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DNT 150 år! …. og mye å glede seg over
i Valdres!
Den Norske Turistforening ble stiftet 21. januar 1868. Stifteren Thomas Heftye
uttalte den gang følgende: «Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan
komme og se, hva der er stort og vakkert i vort land». I alle år har dette ønskemålet
stått som en rettesnor for foreningens arbeid. Vår visjon «Naturopplevelser for livet»
er styrende for all vår virksomhet.
Den 19. januar 2018 feires 150-årsjubileet med TIDENES TURFEST i Oslo
Spektrum. Mange frivillige i DNT Valdres, og flere andre, vil ta turen for å delta
på feiringen. Det er i skrivende stund fortsatt mulig å få tak i billetter. Spektrum
vil denne kvelden fylles av friluftsfolk og artister under ledelse av Anne Lindmo.
Det loves en enestående opplevelse i musikk, bilder og kunstneriske innslag som
både viser deg historien, men også hva DNT er i dag og ønsker å være i fremtiden.
Du vil treffe bl.a Odd Nordstoga, Daniel Kvammen, No. 4, Henrik Mestad, Nils
Petter Molvær og flere andre kjente artister, kor etc. Denne dagen vil du også treffe
hyttevertskap, ildsjeler, dugnadsfolk og tillitsvalgte i salen, i tillegg til vanlige
turglade mennesker. For billett se: https://www.dnt.no/aktiviteter/87240/843668/
I DNT Valdres er det mye å glede seg over om dagen. Medlemstallet har økt med
10,9 % siden i fjor. I landet for øvrig er det også stadig stor vekst. Pr. 1. okt. var den
på 6,1 %. DNT er Norges største friluftsorganisasjon med over 300 000 medlemmer.
Undersøkelser viser imidlertid at veldig mange flere oppgir, og dermed TROR, at
de er medlemmer. Det assosieres med andre ord som noe positivt å være medlem i
DNT.
Så langt i år har 535 vært med DNT Valdres på tur, mot 402 på samme tid i fjor.
Så tusen hjertelig takk til alle dere dyktige turledere! Dere bidrar til stor glede,
naturopplevelser og folkehelse!
Seniorgruppa har vært svært aktive og har god oppslutning om sine aktiviteter.
Turene legges opp i passende tempo. Det er turer med varierende lengde, både i
skogs- og fjellterreng, og det kan være både fotturer og skiturer.
Stadig flere har sluttet seg til Kremtoppjakten i år. Så langt har nær 140 gjennomført
kravet for å få premie; om 10 topper for voksne og 5 topper for barn. I sommer
opplevde vi at spesielt fjellsportaktivitetene våre var populære. Turene ble fort
fulltegnet og det måtte settes opp ekstra turer, f. eks. til Falketind. Så dette bør vi
gjøre mer av.
I slutten av september hadde vi en trivelig og vellykket turledersamling på Haugseter
ved Vinstervatn. Turlederne, med Torkjell Haugen i spissen, jobber nå aktivt med
å sette opp et bra program for 2018. Så til neste år blir det mye å glede seg til!
Mange har meldt seg på «Kinderegg – kurs» i regi av Barnas Turlag. Det arrangeres
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DNT inviterer deg til

TIDENES TURFEST
i Oslo Spektrum, fredag 19. januar 2018 kl 19

Anne Lindmo er vår veiviser på
TIDENES TURFEST i Oslo Spektrum.

Odd
Nordstoga

Henrik
Mestad

No. 4

Nils Petter
Molvær

Daniel
Kvammen

og mange, mange flere...

Med seg på scenen får hun noen av
Norges beste artister og musikere.
Vi fyller Spektrum med god turstemning
og musikalske opplevelser – flotte
naturbilder og filminnslag fra norsk
natur i en fantastisk forestilling.
Løft på stakken, bli med på fest!
Foto: Karin Beate Nøsterud/VG

KJØP BILLETTER NÅ!

Billetter kan kjøpes på ticketmaster.no eller telefon: 815 33133
Medlemspris fra 595,- (Barn/ungdom fra kr 395,-)

Stort foto: Sindre Lønnes, småfoto: No. 4: Anne Valeur, D. Kvammen: Kim Jacobsen

i november, koordinert av Ina Syversen. Her får deltakerne ambassadørkurs,
nærturlederkurs og aktivitetslederkurs. Det blir moro å følge med på hva dette kan
lede til av aktiviteter. Det blir også spennende med oppstart av DNT Ung i 2018. Det
var god oppslutning på idemyldringsmøte i oktober. Primus motor Morten Helgesen
hadde en flott presentasjon av hva DNT Ung kan holde på med, og ungdommene
selv hadde en rekke ideer om hva som kunne iverksettes av varierte aktiviteter.
DNT Valdres ønsker også å ta enda mer ansvar for infrastrukturen i DNT sitt
rutenett. Vi har allerede gjort en god jobb med merking til Rasletind og deltatt med
merking i Skrautvål heimås. Med virkning fra kommende årsskifte håper vi å ha på
plass overenskomster om geografisk arbeidsområde med både DNT Oslo og omegn
- og de to andre naboene vi vil få grenser til; nemlig DNT Gjøvik og Omegn og
DNT Ringerike. Mer om dette i neste nummer av Tinderangler - og på kommende
årsmøte.
Jeg vil ellers benytte anledningen til å takke alle i styret for en formidabel jobb. Det
er en glede å være styreleder når man har så mange dedikerte og dyktige folk rundt
seg. Så tusen takk for engasjement, positivitet, konstruktivitet og alle FRIVILLIGE
dugnadstimer til Ina Syversen, Trond Vatn, Tor Harald Skogheim, Torkjell Haugen,
Steinar Kvåle og Jørgen Wangensteen.
Merethe Lundene
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Hilde og Ingrid Fossum på toppen av Mount Meru (4566 m).

Carl Philip Weisser og Merethe Lundene. Foto: Jørgen Wangensteen

Fra årsmøtet 13. mars 2017
Nesten 45 møtte fram på Valdres videregående skole, til årsmøte og et inspirerende
bildeforedrag av prost Carl Philip Weisser, om vandringen fra kirke til kirke i
Valdres i forkant av innsettinga som prost 4. september i fjor.
Styreleder Merethe Lundene åpnet møtet, og Tor Harald Skogheim ledet oss
gjennom de vanlige årsmøtesakene (se evt. referat på hjemmesiden).
Weisser kalte foredraget sitt « En bevegelig kropp gir et bevegelig sinn», og innledet
med å forklare bakgrunnen for denne vandringen: «Jeg har alltid vært fascinert av å
starte vandringer og reiser til fots, på ski eller med sykkel, fra døra hjemme, helt fritt
for motordur, verken fra egen bil eller kollektiv transport.»
Turen i fjor høst startet fra prestegården i Volbu og endte i Aurdal kirke, tidsnok til
den høytidelige innsettelsen som prost, med biskop Solveig Fiske til stede.
Dette ble en fortelling som vi håpet ikke tok slutt, alt fortalt på en inspirerende og
humoristisk måte. Vi fikk bli med prosten på en tur gjennom skog, forbi idylliske
vann med utsikt til fjellene rundt, i møte med mennesker som forteller interessant
historie. Og, som prosten sa: «Den beste måten å oppleve naturen på, er ved å
bevege seg til fots.»
Referent: Jørgen Wangensteen
6

Medlemsmøte i DNT Valdres
Torsdag 23. november kl 19.00
Sted: Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira.

PROGRAM:
• Velkommen/kort informasjon v/ leder Merethe Lundene
• Mount Meru - Kilimanjaros vakre lillesøster (bildeforedrag)
En skildring av turen til Mount Meru og av hverdagslivet i Tanzania,
ved Ingrid og Hilde Fossum (se omtale under).
• Fjellsportturer i DNT Valdres, og om DNT Ung.
Bilder og orientering ved Morten Helgesen
• Trekning av premier i Kremtoppjakten (og kanskje krus-utdeling)
• Enkel bevertning – og fjellprat
Ingrid Fossum jobbet et halvt år i Tanzania i 2014 gjennom Fredskorpset (og var
tilbake i en nasjonalpark og gjorde feltarbeid til sin masteroppgave). Der jobbet hun
med et kulturprosjekt for barn og ungdom, bodde i en lokal vertsfamilie og knyttet
sterke bånd til menneskene og til kulturen i Tanzania.
De to siste ukene av oppholdet kom mor Hilde Fossum på besøk, ble med på en reise
gjennom Tanzania og fikk et sterkt møte med den tanzanianske kulturen. Ingrid og
Hilde gikk også på Mount Meru, dette blir hovedfokus i foredraget.
VEL MØTT!
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To skredkurs vinteren 2017/18
DNT Valdres har en visjon om at det skal være sikkert å være med på våre
fellesturer. Derfor vil vi arrangere to skredkurs denne vinteren.
Det blir to ulike kurs, skredkurs nordisk og skredkurs alpint. Formålet med
skredkursene er å lære deltakerne å gjenkjenne skredfarlig terreng, og etterhvert
lære metoder for sikker ferdsel og navigering i vinterfjellet. De vil lære om ulike
snøprofiler, samt øve på redning dersom uhellet er ute og noen blir tatt av skred.
Nordisk skredkurs gjennomføres siste helg i januar, fredag 26. til søndag 28. Det
henvender seg til en målgruppe som ikke aktivt ønsker å oppsøke skredterreng på
vintersnø, men som skal kunne gjenkjenne og identifisere heng og fjellsider som er
brattere en 30 grader.
Alpint skredkurs gjennomføres første helg i februar, fredag 2. - søndag 4. feb.
Dette henvender seg til en målgruppe som ferdes i terreng der snøskred kan
forekomme, som ved toppturer på ski og skikjøring utenfor løypene. Typisk vil
randonee-kjørere ha veldig stort utbytte av et slikt kurs.
Begge kursene går over en helg, fredag – søndag, og gjennomføres i Valdresregionen. Kursene er gratis for turledere i DNT Valdres som gjennomfører
vinterturer. For andre medlemmer i DNT Valdres er prisen 750 kr pr. kurs. Øvrige
deltagere betaler 1500 kr per kurs. Overnatting og mat er ikke medregnet da DNT
Valdres forutsetter at deltagerne bor i nærheten av kursstedet og reiser hjem hver
dag. Deltagere med eventuelt behov for overnatting ordner dette selv.

Fra skredkurs i regi av DNT Ung Sogn. Foto: Elin Hansson

Kursene legger også opp til aktivitet både fredag og lørdag kveld, i tillegg til hele
dager både lørdag og søndag ute i fjellet.

Turer seinhøst/tidligvinter:

På nordisk skredkurs bruker vi fjellski, og på alpint skredkurs er det randoneeutstyr som gjelder. Nedre aldersgrense på 16 år på begge kursene. Kursene blir
gjennomført av NF-godkjent skredinstruktør.

9. eller 10. des

Skitur på Valdresflye

21. jan 2018

«Kom deg ut» -dagen med Barnas turlag

26. – 28. jan

Nordisk skredkurs (se s.8)

30. evt. 31. jan

Måneskinnstur til fots (seniorgruppa)

30. evt. 31. jan

Måneskinnstur på ski på Skardåsen

2. – 4. feb

Alpint skredkurs (for randonee-/toppturfolk), se s. 8

Februar:		

Hundekjøring med Barnas Turlag

Påmeldingsfrist: 10. januar for begge kursene, med mail til Torkjell Haugen
(torkjell.haugen@dnt.no)
Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Informasjon vil også bli lagt ut på FB
og nettsiden til DNT Valdres. I tillegg legges kursene etter hvert inn i DNT sin
aktivitetsbase på nett. En mer detaljert beskrivelse og lokalisering vil bli sendt
kursdeltagerne etter at påmeldingsfristen har utløpt.
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(følg med på www.dntvaldres.no og annonsering)
(NB flyttet fra helga før)
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TURER – HOVEDLAGET i 2017:

Turledersamlingen på Haugseter
23.–24. september
Årets samling for turledere i DNT Valdres var lagt til vakre Haugseter fjellstue, som
ligger idyllisk til ved Vinstervatnet. I alt 13 turledere møtte til evaluering av årets
turer samt planlegging av neste års turprogram. Som mange sikkert vet er 2018 et
jubileumsår for DNT som feirer 150 år som friluftslivsorganisasjon.
Det var hyggelige tall som kunne presenteres på årets turstatistikk. Vi hadde
gjennomført flere turer enn året før, med en gjennomsnittlig økning i antall
deltakere på hver tur. Tallet på avlyste turer hadde også gått ned. Det ble bestemt
at DNT Valdres i 2018 skal videreføre turkarusellen med Kremtopper i Valdres. På
turprogrammet vil vi sette opp fellesturer til noen av kremtoppene.
I 2018 vil DNT Valdres ta med noen flere fjellsportturer i turprogrammet, for
eksempel breturer, randoneeturer og enkle klatreturer. Erfaringen fra årets program
er at dette var populære turer.

Gjengen samlet på toppen. Foto: Svein Helge Skinnes.

Måneskinnstur til Skardåsen 12. februar
Det har i mange år vært tradisjon med en fullmåneskitur over Skardåsen i januar/
februar. Deltagerantallet har variert fra 0 til 15, som oftest er det 3 - 5 som møter
opp. Værforholdene har vekslet mye både når det gjelder kulde og nedbør. Det
kaldeste året var det – 26°. Da gikk vi 4 km og snudde, men månen var fin. En gang
opplevde vi også full måneformørkelse på toppen.
Værmeldinga denne gangen var bra, men i 19-tida gjorde månen seg vel kostbar
og stort sett gjemte seg bak noen skyer. Vi så tydelig hvor den var, men den ville
ikke vise seg helt. På toppen av Skardåsen var vi til sammen seks. Fire kom fra
skisenteret og to fra Juvika.

Sikkerhet under turer er noe som turguidene og DNT Valdres har stor fokus på.
Derfor ble punkter for førstehjelp, spesielt med tanke på lunge/hjerte-redning,
gjennomgått og repetert. Dette for at turlederne skal være best mulig forberedt
dersom en situasjon som krever slik førstehjelp skulle oppstå på noen av turene.

Egentlig skulle turen vært mandag 13. februar, men fordi månen ville komme seint
opp denne datoen, ble turen flyttet til søndag 12.

Planlagt tur på søndag, mot Gluptind, ble avlyst da skodda lå helt nedpå vannet.

Vi får håpe at månen er mer samarbeidsvillig neste år.

Referent: Torkjell Haugen
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Erfaringen var nok at søndag er en litt uheldig dag siden flere potensielle deltakere
da har vært på tur på dagtid. I fjor var det tur på en lørdag og da møtte bare to opp!
Svein Helge Skinnes
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Til Leirungsdalen –
og ikkje Heimdalshøe 7. mai
Fellesturen denne søndagen vart annleis enn planlagt, det er av og til nødvending. Årsaka til
at vi droppa Heimdalshøe var at sterk varme dagane rett før hadde smelta nesten all snøen
på meir enn ein kilometer oppover frå vegen i Heimdalsmunnen. Sidan det også var varsla
sterk vind i høgda, var dei fem frammøtte turdeltakarane snøgt samde i framlegget om skitur
innover Leirungsdalen i staden.
Løypa vart lagt i fin boge inn mot og over lågaste punktet ved Raudhamrane. Etter god
matpause her, med herleg utsyn mot tindane i nord og vest, sklei vi ned i Leirungsdalen. Det
vil seie; det var såpass lite snø også her at vi måtte ta av skia siste delen nedover. Uvanleg lite
snø var det i sjølve dalen også, men ganske greitt å gå både i og utanfor skispor etter mange
andre turgåarar. Men det var tett på grensa mot å slå gjennom.
Vi gjekk så langt inn i dalen at det vart flott utsyn mot Leirungsbreen og dei stupbratte
fjellveggane ned frå Kalvehøgdene. Her fann vi rasteplass i sola i ly av ein stor stein. Godt,
for vinden frå nordaust hadde auka på langt meir enn vêrvarselet hadde antyda. Det vart
difor motvind på tilbaketuren, og mindre «gratis» enn vi hadde håpa på, både på flatene og i
unnabakkar.
Vi valde difor å gå over Raudhamrane også denne gongen, i staden for ut munningen av
Leirungsdalen. Det meste av stigninga tok vi med skia i hendene. Her oppe møtte vi ein
ganske så skarp nordavind, den hadde også bidrege til ei ekkel skorpe på snøen som gjorde
akinga ned att litt meir utfordrande enn venta. Men med slake svingar gjekk det stort sett
greitt, og siste stykket bort til bilane var vel største utfordringa at det var att lite klister under
skia.
Tor Harald Skogheim

Matpause på Raudhamran før nedgangen til Leirungsdalen. Foto: THS

Kort om Kremtoppjakten 2017
Pr. 10/10 er bøker/ kasser hentet ned, men ingen oppsummering er gjort (oversikt kommer i
nr 1/2018). Det har vært mange positive tilbakemeldinger på opplegget, som blir videreført i
2018. Uttrekkepremiene for årets kremtoppjakt blir trukket på medlemsmøtet 23. november.
Dersom vi rekker å få krusene i hende tidsnok, vil de som har levert inn sine registreringer
kunne få krus da.

Innover mot Leirungsbreen (t.v.), som ligg under stupa frå Kalvehøgdene. Foto: THS
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Herlig med litt sol ....

– og langt mer utfordrende med tåke. Begge foto: Torkjell Haugen

Utfordrende tur til Rasletind 13. mai

Omsider kunne vi runde selve toppen og ta det obligatoriske toppbildet. Det var en
sur trekk på toppen så vi snudde nesa nedover igjen ganske raskt. Det første stykket gikk vi på beina da det var mye stein som stakk opp og vi ønsket å holde gruppa
tett samlet på grunn av den dårlige sikten. Dagens andre pause ble tatt like nedenfor
toppen da det var nesten vindstille der. Så gikk vi på ski til den bratteste nedstigningen mot vann 1793, på toppen der tok vi igjen av oss skiene for å holde gruppen
tett samlet og gikk ned på beina. Vel nede så var det på med ski, over vannet og ned
Steindalen, hvor vi kom ut av tåka og etter hvert kunne se bilene som stod borte ved
veien. Siste nedstigning til Valdresflye ble gjort med ski på beina og med sikk-sakkkjøring, og bortover det siste stykket tok enkelte av fellene og langet ut mot veien.

Siste uken hadde det kommet mye snø på Valdresflye, men mye hadde smeltet
slik at det var godt skiføre da 8 glade vandrere la ut vestover med Rasletinden som
mål. Denne turen var et samarbeid mellom Hamar og Hedmarken turistforening og
DNT Valdres, og begge foreningene stilte med sin turleder. Også en av de påmeldte
turdeltagerne var turleder, så gruppen var i de beste hender hva turledelse angikk.
Værmeldingen hadde meldt om tåke, men ut fra Valdresflye kom sola og det var
strålende forhold i starten. Feller ble lagt på da vi kom bort til de første stigningene,
og sakte men sikkert ble høydemeter forsert. Det var også mange andre ute på tur
med samme mål som oss, så det ble en god løype oppover Steindalen. Vi valgte den
lange ruten om Raslet og opp på bandet mellom høyde 2088 og Rasletind denne
dagen. Da vi kom opp på Raslet kom tåka sigende og vi tok dagens første matpause.
Det var mange grupper som snudde i tåka, men vi besluttet å fortsette og å se været
an. Dessverre ble ikke sikten bedre, men med god navigering og muligheten til å
følge et tidligere spor kom vi oss over 2000 meter og svingte østover igjen mot selve
toppen. Sikten var nede i 30 - 50 meter enkelte steder, så kart, kompass og GPS ble
flittig brukt for å holde en trygg og sikker retning, selv om det ble litt slalåm mellom
steiner som stakk opp her og der.
14

Selv om det hadde vært tåke under deler av turen så var det en strålende fornøyd
gruppe som igjen stod ved bilene 8 timer etter at vi la ut på tur.
Nina og Torkjell
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Med Falketind (t.v.) og Uranostind (t.h.) som kulisser.

Tur til Torshamaren under Vinjerock i juli
Blide turdeltagere. Foto: Tonny Ingvaldsen

«Rugg»-tur under Fønhusdagene 28. juni
Turen gikk opp Ruggstien til Storbekkseilen, der slagbjørnen Rugg ble skutt etter en
langvarig og dramatisk jakt 13. mai 1908. Turen ble arrangert i samarbeid mellom
DNT Valdres, DNT Ringerike og Fønhusforeningen.
Starten på turen går i bratt terreng gjennom skogbeltet og opp på snaufjellet. Vel
oppe hadde vi en samlingsstund ved minneplata over Rugg, der turleder fortalte den
dramatiske historia om den legendariske bjørnejakta for over 100 år siden. Deretter
gikk turfølget ut på ryggen av Hestehøgda for å nyte utsikten innover Vassfaret og
østover mot Sperillen. Vi ble velsignet med blå himmel og vakker solnedgang som
krydret turen.
Tonny Ingvaldsen
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I forbindelse med Vinjerock hadde DNT en guidet tur til Torshamaren. Dette er en
kort, liten tur på godt to timer på en topp mellom Eidsbugarden og Tyinholmen.
Turen var et samarbeid mellom Norgesgruppen, Leger uten grenser og DNT. Trygve
Thorson deltok fra Leger uten grenser og holdt et kort og informativt foredrag i
solskinnet like ved Torshamaren. Norgesgruppen serverte smakebiter fra lokal mat,
så vi fikk en trivelig rast godt halvveis i turen.
Fra DNT sentralt var Linn Jåtun med som turdeltaker, og lokalt stilte DNT Valdres
med Gerd Marie Hovrud og Gro Anita Svanheld som guider.
Dette var en fin dag på Vinjerock, der de fleste avsluttet med god mat, drikke fra
lokale produsenter og gode konserter mens dagen gikk over i kveld.
Gerd Marie Hovrud, Valdres vdg. skule
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Rallarvegen til fots 8. – 10. august
Anleggsvegen som vart bygd omkring førre århundreskifte i samband med bygginga
av Bergensbanen, har fått namnet sitt frå «rallar», ein anleggsslusk, eller bus som
er eit eldre ord for en anleggsarbeider. Særleg er namnet rallar nytta om svenske
lausarbeiderar som jobba på jernbaneanlegg.
For nesten 150 år sidan, i 1870, vart det lagt fram forslag om å byggje jernbane
mellom Bergen og Oslo. Fyrste etappe vart opna 11. juni 1883, mellom Bergen
og Voss. Avgjerda om å forlenge jernbanen austover kom fyrst i 1894, etter lang
diskusjon om val av trasé. Det var ynskje om jernbane både gjennom Sogn og
Hardanger, men til slutt vann høgfjellsruta fram. Fridtjof Nansen sine erfaringar om
geografien frå skituren over fjellet i 1884 var med då traséen vart fastlagt.
Rallarvegen er 80 km lang, men vi korta litt inn på turen ved å starte på Finse.
Denne traséen er kjent som ein populær sykkelveg, men vi ville gå til fots! Dette
gjev betre tid til fotografering, og å sjå seg godt rundt i den flotte fjellheimen. Vegen
går gjennom storslege og variert landskap, og gir eit eineståande og imponerande
inntrykk av vegbygging med enkel reiskap og rein handkraft. Mange stader er
det god grusveg, men i bratte parti kan det vere både pukk og rullestein. Snøen
var stort sett borte, men nokre snøfenner måtte vi likevel over. Vegen er i dag eit
kulturminne, difor blir det i vedlikehaldsarbeidet berre brukt metodar og materialer
frå då vegen vart bygd, slik som turrsteinmuring.

På Rallarvegen. Foto: Mads Wangensten

Vi var i alt ti turdeltakarar som samla oss på Finsehytta om kvelden 7. august for
turinformasjon og gjennomgang av opplegget. Tysdag morgon starta vi frå Finse i
sol og fint turvér. På turen vestover mot Hallingskeid passerte vi høgste punktet på
vegen som er 1343 m.o.h. Om lag midtvegs var vi innom Fagernut vaktarbustad med
rallarmuseum og rallarkafé. Her smakte det med kaffi og nysteikt vaffel! Seinare på
dagen var vi vitne til at eit redningshelikopter måtte hente ut ein syklist som hadde
kjørt over ende. Ein kan seie at Rallarvegen på nokre strekningar stiller store krav
til syklistane, med grovt vegdekke og stupbratte skrentar utan sikring. Kanskje ikkje
eigna for barn.
Denne dagen møtte vi eit engelsk par med to små barn som med sykkel, hengar og
barnevogn jogga/sykla Rallarvegen på turen sin frå Oslo til Bergen. Utruleg!
På ettermiddagen, etter omlag 23 km, kom vi fram DNT-hytta på Hallingskeid, ei
triveleg sjølvbetjeningshytte med proviant og god overnattingskapasitet. Hytta ligg
nær togstasjonen og har straum og innlagt vatn, noko vi sette stor pris på.

Nøgde turdeltakarar på høgaste punkt på vegen.
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Onsdag gjekk turen vidare mot Myrdal, ein distanse på om lag 17 km. Vi forlét no
høgfjellet og gjekk sakte nedover til eit frodigare landskap med dramatiske juv,
fossar og bruer. På Myrdal kosta vi på oss litt luksus og overnatta på Vatnahalsen
Hotel med dusj og god middag. Ei på turgruppa hadde fødselsdag, så det vart stor
feiring med mange underhaldningsinnslag. Ein triveleg kveld!
Torsdag sto Flåmsbanen, togtur ned til Flåm, på programmet. Billettar var kjøpt
i god tid då dette er ei skikkeleg turistmaskin med stappfulle tog! Ei spektakulær
togreise med mykje informasjon til oss turistar, og innlagt stopp for huldresang!
Etter eit opphald i Flåm tok alle på heimveg, anten ved å ta Flåmsbanen opp att til
Myrdal for å ta toget til Oslo, eller Øst-VestXpressen til Valdres.
Mads Wangensten

Turtagrø – Hjelle 17. – 20. august
Turen startet på Fagernes med felles transport til Hjelle. Vi ble åtte inkludert to
turledere, og gikk først en lett fottur opp til Avdalen gård. En flott gammel gård.
Dag 2 startet med maxitaxi til Turtagrø. Her startet den virkelige turen. Vi gikk
inn Helgedalen, en frodig dal med beitende husdyr. Veien innover dalen er lett å
gå. Inne ved Helgedalsbotnen tok vi av veien, en god sti førte oss oppover, det ble
mer og mer stein. Det er nedlagt mange timer i steinura oppover, det er bygd og
tilrettelagt for at det skal være lett å gå og finne frem.

Fannaråkhytta.
Foto: Steinar Kvåle

Lenger oppe ble det også snøfonner vi måtte forsere, og jo høyere vi kom ble
det også litt kjølig og tåke. Så er vi endelig oppe på 2068 meter over havet,
«Velkommen til Fannaråken». Vi var heldige, tåka lettet glimtvis så vi fikk med oss
utsikten, men vi fikk både sol, regn og snø mens vi var på toppen.
Dag 3 gikk det bare nedover. Først følger vi ryggen til Fannaråknosi, så bratt
nedover til Keisarpasset og videre ned til Gjertvatnet. Herfra er det frodigere og
flatere nedover til vi krysset elva Utla og kunne gå opp til Skogadalsbøen.
Dag 4 ventet en lang dagsmarsj ned til Hjelle. Det startet med 450 høydemeter
oppover, noe vi ikke var helt forberedte på, men vi hadde en del moro med det.
Ved Fleskenoshaugane passerte vi noen fine, gamle støler, herfra går turen i
skogsterreng ned til Vettismorki og toppen på Vettisfossen. Så gikk det brått ned til
Vetti gård, hvor det smakte godt med vaffel og stort kakestykke.
Herfra gikk turen på grusveg ned til Hjelle og felles transport til Fagernes. En
trivelig tur med trivelig turfølge og mange inntrykk.
Steinar Kvåle
Turgjengen
samlet
utenfor
hytta.
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Bratt klyving frå Falkbreen og opp fjellsida. Foto: THS

Utsyn mot Stølsnostind (nærast) og Hurrungane. Foto: THS

Tre turar i Pionérruta til Falketind i august

Breutstyret vart lagt att, men det var på med hjelm. Morten la i veg fyrst, og sette ein
del sikringar oppover. Vi andre kom klyvande etter, sikra i tauet. Ikkje alle hadde
erfaring med slikt, så vi tok oss god tid. Finvéret hadde sytt for tørt fjell, det er ein
stor fordel, ikkje minst i såpass bratt terreng.

Eg var med på den eine, onsdag 23. august. Etter fleire tidlegare turar til
Falketind var det spanande endeleg å få prøve ruta opp den bratte fjellsida der
fyrstebestigarane gjekk i 1820, den som no blir kalla Pionérruta.
Fleire hadde nok same lysta, for turleiar Morten Helgesen fekk stor pågang av folk.
Men krevjande terreng og ein god del taubruk gjorde at maks deltakartal var sett til
fem. Morten tok difor Falketind-turen både tirsdag, onsdag og torsdag same veke, i
litt ulike variantar. To av dagane gjekk gruppa runden over Stølsnostindane og ned
den nordvendte breen.
Så til onsdagsturen:
Vi var fire deltakarar frå ca 55 år og oppover. Tormod som eldstemann var 76!
Med breutstyr, tau og anna i sekken gjekk/sykla vi inn siste stykket frå den
låste kjettingen (grensa for landskapsvernområdet), og tok oss etter kvart opp til
Falkbreen. På fast snø gjekk vi utan tau inn mot sprekkområdet, men etter ei kort
matpause her var det fram med isøks, stegjern og seletøy, og inn i tauet. Etter kvart
gjekk vi bratt opp på snø og inn mot fjellveggen der vi gjekk «i land».
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Oppe på kanten vart det matpause att før vi la i veg mot toppen av Falketind, med
flotte Stølsnosbreen og -tinden like ved.
Ein halvtime seinare stod vi på toppen og kunne nyte utsynet, blant anna mot
Hurrungane i vest, og store delar av Jotunheimen elles i nord og aust. Nært innpå i
nord var ryggen med dei tre Uranostindane.
Etter ein god pause var det ned att den delvis lause steinura og så bortover til der
vi skulle ta oss ned att mot breen. Etter tur bevega vi oss nedover, heile tida sikra i
tauet. Dette tek si tid når det er fem personar, men ingen grunn til å ha det travelt, då
er det blant anna snøgt å løyse stein!
Det gjekk fint og greitt utan uhell, også ned att breen, så det var ein gjeng fornøgde
karar i sin beste alder som litt seinare kunne takke turleiar Morten og kvarandre for
triveleg og opplevingsrik tur.
Tor Harald Skogheim
23

Padletur sørover Aurdalsfjorden 24. august
Vår erfaring er at det sitter litt langt inne å få med seg særlig mye folk på kajakk- og
sykkelturer i Valdres. Slik var det i fjor, og det har ikke blitt veldig mye bedre i år.
Sykkelturen Marit og jeg skulle hatt 12. august i Smådalen hadde 1 - en - påmeldt
deltaker, som trakk seg rett før. Da jeg allerede hadde prøvesyklet, og opplevd, turen
snaue 2 uker tidligere, avlyste vi denne gangen.
Situasjonen var ganske lik for padleturen 2 uker etterpå. Vi hadde fått 1 påmeldt
deltaker. Denne gangen hadde vi ikke padlet selve turen på forhånd, men området
for start og avslutning av turen var rekognosert og vi hadde forhørt oss med flere
som hadde padlet her tidligere. Så – etter at vi hadde lastet opp kajakkene på
bilen og var i ferd med å gjøre oss klare, kom «avbestillingen». Etter et minutts
tenkepause ble beslutningen at denne gangen får vi søren meg fullføre turen. Marit
gikk inn i rollen som deltaker, jeg skulle være turlederen.
Vi startet på avtalt tidspunkt kl 18 fra rasteplassen ved Sundvoll bru. Her er det
veldig greit å sette ut på ganske fin grus med passe helning ut i vannet. Turen
gikk da sørover, under brua, campingplassen på vår venstre/babord side. Været
var bra og det satt en god del campingturister ute og koste seg. Vi koste oss også.
Farvannet sørover fra Sundvoll bru kan minne om en stor og rolig elv – dette er jo
Begnavassdraget, men knapt noen merkbar strøm. Fra litt ovenfor Båthusvollen og
sørover var det tydelig satt ut ganske mange garn – at det fiskes i dette farvannet
kunne vi observere hele vegen fram til der vi snudde.

Kajakker og utstyr ligger klart for start. Foto: Trond Vatn

Like ved Båthusvollen – ca 2,5 km fra start - får vi Polleviki (slik er det bokstavert
på kartet) inn på vår høyre/styrbord side. Rett utfor odden ligger det ei lita øy. I boka
«På tur i Valdres» av Morten og Julia Helgesen er det nevnt at dette stedet egner seg
utmerket – og er tilrettelagt - for ilandstigning, gjerne en rast. Det er ganske sikkert
fint å overnatte i telt her. Vi padlet imidlertid videre.
Her er vassdraget fortsatt forholdsvis bredt og man kan ikke merke noen strøm – i
hvert fall så lenge det ikke er stor vannføring av naturlige årsaker eller at kWhprisen er så høy at regulanten på Åbjøra-vassdraget har skrudd litt ekstra på krana.
Og det var ikke tilfelle denne ettermiddagen.
Ifølge beskrivelsene vi har fått, kan det imidlertid bli en del strøm i vannet når man
kommer ned mot det smaleste stykket nærmere 3 km lengre sør. Vi holdt oss langs
den vestre siden og det ble etter hvert ganske bratt opp fra vannet, på det meste av
dette strekket er det vanskelig å «lande» med kajakken. Litt nedenfor et punkt der
det hadde smalnet inn noe, utvidet farvannet seg igjen. Her kunne vi skimte et hus et
stykke oppe på den østre siden og nede ved vannet ligger den noen mindre rødmalte
bygninger. Rett etter disse bygningene blir farvannet betydelig smalere og herfra vil
man nok uansett merke at vannet er på veg sørover.
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Øya ved Pollevika rett forut. Foto: Trond Vatn
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Idyllisk, lite fossefall. Foto: Trond Vatn

Fin tur, med en ekstra naturopplevelse på toppen.

På dette tidspunktet hadde vi dessuten sittet i kajakkene våre i vel 50 minutter, så da
fant turleder og turdeltaker ut at dette var rette plassen for å snu og begi seg tilbake
nordover igjen. Dette stedet har en ekstra attraksjon – med mindre det har vært
veldig tørt. På vestre side kommer det ned en bekk – eller rettere sagt et lite fossefall
– eller to, det ene en del større enn det andre.

Skardåsen 31. august

Vi fulgte nå østsiden oppover – og det var ikke merkbart tyngre å padle på tilbaketur
til Sundvoll bru. Nå sto det et par mann med vadere et stykke før campingplassen.
De fikk ikke fisk mens vi passerte, men fisking er jo en aktivitet for tålmodige folk.

7 turdeltakere, inkludert turleder, kjørte samlet til Neverset. Ei skikkelig regnskur,
med påfølgende regnbue, gjorde det noe bløtt i starten, men solen tittet fram etter
hvert som vi nærmet oss toppen. Regnbuen i øst og sola i vest ga oss en flott naturopplevelse.

Vi landet våre kajakker etter ca. 1 time 45 minutter. Rolig og veldig flott tur, total
distanse vel 9 km. Det hadde vært en mulighet å ta en sving nordover mot golfbanen
og etter manges mening det mest spektakulære golfhull i Norge. Turens varighet var
imidlertid på forhånd satt til ca. 2 timer så da får vi heller ta turen videre oppover
fjorden en annen gang. Kanskje blir vi flere på padletur da?
Turleder Trond Vatn

Skardåsen med sine 1071 moh. ruver ikke akkurat i terrenget. Den er mest besøkt
om vinteren av ivrige skiløpere i alle aldre. Men også sommerstid er Skardåsen verdt
et besøk. Det er godt merkede stier i lettgått terreng med små høydeforskjeller.

På toppen skrev alle seg inn i turboka før sikteskiva, med alle navngitte topper i
synsranden, ble det naturlige midtpunktet. Skardåsen er en ås med slake formasjoner, men mot øst, ned mot Øddestølen, stuper Sigloberget flere meter loddrett ned.
Ikke alle turdeltakerne hadde behov for å våge seg ut på kanten.
På tilbaketuren ble det tid til en liten kafferast i en ny gapahuk som var satt opp noen
meter nedenfor toppen i tilknytning til skiløypenettet.
Etter snaut 3 timer var vi tilbake i bilene etter nok en flott opplevelse i norsk natur.
Tormod Dahlen, turleder
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Pause ved Braastad-selet i Smørhamar. Foto: Trond Vatn

På tur ned mot Trongebøtten. Foto: Anne Katrine B. Norbye

Nibbe-rundturen i Hemsedal 3. september
Denne gangen var det bare tre deltagere pluss meg. De to fra Valdres hadde hørt om
/ lest om turen fra i fjor og derfor meldt seg på. En av deltagerne var med meg på en
annen tur tidligere (til Veslebotnskarvet som jeg ledet).
Det var meldt fint vær, men da vi startet kl 10 lå det tåke over Nibbe og vi vurderte
å «snu» turen. Vi satset imidlertid på at tåken forsvant før vi nådde toppen - og det
gjorde det. Likevel ble det mer utsyn mot fjell pakket i regn og tåkeskyer enn utsikt
til forskjellige fjell. Men vi fant en nesten lun plass til matpakke-pause før vi gikk
videre nedover mot Trongebøtten.
Det var veldig tørt i fjellet og lite vann i elva som vi fulgte på grei sti utover bøtten
til Såtetjern hvor vi hadde en ny stopp med matpause. Det var ikke lenger sol, og vi
hadde også litt duskregn en kort periode, så badekulpene fristet ikke. Deltagerne var
likevel storfornøyde med turen og syntes den var varierende, dramatisk, vakker og
passe utfordrende.
Anne Katrine
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Fottur Svarthamar – Skriulægeret
17. september
Fem damer, to herrer og en hund møttes ved den sjølbetjente DNT-hytta i
Svarthamar i overskyet oppholdsvær og ganske bra sikt, med flotte høstfarger.
Svarthamar er av de største stølsvangene i Skrautvål sameige med seks støler. DNT
leier halvparten av det gamle stølsselet i den eneste av disse seks stølene som er
i drift i dag. Kyrne var flyttet heim til gården, men det var fortsatt saueleiting i
området. Vi møtte en av sauebøndene og fikk i oppdrag å melde tilbake dersom vi
hørte eller så noen sauer på vår veg.
Kort etter start kom vi til et skilt med informasjon om Røssjøen naturreservat.
I løpet av turen kom vi også innom Storlægeret landskapsvernområde og selve
nasjonalparken Langsua. Undervegs observerte vi noen skilt som markerte
grenser mellom disse, men det var ikke alltid like lett å vite i hvilket av områdene
vi til enhver tid befant oss. Det ble noen raske kommentarer om de ulike
vernebestemmelser som gjelder i de ulike områdene. DNT Valdres er gjenoppnevnt
som medlem i rådgivende utvalg til nasjonalparkstyret og der vil vi sikkert få
nærmere innsikt i - og få uttale oss om - hvordan det forholder seg om alt fra
dobbeltbekkasiner til sykkelstier.
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Det er bl.a. planer om en sykkelsti mellom Svarthamar og Sebuhaugen lengre øst.
Da vil man kunne sykle, uten å være øvet terrengsyklist, gjennom stølsområder
mellom Beitostølen og Lenningen. Det er faktisk også planer om å lage en
sykkeltrasé rundt hele Langsua nasjonalpark.
Det ble flere korte stopp med orienteringer videre på den T-merkede stien mot
Smørhamar og Skriulægeret. Dette er et fredelig og uberørt område. Om vinteren er
det ingen oppkjørte løyper, men reinsgjeteren kjører noen ganske faste traseer som
også blir brukt av skigåere på fjellski, som da slipper å brøyte spor.
Ved Smørhamar var det drikkestopp. Her ligger det et gammelt sel som er relativt
stort sett i forhold til at det bare er tre temmelig beskjedne vinduer. Selet tilhører
Braastad på Gjøvik – familien også godt kjent for sin cognac-produksjon i
Frankrike. Flott utsikt mot Røssjøen og Rotvollfjorden herfra.
Neste stopp var selve Skriulægeret, eller Skreolegeret – antakelig har det gått mange
skred fra Skriulægerknatten rett ovenfor. Dette lægeret har mye historie i seg og
her var det fastboende til langt innpå 1900-tallet. Under 2. verdenskrig fungerte
Skriulægeret i lengre perioder som hovedkvarter for Furubotn-fraksjonen av Norges
Kommunistiske Parti. Det var en stor gruppe som befant seg her. På vårparten 1944
iverksatte tyskerne en meget omfattende operasjon «Almenrauch» for å ta både
Furubotn-gruppa og en gruppe fra Milorg som befant seg inne i Tapptjerndalen.
Under et arrangement først på 2000-tallet ble det satt opp en minneplakett i berget
ovafor lægeret.
Dessverre forfaller mye av bygningene i Skriulægeret. Det er stort sett bare et nyere
sel som blir vedlikeholdt. «Vernevøla» har vært kontaktet og bygningsvernrådgiver
fra Valdresmusea kom på befaring. Konklusjonen var at dette er helt klart
verneverdig, men at det foreløpig er et for ressurskrevende prosjekt å ta fatt på –
ikke minst fordi det ligger så uveisomt til.
Fra Skriulægeret går det to stier opp på Skriulægerknatten, begge lite trafikkert. For
å fortsette i krigshistorisk perspektiv hadde vi valgt «Kommuniststien» som går via
et flott utsiktspunkt/ en observasjonspost i brattskråningen rett sør for knatten. Her
er utsynet meget vidt med Lenningen og Synnfjellet i øst og Mellad`n i vest, og
vi kunne se rett ned på selve lægeret. Vestenfor lægeret kunne vi også se hvorfor
innsjøen nedenfor har fått navnet Røssjøen – spesielt i nordenden er det flere viker
(«røa») som skjærer seg inn i landskapet.
Vi tok matpausen på kommunistenes observasjonspost og deretter var det en bratt
bakke det siste stykket opp, uten sti å følge. Vi var nå på veg inn i et terreng med
mye lavere vegetasjon, så det ble likevel mer lettgått. I skråningen her var det i hvert
fall fire sorter bær: blåbær, tyttebær, krekling og blokkebær.

Herfra gjorde også gammelkommunistene sine observasjoner. Foto: Trond Vatn
i forbindelse med vardetenningen ved millenniumskiftet. Denne dagen hadde de
høyeste og snødekte tindene i Jotunheimen gjemt seg inne i skyene, men det var
likevel et vidt utsyn.
Vegen videre gikk i lettgått fjellterreng nordover mot Brendehøgdi (1121 m), som
ifølge kartet er 9 meter høyere enn Skriulægerknatten (1112 m).
Herfra fortsatte vi et stykke i nordvestlig retning før vi kom inn på en sti som førte
oss ned til Smørhamar. Runden inne på fjellet var fullført og tilbake til Svarthamar
var det ca. en time å gå - først gjennom bjørkeskog der bjørkemåleren hadde herjet,
men hvor det fortsatt var en god del lauv på trærne – så i mer blandet skogsterreng
med ganske kraftige grantrær innimellom.
Vi var tilbake i Svarthamar ganske nøyaktig 5 timer etter starten derfra. De tre av
oss som er veldig godt kjent i dette området fra før, fikk høre takksigelser fra de
øvrige om at dette hadde vært en hyggelig tur i et flott område. Kanskje en skitur i
omtrent det samme terrenget kommende vinter kan være aktuelt?
Trond Vatn, turleder

Det ble selvsagt en stopp på toppen – vi skrev oss inn i boka. Og selv om i hvert fall
tre av turdeltakerne hadde vært der et par ganger før i sommer, var vi ikke kommet
til 100 innskrivelser. Også her er det en minneplakett; «Tusenårsvarden», satt opp
30

31

Til Rasletind i snø og vind 7. oktober
Turleder og 2 kvinner gikk turen til
Rasletind. Fin temperatur og en del vind,
litt snødrev og mye snøgåing. For det
meste var snøen hard, litt isete enkelte
steder.
Turmålkassa var nediset, så det måtte
litt brutalt skyts til for å få den løs, så vi
fikk kassa med oss ned igjen. Stolpen
satt fast, så den står igjen.
Vi fulgte den DNT Valdres merkede
ruten opp til toppen. Ned igjen gikk
vi sørvest og ned over Raslet og ned
Steindalen til vi kom på den DNT
Valdres merkede stien som vi da fulgte
tilbake til parkeringa. 75 % av turen var
snødekt.
Turen varte i 5 og en halv time, turfølget
var kjempefornøyde med turen.
Steinar Kvåle

Jens fant kjærligheten
på Besseggen
Da Jens stoppet for å kjøpe seg en matbit på vei opp til Gjendesheim, var det noen
som stjal det nye kameraet hans. Etter en rask prat med Gjensidige, skjønte han
at reiseforsikringen han kjøpte i forbindelse med Spania-turen i februar også gjaldt
på bensinstasjoner i Valdres. Dette var så oppløftende at han holdt et rekordhøyt
tempo på fjellturen. Akkurat høyt nok til å nå midten av Besseggen samtidig som
morgenfuglen Maja var på vei ned. Refleksjonene fra Bessvatnet
fikk øynene hennes til å skinne. Det ble kjærlighet ved første blikk.
Det er godt å være forberedt. Som medlem av DNT kan du få ekstra gode
betingelser på noen av markedets beste private skadeforsikringer, og rask hjelp
om ikke alt skulle gå etter planen.

A13_0272/10.2017

Ring oss på 61 34 76 00 eller les mer på gjensidige.no/turistforeningen
for å få vite mer.
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DNT Ung i Valdres - hjulene ruller

Fra idémyldringsmøtet. Foto: Morten Helgesen
Mandag 16. oktober var det idémyldringsmøte før oppstart av DNT Ung i Valdres.
Møtet ga positiv respons og vi var med det et skritt nærmere en konkret oppstart.
Hvis alt går etter planen har vi når dette leses allerede avholdt brattkortkurs på Leira.
Det jobbes nå aktivt med å konkretisere noen av planene slik at det på nyåret i alle
fall vil være noe tilbud om turer og aktiviteter for ungdom.
Så følg med.
Dersom det er eldre ungdom eller yngre voksne som kunne tenke seg å jobbe med å
få med ungdom på tur og andre friluftsaktiviteter, er vi svært interesserte i å komme
i kontakt med dere. DNT Valdres kan også være behjelpelige med kursing for dem
som ønsker det.
Morten Helgesen

Spennende med dyr og aktiviteter. Foto: Marte Evensen

Hundekjøring på Gamlestølen 26. februar
24 glade barn deltok på arrangementet ved Gamlestølen besøksgård i Etnedal
sammen med foreldre. Et flott i møte med natur og dyr. Alle fikk være med på en
opplevelsesrik tur i hundesleden rundt vannet på Gamlestølen. I det strålende været
fikk barna hilse på hundene, geiter, kaniner, griser og høner.
For de som hadde lyst var det også mulighet for en tur på hesteryggen. I den
oppvarmede lavvoen var det servering av kake og kaffe, og mulighet for å grille.
Dagen ble avsluttet med en smak av Etnedals egen gårds-is.
Marte Evensen
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Vårløsning på Vaset, men ingen sure miner. Foto: Gunhild Rogstad Storsæter

Fire fine trilleturer på vårparten

Foto: Renate Remme Øverseth.

Førsøddin 7. mars
8 fine babyer og 9 spreke foreldre var med på trilletur fra Fagernes til Førsøddin i
dag. Vi kosa oss ute på en fin tur i strålende vintersol! Noen måtte snu litt før.

«Karsten og Petra» - og DNT
I forbindelse med førpremiere her i Valdres på filmen «Karsten og Petra på tur»
arrangerte Barnas Turlag i samarbeid med Nord-Aurdal kommune aktiviteter og
grilling utenfor kinoen. Det var mange barn og voksne som tok turen for å hilse
på Frøken kanin og Løveungen som også var til stede. Barnas Turlag stilte med
gratis pølser, saft og kaffe. Et populært tiltak var Turtippen som engasjerte både
store og små med nyttige spørsmål om fjellvettregler og annen kunnskap knyttet
til det å gå på tur. Det ble også levert ut aktivitetshefter tilknyttet filmen, Karsten
og Petra-merker, fjellvettregler og turprogrammet til DNT-Valdres. Vi fikk flere
tilbakemeldinger om et positivt tiltak i sentrum.
Ina Syversen

På Vaset 4. april
I frisk fjelluft var 20 små og store sprekinger med på trilletur langs Vasetvatnet i
dag. Vårløysinga gjorde at turen ikke ble så lang, men trivelig var det uansett. Vi
kosa oss med lunsj og kaffe på Sekskanten etter turen. Takk for en fin tur.
Fagernes - Leira 25. april
18 små og store deltakere møtte opp på dagens trilletur mellom Fagernes og Leira.
Turen skulle egentlig gått til idylliske Køltjern, men værgudene spilte ikke på lag
med oss i går. Uansett fint å komme seg ut på tur! Hyggelig avslutning med lunsj på
Fagernes etter turen. Takk til alle som var med
Jodokkvegen til Leirin 13. juni
En fin gjeng på 10 små og store deltakere var på trilletur til Leirin og tilbake.. Turen
er også et av Nord-Aurdal kommunes turmål for 2017. Ingrid inviterte oss alle hjem
på lunsj, en veldig trivelig avslutning på turen
Gunhild Rogstad Storsæter
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Nytt og spennende for
mange.
Foto: Sissel Døvre

Flåteferd på Begna 26. juni
Under Fønhusdagene arrangerte Barnas Turlag flåteferd på Begna for alle som ville
se vakre Sør-Aurdal fra en helt ny vinkel. Det var i alt 27 deltakere med.
Turen startet i Sparkevik sør for Bagn. Vi padlet gjennom noen kortere stryk og flate
partier før vi endte opp ved Fønhus 8 kilometer lengre ned i elven. Flere av barna
benyttet anledningen til å bade i elva undervegs.

Sykkeltur til Køltjern 7. juni
Tre barn og tre voksne møtte til kveldsmattur. Alle sammen stilte med sykkel, så
det gikk lett innover grusveien. Det var ganske mye regn, men temperaturen var
bra. Inne på Køltjernet leika barna rundt, mens vi voksne grilla mat til oss. Det var
fint å kunne gå inn i gapahuken når maten skulle nytes. En veldig koselig tur, tross
skikkelig regnvær.
Sissel Døvre
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Ved Fønhusbrua ble det en stopp. Her ønsket noen å hoppe fra klippene nord for
brua. Enkelte benyttet også anledningen til å hoppe fra selve brua. Herfra kunne vi
også skimte Nissebakken og skrivestua til Mikkjel Fønhus, og litt lengre ned huset
hvor Fønhus ble født og vokste opp. Deltakerne fikk også en kort orientering om
forfatterens liv og virke. Vel framme ved Nordre Fønhus Gård grillet vi pølser, noe
som var populært.
«Eit O Anna i Sør-Valdres» (EOA as) drifter Flåteferd på Begna og hadde dermed
ansvar for flåteguidene, sikkerheten og gjennomføringen av flåteferden.
Gimbal Media filmet flåteferden med drone. Link til denne ligger på DNT Valdres
sin nettside: https://valdres.dnt.no/
Merethe Lundene
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Vandring i elva på vei til Trøllstugu. Foto: Anne Dyve.

Tur til Kverrvilljuvet 2. juli
I samarbeid med Fønhusforeningen arrangerte DNT Valdres familietur til
Kverrvilljuvet under Fønhusdagene. Det var 31 deltakere i ulike aldersgrupper på
turen. Skilt som Fønhusforeningen har satt opp og noen skrøner fra turleder Jørn
Damslora gjorde at turfølget fikk hvilt titt og ofte.
På turen fikk deltakerne oppleve natur, gammel skog, intakte vassdrag og juv i
forfatteren Mikkjel Fønhus sitt rike. Dette området blir flott skildret i bøkene «Det
skriker fra Kverrvilljuvet» og i «Skogfolket i Bjønnemarka».
For mange var utsikten ned i den delen av Hølerajuvet, som Fønhus kalte
Kverrvilljuvet, selve målet, mens andre ønsket å bli med ned i Trøllstugu. Trøllstugu
er en imponerende hule for de som finner veien dit. Lav vannføring gjorde det mulig
å ta seg inn i hula..
Stien opp fra Trøllstugu til toppen av Kverrvilljuvet inviterer til pause på toppen. De
som ikke ble med ned til Trøllstugu gikk ned igjen på egenhånd.
Flere av turdeltakerne gikk etter turen bort til Nissebakken, der Mikkjel Fønhus
bodde og skrev. Her fikk de omvising i skrivestua og informasjon om Mikkjel
Fønhus av hans barnebarn Amund Fønhus Stensrud. Det ble også servert lapper,
samt kaffe og annen drikke. Om lag 50 personer kom til Nissebakken denne dagen.
Været var strålende og deltakerne så ut til å nyte finværet også ute på Nissebakken.
Omvisningen her var også åpen for de som ikke hadde vært med til Kverrvilljuvet.
Merethe Lundene
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Trygve Holand og Kristin Dyve med Hølerajuvet i bakgrunnen.Foto: Anne Dyve
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Sykkeldag ved Gomobu 20. juli
Dette var et samarbeid mellom Barnas Turlag og Kristine Olasdatter ved Gomobu
Fjellstue på Vaset. Hun sto for arrangementet som ble kalt «Verdenspremiere på
Barnas Sykkeldag på Gomobu».
10 voksne og 16 barn var med på dagen. Sykkelruta var godt merket med ballonger i
alle farger, og det ble avsluttet med diplomutdeling, is og juice. Grillen ble fyrt opp,
kaffen servert til de voksne og trampolina ble godt brukt. Yngstemann med på dagen
var bursdagsbarnet Ludvig (2), og eldstemann var Arne med hele 69 år. Til tross for
stort aldersspenn på deltakerne virket alle fornøyde, så vi håper selvsagt til å se alle
sammen igjen.
For det blir sykkeldag til neste år også. Da skal vi legge opp turen/dagen litt
annerledes, med noe større utfordringer for de eldste, og litt flere aktiviteter for de
minste. Men like GOD stemning som i år! Vi gleder oss til neste år allerede!
Referent og turleder: Kristine Olasdatter
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Fjellenden 27. august
Vi var 14 voksne og barn som tok turen opp til Fjellenden søndag 27.august. Dette
var en varm sensommer dag med mange andre som også var på tur. En rolig tur
med pauser som passet for barneføtter, og alle fikk en velfortjent pause på toppen
som bydde på blåbær og nesten helt vindstille.
Ina Syversen

43

SENIORGRUPPA

9,6 mill til lokalt engasjement
Vi eies 100 % av lokale sparebankstiftelser. Det betyr at vårt overskudd
blir igjen her hvor det er skapt.
I fjor bidro vi med over 9,6 millioner kroner i sponsing og støtte til
små og store prosjekter, arrangementer, lag og foreninger i Valdres og
Hallingdal.
Med bank, forsikring, regnskap og eiendomsmegling jobber vi for at vi
skal bli gode sammen med våre kunder og skape verdier i Valdres og
Hallingdal.

Det er bra for Valdres og Hallingdal, og det er bra for oss!

www.sb1.no

44

Ned mot eitt av Saursvatna. Foto: Marit Hansegård

Glitrande tur til Saur 3. mars.
I strålande sol er Saurrunden den finaste skituren ein kan få i sørre delen av Øystre
Slidre. Det fekk 13 seniorar og ein hund (også senior) oppleva tysdag 7. mars. Vêret
hadde knapt vore betre denne vinteren, og sjølv om det var kaldt om morgonen, steig
temperaturen til eit behageleg nivå ganske raskt.
Turen starta frå parkeringsplassen ved stølsgrenda Lie. Oppe på Liaåsen følgde vi
skitraseen austover og tok av mot Saur i løypekrysset før Tansberg. Frå då og til vi
var tilbake på Liaåsen var vi i ein natur urørt av tekniske inngrep.
Saur er eit område prega av små idylliske fiskevatn, små kollar både med og
utan fjellbjørk. Ved eitt av desse vatna var det flyslepp under siste verdskrigen.
Minnesmerket over den hendinga ligg for langt frå skiløypa til at vi kunne nå det
på denne turen. Vi tok derimot ein liten avstikkar opp på ein av dei høgaste kollane
langs løypa og fekk eit fantastisk utsyn mot Langsua og Jotunheimen. Sjeldan er det
så klar luft og så lett å sjå fjelltoppane. Med felles hjelp greidde vi å setja namn på
dei aller fleste.
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Rast ved gapahuken ved Kjølen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
Nede ved gapahuken ved Kjølen blei det ein lang og god pause. Ein meir
stemningsfull og usjenert rasteplass skal du leita lenge etter.
På veg opp mot Kjølafjellet stoppa vi i det første løypekrysset ned mot Vangsjøen
for å nyte utsynet. Her vart det også informasjon om krigsherjingane på stølane
Buahaugen og Rabalen 13. juni i 1944, då den tyske okkupasjonsmakta sette fyr på
mange hus der.
Turleiarane Kari Borgny Fjelltun og Bjørn Vegard Johnsen fortalde elles om laust
og fast frå området.
Resten av turen gjekk over Kjølafjellet til Liaåsen og derfrå ned til
parkeringsplassen.
Turen var 18 km lang og blei gjennomført utan uhell av noko slag. Stor takk til alle
deltakarane for triveleg samver. Og takk til Leirin skiløyper som hadde køyrt opp
løypene sine i området dagen før.
Bjørn Vegard Johnsen

På Valdresflye, med utsyn vestover mot Kalveholotind. Foto: Ester Christensen

Tur til Nørre Gluptind 18. april
Vi var elleve personer som reiste fra Beitostølen og opp på Valdresflye. To reiste
videre helt opp til «Vandrerhjemmet» og gikk i de oppkjørte løypene der. Resten
parkerte et kort stykke etter broen, fant skiene frem og startet på turen mot Nørre
Gluptind. Solen skinte fra skyfri himmel, og det var ikke et vindpust. Og med 20 cm
med nysnø, gled det som bare det bortover.
Vi hadde flere stopp innover mot toppen, bare for å nyte finværet. På en strekning
var det kladdeføre, men det hjalp da vi kom litt høgre opp. Ved foten av Gluptind
var det to som satte seg ned for bare å kose seg i solen mens vi andre fortsatte
mot toppen. På toppen kunne vi nyte den flotte utsikten før det ble en god, lang
matpause.
Så var det å kjøre ned igjen, og med 20 cm nysnø ble det en fin opplevelse å bare
seile nedover. Hele tiden med utsikt innover mot de høge toppene i Jotunheimen.
Vel fremme ved bilene ble det en kaffepause i snøskavlen før vi satte kursen
hjemover.
Ester Christensen og Kari Borgny Fjelltun
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Volbu kyrkje og Løkjishøvda 9. mai
Tenk, heile 17 personer møtte opp til kveldstur ved Volbu kyrkje, sjølv om
snøkavane gjekk rundt om åsane! Fyrst fekk vi ei flott og interessant omvising i
kyrkja av kyrkjetenar Svein Hegge. Opphavleg var det her ei katolsk stavkyrkje som
var vigd til St. Blasius. Ein del gamle materialer frå stavkyrkja var teke vare på,
mellom anna golvplankar. Dei fleste av oss var også oppi tårnet i Stupulen der dei
gamle kyrkjeklokkene heng, som også i dag brukast til å ringe med ved gravferder.
Turen gjekk så på god stig til toppen av Løkjishøvda. Etter kafferast i gapahuken
gjekk turen bortom Idstad og ned att mot Løken forsøksgard og Volbu kyrkje.
Marit S. Brenna

Sykkeltur langs Valdresbanen 30. mai
Invitasjonen til sykkeltur på gang- og sykkelvegen langs den gamle jernbanetraseen
mellom Fagernes og Bjørgo lovde ein minnerik tur med informasjon om
Valdresbanen og gardar og grender langs banen.

Kafferast i gapahuken på Løkjishøvda.

Dei fire som møtte i tillegg til turleiaren, fekk absolutt ein minnerik tur. Det regna
meir eller mindre heile tida, men det finst ikkje dårleg ver, berre dårlege klede, som
sagt. Desse fem hadde vore ute ein regnversdag før, så regn gjorde ikkje noko korkje
for humøret eller interessa.
Frå Fagernes til Bjørgo er det vel 18 kilometer ein veg. Utruleg nok stig vegen 181
høgdemeter. Dette er likevel ein tur som mange fleire burde unna seg å ta både ein
og fleire gonger. Traseen er asfaltert og heilt bilfri.
På strekninga er det mangt å fortelja om, alt frå Storofsen i 1789, jernbaneplanar
rundt 1900, laust og fast om Valdresbanen, gardsnamn og om grendene langs traseen
før i tida. På Bjørgo såg vi noko av veganlegget på nye E16 som kjem der. Fleire av
deltakarane er lokalkjende og bidrog til å gjera turen minnerik.
På tilbakevegen merka vi at det bar utfor, men vi unte oss likevel ein lang og god
pause med kaffi og vaflar i gardsbutikken på Noraker. Våte, men i godt humør kom
vi tilbake til Fagernes.
Turleiar og referent: Bjørn Vegard Johnsen
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Kort stopp ved Leira stasjon på veg mot Bjørgo. Foto: Jan Olav Ausrød
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Vealøyse i Nordre Land 6. juni
Ni deltakarar stilte på Fagernes og ei møtte oss på toppen.Vi reiste til Nordsinni og
hadde ein stopp ved Møllerstugufossen og såg på dei 6000 år gamle helleristingane.
Så gjekk turen opp til Nordgarda og til gamle Fjellheim skule. Så var det fram med
sekker og regntøy, for det var litt yr, men god temperatur.
Turen gjekk fyrst over gamal innmark med kvitveis og fuglesong og opp til Nedre
og øvre Stuve. Her hadde vi fin utsikt ut over Nordre Land. Med dei gamle husa der
vart det ei fin ramme om tida som har vore. Så gjekk vi bratt oppover på gamal,
oppmura stølsveg og over på godt merka stig som Helselaget har laga. Men no var
det slutt på utsikta, for no hadde vi tåke og litt regn. På toppen av Vealøysa såg vi
ingenting, men med kaffe og mat og hyggeleg samvær var det ingen sure miner.
Turen ned gjekk greitt og ved Stuve fekk vi utsikt att. Det kom spørsmål om Otto
Stuve var herifrå, han var frå Biri, men slekta kan vera herfrå. Så kom vi ned til
bilane att etter om lag 5 timer ute. No gjekk turen til sommerkafé på Thomlevold, til
heimelaga suppe og brød, og så rabarbrakake og kaffe. Gode og mette reiste vi heim
til Valdres. Mottoet for turen må vera: Ut på tur aldri sur. Takk til alle som var med
og laga turen så fin.
Kari Borgny Fjelltun

Pause med utsyn mot Skarvemellen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Mellsenn rundt 20. juni
Heile 21 turglade deltakarar vart med på turen. På veg opp frå bygda stoppa vi ved
juvet der det blir kalla Sage og såg på fossen og steinformasjonen Mellemannen som
det knyter seg ei gammal segn til.
Fotturen gjekk på nye og gamle stølsvegar med start på Heimstølen. Derfrå følgde
vi bilvegen til Storoksle der vi tok ned på den gamle stølsvegen mot Lie. Den er
no delvis nytta som veg til hyttene i området og delvis berre farbar til fots. Ved
Flassåne følgde vi bilveg vidare til Juvike der Marit serverte kaffi og kaker på stølen
til Hansegård. Det bles kraftig, så det var godt å komma innandørs ein halvtimes tid.
Etter kaffipausen bar det inn på det som ein gong var stølsvegen til og frå Juvike
på sørsida av Mellsenn. Etter ein pause ved vassenden, der vi kunne nyte det flotte
utsynet mot Heimstølen og Juvike, avslutta vi turen oppe ved bilane.
Turen rundt Mellsenn er knapt ei mil lang og går gjennom skog og vakkert
stølslandskap med nydeleg utsikt over innsjøen, mot Mellane i nord og fjella i
Hemsedal og Vestre Slidre i vest. Det fine veret gjorde turen til ei fin oppleving.
Området vi gjekk gjennom, er rikt på geologiske og kulturelle minne og merke, og
turleiaren fortalde og orienterte om mangt og mykje.

Ved Mellsenn, med utsyn mot Juvike. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Takk til deltakarane for ein triveleg tur og til Marit for kaffi og kaker.
Bjørn Vegard Johnsen, turleiar og forteljar
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Ettermiddagstur til Gribbe 27. juni
Tirsdagen kom med sol og vindstille. Vi ble ni personer som tok ettermiddagsturen
til Gribbe.
Vi fikk en fin tur, men for første gang ønsket vi oss litt god vind, for myggen hadde
nok akkurat blitt klekket ut. Det var i alla fall tett av den, og det ødela mye av
opplevelsen av den flotte utsikten. Vi tok likevel en liten kaffepause. Vi kledde ute
myggen så godt det lot seg gjøre, men det var godt å komme tilbake til bilen denne
gangen. Gribbe er et flott turmål. På toppen har du nesten 360 grader fri utsikt. Det
er satt opp ei sikteskive som viser hva du ser.
Olaug Tronsplass

Gilafjell og Kruk 1. august

Vi var fem som møtte opp i fint vær, og startet på Midtre Syndin. Litt bratt i starten,
så vi tok bra med små pauser. Etter hvert flatet det litt ut, så det ble lettere å gå. Vi
kunne nyte flott utsikt ned mot Syndin, bedre og bedre jo høyere vi kom opp. Inn
i Jotunheimen lå dessverre skyene over de høyeste toppene, men flott skue var det
likevel. Hugakollen ble etter hvert en liten klatt. Oppe på Gilafjellet gikk vi over
ryggen i fint gress. Ved foten av toppen som kalles Kruk tok to en pause mens vi
andre gikk på toppen, og fikk flott utsikt ned i vannet Helin. Så var det tilbake igjen,
vi hadde en fin nedtur, og avsluttet det hele med en tur til kafeen Syndinstogo.
Ester Christensen
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På tur mot Utsikten, Tyin og Tyinholmen midt i bildet.

Fine dager ved Fondsbu/Tyinholmen i august

Ved Store Mjølkedalsvatnet, mot Mjølkedalsbreen.

Vi var ni som møttes på Tyinholmen mandag 21. august, og hadde leid to hytter der.
Etter at vi var blitt installert, gikk turen mot Utsikten på Skinneggen, i fint vær. Etter
en stund tok vi lunsjpause, med fin utsikt nedover mot Tyinholmen og Fondsbu. Vi
gikk opp til toppen, nøt utsikten og hadde pause både der og på veien ned. Etter en
pause nede på hyttene, med tid til å stelle oss litt, ble det en veldig god middag på
Tyinholmen. Litt kos på hytta før sengetid
Tirsdag kjørte vi til Fondsbu og gikk stien mot Olavsbu, i sol fra skyfri himmel.
Kan det være bedre? Vi gikk inn til Store Mjølkedalsvannet, hvor det er fin utsikt til
Mjølkedalsbreen, og med masse fine tinder rundt.
Det var en veldig fin tur med flere gode pauser og flott utsikt. Om kvelden var der
en deilig treretters middag på Fondsbu.
Onsdag kjørte vi inn Koldedalen. Vi hadde hørt at det var parkeringsplass ved enden
av veien. Bare fire biler var det plass til der, så vi måtte rygge på en smal, smal, smal
vei, huff! Heldigvis gikk det bra. Været var fint også den dagen, og vi gikk inn til
Uradalsvatnet. På veien inn fulgte vi to grupper som var på vei opp Falketind. En fin
tur, tett på noen av de mest kjente av de høge tindene.
Etter endt tur var det så tilbake til Tyinholmen, og hjem.
Turleder Ester Christensen
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I Koldedalen, mot Hjelledalstind (t.v.) og Falketind.
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En fin gjeng ble med på tur til tross for usikkert vær.

Bjødalskampen 29. august
Til tross for dårlige prognoser for været denne tirsdagen kom dagen med opphold og
god temperatur. Det møtte opp hele 12 personer, turleder medregnet. To valgte å gå
fra Fjellstølen, de kom oss i møte et stykke før vi var på toppen.
Vi tok oss god tid innover. Det er kupert og godt terreng å vandre i. Da de siste var
vel oppe på Bjødalskampen kom det ei god regnbyge og vind. Det var så vidt vi fikk
skrevet oss inn i boka, da vinden tok godt tak.
Vel nede igjen fra selve toppen ga regnet seg og vi hadde opphold resten av turen.
Får vel si vi var litt uheldige akkurat der.
En person til valgte å gå tilbake til Fjellstølen da den turen er 4 km kortere. Kari
Borgny ble med som turleder dit.
På tilbakeveien gikk vi opp på Ølnesseterfjellet hvor det er en fantastisk flott utsikt
med informasjonsskive. Derfra var det bare en liten tur ned til bilene.
Olaug Tronsplass
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I tåke og regn til Køltjern 5. september
Oppsatt tur til Ormtjernkampen måtte avlyses grunnet dårleg vær. Vi var likevel fire
som ble enige om å ta en tur i nærområdet, og ei kom etter til Køltjern.
Vi reiste opp til Ranheimsbygda og starta turen fra det gamle Bedehuset og oppover
om Karihuskampen. Der ble det drikkepause og turleder Kari Borgny fortalte om
krigshistoria her.
Ned igjen gikk vi om Kvednatjern, og tok stigen opp til Køltjern og til gapahuken
som Ranheim og Garli Helselag har fått opp. Her koste vi oss med mat og kaffe og
triveleg prat. Ja, det var til og med pledd der så vi kunne ha rundt oss! No tok vi
vegen ned att til bygda og til bilen. Tåke og litt regn var det, men hva gjør det? Vi
gikk ca 10 kilometer denne formiddagen.
Referent: Olaug Tronsplass
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Vindhellavegen søndag 18. juni
Vi tok turen over den flottaste fjellovergangen i Norge, E16 over Filefjell. Etter
knappe tre kvarters fornøyeleg biltur sette me beina på vestlandsk jord, og tok
fatt på ein av verdas finaste turvegar, Vindhellavegen. Me er så privilegerte her i
Valdres at me har verdsarvskattar i nabolaget, då lyt me ta oss tid til å nyte dei.

Mugnatind 19. september
Vi var tre som møte opp på Fagernes, og en på Beitostølen. Siden det var en del tåke
ble vi enige om å gå så langt opp til tåken som vi syntes var greitt. Så vi la i vei i fint
turvær, og med veldig fine høstfarger rundt oss.
Da vi nærmet oss å komme opp i det lave skydekket tok vi matpause. Og da pausen
var slutt, så svisj var tåken lettet, og solen kom frem. Vi fortsatte derfor helt til
toppen, og kunne nyte de herlige fargene i fjellet. En fin og flott tur.
Ester Christensen
58

Det er koselig å oppleve noko fint ilag med fleire, og vi var 15 tilsaman som gjekk
i veghistoriske fotspor på den flotte Vindhellavegen. Den bidrog i si tid til å binde
Aust- og Vestland saman, sjølv om naturen ikkje var heilt lett å «temme» i denne
delen av landet.
Det er eit særs imponerande skue, når ein kjem opp til dei velkjende rundmura
svingane på denne delen av Kongevegen. Den fyrste vegen for hest og vogn her var
frå 1790, men den vart for bratt med ei stigning på 1:4 (25%). Difor fekk «Kaptein
Finne» frå Voss oppdraget å «ruste opp vegen» for å gjere den «flatare». Arbeidet
tok eitt år, noko som er imponerande, då dette er handarbeid. Vegen stod klar i 1843
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med ei stigning på 1:5 (20%), noko som fortsatt var i brattaste laget for hest og vogn.
Den fekk difor ikkje lang brukstid, og allereie i 1872 stod ein ny veg rundt Nesbergi
ferdig. Den var mykje breiare og flatare, men langt frå så vakker og imponerande
som Vindhellavegen.
Godt at det i 1970-åra, gjennom Vindhellas venner, vart sett fokus på å bevare og
ruste opp att vegen. Dei sådde «spira» til at dette kulturminnet no framstår så fint
ivareteke i dag.
Ein reisande fortel i «Skillingsmagasinet» i 1852:
«Det var en virkelig veimester som hadde klart å bane vei i slikt terreng,
det var i sannhet et storverk man så utover. Inntil 12 meter høye murer bar
veien i flere mektige slynger fra den ene fjellsiden til den andre i den trange
stupbratte dalen».
Statens vegvesen - Lærdal kommune: Frå kongeveg til stamveg.
Hermansverk/Lærdal 1993.
Då me kom opp på toppen av Vindhellavegen gjekk me nokre hundre meter og tok
stigen ned til Borgund stavkyrkje (etter vel to kilometer).
Vang turlag spanderte guiding i den staselige stavkyrkja som stod ferdig i 1180,
tre år etter at Kong Sverre og hans menn reid gjennom dalen. På den tida var det
ein sti som gjekk oppå Nesbergi, som ligg på andre sida av Klanten i forhold til
Vindhellavegen. Den er merka og rydda fint i dag, og heiter Sverrestigen.
Etter ei trivelig matpause i le for vinden, som var «stri» denne dagen, delte turfølget
seg. Nokre ville gå Vindhellavegen ned att til Husum, og nokre ville følgje
Sverrestigen, som er om lag 3 km, ned att til utgangspunktet Husum.
Ei flott turoppleving, den kan anbefalast både for liten og stor.
Aud Irene Hamre Rogn og Dagny Britt Frøyen
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«Kom deg ut»-dagen 3. september
- tur til Hallingsteinen
Det var godt ver og god stemning for oss sju som gjekk turen til Hallingsteinen på
Smådalsfjellet. Og vi var ikkje åleine; både andre vangsgjeldingar, hyttefolk og
andre turistar gjekk i flokk og følgje til Hallingstein denne dagen. Men vi var fyrst
ute - og det var god motivasjon for dei fire med små føter. Når den store steinen
langt der framme, framleis var alt for langt fram, hjalp det godt å sjå at andre bilar
parkerte ved sida av våre, og at det kom folk ut som gjekk i vår retning. Då vart det
hopp og sprett og tjo og hei bortover i haustlyngen, og jammen klarte vi å nå toppen
før dei sprekaste nådde oss att! Nokon gjorde som oss, og snudde her, andre gjekk
vidare mot Jørungilknappen.
Hallingstein er spennande å klatre opp, og minst like spennande å kome seg ned att
frå! Ivrige ungar fekk prøve etter tur, og historia om hallingen og ulven er alltid like
fasinerande. Ingen tegn til ulv i dag, heldigvis, men vi fann del av eit reinsdyrgevir,
og mykje spor etter mus, men ellers var det lite dyreliv å sjå.
Turen tok omtrent to og ein halv time fram og attende. Då hadde me to gode
pausar, og mange små; både for å plukke eit og anna blåbær, kikke i smutthola til
smågnagarane og berre for å kvile beina litt.
Hallingstein er eit fint turmål for ungar, og akkurat passe langt, når ein vil både ha
ein roleg start på ein sundag, gå ein fin fjelltur med storslagen utsikt og framleis ha
att mykje av dagen til anna leik og moro.
Eli Belsheim
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Klare for tur langs Rallarvegen. Foto: Mads Wangensten

På Falkebreen, på vei mot Pionérruta til Falketind. Foto: Morten Helgesen
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