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Solheimstulen - øverst i Uvdal, innerst i Jønndalen har en unik beliggenhet som innfallsport til
Hardangervidda. Stulen hører til Videsjordfamilien i
Uvdal, og ble i 1929 og 1934 bygget ut til privat fjellstue
etter datidens krav. Nå består stedet av hovedbygning i
to etasjer samt kjeller. Vinterbrøyta vei går helt fram.
For DNT Drammen og Omegn er Solheimstulen et
gunstig utgangspunkt for turer på Hardangervidda øst,
og til begge våre betjente hytter på Hardangervidda,
Mårbu og Rauhelleren. Ikke rart at vi i lang tid har vært
opptatt av driften på Solheimstulen.

Vinn et par truger

Nye hytter!

32

ÅRETS STUNT FOR DNT DRAMMEN OG OMEGN
– SOLHEIMSTULEN

25

Herman Valset i Tursenteret

Nytt styre i DNT Ung

40

Så når driver gjennom mange år, Anne Videsjorden,
ønsket å kaste inn håndkleet sist vinter, var vi ikke
vanskelige å be til forhandlingsbordet. Men mye skal
avklares rundt et skifte, ikke minst rundt økonomi,
stedets standard og interne familieforhold. Først 20.
juni ble avtalen om overtakelse av Solheimstulen
signert. I første omgang er det en avtale om leie med
opsjon om kjøp.
Men 20. juni var jo alt for sent til å starte drift fra 1.
juli, en normal åpningsdag for sesongen! Ikke var det
hyret inn driver, nødvendige tillatelser manglet, likeså
varer, betalingsterminaler, DNT-sengetøy,
markedsføring i DNTs kanaler – i grunnen fantes
Solheimstulen kun som et skall for en ny driver.
Men ansatte i DNT Drammen og Omegn og frivillige
blant medlemmene ville det annerledes – de ville ha
drift fra 1. juli – og drift ble det.

Oppgaver og problemstillinger sto i kø: Rundvask først,
få alle tekniske installasjoner i gang både på kjøkken og
andre steder, kjøpe inn proviant, ordne tillatelser osv.
Med en utrolig entusiasme og innsatsvilje ble det
faktisk DNT-drift fra 1. juli! Mange av våre medlemmer
meldte seg til frivillig innsats innen turisthyttedrift.
De mest sentrale oppgavene som matlaging, fikk vi
etter hvert ansatt folk til, men det meste av årets
sesong ble startet opp som et stunt og drevet på pur
dugnadsinnsats. Innsatsregnskapet har registrert 2000
dugnadstimer i 2018-sesongen, hvorav henimot 1000
timer ble lagt ned de to første ukene. Ca. 25 av våre
medlemmer har bidratt til dette, og hele
administrasjonen har vært i sving.
Mange, mange tusen takk til alle for innsatsen. Jeg vet
mange av dere lurte underveis på om denne
heseblesende oppstarten var så lur. Nå er det uansett
lagt et godt grunnlag for videre drift i DNT Drammen
og Omegns regi. Besøket i 2018 har vært godt, og
gjestene har gitt positive tilbakemeldinger på den
utradisjonelle driften. Også det lokale hyttefolket har
brukt stedet og gitt positiv respons. I løpet av høsten
er driftsopplegget for de kommende årene besluttet.
Da blir det nøye planlagte driftssesonger med faste
åpningstider.
Solheimstulen er sentral i vårt turtilbud på
Hardangervidda. Vi skal ta godt vare på stulen, og
utvikle stedet videre.
Og innsats- og dugnadsviljen i DNT slutter aldri å
imponere!
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Polfarer og Aclima ambassadør

Det er innsiden som teller.
Hos oss i Aclima lager vi det beste innen ulltøy, uten å inngå noen
kompromisser. Vi skapte et plagg som spiller på lag med kroppen.
Aclima WoolNet® fanger kroppsvarmen i små hull og slipper fri den
fuktige varme luften som presses bort fra kroppen.
For vi vet at når man skal ut på tur. Da er det innsiden som teller.

Høgevarde. Foto: Marius Dalseg Sætre

(gågata)
Åpningstider Tursenteret:
Ma-Ti-On-Fre: 10.00 - 17.00
Torsdag: 10.00 - 18.00
Lørdag: 10.00 - 15.00
Her kan du melde deg inn i
Turistforeningen, få turforslag og informasjon om turer, handle turutstyr,
kart og bøker.
Bankgiro: 2200.24.16534
Styret:
Styreleder: Linda Verde
Styremedlemmer:
Rune Håndlykken (nestleder),
Hans Solberg, Ragna Berg,
Hans Petter Holstad
Varamedlemmer: Berit Baklid,
Anita Sørensen
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Praksisplass ga fast jobb for Oda
Maria Kommandantvold

En student-praksisplass hos DNT
Drammen og Omegn skulle vise seg å være
den riktige veien å gå for Oda Sandal.
Da praksisperioden på fire måneder var
over i april, ble hun tilbudt fast jobb der.
Nå jobber Oda 50 prosent i markeds- og kommunikasjonsavdelingen og 20 prosent i Tursenteret.
-Det var en tillitserklæring å få denne jobben! Jeg er
veldig fornøyd, sier hun.
Før sommeren ble Oda ferdig med sin utdanning i
visuell kommunikasjon ved Universitetet i SørøstNorge i Drammen. Hos DNT jobber hun spesielt med
foto og grafisk design.

6 TUR

-Da jeg var tolv, ville jeg bli fotograf. Da fikk jeg mitt
første kompaktkamera av bestefaren min. Etter det har
jeg nesten alltid kamera med meg når jeg er ute, så det
har blitt mange bilder i løpet av årene, spesielt
naturbilder, forteller Oda som er vokst opp i Drøbak.
Senere ble det også fotoutdanning på Oda. I to år gikk
hun på Oslo Fotokunstskole. Men da hun var riktig
liten, var det geolog som stod i tankene.

Hun forteller at hun ønsker å inspirere folk til å være
mer ute i naturen.

1. Oda på vei til Gaustatoppen.
Foto: Nathalia Jelsness

-Selv liker jeg å bare nyte naturen og ta inn over meg
alle inntrykkene, sier Oda som tror at denne jobben
kommer til å motivere henne til å være enda mer ute og
nyte friluftslivet.

2. Oda ved Grand Canyon North Rim i Arizona.
Foto: Kjersti Bøhler

-Jeg var en av disse ungene som alltid kom drassende
med lommene fulle av steiner, forteller Oda.

Innimellom utdanning og jobber, har Oda også rukket å
se litt av verden også og gått turer i en helt annen natur
enn det vi kjenner fra vår norske fjellheim. Det har blitt
reiser til Uganda og Kenya, Asia og USA.

Denne kombinasjonen av å være fascinert av naturen
og opptatt av det visuelle skulle vise seg å være perfekt
for jobben hun nå har fått hos DNT.

-Jeg var blant annet på tur i Zion National Park i Utah.
Det er en helt annen natur enn den norske, og
opplevelsen ga virkelig mersmak, forteller Oda.

Oda skal også ha ansvaret for utformingen av det
magasinet du nå sitter og leser i. Hun skal jobbe med
den grafiske designen av TUR og alle bildene i bladet.

TUR 7

Start julaften med
hyggelig frokost i det fri!

Thorleif Haug Skifestival
Familie-Hauern søndag 3. februar 2019

Trimtur på 25 km uten tidtaking.
Familie-Hauern er et tilbud til de som ønsker å gå en
noe kortere tur tilpasset familier, og de som føler at
marsjen på 45 km blir for lang. Starten på familiemarsjen er på Eggevollen i Lier mellom kl. 10:00 og
11:00. Alle kan ta oppsatte busser fra Drammen
sentrum til Eggevollen.
Løypebeskrivelse:
Løypa går i slakt terreng fra Eggevollen frem til Eiksetra
hvor den møter hovedløypa og følger den til mål på
Spiralen. Marsjen er 25 km lang og er åpen for alle
deltagere.
Voksen, ikke medlem av Turistforeningen: NOK 200,Voksen, medlem av Turistforeningen: NOK 150,Barn (under 18 år), ikke medlem av Turistforeningen:
NOK 150,Barn (under 18 år), medlem av Turistforeningen: NOK
100,-

Har du lyst til å starte julaften på en god
måte? Du og din familie er hjertelig
velkommen til å ta med deg frokosten og
spise med DNT Drammen på Prins Oskars
utsikt i Lier julaften morgen.
Og kanskje kommer nissen?
Bålet brenner fra kl. 09.00 til 10.00. Kl. 9 stiger også
sola opp over Drammensfjorden, et nydelig skue!
Vi serverer bålkaffe, men ta med kopp. For øvrig må
du ta med: Mat og drikke til frokosten, godt med tøy,
gamasjer, sitteunderlag og gjerne en vedkubbe til bålet.
Vi merker løypa fra Klopptjern. Skitur eller tur på beina
avhenger av snøforholdene, men noe tråkking på beina
blir det.

Startkontingenten inkluderer buss til fra Tinghuset i
Drammen til start på Eggevollen, samt buss fra mål på
Spiralen tilbake til Tinghuset. Det er begrenset
parkering ved start.
For å få medlemspris i påmeldingssystemet, oppgis
rabattkoden “medlem” ved påmelding. Medlemsbevis
framvises ved henting av startnummer.

Velkommen til en god start på en travel dag!
Bålansvarlige: Jan Sundberg, Ragnhild og Øyvind
Leirset

Velkommen til Årsmøte i
DNT Fjellsport Drammen

8 TUR

Foto: DNT Fjellsport

Foto: Jon Kolst

Mandag 12.november kl 18.30 i Friluftslivets hus/DNT Drammen og Omegns lokaler
i Gågata i Drammen.
Har du tanker og ideer om fjellsport, noen ønsker eller
bare er nysgjerrig på hva DNT Fjellsport Drammen er,
så er du velkommen på møtet!

TUR 9

GÅ TREKANTEN PÅ ØSTVIDDA
Planlegg vinteren nå! Gå trekanten øst på Hardangervidda, mellom Solheimstulen, Mårbu og Rauhelleren. Forhåndsbestiller du ditt opphold mottar du en
t-skjorte ved ankomst, og bestiller du før nyttår får du én gratis overnatting.
Ønsker du å gi bort denne turen i gave, ordner vi med gavekort. Dette er den
perfekte julegave for turentusiaster!
Ta kontakt med oss på kontoret@dntdrammen.no for kjøp av gavekort og les
mer på våre nettsider.

Solheimstulen

Foto: Næringsforeningen i Drammensregionen

HURRA, VI VANT!

Rauhelleren

Simon Torgersen

DNT Drammen og Omegn fikk utdelt
Drammen Næringsforenings servicepris
2018. Utdelingen fant sted på Union brygge 27. september.
Mårbu

Med tanke på kriteriene som ligger til grunn, var dette
veldig gøy, og jeg er veldig stolt over prisen. Utrolig gøy
og spesielt morsomt at en frivillig
organisasjon gjør seg så godt bemerket i næringslivet.
“Med tanke på at det er over 6000 bedrifter i
Drammensregionen var det jo gøy at vi tok rotta på alle,
og vant”.
All ære til våre frivillige som legger ned utallige
dugnadstimer for at vi skal kunne ha hytter tilgjengelige både bynært og i høyfjellet, merke stier og
bygge varder, samt holder i aktiviteter både for barn,
unge, flerkulturelle, seniorer, mennesker med
funksjonsnedsettelse og voksne som ønsker å få
naturopplevelser for livet gjennom DNT. 27 september

er bursdagen min, og bedre bursdag kunne jeg ikke ha
fått!
I tillegg ønsker jeg å trekke frem de ansatte i
administrasjonen og Turbutikken i Friluftslivets hus i
Gågata som driver utstrakt service for de som ønsker
informasjon og tips til friluftslivet.
Kriteriene som blir vektet er tydelighet, empati,
pålitelighet, respons og tillit.
Det deles ut en publikumspris og en fagjurypris. Vi vant
fagjuryprisen hvor en jury bestående av Universitetet i
Sør-øst Norge, Næringsforeningen og
representanter for næringslivet kom frem til DNT
Drammen og Omegn som vinnere.
Simon, daglig leder

DNT Drammen og Omegn
10 TUR

Foto: Marius Dalseg Sætre

TUR 11

På truger til Andersnatten
Anita Sørensen

Med sine 733 høydemeter er Andersnatten
et flott syn der den ruver midt i Sigdal,
og for mange er den et yndet turmål om
sommeren. Om vinteren derimot ligger
den der så stille og hemmelighetsfull. Det
slår meg at det er få som tar turen til topps
på vinterføre, og at den kanskje ligger der
ganske urørt.
Den siste dagen i mars bestemte vi oss for å utforske
hva som gjemmer seg på denne toppen som ligger og
skuer utover Soneren. Siden mine skiferdigheter ikke
møter kravene Andersnatten stiller til sine vintergjester, valgte vi denne gang å benytte truger.
Vi parkerte ved Andersnattjernet, krysset tjernet og
myrdraget på andre siden før vi tok fatt på stigningen.
Og ganske riktig; i starten har vi følge av mange spor
fra andre turgåere, men etter hvert blir sporene færre
og til slutt helt borte. Og det er akkurat da eventyret
begynner.

12 TUR

Andersnatten viste oss at når den brer vinterens teppe
over seg og vi mennesker ikke lenger er på besøk, er
det dyrene som tar over. På vei opp så vi dyrespor i
alle retninger i både små og store størrelser, som vitnet
om høyt aktivitetsnivå. Videre opp mot toppen brer
landskapet seg ut i urørte, hvite sletter og vandring
videre mot toppen er som å gå inn i en eventyrverden.
Vi drømmer ofte om «Skiløyper som trikkeskinner»,
men dette er så langt unna trikkeskinner og annet
maskinskapt man kan komme, likevel er det perfekt.
Det er urørt, det er stillhet og det er en helt spesiell
nærhet til naturen.
Vårsnøen knirker muntert under trugene våre denne
solskinnsdagen, og Andersnatten belønner oss med en
helt fantastisk naturopplevelse. Vel oppe nyter vi
utsikten til 7 prestegjeld mens vi spiser nistene våre.
Og for en som alltid gruer for vonde knær på nedturen,
er reisen ned på truger en fornøyelse. For hvert steg
møter snøen trugene mykt, og det som ellers er en
hjemtur med mye smerter er i grunn mest lek og moro.
Tenke seg til at i dagens teknologiske verden, hvor vi
hele tiden utvikler nye og spennende ting, skulle jeg få
fullstendig dilla på en sak som ble funnet opp en gang

for mellom 4000 og 6000 år siden. I det jeg la ut på
min første tur med truger var jeg solgt. Endelig gjorde
ikke knærne vondt, og jeg kunne ta fatt på motbakker
jeg tidligere gråt for med tanken på at jeg skulle jobbe
meg ned igjen. Og med så store fotspor, trenger jeg
aldri være redd for å ikke finne veien hjem.
Både Andersnatten og Gaustatoppen var blant topper
som ble besøkt sist vinter, men det er kanskje de
fantastiske kveldsturene i urørt skog som sitter igjen
som de beste minnene. De viser at man fortsatt kan gå
på tur, rett opp i lia, uten å møte mennesker. Bare helt
urørt natur.

Lyst på et par truger?
Send en e-post til kontoret@dntdrammen.no og
bli med i trekningen!
Fortell oss hvor du vil bruke de nye trugene, og
marker e-posten med emnet truger.
Så kanskje du blir den heldige vinneren av et par
splitter nye truger fra Nordisk Fritid AS.
Frist 18.12.2018. Vinner trekkes i uke 51.

Bak oss ligger en vinter så snørik man bare drømmer
om at en ekte vinter kan være. Det var pudder og hvite
dyner så langt et stort og vått øye kunne se. En perfekt
vinter for oss som setter pris på snøens gleder. Mon tro
hva slags vinter vi nå er på vei inn i. Uansett – trugene
og jeg er klar!

TUR 13

TIPSET!
Anita Sørensen

Truger er en fantastisk enkel turform som passer for de fleste. I følge nordisk-fritid.no
vil du ha 50% høyere kaloriforbrenningen på truger enn med joggesko når du går på
vanlig flatmark. Det gir trening for hele kroppen, med betydelig mindre belastning enn
mange andre treningsformer. For eksempel vil den myke landingen gi mindre støt i
knærne. Skal du velge deg truger, er det noen ting det kan være greit å tenke gjennom.
Her har vi samlet noen tips til deg.
•
•
•
•
•

•
•

14 TUR

Velg truger med stor bæreflate om du tenker at du kommer til å bære tungt. For 		
eksempel med sekk på tur, eller bagasje til hytta.
Når du går til innkjøp av truger, kan det være en idé å sjekke at bindingen er enkel 		
og lett lar seg feste selv med votter på hendene.
Om du skal gå i bratt terreng, bør du velge truger med kraftige stegjern. De vil være
til stor hjelp når du går nedover eller sidelengs
Hælløfter er svært praktisk i motbakker og holder melkesyra unna et par ekstra 		
bakker.
Staver er godt hjelpemiddel, og særlig hjelpsomt i ulendt terreng. På tur i flatt ter		
reng, anbefales stavlengde som gir deg ca 90 graders vinkel i albuen. Noe 			
kortere oppover, og lengre i nedoverbakke. Teleskopstaver med snøtrinse vil 		
være en praktisk investering.
Ønsker du å trene med truger, anbefales kortere og smalere truger for raskere beve		
gelse samt lengre staver.
Husk også at du uten staver trener balansen, og det kan derfor være fint å variere.

TUR 15

Turlederutdanning? Hva skal vi nå med det?
Thea Hajum Utvik

Når du er med på tur med Den Norske
Turistforening, skal du være trygg på at
turlederen som leder turen har kunnskap
om ruten dere skal gå, turledelse,
førstehjelp, sikkerhet, om DNT og kanskje
har de en god historie på lur. I 2018 har vi
utdannet turledere på Nærturlederkurs,
Ferskingkurs, Grunnleggende
Turlederkurs, klatrekurs, skred, vinterturleder- og sommerturlederkurs.

“Jeg meldte meg på sommerturlederkurset fordi jeg:
Ønsket å videreutvikle mine navigeringsferdigheter
under vanskelige forhold, bli tryggere på håndtering av
uforutsette hendelser og skader som kan oppstå i fjellet
uten dekning, og for å kunne utveksle kunnskap og
erfaringer med andre turvante folk. Å være turleder i
DNT er den fineste måten jeg vet om å være frivillig på.
Jeg satte mest pris på at kurslederne var så forskjellige.
Det var med på å skape stor trygghet for oss deltakere
i å finne vår egen måte å være turledere på. Vi var også
en strålende gruppe hvor alle var ivrige på å dele
erfaringer og hjelpe hverandre. Gleder meg veldig til
første oppdrag som sommerturleder i høst.”
-Victoria

Utdanningen brukes til å sikre god turledelse i
nærmiljøet, skogen og i høyfjellet blant mangfoldet av
turgrupper: Barn, unge, voksne og eldre. Hovedfokuset
i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og
evner i henhold til friluftslivet og dets
utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg,
ledelse og kommunikasjon.

“Meldte meg på kurset både for å utvikle kunnskap på
turledelse, samt gi en mulighet til å utvikle/ gjennomføre fellesturer i fjellet. Sitter igjen med god følelse
av faglig påfyll, samt har møtt mange svært hyggelige
mennesker og mulige medturledere “engang der
fremme”. Kurset var godt sammensatt, faglig god
variasjon av både ute og inne aktiviteter. Tre hyggelige
og gode turledere/instruktører.”
-Erik

Vi har spurt noen av dem som har gått på sommerturlederkurs hva de tenkte før kurset startet, og hva de
tenker etter gjennomført kurs:
“Jeg ble anbefalt av ei venninne å være med på
Grunnleggende turlederkurs hos DNT Drammen i vår
for å plukke opp ny turkunnskap og for å friske opp
kart og kompass-kunnskapene. Det var mange flinke
og hyggelige medturledere, så det ga veldig mersmak
å fortsette. Jeg behøvde derfor ikke veldig lang tid på å
bestemme meg for å melde meg på Sommerturlederkurset.
Nå sitter jeg her med bestått Sommerturlederkurs, og
tenker at dette er et av de beste kursene jeg har vært
med på, mye på grunn av veldig flinke kursledere og
ivrige meddeltakere. Kursene var veldig omfangsrike,
og vi fikk god opplæring i alle aspektene rundt det å
lede tur for DNT i sommerfjellet. Jeg er mest fornøyd
med det å få lære grundig nattnavigering, og også det
å håndtere forskjellige turdeltakertyper og situasjoner
som kan oppstå på tur. Gleder meg til å ta fatt på
oppgaven som sommerturleder for DNT Drammen.”
-Kjetil

16 TUR

DNTs definisjon
Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede
turer for DNT og gi en enhetlig basiskompetanse som
sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt
stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og
miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk
friluftstradisjon.
Ønsker du å lese mer om DNTs turlederutdanning,
se www.dnt.no/turleder

DNTs definisjon
Turlederutdanning skal gjøre deg i
stand til å lede turer for DNT og gi
en enhetlig basiskompetanse som
sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et
enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig
friluftsliv i tråd med norsk friluftstradisjon.
Foto: Vencke Sørdal

Kursstigen i DNT

I tillegg arrangeres

1. DNT-ambassadørkurs (1/2 dag,
3 timer) - DNT som organisasjon

Nærturlederkurs
4 timer. Kvalifiserer til å lede kortere dagsturer, opptil fem timer, i
områder nærturleder er lokalkjent.

2. Grunnleggende turlederkurs (2
dager, 15 timer) - Orientering og
veivalg
3. Sommerturlederkurs (5 dager
eller 2 helger) - Turledelse sommerstid
4. Vinterturlederkurs (7 dager eller
3 helger)

DATO

HVA

Aktivitetslederkurs
Har en varighet på fire timer og
gir grunnleggende kunnskap om
turledelse for barn og
barnefamilier og kvalifiserer til å
lede familieturer/arrangementer i
nærmiljøet.

HVOR

NÅR

29.11.2018

Førstehjelpskurs

Friluftslivets hus

17.30

03.12.2018

Nærturlederkurs

Friluftslivets hus

11.00 - 15.00

03.12.2018

Nærturlederkurs

Hamborgstrømpaviljongen

16.30 - 20.30

14.01.2019

DNT-ambassadørkurs

Friluftslivets hus

18.00 - 21.00

11.02.2019

Kart og kompasskurs

Friluftslivets hus

17.00 - 20.00

11.03.2019

Kart og kompass viderekommende

Friluftslivets hus

17.00 - 20.00

Grunnleggende Turlederkurs

Friluftslivets hus, overnatting ute

26-28.04.2019

lørdag morgen-søndag ettermiddag

Alle kurs krever påmelding. Mer informasjon og påmelding finner du på våre nettsider, www.dntdrammen.no

TUR 17

Presentasjon av en frivillig

Veronica Sandberg
Hun syntes kanskje ikke hun hadde nok å sette fingrene i.
I 2016 sa Veronica ja til å være leder av Barnas Turlag i Hol. Og med det ene DNTvervet følger gjerne det andre og det tredje; etter hvert ble hun også hytteansvarlig på
DNTD-hytta Dusehesten og meldte seg til å merke stier.
Maria Kommandantvold
-Jeg vil så gjerne bidra til at datteren min, Iris, og andre
barn skal få gode opplevelser av å være ute i naturen.
Derfor sa jeg ja til oppgaven.
Det sier Veronica Sandberg som har vært leder siden
2016. Opprinnelig er Veronica svensk og vokst opp i
Strømstad, som de fleste av oss forbinder med båt- og
sjøliv. Men flere ferier til nabolandet og Geilo rørte noe
hos Veronica.

Foto: Iris Sandberg

-Det er noe med Geilo, sier Veronica, som bosatte seg i
fjellbygda.
Her traff hun også en landsmann, og sammen fikk de
Iris som nå er ni år gammel. I 15 år har Veronica bodd
på Geilo, og til og med bygget hus der. Der har hun også
blitt kjent med mange og skaffet seg et nettverk, mye
takket være sitt engasjement i DNT.

18 TUR

-Jeg blir glad når foreldre kommer bort til meg og
forteller at de og barna har hatt en fin tur. Det gir meg
motivasjon til å fortsette.
Veronica er opptatt av at man ikke behøver å reise så
langt for å ha en god naturopplevelse.

-Det holder ofte med å bruke nærområdet. Jeg har opplevd at folk som har bodd på Geilo hele livet aldri har
vært de stedene vi har lagt ut på tur, forteller Veronica.
En gang i måneden arrangerer Barnas Turlag tur.
-Det behøver ikke være så avanserte turer. Det kan være
tur med lommelykt, fisketur eller telttur med overnatting. Hovedsaken er at barna kommer seg ut i naturen.
På den siste fisketuren som Barnas Turlag arrangerte,
fikk alle barna fisk. Det var fisk i alle størrelser. Men
fisken hopper ikke av seg selv opp på grillen.
-Barna fikk lære å sløye fisken, og de lærte å grille den.
Det er mye læring i en fisketur, sier Veronica.
Til daglig jobber Veronica i et firma som driver med
vaktmestertjenester og laksefiske på Gudvangen. Når
Veronica har fri, drar hun gjerne kanoen ut på vannet,
eller går en tur i skog og fjell.
-Det har blitt mange turer med kanoen i sommer. Hol
Turlag leier nemlig ut kanoer på Ustedalsfjorden, rett
bak der jeg bor. Da er ofte hengekøyen med.
Det liker jeg.

TUR 19

Snehule i en halvmeter sne?
Dag T. Elgvin

Marius Dalseg Sætre

Dag T. Elgvin, Svelvik, var speiderleder i
Oslo på 1970-tallet. På den tiden hadde de
snøhulekurs for førerpatruljen, som besto
av 14-16 åringer, på Norefjell hver vinter.
En av turene ble spesielt krevende, og
historien som fortelles her kan kanskje
være til nytte for andre som legger ut på
tur i vinterfjellet…
De andre hadde tatt 8-bussen fra Oslo. Jeg måtte vente
til 12-bussen, for jeg skulle ha med en deltaker som
kom fra Danmark. Det betydde at vi startet fra
toppen av heisen litt etter kl 14. Avtalen var å møte de
andre inne ved Høgevarde. Dette var i 1976, lenge før
mobil-telefonens tid, men vi trengte heller ikke slik
teknologi for å overnatte i snehule. Vi hadde erfaringen
– og utstyret.
Vi fulgte stakeløypa oppover, men hadde selvfølgelig
kart og kompass. Etter hvert kom tåka sigende, og vi
var glad det var staker. Etter hvert ble tåken så tett at
vi ikke kunne se fra én stake til den neste. Den ene
ble stående ved en stake, mens den andre fortsatte
fremover, til han så neste stake. Slik gikk vi, stake for
stake. Så ble tåka så tett at vi kunne ikke se neste stake.
Hva gjorde vi da? Valget var enkelt: Å grave seg ned. Vi
hadde gått i flere timer, og det begynte å skumres.
Jeg var ikke redd for de andre ved Høgevarde, og jeg
var overbevist om at de der inne ikke var redd for meg.
Lederne hadde vært på mange snehuleturer før.

20 TUR

Så snart vi satte spaden i sneen, fikk vi oss en
overraskelse: Øverst var det et hardt skarelag, og under
var det en halvmeter med grov sukker-sne. Kun en
knedybde til bakken…
Med null sikt var det ikke tilrådelig å lete etter en
“passelig skavl”. Sneen var ikke dyp nok og fast nok til å
grave noen barmarks-grop. Jeg skjønte umiddelbart hva
som ble nødvendig: Å bygge en sne-hytte.
Men uten fokksne? Snesagen kom godt med. Vi saget
ut blokker på rundt 30 ganger 60 cm, og løftet dem
opp så tykke som vi greide, 20-30 cm, og satte dem på
høykant. Etter en time i luften begynte sukkersneen
å «sette» seg. Så begynte vi å bygge. Hytta måtte være
bred og lang nok til at vi ikke kom borti veggene, og vi
ville ha sitte-høyde pluss litt ekstra, for å kunne ta av/
på klær. Vi måtte ha to blokker utenpå hverandre for at
veggene skulle være sterke nok. Vi trengte tre blokker
oppå hverandre for å få høyde nok. Og 3-4 i lengden.
Vi trengte mange blokker! Og det tok tid først å sage
dem ut, så å bygge. Det føyket, og vi tok oss ikke tid til å
koke middag. Vi gomlet ferdigblandet nødproviant.
Og taket? Skistavene på tvers og skiene på langs, og
blokker oppå der. Enda flere blokker å sage ut… Jeg
husket min første snehule, et lite «isbjørn-hi». Da jeg
våknet om morgenen, var det en stor haug av sne
halvveis oppå soveposen. Et lite hull i veggen hadde
vært nok til at sneen føyket inn. Slik ville jeg ikke ha
det. Vi pakket godt til alle sprekkene i taket.

Noen erfaringer
Det er ikke alltid man har «idealtilstanden» for å
grave, en liten bekkedal eller slak skråning med passe
hard fokksne. Da kan man grave et lite hi på 1 ½ time.
Denne hytta brukte vi 3 – 4 timer på. Det gjelder å
begynne «i tide».
Mobiltelefonen kan redde liv. Men den kan også gi en
falsk trygghet. Den gang tenkte vi overhodet ikke på
muligheten av å skulle bli reddet av andre.
Planleggingen gikk ut på at vi skulle greie seg selv –
og det gjorde vi.
Man lærer ikke å grave snehule gjennom teori. Vi
hadde to kvelder med speiderne der vi gjennomgikk
ulike snehule-typer og hva som var grei turmat for
stormkjøkken, og delte oss i grave-lag som gjorde ferdig
tørrprovianten.
Den største sikkerheten var at vi ledere hadde bred
erfaring, pluss at vi kjente deltakerne og visste hva de
var god for. Og like viktig: Deltakerne og foreldrene
kjente oss ledere og stolte på oss.
Debutanten ble ikke skremt av turen, og deltok i, eller
arrangerte, de kommende 10 år utallige snehuleturer
med norske eller danske venner og friluftselskere.
Denne turen ble derfor til stor glede og inspirasjon for
mange de kommende år.

Vi hadde åpning i fotenden. Men vi ville ikke ha
føyking rett inn på soveposene. Vi måtte lage en kort
«kanal». Flere blokker… Kommet oss vel innenfor, var
det tid for å få noe varmt i kroppen. Det ble tomatsuppe
med hurtigris og pølser. Ingen klagde på maten den
kvelden.
Og dagen etter? Det hadde klarnet opp, og stakingen
gikk 30-40 meter bortenfor. Snart var vi inne ved
Høgevarde og fant en gjeng glade speidere. De hadde
ikke vært redd for oss, for de visste vi hadde erfaring.

TUR 21
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Solcelleanlegg på
Rauhelleren
turisthytte

Booking av overnatting på
betjente anlegg
Nå er det lett å planlegge vinterens fjelltur!
Fra 1. desember er både Rauhelleren, Mårbu og
Solheimstulen turisthytter online og kan bookes direkte
på nettet. Gå inn på www.mårbu.no,
www.rauhelleren.no eller www.solheimstulen.no.
Her finner du oversikt over alt som er ledig, og du kan
enkelt legge inn din bestilling av opphold. På denne
måten er du sikret seng under ditt opphold, og en
enklere oversikt over din ferietur i fjellet.

22 TUR

I samarbeid med DNT sentralt og DNT
Drammen er planleggingen av et
pilotprosjekt bestående av å endre
energiproduksjonen fra dieselaggregat og
oljefyr til ren solenergi ved bruk av
solceller og solfangere sammen med
vedfyring, startet. Dette er et prosjekt som
er basert på å teste ut mer miljøvennlige
energiløsninger på DNTs betjente anlegg.

Ny hytteansvarlig
på Dalabu
Vi ønsker Atle Solheim velkommen som
ny hytteansvarlig for den flotte ubetjente
hytta Dalabu som ligger nord for Haglebu.
Dalabu er en flott laftet hytte med totalt 16 sengeplasser inkludert to hemser. Den har ca 200 gjestedøgn i
året så det er god plass til langt flere besøkende.

Bli med i dugnadsgruppa til Dalabu
Atle ønsker seg flere hyttetilsyn som kan bli med i et
fellesskap for å holde denne hytta i tipp topp stand til
enhver tid for de besøkende. Ønsker du å bidra i et
hyggelig felleskap rundt denne hytta? Ta kontakt med
driftssjefen på epost johan@dntdrammen.no

Pilotprosjektet har kommet så langt at
prosjekteringen av anlegget er ferdig. Denne jobben ble
utført på dugnad av den pensjonerte elektroingeniøren
Jan Thonhaugen. Han har lagt ned hundrevis av timer
for å få satt sammen en løsning som er tilpasset
behovet på Rauhelleren. Det uvanlige med dette
anlegget er at hytta ikke er tilknyttet strømnettet, og
derfor må benytte batterier for å lagre strøm til natten
og perioder med dårlige ladeforhold. Dette gjør
konseptet krevende, fordyrende og ikke minst
nyskapende. DNT Drammen og Omegns mål er å være
nytenkende og tidlig ute når det kommer til
miljøspørsmål i vår drift.

TUR 23
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K4ern gir seg på
Koboltkoia
Etter 7 gode år med tilsyn på Koboltkoia, er det trist at
den velfungerende tilsynsgruppa K4ern har kommet
frem til å de må sende stafettpinnen videre. Gruppa har
vist usedvanlig omsorg for den flotte hytta ved Koboltgruvene med jevnlig tilsyn gjennom hele året. Hytta har
til enhver tid vært 100% strøken, og mye av
innredningen, som i hovedsak er gitt av Blaafarveværket, bærer et personlig preg med mye historie. Vi
takker Sissel Øvereng, Knut Trondsen, Ingeborg Hovde
og Petter Bønsnes for den fantastiske innsatsen.

Foto: DNT Drammen og Omegn

Ny tilsynsgruppe søkes
I sakens anledning søker vi etter ny
tilsynsgruppe på Koboltkoia. Ønsker du
å legge til rette for friluftslivet på denne
fantastiske hytta, ber vi deg ta direkte
kontakt med Driftssjef Johan Fegri,
johan@dntdrammen.no

Vannklosett på Veslekillingen turisthytte

Oppussing av Gamle Høgevarde

I sommer kom en av de største
oppgraderinger på våre ubetjente hytter
da vi på Veslekillingen fikk eget bad med
vannklosett, vask og varmtvann i uthuset.

“Det skal være godt å være hund på Høgevarde”

Dette er et resultat av et stort samarbeidsprosjekt
på Killingholmen der 54 hytter slo seg sammen
og samarbeidet om å koble seg til det kommunale
avløpsanlegget. Det ble lagt ned rør over hele øya, med
pumpestasjoner som sender gråvannet inn til fastlandet. Drammen Kommune, som eier hytta, stod for
kostnadene, mens DNT Drammen og Omegn stod for
det meste av tilretteleggingen og montering på dugnad.
Det ble leid inn rørlegger for rørleggerarbeidet ved
tilkobling av vannet.
Dette er en stor oppgradering som letter tilsynsarbeidet veldig for denne populære hytta, samt at
mange av gjestene synes dette er en trivelig
overraskelse på denne idylliske plassen.

24 TUR

I år har vi hatt fokus på å heve inntrykket av Gamle
Høgevarde og tilrettelegge for hunder. I vinter pusset vi
opp kafeteriaen. I sommer og høst har vi jobbet med å
pusse opp soverommene i andre etasje.
Vi ønsker å ta vare på de firbeinte turkameratene ved
å kunne ha et godt tilbud til hundefolk på tur med
hunden sin. I den gamle hytta vil det være mulig å ta
med hund på alle rom. Soverommene er i ferd med å
bli lyse og hyggelige. Med vedovn på alle rom, er det
svært trivelig å overnatte i denne gamle hytta for både
to og firbeinte.
I forbindelse med kafeen i første etasje blir det
tilrettelagt et eget rom for hunder, slik at man ved
behov kan ta med hunden inn. Dette er gunstig på de
kalde eller fuktige dagene.
Planlegger du tur til Høgevarde med hund, anbefaler vi
å overnatte i den gamle hytta.
Overnatting kan reserveres på www.dntdrammen.no

HYTTENYTT

Nye hytter ved Nerdammen!
Foreningen har gjennom flere hytteprosjekter fått til et kjempefint samarbeid med
Drammen kommune om drift av flere
hytter som kommunen har ansvaret for.
Det har vist seg å være en god modell. Nå
er det slik at Drammen kommune også er
grunneiere ved Nerdammen i Nedre Eiker,
og her ligger det to hytter som eies av
kommunen. Den ene heter Damslett og
ligger langs østbredden av Nerdammen,
den andre kalles bare Damhuset og ligger på selve demningen. Disse skal nå bli
enkle ubetjente DNT-hytter.

Damslett
Et enstemmig styre i DNT ung Drammen takket ja
til tilbudet om å ta ansvaret for å pusse opp og drifte
Damslett ved Nerdammen. Styret ser på dette som en
unik mulighet til å sette preg på, og å kunne lære mer
om hvordan hyttedugnader fungerer i DNT. Dette vil
også være en arena hvor vi unge får muligheten til å
møte og samarbeide med andre grupper i foreningen,
og få en større forståelse av de forskjellige
gruppenes arbeidsområder. Arbeidet med hytta skal ha
en bærekraftig profil, hvor materialene, malingen og
byggevarene forøvrig er miljøvennlige. Dette i tråd med
DNT ungs arbeid med et bærekraftig og naturvennlig
samfunn. Ønsket er at hytta skal fungere som et
møtested for alle frivillige i DNT ung Drammen.
I skrivende stund er planleggingsarbeidet i full gang, og
fremdriftsplanen på prosjektet er straks klar. Vi i styret
til DNT ung Drammen ønsker å tilrettelegge for en
sosial, morsom og lærerik prosess for alle som ønsker å
delta i prosjektet. Vi håper på å få med så mange unge
som mulig. Har du lyst til å bidra, så ta kontakt med
oss. Det vil bli lagt ut informasjon på DNT Drammens
nettsider og DNT ung Drammens Facebookside. Vi
gleder oss til et spennende prosjekt!

Foto: Anne G. Wollertsen

Damhuset
Damhuset ligger flott til cirka midt på den nyrenoverte
demningen på Nerdammen. Hytta er ikke stor, men
vil akkurat kunne huse en liten familie, eller et par på
leting etter Finnemarkas mest romantiske hytte. På
østsiden av demningen, litt inne på land, ligger det også
uthus med mulighet for lagring av ved, samt utedo. Vi
er så heldige at vi allerede har en gjeng med frivillige
som gleder seg til å sette i gang med arbeider på hytta.
Flere av dem med lokal hyttetilhørighet i området. Vi
gleder oss til kanskje å kunne åpne denne hytta i løpet
av 2019.
Hvis du er ungdom og har lyst til å være med på
arbeidet med Damslett, er det bare å kontakte oss på
kontoret i Drammen.
Det samme gjelder Damhuset, men her er det ikke krav
om annet en arbeidslyst og godt humør!

Foto: Anne G. Wollertsen

TUR 25
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Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: DNT Drammen og Omegn

Solheimstulen - Tidenes dugnadsinnsats!
I sommer overtok DNT Drammen
Dristig avgjørelse
Solheimstulen Turisthytte. Hytta er privat Samtalene med eier startet tidlig i vinter, men det tok
lengre tid å få på plass en løsning for overtakelse enn
eid og ligger helt øst på Hardangervidda
forventet. En avtale var ikke klar før 20. juni, ca. 10
dager før hytta skulle åpne. Ingenting var på plass og
innerst i Jønndalen i Uvdal. Med bilvei
det var stor usikkerhet til om det var gjennomførbart.
helt til døra er dette et ypperlig utgangsI DNT Drammen har vi en dugnadsånd av de helt
punkt for turer til Mårbu, Rauhelleren
spesielle. Det var en avgjørende faktor til at vi tok den
dristige avgjørelsen om å ta over kun en drøy uke før
og videre innover vidda. Hytta har vært
oppstart. Tirsdag 26. juni reiste en gjeng på rundt 15.
betjent siden 50 tallet, men i de senere år frivillige til Solheimstulen, kun fem dager før åpning.
har åpningstiden vært ustabil og vanskelig
Det ble jobbet lange dager for å få dette til. Hytta ble
for fotturister å forholde seg til. Vi ønsket
snudd opp ned, alt ble skuret og vasket, ryddet og
av denne årsak å sikre stabil drift ved å
reparert og tilpasset til DNT drift. Topp stemning og
høy arbeidsmoral førte til at hytta var klar for åpning
overta hytta.

Solheimstulen ble derfor hovedsakelig drevet på
dugnad med innslag av lønnet hjelp for å sikre stabilitet
i driften.
Det ble en lang og krevende sesong for mange og over
2000 dugndastimer måtte til, men i ettertid kan vi med
stolthet si at dette klarte vi sammen og det ble kjempesuksess. De overveldende mange positive tilbakemeldingene fra gjester som var innom i sommer er en
bekreftelse på det.
I skrivende stund er vi i ferd med å søke etter
Hyttevertskap. Solheimstulen skal inn i vår normale
drift fra og med vinteren 2019 og vil bli en del av rutenettet på Hardangervidda med faste åpningstider.
Vi ønsker alle velkommen til Solheimstulen.

lørdag 30. juni, men hvem skulle drive hytta i sommer?
Etter en kort, men intens leting etter personale ble
dugnads gjengen i DNT Drammen igjen løsningen.
Dette var et så spennende fellesprosjekt at mange
ønsket å jobbe på hytta gjennom sommeren. Hyttevert,
kokke og betjening kom på plass med en del
utskiftninger gjennom sommeren.

26 TUR

Foto: DNT Drammen og Omegn

TUR 27

Litt fra årets turer
Veronica Sandberg

Sommeren 2018 er gått inn i
historiebøkene som en fantastisk sommer
med høye temperaturer og flott vær, en
god kombinasjon for å være på tur! Vi i
Hol Turlag og Barnas Turlag Geilo har i
løpet av sommeren og høsten hatt noen
fine turer og arrangementer.
For å feire DNTs jubileumsår, hadde vi en jubileumsfeiring på den ubetjente hytten Dusehesten. Dette ble
en veldig hyggelig dag med ballonger, bålkos,
pølsegrilling og kake.
Tradisjonen tro arrangerte Hol Turlag i samarbeid med
Geilo IL og Visit Geilo motbakkeløpet «Skarvet opp», i
flott natur opp trappen ved Prestholtseter i september.
Nytt for i år var Mini-Skarvet opp.

Kom-deg-ut dagen ble i høst arrangert på Holsåsen, ved
en fantastisk flott nybygget lavvo ved Svartetjødn. Vi
hadde kjempeflaks med været, det ble en nydelig dag
på fjellet. Pølsene gikk ned på høykant, og lappene som
ble stekt etterpå var veldig gode! Barna lekte i området,
noen fisket og det var til og med en som badet. Natursti
med premier til alle som gjennomførte, og trekning
av det barnet som var så heldig å få med seg maskoten
Turbo Fjellrev hjem var spennende.
For de voksne og historieinteresserte hadde Hol Turlag
satt opp en tur med guide på Holsåsen, med
interessante fortellinger og informasjon om
nærområdet. Barnas Turlag har i løpet av sommeren og
høsten også arrangert telttur ved Ustedalsfjorden, tur
til den fantastisk fine plassen Halletjønn i Sudndalen
og en høstfjelltur til Einsetnuten. Vi gleder oss nå til
vinter og enda flere muligheter for utendørs opplevelser! Først ut er den årlige lommelyktturen i november.
Ses vi?

28 TUR

TUR 29

TURSENTERET

DNT DRAMMEN OG OMEGN hjelper deg ut av jungelen av turutstyr, og har gjort valget betydelig enklere for deg. Vi knytter salg og
råd om utstyr til formidling av turopplevelser. Tålmodig tester vi utstyr og kan med erfaring utvikle og forhandle produkter som gir
deg trygghet og komfort i fjellet. Ved å handle hos de mange medlemsforeninger rundt om i landet støtter du virksomheten direkte.
Velkommen til en hyggelig utstyrsprat. Se www.dnt-turutstyr.no

DNT Matpapir
Matpapir med trykk som planleggingskart over Norge med DNT stier
og hytte. Inneholder ikke miljøgiftige
fluorider (som pfoa mm).
Medl: 59,-

Veil: 69,-

Bergans Snøhetta
Dermizax NX jakke,
dame
I samarbeid med Bergans har vi
utviklet en allværsjakke vi har savnet
på markedet. Det har blitt en topp
jakke spesielt for turer i vinterfjellet.
Medl: 3060,-

Veil: 3600,-

Vindsekk Helsport “Ly”
En vindsekk bør alltid være med i
sekken på grunn av sikkerheten den
gir dersom været skulle slå om og du
trenger ly. Den egner seg også fint til
å tre over seg når man skal spise lunsj
dersom det er sterk vind eller som
beskyttelse under en rask regnbyge.

Tusen T lue
Egenproduksjon til DNT fra Devold.
Tynnere ull lue som passer de fleste
voksne hoder.
Medl: 217,-

Medl: 1275,-

Veil: 255,-

Veil: 1499,-

Norges Beste Hytte-tilHytte Turer
Denne boken har blitt til som et
samarbeidsprosjekt mellom DNT
og Gyldendal. Både bilder og turer
en nøye valgt ut for å gi leserne det
beste utvalget av turer.

Primus Omnilite TI sett

Osprey “Xena 70”
Canopy Green, Dame
Medl: 2380,-

30 TUR

Veil: 2800,-

OmniLite Ti er bygget på samme
teknologi som mer kjente OmniFuel. Konstruert for å klare krevende
situasjoner og miljøer. Brenneren er
like robust og pålitelig, men mindre,
lettere og med mer effektiv drivstoff-forbruk.
Medl: 2465,-

Veil: 2900,-

Medl: 365,-

Veil: 429,-

UTSALGSSTED

DNT Drammen og Omegn

DNT Drammen og Omegn
Nedre Storgate 10 (gågata)
Tel.: 32 25 51 40
Man-fre kl. 10-17, Tors 10-18, Lør 10-15
www.dntdrammen.no

TUR 31

2
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Herman Valset i Tursenteret
Maria Kommandantvold

Hvis du har vært innom DNT-butikken i
Nedre Storgate i Drammen denne høsten,
har du kanskje lagt merke til et nytt fjes.
Det er Herman Valset som begynte å jobbe
der i september.

for det danske skilandslaget. Grunnen til det, er at
moren hans er dansk.

Det er en turvant og sportsglad 19-åring som jobber hos
DNT i en deltidsstilling. Herman har vokst opp i
Drammen, og som langrennsløper kjenner han
Finnemarka svært godt.

-Det tok mye av min tid. Vi var på samlinger i utlandet,
i tillegg til all tid jeg brukte på trening. Det ble et stort
fravær fra skolen. De to første årene av videregående,
var jeg mye borte.

-Men jeg har også blitt bedre kjent i Konnerudmarka
i det siste fordi jeg har trent langrenn i Konnerud IL,
forteller Herman.

Derfor skjønte Herman at han måtte gjøre et valg, og
før han skulle opp i 3. klasse på videregående,
bestemte han seg for å gi seg med langrenn på toppnivå
for å kunne satse på skolen. Og for å følge drømmen
sin. Herman vil bli pilot, noe han har hatt lyst til i
mange år.

Hvis du er en av dem som følger nøye med på
idrettskonkurranser på TV, kan det hende du har sett
navnet hans i den sammenheng. I to år gikk Herman
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Det ble deltakelse i både ungdoms-OL i 2016, og
junior-VM i Salt Lake City. Dette gjorde han samtidig
som han gikk på Drammen videregående skole. Men
skole og trening på toppnivå krever sitt.

-Jeg har tenkt på det helt siden jeg gikk på ungdomsskolen. Flygerutdanningen er toårig og koster mye.
Derfor er jeg glad for at jeg kan få jobbe hos DNT
Drammen og gjøre noe jeg synes er gøy, samtidig som
jeg tjener litt penger.
Og da har Herman kommet på rett plass. For han liker
å hjelpe folk med å planlegge turene sine.
-Jeg liker å hjelpe folk med å planlegge turene deres.
Da tar jeg dem med til dette bordet, forteller Herman
og viser meg bordplaten som er tapetsert med et kart
over fjellområdene i sør- og øst-Norge.
-Hvilket fjellområde liker du best?
-Det er vanskelig å svare på. Jeg liker flere fjellområder;
Vestlandet med sin dramatiske natur, fjell som stuper
ned i fjordene, Jotunheimen som med all sin stein får
meg til å føle at jeg går på månen. Men jeg liker også

Femundsmarka og Hardangervidda, forteller han.
Fjellturene går Herman gjerne sammen med faren
sin, som sist i august i år da de to blant annet gikk på
Hardangervidda.
-Vi gikk fra Sognefjellshytta til Finsehytta; deler av den
såkalte Massivruta. Jeg kan takke faren min for at jeg
har blitt så glad i turlivet. Det skaper også et veldig
spesielt forhold mellom oss, sier Herman.

1. Om du stikker innom DNT-butikken i
Drammen, kan det hende at du blir betjent av
Herman. Han kan hjelpe deg med valg av utstyr
eller med å planlegge fjellturen.
Foto: Maria Kommandantvold
2. De fleste fjellturene går Herman sammen
med faren Steinar. Her er de utenfor Finsehytta i
sommer. Foto: privat
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Bli med Hemsedal Turlag på overnattingstur til Fondsbu
Hege Mindegård

Lørdag 9/3-19 reiser vi inn til Tyin og går inn
til Fondsbu og vakre Eidsbugarden midt i
Jotunheimen. Eidsbugarden har lang
historie, og det var Aasmund Olavsson Vinje
som satt Jotunheimen og Eidsbugarden på
kartet. Aasmund Vinje var svært glad i dette
fjellområdet som han kalte for Jotunheimen.
Navnet kommer fra norrønt, og betyr
kjempenes bosted. Allerede i 1868 fikk han
bygd ei bu – Vinjebua – på Eidsbugarden, og
han var den første nordmann som bygde ei
hytte til rekreasjonsformål - nettopp på
Eidsbugarden. Vinjebua står på Eidsbugarden
den dag i dag. Gjennom sitt forfatterskap og
vennekrets gjorde han området kjent, og han
var med å stifte Turistforeningen i 1868.
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Fra Fondsbu kan vi skue utover mange 2000-meters
topper og andre flotte topper under 2000 meter. Blant
annet Skinneggen, eller «Utsikten» som Vinje kalte
den. Dette var han favorittsted, og er den dag i dag
et populært turmål både sommer og vinter. Denne
toppen er nå omdøpt til Vinjeutsikten i anledning hans
200-årsdag i 2018.

Skituren til Fondsbu er 2 mil, og vi følger
sommervegen inn. Det er en slak og fin tur, og etter
hvert som vi kommer innover langs Tyinvatnet kommer
flere 2000 meters topper til syne. Den mest karakteristiske toppen vi ser er Uranostinden. Fra Tyinholmen
er det en lett liten stigning før vi sklir nedover og rett
mot Fondsbu.

Etter Vinjes død 29. juli 1870 overtar DNTs første
styreformann Thomas Heftye Vinjebua, og i august
samme år åpner han Vinjeboden losji for fjellvandrere,
og dette er opprinnelsen til Eidsbugarden Hotell. Dette
var et av de mest fasjonable høyfjellshotellene i landet
hvor mennene gikk i smoking og kvinnene i aftenkjoler
og strutsefjær. I denne glansperioden ble hytta “Den
Glade Vandrer” etablert for å huse “pøsafanten” eller
ryggsekkturisten. I dag heter denne hytta
Fondsbu og har vært DNT-hytte siden 1993. I 1968 ble
en minnestøtte gjort av billedhogger Ståle Kyllingstad
av Aasmund Vinje reist på Eidsbugarden. Vinje uttalte
på dødsleiet at når han var død ville hans sjel sette seg
på toppen av Falketinden. Dette er grunnen til at
Vinjehodet i granitt er vendt mot Falketinden.

Fondsbu er kjent for god mat, og “Mor Fondsbu” Solbjørg Kvålshaugen er vennligheta selv, alltid blid og
full av service. For henne er gjestene og Fondsbu selve
livet, noe vi som gjester får kjenne på med en gang vi
kommer innenfor dørene.
Vi ankommer Fondsbu med røde, kalde kinn og kanskje
litt rim i håret i god tid før en herlig 3 retters middag
blir servert. Og som regel synger Solbjørg ei vakker vise
for oss under middagen. En hyggestund i peisestua før
vi avslutter dagen. Vi inntar frokost, smører med oss
niste, og starter tilbake til Tyin på søndagen. Om noen
skulle ønske en annen utreise enn på ski, er det mulig å
booke seg inn på beltebil transport fra Fondsbu. Denne

transporten bookes på www.jvb.no/beltebiler og koster
300,- pr/pers. Det er nesten et lite eventyr til i seg selv
denne transporten i beltebiler fra 1960-tallet.
Pris pr person for overnatting inkl fullpensjon (3 retters
middag, frokost, niste og termos) er:
Kr 931,- for DNT medlemmer
Kr 1210,- for ikke-DNT medlemmer
Påmeldingsfrist er 24/2-19 til Hege Mindegård, tlf
93412607. Ring gjerne om du har spørsmål ang turen.
Gi meg beskjed ved påmelding dersom du må ha
spesiell kost (f.eks glutenfri, laktosefri, vegetar eller
lignende). Oppmøte: Trøimshallen Hemsedal kl. 09.00
lørdag 9/3-19.

“Fraa Byen det berer. Eg lyfter paa Hatt,
Gud veit no den Dagen, når dit eg kjem att.”
- Aasmund O. Vinje
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Trugetur til Raudberg 13. april 2019
Hege Mindegård

Hemsedal er kjent for sitt Topp20 program,
det vil si at det er 20 fjelltopper av ulik
vanskelighetsgrad og høydemeter. Den
enkleste kan man trille barnevogn til, og den
høyeste rager hele 1920 moh og er Buskeruds
neste høyeste fjelltopp.
Raudberg med sine 1476 moh er en av Topp20, og en av
mine desidert favoritter med en herlig fjelltur og flott
utsikt. De fleste toppene blir besteget om sommeren,
men det er flott å gå dem vinterstid også, både på ski og
truger.
Å bruke truger er en fin måte å komme seg rundt i
fjellet på, og man får god tid til å nyte fjellrypa som
stikker av gårde rett ved siden av deg, og kanskje er du
heldig og ser ørnen sveve over fjelltoppene? Reinsdyra
pleier ofte å kikke nysgjerrig etter deg når du vandrer i
fjellet.
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Trugetur til Raudberg tar noe lenger tid enn når man
går på beina, men er absolutt verdt tiden den tar.
Fordelen med truger er at du slipper å bekymre deg for
skismøring og dårlig glid.
Turen starter ved Ershovd, rett ved RV52, og man går
gjennom et sjarmerende gammelt stølsområde før vi
svinger til venstre og startet stigningen oppover lia. Vel
oppe, flater området litt ut, og vi kjenner fjellets ro og
nyter å være en del av Hemsedalsfjellene. Hemsedalsfjella/Skarvheimen, fjellområdet som binder sammen
Hardangervidda og Jotunheimen. Navnet Skarvheimen
er forholdsvis nytt navn. Skarveheimen veksler mellom
karrige fjell, mye stein og frodige daler. Reinen trives
godt i dette området, og det er tamreinen som lever i
området øst for RV52. Navnet Skarv er en lokal
betegnelse på et fjell som har minst èn bratt side.
Raudberg ligger nært Skarvheimen.

Belønningen for turen får vi på toppen, med en fantastisk flott utsikt over de fleste av fjellene i Hemsedal.
Turen skal nytes, og vi finner vi oss en lun plass i
solhellinga og nyter medbragt niste og varm drikke. Vi
beregner rundt 5 timer totalt på turen. Husk at været i
fjellet kan forandre seg raskt, og man må ha med ekstra
klær i sekken. Værforbehold.
Høydemeter: ca 580 m
Lengde: ca 3.5 km en veg.
Oppmøte på Trøimshallen kl 9.00 for samkjøring til
Ershovd.
Har du spørsmål om turen, kan du ringe Hege Mindegård på tlf 934 12607. Håper du/dere blir med på tur!

Når vi har kommet oss opp lia og over sletta,
kommer vi til foten av selve Raudberg, og vi begynner
på stigningen til toppen. Litt bratt i starten, men
trugene har godt feste både på tur opp og nedover.
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Foto: Ida Johanne Nova

Foto: DNT Drammen og Omegn

KOM DEG UT-DAGEN

Norges største turdag!
Tradisjonen tro arrangerer vi den
nasjonale turdagen den første søndagen i
februar. Det er Barnas Turlag som står i
spissen for denne dagen, og vi jobber alltid
for at alle vår lokale lag skal ha et lite –
eller større - arrangement denne dagen;
fra aking til skitur til en hel aktivitetsdag.
Det vil bli arrangementer på over 140
steder i hele Norge, og DNT forventer
titalls tusen deltakere denne dagen.

I 2019 er det den 22. gang det arrangeres Kom deg utdag, og målet for dagen er å gi flest mulig en smakebit
på hva man kan oppleve og gjøre sammen – spesielt
som familie – utendørs vinterstid.
I vår forening blir det aktivitetsdager i flere av våre
turlag, hvor det blant annet arrangeres skileik, natursti,
grilling og kiosksalg. Arrangementene starter kl. 11 og
holder på til kl. 14.
Alle arrangementene er gratis og åpne for alle!
Bli med og få inspirasjon til flere dager utendørs i
vinter!
Følg med på www.komdegut.no for å finne et
arrangement i nærheten av deg!
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HYGGELIG FØRJULSTID
FOR BARNEFAMILIER
Våre Barnas Turlag arrangerer flere
hyggelig julearrangement, hvor det blir
mye kos og tid til å stresse ned i
førjulstiden. Her er en oversikt:
Juleverksted på Eiksetra turisthytte i Lier med
Barnas Turlag Lier
Torsdag 29. november kl. 17 – 1930.
Uteaktiviteter, kakao, grøt og juleverksted hvor vi lager
pynt, kort osv.
Påmelding via nettsiden vår.
Førjulskveld på Bjerke gård i Klokkarstua med
Barnas Turlag Røyken & Hurum
Torsdag 06. desember kl. 17.30 – 20.
Kos med dyra, hesteridning, grøt på låven og hopping i
høyet. Kanskje nissen kommer?
Begrenset antall plasser. Påmelding via nettsiden vår.

Førjulskveld på Bergvang gård i Asker
Fredag 07. desember kl. 17.30 – 20.
Tarzanløype, kos med dyra, hundespannkjøring,
hesteridning, grøt og gløgg.
Begrenset antall plasser. Påmelding via nettsiden vår.
Julekveld ved Blektjernstua i Strømsåsen i
Drammen med Barnas Turlag Drammen
Søndag 23. desember.
Vi lager julepynt inne på Blektjernstua, leker ute og
koser oss rundt bålet med julesnop og kakao. Følg med
på våre nettsider for mer informasjon.
Lek og moro på isen med Barnas Turlag
Nore og Uvdal
Søndag 16. desember. Se Facebooksiden deres for
tidspunkt og mer informasjon.
Skileik ved Geilohallen med Barnas Turlag Geilo
Søndag 16. desember. Se Facebooksiden deres for
tidspunkt og mer informasjon.
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BLI MED PÅ TUR!
DNT Ung har egne turer for deg som er mellom 13 og 30 år. Den siste tirsdagen
i hver måned har vi tirsdagsturer som passer for alle i denne aldersgruppen. Vi har
også skitur på Hardangervidda, aketur og snøhuletur.

Nytt styre i DNT ung Drammen
DNT ung Drammen avholdt årsmøte
mandag 20. august 2018. Det gamle styret
ble takket av, og følgende ble valgt inn i
det nye styret:
Ingeborg Kvarme (styremedlem),
Mathias Rognebakke (styremedlem),
Ole André Skonnord (nestleder) og
Silje Maurtveten (leder).

Styret har mange spennende prosjekter i året som
kommer. Blant annet skal de stå i spissen for
restaurering av hytta Damslett sammen med resten av
DNT ung Drammen. Dette skal være en miljøvennlig
prosess hvor DNT ung står for mesteparten av arbeidet.
Når hytta står ferdig, vil den bli brukt som samlingssted
for DNT ungs aktiviteter. Videre er ønsket å arbeide for
å få flere til å bli glad i naturen gjennom å ta de med på
tur ut i nærmiljøet, og være en sosial ikkekonkurrerende arena i friluft med et spenn i aktiviteter
med alt fra turer til klatring. Fokuset på det grønne
skiftet blir tatt med videre, noe som innebærer videre
satsning på arrangementet «Grønn fredag» og andre
tiltak som for eksempel Strandryddedagen.

AKETUR MED SNØHULEOVERNATTING
PÅ FAGERFJELL 2-3. FEBRUAR

Foto: Terje Lægreid

TURTIRSDAGER

Foto: DNT Drammen og Omegn

27.11 - Sykveld og juleverksted
29.01 - Båltur
26.02 - Aketur
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FJELLSKITUR
HAUGASTØL-KRÆKKJA-FINSE
22-24. MARS

GRØNN FREDAG
23.11.2018
NEDRE STORGATE 10
Foto: Marius Dalseg Sætre

Følg oss på facebook.com/dntungdrammen eller på instagram @dntungdrammen for oppdateringer
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FÅ MED DEG VÅRT NYHETSBREV

Grønn fredag
23. november inviterer DNT ung
Drammen til Grønn fredag.
DNT Ung har en drøm om et friluftsliv
som skaper mer enn det ødelegger, et
friluftsliv som gir mer enn det tar, et
friluftsliv som er der for neste generasjon
og dem etter det.
Vi nordmenn er på topp i verden i pengebruk på sportsog friluftsutstyr! I 2015 passerte norske sportsbutikker
faktisk en omsetning på 14 milliarder kroner. Ingen
andre steder i verden selges det mer sportsutstyr per
innbygger enn i Norge.
Grønn fredag er en nasjonal byttedag der du kan bytte
inn friluftsklær og -utstyr du ikke trenger. Enorme
mengder sports- og friluftsutstyr kastes daglig, og vi
ønsker å oppfordre til langtidsbruk av alle produkter
som kjøpes.
Ta vare på miljøet ved å gi friluftsutstyr og -klær og et
nytt liv!
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Fra kl. 17.00 til 20.00 står vi klare for å ta imot friluftsutstyr som brukte klær, telt, soveposer, ryggsekker etc.
fra ditt utstyrslager. Du har to valg:
1. Du kan BYTTE eller GI BORT utstyr til noen andre
som trenger det.
2. Du kan SELGE utstyret ditt. Du bestemmer prisen
selv, og kan velge om du ønsker å være der på kvelden
om en kjøper for eksempel skulle lure på noe vedrørende ditt produkt.
Overskudd kan enten hentes, selges på gjenbruktstativet i Tursenteret (se faktaboks), eller leveres til
noen som trenger det. Det blir enkel servering, og god
stemning! Velkommen til byttekveld i regi av DNTung
Drammen!

Et par ganger i måneden sender vi ut nyhetsbrev til våre medlemmer med spennende nyheter og oppdateringer om hva som foregår i
DNT Drammen og Omegn.
Hvis du vil få med deg vårt nyhetsbrev oppfordrer vi deg til å gå inn på Min Side
og dobbeltsjekke at du har meldt deg på nyhetsbrevet og at mailadressen din er
riktig.

Sted: DNT Drammen og Omegns lokaler
Nedre Storgate 10/Gågata
Tid: Fra 17.00 – 20.00
Når: 23.november
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Foto: Bente Skinlo

Trugetur til Eriksbu på Blefjell
Som avtalt på forrige års trugetur til
Sigridsbu, vil årets trugetur i regi av DNT
Fjellsport Drammen gå til den ubetjente
hytta Eriksbu på Blefjell. Hytta ligger
sentralt til på Blefjell, og bare venter på
å få et vinterbesøk på truger. Fra hytta er
det mulig å få seg en topptur til f eks
Uverudfjell (1178 moh). Vi krysser stavene
for at vi igjen får supre løssnøforhold!

Avreise blir fra Drammen lørdag kl. 8.30. Samkjøring
avtales etter påmelding. Vi kjører til parkering ved
Einarstjønn (https://goo.gl/maps/uXPD34aoKy42).
Derfra er det ca 6 km til hytta i slakt oppover-terreng.
Ta med lakenpose (evt. sovepose), gamasjer, hodelykt,
skistaver og ellers varme vinterklær og skift.
Fjellsportgruppa disponerer truger som kan lånes. Vi
lager felles middag lørdag kveld, turkoordinatorer
handler inn. Forøvrig selvhushold. Overnatting på
ubetjent hytte etter vanlig DNT-sats. Utgifter for felles
middag og transport deles mellom deltakerne på turen
(3,5 kr per km fordelt på alle i bilen).
Turkoordinatorer: Øystein Noraberg (905 74 616) og
Hilde Grindem (911 10 362)

Påmelding
17.01.2019
Fakta
26.01-27.01.2019
Gradering
Middels
Passer for
Voksne, fjellsportinteresserte
Arrangeres av
DNT Drammen og omegn
DNT Fjellsport Drammen

Turene for 2019 er under planlegging, følg med på FB
og DNT Drammen for informasjon om Fjellsportgruppas spennende turer og aktiviteter for 2019.
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Gyldenløve Kajakklubb

Trygge naturopplevelser på vannet

Jens Petter Ørjansen

Sommeren har vært flott, rekordvarm og
fantastisk for alle oss som trives på
vannet. Men over…?
Kajakksesongen er i grunnen aldri over. Mange av
entusiastene tar på tørrdrakta, drar godt igjen
glidelåsen og padler videre gjennom høsten, vinteren
og våren. De vil hevde at nettopp disse årstidene er de
absolutt beste. Det er stille, og man har naturopplevelsene helt for seg selv. Har du lyst til å ta en tur på
vannet, er det viktige å ta hensyn til forholdene,
temperaturen i vann og luft, samt å ha riktig utstyr. Vi
anbefaler at du ikke legger ut på tur alene, men blir
med noen som har erfaring med padling når det er
kaldt. Ønsker man imidlertid å vente på en ny sommer,
er høsten og vinteren også tiden for bassengtrening i
svømmehallen. Det blir 10 treninger inne i Ekneshallen
kommende høst og vinter. Vi starter 28. oktober og
holder på to søndager i måneden frem til 24. mars.
Andre velger å ta opp håndverksfaget, bli med på
kurs og lager sin egen grønnlandsåre. Totalt er det 25
påmeldte til kursene som er satt opp i november og
januar.
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Sesongen 2018 - Litt tall og fakta
Kajakkpadling er populært. I 2018 har antallet
medlemmer i klubben vår økt med hele 73, eller 21 %.
Totalt er vi nå 443. Av dem som er kommet til, er 19
nye medlemmer for DNT Drammen og Omegn. Andre
er eksisterende medlemmer som velger å ta i bruk flere
av foreningens tilbud.
Det er også veldig positivt å notere at vi greier å få med
så mange på klubbens forskjellige aktiviteter. Hele 102
medlemmer har deltatt på onsdagspadlingene,
treningskveldene («Gøy på vannet») og helgeturene.
Antallet deltakelser totalt har vært rekordhøyt, hele
402. Facebook -gruppa vår er blitt stor, har 556 medlemmer, og er blitt et svært aktivt forum.

«Trygge naturopplevelser på vannet» er Gyldenløve
Kajakklubbs motto. Vi jobber kontinuerlig med tilbud
som har som mål å sikre trygg padleglede. Det ser ut
som vi lykkes godt med å spre dette budskapet. Av de
nye medlemmene, har hele 95% valgt å ta et 2 dagers
grunnkurs. Alle kursene vi har kjørt, i
samarbeide med Eian Fritid, har vært fullbookede i
år. Ved flere anledninger har vi måttet sette inn flere
instruktører og doble antallet kursplasser.
Tidlig i august fikk vi en unik mulighet til å spre
budskapet vårt, og sette det på agendaen. NRK
Buskerud tok kontakt. De ønsket å lage et
nyhetsinnslag om padling på TV, radio, nett og
Facebook. Med andre ord en full pakke, og de valgte å
ta kontakt med oss!
Når en slik fantastisk mulighet kommer drivende med
strømmen din vei, hiver du deg rundt og «hopper» i
kajakken. Det var akkurat det Hege Suarez og undertegnede gjorde, og i løpet av en snau time stod vi på
kajakkbrygga vår. Det ble 3 hektiske timer sammen med
journalist Gjermund Midtbø, med intervjuer og filming
over og under vann. Egen- og kammerat redning ble
vist.
DNT Drammen og Omegn og Gyldenløve Kajakklubb
fikk svært god dekning. I skrivende stunde er videoen
som ble lagt ut på NRK P3s Facebook-side vist hele 177
000 ganger og delt et utall ganger.
Vi håper det kan bidra til at enda flere blir inspirert til å
bli med oss en tur på vannet i 2019!
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Foto: Fareshta Shaheed

Foto: Taha Saed

Foto: Havva Ince

Vil du være fast dugnader for inkluderingssatsingen i DNT Drammen og Omegn?

Bli med i frivillig lederkomité for inkludering
Audun Støren

DNT Drammen og Omegns satsing for å
inkludere flerkulturelle i friluftslivet er
en gigantsuksess. Nå har prosjektet blitt
så omfattende at fagsjef Havva Ince skal
etablere en lederkomité av faste frivillige.

- Naturen og friluftslivet har vist seg å være en ideell
arena for inkludering. Som oss mennesker er naturen
mangfoldig og fargerik, og gjør noe med hvordan vi
forholder oss til hverandre, uavhengig av kulturell
bakgrunn, forklarer hun videre.

DNT Drammen og Omegn, med midler fra Arbeid og
Velferdsdirektoratet, startet for 6 år siden med
inkludering av flerkulturelle i friluftsliv. Prosjektet var
helt fra tidlig av svært vellykket. Hundrevis av flerkulturelle – i begynnelsen mest kvinner, men etter
hvert også mange menn – har deltatt på aktiviteter og
bidratt med dugnadsinnsats i regi av inkluderingsprosjektet. Mange fikk bedre liv, og flere kom ut i
arbeid som en direkte konsekvens av jevnlig deltagelse
på aktiviteter arrangert av Turistforeningen.

Tilbud over hele landet
Raskt ble prosjektet fanget opp av DNT-systemet. DNT
sentralt igangsatte inkluderingsarbeid og fikk med
inkluderingssatsingen i Strategien. En rekke medlemsforeninger over hele landet gjennomfører nå jevnlige
aktiviteter for flerkulturelle. Havva Ince har også vært
med på å lede den nasjonale satsingen.
Inkludering i friluftslivet har fått stor
oppmerksomhet fra media og det offentlige virkemiddelapparatet. Hennes Majestet Dronning Sonja var
blant offentlige lederskikkelser som har deltatt på turer
i regi av, og ytret støtte til, satsingen.

Bedre helse
- Turer i friluft og deltakelse i frivillighet ga
flerkulturelle bedre helse, utvidet sosialt nettverk,
utvidet grenseflate mot etniske nordmenn og det
norske samfunnet, og i mange tilfeller bedre selvtillit,
sier fagsjef for inkludering i DNT Havva Ince, som har
ledet prosjektet siden begynnelsen.

Mange aktiviteter i Buskerud
I prosjektets ”hjemstavn”, Drammensområdet, har
prosjektet blitt svært omfattende. Det er stor satsning
på inkludering av flerkulturelle i flere kommuner, blant
annet i Nedre og Øvre Eiker er kommune. Havva Ince,
som leder DNTs langsiktige satsing på inkludering, må
frigjøre tid til strategi-, struktur- og
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organisasjonsoppgaver på regionalt og nasjonalt plan.
Prosjektet har mange frivillige, særlig blant
flerkulturelle kvinner og menn. De skal fortsette å bidra
– men under kyndig ledelse.
- Derfor ønsker vi nå snarest å nedsette en komité av
frivillige som kan stå for koordineringen og den
operative gjennomføringen av aktivitetene, og vi søker
etter engasjerte frivillige som vil bidra. Vi ønsker å
rekruttere både flerkulturelle og etnisk norske personer
som har engasjement for inkludering og som brenner
for å få med nye grupper inn i friluftslivet, sier Havva.
- Hva kreves av frivillige for å sitte i denne komiteén?
- Organisatoriske evner og praktisk sans, interesse
for friluftsliv og enten flerkulturell kompetanse eller
interesse for multikulturalitet er nok egenskaper som
kan komme til nytte, sier Havva.
- Dessuten trenger vi personer som vil bidra på litt lang
sikt, og som kan finne tid til å møtes jevnlig.
- Hva får de som vil bidra, igjen for strevet?
Kjempegøy!
- De vil få det kjempegøy! Vi har det veldig moro i
prosjektet, ler Havva, men fortsetter litt mer alvorlig:
- De vil få kraftig utvidet nettverk, og lære seg selv og
andre mennesker å kjenne bedre.

Og de vil vite at de gjør noe svært viktig for mange
mennesker og for Norge. Fasilitering av møtet mellom
det norske samfunnet og den flerkulturelle
befolkningen er blant de viktigste samfunnsoppgavene
vi har i landet vårt nå. Ved å jobbe for bedre
integrering, vil vi i fremtiden kunne høste ressursene til
flerkulturelle innbyggere som i dag – av diverse
grunner – lever isolert fra det norske samfunnet, sier
Havva.

Lederkomitéens ansvar
• Forestå langsiktig utvikling og planlegging
av inkluderingstilbudet i Nedre Buskerud,
sammen med fagsjef Havva Ince
• Operativ turplanlegging, herunder deltagelse på turer
• Oppfølging og koordinering av deltagere
og frivillige
• Innkjøp av forsyninger
Vil du bidra?
Send en e-post til havva@dntdrammen.no
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TURPROGRAM
En tur som passer for deg

Det skal være gøy å være med på fellestur! Skal du og
dine turkamerater få maksimalt utbytte av turen, er
det viktig at du finner en tur som passer for deg og den
formen du er i. Hvis du er nybegynner, anbefaler vi
gjerne en kortere tur.
Snakk gjerne med Tursenteret i DNT Drammen og
Omegn hvis du er i tvil eller trenger mer informasjon.

Klær og utstyr

Gode klær og riktig utstyr kan være avgjørende for en
vellykket tur, særlig hvis den går over flere dager. Klær,
støvler og sekk bør være funksjonelle og kjennes
behagelige å ha på. Med så mange forskjellige
stofftyper som finnes på markedet i dag, er det å
investere i fjellklær like mye et spørsmål om personlig
smak som om hva som er “riktig”. Det er viktig å legge
mye omtanke i pakkingen. Se forslag til pakkeliste på
våre nettsider. Fjellstøvler er viktig, og husk at de bør
være vel inngått før du legger i vei gjennom
fjellheimen.
Trenger du mer informasjon om klær og utstyr, kan
du komme innom Tursenteret i DNT Drammen og
Omegn i Nedre Storgate 10.

Sikkerhet

Skulle det skje uhell/ulykker underveis, har turlederne
god kjennskap til førstehjelp. Det hjelper hvis den
enkelte deltaker også er bevisst sitt ansvar som
deltaker (se generelle vilkår). Selv om de fleste turene
går langs merkede stier, kan det skje ulykker, og da må
gjerne hjelp tilkalles fra nærmeste sted med telefonforbindelse. Det er fremdeles mange steder i Norge
som er uten mobildekning, og det betyr at det kan ta
tid før hjelp kan komme fram.

Medlemskap

Turene er åpne for alle. Hvis du ikke er medlem av
Turistforeningen, er det som regel et pristillegg. Hvis
du ønsker å tegne medlemskap, kan dette gjøres på
våre hjemmesider eller i Tursenteret.

Påmelding og betaling

Det det er påmelding, gjøres påmelding på nettet.
På de aller fleste turene er det nettbetaling ved
påmelding, ellers får du faktura tilsendt.

Tursenteret

Som DNT-medlem får du 15% rabatt på alle varene og gode råd med på kjøpet.

De ansatte i DNT Drammen og Omegn har lang
erfaring fra turer i skog og fjell, og hjelper deg gjerne
med å finne en tur som passer for deg. I Tursenteret
kan du kjøpe turutstyr, få råd om utstyr og få mer
informasjon om turene våre.

Husk kart og kompass

Bruk av bilder

Planleggingskart som viser hyttene, merkede ruter,
avstander i timer mellom hyttene etc. fås gratis i
Tursenteret. Under hver enkelt turbeskrivelse på UT.no
finner du hvilke detaljerte kart du har bruk for. Kjøp
kartene på forhånd, studer dem nøye og bruk dem på
turen. Derved lærer du deg stedsnavnene og å lese
kart, en kunnskap som kan være både morsom og
nytting på senere turer. Kartene kan du kjøpe i
Tursenteret. Vi er best på turkart i Drammen og
Buskerud!

Som deltaker på turer i regi av DNT Drammen og
Omegn vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet
av turen. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs
publikasjoner og egne nettsider. Hvis du ikke ønsker å
bli fotografert, vennligst gi beskjed til turleder.

Turleder

Fyldigere og oppdatert informasjon om turene finner
du på www.dntdrammen.no

Turene ledes av personer som har solid turerfaring
og har gjennomført DNTs turlederkurs. Turlederne er
ikke profesjonelle, de er turledere på dugnadsbasis
fordi de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med
andre på sine opplevelser.
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Reisegarantifondet

Som arrangør av Pakkereiser er DNT
Drammen og Omegn medlem av
Reisegarantifondet.

GRADERING AV FELLESTURER
Er du usikker på hvor krevende turene er? De fleste av
DNTs fellesturer og aktiviteter er merket med både
hvem turen passer for og hvor krevende den er.
Les nøye om turen og nivået på forhånd. Da er det
lettere å velge riktig tur for deg.
Hvor krevende en tur er bestemmes blant annet av
antall høydemeter (stigning) og lengde på turen.
Selv om turen er lett, kan den merkes rødt dersom den
er veldig lang.

Enkel, for nybegynnere
-Krever ingen spesielle
ferdigheter
-I hovedsak kortere turer
-I de tilfeller hvor det er
tilrettelagt for rullestolbrukere, barnevogn,
merkes dette med eget
symbol

Merk at de ulike nivåene nedenfor kun er generelle
graderinger, som ikke nødvendigvis passer for alle
turer og aktiviteter. En topptur kan for eksempel være
bare en dagstur, men gradert som krevende. Ta derfor
kontakt med foreningen(e) som arrangerer turen eller
aktiviteten for mer utfyllende informasjon.
Graderingen av fellesturene settes kombinert med
lengde og type terreng.
Graderingen har fire vanskelighetsgrader:

Middels, passer også
for nybegynnere

Krevende, for erfarne
fjellfolk

Ekspert, for erfarne
fjellfolk

Middels godt trente
turgåere
Grunnleggende ferdigheter

God utholdenhet trengs
Krever godt turutstyr og
gode fjellsko

Krever god utholdenhet
Krever godt turutstyr og
gode fjellsko
Krever kunnskap om kart
og kompass

Ut på tur-gruppene
Drammen

Lier

Eiker

Røyken & Hurum

Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10 hele året.
Oppmøte hos Turistforeningen i Nedre Storgate 10.
Varighet 3-5 timer, inkludert god rast. Vi benytter ofte
rutebuss til turens startsted.

Fottur på dagtid hver tirsdag hele året. Oppmøte
kl. 10 på P-plassen på Eikersenteret, bortenfor
vaskehallen. Varighet inntil 4 timer, inkludert god
rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre Eiker.
Samkjøring i private i biler til startsted.

Modum & Sigdal

Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager)
hele året i samarbeid med Modum Frisklivssentral.
Fast fremmøte kl 10 på P-plassen på Furumo på
Geithus. Varighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring til
startsted/retur og god rast.

Fotturer hver torsdag kl. 10 hele året. Varighet inntil
4 timer inkludert rast. Fast oppmøte på Haugestad
i Lierbyen. Turene arrangeres i samarbeid med Lier
Frivilligsentral.

Fotturer på onsdager kl. 10. I partallsuker går turene
i Røykem, i oddetallsuker går turene i Hurum. For
turene i Røyken er fast oppmøte ved Røykenbadet
kl. 10, eller ved startsted for turen kl. 10.15.
For turene i Hurum er det fast oppmøte ved Semsporten (på RV 289 mellom Sætre og Klokkarstua)
kl. 10, eller ved startsted for turen kl. 10.15. Varighet
3-4 timer. Innimellom er det noen lengre turer som
varer hele dagen.

Sande

Fottur på dagtid hver første tirsdag i måneden. Det
er fast oppmøte kl. 10 på Torget i Sande. I samarbeid
med Frisklivssentralen.
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TURPROGRAM
ALDER

NÅR
Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

ALDER

NÅR
Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

13.11.2018

Klatrekveld på Røykenbadet

Barn

06.12.2018

Førjulskveld på Bjerke Gård

Barn

ALDER
Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

ALDER

NÅR
02.12.2018

Skileik på skileikområdet ved Geilohallen

16.12.2018

ALDER
Leik og moro på skøyteisen

27.01.2019

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

24.12.2018

Bålmorgen på Gravset

18.02.2019

Måneskinnstur på Lioåsen

09-10.03.2019

Fondsbu

23-24.03.2019

Bjordalsbu

Voksne
Voksne,
Fjellsportinteresserte
Alle
Voksne,
Ungdom,
Seniorer,
Fjellsportinteresserte

Trugetur til Raudberg

04.05.2019

Vårskitur på Hemsedalsfjellet

Alle

Soloppgangstur til Ranastongi

Voksne,
Ungdom,
Seniorer,
Fjellsportinteresserte

21.06.2019

DATO

NIVÅ

Alle

13.04.2019

HVOR

NÅR

29.11.2018

Førstehjelpskurs

Friluftslivets hus

17.30

03.12.2018

Nærturlederkurs

Friluftslivets hus

11.00 - 15.00

03.12.2018

Nærturlederkurs

Hamborgstrømpaviljongen

16.30 - 20.30

14.01.2019

DNT-ambassadørkurs

Friluftslivets hus

18.00 - 21.00

11.02.2019

Kart og kompasskurs

Friluftslivets hus

17.00 - 20.00

11.03.2019

Kart og kompass viderekommende

Friluftslivets hus

Grunnleggende Turlederkurs

Friluftslivets hus, overnatting ute

26-28.04.2019
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Senior

PASSER
FOR

ALDER

NÅR

Voksne,
senior

Lunsj på Egon kl. 14.00. Bindende påmelding til Margrete Olaussen
innen 22. januar, tlf: 97971265.

Barn

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

NIVÅ

ALDER

Barn

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

NÅR

Aktivitetskvelder hver 14. dag på onsdager. Annenhver gang på Eiksetra i
Lier og Sæteren gård i Bærum.
For program og mer informasjon se nettsiden vår og Facebook-siden
“Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede Lier og Bærum”.

NÅR

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

NÅR

Onsdager,
hver 14. dag

NÅR
ALDER

NÅR

PASSER
FOR

NÅR

17.00 - 20.00
lørdag morgen-søndag ettermiddag
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STRANDA

KOM DEG UT, MELD DEG INN!

Vår mest bærekraftige
skikolleksjon noensinne!

Hva betyr det å bli medlem i DNT?

-Du støtter vårt arbeid med merking av ruter og drift av hytter.
-Du støtter vårt arbeid for friluftsliv og naturvern.
-Du får rabatt på over 500 DNT-hytter i hele Norge.
-Du får tilgang til DNTs hyttenøkkel.
-Du kan delta på et stort tilbud og aktiviteter.
-Du får 6 årlige nummer av Fjell & Vidde, DNTs årbok og DNT Drammen og Omegns
medlemsblad.
-Du kan kjøpe bekledning, turutstyr, kart og bøker til rabatterte priser i vår Turbutikk i
Schwenckegata i Drammen sentrum.
-Du får rabatt på reiser med tog og buss.
-Du får rabatt i fjellhyttene til turistforeningene i Sverige, Finland og Island.
-Du får rabatt hos samarbeidspartnere Oslo Sportslager og Sportsnett.

RESIRKULERTE
MATERIALER
100 % resirkulert polyester.
100 % resirkulert dun fra
Re: Down.

Blend in with nature.
Stand out from the crowd.
www.bergans.com

REN INNFARGING
Fra We aRe SpinDye®
75 % lavere vannforbruk og
90 % lavere kjemikaliebruk
under produksjon.

EL-DREVET TOG
fra Asia til Europa
7,2 tonn redusert CO2utslipp sammenliknet med
sjøtransport.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Besøk oss gjerne i Nedre Storgate 10, eller ta konakt på
Tlf: 32 25 51 40
kontoret@dntdrammen.no

HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN
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Raskeste vei,
fra oss til deg!

Dette bladet er trykket i Norge for å støtte norske arbeidsplasser
og lokalt næringsliv. For DNT Drammen og Omegn er det et viktig miljøhensyn
at produksjonen skjer kortreist. Vi oppfordrer andre til å
sikre lokalt næringsliv og til å ta vare på miljøet.
Ta kontakt med en av våre rådgivere eller
se www.zum.no for mer informasjon.

DNT Drammen og Omegn

