyttet til 
Oslo som 19-åring. – I Oslo kom 
jeg inn i et studentmiljø der folk 
klatret og brukte naturen, sier 
 Solvor. Nærheten til vakre fjell i 
barndommen ga, kanskje under-
bevisst, liv til frilufts interessen.  
– Fra gården der jeg vokste opp 
ser vi opp på Himing og Heksfjell. 
Jeg fikk først følelsen av friheten 

og gleden ved å stå på en fjelltopp 
på de fjella der, bak gården  
i Sauland.

FJELLMEDISIN I NEPAL
Solvors forkjærlighet for uten-
dørslivet ledet henne til Himalaya. 
Selv om det var et fantastisk 
 eventyr, følte hun at det ikke var 
nok da hun møtte folk som  
var i nød

På turen til Nepal med fjellnestor 
Ola Einang i 2009 oppstod ideen 
til Medical Aid  Mountaineering 
(MAM). – Ola hadde vært mye 
der tidligere, og siden jeg er 
sykepleier og hadde interesse av 
fjellmedisin ble jeg og førstehjelps-
utstyret mitt med på tur, forteller 
Solvor.  - Jeg ble advart før jeg 
dro, når en først har vært i Nepal 
gjør det noe med deg. Og det 
gjorde det virkelig for meg. 
Snart var MAM en realitet, og 
den dugnadsbaserte, non-profit 

 organisasjonen ble etablert av 
 Solvor og Ola Einang i 2012. 
Ideen er å kombinere ekspedis-
joner med førstehjelp til lokal be-
folkningen i isolerte områder der 
det ikke finnes kvalifiserte helse-
tjenester. Interessen har siden økt 
blant trekking- og klatreturister, 
og det er etablert minst to turer til 
Nepal i året. 

PÅ FOSSEJAKT I TELEMARK 
Når Solvor ikke er i Nepal, er 
det ingenting som er bedre enn 
å utforske Norge sammen med 
hunden sin. Telemark står høyt  
på lista. 

- Jeg er stolt av å være fra 
 Telemark, og passer på å nevne 
det i enhver anledning. Og jeg er 
ikke ferdig med å utforske fylket, 
forteller Solvor. – Jeg er veldig 
glad i klatring i Nissedal.
Når hun nå besøker hjemfylket 
går tida til å lete etter foss-

er. - Jeg tar gjerne i mot tips til 
 isklatringssteder, sier Solvor. – 
Rjukan er jo viden kjent, men det 
må finnes flere fosser i fylket også. 
Vi er jo et vassdragsfylke!

Forrige nyttårsaften tilbragte 
Solvor på Telemarks høyeste fjell. 
- Gaustatoppen har jeg jo blitt 
taua opp siden barneskolen, ler 
Solvor. Hun mener at en sommer-
overnatting der lett kan tas som 
en miniekspedisjon i hverdagen. 
– Det er utrolig å se soloppgangen 
og solnedgangen der – det kan en 
gjøre etter jobb midt i uka, og ned 
igjen til jobb neste dag, sier Solvor.  

Til daglig jobber Solvor som 
 anestesisykepleier på Ullevål 
 sykehus, men hun er ikke 
fremmed for å flytte tilbake til lan-
det og gården i Sauland. - Oslo er 
bare midlertidig. Det er ikke noe 
blivende sted for meg, sier Solvor. 
Hun påpeker at Oslo er en 

Har du noen gang vridd en ankel eller verre på en fot-
tur i Norge? Turen fra fjellet til sykehuset er ofte med 
 helikopter og sjeldent langt fra førsteklasses medisinsk 
hjelp. Dette er imidlertid ikke virkeligheten for mange 
mennesker i verden. Under Solvor Småkasins første 
 fjelltur til Nepal i 2009 var det ikke nok å nyte fjellop-
plevelsen og deretter reise hjem når hun så folk som 
trengte grunnleggende hjelp. Sammen med Ola Einang 
grunnla hun organisasjonen Medical Aid Mountaineering 
tre år etter.

Naja er turkompisen til Solvor, en Husky og skilsmissebarn som bor hos Solvors tidligere 
samboer når hun er ute og reiser. – Jeg er nok litt over gjennomsnittet glad i dyr, sier Solvor. 

I felten. Her hjelper Solvor ei lita jente i Kathmandu tidligere i år. Solvor gir mye glede til lokalbefolkningen i Nepal gjennom Medical Aid Mountaineering. 

Solvor på klatretur i Norge. Foto: Anneli Nesteng.
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kjempefin by å bo i. Men hun finner 
ikke roen der.  

BÆREKRAFTIG FJELLTUR
- Visjonen bak arbeidet er ikke bare 
å være turist på fjellet, men også å 
gi noe tilbake til lokalbefolkningen.
Vi reiser jo rundt og besøker fjellene 
deres, og når en først er der nede 
kan en bidra til litt mer enn å kjøpe 
cola og øl som de lokale bærer opp. 
Det er slitsomt arbeid, de får 
ikke mye for det og det 
er dårlig for miljøet, 
forklarer Solvor.

Emnet er noe som 
opptar Solvor. – 
Turen med MAM er 
en fjelltur lik de fleste 
andre i området, men 
forskjellen er at vi går til 
steder som ikke er fulle av tu-
rister. Folk er ofte som en saueflokk 
som går til de mest berømte stedene, 
og da setter jeg spørsmålstegn ved 
 friluftslivet. Er det bare viktig å 
kunne si at en har vært der, eller er 
det for turen sin skyld?

Solvor har møtt skeptikere, de aller 
fleste er nordmenn som tenker «men 
hva når dere går videre?». - Ikke fra 

lokalbefolkningen, legger Solvor til.  
- De er bare glade. Ofte er 
fjellmedisin akutt. Da tenker vi ikke 
så mye på at vi går videre, vi har jo 
hjulpet dem der og da. Vi gjør det 
beste vi kan, vi gir de en sjanse. Det 
er ikke meningen at vi skal være et 
vandrende sykehus heller.

ØNSKER DU Å BIDRA? 
Organisasjonen har stadig behov 

for flere på laget. En kan bidra 
via for eksempel  frivillige 

 organisasjoner eller delta 
på en MAM-tur med 
Hvitserk, der Solvor er 
guide. - Vi trenger folk 
som brenner for arbeidet, 
og etter jordskjelvkatast-

rofen kommer vi til å 
trenge mer hjelp enn noen-

sinne. Nå skal landet bygges 
opp igjen. Vårt budskap om å bidra 
underveis på trekking og ekspedis-
joner kommer til å bli viktigere enn 
noensinne, avslutter Solvor.

Solvor holder foredrag om MAM 
sine ekspedisjoner i tillegg til å holde 
kurs i fjellmedisin. 
Les mer på deres hjemmesider  
www.medaidmount.com. 

Ta kameraet med enten du skal 
på lang eller kort tur. En vet aldri 
hva som kan dukke opp, eller når 
naturen velger å vise seg fra sin 
beste side. 

TUR MED MENING

Sprek Telemarksjente på vei opp til Gaustatoppen nyttårsaften 2014.

FOTOK     NKURRANSE FOTOK     NKURRANSE 
TELEMARK TURISTFORENINGS 

Bildene sendes til:  
telemark@turistforeningen.no. Del gjerne dine 
turbilder med oss på vår Facebookside og husk å 
bruke #telemarkturistforening på Instagram.

Del dine naturopplevelser 
i 2015 med oss! Send inn 
dine beste bilder til vår 
fotokonkurranse og bli med 
i trekningen av flotte  
premier fra vår turbutikk!

Telemark har hundrevis av gode motiver. Her er noen 
av tidligere innsendt blinkskudd i år.

Telemark Turistforening kan benytte innsendte bilder  vederlagsfritt dersom ikke  annet er avtalt. 

Skafså. Foto: Nina Åshaug.

Snølek. Foto: Janicke Torvund. canamoffroad.com

©
 2014 Bom

bardier Recreational Products Inc. (BRP)

98.240,-*
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BRP traktormodeller  
for allsidig kjøring!
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 ATV TRAKTOR 
GODKJENT FOR VEI  
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FOR TO, EKSTRA LAVT L-GIR

WARN VINSJ

OUTLANDER™ ™ MAX 650 XT T3

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

• ATV
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• Tilhengere
• Snøfresere
• Snøscootere
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Det er ikke lett å holde seg 
på bena. I det ene øyeblik-
ket er en stø som et fjell 
før en fot i neste sekund 
tar en annen veg enn for-
ventet. Helt uforberedt. 
Det regner over de million-
er av røtter som snor seg 
over stiene i Gulsetmarka.  

Tekst: Mikel Gonsholt, leder DNT ung 
Telemark

Vi skulle egentlig vært på fjel-
let nå, hele styret i DNT ung 
Telemark. Vi skulle skrive en 
artikkel med kreative sitater om 

hvor moro det er på tur med DNT 
ung, og hvor moro det er å være 
med i en lokalavdeling av Norges 
største friluftsorganisasjon. Helst 
i en ramme av puddermyke 
fjellsider nord i Telemark. Men 
alle innleveringer, eksamener og 
fremføringer skal snart inn. Derfor 
må en pakke proviant og legge 
helgeekspedisjonen til lesesalen. 
Det eneste som da mangler er 
at værgudene finner ut at denne 
helga skal de teste påskeværet. 
Men det gjør de ikke, det regner, 
og godt er det. 

- Det er så deilig å komme seg ut 
isteden for å sitte inne og sløse 

bort timer på Facebook. Jeg blir i 
et mye bedre humør med en gang!

Hamid gliser fra øre til øre i det vi 
stopper i bunnen av trappeknei-
ka opp til Fantekjerringkollen 
i Gulsetmarka. Hamid og jeg 
deler styrelederjobben i DNT ung 
Telemark, og vi har trosset vær og 
gjøremål for å lufte hjernen denne 
lørdagsettermiddagen. Vi har 
funnet frem løpesko og startet ses-
ongen muligens litt i det tidligste 
laget. Tåka trekker sakte inn, men 
humøret er på topp.

HØSTTURER I NÆRMILJØET
Vi har hørt det utallige ganger; 

«friluftsliv bedrer folkehelsen», 
«endorfinene er naturens lyk-
kepille» eller «hun gikk seg frisk». 
Dette kan virke litt fjernt for ung 
og sprek ungdom, men sannhet-
en er at det er sant, en blir glad 
av å være på tur. Høsten 2014 
startet vi i DNT ung Telemark 
et testprosjekt som skulle kurere 
mandagsgruff og snu nedtur til 
opptur. Nesten hver mandagskveld 
la vi ut på en topp i nærmiljøet, og 
det går ikke mange høydemetere 
før latteren kommer rullende. At 
vi har det hyggelig på tur er en 
underdrivelse. Fokuset ligger på 
å ta det rolig, hygge oss og finne 
solnedganger og utsikter. 

Ofte når du spør ungdom hvilke 
DNT ung-turer de har vært med 
på, forteller de ofte om basecamp 
og ukesturer - turer som gir stort 
inntrykk og nye bekjentskaper 
som varer livet ut. Disse turene 
har vi stor suksess med hvert år, 
men det krever mye planlegging 
og det kan derfor føles som det er 
lang tid mellom hver tur. Derfor 
satset vi i høst på nærmiljøturer.  

INVITERER  
INNVANDRERGRUPPER
Planen er å starte opp igjen 4.mai, 
når Ti-Topper’n er i gang. Vi har 
også en stående invitasjon til 
innvandrergrupper om å bli med 
slik at vi kan dele erfaringer om 
friluftsliv og kanskje lære hver-
andre ett og annet om turglede. 
Tilbudet er rettet mot all ungdom 
- enten du har turerfaring fra 
før eller ikke. Vi leter alltid etter 
mangfoldet, og terskelen for å bli 
med på tur er lav.

TILBAKE TIL REGNVÆRSDAGEN 
I GULSETMARKA…
Vi fortsetter opp trappekneika til 
Fantekjerringkollen. Det er hogd 
og plassert steiner slik at stien 
nærmest har blitt en trapp opp til 
toppen. For å gjøre trappen mer 
farbar og sikker har turist

HELT EKTE MED DNT UNG TELEMARK

• Husk at et effektivt studentliv 
er en balansegang mellom arbeid 
og rekreasjon. Forskere sier minst 
5 min pause hvert 45 minutt, 
men ta også større pause og gjør 
noe du elsker for å lufte hodet 
og holde på humøret. En jogge-
tur, eller gåtur kan være lurt før 
eksamenslesing for å få ny energi 
og motivasjon.

• Finn din rytme. Trenger du faste 
rutiner og et strengt studieregime 
kan det være lurt å planlegge neste 
uke hver søndag. Se værvarselet 
for hele uka og planlegg når du 
kan unne deg å være ute isteden-
for på lesesalen. 

• Miljøforandring. Flytt lesingen 
ut i grøntområdene på skolen, ut i 

parken, eller ut til sjøen. Det beste 
kan være å gå helt offline og legge 
lesingen til en av DNTs hytter. Du 
låser opp med DNT-nøkkelen din 
og betaler halv pris på overnatting 
når du er medlem.

• Dra på nærmiljøekspedisjon. Gå 
på UT.no og sjekk turmulighetene 
rundt der du bor. Prøv en ny sti og 

bli en nærmiljøoppdager. Plutse-
lig oppdager du en perle du kan 
vise medstudenter, eller holde helt 
hemmelig…

• Billig studentmat. Plukk bær, 
fisk fisk og sank sopp. Plutselig 
har du de ferskeste råvarene 
helt gratis. Husk å tilegne deg 
kunnskap om hva som er mat og 

hva som er gift…

•  Engasjer deg – og kom deg ut. 
Når haugen med innleveringer er 
som størst begynner en å dag-
drømme om det en har lyst til å 
gjøre. Bli med på en DNT ung-tur, 
bli med i en ny studentaktivitets-
gruppe, eller ta kontakt med en 
klubb/forening i nærmiljøet.   

PAKKELISTE FOR EKSTREME STUDENTTIDER

Topptur til Nare med DNT ung Telemark. Foto Mikel Gonsholt.

Surfs up. Foto: Mikel Gonsholt. Soloppgangtur til Gaustatoppen. Foto Reidar Andreas Tveit.
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foreningen satt opp rekkverk med tau og 
kjetting. Det trengs på dager som denne. 
Steinene er såpeglatte. 
- For å gå opp her må man være kval-
ifisert med brattkort, hoier jeg ned til 
Hamid. Vi prøver så smått å løpe litt fra 
stein til stein. Låra blir sure som grønne 
epler og pusten blir tung, men plutse-
lig er vi på toppen. Utsikten er fortsatt 
slående, selv på en dag som denne. Tåka 
ligger som et slør over landskapet, men vi 
kan fortsatt se opp til Åfoss og oppover 
Norsjø. Vi analyserer og peker ettersom 
vi finner ut hvor ting er. Vi blir enige om 
hvor Ramberget og Løveid ligger, og er 
samstemte om at vi gleder oss til utekla-
tring-sesongen starter igjen. Kanskje vi 
får til et klatrekurs i DNT ung-regi snart?

HISTORIEN
DNT ung ble dannet i 1988, hele 120 år 
etter at DNT ble stiftet. På DNTs årsmøte 
samme år ble det enighet om at en ung-
domsgruppe ikke lenger var noe å lure 
på. I UT-magasinet (DNT ungs tidsskrift) 
ble leserne minnet om at «friluftsliv er så 
mykje meir enn vandring i fjell og skog». 
Adrenalinsprøyten var satt og engasje-
mentet begynte å boble i ungt friluftblod 
over hele Norge. Kreativitet ble deretter 
et nøkkelord. 

SOLOPPGANG PÅ 
GAUSTATOPPEN
Det er godt det også sitter et par krea-
tive sjeler i styret i DNT ung Telemark. 

Ellers hadde vi aldri kommet på at vi 
hver forsommer skal se soloppgangen fra 
Telemarks tak, Gaustatoppen. 
—Det var helt fantastisk da sola kom 
opp. Det er en bratt tur opp til toppen 
av Gaustatoppen, men helt rått når man 
kommer frem. Da var det så verdt hver 
eneste meter, forteller Hamid. - Det 
minner meg litt om Gaustatoppen dette 
egentlig, med vinden og all tåken, fort-
setter Hamid mens han drar på seg den 
siste hansken på toppen av Fantekjerring-
kollen.
Kanskje ble han bergtatt av Gaustatop-
pen den morgenen på tur med DNT ung? 
Han bestemte seg i alle fall senere for å 
jobbe i turisthytta på toppen resten av 
sommeren. Det er ingen tvil om at han 
blir med på turen denne sommeren også. 

HELT EKTE
Sommeren føles litt fjern der vi står midt 
ute på isen på Trytetjern. Vi har løpt ned 
og videre på stien som fører oss tilbake 
til utgangspunktet. Isen er trygg å gå på, 
men når det er sommer pleier vi å stoppe 
her for å bade. Det er nesten ikke som-
mer før en har tatt et bad i et skogtjern. 
Det føles alt for lenge til nå, så vi løper 
videre. Over snø, søle og stein og plutse-
lig er vi nede på parkeringsplassen igjen. 
Vi tar high five! og takker for turen. 
På ryggen til jakka til Hamid står det 
«Helt ekte». Det er sånn det føles etter å 
være ute - en lever helt på ekte. 

HELT EKTE MED DNT UNG TELEMARK

HVEM ER VI?
Alt håp er UTE er TTFs tilbud for unge i 
alderen 12-16 år - ment som en overgang fra 
Barnas Turlag til DNT ung. Prosjektet blir 
ledet av Henrik H. Høilo og Søren Therkild-
sen, praksisstudenter fra friluftslivsstudiet 
i Bø. Tilbudet mottar økonomisk støtte fra 
Skien og Porsgrunn kommuner.

HVA VIL VI?
Alt håp er UTE jobber for at flest mulig 
unge skal få øynene opp for friluftsliv. 
Gjennom aktivitetene vises flere aspekter av 
friluftsliv. Et viktig prinsipp er at friluftsliv 
ikke krever dyrt og spesialisert utstyr. Derfor 
er det GRATIS å delta. Lederne stiller med 
alt spesialisert utsyr, og låner også bort en-
klere utstyr som soveposer ved behov.

HVA DRIVER VI MED? 
Klatring, fiske, orientering, bål, isklatring, 
kano, elvekajakk, matlaging, hytteturer, 

lavvoturer, slakk line, tauleker, skiaktiviteter, 
bading, buldring, for å nevne noe! Aktivi-
tetene foregår hver torsdag kveld med op-
pmøte ved fritidsparken eller TTFs kontorer. 
I tillegg gjennomfører vi fire helgeturer i året 
og en basecamp i sommerferien. 

HVOR FINNER EN OSS?
Se aktivitetsplan for våren og 
sommeren på Facebookgruppa 
Alt håp er UTE eller på TTFs 
nettsider. 

TURTIPS!
UTVALGTE TURER MED 
DNT UNG TELEMARK SOMMER 2015
SOLOPPGANG FRA GAUSTA- 
TOPPEN LØRDAG 13. JUNI.
Oppmøte TTFs kontor i Hjellen 
kl.22.00 / eventuelt P-plass  
Gaustabanen kl.01.30.
Påmelding. 

SURF’S UP TORSDAG 23. JULI - 
SØNDAG 26. JULI. 
Tog fra Nordagutu til Bryne torsdag 
kl. 11.14.
Påmelding.

Vil du være med å planlegge turer, eller har du kanskje 
ideer til turer du vil gjennomføre? Ta kontakt!

Hvorfor er du med i DNT ung?
Jeg er med i DNT ung fordi her er det 
masse hyggelige mennesker, og ingenting 
er bedre enn å reise på tur med disse.
Hvordan ble du introdusert for DNT?
Jeg ble introdusert for DNT da jeg deltok 
på en surfetur i regi av DNT ung Telemark.
Hva mener du kjennetegner DNT ung?
Flinke og kreative ledere, hyggelige men-
nesker og ikke minst mange flotte turer.

Hvorfor er du med i DNT ung?
Her får jeg mulighet til å være med på 
turer som jeg antagelig aldri ville på 
egenhånd! 
Hvordan ble du introdusert for DNT?
DNT kan vel sies å være en del av folkes-
jela, så noen introduksjon har strengt tatt 
aldri vært nødvending. Familien min og 
jeg har blant annet gått fra hytte til hytte 
på Hardangervidda. Men jeg ble først 
engasjert i DNT ung da noen venner dro 
meg med på surfetur i sommer.
Hva mener du kjennetegner DNT ung?
Åpenhet, engasjement, kreativitet og 
turglede!

Hvorfor er du med i DNT ung?
DNT ung kan jeg relatere meg til. Jeg 
er veldig glad i å holde på med aktivitet 
ute, og det får jeg nå gjort sammen med 
andre… det kan være litt kjedelig å gjøre 
sånt alene. 
Hvordan ble du introdusert for DNT?
Jeg har alltid vært medlem i DNT, men jeg 
fikk virkelig øynene opp for tilbudet i fjor 
da jeg så alle de flotte sommerturene som 
skulle holdes. Jeg sjekket opp DNT ung på 
eget intiativ, og så hvor kult det var!
Hva mener du kjennetegner DNT ung?
DNT ung kjennetegnes på at det er noe 
alle kan være med på selv om en er ulike.

Hvorfor er du med i DNT ung?
Jeg er en friluftlivsmann og vil gjerne der-
for bli kjent med mennesker med samme 
interesse. Da er ikke noe bedre sted å 
være med enn DNT-ung. 
Hvordan ble du introdusert for DNT?
Jeg ble kjent med DNT da jeg begynt å jobbe 
i Telemark Turistforening som lørdagsvakt 
for om lag tre år siden. Etterhvert ble jeg 
engasjert i DNT ung Telemark, og tok grun-
nleggende turlederkurs og ambassadørkurs.
Hva mener du kjennetegner DNT ung?
Spennende turer, moro og sosialt. Og det 
viktigeste - det er så lett å komme i kon-
takt med andre!

INGEBORG JOHANSEN,
17 år, fra Porsgrunn

HEDDA SOFIE BORGEN,
18 år, fra Porsgrunn

INGEBORG WILSHER,
17år, fra Porsgrunn

HAMID REZAI,
23 år, fra Skien

DNT UNGERE

ALT HÅP ER UTE
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Tekst: Ragnhild Berge, 
Fyresdal kommune

Skal ein trekke fram nokre spesielle 
fjelltoppar kan ein nemne Roan 
1190 moh - den høgste toppen i 
Fyresdal. Her kan ein i godt ver sjå 
heile fjellheimen i Telemark. Og er 
du nysgjerrig på kva for fjell du ser 
i syningom finn du ei stor infor-
masjonstavle som informerer om 
fjellheimen i Telemark.
Elles har vi nok av fine turmål, det 
er vanskeleg å framheve nokon 
spesielle, men fjell som Berrfjell
Igletjønnuten og Høgenut er flotte 
toppar.

PRIMUS MOTOR  
GUNHILD MOMRAK
I Fyresdal er vi glade i å gå på tur, 
vi har mange eldsjeler og spesielt ei: 
Gunhild Momrak som er primus 
motor for organiserte vandreturar, 
og ein pådrivar for merking og 
rydding av dei 16 turstigane ein nå 
kan vandre på i Fyresdal. Med sitt 
gode humør og smittane turglede 
har ho fått mang ein person til å 
ta vandrestaven fatt. – Tysdag er 
blitt fast turkveld, seier Gunhild. – 
Meininga var å ha fellestur i starten 

slik at folk skulle finne fram, og året 
etter fekk eg spørsmål: «Det blir vel 
turar i år også?». Og turar har det 
blitt, mange turar!

Gunhild meiner at det å være ute i 
naturen gjer til at ein får eit eigar-
skap til den. Det er også ein stor 
verdi å bli kjent i mange av Førsdals 
krokar og krikar. - Det å finne gam-
le tufter og støylsvollar samstundes 
med å høyre historiane om plassane 
er av stor verdi å føre vidare, seier 
Gunhild. 

STARTEN…
Det heile byrja i 1990 då turistinfor-
masjonen opna. Det fyrste turisten 
spurte etter var «kor kan eg gå på 
tur?». Nok av natur hadde vi, men 
ingen merka vandreturar. Her gjekk 
ein der ein allstøtt hadde gått, etter 

gamle ferdselsvegar og sauetråkk, 
og  fjelltoppar var entusiastiske.
Så dermed byrja ballen å rulle, ein 
såg  potensiale. Vi starta i regi av 
kommunen å merke turstigar spre-
idd frå nord til sør, og laga små A4-
ark med oversikt og informasjon. 
Gunhild hadde turar allereie då, og 
som ho sa: “Eg må likevel ta meg 
ein tur på heia, så kan eg likegodt ta 
med meg nokon som har lyst”. 

Så balla det på seg. I 2002 byrja 
Gunhild å merke og rydde 10 
fjelltoppar, spreidd over heile dalen. 
Året etter hadde vi totalt 15 toppar 
av ulik grad frå den høgste på 1190 
moh til den minste på 520 moh. 
Vi la ut bøker på alle toppane, og 
dersom du gjekk på  10 toppar eller 
fleire i løpet av eit år, var ein med 
i trekninga om fine premiar. For 
ungar under 12 år var det 6 toppar 
eller fleir. Når kommunen attpåtil 
gav ekstra feriedagar for sine tilsette 
når ein hadde gått eit visst antal  
toppturar, då var motivasjonen på 
topp hos mange. Kommunen og 
toppturgruppa laga flotte start-
punktskilt og merka løypene med 
blått, og i 2008 laga ein  turkart 
med heile Fyresdal samla på to kart, 

samt nokre turar i nabokommu-
nane Nissedal og Kviteseid. Ein kan 
tru det var moro å vere turistvert!

SPONSING FRA KOMMU-
NEN OG FRIVILLIG INNSATS 
Å halde vedlike 16 turstigar er ei 
utfordring men heldigvis har vi ein 
kommune som sponsar materi-
ale slik som stolpar og måling, 
samt alle startpunktskilta, kart 
og turguide. Men hadde det ikkje 
vore for den fantastiske frivillige 
dugnadsinnsatsen hadde det ikkje 
stått så bra til med stigane våre. 
15 fadderar tek kvart år på seg å 
halde kvar sin tursti/topp i orden, 
nokre har til og med to! Ingen 
betaling krev dei, det einaste dei 
får er ein hyggekveld der praten sit 
laust, det blir synt bilete frå årets 
turar og sjølvsagt byr ein på kaffi 
og kaker. 

God tur og velkommen til  
vandreeventyr i Fyresdal!  
… Og du blir ikkje aleine; frå 
2004 tom 2014 har 37 859 
personar vore på tur i Fyresdal!

PÅ TØPP I FØRSDAL
MED FYRESDAL TURLAG

Fyresdal som ligg lengst vest i Telemark, og er heile 1277 
km2 stor, har rikeleg av flott natur, store heistrekningar, 
mange gode fiskevatn og plante- og dyreliv som spenner frå 
det ein finn ved kysten, til den typiske høgfjellsnaturen.

Kviptefjell. Foto: Gunhild Momrak.

Bindalen til Mjåvasshytta. Foto Gunhild Momrak. Ildsjel og turleder Gunhild Momrak.

Igletjønn Den store Steinen. 
Foto: Hamish Moore. 

“- Me har kalla tur-
gruppa for «På Tøpp i 
Førsdal» . Det kan tyde 
så mangt. Om ein ikkje 
er på ein fjelltopp er ein 
kanskje på topp i livet, 
eller det er heilt topp å 
vere i Fyresdal?”

Samla på toppen av  Moisesberg gruve. 
Foto: Gunhild Momrak.

TURPROGRAM
Etter stiftingsmøte 13. april ble 
Til Tøpp i Førsdal omdøpt til 
Fyresdal Turlag, og turtilbu-
det er nå under lagt Aust-Agder 
Turistforening.
Se turpro gram for sommeren 
2015 på deres Facebookside 
«Fyresdal Turlag».
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Tekst: Dag N. Fagermyr, daglig leder 
Aust-Agder Turistforening 

Lengst mot sør-vest ligger Gran-
bustøyl (775 moh.). Ei flott selvbet-
jent hytte med 13 sengeplasser som 
kan besøkes hele året. Den enkleste 
måten å komme til hytta er å gå fra 
Birte ved sørenden av Birtevann. 
Herfra velger mange å følge løypen-
ettet nordover over Rjupetoheia og 
videre til Nutevasshytta (rundt 6 
timers gange).  

Nutevasshytta er selvbetjent med 
20 sengeplasser og en flott utsikt 
over Nutevatn og fjellene rundt. 
Videre nordover til Nystøyl er turen 
over Tjørndalsristene et absolutt 
høydepunkt. Etter cirka 4 timer 
kommer en frem til selvbetjente 
Nystøyl med hele 24 sengeplasser. 

Herfra er det kun et par timers 
gange til vår ubetjente hytte Tors-
dalsbu med åtte sengeplasser som 
er låst med standard DNT-nøkkel. 
Denne hytta er for øvrig et fint 

utgangspunkt for de som ikke har 
mulighet til å gå langt. Fra Tors-
dalsbu er det fire gode timer over 
Himmelkvævristene før en kommer 
frem til AATs eldste hytte Hovstøyl 
som er selvbetjent. Utsikten fra 
Himmelkvævristene er flott og også 
herfra sees Gaustatoppen godt på 
en klarværsdag. Fra Hovstøyl er 
det om lag en time ned til skog-
bilsveien ved Nos dersom en ikke 
ønsker å vandre videre nordover i 
Austheiene. 

I stedet for å følge løypa fra Gran-
bustøyl nordover kan en godt legge 
turen tilbake mot Birte og vandre 
videre til Hengeltjørnloftet (cirka 
seks timer). Ved Hengeltjørn finnes 
det flere kanoer og en robåt.

HUND SOM TURVENN?
Både på Granbustøyl, Nutevasshy-
tta, Nystøyl og Hovstøyl er det 
sikringsbuer. Hunder er velkommen 
inn i sikringsbuene så lenge de ikke 
er til sjenanse for andre gjester.  

HYTTE TIL HYTTE I FYRESDAL
Aust-Agder Turistforenings løypenett i Austheiene strekker 
seg fra Dølemo i Åmli kommune til Bjåen i Bykle kommune 
i Aust-Agder Fylke. Midt i hjertet av løypenettet ligger hele 
seks hytter i Fyresdal kommune. 

Torsdalsbu. Foto: Walter Pedersen. Hengeltjørnloftet. Granbustøyl.

Hovstøyl. Foto: Kjell S.

Nystøyl.

Nutevasshytta. Foto: Jan Nykvist.

Himmelkvøvristene. Foto: Torleiv Moseid.

Det er som oftest veldig god plass på hyttene og vi 
håper flere får lyst til å besøke en eller flere av disse 
i tiden fremover! Gå gjerne inn på www.UT.no for å 
se flere rutealternativer og mer informasjon.

TURTIPS!
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Det er et forferdelig mas 
om at vi bør trene. For å 
beholde helsen. For å svare 
til skjønnhetsidealene. For 
å yte mer i jobb og skole. 

I en presset hverdag, når kroppen 
ligger brakk mesteparten av tiden, 
må treningen være rasjonell. Mest 
effekt per tidsenhet. Kroppsb
ruken blir henvist til trimkjellere 
og helsestudios, hvor vi overgir 
oss til apparatenes velde, under 
ledelse av profesjonelle spesialis

ter: Kom igjen! Én til! Og én til! 
Veggespeilet i helsestudioet lar oss 
betrakte vår kropp utenfra, slik 
andre ser den. Den faste, sterke 
og velproporsjonerte kroppen er 
sannhetsbevis på at bæreren er en 
vellykket person; avvik fra idealene 
røper karaktermangel. Kroppen 
blir en ting, en gjenstand som må 
legges under viljens kontroll og 
stadig holdes ved like og forbedres, 
ellers svikter den og blir vår fiende. 
Slik flyter det hele sammen i en 
nevrotisk sørpe. Våre kropper 
blir fremstilt som bekymringsfulle 

pleieobjekter, som vi i første rekke 
har forpliktelser mot. Helse blir 
det samme som å se bra ut, noe 
som blir knyttet til karakterstyrke, 
erotisk tiltrekking og karrieremes
sig suksess. Kroppsbruk blir å 
oppsøke motstand, møte ube
hag, presse grenser. Velværet får 
komme etterpå, når vi slapper av 
etter økten. 

En slik oppfatning om kropp 
og helse er i seg selv sykdoms
skapende, sier legene Finn 
Skårderud og Per Fugelli – to av 

flere. Gleden ved å være en kropp 
går tapt. Hva en kan oppleve med 
kroppen blir glemt. Kroppsbruk 
blir selvundertrykkelse. Skjønnhet
sidealene nærmer seg det biologisk 
umulige.
Friluftsliv må ikke bli «trening». 
Naturen er mer enn et kroppsøv
ingslokale hvor hud skal svette, 
lunger puste, puls banke, muskler 
forbrenne kalorier. 

Det er jo i naturen at vår kropp 
med alle dens sanser kan strek
ke seg utover. Ikke innover mot 
kroppen selv, men mot farger, 
dufter, fuglesang, regnvær, vind 
og solvarme. Kjenne at fordi vi 
er kroppslige skikkelser, er vi i 
levende samspill med den rikdom 
som omgir oss. Kropp, tanke 
og følelse blir ikke splittet fra 
hverandre, men virker helhetlig og 
sammenflettet.

Naturen er en åpen tiltale fra livet 
selv. Den forteller ikke hvordan 
den skal forstås eller hvordan 
vi skal handle i den, men er et 
overflod av uttrykk, stemninger 
og handlingsmuligheter. Naturen 
er sanselighetens fristed, hvor vi 
kan ta imot det som kommer oss 
i møte, i en rytme vi er skapt for. 
Naturen er et stabbur for fantasi 
og innlevelsesevne, hvor vi som 
livets følsomme kunstnere kan 
velge blant inntrykkene og stemme 
dem overens med vårt indre. Na
turen er et åpent rom for glederik 
kroppslig overskuddsutfoldelse, 
hvor våre evner er på høgde med 
de vilkår vi oppsøker. Vi lykkes 
hele tiden. 

Oppdage stien gjennom stor
skogen. Følge bekken opp lia til 
kildene. Søke viddens linjer og 

sammenhenger og leve dem ut i 
veivalget. Finne letthet i trinnet og 
bevegelsenes flyt i den steinute fjell
stien. Svømme hudnakent ut i tjer
net for å plukke nøkkeblomsten. 
Komme overens med bølgerytmen 
som trommer mot kajakkskroget. 
Avlokke vinden og vannet de mest 
fantastiske egenskaper med båt og 
seil. Velge den gode leirplassen. 
Sanke ved til bålet. Se solnedgan
gen minutt for minutt. Oppleve 
kveldkulda når markens dufter 
blir sterkere og duggen legger seg. 
Krype ned i soveposen og ane 
jordens gamle hjerte slå…

La morgenens fuglesang tonesette 
drømmene. Våkne til en ny dag.
Vi lever i nyttens og rasjonal
itetens velde. Nytteverdiene 
risikerer å kvele egenverdiene, ras
jonaliteten å hærta vårt indre liv. 
Vi må snu om på mål og midler. 
Ingenting trenger dermed å gå 
tapt. Den som søker egenverdiene 
i naturmøtet får jo nytteeffektene 
som en bonus. 

Høgskolen i Telemark, studiested Bø
Telemark Turistforening har i flere år hatt et tett samar
beid med Høgskolen i Telemark.  Hvert år har blant an
net mellom 20 og 30 friluftslivsstudenter praksis under 
OPPTUR, vår store utedag for åttendeklassinger. Sam
arbeidet har gitt TTF tilgang på økt friluftkompetanse, 
og flere ansatte har bakgrunn fra nettopp friluftstudiet i 
Bø. Studiet gir god kompetanse for arbeid med frilufts
liv, og er en god bidragsyter til å utdanne personer som 
kan ta folk ut i naturen på forskjellig nivå.  

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

ALLTID NOE Å FINNE PÅ! Aktivitet 

i alle former og slag,

Skien fritidspark er 

åpen hver 

eneste dag!

KLATRING TENNIS MINIGOLF & BOWLS BEACHVOLLEY & FRISBEEGOLF OVERNATTINGBADING

FOR OPPDATERTE 
PRISER OG ÅPNINGSTIDER 

- SE VÅRE NETTSIDER!

NAUTURGLEDE

Kåseri: Bjørn Tordsson, 
1. amanuensis i friluftsliv ved 
Høgskolen i Telemark (HiT).
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Kun 17.990,-
MGB VICTORY ONE

El Scooter  
- registrerbar  
som moped,  
toppfart 45 km/h

EL SYKKEL TIL SOMMEREN

Kun 14.990,-
PEUGEOT EC-03 200

PEUGEOT ET01
SEGWAY

Nå Kun 35.500,-

Kun 4.990,-
MORAKOT MSS7

DEMO

Før 54.900,-

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

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

Kun 25.900,-
Før 27.900,-

Shimano SLX10, 36v 11 Ah,  
3-4 t. kjøretid, 28” felg, herre

SAMMENLEGGBAR

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

• ATV
• Gressklippere
• Tilhengere
• Snøfresere
• Snøscootere

DELELAGER, SERVICE 
OG VEDLIKEHOLD

Din Honda fagforhandler!

Importør: Berema AS, www.berema.no

Honda
IZY HRG 536 VL

Alt hagen trenger
– fra Honda

Honda
HRX 537 HY

Honda Miimo robotklipper

Priser fra 

kr. 4.990,-
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BARNAS TURLAG HJARTDAL
Barnas Turlag Hjartdal ønsker å 
arrangere en tur i hver av samar-
beidsbygdene Sauland, Tuddal og 
Hjartdal i kvartalet. Allerede er 
det gjennomført turer langs elva i 
Sauland, aketur i Tuddal og «3 Buk-
kene Bruse-tur» i Hjartdal. 
Turlaget er godt i gang med årets 
program. I august arrangeres en 
spennende tur langs elveleie fra 
Århusbro til Hjartdal kirke med 
badekulper og oppdagelsesreiser. 
Til høsten blir det mulighet til å 
være med i elgjakteventyret.  Turene 
skal være hyggelige, sosiale og 
overkommelige, «men gjerne slik 
at en kan bli litt sliten», som en 
seks år gammel turdeltager sa. For 
mer informasjon kontakt Barnas 
Turlag Hjartdal ved Kristin Kjøle på 
telefon 930 42 636.

BARNAS TURLAG BØ
I 2014 startet et drivende godt Bar-
nas Turlag i Telemark. På åpnings-
turen til Tangen ved Evju bygdetun 
var omkring 80 store og små sam-
let.  Denne dagen var det stor stas 

med natursti og felles bållunsj. 
Barnas Turlag samarbeider med Bø 
Turlag for å gi et best mulig turtil-
bud i Bø. Har du lyst til å bidra med 
å få barn ut på tur i Bø og omegn, 
eller har gode turforslag, så er det 
bare å ta kontakt.  Lik gjerne Bar-
nas Turlag Bø på Facebook, der det 
kommer informasjon om turlagets 
aktiviteter.  

BARNAS TURLAG KRAGERØ
Barnas Turlag Kragerø startet opp 
etter initiativ fra Kragerø Turist-
forening januar 2015. Turlaget 
består av en styringsgruppe på fem 
personer, som er godt “spredt” når 

det gjelder erfaring, interesser og 
så videre - fra småbarnsforeldre til 
toppturentusiaster. Dette gir en god 
variasjon i turprogrammet.

Foreløpig har det blitt arrangert 
to turer, en måneskinnstur til 
Storkollen og en tur til Studsdalen 
med natursti. Begge områdene er 
sentrumsnært i Kragerø, og de må 
sies å ha blitt en suksess med rundt 
200 små og store deltagere.

Barnas Turlag Kragerø har 
opprettet en Facebook-side der pro-
grammet vil bli annonsert. Turene 
vil også bli annonsert i avisen.

For de aller minste arrangerer vi tril-
leturer, og for de litt eldre arrang-
erer vi dags- og overnattingsturer i 
nærområdet, alt fra kveldsmattur, 
fisketur, spikketur, skitur, aketur, 
pinnebrødtur, klatretur, lek i fjæra 
og mye mer. Husk at du kan være 
med på alle Barnas Turlags turer, 
uavhengig av hvor du bor.  Kanskje 
målet skal være ti turer sammen 
med Barnas Turlag i 2015? Uansett 
hvor dere er på tur er det viktigste å 
ha det gøy!

ENGASJER DEG I BARNAS TURLAG
Vi øker i hele Telemark og det er nå 
hele 14 Barnas Turlag rundt i fylket. 
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 veldig gjerne med 
å starte opp. 

Følg med på våre nettsider for  
å holde dere oppdaterte  
om aktiviteter.

BARNAS TURLAG ER DEN NORSKE TURISTFORENINGS TILBUD TIL BARN OG BARNEFAMILIER. DISSE ER UNIKE MØTESTED FOR BARNE-
FAMILIER DER BARNA KAN GLEDE SEG OVER Å TREFFE ANDRE BARN PÅ TUR. ET MEDLEMSKAP KOSTER KR. 120,- OG TILBUDET ER FOR 
BARN MELLOM 0 – 12 ÅR. FRA 13 ÅR FÅR UNGDOMMENE TILBUD GJENNOM DNT UNG TELEMARK.

BARNAS TURLAG I TELEMARK

BLI MED BARNAS 
TURLAG PÅ TUR!

BARNAS TURLAG I TELEMARK

NYE TILBUD I TELEMARK
Hele tre nye Barnas Tur-
lag har det siste året sett 
dagens lys i Telemark.

Tur med Barnas 
Turlag Hjartdal.

Barnas Turlag 
Hjartdal.

Foto: Sissel Mogård.

Hanakamjuvet foto: Helen R Svartdal.

Pinnebrødtur til Årdalsåsen med Barnas Turlag  
Porsgrunn. Foto: Rebekka L. Øvre-Eide.

Tur til sjøormtårnet med Barnas Turlag Seljord.  
Foto: Helen R. Svartdal.
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UTVALGTE FAMILIETURER SOMMER 2015

TUR TIL AMBERVANN 
VILLMARKSLEIR
Etter fjorårets suksess gjentar 
Barnas Turlag Bamble klatre- 
og aktivitetsdag til Ambers-
vann. Turlaget fyrer opp 
grillen, husk mat og badetøy 
om været tillater det. 
Dato: 31. mai
Oppmøte: Frierkroa, 
 Surte bogen, kl.12.00. 
Pris: Kr 100,- per barn. 
 Bindende påmelding innen 26. 
mai til Reidun (97 66 58 95) 
eller Kari (95 97 46 95).

SYKKELTUR TIL JERN- OG 
BRONSEALDEREN
Bli med Barnas Turlag 
 Porsgrunn på sykkeltur 
tilbake til jern- og bronse-
alderen. Turen går via Århus 
 Jernaldergård til helle-
ristningene på Fossum.
Dato: 30. august
Oppmøte: Skien stasjon  
kl. 11.30. Påmelding.

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Følg med på våre nettsider for mer informasjon og detaljert program.

TOPPTUR TIL ØSTER-
HOLTNATTEN
Barnas Turlag Nome inviterer 
til topptur i Nome, med  
flott utsikt og postkasse på 
toppen som barna kan  
skrive seg inn i. 
Dato: 7. juni
Oppmøte: Parkering før Øs-
terholt på Svenseid. Fellesstart 
frå jordet før Østerholt  
kl 11.00

VANDRING I  
HANAKAMJUVET
Små og store er velkomne på 
tur til Hanakamjuvet med 
Barnas Turlag Seljord. Turen 
går langs den gamle rideveien, 
og underveis blir det natursti 
og soger fra området.
Dato: 14. juni
Oppmøte:  Telesenteret i Sel-
jord kl.13.00

- Jeg er ei tobarnsmor som er veld-
ig glad i den flotte naturen vi har i 
landet vårt. Etter at jeg og mannen 
min flytta tilbake til Drangedal og 
fikk barn har det blitt mer 
og mer friluftsliv. I 
sommer skal vi 
våge oss ut på 
en lengre tur 
i telt med 
guttene 
som nå 
har blitt 
seks og ni 
år. Jeg er 
opptatt av 
viktigheten 
av å holde 
seg  fysisk 
aktiv for å ha 
et godt liv, for teller 
Eldbjørg.

LEDERROLLEN
Det å lede et turlag faller helt 
naturlig for henne. - Jeg er vant til 
å ta ansvar, og har erfaring med 
det fra jobb og andre verv. Det er 
mye som må organiseres på turer, 
og til tider en stor jobb, men min 
 motivasjon for å være leder i BTG 
er at dette engasjerer meg. Det å 
være i fysisk aktivitet er viktig, og 
det å vise barna det enkle frilufts-
livet er viktig for å forebygge den 
trenden vi ser med helseplager.

Gjengen i BTG består av en 
 foreldregruppe på cirka ti 
 personer. – Vi ser helt klart at 
de  sentrumsnære turene er mest 
 populære, og vi forsøker å dra 
 veksel på andre friluftsorganisas-
joner. I april hadde vi for  eksempel  
kart- og kompassopplæring i 
samarbeid med Drangedal O-lag, 
sier Eldbjørg.  

10 PÅ TOPP FOR BARN 
Barnas Turlag Gautefall har satt i 
gang 10-på-topp for barn i alderen 
0-12 år. - Dette startet vi med i 
2014 med stor suksess, og i år tar 
vi turtilbudet videre. Det er veldig 
mange ivrige unger og det er så 
gøy, forteller Eldbjørg. Skal hun 

anbefale noen av toppene som 
er med,  trekker hun frem Liheia 
i Tørdal med sin flotte utsikt, 

 Rønnomdalsvannet i Tørd-
al med sin spesielle 

stemning, Hom-
mesvåene med et 

svåfjellområde 
du aldri har 
sett maken til 
og Tjenn-
huken på 

Heigeiteilløypa, 
som er et supert 

turmål med barn. 
Ønsker du enkle 

turbeskrivelser for disse 
turene finner du de på 10-på 

topps Facebookside.
 
10-på topp går i gang  1.mai og 
holder på til 25.september.. 
 

SKAP TURMINNER MED  
BARNAS TURLAG GAUTEFALL
I løpet av 2015 arrangerer BTG 

flere ulike turer og aktiviteter.
Eldbjørgs fineste turminne fra 
Barnas Turlag er den første 
panne kaketuren hun var med 
på å arrangere på Bygdetuenet i 
Drangedal. - Da hadde vi håpet 
på 30 – 40 barn og det dukket 
opp over 100. Du kan si vi gikk 
tom for panne kakerøre. Det var 
skikkelig gøy!

NÅR DE MINSTE  
ER MED PÅ TUR
Etter så mye erfaring med å ta med 
folk ut på tur, deler Eldbjørg gjerne 
noen gode tips til å få de minste 
med ut på tur. - Gjør det enkelt 
- ikke for utfordrende og ikke 
for langt. Pakk mat og drikke de 
 minste liker. La turen være målet 
og ikke hytta 5 km unna. Våre 
 turer går ofte til bålplassen 200 
meter fra huset. Akkurat passe! 
Ellers vær forberedt på å bære, 
overtale, argumentere, men forsøk 
å holde irritasjon og frustrasjon for 
deg selv. Kos deg på tur og smør 
deg med en god dose tålmodighet,  
avslutter Eldbjørg.

ILDSJELEN ELDBJØRG! 
Eldbjørg Lia  Etterstad 
ble introdusert for 
 turistforeningen  gjennom 
Gautefall Turlag i 2009. 
Hun ønsket å bidra til et 
godt turtilbud for barn i 
kommunen, og ble snart 
leder av Barnas Turlag 
Gautefall – et verv hun 
fortsatt har i dag. Vi tok en 
prat med tur entusiasten, 
tobarnsmora og leder 
av  fysioterapitjenesten 
og Frisk livssentralen i 
Drangedal kommune.

Eldbjørg leser fasiten på ski-quiz under BTGs Kom deg ut-dag.

Eldbjørg på Gaustatoppen.

Hyttetur til Sørmyrseter med Barnas 
Turlag Siljan. Foto: Sissel Mogård.

Natursti med Barnas Turlag Kragerø. 
Foto: Petter Hareide.

TURTIPS!
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Totalt
37 tomter solgt!
Bestem visnings-
tidspunkt selv: 

Kontakt oss 
for VISNINGS-

AVTALE!

Mer info ogbilder fra vakreSvanstulmarka påwww.svanstul.no

Svanstul hyttefelt ligger i Løvenskiold-Fossums eventyrmark
ved Norges største frivillig vernede naturreservat, og er et
populært utfartssted hele året.

• Selveiertomter
• Ingen byggeklausul, men vi tilbyr også nøkkelferdige hytter
• Moderne infrastruktur med vei, vann, avløp og fibernett til tomtegrense
• Helårsdestinasjon 
• 50-60 km preparerte løyper og merkede sommerstier til bl.a. Narefjell 805 moh  

Ta kontakt for en hyggelig tomteprat!

Vi fortsetter salget!

- ditt nærmeste hytteparadis

Nytt felt - vestvendte tomter med panoramautsikt 
til Lifjell og Gaustatoppen. 7 av 13 tomter solgt!

ildstedet.no

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

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

JØTUL FS 74

JØTULF 163ATRAFLAM  750

SCAN 85 SCAN 83

Telemarks største utvalg av peisovner!

PRISGARANTI!
alltid best pris  

på Jøtul.
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Tekst: Åsmund Myhre, 
løypeansvarlig Telemark 
Turistforening

Sauheradfjella er et stort hei-
område som strekker seg fra 
Svanstul i syd til Breisetområdet 
i nord. Regner vi med skogom-
rådene rundt Luksefjell og om-
rådene mot Solumfjell og Skrim 
har vi en sammenhengende og 
innholdsrik turdestinasjon. For 
noen år siden ble det opprettet 
et vernet område mot vesentlige 
inngrep i fremtiden, som omfat-
ter store deler av Sauheradfjella, 

Sondalsfjell, Solumfjell og Skrim. 
Den vernede delen av Sauherad-
fella består av glissen fjellskog, 
som hovedsakelig består av gran, 
furu og bjørk, åpne myrområder, 
mange idylliske vann, og åpne 
fjellpartier. 

Topptur og fiske
De høyeste toppene i Skien, 
Nare, Ørnenuten og Skårafjell 
814, ligger her. Alle disse top-
pene har fin utsikt og er vel verdt 
et besøk. Sauheradfjella har og 
mange idylliske små og større 
vann. Svanstulvatn, Eiangen, 
Steinbruvatn og Krokvatn er 
kjent av mange, men her kan de 
fleste finne sin egen perle. For 
medlemmer av Grenland Sports-
fiskere (GS) er det bare å ta med 
fiskestangen og prøve fiskelyk-
ken, det ryktes at det er fin fisk i 
flere av vanna.

Litteratur om området                                                                 
For de som ønsker å finne ut mer 
om området er det skrevet flere 
bøker. Vi kan nevne: «Sauherad-

fjell Der alle stier møtes» skrevet 
av Magne Kortner, og flere bøker 
skrevet av Thorbjørn Wahlstrøm 
og Helge Markussen, blant annet 
«På sporet av Elg-Johansen» og 
«Sånn bodde de» som kom ut i 
2014. Sist men ikke minst «Nye 
Grenlandsboka» skrevet av Jan 
Erik og Stian Tangen som omtaler 
mange av turmulighetene. Disse er 
til salgs hos de fleste bokhandlere 
eller på Telemark Turistforenings 
turbutikk. Av stor verdi for de 
som ønsker å sette seg inn i histo-
rien er flere mindre hefter utgitt av 
Skavlan Miniforlag. 

Vinter på Svanstul
Mange kjenner Svanstul-områ-
det som en fin vinterdestinasjon, 
med fine oppkjørte skiløyper for 
liten og stor.  Vi kan nevne Hul-
dreløypa på ca. 8 km, Svanstul-
flottene på ca. 4 km og Stein-
bruløype på ca. 27km, alle disse 
blir kjørt opp med løypemaskin i 
skisesongen. Turistforeningen har 
flere merkede løyper med utgang-
spunkt fra Svanstul.

Stier, setre og turisthytter
Svanstul og Sauheradfjella er også 
et flott turområde resten av året. 
Turistforeningen har i en årrekke 
merket ikke bare vinterløyper 
(rødmerket), men også sommer-
stier (blåmerket) i området. Dette 
har vært et samarbeid med den 
største grunneieren i området - 
Løvenskiold-Fossum, samt andre 
grunneiere. 

Noen av stiene på Sauheradfjella 
går over myrområder, men er så 
godt det lar seg gjøre lagt utenom 
disse. Der er det er nødvendig er 
det lagt gangbaner. Gangbanene 
er først og fremst for å spare 
terrenget mot varige sår, men det 
gjør det også enklere å ta seg fram 
i terrenget for brukerne. Godt 
fottøy er imidlertid nødvendig her 
som i andre fjellområder.

Mange av gårdene i Sauherad 
hadde sine setrer her, det er nok å 
nevne Svanstul, Fjellstul, Eiang-
setra og Rønningslia noe lenger 
øst. For turfolket kan det være 

morsomt å finne fram til disse, 
de fleste er avmerket på turkartet 
«Skien Nord» utgitt av Telemark 
Turistforening. 
 
Det er også flere skogsveger med 
bom i området som egner seg godt 
til sykling, det gjelder blant annet 
Eiangvegen fra Dale i Luksefjell 
som går inn til Skien Turlags hytte 
Sommerseter, og fra Svanstul 
parkering er det mulig å sykle til 
Skien Turlags hytte Fugleleiken.
Den vakre Svanstulmarka er også 
til stor glede og benyttes flittig av 
hyttefolket i Svanstul Hyttefelt 
som ligger rett ved Flekkeren og 
innfallsporten til løypenett og 
turstier. 

Skien Turlag har flere ubetjente 
turisthytter i området. Les mer om 
disse på foreningens nettsider.
Sauheradfjella er en perle ikke 
bare om vinteren, men også resten 
av året. Det er god plass til flere 
brukere, både på stiene og på 
hyttene.  GOD TUR!

SAUHERADFJELLA
– VÅRT NÆRMESTE HØYFJELL

EN FESTDAG FOR ALLE I DE VAKRE 
SKOG- OG FJELLPARTIENE MELLOM 
SKIEN OG SAUHERAD!

SVANSTUL FJELLØP OG TURMARSJ

I selveste Friluftslivets år 2015 
arrangerer Telemarksklubbene IF 
Storm, Gjerpen IF, Kjapp IL og Skien 
Turlag (TTF) et fjelløp og turmarsj på 
Svanstul. Arrangementet vil bestå 
av et 10 og 25 kilometer terrengløp, 
samt en turmarsj på 15 kilometer.

Arrangementet vil foregå på grusveier og 
gamle tradisjonsrike seterstier i de vakre 
skogs- og fjellpartiene i Svanstulområdet.

Det blir totalt fire matstasjoner tilgjengelig 
underveis for turgåere og løpere. Røde Kors 
vil ha beredskap i løypa.

DATO: LØRDAG 15. AUGUST 
 
Søk på «Svanstul Fjelløp og 
Turmarsj» på Facebook og 
finn mer informasjon!

Kartet til høyre viser lang løype på 25 kilo-
meter. Marsjen er de første 15 km av denne.

For oss som bor i Gren land 
er Sauheradfjella vårt nærm-
este høyfjell. Fra Skien sen-
trum er det en god halvtimes 
tur med bil til parkeringen på 
Svanstul, og fra Nordagutu 
stasjon er det merket sti til 
Flekker hytta og Fugleleiken, 
en fottur som tar rundt 4 tim-
er. Dette flotte området byr 
på ekte villmarksopplevelser!

Utsyn fra Nare mot blånene og Gaustatoppen. Alle foto: Svanstul Utvikling Svanstul hyttefelt. Innfelt: Svanstulvann.

Vinter på Svanstulflottene.

TURTIPS!
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Solfrid er et folkekjært 
tv-fjes og radiostemme, 
spesielt kjent som journal-
ist og programleder i NRK 
Telemarksendinga. Det 
kanskje ikke alle vet er at 
Solfrid også er medlem i 
Den Norske Turistforening 
og er ute på tur så fort an-
ledningen byr seg. Hun har 
nylig tatt jegerprøvene og 
er klar til å utforske hjem-
fylkets jaktmuligheter til 
høsten. Hun skal bare lære 
seg å treffe blink først.

Du er ei Siljansjente som jobber i 
hjemfylket. Hva betyr Telemark og 
det å kunne jobbe her, for deg?
Jeg digger Telemark og er stolt av 
å si at jeg er telemarking. I jobben 
som journalist lærer jeg stadig noe 
nytt om hjemfylket, og synes det er 
stas å få lov til å fortelle om det pos-
itive som rører seg fra fjord til fjell.

Vi har snust opp at du er medlem 
av DNT. Hva er ditt forhold til 
friluftsliv og turistforeningen?
Livet er best ute! Lukta av bål og 
kokekaffe gjør meg glad. Jeg er 
ganske fersk i turistforeningssam-
menheng, men har allerede rukket 
å besøke flere av hyttene her i fylket 
og andre steder i landet. Og den 
frivillige innsatsen som legges ned 
for å sørge for at flest mulig skal få 
oppleve turglede er imponerende!

Har du et favorittsted?
Jeg er kanskje litt for nysgjerrig til 
å kun ha et favorittsted. Det er så 
mange turer, byer og land jeg drøm-
mer om å besøke, så livet er for kort 
til å tråkke i samme løypa mange 
ganger. Men som Siljanjente må 
jeg nevne at jeg er spesielt glad i en 
tur jeg har gått mye i oppveksten. 
Det er turen forbi setra som hører 
til gården jeg har vokst opp på, og 
videre til Havretjenn og Blåfjell. 
Derfra kan vi se helt til by’n!

Har du noen turprosjekter planlagt 
for fremtiden?
Jeg går stadig med drømmer om re-
iser, og har en lang liste med turmål 
både i inn- og utland. Til sommeren 
håper jeg på å få til å padle kajakk 
i Nord-Norge. Også har jeg faktisk 
aldri gått fra hytte til hytte på Har-
dangervidda, og som telemarking 
er jeg vel programforplikta til å ha 
gjort det? Forhåpentligvis får jeg til 
en tur til høsten.

Har du et nyttig turtriks du vil dele 
med Telemarkingene?
Mitt beste turtriks er å senke krava. 
Det trenger ikke være langt, høyt 
eller ekstremt, det viktigste er å 
pakke sekken og komme seg ut. Og 
kan du ikke så mye om frilufts-
liv- spør noen du kjenner om å få 
bli med på tur. Jeg har lært mye 
av gode venner som gladelig deler 
turkunnskap! 

TURGLEDE MED 
TI-TOPPER’N GRENLAND

Foto: Alexandra Amdal.

FJELLFIE

ÅRETS TOPPER
Mer informasjon om toppene 
ligger på nettsiden, 
www.titoppern.no.
Hørsfjell
Melakollen
Årdalsåsen
Kjerkåsen
Fjerdingen
Vealøs
Blåfjell
Langelandskollen
Vestre Skrehelle
Galten
Nare
Fantekjerringkollen
Ramsberget – NYHET!
Sandseterfjell
Piggen
Valås

Høsttur til Ti-Topperen Nare. Foto: Mikel Gonsholt. Topptur til Vestre Skrehelle. Foto: Mikel Gonsholt.

Pomeranien Enja på Sandseterfjellet. Foto: Henriette Hack.

Husk at tilbudet er gratis med 
premier til alle barn som går minst 
fem topper.

REGISTRER DEG MED MOBIL
Denne sesongen blir det mulig å 
sjekke inn på toppen med mobilen 
og samtidig registrere turen der 
og da. Med hjelp fra dataselska-
pet Aplia på Klosterøya har vi 
samtidig lansert helt nye nettsider 
som fungerer like bra på mobil 
og nettbrett, som på en vanlig 
datamaskin.

Det er også mulig å skryte av 
bragdene på Instagram.  

Med #titoppern havner 
bildene rett inn på nett-
sidene.

NY TOPP
Helt ny topp i år er Ramsberget 
- en markant fjellformasjon som 
kneiser 420 m.o.h. Med utgang-
spunkt fra Fjelldalen har toppen 
vært et populært turmål lenge på 
grunn av flott utsikt og fri belig-
genhet. Ramsberget er nærmeste 
nabo til Skrehelle.

Ti-Topper’n Grenland ønsker 
nye og gamle travere god tur!

Allerede 1. mai gikk startskuddet for årets Ti-Topper’n- 
sesong, men du har fortsatt god tid til å delta. Du kan gå 
toppene som er jevnt fordelt over hele Grenland frem til  
1. november, og registrere toppturene frem til  
15. november. I fjor registrerte 1860 turgåere minst ti av 
toppturene, og i år håper vi på publikumsrekord.  Dette  
vil blant annet en bedre registreringsløsning bidra til.
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KLATREKURS ÅMLI
Har du aldri klatret før? I løpet av 
denne helgen med DNT fjell-
sport Telemark får du mulighet 
til å lære enkle klatreteknikker i 
natursk jønne omgivelser. Har du 
ikke utstyr selv har du mulighet til 
å låne på kurset. 
DATO: 5. – 7. JUNI
Oppmøte: fra kl. 17.00-19.00 på 
Sigridnes Camping
Pris: Kr. 800,- for medlemmer av 
DNT inkludert kurs, leie av utstyr, 
overnatting, og felles middag fredag.

SOMMERSKITUR HAUKELIFJELL
Sommerskitur på Haukelifjell 
er blitt en tradisjon. Turleder 
Jon Ingebretsen og Vinje Turlag 
tar dere med på skitur på vakre 
Haukelifjell lørdag og søndag. Det 
er mulig å delta begge dagene eller 
bare lørdag eller søndag.  
Påmelding.
DATO: 6. – 7. JUNI
Oppmøte: Haukeliseter Fjellstue 
kl. 09.00
Pris for medl.: Kr. 200,- per dag
Pris for øvrige: Kr. 300,- per dag

FOTTUR TIL RAUDBERGNUTEN
Søndag 14. juni arrangerer 
Kviteseid Turlag tur til Raudberg-
nuten. Fra toppen på 950 moh. er 
det god utsikt til Gaustatoppen, 
Brokefjell og fjella på Haukeli. 
DATO: 14. JUNI
Oppmøte: ved Vest Telemark Blad 
(VTB) kl. 10.00.

  

UKESTUR AURLANDSDALEN
Her finner vi en av landets mest 
populære fotturruter, fra Finse til 
Vassbygdi. Aurlandsdalen kan ta 
pusten fra deg, med den ekstreme 
villheten i elva som graver seg 
frem gjennom landskapet, og den 
fantastiske utsikten utover mot 
fjorden langt der ned.
DATO: 3.-6. AUGUST
Oppmøte: Skien togstasjon
Pris: Kr. 3900,- for medlemmer av 
DNT

KOM DEG UT-DAGEN
Denne dagen inviterer  TTF til 
turer og aktiviteter over hele fylket 
for familier og andre som har lyst 
til å være med på en trivelig dag 
ute. Du vil kunne delta på aktivi-
teter som topptur, klatring, naturs-
ti, slakk line, bålkos og kart- og 
kompasstur. Arrangementet er 
gratis for alle. Mer informasjon på 
www.telemarkturistforening.no.
DATO: 6. SEPTEMBER

UTVALGTE FELLESTURER SOMMEREN 2015

HUSKELISTE FØR 
SOMMERTUREN

Aurlandsdalen. Foto: Hilde Løken Magnussen.

Sommerskitur på Haukeli. Foto: Thor Christiansen.

Klatrekurs. Foto: Åsgeir Almås. Raudbergnuten. Foto: Roger Løfgren.

Turer i fjellet krever at du har forberedt 
deg litt på forhånd. Her er noen tips til 
hva du bør tenke på før du reiser.

KART OG KOMPASS 
Uansett hvor du er eller hvor langt du skal bør du 
ha med, og kunne bruke, kart og kompass.

ÅPNINGSTIDER PÅ HYTTENE
Sjekk om hyttene er åpne før du legger ut på tur. 
Det kan bli endringer, så ta en siste sjekk før du 
legger i vei. UT.no. 

TURINFORMASJON
Ta gjerne en tur innom tursenteret i Skien. Her får 
du hjelp til planleggingen, samt det du trenger av 
utstyr og kart.

PAKKELISTE
Følg DNTs anbefalinger om hva du skal ha med av 
utstyr og bekledning. Pakkeliste finner du på  
www.DNT.no

TURTIPS!



38 www.telemarkturistforening.no

Initiativtaker Ruben Smith for-
teller om hvordan det hele start-
et: - Det begynte med en drøm 
jeg hadde i 2011. Etter fine dager 
i fjellheimen i Hafjell, med mange 
uforglemmelige naturopplevelser, 
slo det meg at det hadde vært 
spennende med en fjelltur for 
folk med ulike funksjonsnedset-
telser i Telemark. Jeg ønsket at 
andre bevegelseshemmede også 
skulle få mulighet til å oppleve 
turer i fjellet. 

Drømmen slapp ikke taket hos 
Ruben, og utpå høsten kom 
han til TTFs lokaler med sin 
ide. Daglig leder Jon Atle var 
positiv, og snart var drømmen 
en realitet.
  
- Målet med disse tilrettelagte 
turene er å gi folk mulighet til å 
oppleve friluftslivets gleder i et 
terreng de ikke ellers ferdes i på 
grunn av sin funksjonshemning, 

sier Ruben. Turene gir deltagerne 
mestringsfølelse og glede, og for 
Ruben og turlederne er det inspir-
erende å se helsegevinstene. - Delt-
agerne får bedre gangfunksjon, 
kondisjon, selvtillit og livsglede! 
fortsetter Ruben. Han legger til at 
Rubenstur har ført til at flere av 
deltagerne har begynt å bruke na-
turen til rekreasjon på egenhånd, 
og mange deltar også på nærmil-
jøturer i prosjektet «Kart det går 
Telemark» i regi av TTF.

Første del av årets tur innehold-
er noe stigning der gjengen får 
oppleve høyfjellet på sitt aller 
beste. Siste del går ned Bord-
alen og til bake til Haukeliseter. 
Turen blir arrangert 25. juli til 
1. august.

ØNSKER DU Å DELTA PÅ 
RUBENSTUR 2015? 

TA KONTAKT MED TTF FOR 
MER INFORMASJON!

RUBENSTUR 2015
– MESTRING OG GLEDE
I sommer arrangerer Telemark Turistforening «Rubens
tur» fjerde året på rad. Årets tur for bevegelseshemme
de er en rundtur med utgangspunkt fra Haukeliseter 
fjellstue, og med dagsetapper på cirka fem kilometer.

FRA 219 900 KR

Drivstofforbruk ved blandet kjøring fra 3,1 l/100 km, CO2 fra 82 g/km og NOx fra 17 mg/km. Alle priser er inkl mva., engangsavgift og frakt/levering forhandler Skien (kr. 9.900). Registreringsomkostninger kommer i tillegg. Tilbudet gjelder alle versjoner, og kun biler på lager. 
Kjøp og registering av bilen må finne sted innen 27. april. 5 Fri betyr 5 år/ 65.000 km service- og vedlikeholdsavtale. I tillegg kommer fabrikkgarantien 5 år/100.000 km*, 24-timers veihjelp i hele Europa, gratis lånebil ved service, gratis påfyll av olje, kjøle- og spylervæske samt skifte 
av viskerblader i avtaleperioden. Modellen er illustrasjonsfoto og utstyr og farge kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. For ytterligere opplysninger se www.citroen.no. *Avhengig av hvilken av de to som inntreffer først.

www.citroen.no

MER DESIGN • MER AIRBUMP® • MER INNOVASJON • MER CITROËN

GRØNLIKROKEN 3 • 3735 SKIEN • TELEFON 35 69 00 00

CITROËN C4 CACTUS e-HDi 
90 ETG NORDIC EDITION HIGH
KR 254.900,–

MER 
INKLUDERT
Få et supertilbud i dag!  
Oppgrader til Nordic Edition  
High uten merkostnad  
kundefordel kr 20.000,–

Kjøper du ny Citroën får du 
5FRI inkludert. Dermed er 
du sikret markedets mest 
omfattende service- og 
vedlikeholdsprogram. 
 
Enkelt og smart.

· 17” aluminiumsfelger 
· Panorama glasstak 
· Navigasjon med ryggekamera 
· DAB+ radio/jukebox 
· Og mye mye mer 
 
Kundefordel  kr 20.000,–

 UTSTYRSPAKKEN
NORDIC EDITION HIGH

5FRI INKLUDERT  
I PRISEN 

GJELDER  
KUN APRIL

FRA 327 400 KR. FRA 199 400 KR. FRA 258 400 KR.
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Vilde fra Tønsberg er i ferd 
med å fullføre sin bach-
elor i friluftsliv, natur- 
og kulturveiledning på 
høgskolen i Bø. – Jeg 
er utrolig glad i havet, 
så det er litt spesielt 
at jeg triver så godt 
her oppe, så langt fra 
havet, ler hun. 

Sophia er halvt dansk og 
halvt svensk. Første dag på 
Gaustatoppen ble minner-
ik. - Jeg hadde ikke vært på 
Gaustatoppen før, og ble ganske 
overrasket på min første ar-
beidsdag.  Det blåste 33 m/s og 
vi måtte måke oss inn i hytta. 
Sophia er imponert over norske 
fjellkulturen. - Det er en helt 
unik stemning - alle snakker med 
hverandre, er i godt humør og har 
spennende historier å fortelle. 

Jentene 
kan ikke 

forestille 
seg en bedre 

måte å bruke 
sommeren på, og 

håper de kan være med på å gi 
sommergjestene gode friluftsop-
plevelser og deilige vafler.

VELKOMMEN TIL 
GAUSTATOPPEN 

TURISTHYTTE I SOMMER!

SOPHIA OG VILDE PÅ 
TOPPEN AV TELEMARK
Vilde og Sophia søkte jobb på Gaustatoppen 
Turisthytte fordi det virket forlokkende og 
spennende å bo på toppen av et fjell.
 Jentene på 28 år møter du om du tar 
turen til Telemarks høyeste fjell i 
sommer.

Gaustatoppen. Foto: Steinar Talmoen.

FRA 327 400 KR. FRA 199 400 KR. FRA 258 400 KR.

Drivstofforbruk ved blandet kjøring fra 3,1 l/100 km, CO2 fra 82 g/km og NOx fra 17 mg/km. Alle priser er inkl mva., engangsavgift og frakt/levering forhandler Skien (kr. 9.900). Registreringsomkostninger kommer i tillegg. Tilbudet gjelder alle versjoner, og kun biler på lager. 
Kjøp og registering av bilen må finne sted innen 27. april. 5 Fri betyr 5 år/ 65.000 km service- og vedlikeholdsavtale. I tillegg kommer fabrikkgarantien 5 år/100.000 km*, 24-timers veihjelp i hele Europa, gratis lånebil ved service, gratis påfyll av olje, kjøle- og spylervæske samt skifte 
av viskerblader i avtaleperioden. Modellen er illustrasjonsfoto og utstyr og farge kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. For ytterligere opplysninger se www.citroen.no. *Avhengig av hvilken av de to som inntreffer først.
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Fra kanoen får du en annen 
nærhet til natur og dyreliv enn på 
land. Det er spennende å padle 

under trær, rundt små øyer og 
gjennom smale passasjer.  Å gå 
i land på en liten øy for en liten 

pause og litt mat kan være  
veldig spennende.
Fra barna er 4-5 år kan de 
fint være med på små turer og 
 ekspedisjoner i kano. Det er 
populært med ulike oppgaver 
 underveis, for eksempel å telle 
hvor mange dyr, fugler og fisker 
som du kan se. Er en heldige er 
det vann der beveren holder til, 
og da kan det være spor og hytter 
dere kan ”jakte” etter. 

Før barna er store nok til å padle 
med voksenårer er det stor stas 
med små padleårer i plast som 
kan fås kjøpt på lekebutikker. Det 
kan være lurt å feste disse med et 
snøre til kanoen i tilfelle de havner 
i vannet.
 
Fiske fra kanoen kan være 
krevende og føre til ubalanse og 
risiko for å få kroker andre steder 
enn i fisken. Det kan være lurt å 
vente med å fiske til dere er  
på land. 

Om en har liten erfaring med 
padling kan det være krevende å 
padle om det er mye vind. Det kan 
være fort gjort å glemme eller ikke 
legge merke til vinden om du har 
den i ryggen og du bare får god 
fart på vannet. Det kan da bli en 
overraskelse om du skal snu og 
padle tilbake og det er motvind.
 

Er du som voksen også 
 nybegynner og det er første gang 
du skal prøve å padle med barn, 
kan det være lurt å starte med 
korte turer på små vann. Med 
erfaring og større trygghet kan du 
begi deg ut på lengre turer. Det 
fins mange fine muligheter i fylket 
vårt, både for korte og lengre 
 ekspedisjoner med overnatting.

MED BARN I KANO

Kanopadling er en  fantastisk og spennende måte å 
ferdes i naturen på - også for barn!

Flest lesere i Telemark K
ild
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lesere. Hver dag!
Vi har utstyret som gir din firbente venn   en god turopplevelse!

   www.buddy.noBuddy Brotorvet  |  Gangveien 10, Stathelle  |  tlf 35 71 15 68

Kanotur til Sporevann med Barnas Turlag Siljan.

Hoseidvann øverst i Toke. Foto: Bart Bourgerhoudt.
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Familien Fidjeland fra Pors-
grunn, Sunniva, Trym, Stine og 
Thomas, koser seg i kano på 
Flekkervannet på Svanstul. 

Flekkervannet er et lite vann med noen 
øyer og holmer og er veldig fint å padle 
på for nybegynnere og med barn. Leier du 
 Flekkerhytta har du mulighet for å låne 
 kanoer, årer og vester som ligger der oppe. 
Les mer om  Flekkerhytta på våre nettsider.

Herrevassdraget er et av de 
mest populære padlevass-
dragene i nedre Telemark. 

Fra Kongens Dam på Herre og vestover 
mot Drangedal ligger mange små og store 
vann nærmest på rad og rekke; Hellest-
vedtvannet, Mevannet, Flåte, Langen og 
 Rørholtfjorden. Sett ut kanoene ved Kon-
gens Dam i østenden av Hellestvedtvannet. 
Padleruta i Herrevassdraget går i skogster-
reng atskilt fra bebyggelse. Vekslende ter-
reng med barskog, blandingsskog og frodige 
løvlier. Langs hele veien er det mange gode 
overnattingsplasser.
Kilde: VisitTelemark

Setesdalheiene er et  fantastisk 
område å padle i, gjerne 
 mellom de selvbetjente  hyttene 
Øyuvsbu til Gaukhei. 

Det må regnes noe bæring underveis og 
en tur på rundt to kilometer fra der en går 
i land med kanoen og frem til Gaukhei.  
Turen passer for de med noe padleerfaring 
som har lyst på en tur utenom det vanlige.

TURTIPS FRA VANNET

Innsjøen Toke i Drangedal 
 kommune er vidstrakt og 
 strekker seg inn i nabokom-
munene Kragerø og Bamble. 

Har du mulighet til å tilbringe noen dager 
med padling her, kan det sterkt anbefales. 
Med sin lange strandlinje og  utallige større 
og mindre øyer og kiler er Toke et eldora-
do for padlere og andre båtfolk. Padling i 
Drangedal er en gjeng som arrangerer pad-
leturer i området hele  sommeren. Se deres 
sommerprogram på Facebooksiden Padling 
i Drangedal.

Skien Bil AS
Telemarksveien 61, 3734 Skien. Tlf.: 24 03 55 55 www.skien-bil.no

Åpningstider:
man-fre 08.30 - 16.30 | tors til 19.00 | lør 10.00 - 14.00

          TELEMARKS
NYTTEKJØRETØYFORHANDLER!

Velkommen til en hyggelig handel!
Jan-Øivind Westeng-Hansen
90 91 33 50 | jan.oivind.hansen@moller.no

Odd-Ivar Gundersen
91 00 91 69 | odd-ivar.gundersen@moller.no

volkswagen-nyttekjoretoy.no største

Kano i Fyresdal. Foto: Jarl-Magnus Moen.
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Tekst: Ingebjørg Myromslien,
Gvarv Turlag

Gvarv Turlag blei stifta i 1986 
av ivrige turgåarar i Gvarvområ-
det. Etter ein del år med ikkje så 
mange medlemmer, har laget etter 
kvart fått over 200 medlemmer. 
Medlemmene kjem frå heile kom-
munen, og vi har også medlemmer 
som er busett utanfor Sauherad.
Turlaget har godt merka stiar på 
Skåråfjell og Breisås, og kjører 
kvar vinter opp ei rundløype på 
Skåråfjell på over 15 km.

ETTERMIDDAGSTURAR 
I SOMMER
Frå april til ut i august, (men 
ikkje i juli!) arrangerer laget 
ettermiddagsturar kvar onsdag. 
Da samlast vi på Gvarv stasjon 
og ordnar fellesskyss derifrå til 

utgangspunktet for turen. I tillegg 
blir det arrangert fleire søndagstu-
rar, desse er vanlegvis lengre enn 
onsdagsturane, og fleire av desse 
går utanfor kommunens grenser.

Turlaget har plassert ut 10 kasser 
rundt om i kommunen med bok 
til å skrive seg i. Turgåarar som 
besøker minst sju av desse kassene 
kvalifiserer seg til å få ein ”Frisk-
us-pin”!

STORE DAMTJØNN I BREISÅS               
Sist sommar har me oppgradert 
stien langs tjønna. Me har fått 
lov til høgge “vedtømmer” til 
bærestokkar til bru i  søren-
den og kavling over myra mot 
bålplassen midt på tjønna. Tryk-
kimpregnert materiell blei kjørt 
med traktor og frakta på ryggen 
heilt fram.

DYRUD DAMTJØNN, 
SKÅRÅFJELL 
Dette er ei av mange idylliske 
tjønnar på Skåråfjell. Her kan ein 
ta seg eit forfriskande bad etter 
bratte bakkar opp frå Lindelia 
eller snillare stigning frå Bergan-
skotet.

Se turprogram for sommeren 
på turlagets nettsider:  
www.gvarvturlag.net

TURAR OG OPPGRADERTE STIER
MED GVARV TURLAG

Dyrud Damtjønn, Skåråfjell. Foto: Sveinung Lindtveit.

Rast ved Store Trytetjønn med Gvarv Turlag. Foto: Sveinung Lindtveit.Store Damtjønn. Foto: Sveinung Lindtveit.

 

Sportage fra Sportage Jubileum fra SPAR 20.000,-

KIA FEIRER 20 ÅR I NORGE MED  
JUBILEUMSMODELLER 

STAPPFULLE AV UTSTYR!

 

Rio fra Rio Jubileum fra  

Picanto fra Picanto Jubileum fra 

FACELIFT

FACELIFT

244.900,- 284.900,-

124.900,- 149.900,-

159.900,- 189.900,-

Les om alle våre spennende jubileumsmodeller på www.kia.com
Veil. priser inkl. frakt og lev.omkostninger (kr. 7.500,-) levert Drammen. Lokal frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik 
fra avbildet modell. CO2-tslipp fra 86 g/km, forbruk fra 0,33 l/mil v/bl. kjøring.

Knut I. Westbye: 
35 900 490 /
Direkte 901 18 437

Kontakt:Kontakt:

Christoffer 
Hansen: 
Direkte 48 85 28 58

www.starbil.no
Trommedalsveien 239, Skien 

• Tlf:  35 90 04 90

Pr mnd fra 1.695,-*

Pr mnd fra 1.249,-*

Pr mnd fra 
2.595,-*
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Alle som jobber i skoler og barne-
hager bør ha kompetanse på å ta 
med barn og unge ut i naturen. 
Telemark Turistforenings kurs gir 
opplæring i friluftslivsferdigheter 
som er avgjørende for gode 
opplevelser ute. I tillegg gir vi deg 
gode aktivitetstips til hva du kan 
gjør ute i skole- og barnehagesa-
mmenheng. Vi  tilpasser kurset til 
deres behov hva gjelder innhold  
og lengde.

AKTIVITETSDAGER  
FOR 4.-6. TRINN
Ønsker du å ta med klassen på 
tur, men er litt usikker og trenger 
nye ideer til hva dere 
kan finne på ute? 
Meld klassen på 
til  Friluftsdagen! 
Denne dagen 
 kommer Tele-
mark Turist-
forening til din 
skole og holder 
kurs. Vi lager 
mat på bål, set-
ter opp gapahuk 
og går gjennom 
flere morsomme 
uteaktiviteter. Skolen 
 stiller selv med et egnet natu-

rområde og mat til å lage enkel 
lunsj på bålet. Friluf tsdagene 
forgår på høsten etter  
15.  september.

OPPTUR
Hvert år inviterer 

 Telemark Turist-
forening alle 
åttendeklassin-
gen ut på tur 
første onsda-
gen i mai. Vi 
har 9 forskjel-
lige OPPTUR- 

arrangementer 
i Telemark. Vi 

til rettelegger for en 
fin tur i nær området. 

På landsbasis er rundt 30 000 
åttendeklassinger på tur denne 
dagen. Dette vil dere ikke gå 
glipp av!

TURBOTRÅKK
Hvert år inviterer Telemark 
 Turistforening alle tre-, fire- og 
fem-åringer i Telemarks barne-
hager til Turbotråkk. I 2015 
foregår arrangementet i Skien 
fritidspark onsdag 9. september 
mellom kl. 10–14.

Langs en to kilometer merket 
rundløype i skogen vil barna 
møte på de underligste ting.
Det er også konsert og 
 eventyrstund. Barnas Turlags 
maskot Turbo er alltid på plass. 
Er dere?

Ta kontakt med Dag-Øyvind 
Olsen Djuvik for en prat om 
 Telemark Turistforenings  tilbud 
til skoler og barnehager: 

eller telefon 35 53 25 55.

TELEMARK TURISTFORENING I BARNEHAGER OG SKOLER

– DET LIGGER I VÅR NATUR

Aktivitetsdager for 4 - 6 trinn

Telemark Turistforening 
ønske å inspirere til bruk 
av naturen som del av 
hverdagen i skolene og 
barnehagene i Telemark. Vi 
kommer gjerne på besøk!

Alle som 
ferdes mye 

ute i  naturen 
blir glad i den, 

og det en er glad i 
ønsker en også å ta 

vare på.

”

LEK OG LÆR
Bok med tips og inspirasjon 
til å ta med barn i alle aldere 
ut i naturen. Kan kjøpes i vårt 
tursenter i Skien eller bestilles 
ved å kontakte oss. Boka 
koster kr 220,-

Flekkerhytta ligger idyllisk 
til ved vannet Flekkern på 
Svanstul i Sauheradfjella. Her 
kan en fiske om sommeren og 
gå rett ut i lysløypa vinterstid. 
Hytta er tilrettelagt for skole-
klasser og barnehager som vil 
på tur. Den er utstyrt med blant 
annet lavvoer, kanoer, primus-
er, opplæringskart og kompass. 
I tilknytning til hytta er det 
laget en liten natursti. I første 
etasje er det et samlingsrom 
hvor en kan ha undervisning 
eller lunsj. Ute er det bålplass 
med benker og egen grillhytte 

som kan benyttes. På veggen på 
hytta er det en liten klatrevegg, 
og i nærheten av hytta er det en 
stor klatrevegg i fjellet. Lån av 
utstyr må avtales på forhånd.

På forespørsel stiller TTF med 
aktivitetsledere som legger 
til rette for aktive dager med 
 klatring, kano, orientering 
m.m. Hytta har seks sove-
plasser. Lavvoer kan lånes 
til overnatting. Døgnpris for 
skoleklasser på Flekkerhytta er 
kr 500,-,-

FLEKKERHYTTA

Telemark Turistforening legger 
til rette for skoleturer til fjells 
og i nærmiljøet. Vi har flere 
hytter som er tilrettelagt for 
skoleklasser på tur.

Sildevika ligger rett ved sjøen 
i Porsgrunns skjærgård. Hytta 
har innlagt strøm, komfyr med 
kokeplater på kjøkkenet og 
friskt vann fra en kran langs 
hytteveggen. I tilknytning til 

hytta er det brygge, badeplas-
ser og et stort grøntareal som 
kan brukes til aktiviteter og 
oppsetting av telt og lavvoer. 
På Sildevika er det utstyr som 
egner seg for undervisning 
rundt livet i fjæra. Hytta har 
10 sengeplasser og ekstra ma-
drasser. Lavvoer kan lånes til 
overnatting for større grupper. 
Døgnpris for skoleklasser på 
Sildevika er kr 1.000,-

 dag-oyvind.olsen@turistforeningen.no

SILDEVIKA

Aktivitetsdager på SvanstulDag-Øyvind Olsen Djuvik er 
 fagansvarlig for barn og unge i TTF

Friluftskurs for ansatte i skole og barnehage

OPPTUR foto Øyvind Salvesen

TTF på tur med skole og barnehage

Turbotråkk
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Tekst: Ottar Kaasa, 
leder Notodden Turlag

DNT-HYTTE PÅ GAVLESJÅ 
Notodden Turlag har planer om 
å bygge en ubetjent DNT-hytte 
i Lifjell i Notodden kommune. 
Dette vil være den første hytta til 
Notodden Turlag etter at Breisethyt-
ta ble solgt i 1955. Hytta vil ligge 
700 meter over havet ikke langt fra 
Gavlesjåvatnet. Letteste adkomst 
er avstikker fra E 134 i Heddal på 
skogsbilveg (12 km bomveg) til stor 
parkeringsplassen ved Myregvarv. 

Turisthytta vil åpne muligheten 
for å bli kjent med Lifjell for barn 
og unge, så vel som for voksne. 

Dagsturer fra Bø og Seljord vil være 
overkommelig også for barnefami-
lier. I tillegg vil store deler av Lifjell 
være mulig å nå som dagsturer med 
retur til hytta samme dag.

HYTTE TIL BRUK FOR 
ALLMENNHETEN
Hyttetomta er knyttet til det 
etablerte nettet av merka stier på 
Lifjell. Stiene vedlikeholdes av 
Notodden Turlag, Bø Turlag og 
Seljord Turlag. Vinterstid er det op-
pkjørte løyper fra området til både 
Bø og Seljord.
Hytta blir som en ubetjent hytte til 
bruk av og for allmenheten. Den 
planlegges slik at elever og studenter 
kan bruke stedet i pedagogiske og 

sosiale sammenhenger. Den korte 
avstanden fra parkeringsplassen 
gjør at den også er et tilbud til 
barnefamilier og barnehager i re-
gionen. Hyttas beliggenhet vil være 
et perfekt utgangspunkt for turer i 
naturen i kombinasjon av læring og 
mestring.

NYE LOKALER
Notodden Turlag flyttet inn i nytt 
kontor høsten 2014. Det nyoppus-
sede kontoret ligger i Heddalsveien 
34 og fungerer som en møteplass 
for alle komiteer og utvalg og som 
et lager for turlagets trykksaker, 
papirer, rekvisitter og så videre.

Vi har i tillegg investert midler i to 
lyskasser. Disse er godt synlig på 
begge sider av bygget, og sees av 
mange tusen forbipasserende på 
bl.a. E134. Samlet areal på lyskass-
ene er over 9m²!

FORMIDABEL 
MEDLEMSVEKST
Notodden turlag hadde på årsmøte 

en diskusjon om målsetning for 
medlemsvekst. Styrets målsetning 
var å øke medlemstallet fra 593 
i 2014 til 600 medlemmer for 
inneværende år. Årsmøte mente 
imidlertid at styrets mål var for 
deffensivt og vedtok en målsetning 
om medlemsvekst på 10 %! Mye, 

tenkte vi. Så fikk vi tallene fra 
medlemsstatistikken for 1. april. 
Der sto det svart på hvitt at Notod-
den Turlag var nest best i landet 
med en vekst på 25,2 %! Allerede 
telles det 626 medlemmer i kom-
munene Notodden og Hjartdal. 

NYE HØYDER I NOTODDEN
Notodden Turlag er i gang med planleggingen av et flott 
tilbud til fotturister fra Telemark og resten av landet: En 
ubetjent DNT-hytte i et etablert ruten ett på Lifjell er un-
der planlegging. I tillegg fortsetter turfolket å melde seg 
inn, og høsten 2014 kunne turlaget flytte inn i nye, flotte 
lokaler. Telemark Turistforening gratulerer Notodden Tur-
lag med god innsats for friluftslivet!

Styret befarer hyttetomt. Fra venstre: Roger Heimdal, Ottar Kaasa Oddvar Gravningen, Rigmor Ingebretsen, Kari Larsen, 
Gro Anne Sperre Henriksen og Tor Ingebretsen.

På toppen av Rognlifjell 961 moh. Foto: Ottar Kaasa.

Utsikt fra Rognlifjell 961 moh mot Lifjell. Foto: Ottar Kaasa.
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Vilde fra Skien og hennes kjæreste 
Anniken startet å gå Norge på 
langs 1. april, og jentene er nå 
underveis på turen fra Lindesnes til 
Nordkapp. Tanken er å rette fokus 
på angst og tvangslidelsen OCD. 
Jentene var innom TTFs tursenter 
under  planlegging sfasen for å 
kikke på kart. På deres Facebook-
side «Norge på Langs for OCD» 
kan dere følge turen og lære mer 
om lidelsen.

God tur videre Vilde 
og Anniken!

MED VILDE OG ANNIKEN PÅ TUR FRA 

LINDESNES TIL NORDKAPPFJELLTREFFEN

R E K L A M E D I S T R I B U S J O N

DU VELGER OSS FORDI:

Vi er fylkets største distributør av aviser og ukeblader,
og vi morgendistribuerer daglig ca 60.000 aviser i tillegg 

til informasjonsaviser og reklamemateriell. 

• Reklamen kommer sammen med 
morgenavisene rett inn på frokostbordet  

• Vi leverer alt ut på avtalt dag 
• Du får høy oppmerksomhet 
• Maks 3 vedlegg pr dag 
• Levering av materiell senest dagen 

før distribusjon kl 10.00 
• Lokalkunnskap
• Pris 

Tlf. 35 90 00 12 • 91 81 24 11 • E-post: nilspetter@td.no
www.td.no

Klart det går Telemark er et 
tur- og aktivitetstilbud for 
mennesker med funksjonsned-
settelser i Grenland.  
Tilbudet ønsker å motivere til aktivi-
tet og friluftlivsopplevelser i nærmil-
jøet, 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.

28.mai: Larvik. 
Tur i Bøkeskogen. 
Oppmøte og samkjøring fra TTFs 
kontor kl.16.00.

13. – 14. juni: 
Svanstul/Flekkerhytta 
- Sommeravslutning med over-
natting, fiske, kanopadling og 
sykkeltur til Fugleleiken. Oppmøte 
og samkjøring fra TTFs kontor 
lørdag kl. 11.00. Påmelding innen 
onsdag 10.juni.

22. august: 
Kanotur på Kilevannet
Oppmøte og samkjøring TTFs 
kontor kl.10.00. Påmelding innen 
19. august.
 
10. september: Sykkeltur/-
rullestoltur til Fugleleiken
Oppmøte og samkjøring fra TTFs 
kontor kl.16.00
 
Turene er i utgangspunktet gratis, 
og det kreves ikke medlemskap 
i TTF for å delta. Mat og drikke 
ordner deltagerne selv.  Noen av 
turene vil bli spesielt tilrettelagt for 
rullestolbrukere.

For mer info kontakt oss på e-post 
telemark@turistforening.no eller 
telefon 35 53 25 55.

Sykkeltur til Fugleleiken i august 2014

Det er ikke alltid like lett å finne kjærligheten i det daglige. Enkelte  
tyr til nettdating, mens andre søker til fjellet for å finne noen å dele 
livet med. Gjennom DNTs «Fjelltreffen» har sporty nordmenn funnet  
hverandre i over 25 år!

Fjelltreffen er en kontaktplass for fri-
luftsfolk hvor du kan søke etter turfølge. 
Uansett om du er på jakt etter noen å dele 
turopplevelser med eller drømmer om noe 
mer, finner du likesinnede som deler inter-
essen for friluftsliv. For å kunne legge inn 
en annonse må du være medlem i DNT og 
over 18 år. 

Les mer på www.dnt.no/fjelltreffen

Foto: Øystein Tveten.
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Turfolket vil nå kunne bruke 
 området trygt  og usjenert i for-
hold til golf- og hytteparken på 
øya. Resultatet blir ein fleirsidig 
bruk av naturen.

- Kviteseid Turlag ser det som 
svært viktig å ha eit breidt 
 spekter av turstiar, med ulik 
lengde og vanskegrad, der Fos-
søystien nå representerar nærmil-
jø- og lågterskeltilbodet, forklarer 
leiar Jon Ingebretsen. Han op-
pfordrer også til å besøke Veneli 
turområde med eit middels krev-
jande og familievenleg  turstinett, 
medan stiane til Brokefjell og 

Roholtsfjell byr på lengre og 
meir krevjande turtilbod. - Det 
skal også bli tilrettelagt kortare 
toppturstiar til Ånås og Næring i 
Fjågesund, fortsetter Ingebretsen.

Turlaget vil takke for den store 
og positive interessa som er 
vist frå samarbeidspartnarar 
og støttespelarar når det gjeld 
 arbeidet med å få til denne fine 
natur- og kulturstien på Fossøy. 
- Vi  har tru på at dette friluft-
slivtilbodet vil bli mykje nytta og 
satt pris på, seier Ingebretsen og 
Kviteseid Turlag. 

FOSSØY NATUR- 
OG KULTURSTI

Tekst: Roger Løfgren,  
styremedlem Kviteseid Turlag.

I 2014 søkte Kviteseid Turlag 
via Telemark Fylkeskommune 
om midler til merking av 
forskjellige stier i Kviteseid. 
Det er et samarbeid med 
 fylkeskommunen, Gjensidi-
ge og DNT. Alt arbeidet 
med  disse skiltene skal være 
ferdig før 1. nov. 2015. 
Kviteseid Turlag har mottatt  
kr 114.000,- til skilting og 
 merking, og det blir bereg-
net rundt 600 dugnadstimer. 
Allerede er det utført 200 
dugnadstimer.

FIRE TURMÅL  
ØNSKES MERKET
Flere i Kviteseid ønsker å få 
merket løype til Brokefjell. 
Foreløpig er det laget to trase-
er opp til Brokefjell, og deler 
av løypa er merket. Planen er 
at hele løypa skal bli rødmer-
ket, en bestemmelse Kviteseid 
Turlag har gjort i samråd med 
Merkehåndboka fra DNT. I 
tillegg vil det bli satt opp skilt.

Til Roholtsfjell (1017 moh) i 
Vrådal er det merket en trase 
opp til toppen, men malen 

til Merkehåndboka ble ikke 
brukt. Planen er at traseene 
opp skal rødmerkes, og det 
skal settes opp ti skilt og tre 
infotavler.

I Fjågesund er det søkt om 
støtte til merking på to 
 forskjellige steder, fra hoved-
veien til Næring og Knarren 
rundt. I tillegg til merking skal 
det settes opp fem skilt og en 
infotavle.

Til Ånås (650 moh) er det 
ca 2,5 kilometer opp til 
 toppen. Her har foreløpig ikke 
 Kviteseid Turlag merket noe, 
og i tillegg til merking skal det 
settes opp fire skilt og  
en infotavle.

LØYPEMERKING PÅ  
DUGNAD
Mange medlemmer av 
 Kviteseid Turlag har meldt 
seg frivillig til å være med på 
løypedugnad. Medlemmer vil 
få beskjed når dugnaden skal 
gjennomføres. I tillegg må det 
beregnes vedlikehold på stiene. 
Kviteseid Turlag skal opprette 
en dugnadsgjeng som kan stå 
for det

Kviteseid Turlag har, i samarbeid med Telemark Skog
selskap, lokale organisasjonar, Kviteseid kommune og 
Telemark fylkeskommune, tilrettelagt ein natur og 
 kultursti på øyperla Fossøy i nordenden av Nisser i 
Vrådal. Prosjektet blir gjennomført i godt samarbeid med 
firmaet Brødrene Hansen Eiendom som eig og utviklar 
Vrådal Golf og Hyttepark.

STIMERKING 
I KVITESEID

Fossøy natur- og kultursti blir 
formelt opna sundag 21. juni 
klokken 12.00 med oppmøte 
på Straumsnes skule. Det vil bli 
eit mangfaldig arrangement med 
fleire tilbod, mellom anna natur- 
og kulturstivandring, fisking og 
golfspel. I tillegg er veteranbåten 
Fram og Vrådal slusemuseum 
tilleggsattraksjonar. 

TURTIPS!

 Kviteseid Turlag har laget en fin kart-
folder over tur- og skiløyper i området.

Det er flotte turdestinasjoner i området, her representert av Hægefjell midt mellom Vrådal og Nissedal. Foto Hamish Moore, VandreTelemark

God utsikt fra Brokefjell sommeren 2014. Foto: Roger Løfgren
Jon Ingebretsen er leder av Kviteseid Turlag
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www.facebook.com/Subarunorge
Frakt- og leveringsomkostninger vil variere ellers i landet. Alle priser er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om evt. endringer i 
spesifi kasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. Forbruk: 0,60–0,69 l/mil, CO2 148–168 g/km.

www.subaru.no

NYE FORESTER AWD – NÅ MED DIESEL OG AUTOMAT
Subaru Forester er en romslig og familievennlig SUV med permanent fi re-
hjulsdrift og enestående drifts- og kollisjonssikkerhet. Kan leveres med 
bensin- eller dieselmotor i kombinasjon med vårt anerkjente Lineartronic 
automatgir.

 

XV Jubileum kun kr. 361.800,-

Subaru XV imponerer med permanent fi rehjulsdrift, høy kollisjonssikkerhet, 
 eksitsatnaf go nessalk i gniralkekkab tseyøh ,tehrekkisstfird  ksirad negel

kjøreegenskaper. Legg til godt utsyn alle veier, et oppgradert interiør og info-
tainmentanlegg med bl.a. DAB+ og du har full frihet i en sporty innpakning.

Frakt- og leveringsomkostninger vil variere ellers i landet. Alle priser er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om evt. endringer i 
spesifi kasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. Forbruk: 0,63 l/mil, CO2 146 g/km.

Forester fra kun kr. 356.800,-Telemarks NYE Subaru forhandler

Telemarks NYE Subaru forhandler

Telemarks NYE Subaru forhandler

Finans  
fra 2.499,- pr. mnd.*

Finans  
fra 3.190,- pr. mnd.*

Finans  
fra 2.460,- pr. mnd.*

NYE FORESTER AWD  
– NÅ MED DIESEL OG AUTOMAT
Subaru Forester er en romslig og familievennlig 
SUV med permanent fi rehjulsdrift og enestående 
drifts- og kollisjonssikkerhet. Kan leveres med
bensin- eller dieselmotor i kombinasjon med vårt 
anerkjente Lineartronic
automatgir.

Forester fra kun kr. 356.800,-

DEN HELT NYE SUBARU  
OUTBACK MED EYESIGHT ™
150hk diesel eller 175hk bensin Inkl. automatgir

Outback fra kun kr. 461.800,-

XV Jubileum - MED AUTOMAT SOM STANDARD

Subaru XV imponerer med permanent fire-
hjulsdrift, høy kollisjonssikkerhet, legen darisk 
driftssikkerhet, høyest bakkeklaring i klassen og 
fantastiske kjøreegenskaper. Legg til godt utsyn 
alle veier, et oppgradert interiør og infotain-
mentanlegg med bl.a. DAB+ og du har full frihet i 
en sporty innpakning.

XV Jubileum  
fra kun kr361.800,-

* Forutsetter 35% egenkapital 10 år. Frakt- og leveringsomkostninger vil variere ellers i landet. Alle priser er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om 
evt. endringer i spesifikasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. FORBRUK: Outback 
0,61–0,70 l/mil, CO2 159–161 g/km. Forester 0,60–0,69 l/mil, CO2 148–168 g/km. XV Forbruk: 0,63 l/mil, CO2 146 g/km.
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VELKOMMEN TIL NATUREN!

Falketind i nye farger og modeller

Perfekt 5-delt fiskestang for den 
kresne til en utrolig god pris!

Verdi kjøpt løst: 3.000,-

Svalbard flex1pant

Mountain Equipment Starlight
Komplett sett stang og snelle 

CX S.T.C

www.jaktogfjellsport.no

Norrønas bestselgende og mest 
fleksible friluftsbukse for helårsbruk

Høy kvalitet og har mange av egen-
skapene til mer kjente ekspedisjons-
poser i ME’s range. Tørker hurtig!

1.499,-

SG Roadrunner XLNT2 7’ 213 cm 3-16g - 4 deler. 
Veil. 1.399,-

Drevet av dedikerte jakt, fiske og friluftsinteresserte i over 20 år!

Vi åpner ny butikk på Notodden 28. mai

Ny butikk åpner 28. mai

Sjekk vårt utvalg 
av sekker fra:

Se nyhetene i butikk

÷25% i kampanjeperioden

Åpningstilbud

1.799,-

Det perfekte fjellfiskesett 

inkl. smart reisetaske

Kampanjepris

999,-

Kampanjepris

999,-

Kampanjepris

2.795,-
÷30%

Romsdalshorn 3 Camp Kombo: stang/snelle/sene

3 sesongs sovepose

Det letteste av TREK teltene og en av 
Helsports mest populære modeller. 
Kun 3,2 kg.

Jakt og Fjellsport Skien
Duestien 5, 3717 Skien • Telefon: 35 52 09 58
Åpent: Man - fre: 9-17 • Lørdag 9-14
Epost: post@jaktogfjellsport.no

Jakt og Fjellsport Notodden 
Storgata 29, 3674 Notodden • Telefon: 48 32 84 84
Åpent: Man - ons: 10-16 • Tors-fre: 10-18 • Lør: 10-14
Epost: notodden@jaktogfjellsport.no

Okuma Ceymar snelle C-25 FD 7+1BB
Veil. 999,-

Åpningstilbud

1.199,-

1.499,-
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