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Kjære medlem! 

Et år er snart omme og vi kan se tilbake på et innholdsrikt år.  

Det har skjedd mye nytt og spennende i foreningen. VI  som 

forening kan blant annet notere oss medlems– og overnat-

tingsrekord. VI har ferdigstilt oppussingsprosjekter på to av 

koiene våre, VI har arrangert Opptur, Kom deg ut -dagen og 

et utall av turer. VI har ryddet stier og skiltet. Skauleisposten 

er sendt ut, og VI har bidratt i Frilutslivets år. Alt dette har VI  

fått til takket være den storstilte innsatsen til de frivillige i 

foreningen. Styreleder Erik Brenden takket derfor alle gode 

bidragsytere på julemøte på Ringkollen i desember. Stadig 

flere frivillige kommer til – det synes vi topp!  

Selv om Friluftslivets år 2015 er på hell kan vi som tilhører 

DNT Ringerike glede oss over at vi har friluftslivets år hvert 

år!  Neste år tilbyr vi trugeturer og fersking– kurs for å nevne 

noe. Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen i 2016! 

Turhilsen  

daglig leder 

Vibeke 

 

 

En flott tradisjon fikk en verdig avslutning på Høstmøte i novem-

ber. Det var 30 stykker som fikk Skauleismerke og 19 stykker 

som fikk Superskauleismerke. Utdeling av bronsemerke Skauleis 

til Torbjørn Andreassen, Iver Koksrud, Lisbeth Koksrud og Randi 

Stenersen. Gullmerke: Kari Stemme. Trekrus etter 20 år: Arnhild 

Ballangrud, Finn Granum, Inger Hvitmyhr. 

Det ble i tillegg delt ut nye t-skjorter m/ «Skauleis til fjells» og 

kjenner vi disse medlemmene rett, er det ikke slutt på vandring-

en av den grunn. 

Skauleis er dessuten erstattet av Ti på topp, som er et lavterskel 

folkehelsetilbud hvor fokus er på å tilrettelegge turer også for de 

som ikke er like vant til å ferdes i skog og mark, og der vi er samarbeidspartner. Det gis ut et hefte 

hvert år med konkrete turforslag med tilhørende kart og beskrivelser. Deltakerne kan da registrere 

turene de går på nettet og kunne delta i konkurransen om fine premier eller bare bruke heftet som en 

inspirasjon til turer og flotte opplevelser. Nytt av året er en Ti på topp-kampanje på vinteren, med 

langrenns turer. Heftet kan blant annet kjøpes hos i DNT Ringerike. 



 

DNT Ringerike - Pb. 51, 3502 Hønefoss - Besøksadresse - Osloveien 10 -  tlf. 32122100/92664825 - http://ringerike.turistforeningen.no 

Andre nyheter 

Tom-Erik på vei opp Mørkgonga  tidligere i sommer. 

Julemøte 2015 ble holdt på stemningsfulle Ringkollstua som er drevet av Fossen friluft. Det er en tra-

disjon at DNT Ringerike inviterer frivillige og andre bidragsytere til julemøte, med god mat og godt 

drikke, for å markere at både de og den inn-

satsen de yter verdsettes av foreningen.  Her 

ble gjestene, enten de har deltatt på ulike 

dugnader, er koiesjefer, vært turledere, er 

ansatt i administrasjon, sitter i styret eller bi-

dratt på andre områder takket  for innsatsen. 

Styreleder Erik Brenden fremhevet at det uten 

et utall av dugnads- og arbeidstimer hadde 

vært helt umulig å drive den type virksomhet 

DNT Ringerike bedriver. Vi har 8 koier i drift, 

og vi har vi 35-40 mil godt vedlikeholdt sti og 

et høyt og allsidig aktivitetstilbud – det skal vi 

som forening være stolte av! Oppfordringen 

fra styrelederen var at det ikke bare må job-

bes, men «ut på tur med dere» og anbefalte 

samtidig et rikholdig turprogram for 2016. For 

første gang med skaurock på programmet der 

Erik selv er turleder! 

 

 

I administrasjonen har vi vært så heldige i å få 

Tom-Erik Johansen med på laget som frivillig på 

web/internett. 

Tom-Erik jobber til daglig som planforvalter/

konstruktør for planer og kart i Ringerike kommu-

ne - en jobb han kombinerer med sin lidenskap 

for friluftsliv. Han arbeider med flere prosjekter 

innenfor friluftsliv. Blant annet Ti på topp der DNT 

Ringerike er samarbeidspartner. 

Tom–Erik er en ivrig turgåer og bruker friluftsom-

rådene i Ringerike og hyttene til DNT Ringerike 

flittig sammen med barna sine på 4 og 9 år, samt 

kollegaer.  

Vi gleder oss over at han har valgt å engasjere 

seg i DNT Ringerike og at han med sine web-

kunnskaper kommer til  å styrke DNT Ringerike 

sin hjemmeside slik at enda flere kan få mulighe-

ten til å oppdage alle de tilbudene og tjenestene 

vi leverer.  

Om ikke det var nok så har Tom-Erik tatt på seg sti-ansvar på Ringkollen fra før. «Jeg er stolt av å 

være frivillig i DNT Ringerike», sier Tom-Erik som gleder seg til den nye web-siden lanseres i januar 

2016. 

Foto. Skiforeningen.no 


