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Leder

Kjære turvenner!
Glede, sol, motbakker, utsikt, regn, 
vind, snø, pudderføre, fl ora, vann og 
stillhet er ord som beskriver noe av 
turopplevelsene i 2017. Ski, fi ske, kano, 
sykkel, fjellsko, telt, breutstyr, støvler, 
barnevogn og truger er stikkord som kjennetegner noe av utstyret vi brukte. 2017 var et utrolig aktivt tur- og dug-
nadsår gjennom alle årstider. 

Mange var med oss på turer og arrangementer i regi av Barnas turlag, med seniorgruppa, på fjellsportturer, nær-
miljøturer og overnattingsturer. Friluftsskolene ble i 2017 lagt til DNT Osbakken. Det var kø for å få delta! DNT 
Osbakken var utgangspunkt for mange av aktivitetene våre; nevnes kan basecamp for DNT Ung, kosedyrenes dag, 
nærmiljøturer, årsmøte og åpent turmøte.

Er du mellom 7 og 13 år eller forelder, deltok du kanskje i fjor høst på det ukentlige arrangementet vårt «Lek deg 
sprek», et gratis, populært tilbud på Gjøvik gård. Eller kanskje vandret du etter røde T-er på de bynære stiene i 
Gjøvik sentrum?

Nytt for 2017 var også deltakelse i DNTs nysatsing Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, i samarbeid med 
Gjøvik kommune og NFU Gjøvik. Det har vært stor interesse for de månedlige arrangementene.

Dugnadsinnsatsen var høyere enn noen gang, med turledelse, hytter, stimerking, utarbeidelse av turprogram, nett-
sidearbeid, administrering og bidrag på ulike arrangementer gjennom hele året. Har du lyst til å delta på dugnad i 
2018, trenger vi akkurat deg!

DNT Gjøvik og Omegn er i gledelig vekst; mange ønsker å være med på tur og arrangementer, mange fi nner et 
godt sosialt felleskap i dugnadsinnsatsen og mange fl ere vil være medlemmer. DNT Gjøvik og Omegns medlemmer 
har økt med 9,9 prosent fra 2016; rett før årsskiftet var vi 2 715 medlemmer i turlaget. På landsbasis har DNT økt 
til 308 408 medlemmer.

DNT Gjøvik og Omegn ønsker å tilby et spennende og inkluderende friluftsliv for alle, uansett alder og form. Gjen-
nom et mangfold av turer, aktiviteter, stier og hytter ønsker vi å gi deg naturopplevelser for livet.

Og i år skal vi feire! DNT Gjøvik og Omegn fyller 25 år og Den Norske Turistforening 150 år. Allerede 19. januar 
starter feiringen med jubileumsforestilling i Oslo Spektrum. Feiringen fortsetter på Kom deg ut-dagen i januar, åp-
ning av nye turstier på Gjøvik i mai samt stor markering i september på DNT Osbakken.

Turmulighetene er mange for 2018; året ligger foran deg. Du kan velge å være med på vandring i fjellet eller i nær-
områdene våre – på ski, på beina, på sykkel eller i kano. Har du lyst til å leke eller delta på friluftsskole eller kurs, 
fi nner du også muligheter for det. 

Velkommen på tur. Godt jubileumsår!

Lise Lundby, styreleder

Kontaktinformasjon
Adresse: Postboks 421, 2803 GJØVIK
Organisasjonsnummer: 984 774 745
Bankkontonummer: 1604 15 56 947
Hjemmeside: dnt.no/gjovik
E-post: gjovik@dnt.no
Tlf.: 959 72 850 (daglig leder)

Du fi nner oss på Facebook som 
«DNT Gjøvik og Omegn», «Barnas 
Turlag DNT Gjøvik og Omegn», 
«DNT Ung Gjøvik og Omegn», 
«Trilleturer med DNT Gjøvik og 
Omegn» og «Friluftsliv tilrettelagt 
for utviklingshemmede i Gjøvik og 
omegn». Her legger vi ut informa-
sjon om arrangementene våre og 
har gjerne dialog med deg.



3Turprogram 2018 – www.dnt.no/gjovik

Styret 2017–2018

Styret består av Tore Røbergshagen, Lise Lundby, Jan-Erik Nordrum, Robert Steigedal og Arne Wiken.  
Vedis Hauger og Mildri Urke Andreassen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Styreleder: Lise Lundby, tlf. 466 16 148
e-post: liselundby09@gmail.com

Daglig leder: Elin Enger 

Besøksadresse: Turistkontoret på 
Jernbanetorvet 3, togstasjonsbygningen 
på Gjøvik 

Her kan du melde deg inn og skaffe deg 
DNTs standardnøkkel til hyttene.

Våre to kontakter på DNTs kontor. 
                                  Foto: Fredrik Langballe

Om DNT Gjøvik og Omegn
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DNT Gjøvik og Omegn er en av 57 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (DNT). Turlaget ble 
stiftet i 1993 og feirer derfor 25-årsjubileum i 2018! Vi dekker kommunene Nordre Land, Søndre Land, 
Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik.

Som deltager på fellesturer arrangert av DNT Gjøvik og Omegn kan man bli fotografert enten av tur-
lederen eller andre deltakere. Bildene kan bli brukt i DNTs egne publikasjoner, på Facebooksida vår 
og på nettsida. Ønsker du å reservere deg mot å være med på bildene, er det viktig at du sier fra til 
turlederen når turen starter.

Kom deg ut, meld deg inn!
Det er ikke nødvendig å være medlem for å bli med oss på tur. Men vi håper selvfølgelig at du melder 
deg inn likevel for å nyte godt av medlemsfordelene og støtte arbeidet vårt for å få folk ut på tur! Og ta 
gjerne med deg en venn!

Som medlem får du medlemspris på DNTs over 500 hytter, rabatt på turutstyr, medlemsbladet Fjell og 
Vidde, tilbud om turer og kurs over hele landet og mye mer. Barn og ungdom har ekstra gode rabattord-
ninger på overnatting. Du kan også delta på turer og ulike aktiviteter over hele Norge. Se det nasjonale 
programmet på https://www.dnt.no/aktiviteter/. Se alle medlemsfordelene og prisene her: https://www.
dnt.no/medlem/fordeler/.

Forandring eller avlysning – og turutstyr
Turene ble planlagt høsten 2017. Vær derfor oppmerksom på at det kan bli behov for å forandre eller 
avlyse turer. Dette kan skyldes værforhold, personlige forhold for turlederne eller annet som kan inn-
treffe. Kurs og leirer arrangeres med forbehold om nok påmeldte samt at vi har frivillige og ledere til å 
gjennomføre dem. Følg derfor med på hjemmesiden vår (dnt.no/gjovik) for å bli oppdatert om turene. 
Har turen en oppgitt påmeldingsdato, skal du ta kontakt med turlederen innen fristen. Du vil da få in-
formasjon direkte om eventuelle forandringer. 

Vi legger dessuten vekt på samkjøring, og deltakerne spleiser på utgifter til drivstoff og bom etter våre 
egne satser. Bare for arrangementer i Barnas turlag inneholder kalenderen informasjon om klær, mat, 
drikke og lignende. For alle utearrangementene ellers gjelder regelen om å kle seg etter vær og ter-
reng og sørge for å ha med tilstrekkelig mat og drikke. Vi har fjellsportutstyr til utlån, f.eks. seler, isøks 
og skredsøkere. Kontakt turlederne dersom du har spørsmål!

Forsidebilde: Vakrere blir de ikke! Bukkeholstindene. Foto: Aud Villanger
Baksidebilde: Rast ved Elgsjøen. Foto: Torgeir Seim

Om DNT Gjøvik og Omegn
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Hyttene våre

Vi disponerer Gamle Torsætra, Fogdehytta, Mæhlumsetra, Vesterås, Vollumsætra og DNT Osbakken 
som ubetjente hytter. Finn mer informasjon om hyttene på hjemmesida (dnt.no/gjovik/hytter). Ønsker 
du å bestille bord og selskaper på DNT Osbakken, kan du kontakte Kim Michael Krohn og Agnes 
Krohn, tlf. 61 18 81 02 og 977 03 732; e-post: post@dnt-osbakken.no

Stiene våre
Jotunheimstien
Jotunheimstien går fra Oslo gjennom distriktet vårt mellom Glåmhaugen nord for Hadeland og Lund-
setra i Snertingdalen. Du kan overnatte på Kjerringfred (i åpen bu), Mæhlumsetra (ubetjent hytte) og i 
gapahuker ved Skyberg, Langevatnet og Lundsetra før du går videre mot Gjendesheim (se jotunheim-
stien.dnt.no).

Totenåsstien
Totenåsstien går fra Lygna i vest til Evjua ved Mjøsa i øst og har middels vanskegrad. Langs stien har 
vi tre ubetjente hytter for overnatting. På neste side ser du avstanden mellom hyttene:

Mæhlumsetra                                                                                                             Foto: Gunnar Westby
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Om DNT Gjøvik og Omegn

• Lygna–Vollumsætra: 13 km
• Vollumsætra–Vesterås: 13 km
• Vesterås–Gamle Torsætra: 9 km
• Gamle Torsætra–Evjua: 17,5 km

Biri turstier
Turstiene på Biri er ryddet og nymerket og gir mulighet til fl otte opplevelser i variert terreng (se gjovik.
dnt.no/biriturstier) for detaljert beskrivelse og kart):
• Brynstadberget: 7,5 km fra Biri idrettspark
• Utsikten: 5,3 km fra Kremmerodden, opp Kjærlighetsstien til Honne og videre til Utsikten og ned til 
 Skulhus bru
• Skulhuselva: 1,9 km fra Skulhus bru til Klundby forbi Læggerstuggufossen
• Steigrunden: 8,7 km fra Lierengvegen over Liberget og gjennom Sigstadskogen
• Sigstadskogen: 5,3 km fra Biri kirke eller Skrinnhagen skole

Gjøvik turstier
VI er i gang med å merke bynære stier. Bergstoppen rundt er ferdig – og brukes av mange. I mai 2018 
åpnes disse stiene (se kalenderen for 2. mai):
• Byrunden: 2,7 km
• Mjøspromenaden: 2,4 km
• Storgata–Hovdetoppen–Hovdetjernet–Sentrum: 3,6 km
• Mathias Topps veg–Øverby–Eiktunet–Bergstoppen: 3 km
• Øverby–Fogdehytta: 1,2 km

Tursti i Nordre Land
DNT har merket en 12 km lang skogsti fra Ringen stadion (skiltet langs rv. 245 ca. 3 km vest for Dokka 
mot Jevnaker). Stien er godt merket opp på åsen forbi Mæhlumsetra og Aksjødammen til Vesterset-
rene. Infotavler gir opplysninger om stedene langs ruta.

Bli med i dugnadsfellesskapet!
Rydde buskas, merke stier, beise hyttevegger, hogge ved – det er mye som skal gjøres for å vedlike-
holde og etablere ruter og hytter. Vi tar imot alle former for dugnadsinnsats! Arbeidsoppgavene varierer 
etter behov og ferdigheter. Et sosialt fellesskap med hyggelige kaffepauser hører med! Vi trenger også 
frivillige til stimerkeprosjektene våre og til å fortelle om DNTs tilbud på ulike arrangementer. Det er altså 
varierte arbeidsoppgaver å ta av!

I deler av året arrangerer vi faste dugnadsdager på tirsdager. Vi starter dagen kl. 10.00 og avslutter 
kl. 15.00 (avvik fra disse tidene kan forekomme hvis arbeidet og været tilsier dette). Nye dugnadsin-
teresserte kan ta kontakt med Olav Kålås eller Bjørn Storre (se side 8) for nærmere informasjon om 
oppmøte, samkjøring, behov for medbrakt verktøy etc.

Hvis det ikke passer for deg å bli med på tirsdager, kan du sende e-post til gjovik@turistforeningen.no 
om hvor og når du kan jobbe og hva du kan jobbe med – og om du har spesielle ferdigheter å bidra 
med. 

I tillegg arrangerer vi egne dugnader med sosialt samvær, både på hyttene våre og på bynære stier i 
Gjøvik. Se turprogrammet for nærmere informasjon.
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Trillegruppa
DNT Gjøvik og Omegn arrangerer trilleturer i skog og mark. Her kan du møte andre mødre og fedre i 
permisjon, få mosjon og være sosial.

Turene går i forskjellige turområder i Gjøvikregionen, og er en fi n måte å bli bedre kjent med fl ere av 
turmulighetene i nærområdet på. Vi legger hovedsakelig turene til fi ne turområder i marka, men har 
også turer i nærheten av byen. På de fl este turene er det bra å ha med matpakke og termos. På noen 
av turene, særlig i den kalde årstiden, legges det opp til en pause med mulighet for å sitte innendørs 
og kjøpe en matbit.

Trilleturene er et gratis tilbud og 
åpent for alle, men vi oppfordrer 
alle til å melde seg inn for å bistå 
oss i arbeidet. Turlederne er fri-
villige som selv kan ha med vogn 
eller bæremeis eller -sele. Vi er 
helt avhengige av frivillige for å 
drifte tilbudet, så meld fra om du 
ønsker å bidra på en tur eller to! 
Vi har egen Facebookgruppe 
som brukes til å legge ut turer og 
informere om tilbudet; søk etter 
«Trilleturer med DNT Gjøvik og 
Omegn».

Vil du på kanotur?
DNT Gjøvik og Omegns åtte kanoer med redningsvester og padleårer er gratis tilgjengelige 
døgnet rundt for medlemmene. Kanogarasjen ligger på høyre side av vegen like før du kommer fram 
til parkeringsplassen ved DNT Osbakken, og den er merket med DNT-skilt. Du får tilgang til garasjen 

med DNTs standard-
nøkkel, som medlem-
mer mot depositum kan 
skaffe seg hos Gjøvik 
turistkontor i Jernbane-
torvet 3, i nettbutikken 
på dnt.no eller i kafe-
en på DNT Osbakken i 
åpningstida. Du kan 
ikke reservere kano-
ene, så den første til 
mølla får padle. Skriv 
deg inn i protokollen 
som ligger i garasjen 
for å signere for utlån 
og kvittere for retur.

Med DNT på trilletur                                                Foto: Elin Enger

Padling i Dokkadeltaet                                                    Foto: Fredrik Langballe
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Kontaktpersoner for aktivitetsgruppene
Tirsdagsdugnader: Olav Kålås, tlf. 997 76 349, og Bjørn Storre, tlf. 992 53 953
Stidugnader på Gjøvik: Fredrik Langballe, tlf. 900 11 501; e-post: fredrik.langballe@gmail.com
Barnas turlag: Ariana Balsam, tlf. 476 77 880
DNT Ung: Silje Kristine Tandseter Hagen, tlf. 971 83 189; e-post: dntunggjovik@hotmail.com
Seniorgruppa: Gunnor Andersen, tlf. 996 41 134
Fjellsportgruppa: Arild Flisen, tlf. 911 99 771, og Trond Gaarder, tlf. 976 73 785
Klatregruppa: Geir Vang, tlf. 977 35 259. Vi klatrer på tirsdager kl. 17.00 i oktober–april, ute eller inne.

Beste blinkskudd 2018?
Bli med på konkurransen om å ta det beste turbildet! Vinnerbildet blir premiert og får en prominent 
plass i neste års turprogram! Send dine beste bilder i fullformat før 15. oktober, men begynn gjerne 
allerede nå. Flere bilder øker sjansen for å skyte gullfuglen! Bildene sender du til gjovik@dnt.no. Merk 
meldingen «Blinkskudd 2018», og opplys om navnet på fotografen, tittelen på bildet og hvor bildet er 
tatt.

På tur i 2019
Går du med planer for eller ønske om turer og kurs i året som kommer? Turlederne for neste år bør 
begynne tidlig å planlegge menyen! Vi sender ut brev til registrerte turledere i løpet av høsten om 
dette, og ber sterkt om å få svar innen den fristen som blir oppgitt. Andre som ønsker å komme med 
turforslag, kan sende ideene til gjovik@dnt.no før 1. oktober.

Turenes vanskegrad
  Grønn: Enkel. For nybegynnere. Krever ingen spesielle ferdigheter. Moderate stigninger og
 ingen bratte partier.

 Blå: Middels. For middels trente turgåere med grunnleggende ferdigheter og litt erfaring i
 terreng. Kan være enkelte bratte partier.

 Rød: Krevende. For erfarne turgåere. Krever god utholdenhet, godt turutstyr og kunnskap om 
 kart og kompass. Kan ha fl ere typer stigninger og utfordringer, luftige partier og noe klyving.

 Svart: Ekspert. For erfarne fjellfolk. Krever god utholdenhet, godt turutstyr og kunnskap om 
 kart og kompass. Ingen maks. høyde eller lengde, toppturer, bratte og vanskelige egger og 
 sva.

 Gul: Kurs, møter og dugnader er merket med gult.

Om DNT Gjøvik og Omegn
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Fellesturer

JANUAR
Søndag 14. januar
SKITUR PÅ TOTENÅSEN, 
Ø. TOTEN
Vi går på langrennsski i preparerte løyper fra 
Torsætra via Anfi nnsætra, Langsætra og Sissel-
rotkampen til Oksbakken og tilbake igjen. Turen 
er 25–30 km lang og passer for alle som trener 
litt på ski.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Torsætra på Totenåsen kl. 10.00

Fredag 19. januar
JUBILEUMSFORE-
STILLING: 
TIDENES TURFEST, OSLO
DNT fyller Oslo Spektrum med friluftsfolk og ar-
tister under ledelse av Anne Lindmo. Vi byr på en 
enestående opplevelse i musikk, bilder og kunst-
neriske innslag som ikke bare viser DNTs histo-
rie, men også hva DNT er i dag og ønsker å være 

i framtida. Du vil få oppleve bl.a. Odd Nordstoga, 
Daniel Kvammen, No. 4, Henrik Mestad, Nils Pet-
ter Molvær og fl ere andre kjente artister, kor m.m. 
Denne dagen vil du også treffe hyttevertskap, ild-
sjeler, dugnadsfolk og tillitsvalgte i salen, i tillegg 
til vanlige turglade mennesker.
Billetter: ticketmaster.no eller tlf. 815 33 133
Oppmøte: Oslo Spektrum, Sonia Henies plass 2, 
Oslo (forestillingen starter kl. 19.00)

Lørdag 20. januar
BÅLTUR PÅ TOTENÅSEN, 
Ø. TOTEN
Vi møtes på Langsætra på Totenåsen (bomav-
gift). Mye av turen blir utenfor oppkjørte løyper. Vi 
går litt over en kilometer og fi nner en fi n bålplass 
hvor vi kan lage mat og kanskje en hoppbakke 
eller snøhuler. Det blir spennende å være ute ved 
et bål når det er mørkt! Ta med hodelykt, spade 
og mat, gjerne middagsmat. Turen avsluttes ca. 
kl. 19.00.
Påmelding: Innen 18. januar
Turleder: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785
Oppmøte: Langsætra kl. 12.00

Foto: Tom Halvorsrud
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Søndag 21. januar
KOM DEG UT-DAGEN 
PÅ GUTUKOLLEN,
N. LAND: 
JUBILEUMSFEIRING

Over hele landet inviterer DNT denne søndagen 
til Kom deg ut-dagen, hvor vi sammen ønsker å 
skape Norges største utebursdag! Hos oss blir 
det familiedag i nærmiljøanlegget på Gutukollen 
i Østsinniåsen med ski- og akeaktiviter i mor-
somme bakker, der vi underholder oss selv med 
mye morsomt som hører vinter og snø til. Ta med 
ski og ake- eller rompebrett samt masse mat og 
drikke.
Kontaktpersoner: Tore Røbergshagen, 
tlf. 481 01 357, og Robert Steigedal, tlf. 482 45 345
Oppmøte: Gutukollen nærmiljøanlegg, Hombs-
linna 661, kl. 11.00. Kjør Østsinnilinna (fv. 162) 
opp på Østsinniåsen til avkjøring for Hombsve-
gen. God parkering ved nærmiljøanlegget. Arran-
gementet varer til kl. 14.

Søndag 21. januar
KOM DEG UT-DAGEN 
PÅ DNT OSBAKKEN: 
JUBILEUMSFEIRING
Over hele landet inviterer DNT denne 
søndagen til Kom deg ut-dagen, hvor 
vi sammen ønsker å skape Norges største ute-
bursdag! Vi feirer DNTs 150-årsjubileum med en 
deilig utedag ved storstua vår! Det blir mulighet 
for å prøve fi skelykken sammen med vår fi ske-
ekspert Tom Pedersen samt drive med ski- og 
skøyteaktiviteter. Kafeen er åpen med søndags-
buffet til lunsj og middag.
Kontakt: gjovik@dnt.no

Foto: Silje Kristine Tandsæter Hagen

Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 11.00. Arrangementet varer til kl. 15.

Lørdag 27. januar
SKITUR I SNERTINGDALEN, 
GJØVIK
Vi går fra Skihytta i Snertingdal i lett terreng ca. 
ei mil til Lundsetra og deretter tilbake igjen og 
avslutter med kaffe og vafl er på Skihytta. Un-
dervegs blir det litt informasjon om området. De 
som ønsker en kortere tur, kan snu tidligere og gå 
samme veg tilbake.
Turledere: Inger Kari Lønnum, tlf. 482 99 346, og 
Else Bjørnson, tlf. 984 88 545
Oppmøte: Skihytta i Snertingdal, Granumsvegen 
467, kl. 11.00

Mandag 29. januar
KVELDSMATTUR I MÅNE-
SKINN TIL MIDTVATNA, 
N. LAND
Vi går på ski inn til bålplassen ved Midtvatna fra 
Nybakktåjet, en enkel tur i ganske fl att terreng. 
Ta gjerne med barn og/eller barnebarn (og gå fra 
skihytta etter avtale). Ta med en vedkubbe hver til 
bålet. Turen varer ca. 3 t og er på 5 km.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 17.00 (værforbe-
hold)

Onsdag 31. januar
MÅNESKINNSTUR PÅ 
VARDALSÅSEN
Målet for turen er Mæhlumsetra, som vil være 
oppvarmet, og hvor det serveres varmt drikke. 
For dem som ønsker følge inn, starter turen på 
Rørmyra og går via Øytjern og Eikvelta og videre 
inn til setra. Tilbake kan vi gå over Trollheim eller 
gjøre en runde på åsen først.
Turledere: Vedis Hauger, tlf. 419 24 432, og 
Mona Løkser, tlf. 913 43 114
Oppmøte: Rørmyra kl. 18.00. Kjør fv. 114 
Raufoss–Fall, og ta av ved Gotterud mot Skjelle-
rud. Bomavgift kr 40,-
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Foto: Silje Kristine Tandsæter Hagen
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FEBRUAR
Mandag 5. februar
AMBASSADØRKURS, GJØVIK
Velkommen til alle som vil vite mer om DNT 
som bakgrunn for frivillig innsats for DNT Gjøvik 
og Omegn! Vi gjennomfører et tre timers kurs i 
foreningens historie, verdier og organisering. I 
tillegg vil du få informasjon om lokallaget vårt og 
få vite mer om hvordan du kan engasjere deg. 
Ambassadørkurset er første trinn på DNTs utdan-
ningsstige for turledere og obligatorisk hvis du vil 
gå videre på turlederkurs (se 9.–10. juni).
Påmelding: Innen 2. februar via DNTs nettside, 
dnt.no.gjovik
Kontakt: gjovik@dnt.no 
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 18.00

Fredag 9.–søndag 11. februar
VINTERHELG I JOTUNHEIMEN:
FJELLSPORTSAMLING PÅ 
BESSHEIM
I samarbeid med Fjellsportgruppa i Hamar og 
Hedemarken Turistforening arrangerer vi fjell-
sportsamling på Bessheim. Dette har nå blitt en 
god tradisjon, og i år er temaet «Skred». Opplev 
vinteren i fjellheimen i hyggelig lag med andre 
fjellinteresserte! Vi overnatter i hytter på Bess-
heim. Lørdag og søndag legger vi opp til kom-
binert topptur og skredkurs. På denne måten får 
vi praktisk læring ute i terrenget. HHTs nettsider 
(hht.no) vil gi mer detaljert informasjon om tur- og 
kursopplegg, deltakeravgift og andre kostnader. 
Mat og opphold på Bessheim betales direkte til 

Peer Gynthytta i Rondane                                                                                         Foto: Tom Halvorsrud

Bessheim fjellstue.
Turledere: Per Bergsvein Støen, tlf. 915 83 114, 
og Thomas Pedersen, tlf. 911 86 726
Oppmøte: Bessheim fredag kveld. Vi prøver å få 
til samkjøring.
Påmelding: Innen 2. februar via hht.no

Lørdag 10. februar
SKITUR TIL SILLONGEN, 
V. TOTEN
Vi går skiløypa fra Vind til Sillongen og tilbake 
igjen. Turen er ca. 28 km, og vi går i avslappet 
tempo med fl ere pauser undervegs. Dersom det 
er for lite snø, avlyses turen. Følg derfor med på 
hjemmesida (dnt.no.gjovik)!
Turleder: Vagn Makholm, tlf. 979 06 667
Oppmøte: Parkeringsplassen på Østbyhøgda 
(200 m nord for Vind idrettsplass, Vestre Toten-
veg 523) kl. 10.00

Tirsdag 13. februar
GPS-KURS, FØRSTE KVELD – 
TEORI, GJØVIK
Thomas Frydenlund fra Gamletorvet Sport på 
Gjøvik gir oss innføring i hvordan vi skal bruke 
GPS. Den første kvelden er vi inne og lærer om 
oppbygningen av GPS og kart. Neste kveld er 
20.2.
Kursavgift: kr 200,- (samme pris for bare én 
kveld eller for begge kveldene)
Kontaktperson: Arne Wiken, tlf. 977 35 778
Påmelding: Innen 8. februar (for begge kveldene)
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 18.00
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Nok snø. Foto: Fredrik Langballe

Onsdag 14. februar
TRUGETUR TIL TUSSEPLASSEN, 
S. LAND
Vi går rolig oppover fra Olamyrvegen langs høg-
spentlinna og opp til Tusseplassen ved Venhol-
høgda, der det er bålplass og en liten gapahuk. 
Ta med truger (kan lånes gratis på Dokka sta-
sjon) og staver. Vi tar ei god pause på toppen. 
Turen varer ca. 4,5 t og er 6 km lang.
Turleder: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607
Oppmøte: Joker’n, Landåsvegen 660, kl. 9.30

Søndag 18. februar
PILKING PÅ 
ERIKSRUDTJERNET, 
V. TOTEN
Bli med storfi sker Tom Pedersen på pilking! Han 
har pilkeutstyr til utlån og er god til å sørge for at 
vi får fangst. Ta med noe å sitte på, mat, drikke, 
vedkubbe til bålet og godt med varme klær. Vel-
kommen, både små og store!
Turleder: Liv Torp, tlf. 454 66 007
Påmelding: Innen 12. februar
Oppmøte: Ihle skole, Vestre Totenveg 1340, kl. 
11.00

Tirsdag 20. februar
GPS-KURS, ANDRE KVELD – 
PRAKSIS, GJØVIK
Vi fortsetter kurset fra 13.2., denne gangen ute i 
terrenget, der vi lærer å omsette teorien til prak-
sis ved hjelp av de vanligste GPS-utgavene.

Trugetur                                                                                                                    Foto: Idun Haavelsrud

Kursavgift: kr 200,- (samme pris for bare én kveld 
eller for begge kveldene)
Kontaktperson: Arne Wiken, tlf. 977 35 778
Påmelding: Innen 8. februar (for begge kveldene)
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 18.00

Onsdag 21. februar
TRUGETUR TIL LAUVHØGDA, 
V. TOTEN
Vi går fra Rørmyra til bålplassen bak Lauvhøg-
da. Ta med staver og truger. Turen tar ca. 3 t + 
pause.
Turledere: Aagot Sveen, tlf. 938 32 463, og Ran-
nei Lyftingsmo, tlf. 976 13 395
Oppmøte: Skjellerudbommen kl. 11.00. Kjør fv. 
114 Raufoss–Fall, og ta av ved Gotterud mot 
Skjellerud. Bomavgift kr 40,- (samkjøring fra 
bommen til Rørmyra).

Lørdag 24. februar
LANGTUR VÆRSKEI–
SNERTINGDAL, GJØVIK
Denne skituren arrangerer vi i samarbeid med 
Skiforeningen Gjøvik og Omegn. Vi tar buss fra 
bussgarasjen i Snertingdal kl. 8.00. Påstigning 
kan også skje i Redalen og Biri. Turen er på 42 
km i lett terreng, men det er mulig å korte den ned 
ved å ta bussen tilbake fra parkeringsplassen på 
Vingromsåsen. Alle går turen på egenhånd.
Påmelding: Innen mandag 19. februar til Ragn-
hild Dunker, tlf. 917 61 113
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Foto: Trond Gaarder
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MARS
Lørdag 3. mars
SKITUR PÅ VINGROMSÅSEN, 
LILLEHAMMER
Vi kjører til Vingrom og over Vingromsåsen til par-
kering på Nysæterhøgda, rett før Storlon. Turen 
går i oppkjørte løyper i lett terreng. Vi tar en rast 
ved Borosætra. Hvis det er ønske om en litt len-
gre tur, kan vi gå runden om Skjelbreia og Prest-
kjerringa. Turen tar ca. 4–4,5 t.
Turleder: Åse Bratli, tlf. 976 71 816
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 9.00 
eller ved Nysæterhøgda kl. 10.00

Lørdag 3. mars–onsdag 7. mars
MED FJELLSKI PÅ HARDANGER-
VIDDA
Vi kjører til Ustaoset og tar toget til Finse hvor vi 
overnatter. Neste dag går turen mot Krækkja. Vi 
satser bare på betjente hytter og kvistede løyper 
og kommer tilbake til Ustaoset.
Turledere: Siri Stageboe, tlf. 971 07 167, og 
Mona Løkser, tlf. 913 43 114; e-post: mona.lok-
ser@gmail.com
Påmelding: Innen 26. februar til Mona Løkser
Avreise: Etter avtale med turlederne

Torsdag 8. mars
ÅRSMØTE OG ÅPENT TURMØTE, 
GJØVIK
Vi holder årsmøte kl. 18.00 på DNT Osbakken 
med påfølgende åpent turmøte. Se hjemmesida 
for mer informasjon: dnt.no.gjovik.
Adresse: Skumsjøvegen 590, Hunndalen

Lørdag 10. mars
SKITUR LYGNA–GJØVIK ELLER 
EINA–GJØVIK
Denne turen arrangerer vi i samarbeid med Ski-
foreningen Gjøvik og Omegn. Vi ordner gratis 
transport til Eina og Lygna, og deltakerne går så 
tilbake på egenhånd. Turen fra Lygna til Gjøvik er 
65 km lang, og vanlige turgåere må regne med å 
bruke 6–8 t. Turen med bussavganger annonse-
res i lokalpressen.
Kontaktperson: Ragnhild Dunker, tlf. 917 61 113
Oppmøte: Gjøvik skysstasjon kl. 8.00, rund-
kjøringa ovenfor Hagen Bil i Hunndalen eller 
Raufoss stasjon

Hardangervidda                                                                                                   Foto: Ingemari Jürgensen
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Onsdag 14. mars
TRUGETUR TIL BERGEVATNET, 
N. LAND
Vi går rolig opp fra Pigstad til Bergevatnet på 
grensa mellom Nordre Land og Søndre Land. 
Her tar vi ei god pause og koser oss med nis-
ta vår. Ta med truger (kan lånes gratis på Dokka 
stasjon) og staver. Turen tar ca. 4,5 t og er på 
ca. 7 km.
Turleder: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.30

Lørdag 17. mars
GUBBERUDRUNDEN, GJØVIK
Vi går på ski til Skistua og deretter forbi Gubbe-
rudtjernet og Øveråsen til Solbakken. Tilbake går 
vi over Rødgardsmyra, Blivgodt og videre forbi 
Skistua til parkeringsplassen på Øverby. Turen er 
ca. 22 km, og vi går i avslappet tempo med fl ere 
pauser undervegs. Dersom det er for lite snø, av-
lyses turen. Følg derfor med på hjemmesida (dnt.
no.gjovik)!
Turleder: Vagn Makholm, tlf. 979 06 667
Oppmøte: Parkeringsplassen på Øverby kl. 
10.00

Vintercamp                                                                                                                        Foto: Elin Enger

Lørdag 17. mars
TOPPTUR (PÅ SKI)
TIL SPÅTIND, 
N. LAND
Dette blir topptur på ski til høyeste toppen i Synn-
fjell: Spåtind – fra Fjellsætri i løs snø eller kjørt 
løype (med forbehold). Første delen fra Fjellsætri 
er litt bratt, men det går greit nok med feller. Etter 
første kilometer går terrenget nesten jevnt oppo-
ver til toppen. Turen er på 5,2 km hver veg og tar 
ca. 4 t + pauser.
Turledere: Peter Nagtzaam, tlf. 938 18 934; 
e-post: peternagtzaam@gmail.com, og Martin 
Ellingsen, tlf. 469 39 427; e-post: imolox_ell@
hotmail.com 
Påmelding: Innen 3. mars til dntunggjovik@hot-
mail.com (maks 20 deltakere)
Oppmøte: Rema 1000 i Hunndalen kl. 10.00 for 
samkjøring. Bomveg fra Hugulia til Fjellsætri (bo-
mavgift kr 30,-).
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Vestre Memurutind                                                                                                     Foto: Gunnar Westby

Lørdag 24.–onsdag 28. mars
PÅSKETUR I OKSTINDFJELLENE, 
HEMNES
I år legger vi påsketuren til Okstindfjellene i Nord-
land. Vi starter skituren innerst i Inderdalen i 
Bryggfjelldalen. Første dagen går vi til Gråfjellhyt-
ta. Dagen etter går vi over breen til Rabothytta, 
hvor vi tar to overnattinger og tindetur ut fra hyt-
ta hvis været er fi nt. Hjemturen legges til Tverå 
i Leirskardalen. De to DNT-hyttene er ubetjente, 

og all mat må derfor bæres med. Ved påmelding 
betales kr 450,- for overnatting (tre netter). 
Forslag til reise: Tog Lillehammer–Bjerka, med 
avgang fra Lillehammer lørdag kl. 18.12, og 
hjemreise fra Bjerka onsdag kl. 15.56 (vi tar felles 
drosje fra og til stasjonen).
Turledere: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17 178, 
og Lise Lundby, tlf. 466 16 148
Påmelding: Innen 10. mars (maks 14 deltakere 
medregnet turlederne) til ingemari@kentaur.no 
Oppmøte: Avtales med turlederne
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APRIL
Onsdag 4.–søndag 8. april
FINSE–GEITERYGGEN–
IUNGSDALEN–BJORDALSBU–
BREISTØLEN
Vi starter å gå torsdag morgen. Er været fi nt, går 
vi utenom kvistet løype. Siste dagen renner vi 
ned til Breistølen og tar buss til Gol, hvor det er 
lurt at bilene står parkert. Ta med fjellski, vind-
sekk, spade og høyfjellsbekledning. Kart: Skar-
vheimen nr. 2661.
Turledere: Tor H. Villanger og Aud Villanger, tlf. 
61 17 14 35 og 902 86 211; e-post: avillang@
online.no
Påmelding: Innen 20. mars (maks 12 deltakere)
Oppmøte: Finsehytta onsdag kveld. Felles kjø-
ring til Gol kan avtales med turlederne.

Merking av turstier i Gjøvik sentrum                                                                         Foto: Fredrik Langballe

Torsdag 5. april
AVSPARK FOR MERKEGJENGEN 
I GJØVIKOMRÅDET
Har du lyst til å bidra for stiene våre? Vi invite-
rer fl ere til å bli med på dugnadene våre for å 
planlegge, rydde, merke og vedlikeholde stier. 
Vi inviterer til planleggingsmøte med orientering 
om status i de ulike merkeprosjektene våre, gjen-
nomgang av mulige dugnader i år og sosialt sam-
vær med enkel servering.
Kontaktperson: Fredrik Langballe, tlf. 900 11 501
Oppmøte: Turistkontoret på Gjøvik, Jernbane-
torvet 3 (i den gamle togstasjonsbygningen) kl. 
10.00. Møt opp på siden av bygget, mot Narve-
sen, så blir dere låst inn.
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Grotte i Helvete, Espedalen                                                                                     Foto: Fredrik Langballe
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Lørdag 7.–søndag 8. april
VÅRSKITUR FEFOR–RUTEN,
NORD-FRON
Vi starter i løypene fra Fefor og går til Håkon 7.s 
hytte. Derfra går vi kvistet løype mot Ruten, 1 517 
moh., og tar en tur oppom hvis det passer før vi 
fi nner igjen løypene ned til Ruten fjellstue, hvor vi 
overnatter. Turen er på ca. 18 km, og fjellski pas-
ser best. Søndag returnerer vi over fjellet igjen 
eller velger Peer Gyntløypa.
Turledere: Siri Stageboe, tlf. 971 07 167, og In-
grid Andersson, tlf. 920 17 690
Påmelding: Innen 19. mars
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 8.00

Søndag 8. april
TROLSK TUR TIL HELVETE
I ESPEDALEN, GAUSDAL
Vi vandrer gjennom jettegrytene i Espedalen, 
hvor vi tar oss nedover elva på isen. Langs berg-
veggene henger store issøyler. Mange spennen-
de passasjer gjør dette til en spennende tur og en 
stor opplevelse! 

På vei ut til Stensborga                                                                                              Foto: Gunnar Westby

Forholdene kan variere fra år til år, men turen 
innebærer noe bruk av tau. Av sikkerhetsgrunner 
setter vi en nedre aldersgrense på fem år. Ta med 
mat, drikke og varme klær, da det kan bli en del 
venting.
Turledere: Geir Vang, tlf. 977 35 259, og Arne 
Wiken, tlf. 977 35 778
Påmelding: Innen 3. april (maks 25 deltakere)
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 10.00

Onsdag 25. april
RUSLETUR OVER 
ODNESBERGET, S. LAND
Vi rusler sakte oppover berget fra nordsiden over 
øvre berget for å nyte den vakre utsikten mens 
vi tar en rask kopp kaffe. Deretter går vi nedover 
igjen til stien som går videre over berget til den 
nye erfaringsstolen «Reiret» og videre til gapahu-
ken på toppen av den gamle hoppbakken. Her tar 
vi ei god pause. Turen tar ca. 4 t og er på 8 km.
Turleder: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607
Oppmøte: Bjørnen Odnes kl. 9.30
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Onsdag 25. april
STENSBORGA, RINGSAKER
Stensborga er ei lita øy i Mjøsa like sør for Moelv. 
På denne årstiden er vannstanden i Mjøsa så lav 
at vi kan gå tørrskodd over dit. Der fi nnes gam-
le ruiner, og på land er det helleristninger som vi 
skal se på.
Turen er ca. 3 km lang og tar ca. 2,5 t med pause
Turledere: Gunnar Westby, tlf. 480 55 630, og 
Anne Westby, tlf. 958 23 059
Oppmøte: Cirkle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 17.30

Torsdag 26. april
PILEGRIMSLEDEN 
FRA KAPP MOT GJØVIK
Vi parkerer ved Kapp Melkefabrikk (Båtkroa) og 
går pilegrimsleden på grusveg og sti til Svingen, 
ca. 100 m nord for grensa mellom Gjøvik og 
Østre Toten. Turen, som byr på vakre vårblom-
stopplevelser langs Mjøsa, er på ca. 14 km og 
beregnet til 3–4 t + pauser. Det er mulig å gjøre 
turen kortere hvis noen ønsker dette. Etter endt 
vandring kan vi ta buss tilbake til Kapp.
Turledere: Solfrid Thorstensen, tlf. 456 00 130, 
og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Oppmøte: Båtkroa på Kapp kl. 10.00

Lørdag 28. april–
tirsdag 1. mai
VÅRSKITUR TIL FONDSBU – 
«VÅRENS VAKRESTE EVENTYR»
Vi blir fraktet med beltebil til Fondsbu, der vi skal 
bo sammen med deltakere fra DNT Lillehammer, 
som arrangerer turen. Aktuelle mål for dagsturer 
kan være Høgbrøtet, Kvitevatnet, Koldedalen og/
eller Utsikten. Det er reservert ti overnattings-
plasser, så her gjelder det å være tidlig ute! Vi 
anbefaler fjellski og annet høyfjellsutstyr.
Turleder: Henning Jakobsen, tlf. 481 14 627; 
e-post: henn-jak@online.no
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, for 
samkjøring eller Tyinkrysset lørdag morgen. Bel-
tebiltidene er ikke klare når programmet trykkes, 
så følg med på hjemmesidene (dnt.no.gjovik og 
lillehammer.dnt.no) om tidspunkt for avreise og 
annen informasjon.
Påmelding: Kost og losji på Fondsbu og beltebil-
transport må betales til turlederen ved påmelding 
innen 11. april (vi må betale for opphold og trans-
port også dersom noen trekker seg i løpet av de 
siste to ukene før turen).

Fondsbu og EIdsbugarden                                                                                         Foto: Gunnar Westby
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MAI
Onsdag 2. mai
ÅPNING AV NYE 
TURSTIER PÅ GJØVIK
De fem nye turstiene på Gjøvik åpner i år, og vi 
legger i veg på en vårtur på to av dem. Åpningen 
skjer i Jernbaneparken. Vi går deretter Strand-
gata og ned til Mjøspromenaden–Rambekkvika 
tur–retur før vi tar Byrunden om båthavna og Ski-
bladnerbrygga gjennom Jernbaneparken og opp 
Storgata via Vitensenteret til Gjøvik gård. Der får 
vi omvisning med innføring i Gjøvik gårds histo-
rie. Turen tar ca. 2,5 t + pause og omvisning.
Turledere: Fredrik Langballe, tlf. 900 11 501, og 
Siri Stageboe, tlf. 971 07 167
Oppmøte: Jernbaneparken kl. 11.00

Mjøspromenaden – nå en del av DNTs turstier i Gjøvik                                           Foto: Fredrik Langballe

Lørdag 5. mai
AKERSELVA, OSLO
Tur langs Akerselva er nå tradisjon! I år går vi på 
en lørdag, kanskje med profesjonell guiding (der-
for egenandel på kr 100,-)! Vi tar toget til Kjelsås 
stasjon og rusler den fi ne gang- og sykkelvegen 
langs elva til Oslo S. Følg med på hjemmesida 
(dnt.no.gjovik) for mulige endringer i togtider. Vi 
tar toget hjem når det passer oss. Turen tar 3 t 
+ pauser.
Turledere: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 16 706, og 
Solfrid Thorstensen, tlf. 456 00 130
Oppmøte: Gjøvik skysstasjon før kl. 9.30 eller 
den togstasjonen som passer for hver enkelt
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Langs Akerselva ved Frysja                                                                                           Foto: Erik Karsrud

Søndag 6. mai
TIL FOTS PÅ HELGØYA, 
RINGSAKER
Vi møter deltakere fra DNT Lillehammer ved 
Skurven og følger stranda rundt Helgøya til 
vi kommer til Hovinsholmen, der vi går opp fra 
stranda. Herfra følger vi vegen tilbake til bilene.
Turleder: Martin Koller, DNT Lillehammer, tlf. 992 
22 157
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 9.00 
for samkjøring eller Skurven, Helgøyavegen 
1035 (ta til høyre etter brua), kl. 10.00

Søndag 6. mai
VÅRTUR PÅ BIRI, GJØVIK
Vi går merket tursti fra Hansvea mot Utsikten i 
Klundbykleiva. Undervegs passerer vi Lægger-
stuggufossen med fi ne fossefall. Vi fortsetter opp 
høgda til vi kommer til Klundby. Her går vi mot 
Klomsteinroa og tar turen over Brynstadberget 
og ned skogen til sentrum. Vi organiserer kjøring 
tilbake til startpunktet. Turen varer 4–5 t og er på 
ca.13 km.
Turledere: Elin Bergum, tlf. 906 70 181, og Tove 
Gustu, tlf. 920 88 711
Oppmøte: Avkjøring til Hansvea fra rv. 4 ca. 1,5 
km sør for Mjøsbrua kl. 11.00

Lørdag 12. mai
DUGNAD PÅ VOLLUMSÆTRA, 
Ø. TOTEN
Flere oppgaver som skal gjøres for å klargjøre 
den ubetjente hytta vår for sommersesongen:
• vaske rundt
• hugge og legge opp ved
• hugge småtrær 
• rydde kvist og kvast
Bli med på den oppgaven som passer deg best! 
Etter dugnaden blir det bålkos og grilling.
Kontaktperson: Jan-Erik Nordrum, tlf. 959 17 906
Oppmøte: Bensinstasjonen på Lund, Kolbuve-
gen 996, Kolbu, kl. 9.00

Onsdag 23. mai
DUGNAD PÅ DNT OSBAKKEN, 
GJØVIK
Dugnadsdag med sosialt samvær og mange uli-
ke mulige oppgaver både inne og ute, så alle kan 
fi nne noe å bidra med. Inne skal vi blant annet 
vaske rundt, og ute skal vi forberede til ny jungel-
løype i skogen. Har du lyst til å være med på en 
hyggelig lørdag med laaang felles lunsj? 
Kontaktperson: Elin Aamodt, tlf. 41 56 45 96
Oppmøte: Skumsjøvegen 590, Hunndalen kl. 
10.00
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Lørdag 26. mai
RIDETUR I BRÅSTADMARKA,
GJØVIK
Vil du prøve deg med islandshest i Bråstadmar-
ka? Turen går rundt Bråstadsætra, Øveråstjønnet 
og Neråsen før vi vender hjemover. Med pause 
tar den ca. 3 t. Vi legger opp tempoet etter ferdig-
het, men du bør tørre å trave noen strekk. Turen 
koster kr 300,- per person for hest og utstyr.
Turleder: Trond Maukon Henriksen, tlf. 920 83 
788; e-post: trhe0501@hotmail.com
Påmelding: Innen 10. mai
Oppmøte: Åslendevegen 4, kl. 11.00

Lørdag 26. mai
OPPMERKSOMHETSTUR
VED SKUMSJØEN, GJØVIK
Vi går en vakker runde i skogen med fl ott utsikt 
mot Skumsjøen. Det meste av turen går vi i still-
het for å komme mer i kontakt med oss selv og 
naturen rundt oss. Vi utforsker naturen med san-
sene mens vi går og tar oss tid til å sitte stille og 
bare være tilstede. Det blir også rom for den gode 
samtalen og felles lunsj undervegs. Vi legger inn 
noen stående qi gong-øvelser før eller etter tu-
ren. Turen tar ca. 4 t i lettgått terreng.
Turledere: Bente Muditadevi Kjønstad, tlf. 410 
83 739, og Lise Lundby, tlf. 466 16 148
Oppmøte: Parkeringsplassen ved DNT Osbak-
ken, Skumsjøvegen 590, Hunndalen, kl. 10.00

Osbakken                                                                                                                          Foto: Elin Enger

Søndag 27. mai
FISKETUR PÅ 
SILLONGEN, V. TOTEN
Bli med på fi sketur! Fiskeutstyret kan du få låne. 
Tom Pedersen blir med oss med stor erfaring og 
stort engasjement. Husk redningsvest! Velkom-
men, små og store!
Turleder: Liv Torp, tlf. 454 66 007
Påmelding: Innen 20. mai
Oppmøte: Toten Hotell Sillongen kl. 11.00

Søndag 27. mai
SKREIKAMPEN OG 
ST. PAULSGRUVA
Vi kjører fra Esso på Skreia til Fjellhaug og videre 
opp Bjønnhaugvegen til Bjønnhaugen på grensa 
mot Eidsvoll. Her følger vi sti og grusveg til St. 
Paulsgruva, der Feiring Jernverks Venner møter 
oss og har guidet omvisning i gruvene (hver per-
son betaler kr 80,- for dette) med kaffeservering. 
Fra gruva følger vi stien videre opp til Skreikam-
pen (698 moh.), der det er en fantastisk utsikt. 
Her tar vi en god rast før vi går stien over Skrei-
kampen N (650 moh.) og videre på grusveg og sti 
tilbake til Bjønnhaugen. Turen er på ca. 10 km, 
med ca. 150 m stigning, og tar ca. 5 t + kjøring. 
Kart: Totenåsen.
Turledere: Christina Buri, tlf. 480 58 862, og Ola 
Brox, tlf. 908 71 352
Oppmøte: Esso Skreia kl. 9.30 for samkjøring
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Søndag 27. mai
SYKKELTUR HELGØYA 
RUNDT, RINGSAKER
Vi kjører til Tingnes og sykler over brua til Helg-
øya. Turen tar 3 t + pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Eva Bang-Madsen, tlf. 970 28 642 
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 10.00

Søndag 27. mai
VANGSJØKNATTEN, N. LAND
Vi fyller opp bilene på Leikarvold og samkjører 
derfra i ca. 5 min (bomavgift kr 50,-). Fra parke-
ringsplassen følger vi blåmerket sti til Vangsjø-
knatten, hvor vi tar en kaffekopp og nyter utsikten 
over Vangsjøen før vi går en annen sti tilbake til 
bilene. Vi kan beregne 2,5–3 t med kaffepausa.
Turleder: Silje Kristine Tandsæther Hagen, tlf. 
971 83 189
Oppmøte: Leikarvold idrettsplass, Dæhli, Dæhlil-
inna 148, Dokka, kl. 11.00

Mandag 28. mai
HORNSLINNA, S. LAND
Vi går fra parkeringsplassen i Hornslien og vide-
re på merket sti oppover til Hornskleiva. Før vi 
tar pause her, med fl ott utsikt over Randsfjorden, 
går vi stien videre et stykke før vi snur. Etter pau-

Fisking på Sillongen med Barnas turlag                                                                                           Foto: Elin Enger

sen går vi tilbake, men nå ned Gamlekleiva mot 
rv. 34. Der kommer vi inn på Gamle bergenske 
hovedveg som vi følger tilbake til parkeringsplas-
sen. Turen tar ca. 2,5 t med pause.
Turledere: Unni Skaugrud, tlf. 951 56 434, og 
Tove Kristin Olsen, tlf. 909 67 900
Oppmøte: Circle K Hov kl. 17.45

Tirsdag 29. mai
DUGNAD PÅ FOGDEHYTTA, 
GJØVIK
Vi skal vaske rundt, beise krakker og hogge ved 
på den ubetjente hytta vår i Bymarka – kan du 
delta på noe av dette, så møt opp!
Kontaktperson: Arne Wiken, tlf. 977 35 778
Oppmøte: Fogdehytta kl. 18.00

Onsdag 30. mai
OHOVDE I VEST-TORPA, N. LAND
Denne lyse forsommerdagen skal vi på Vest-Tor-
pas nest høyeste topp, som sies å være Nord-Eu-
ropas høyeste med skog, 937 moh. Turen går på 
skogsbilveg og god sti opp til toppen (ca. 4,5 km). 
På toppen blir det pause med utsikt. Vi går den 
samme vegen tilbake.
Turledere: Odvar Lundhaug, tlf. 900 96 082, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.30 eller Joker‘n i 
Vest-Torpa (Vest-torprunden 228) kl. 10.00 
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Flatbrehytta med utsikt til Fjærland                                                                                     Foto: Trond Gaarder

Torsdag 31. mai
KORPERUDDALEN, 
LUNNASETER OG 
ROGNLIHAUGEN, V. TOTEN
Vi organiserer skyss fra Skjellerudbommen til 
Korperudhytta, hvor vi starter rusleturen. Først 
går vi en halv time i tett granskog, men så vider 
landskapet seg ut fram til Lunnaseter (rast med 

utsikt) og videre til Rognlihaughytta (ny rast og 
enda bedre utsikt) og ned til Korperudvegen og 
bilene. Turen tar ca. 2 t + pauser.
Turledere: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 16 706, og 
Birgit Lund, tlf. 416 58 551
Oppmøte: Skjellerudbommen kl. 18.00. Kjør fv. 
114 Raufoss–Fall, og ta av ved Gotterud mot 
Skjellerud. Samkjøring til Korperudhytta (bomav-
gift kr 40,-).
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JUNI
Søndag 3. juni
JOSTIGEN–BESSEGGEN–
VESLEFJELLET, VÅGÅ
Turen starter ved Gjendesheim, og etter vel en ti-
mes vandring tar vi opp Jostigen mot Besseggen. 
Her er mange fi ne plasser å raste og fotografere 
på. Etter ca. 2 t kommer vi inn på turstien fra Me-
murubu og følger denne tilbake til Gjendesheim. 
Vi regner med at turen tar 6–7 t i alt med pauser.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Gjendesheim, øvre parkering, kl. 9.00

Søndag 3. juni
MINNESMERKET OG SKRIVER-
HAUGEN, S. LAND
Vi går skiløypa fra Trolldalen til Minnesmer-
ket på Vardalsåsen og deretter over til Søndre 
Blækjetjern og opp til Skriverhaugen (rast) og 
ned til Trolldalen. Turen vil ta ca. 3,5 t.

Ved Gjendesheim                                                                                                        Foto: Tom Halvorsrud

Turleder: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 16 706
Oppmøte: Ved krysset mellom fv. 114 og Tysker-
vegen kl. 10.30 for samkjøring til Trolldalen (bom-
avgift kr 40,-)

Mandag 4. juni
TOTENS FØRSTE 
HANDELSVEG, REINS-
VOLL–SØRGEN, V. TOTEN
Vi starter fra Reinsvolldammen og går til Sørgen 
langs den gamle handelsvegen fra 1760 sammen 
med den lokalkjente Trygve Iversen, som driver 
Innlandet Aktivitet & Hestesenter Toten. Han har 
mye historie å fortelle oss! Ved hestesenteret er 
det en lavvo der vi kan sitte rundt bålet og kose 
oss med kaffe og niste. Turen tar 3 t + pause. 
Turledere: Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612, og 
Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460
Oppmøte: Reinsvolldammen kl. 10.00
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Tirsdag 5. juni
STEFFENSRUD-
RUNDEN MED «NOGO 
ATTÅT», V. TOTEN
Vi starter med å gå en skogsti fra fv. 82 til Stef-
fensrud-runden. Vi går denne fi ne runden og 
returnerer på stien gjennom skogen. Steffens-
rud-runden er en lett, gangbar grusvei, og stien 
er en brukbar skogsti. Turen tar ca. 3,5 t.
Turledere: Odd Gulbrandsen, tlf. 412 43 192, og 
Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460
Oppmøte: Bunnpris, Sagvoldv. 3 (ved Raufoss 
stasjon) kl. 10.30 for samkjøring eller ved fv. 82 
kl. 11.00 (kjør til Reinsvoll, ta Nils Juls gate til fv. 
82 (Borgen/Kyseth), ta til høyre og kjør ca. 1 km, 
til bunnen av dalen)

Rundtur i Søndre Land                                                                                            Foto: Lillian Rønningen

Onsdag 6. juni
RUNDTUR VED GRANUM GÅRD I 
FLUBERG, S. LAND
Vi kjører samlet til Granum gård der gåturen 
starter. Der går vi en runde på ca. 2 t, bl.a. på 
den gamle ridevegen, før vi avslutter turen på 
Granum, der det er mulighet til å kjøpe kaffe og 
sveler. Etterpå får vi omvisning på gården, som 
tidligere var lensmannsgård, skysstasjon og 
landhandel, og som ble drevet som pensjonat fra 
1930 til 1975. Stedet er spesielt kjent for storslått 
utsikt over Randsfjorden.
Turledere: Unni Skaugrud, tlf. 951 56 434, og Liv 
Hellerud Sløttet, tlf. 915 91 820
Oppmøte: Circle K Hov kl. 17.45 eller ved Gra-
num gård, Granumsvegen 6, kl. 18.00
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Torsdag 7. juni
SYKKELTUR I SNERTINGDALEN, 
GJØVIK
Runden går på grusveg og asfalt om Svearo-
vegen, Sangsætervegen, Sprengbekkvegen og 
Liheim før retur langs Snertingdalsvegen til buss-
garasjen. Ruta er ca. 25 km lang og relativt lett, 
med noen litt krevende partier. Turen vil ta 3–4 t 
med pauser.
Turledere: Inger Karin Lønnum, tlf. 482 99 346, 
og Else Bjørnson, tlf. 984 88 545
Oppmøte: Nykirke, Snertingdalsvegen 2098, kl. 
18.00

Torsdag 7. juni
KVELDSTUR PÅ 
TREVATN, S. LAND
Vi går til utsiktspunktet Sæterhaugen og herfra 
til Eftashaugen. Deretter tar vi en annen sti tilba-
ke til parkeringsplassen. Stort sett fi ne stier med 
noen bratte kneiker. Turen tar ca. 2 t + pauser.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 734, og Sids-
el Hammerstad, tlf. 911 59 577
Oppmøte: Parkeringsplassen mellom Landheim 
og Lønnfi sket kl. 18.00 (kjør fv. 114 til parkerings-

Midnattssol på Senja                                                                                                     Foto: Gunnar Westby

plassen 18 km fra Raufoss, på sida mot Trevatna, 
ved bommen på Bysvegen)

Lørdag 9. juni
SKJEPPSJØEN RUNDT, 
TOTENÅSEN, Ø. TOTEN
Vi starter ved de nedre husa på Torsætra og tar 
inn på den delvis blåmerkete «Jens Hansens 
sti», som etter hvert stiger ganske bratt opp mot 
Torsæterkampen og Rausteinshytta, hvor vi tar 
en liten avstikker opp på Totens høgeste punkt, 
841 moh., før vi fortsetter forbi Rausteinshytta og 
videre nordover mot Holokampen med fantastisk 
utsikt over Totenbygdene og Mjøsa. Så kommer 
en bratt nedstigning og kryssing av Torsæterve-
gen før Bygdeborgen og Borgenkampen, 765 
moh. Fra Fiskelausen følger vi Totenåsstien tilba-
ke til Torsætra. Her kan vi avslutte vandringen på 
kafeen. Turen vil nok vare 6–7 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, Christina 
Buri, tlf. 480 58 862, og Tom Halvorsrud, tlf. 480 
62 771
Oppmøte: Torsætra kl. 9.00
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Lørdag 9.–søndag 10. juni
GRUNNLEGGENDE 
TURLEDERKURS
Har du vært mye på tur og ønsker å ta med an-
dre ut? Fungerer du godt i ei gruppe med ulike 
mennesker og kan ta beslutninger på vegne av 
andre? Har du lyst til å være turleder på DNTs 
fellesturer? Da er turlederkurset vårt noe for deg!
DNT Gjøvik og Omegn ønsker nemlig at så man-
ge som mulig av nåværende og framtidige tur-
ledere gjennomfører DNTs turlederutdanning. Vi 
inviterer derfor til grunnleggende turlederkurs (15 
t fordelt på to dager) om turlederrollen, turplan-
legging, bruk av kart og kompass, førstehjelp, 
bekledning, utstyr, mat og drikke på tur, turglede 
og motivasjon av deltakere.
  Man må være medlem av DNT for å delta på 
kurset og ha gjennomført DNTs ambassadørkurs 
på forhånd (se 5. februar). Medlemmer i DNT 
Gjøvik og Omegn som gjennomfører kurset, for-
plikter seg til å arrangere minst én tur for turlaget 
i 2019. Bli med på å spre turglede!
Kursholdere: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17 
178; e-post: ingemari@kentaur.no, og Svein 
Skoglund
Påmelding: Så snart som mulig og senest 15. 
mai til Ingemari Jürgensen
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 10.00. Her er det fi nt å gå tur og 
mulig å overnatte (hytta er ubetjent).
Pris: Kurset er gratis for medlemmer i DNT Gjø-
vik og Omegn. Medlemmer i andre foreninger 
betaler kr 1 000,-

Søndag 10. juni
TUR OG GRILLING I 
ØVERBYSKOGEN, GJØVIK
Vi går fra Øverby, enten en 3 km-løype i lett ter-
reng eller en 5 km-løype om Byhaugen. Etterpå 
griller vi medbrakt mat (ta også med vedkubbe til 
bålet) på lekeplassen i skogen.
Turledere: Ariana Balsam, tlf. 476 77 880, og 
Anne Lise Dvergedal, tlf. 995 97 924
Oppmøte: Innerst på den store parkeringsplas-
sen på Øverby kl. 11.00

Søndag 10. juni
PILEGRIMSLEDEN FRA EINA TIL 
KOLBU, Ø. TOTEN
Vi går fra Teiterud på Eina til Kolbu kirke. Turen er 
ca. 15 km og tar 4,5 t + pauser.

Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 734, og Gaute 
Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Påmelding: Innen 8. juni (pga. biltransport)
Oppmøte: Bunnpris, Sagvoldvegen 3 (ved 
Raufoss stasjon) kl. 10.00 eller ved Teiterud sag, 
Einavegen 1942, kl. 10.45

Søndag 10. juni
I JOSEF ELVEBAKKENS 
FOTSPOR PÅ ØSTSINNIÅSEN, 
N. LAND
Vi følger den gamle seterstien som folk og dyr 
brukte til setra si på Østsinniåsen. Den er ryd-
det og merket fra Skihytta, forbi Måsjøhøgda og 
Bergsetervatnet til Gardsetra. Vi ser på steder 
der eneboeren Josef Elvebakken oppholdt seg. 
Turen tar ca. 5–6 t + pauser.
Turleder: Tore Røbergshagen, tlf. 481 01 357
Oppmøte: Østsinni kirke, Østsinnilinna 217 (fv. 
162), kl. 10.00

Onsdag 13. juni
STENBERG–ERIKSRUD-
TJERNET, V. TOTEN
Vi bruker sommerkvelden til å gå fra Stenberg 
museum til Eriksrudtjernet, der det er fi nt å sitte 
ved vannkanten og kose seg.
Turledere: Rannei Lyftingsmo, tlf. 976 13 395, og 
Aagot Sveen, tlf. 938 32 463
Oppmøte: Stenberg museum, Sillongenvegen 
230, Bøverbru, kl. 18.00

Torsdag 14. juni
ASKVIKSETRA PÅ VESTÅSEN, 
S. LAND
Vi kjører til Hemsetra. Herfra ligger 5 km vand-
ring på nyrestaurerte stier og seterveger i vari-
ert skogsterreng foran oss. Stiene er ryddet av 
Ringelia Idrettslag og Hele Vestsida, og etter ca. 
2 km kommer vi til en koselig gapahuk som kan 
være et passelig mål for de minste denne kvel-
den. Vi har med lommekjent guide.
Turledere: Odd Nydal, tlf. 971 48 280, og Kari 
Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 17.30 eller ved 
Brakar gård langs fv. 245, hvor vegen til Hemse-
tra tar av og er skiltet



31Turprogram 2018 – www.dnt.no/gjovik

Tårnet ved Molstadbrenna                                                                                               Foto: Torgeir Seim



Årets blinkskudd 2017                                                                                                                                              

Jølstervannet - blikk st



                                                                                                                                               Foto: Fredrik Langballe

tille i mai
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Med isøks i Nigardsbreen                                                                                                      Foto: Trond Gaarder
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Fredag 15.–
søndag 17. juni
BREREDNING OG 
TOPPTUR TIL SPITERSTULEN,
LOM
Vi kjører privatbiler til Spiterstulen og går ca. 2 
km mot Svelnosbreen, hvor vi fi nner en passen-
de teltplass. Lørdag tar vi topptur til for eksempel 
Ymelstind. Søndag står kameratredning fra snø-
dekt bresprekk på programmet. Dagen legges 
opp slik at forkunnskaper ikke er påkrevd, men 
en bør ha noe erfaring med taubruk. Alle må ha 
isøks, sittesele, slynger, snøanker, isskruer, kara-
biner og stegjern (kan lånes av turlaget). Dagene 
kan bli byttet om, avhengig av været. Er det for 
dårlig vær for topptur, kan vi gå to dager i Svel-
nosbreen med Eventyrisen. Deltakerne betaler 
selv for opphold og mat på hytta.
Turleder: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785
Påmelding: Innen 4. juni
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Plantasjen, 
Huntonstranda, Gjøvik, kl. 16.00

Søndag 17. juni
VEALØYSA, N. LAND
Vi kjører opp Leppdalen forbi Nordgardene og 
parkerer ved den gamle skolen Fjeldheim. Derfra 
går vi oppover langs en gammel ferdselsveg forbi 
de nedlagte Stuvegardene og opp en godt mer-
ket sti via Skardtjern og til det vakre utsiktspunk-
tet Vealøysa, som er dagens turmål, 900 moh. Vi 
bruker ca. 1,5 t hver veg.
Turledere: Ingrid Haug, tlf. 977 55 050, og Erland 
Øversveen, tlf. 976 87 575
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 11.00 eller Fjeld-
heim skole kl. 11.30

Søndag 17. juni
STILLVATNDALEN–
FLØITA–BRENNBERGET, 
Ø. TOTEN
Vi fyller opp bilene ved Torsætra og samkjører 
langs Hersjøvegen og til venstre opp Stillvatnda-
len (liten parkeringsplass). Turen går forbi Fløita 
og opp på Brennberget med nydelig utsikt i alle 
retninger. Etter en god kafferast går vi videre til 
Steinborgen og forbi Gåstjern tilbake til Fløita. 
Turen går i variert terreng over myrer og i idylliske 
fjellkløfter og er ca. 8 km lang og ikke veldig bratt. 
I Stillvatndalen er det nesten litt trolsk stemning. 
Turen tar ca. 3 t + pauser. 
Turledere: Wenche Skinstad, tlf. 905 20 327, og 

Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Oppmøte: Torsætra kl. 10.00 eller i Stillvatndalen

Onsdag 20. juni
RUSLETUR TIL SNUEN, 
LANGSUA NASJONALPARK
Vi rusler rolig fra Oppsjøen innover setervegen til 
Rokvamsætera og videre på sti opp til Snuen, 1 
179 moh. (noen bratte og våte partier på slutten). 
På toppen tar vi ei lang, god pause der vi nyter 
nista vår til fl ott 360 graders utsikt bl.a. mot Ron-
dane og Jotunheimen – og Synnfjellet like ved. 
Turen tar ca. 4,5 t og er 7,5 km lang.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.00 for samkjøring

Torsdag 21. juni
RIDEVEGEN–GAMLE 
GJØVIKVEG, S. LAND
Vi starter ved østre enden av Landåsvatnet og 
går Trettsvevegen, ridevegen og gamle Gjø-
vikveg videre til Granum gård øverst i Fluberg. 
Hele turen er på 9 km. Dette er en del av en 
rundtur på i alt 25 km. Den går på sti i vekslende 
landskap med granskog, myrer, kulturlandskap, 
gårdstun og fl otte utsiktspunkt. Den tar ca. 3 t 
+ pause (www.gjovik.com/opplevelser/rideve-
gen-i-sondre-land-p1646533).
Turledere: Mari Lundby, tlf. 970 19 495, og Lise 
Lundby, tlf. 466 16 148
Påmelding: Innen 20. juni til Mari Lundby (pga. 
samkjøring for å parkere der turen slutter)
Oppmøte: Avkjøringa til østre enden av Land-
åsvatnet (nærmest Gjøvik) i Landåsbygda kl. 
17.30

Fredag 22. juni–søndag 24. juni
LANGSUA, GAUSDALS HØYESTE
Vi kjører til Revsjøen fredag og parkerer der. 
Så går vi inn på en god sti til den selvbetjente 
DNT-hytta Storkvelvbu for å overnatte. Lørdag 
fortsetter vi over Langsua, det høyeste punktet 
i Gausdal, og videre over Søre Langsua før vi 
kommer tilbake til Storkvelvbu. Søndag går turen 
tilbake til Revsjøen med fl ere muligheter ut fra in-
teresse og form. Turen lørdag blir på ca. 16 km 
og vil ta ca. 7–8 t med pauser. Fra Revsjøen til 
Storkvelvbu er det ca. 8 km.
Turleder: Anders Nygaard Mathiesen, tlf. 474 15 649
Påmelding: Innen 15. juni
Oppmøte: Etter avtale med turlederen om felles 
transport
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Søndag 24. juni
ROTARYSTIEN PÅ NORDSINNI
VESTÅS, N. LAND
Vi kjører på Kistefoss vegnett via bom fra Kvern-
dalskroken (avgift kr 100,-) til «Carl Berners 
plass». Vi parkerer de fl este bilene der, og fyller 
opp det antall biler som trengs for å bringe alle 
til startpunktet for turen ved Skålvatnet. Ganske 
snart passerer vi verdens mest idylliske seter-
grend i Våvelsdalen. Vi følger sti mot Blautmyr-
putten og over noen høydedrag med tørr sti og 
fi n utsikt. Her kan vi ta en avstikker til Bjørkelia. 
Dagens mål er Kråkhugusætra, og dit er det totalt 
4 km.
Turledere: Grete Stensvold, tlf. 909 41 293, og 
Jan Kolbjørnshus, tlf. 906 53 217
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 10.00 for samkjøring

Mandag 25.–
torsdag 28. juni
FRILUFTSSKOLE PÅ 
DNT OSBAKKEN, GJØVIK
Vi inviterer til friluftsskole for 10–13-åringer 
for å drive med friluftsaktiviteter og ha det gøy 
sammen: Vi skal blant annet slå leir, få fyr på bå-
let, være ute på tur og gjennomgå enkel bruk av 
kart og kompass. Vi har også tilgjengelige kano-
er.
Påmelding: Så snart som mulig (begrenset antall 
deltagere). Påmeldingsskjema på hjemmesida, 
dnt.no.gjovik.
Kontakt: gjovik@dnt.no, tlf. 959 72 850
Oppmøte: På parkeringsplassen på DNT Osbak-
ken, Skumsjøvegen 590, Hunndalen, hver mor-
gen kl. 9.00 (henting kl. 16.00). Vi overnatter fra 
onsdag til torsdag.
Pris: Kr 700,- per barn inkludert aktiviteter og en 
overnatting. Det er krav om medlemskap i Barnas 
turlag (kr 130,- årlig) for å kunne delta. 

Onsdag 27. juni
TOPPTUR I GJØVIK
Vi går stien opp til Hovdetoppen, der det er fl ott 
utsikt over Gjøvik. Vi hører litt historie om byen og 
Hovdetoppen spesielt. Så tar vi vegen ned igjen 
og passerer en av byens turistattraksjoner, Hov-
detjernet (med mulighet for et avkjølende bad), 
tennisbanene og vandrerhjemmet Hovdetun. 
Vi avslutter i Bassengparken, en lite brukt perle 
med ridesenter. Turen tar rundt 2 t med innlagte 
kaffepauser.
Turledere: Gunnor Andersen, tlf. 996 41 134, og 
Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612
Oppmøte: Gjøvik Tennishall, Mathias Topps veg 
5, kl. 18.00

Onsdag 27. juni–søndag 1. juli
JENTETUR TIL HYLLESTAD, 
YTTERST I SOGNEFJORDEN
Vi gjentar turen fra 2017 og ønsker velkommen til 
overnatting i privat hytte i vannkanten. Vi spleiser 
på mat og tar turer i området etter vær og føre. 
Hovedmålet er Lihesten og Gygrekjeften.
Turledere: Eva Karstad, tlf. 489 96 346, og Elin 
Aamodt, tlf. 415 64 596; e-post: eaamodtr@
gmail.com
Påmelding: Innen 1. april (maks 12 deltakere). 
Påmeldingen bekreftes når hytteleien (kr 1 000,- 
per deltaker) er betalt.Glad gutt på tur i Synnfjellet   Foto: Idun Haavelsrud



37Turprogram 2018 – www.dnt.no/gjovik

Oppmøte: Vi avtaler felleskjøring etter påmel-
ding og treffes i Hyllestad onsdag ettermiddag (7 
t kjøring fra Gjøvik)

Fredag 29. juni–søndag 1. juli
TOPPTURER FRA RONDVASSBU, 
SEL
Vi arrangerer tur i samarbeid med DNT Lilleham-
mer. Vi tar båten på Rondvatnet lørdag morgen 
og går så over Høgronden, Midtronden og Di-
gerronden før retur med båten til Rondvassbu. 
Søndag går vi Veslesmeden og Smedeggen til 
Storsmeden før vi går ut til Trolltinden og tilbake 
til Rondvassbu. Begge dagene har lange dags-
marsjer på ca. 20 km og ca. 1 700 høydemeter, 
så deltakerne må være i god fysisk form. Sme-
deggen og Trolltinden byr på enkel klyving, med 
innslag av løse forhold. Turene tar ca. 10 t hver 
dag med pauser. Samkjøring til Lillehammer og 
andre detaljer avtales med DNT Lillehammer ved 
turlederne ved påmelding. Deltakerne betaler 
selv for opphold og mat på hytta.

Turledere: Anders Nygaard Mathisen, tlf. 474 15 
649, og Fred Anton Mykland, tlf. 958 12 549
Påmelding: Innen 15. juni til turlederne (maks ti 
deltakere)
Oppmøte: Circle K Lillehammer fredag kl. 18.00

Lørdag 30. juni
LANGS GAMMEL SETERSTI 
PÅ NORDSINNI ØSTÅS, N. LAND
Vi fyller opp nødvendig antall biler for transport til 
Hognsetra i Vest-Torpa (bomvegspleis: kr 60,-). 
Turen ender på Leikarvold, så resten av bilene er 
gode å fi nne her etter turen. Hognsetra er ei trive-
lig klynge av fl ere setrer hvor vandringen sørover 
åsen fram til Dæhlibygda starter. Turen vil ta 5–6 
t med små og store pauser i variert og vennlig 
åsterreng hvor vi legger opp til passende etapper 
med fi ne rasteplasser.
Turleder: Tor Arne Vinjarengen, tlf. 957 39 938
Oppmøte: Leikarvold idrettsplass, Dæhlilinna 
148, Dokka, kl. 9.00

Start på Dronningstien, Syd-Senja                                                                          Foto: Fredrik Langballe
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Utsikt fra Hovdetoppen                                                                                            Foto: Fredrik Langballe
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Geiter på Spåtindtoppen                                                                                            Foto: Idun Haavelsrud

JULI
Søndag 1. juli
RUNDTUR PÅ VARDALSÅSEN
Vi går Skytebanen–Eikvelta–Johans plass–Kol-
bergsetra og ned til Skytebanen. Turen tar 4,5 t 
+ pause.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Skytebanen på Raufoss kl. 10.00

Mandag 16. juli–torsdag 2. august
TRE TURER LANGS MASSIVRUTA 
FRA SØR TIL NORD – 
HARDANGERVIDDA OG 
SKARV- OG BREHEIMEN
Det er mulig å være med på én, to eller tre turer 
fra Haukeliseter til Sota sæter langs DNTs MAS-
SIV-rute (se beskrivelse for den enkelte turen 
under). For alle de tre turene gjelder at start- og 
sluttsteder kan nås med kollektivtransport og at 
deltakerne selv er ansvarlig for å komme seg til 
og fra disse stedene. Deltakerne betaler selv for 
opphold og mat på hyttene.
Påmelding: Innen 8. juli til Ingemari Jürgensen, 
tlf. 997 17 178; e-post: ingemari@kentaur.no 
Deltakerne bekrefter påmeldingen ved å innbeta-
le et depositum på kr 500,- som blir tilbakebetalt 
ved oppmøte.

Tur 1: Mandag 16.–fredag 20. juli
STILLE VANDRING PÅ 
HARDANGERVIDDA
Vi møtes på Haukeliseter søndag og starter turen 
mandag morgen. Vi går til Finse, nord på Har-
dangervidda. Ruta går innom Hellevassbu, Litlos, 
Sandhaug og Kjeldebu (betjente og selvbetjen-
te hytter). Vi følger merkede ruter og vandrer i 
stillhet mellom hyttene. Om kvelden åpner vi for 
gode samtaler, og på de selvbetjente hyttene la-
ger vi felles middag. Dagsetappene er på 5–9 t + 
pauser. Maks 12 deltakere. Det er mulig å reise 
hjem på fredag eller overnatte til lørdag på Fin-
sehytta og bruke lørdagen til hjemreise, dagstur 
eller hviledag.
Turledere: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17 178; 

I tåke mot Nylsfjellet                    Foto: Torgeir Seim
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Nå går det bare  én vei! Bladet i Molladalen                                                                  Foto: Aud Villanger
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e-post: ingemari@kentaur.no og Lise Lundby, tlf. 
466 16 148
Oppmøte: Haukeliseter etter avtale med turle-
derne
Påmelding: Innen 8. juli til Ingemari Jürgensen

Tur 2: Søndag 22.–fredag 27. juli
SKARVHEIMEN
Vi starter på Finse i 12-tida søndag slik at de som 
ikke var med på turen 16.–20. juli, kan komme 
med dagens første tog fra Oslo. Vi vandrer nå 
videre nordover og følger ruta som går innom 
Geiterygghytta, Iungsdalshytta, Bjordalsbu, Sule-
bu og Sletningsbu fram til Fondsbu (betjente og 
selvbetjente hytter). Vi får dagsetapper på 5–10 
t + pauser. Maks ti deltakere. Det er mulig å rei-
se hjem på fredag eller overnatte til lørdag på 
Fondsbu og bruke lørdagen til hjemreise, topptur 
eller hviledag.

Turledere: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17 178; 
e-post: ingemari@kentaur.no, og Eli Linnerud
Oppmøte: Finsehytta etter avtale med turlederne
Påmelding: Innen 8. juli til Ingemari Jürgensen

Tur 3: Søndag 29. juli–
torsdag 2. august
BREHEIMEN
Fra Fondsbu går ruta videre nordvest til Skoga-
dalsbøen, opp til Fanaråken og over breen (med 
brefører) til Sognefjellshytta og derfra om Nørd-
stedalseter til Sota sæter (betjente hytter). Her 
avsluttes turen. Maks 12 deltakere.
Turledere: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17 178; 
e-post: ingemari@kentaur.no, og Peter Nagt-
zaam
Oppmøte: Fondsbu etter avtale med turlederne
Påmelding: Innen 8. juli til Ingemari Jürgensen

Fottur med innlagt sykling, Senja                                                                               Foto: Kari S. Fjeldstad
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Onsdag 25. juli–søndag 29. juli
HARDANGERVIDDA MED 
INDUSTRIHISTORIE, SPEL OG 
GAUSTATOPPEN
Første dagen reiser vi til Rjukan med sykler på 
biltaket. Før vi overnatter på Rjukan fjellstue be-
søker vi industriarbeidermuseet og Vemork kafé 
og ser Marispelet i friluft ved Rjukanfossen. Tors-
dag tar vi med syklene på Krossobanen og starter 
turen ved Gvepseborg. Herfra er det ca. 30 km 
inn til Kalhovd turisthytte på grusveger i lett ku-
pert terreng (ca. 5 t). Fredag sykler vi til Synken 
(8 km) og tar båten over Mårvatn til Mårbu. Til-
bake går vi 10 km langs vannet til Synken og sy-
kler tilbake til Kalhovd. Lørdag sykler vi gjennom 
de vakre områdene Breiset og Gausetdalen (30 
km) før vi fortsetter til Mæl på asfalt (25 km) og 
deretter til Rjukan (15 km), der vi igjen overnatter 
på Rjukan fjellstue. Hvis været gir oss utsikt, står 
Gaustatoppen for tur på søndag (ca. 5 t).
Turledere: Fredrik Langballe, tlf. 900 11 501, og 
Mona Løkser, tlf. 913 43 114; e-post mona.lok-
ser@gmail.com
Oppmøte: Etter avtale med turlederne
Påmelding: Innen 9. juli (maks 14 deltakere) til 
Mona Løkser

På vei mot Nylsfjellet                                                                                                      Foto: Torgeir Seim

Søndag 29. juli
TUR I SYNNFJELLET, N. LAND
Vi starter turen ved Svinning bru, går opp til Svin-
ningsætra og følger stien videre derfra til fjells 
opp gjennom Vakkerdalen. Vegen videre avhen-
ger av været. Vi kan gå til Svartkampen og få 
en rundtur ved å følge Helselagets sti tilbake til 
bilene (ca. 3–4 t), men kanskje frister det mer å 
gå innover fjellet og opp på Olavskampen eller 
Høgkampen og få en lengre tur (6–7 t)? 
Turledere: Grete Stensvold, tlf. 909 41 293, 
Hans Lysen, tlf. 986 35 334, og Jan Kolbjørns-
hus, tlf. 906 53 217
Oppmøte: Svinning bru langs Synnfjellvegen (fv. 
196), knappe 3 km forbi Synnfjellporten Kafé, kl. 
10.00

Mandag 30. juli–fredag 3. august
RUNDTUR I LANGSUA
Vi starter fra Liomseter og går runden om Haldor-
bu, Skriurusten, Storhøliseter og Storkvelvbu og 
tilbake til Liomseter. Alle hyttene er selvbetjente.
Turledere: Aagot Sveen, tlf. 938 32 463, og Gau-
te Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Påmelding: Innen 1. juli (maks åtte deltakere)
Oppmøte: Torvet ved Raufoss kirke kl. 9.00 for 
samkjøring eller direkte på Liomseter kl. 11.00
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AUGUST
Lørdag 4. august
MESNAELVA, LILLEHAMMER
Vi møtes om morgenen for å avgjøre om vi skal ta 
buss nr. 151 fra Gjøvik eller kjøre bil til Lilleham-
mer. Dersom vi bruker bil, parkerer vi på Strand-
torget for å få med oss hele Mesnaelva på turen. 
Vi går langs elva og ser på kulturminner og fosse-
fall før vi fortsetter opp Birkebeinerløypa og kom-
mer fram til DNT-hytta Krokbua. Vi går samme 
vegen tilbake. Det er muligheter for bærsanking 
og i tillegg gode bademuligheter. Turen er ca. 10 
km lang og tar ca. 3 t + pauser.
Turleder: Vagn Makholm, tlf. 979 06 667
Oppmøte: Turen starter fra Lillehammer skyss-
stasjon kl. 10.15. Deltakere fra Gjøvik og Toten 
kan møtes på Circle K Mjøsstranda, kl. 9.00 for å 
avtale om vi skal ta buss nr. 151 fra Gjøvik skyss-
stasjon kl. 9.15 til Lillehammer skysstasjon eller 
kjøre bil sammen til Strandtorget og gå kultursti-
en derfra opp langs elva til skysstasjonen. 

Sykling på Gjøviks fi re topper                                                                                  Foto: Fredrik Langballe

Søndag 5. august
SYKKELTUR PÅ ØYERFJELLET, 
ØYER
Vi sykler fra Pellestova mot Hornsjø og tilbake 
til Pellestova, en rundtur på grusveger på ca. 25 
km. 
Turleder: Geir Vang, tlf. 977 35 259; e-post: geir-
hv@online.no
Påmelding: Innen 1. august
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 9.00

Søndag 12. august
ORIENTERING OG 
BÅLKOS, DOKKA, N. LAND
I dag blir det enkel orientering for barn i skogen 
ovenfor Dokka. Ungene er stifi nnere og fi nner 
poster ved hjelp av enkle kart som deles ut. Vi 
rusler et kort stykke langs lysløypa til ballsletta, 
hvor vi lager bål og kan varme nista vår.
Turleder: Robert Steigedal, tlf. 482 45 345
Oppmøte: Klubbhuset ved fotball- og skistadion i 
Øvre Smebyveg på Dokka kl. 11.00
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Søndag 12. august
TROLLDALEN OG KOLBERG-
SETRA, VARDALSÅSEN
Vi går skiløypa fra Trolldalen i S. Land forbi gapa-
huken til Søndre Blækjetjern og videre langs 
myra til Minnesmerket og deretter langs store 
mengder blå-, tytte- og moltebær forbi Slettum-
setra til Kolbergsetra, der vi raster. Så tar vi Jo-
tunheimstien sørover fram til skiløypa før dagens 
lengste enkeltstrekning i variert terreng opp til 
Søndre Blækjetjern og gjennom den litt mystiske 
og mørke Trolldalen til parkeringsplassen. Turen 
tar ca. 4 t med pauser.
Turleder: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 16 706
Oppmøte: Ved krysset mellom fv. 114 og Tysker-
vegen (bomavgift kr 40,-) kl. 10.30 for organise-
ring av samkjøring til Trolldalen

Mandag 13.–
torsdag 16. august
FRILUFTSSKOLE PÅ 
DNT OSBAKKEN, GJØVIK
Vi inviterer til friluftsskole for 10–13-åringer 
for å drive med friluftsaktiviteter og ha det gøy 
sammen: Vi skal blant annet slå leir, få fyr på bå-
let, være ute på tur og gjennomgå enkel bruk av 
kart og kompass. Vi har også tilgjengelige kano-
er.

Høstferiemoro                                                                                                                    Foto: Elin Enger

Påmelding: Så snart som mulig (begrenset antall 
deltagere). Påmeldingsskjema på hjemmesida, 
dnt.no.gjovik.
Kontakt: gjovik@dnt.no, tlf. 959 72 850
Oppmøte: På parkeringsplassen på DNT Osbak-
ken, Skumsjøvegen 590, Hunndalen, hver mor-
gen kl. 9.00 (henting kl. 16.00). Vi overnatter fra 
onsdag til torsdag.
Pris: Kr 700,- per barn inkludert aktiviteter og en 
overnatting. Det er krav om medlemskap i Barnas 
turlag (kr 130,- årlig) for å kunne delta. 

Onsdag 15. august
VESLE SKJELLINGSHOVDE, 
VESTÅSEN, S. LAND 
Vesle Skjellingshovde er med sine 860 moh. den 
høyeste toppen i Skjellingshovde naturreservat, 
og danner grensepunktet mellom kommunene 
Søndre Land, Nordre Land og Sør-Aurdal. Vi kjø-
rer inn på åsen fra bomvegen ved Fluberg bru og 
starter vandringen fra Buvatnet. Turlederen har 
nøkkel til bommen slik at vandringen på grusve-
ger ikke blir for lang. Ingen sti til toppen.
Turleder: Lars Grøholt, tlf. 901 81 465
Oppmøte: Ved krysset på vestsida av Fluberg 
bru (fv. 245) kl. 18.00 (ved hjortefarmen)
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Fredag 17.–søndag 19. august
KNUTSHOLSTINDER OG NÅLER, 
VÅGÅ
Vi tar siste båten inn til Gjendebu fredag, eller vi 
venter til første båten lørdag morgen (etter avtale 
med deltakerne). Vi overnatter på Gjendebu, og 
lørdag går vi inn Svartdalen og opp i skaret mel-
lom Store og Vesle Knutsholstind. Vi starter med 
Vesle Knutsholstind og avslutter overgangen 
med å klatre Søre Nål. Noe taubruk må påreg-
nes på overgangen ellers også. Vi runder så ut i 
Svartdalen og går til Gjendebu igjen. Deltakerne 
betaler selv for opphold og mat på hytta. Turen vil 
ta minst 12 t. Vi avtaler med deltakerne hva slags 
utstyr som trengs på turen.
Turledere: Arne Wiken, tlf. 977 35 778, og Odd A. 
Madsstuen, tlf. 926 87 985
Påmelding: Innen 7. august til turlederne
Oppmøte: Avtales med deltakerne

Søndre nål Knutsholstind                                                                                           Foto: Gunnar Westby

Høst i skogen                         Foto: Idun Haavelsrud
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Søndag 19. august
HOLMVASSDAMMEN PÅ 
VESTÅSEN, N. LAND
Dette er en idyllisk tur for hele familien i åpent 
skogsterreng, 3,3 km hver veg. Vi går samme 
veg tilbake. Turlederne forteller historien om sag-
bruksaktiviteten som vi ser restene av, langt inne 
på åsen.
Turledere: Grete Stensvold, tlf. 909 41 293, Jan 
Kolbjørnshus, tlf. 906 53 217, og Hans Lysen, tlf. 
986 35 334 
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 10.00 for felles kjø-
ring på bomveg (automatisk bom med kortbeta-
ling; avgift kr 100,-) til Vestersetrene, hvor vi star-
ter vandringen

Søndag 19.–onsdag 
22. august
SMUKSJØSETER PÅ 
HØVRINGEN, SEL
I år reiser vi til Smuksjøseter med Rondane som 
nærmeste nabo. Pris kr 985,- per døgn i dobbel-
trom (kr 120,- i tillegg for enkeltrom).

Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 734, og Gau-
te Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Påmelding: Innen 1. juli
Oppmøte: Torvet ved Raufoss kirke kl. 10.00 
eller etter avtale med turlederne. Bomavgiften i 
2017: kr 40,- (betales kontant eller med Vipps).

Lørdag 25. august
GOPPOLVATNET RUNDT, ØYER
Turen starter fra demningen ved Goppolvatnet 
på Øyerfjellet. Vi går på sørsiden av vatnet, over 
Åstkyrkja, videre over oset ved Ner-Åsta og fram 
til Skjelbua, hvor det blir en god rast, og videre 
nordvestover og inn på Rondanestien ved Taute-
ren. Så fortsetter vi i samme retning et par km og 
stikker oppom Heratinden (1 171 moh.) og videre 
forbi Uksbåsen og sørover, ned til strandkanten 
og tilbake til bilene. Runden er i overkant av 20 
km og tar ca. 5,5 t + pauser. Du må være fjellvant 
og i god form. 
Turledere: Gunnar Westby, tlf. 480 55 630, og 
Anne Westby, tlf. 958 23 059
Påmelding: Innen 22. august
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 8.30

Utsikt mot Øvre Årdal                                                                                                          Foto: Geir Vang
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Tidlig krøkes                                                                                                                               Foto: Linn Westby

Lørdag 25. august
HELGØYA KLATRE-
PARK, RINGSAKER
Er du mellom 13 og 26 år, kan du nyte dagen 
sammen med DNT Ung i Helgøya Klatrepark. Et-
ter en kort opplæring i hvordan man skal sikre 
seg kan du boltre deg i løyper med ulik vanske-
grad. Det er mulig å grille medbrakt mat på var-

me griller. Se klatreparkens hjemmeside (helgoy-
aklatrepark.no) for informasjon om stedet.
Turledere: Silje Kristine Tandsæter Hagen, tlf. 
971 83 189, Peter Nagatzaam, tlf. 938 18 934, og 
Einar Nordengen, tlf. 991 06 114 
Påmelding: Innen 5. august til dntunggjovik@
hotmail.com
Oppmøte: Gjøvik Skysstasjon kl. 10.00 for felles 
bussreise
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Fornøyd og glad jente på Spåtindtoppen                                                                 
                                              Foto: Idun Haavelsrud

Lørdag 25.–søndag 26. august
HELGETUR TIL HØGEVARDE 
PÅ NOREFJELL, KRØDSHERAD
Vi kjører til Tempelseter og går en tur på 5–6 t 
over Ranten med fl ott utsikt og videre til den selv-
betjente Høgevarde turisthytte, hvor vi lager fel-
les middag og overnatter. Toppen Høgevarde kan 
tas som ettermiddagstur for dem som vil.
Søndag går vi tilbake til Tempelseter, ca. 1–2 t. 
Herfra er det kort veg til Hagan, Chr. Skredsvigs 
hjem med galleri, som vi besøker. En mulighet er 
også Lauvlia, Theodor Kittelsens hjem og galleri, 
og/eller en tur opp på Andersnatten, en karakte-
ristisk topp med ca. 300 høydemeter fra parke-
ringsplassen.
Turledere: Siri Stageboe, tlf. 971 07 167, og In-
grid Andersson, tlf. 920 17 690
Påmelding: Innen 10. august til Siri Stageboe
Oppmøte: Amfi  Raufoss kl. 8.00

Søndag 26. august
KOSEDYRENES DAG 
PÅ DNT OSBAKKEN, 
GJØVIK
Alle barn, kosedyr, foreldre, besteforeldre, familie 
og venner inviteres inn i skogen denne sønda-
gen. Kosedyrene trenger å luftes! Turbo, Barnas 
turlags blå revemaskot, gleder seg til en utedag 
der han får treffe alle kosedyrene til uteglade 
barn! Dere kan blant annet prøve minizipline til 
kosedyr, natursti for kosedyr og pinnebrødste-
king. Er det badetemperatur, tro? Vi har kanoer 
og badebrygge! Alle er velkomne. På DNT Os-
bakken er kafeen åpen med buffet. Det er fi nt å 
sykle, gå og trille barnevogn i området.
Kontakt: gjovik@dnt.no, tlf. 959 72 850
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 11.30–15.00

Tirsdag 28. august
KRIGSMINNESMERKET 
PÅ BJØRNHAUGEN, GJØVIK
Hytta på Bjørnhaugen i Snertingdal ble ferdig 
restaurert i fjor sommer, og en representant 
for Norske Reserveoffi serers Forbund, avd. 
Vestoppland, åpner hytta for oss og forteller om 
trefningen der i mars 1944 mellom motstandsfolk 
og tyske soldater. Vi kjører Nordengavegen fra 
Vardal kirke mot Snertingdal og parkerer etter 5,3 
km ved bommen i avkjøringen på venstre side 
(sving i gamlevegen). Turen går fra bommen og 
er på litt over 2 km hver veg på skogsbilveger. 
Den vil ta 2–3 t med omvisning og eftaskaffe ved 
hytta.
Turledere: Kjell Gulbrandsen, tlf. 416 16 706, og 
Arne Wiken, tlf. 977 35 778
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Vardal kirke, 
Hørstadskauvegen 1, Bybrua, kl. 17.45 for sam-
kjøring til bommen

Onsdag 29. august 
RUSLETUR SYNNFJELLET 
PÅ TVERS, N. LAND
Dette er en heldagstur (væravhengig) fra Len-
ningen til Krokhølen via Spåtindtoppen, Nordre 
Lands høyeste topp (1 414 moh.). Noen av oss 
kjører helt opp til Lenningen med fulle biler, og 
noen setter bilen igjen i Krokhølen ved Synnfjell-
avvoen slik at de kan kjøre sjåførene av de andre 
bilene opp igjen til Lenningen. Vi rusler så sakte 
oppover mot toppen og tar ei god, lang pause før 
vi setter kursen nedover mot Krokhølen via den 
vakre Strangedalen ned til bilene. Turen tar ca. 
10 t og er nesten 20 km lang.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 8.00 for samkjøring

Torsdag 30. august
SKOGSTUR I LAUSGARDA, 
S. LAND
Vi starter ved brua over Lauselva, går på sti et-
ter elva til Nerdalen og fortsetter til Skjellerud og 
Løkjehaugen, hvor vi tar kafferast og nyter utsik-
ten før vi går ned igjen til brua. Turen tar ca. 2 t 
+ pauser.
Turleder: Hans Lysen, tlf. 986 35 334
Oppmøte: Hov stasjon (der fv. 247 krysser jern-
banelinja) kl. 18.00 for samkjøring
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Bålkos ved Ormtjern ved foten av Ormtjernkampen, Gausdal Vestfjell                      Foto: Idun Haavelsrud

Torsdag 30. august
PRESTESETER–
KLOPPTJERN, V. TOTEN
Vi går Presteseter–Gjestrum–Klopptjern og tilba-

ke, med rast ved Klopptjern. Turen tar 2 t + rast.
Turledere: Aagot Sveen, tlf. 938 32 463, og Mar-
grethe Leirdal, tlf. 934 04 460
Oppmøte: Barnehagen ved Presteseter syke-
hus, Reinsvoll, kl. 18.00
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SEPTEMBER
Lørdag 1. september
SENDEHORNET–TROLLFONN-
EGGE, VANG
Vi starter ved Åtjernstølen, innenfor Fleinsendin, 
og går første timen på anleggsveg opp til Sende-
bottjernet. Derfra går vi rundt Sendenøse, inn i 
Sendebotn og begynner å klyve opp på Trollfon-
negge (vel 1 660 moh.) før vi følger en nydelig 
overgang tilbake over Store og Vesle Sendehorn-
et ned til anleggsvegen igjen. Dette er en ganske 
drøy dagstur som vil ta ca. 6 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Slettefjellbommen innerst i Beitobyg-
da for parkering og samkjøring videre kl. 9.30 
(bomavgift i 2017: kr 70,-)

Lørdag 1. september
«NATTINATUREN» PÅ 
STENBERG, V. TOTEN
Vi arrangerer «Nattinaturen» i samarbeid med 
festivalen «Friluftsliv for alle». Alle tar selv med 
telt, sovepose og det dere trenger for ei fi n natt 
ute; vi stiller med bål og teltplass.
Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: Stenberg museum, Sillongenvegen 
230, Bøverbru, i løpet av kvelden

På skrevs over Austadbottentind 
                                               Foto: Gunnar Westby

Søndag 2. september
SKJELBREIA I FÅBERG 
VESTFJELL, LILLEHAMMER
Vi starter fra Bleikesætra og går inn til Mjogsjø-
en og videre mot Sjuputtmyra. Tilbake går vi over 
Gammelhans, Myssmørhellje (1 070 moh.) og 
Prestkjerringa. Vi går i åpent fjellterreng med fl ott 
utsikt til fjellene vidt omkring.
Turledere: Elin Bergum, tlf. 906 70 181, og Tove 
Gustu, tlf. 920 88 711
Oppmøte: Ved Storlondammen, fv. 250 Torpa–
Vingrom kl. 10.00 (bomveg til Bleikesætra)

Søndag 2. september
RUNDTUR PÅ VARDALSÅSEN 
TIL LITT UKJENTE PLASSER
Vi går runden fra Gillerhaugen om Rennovertjern, 
Børstadhytta, Mjølstadhytta og Øgardsætra. Tu-
ren tar ca. 3,5 t + pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Ved oppkjøringa til Gillerhaugen kl. 
10.00. Kjør fv. 148 til Skonhovdsrampa og videre 
Vesetvegen mot Gillerhaugen.

Søndag 2. september
KOM DEG UT-DAGEN 
OVER BERGSTOPPEN, GJØVIK
Vi markerer DNTs nasjonale turdag med tur fra 
Eiktunet over Bergstoppen. Det blir natursti med 
premiering til barna. Turen passer ekstra godt for 
barn med ledsagere.
Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: Eiktunet friluftsmuseum, Øverbyve-
gen 108, kl. 1100–1400

Søndag 2. september
KOM DEG UT-DAGEN PÅ DOKKA, 
N. LAND
Vi markerer DNTs nasjonale turdag med tur langs 
Folkestien. Det blir natursti med premiering til 
barna. Turen passer ekstra godt for barn med 
ledsagere.
Kontaktpersoner: Tore Røbergshagen, tlf. 481 
01 357, og Robert Steigedal, tlf. 482 45 345
Oppmøte: Renseanlegget, Odnesvegen 82, kl. 
11.00–14.00



51Turprogram 2018 – www.dnt.no/gjovik

Kom deg ut-dagen med soppkontroll                                                                                 Foto: Elin Enger

Mandag 3. september
RUNDTUR HOV ØSTÅS, S. LAND
Vi kjører opp til Knippa, der vandringen starter. 
Ved Rønningen går vi på sti som fører oss opp til 
Helvete. Derfra tar vi en sti langs Helvetesberget 
med fi n utsikt mot Haraldsrud, før vi følger stien 
tilbake til utgangspunktet. Turen er ca. 5,5 km og 
tar 2,5–3 t med pause.
Turledere: Unni Skaugrud, tlf. 951 56 434, og 
Per Arne Aannerud, tlf. 959 49 511
Oppmøte: Circle K Hov kl. 17.30 for samkjøring

Onsdag 5. september
TUR FOR FUNKSJONSHEMMEDE, 
GJØVIK
Vi går fra Øverby Helsesportsenter og opp til 
Bergstoppen og har fruktpause på toppen før re-
tur til lavvoen ved Øverby, hvor vi griller pølser.
Turledere: Gerd Kålås og Olav Kålås, tlf. 997 76 
349; e-post: gerdk51@hotmail.com
Oppmøte: Øverby Helsesportsenter, Øverbyve-
gen 5, kl. 17.30

Onsdag 5. september
TUR I GJØVIKMARKA

Vi går Folkestien fra parkeringsplassen på Øver-
by til Fogdehytta og videre om Byhaugen til Berg-
stoppen. Her kan vi nyte den fl otte utsikten før vi 
går om Eiktunet tilbake til bilene. Turen er på 7 
km og tar ca. 3 t + pauser.
Turledere: Gunnor Andersen, tlf. 996 41 134, og 
Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612
Oppmøte: Parkeringsplassen på Øverby kl. 
10.00

Onsdag 5. september
BORGENKAMPEN, TOTENÅSEN, 
Ø. TOTEN
Turen går fra Torsætervegen via Bygdeborgen og 
Fiskelausen opp på Borgenkampen til en nydelig 
utsikt over Toten. Retur ned forbi klatrefeltet. Tu-
ren tar ca. 3 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Borgen, langs vegen til Torsætra, kl. 
17.00 (der høgspentlinja krysser vegen)
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Onsdag 5. september
FLISJUVET I 
THOMLESVEBYGDA, 
N. LAND
Vi går en enkel tur på en bortgjemt og ukjent ko-
selig liten vegstubb i Thomlesvebygda som har 
sin egen spesielle historie. Bli med og se hva 
som kunne gjøres med hakke, spett og spade og 
som imponerer også i dag! Etter et par kilometer 
kommer vi inn til Flisjuvet, hvor elvene Leppa og 
Flesa møtes i et skrekkelig juv. Her får vi høre 
historien om hvordan denne vegen ble til og om 
smågutters lekeplass her inne før vi rusler sam-
me vegen tilbake. Turen er på 6 km og tar ca. 3 t.
Turledere: Hans Arnold Lybekk, tlf. 911 76 367, 
og Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 18.00 for samkjøring 
eller Gamle Nordsinni Samvirkelag kl. 18.15

Torsdag 6. september
NATURSTI TIL SKUMSJØEN
Vi arrangerer tur i samarbeid med festivalen «Fri-
luftsliv for alle». Turen er åpen for alle, og det blir 

Høstfarger ved Vindplassen                                                                                           Foto: Torgeir Seim

enkel servering og kos ved bålet ved ankomst. 
Turen er spesielt tilrettelagt for innvandrere som 
ønsker å lære norsk; bl.a. har naturstien enkelt 
språk.
Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: Minneparken ved Raufoss kirke, Kir-
kevegen 5, kl. 10.00

Torsdag 6. september
TREVATN–ÅSBERGA, S. LAND
Fra Trevatn samfunnshus går turen på grusveg 
mot Skjelbreia. Der vegen møter Jotunheimstien, 
går vi mot Åsberga. Her tar vi en kaffekopp og 
nyter utsikten over Skjelbreia før vi følger stien 
tilbake til grusvegen og bilene. Turen er på ca. 8 
km, og vi kan beregne 2,5–3 t med kaffepause.
Turleder: Silje Kristine Tandsæther Hagen, tlf. 
971 83 189
Oppmøte: Trevatn samfunnshus, Trevassvegen 
1300, kl. 17.30
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Utsikt over Randsfjorden fra Granum gård i Søndre Land                                           Foto: Kjetil Aasheim

Fredag 7.–søndag 
9. september
TOPPTURJAKT I 
RONDANE
Dette blir en herlig utforsking av det Rondane har 
å tilby! Her fi nnes det noe for ethvert nivå, og vi 
kan fi nne både store og små utfordringer. Van-
skelighetsgraden er litt høy med lange dagsmar-
sjer i fjellterreng. Vi sover på DNTs betjente hytte 

Flerkulturelt turliv                                                                                                               Foto: Elin Enger

Rondvassbu. Deltakerne betaler selv for opphold 
og mat på hytta.
Turledere: Silje Kristine Tandsæter Hagen, tlf. 
971 83 189, Peter Nagatzaam, tlf. 938 18 934, og 
Einar Nordengen, tlf. 991 06 114
Påmelding: Innen 26. august til dntunggjovik@
hotmail.com
Oppmøte: Etter avtale med turlederne. Vi tar tog 
fra Lillehammer kl. 16.09 til Otta og deretter mini-
buss Otta–Spranget.
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Fredag 7.–søndag 9. september
TOPPTURER FRA 
LEIRVASSBU, LOM
Vi kjører til Geitsætre lørdag morgen og går over 
Dumhøe til Skardstinden, Norges femte høyeste 
fjell med en fantastisk utsikt. Denne turen er ca. 
14 km lang og ca. 1 600 høydemetre og vil ta 
ca. 9–10 t med pauser. Søndag går vi over Tverr-
bottindene (fra vestre til midtre), en tur på ca. 11 
km og 1 300 høydemetre og som tar 7–8 t med 
pauser. Vi kan endre planene etter været, så følg 
med på lillehammer.dnt.no! Deltakerne betaler 
selv for opphold og mat på hytta.
Turledere: Anders Nygaard Mathisen, tlf. 474 15 
649, og Thomas Pedersen, tlf. 911 86 726
Påmelding: Innen 31. august
Oppmøte: Etter avtale med turlederne om felles 
transport eller på Leirvassbu fredag kveld

Ljosåbua                                                                                                                        Foto: Anne Westby

Søndag 9. september
SKUMSJØEN RUNDT, GJØVIK
Vi går fra friarealet på Skumsjøen om Tjuruvika 
og den nye traseen tilbake om Osbakken. Turen 
er 11 km lang og tar 3 t + pause. Og etterpå er 
det jubileumsarrangement på Osbakken (se nes-
te side)!
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Friarealet ved Skumsjøen kl. 9.30
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Søndag 9. september
JUBILEUMSFEIRING 
PÅ DNT OSBAKKEN
Vi feirer DNTs 150-årsjubileum med 
en deilig utedag ved storstua vår! 
Det blir mulighet for å prøve kanoene 
og barnekajakkene våre, vandring på natursti 
med premier og store sjanser for å møte Turbo, 
maskoten vår. Vi byr på overraskelser og kulturel-
le innslag. For fullstendig program: Se hjemmesi-
da: dnt.no.gjovik. Kafeen er åpen med søndags-
buffet til lunsj og middag.
Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen kl. 12.00

Turborev ved Osbakken                    Foto: Elin Enger

Onsdag 12. september
TJUVÅSKAMPEN PÅ 
TOTENÅSEN, Ø. TOTEN
Turen går fra Langsætra forbi Huetjerna og opp 
til Tjuvåskampen med retur på Totenåsstien til 
Langsætra. Den varer i ca. 2,5 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Langsætra, ca. 2 km innenfor Oks-
bakken, kl. 17.30. Bomavgiften for vegen fra øvre 
Skreia kan betales med kort.

Lørdag 15. september
HØGKAMPEN PÅ SYNNFJELLET, 
N. LAND
Sammen med «Mandagstrimmen» i Torpa går vi 
opp til Høgkampen. Vi parkerer ved Synnfjellav-
voen, går forbi Strangsetra, fortsetter på en fi n 
sti opp på fjellet hvor vi krysser Midtstrangen og 
tar pause ved varden på toppen. Er det fi nt vær, 
kan de som vil, svinge bortom Spåtindtoppen før 
nedturen. Vi bruker ca. 2 t hver veg + pauser.
Turledere: Ingrid Haug, tlf. 977 55 050, og 
Guri-Mette F. Sollien, tlf. 918 51 850
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.45 for samkjøring 
eller Synnfjellavvoen kl. 10.30

Søndag 16. september
ÅPEN DAG VED LAVVOEN 
PÅ ØVERBY HELSE-
SPORTSENTER, GJØVIK
Vi leker og koser oss, griller medbrakt mat og la-
ger pinnebrød.
Turledere: Ariana Balsam, tlf. 476 77 880, og 
Anne Lise Dvergedal, tlf. 995 97 924
Oppmøte: Lavvoen ved Øverby Helsesportsen-
ter, Øverbyvegen 5, kl. 11.00
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Søndag 16. september
TUR PÅ TOTENÅSEN, 
Ø. TOTEN
Vi går en del av Totenåsstien fra Bergsjøen til 
Skålen, et lite tjern ute på åsen, med retur sam-
me veg. Turen tar ca. 3 t + pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014, og 
Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612
Oppmøte: Bunnpris, Sagvoldvegen 3 (ved 
Raufoss stasjon) kl. 10.00, Lund i Kolbu kl. 10.45 
eller Skjølåsbommen (forbi Homla sag) kl. 11.00. 
Bomavgift kr 50,- i kontanter.

Onsdag 19. september
RUSLETUR TIL ORMTJERNS-
KAMPEN, LANGSUA
Vi går fra Ormtjernhytta på fi n sti opp fra nordsi-
da av Ormtjernskampen (1 128 moh.). Her tar vi 
ei lang pause og nyter utsikten. Vi går gjennom 
gammel, trolsk urskog på sørsida fra toppen ned 
igjen. Turen tar ca. 4 t og er 6 km lang.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735

Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.00 for samkjøring 
(bomavgift kr 50,- betales i nettbanken eller via 
sms)

Torsdag 20. september
RUNDTUR PÅ
VARDALSÅSEN
Vi går fra Skytebanen om Eikvelta, over Utsikten 
og tilbake via Nedre Stokkekrysset. Turen tar ca. 
3,5 t + pauser.
Turledere: Eva Bang-Madsen, tlf. 970 28 642, og 
Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Oppmøte: Skytebanen på Raufoss kl. 10.00

Lørdag 22. september
STILLVATNDALEN OG 
SVARTDALEN, Ø. TOTEN
Vi møtes ved Torsætra på Totenåsen hvor vi fyl-
ler opp biler og kjører Hersjøvegen sørover til 
Stillvatndalen. Her kan vi gjøre et lite besøk på 
Hersjøsætra før vi parkerer bilene ved stien som 
går innover Svartdalen. På turen langs elva pas-
serer vi fl ere fi ne kulper og fossefall. Vi går forbi 

Stonglandet, Senja                                                                                                                Foto: Unni Skaugerud
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Hopp i det!                                                                                                     Foto: Guro Eriksen Vikersveen

de fem tjerna og kommer til Fiskelausen før vi 
svinger inn på Totenåsstien over Borgenkampen 
og til Torsætra. Turen tar 5–6 t. De som ønsker 
det, kan ta en overnatting på den selvbetjente 
DNT-hytta Gamle Torsætra, mens andre drar til-
bake til Stillvatndalen etter bilene.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Torsætra, Totenåsen, kl. 9.00

Lørdag 22. september
PULLMYRA I SNERTINGDAL, 
GJØVIK
Turen, som vi arrangerer i samarbeid med DNT 
Lillehammer, starter fra fv. 160 (Øverrovegen), 
rett øst for Bjerkheim. Vi følger skogsvegen inn-
over, tar opp lia mot Skonnolssætra og rutas 
høyeste punkt. Deretter følger en runde forbi 
Brattåshaugen og rundt Pullmyra før retur. Ruta 
er på 15 km med en del opp- og nedstigning, men 
det følger også med god utsikt!
Oppmøte: Coop Snertingdal, Snertingdalsvegen 
1722, kl. 10.30 for samkjøring 
Turleder: Knut Laasbye, tlf. 414 10 490
Påmelding: Innen 20. september

Torsdag 27. september
RUSLETUR TIL KAUSE-
RUDTJERNET, V. TOTEN
Vi går fra Steffensrud til Kauserudtjernet og tilba-
ke i lett skogsterreng og på gammel gardsveg. 
Turen tar ca. 2 t med pause.
Turledere: Odd Gulbrandsen, tlf. 412 43 192, og 
Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460
Oppmøte: Steffensrud Rehabiliteringssenter, 
Vestre Totenveg 1530, Bøverbru, kl. 11.00

Lørdag 29. september
AKTIVITETSLEDERKURS
FOR BARNAS TURLAG, 
GJØVIK
Har du lyst til å bli turleder? Vi videreutvikler Bar-
nas turlag og inviterer fl ere voksne til å bli turleder 
for barneaktiviteter. Enten du er tante, onkel, be-
steforelder eller forelder til små eller store barn, 
trenger vi deg på laget! Vi inviterer derfor til fi re 
timer med aktivitetslederkurs og litt voksenprat 
om Barnas turlag. Dette blir en dag med praktisk 
påfyll med aktiviteter og informasjon om hva det 
innebærer å være turleder for barneaktiviteter. 
Kurset er gratis, og deltagerne får et eksemplar 
av boka Lek og lær. Ta med tøy for aktivitet, mat-
pakke og drikkefl aske.
Påmelding: Innen 1. september via hjemmesida, 
dnt.no.gjovik
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Turleder: Mildri Urke Andreassen, e-post: 
mildria@gmail.com 
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590, 
Hunndalen, kl. 10.00

Søndag 30. september
MAKALAUSFJELLET, 
REINLI, SØR-AURDAL
Dette fjellet bærer sitt navn med rette! Til tross 
for sine 1 099 moh. byr dette fjellområdet på et 
utrolig vakkert rundskue og en fl ott utsikt. Terren-
get er lettgått og stiene gode. Turen er på 5,5 km 
tur–retur.
Turleder: Kjetil Åsheim, tlf. 413 23 829
Oppmøte: Krysset ved det tidligere Tonsåsen 

Opplev dyrelivet ute i naturen                                                                                   Foto: Fredrik Langballe

Sanatorium, der veien ned til Bagn tar av, kl. 
10.00, til Bagn og videre til Stavadalen alpinan-
legg i Reinli.

Søndag 30. september
TUR TIL GLÅMHAUGEN, S. LAND
Vi kjører bil et lite stykke innover Sandbekkdalen 
før vi går på fi n sti oppover mot Glåmhaugen. Tu-
ren tar ca. 3 t + pauser. Blir været fi nt, tar vi kan-
skje en tur bortom Kvittingen på grensa mellom 
Søndre Land og Gran. Da blir turen 2 t lengre.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 734, og Gau-
te Gjerdingen, tlf. 928 97 014
Oppmøte: Pumpehuset ved Trevatn stasjon kl. 
10.00
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OKTOBER
Onsdag 3. oktober
GAPAHUKEN VED 
ROKKETJERNET, N. LAND
I høstferien kan vi ta barn og/eller barnebarn med 
på en fi n tur i skogen: Vi parkerer ved skihytta på 
Snauhaug og går Gardseterstien oppover lia til 
Rokketjernet for så å ta avstikkeren bort til gapa-
huken, der vi har ei god pause ved bålet. Turen 
er på ca. 7 km og har noen våte partier. Den vil 
ta ca. 4 t.
Turleder: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.00 for samkjøring 
eller skihytta på Snauhaug kl. 9.30

Lørdag 6. oktober
VASKEDUGNAD PÅ 
MÆHLUMSETRA
Den ubetjente hytta vår på Vardalsåsen trenger 
en innsats med vaskekluter. Har du lyst til å være 
med på ei hyggelig vaskeøkt med laaang lunsj?
Kontaktpersoner: Vedis Hauger, tlf. 419 24 432, 
og Olav Kålås, tlf. 997 76 349
Påmelding: Innen 2. oktober til Vedis Hauger for 
å avtale oppmøte m.m.

Søndag 7. oktober
TUR I VINDOMRÅDET, 
GJØVIK
Vi tar en runde i merket løype i Vind-området. 
Lengden på turen avhenger av været.
Turledere: Birgit Lund, tlf. 416 58 551, og Aage 
Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Parkeringsplassen på Østbyhøgda 
(200 m nord for Vind idrettsplass, Vestre Toten-
veg 523) kl. 10.00

Onsdag 10. oktober
RUSLETUR TIL STORE 
SKJELLINGSHOVDE, N. LAND 
Vi kjører bomvegen oppover fra Kverndalskroken 
og starter vandringen på sti som tar av fra Ves-
tersætervegen like vest for Flesvatnet. På toppen 
tar vi ei god pause med medbrakt niste. Turen 
tar ca. 5 t og er ca. 9 km lang (retur samme veg). 
De som vil, kan på eget ansvar ta en tur ut på 
utsiktspunktet på berget eller en tur opp i tårnet.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607, og 
Kari Løken Kalsnes, tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.00 for samkjøring 
(automatisk bom med kortbetaling; avgift kr 100,-)

Ved Mæhlumsetra                                                                                                        Foto: Torgeier Seim
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Onsdag 17. oktober
REFLEKSTUR I MØRKET, 
GJØVIK
Besteforeldre arrangerer tur til «Tømmerhogger-
koia». Vi følger refl ekser langs stien, og framme 
ved leirplassen steiker vi små pannekaker på bål 
og leser eventyret om pannekaka. Ta med egen 
lommelykt eller hodelykt.
Turledere: Inger Bjugstad, tlf. 464 64 264, og 
Arne Wiken, tlf. 977 35 778
Oppmøte: Innerst på parkeringsplassen på 
Øverby ved skiløypa kl. 18.00

Søndag 21. oktober
SKRIVERHAUGEN, S. LAND
Vi går fra Presterud grendehus på sti og skogs-
bilveg til Skriverhaugen, der vi ser på utsikten, og 
tilbake samme løypa. Turen tar ca. 3 t + pause. 
Blir det snø, fi nner vi en veg å gå på.
Turleder: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 16 706
Oppmøte: Prestrud grendehus, Fuglerudvegen 
1, Fall, kl. 10.30

Skålatårnet                                                                                                               Foto: Sonja Gustavsen

Lørdag 27. oktober
DUGNAD PÅ GAMLE TORSÆTRA, 
Ø. TOTEN
Den ubetjente hytta vår på Totenåsen trenger 
vask og stell! Har du lyst til å være med på ei 
hyggelig vaskeøkt med laaang lunsj?
Kontaktpersoner: Bjørn Storre, tlf. 992 53 953, 
og Birger Munkerud, tlf. 907 67 735
Påmelding: Innen 24. oktober til Bjørn Storre for 
å avtale oppmøte m.m.

Søndag 28. oktober
HOLOKAMPEN PÅ TOTENÅSEN, 
Ø. TOTEN
Vi går bratt opp lia fra parkeringsplassen i nord-
enden av Skjeppsjøen, tar en runde inn i verne-
området og går deretter opp til nydelig utsikt fra 
Holokampen mot Totenbygdene og Mjøsa. Turen 
varer 3–4 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964, og Tom 
Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Parkeringsplassen ved lita bru langs 
Torsætervegen nord for Skjeppsjøen kl. 9.30
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NOVEMBER
Onsdag 14. november
RUSLETUR TIL GAPAHUKEN 
I YTTERROA, GJØVIK
Vi parkerer ved ferista ved Brufl at i Ytterroa i 
Snertingdalen og går hyttevegen innover til Røn-
ningensveen og videre opp en skogsveg til gapa-
huken oppe på berget ovenfor Bergevatnet. Her 
tar vi ei god pause før vi fortsetter stien bort til 
Øversveen og ned grusvegen tilbake til bilene. 
Turen tar ca. 3,5 t og er 5,5 km lang.
Turleder: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23 607
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.00 for samkjøring

Torsdag 15. november
ÅPENT TURMØTE, GJØVIK
Velkommen til møte på DNT Osbakken, Skum-
sjøvegen 590, Hunndalen, kl. 19.00! Se hjemme-
sida for mer informasjon: dnt.no.gjovik

Foto: Ola Brox

DESEMBER
Lørdag 8.–søndag 
9. desember
RAUSTEINSHYTTA 
PÅ TOTENÅSEN, Ø. TOTEN
Sesongens første skitur for små og store? Og 
kanskje det første besøket til den «nye» Rau-
steinshytta (i skrivende stund er ikke hytta bygd)? 
Vi går på ski fra Oksbakken til Rausteinshytta, litt 
under 4 km én vei. Mangler snøen, går vi på bei-
na. Hytta har fullt utstyrt kjøkken. Det blir enkel 
overnatting for dem som ønsker det.
Turleder: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785
Påmelding: Innen 5. desember
Oppmøte: Oksbakken kl. 11.00



Trugetur med 
krigshistorie, 

Breie gård, Etnedal, 
Foto: Kari Løken Kalsnes
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Gamletorvet Sport AS
Gjøvik

Nedre Torvgt. 12, Gjøvik,
 Tlf 61 17 46 55, 

www.gamletorvetsport.no

Innlandets Turbutikk!
Våre spesialiteter: 
klatring, bekledning, randoné, fjellski, sekker, soveposer mm.
Utvalget finner du i butikken og på www.gamletorvetsport.no

Husk DNT rabatten ved framvisning av medlemskort :)

Kurs, møter og dugnader

På denne sida ser du oversikt over kurs, møter 
og dugnader i 2018. Utfyllende informasjon om 
klokkeslett, emner, påmelding, kontaktpersoner 
m.m. fi nner du på de enkelte datoene i kalen-
deren.

Mandag 5. februar
AMBASSADØRKURS, GJØVIK
Kveldskurs på DNT Osbakken i DNTs historie, 
verdier og organisering. Obligatorisk for kom-
mende turledere! 

13. og 20. februar
GPS-KURS
Teoretisk og praktisk innføring på DNT Osbakken 
over to kvelder i bruk av GPS.

Torsdag 8. mars
ÅRSMØTE OG ÅPENT TURMØTE
Vi holder årsmøte på DNT Osbakken. Etterpå har 
vi åpent turmøte.

Torsdag 5. april
AVSPARK FOR MERKEGJENGEN
Møte på Turistkontoret på Gjøvik for å planlegge 
årets arbeid med turstier.

9.–10. juni
GRUNNLEGGENDE 
TURLEDERKURS
Helgekurs for nåværende og kommende turlede-
re på DNT Osbakken.

25.–28. juni og 13.–16. august
FRILUFTSSKOLE
På DNT Osbakken arrangerer vi i år to separate 
samlinger for 10–13-åringer for å drive med fri-
luftsaktiviteter og ha det gøy sammen. 

Lørdag 29. september
AKTIVITETSLEDERKURS 
FOR BARNAS TURLAG
Lørdagskurs på DNT Osbakken for voksne som 
ønsker å bli turleder for barneaktiviteter. 

Torsdag 15. november
ÅPENT TURMØTE
Høstens åpne turmøte blir på DNT Osbakken.

DUGNADER
Lørdag 12. mai: Vollumsætra
Onsdag 23. mai: DNT Osbakken
Tirsdag 29. mai: Fogdehytta
Lørdag 6. oktober: Mæhlumsetra
Lørdag 27. oktober: Gamle Torsætra



Avsender
DNT Gjøvik og Omegn
Postboks 421, 2803 GJØVIK

Kobolt Printshop AS, Gjøvik - Tlf. 95 45 50 00


