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Kontonr.: 2230.20.00984
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Forsidebilde: Martin Bekkelund
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fjellsportgruppa
Erik Gulberg
Tlf.: 938 75 667
erik.gulberg@gmail.com

Barnas turlag 
Janne Marit H. Ellingsen, kontaktperson
Tlf.: 950 51 097
jannemhagen@hotmail.com

dnt ung ringerike
Kamilla Kolkinn
Tlf.: 986 89 028
kamilla@kolkinn.no

turkomiteen
Finn Granum, varamedlem
Tlf.: 411 61 033
finngranum@yahoo.no

koier som eies og driftes av 
ringerikes turistforening 
Vikerkoia. På Vikerfjell. 
Ansvarlig: Ole Henrik Brekke
Tlf.: 922 86 629
Buvasskoia. Ved Buvannet i Strømsoddbygda. 
Ansvarlig: Bjørn og Janne M. Ellingsen
Tlf.: 950 51 097
Storekrakkoia. Bogen / Vassfaret. 
Ansvarlig: Finn Granum
Tlf.: 411 61 033
Vassfarkoia. Veneli / Vassfaret. 
Ansvarlig: Kjetil Sudgarden
Tlf.: 934 37 860
Fønhuskoia. Strøen / Vassfaret.  
Ansvarlig: Olaf Ødegaard
Tlf.: 413 06 784

koier som eies av dnt oslo og 
omegn, driftes av ringerikes 
turistforening 
Grønknutkoia. Holleia. 
Ansvarlig: Morten Bille
Tlf.: 976 93 658
Hovinkoia. Holleia ved Setertjern. 
Ansvarlig: Elfrid Akre Bækø
Tlf.: 415 52 281 
Tjuenborgkoia. Vikerfjell / Tjuenborgen. 
Ansvarlig: Stein Thoresen
Tlf.: 489 94 240

koiekontakt
Kjetil Sudgarden
Tlf. 32 13 25 19 / Mob. 934 37 860
Soknedalsveien 12B, 3517 HØNEFOSS

dnt-standardnøkkel
Alle koiene som eies eller driftes av Ringerikes 
Turistforening er utstyrt med DNT-
standardnøkkel. Nøkkel til koiene får du ved 
å henvende deg til RT-kontoret eller hos Norli 
bokhandel på Kuben. Vi har også nøkkelutleie 
og kartsalg på Krøderen, henvend deg til: Ny Tex 
Magnus Nilsen, Sundvollhovet, 3535 Krøderen. 
Tlf.: 906 66 612. For å få nøkkel må gyldig med-
lemskort i DNT fremvises. Depositum for DNT-
standardnøkkel er på kr. 100,-. Du kan beholde 
nøkkelen så lenge du er medlem av DNT. 

koiepriser
Ringerikes Turistforening har inngått samarbeid 
med DNT Oslo og Omegn for å kunne tilby våre 
koiegjester muligheten til å reservere plass på alle 
våre koier. Forhåndsbestilling gjøres på vår hjem-
meside www.ringtf.no.

Losji inkl. brensel og propan Medlem Andre
Voksen 230,– 335,–
Ungdom f. 1989-2002 Gratis*/50,– 335,–
Barn født 2003–2011 Gratis 165,–
Barn født 2012 el. senere Gratis Gratis

Dagsbesøk/teltere Medlem Andre
Voksen 60,– 75,–
Ungdom f. 1989-2002 Gratis*/30,– 75,–
Barn født 2003–2011 Gratis 40,–
Barn født 2012 el. senere Gratis Gratis

*Alle MÅ forhåndsregistreres i bookingsystemet på
www.dntoslo.no/marka for å få gratis opphold.
Verdi-bong utstedt av DNT Oslo og Omegn gjelder 
ikke på våre koier.
Ved betaling, husk å påføre koienavn og løpe-
nummer fra protokollen.
Pris for skoleklasser og andre grupper etter avtale, 
og fra mandag til fredag. Avtaler gjøres med Vibeke 
Tjøm på tlf. 926 64 825.
Ønsker du å benytte betalingsgiro, tar du med deg 
denne og betaler så fort som mulig etter turen.
Du kan også betale over nettbank – husk da å 
merke innbetalingen med navn, koienavn og 
løpenummer fra protokollen. NB! De som har 
forhåndsbooket plass får tilsendt faktura – Ikke 
betal inn på RTs konto!
Har du forhåndsbooket plass skriver du reserva-
sjonsnr. eller at du har bestilt på forhånd om du 
ikke husker nummer. 
Betalingsfrist er 14 dager etter besøk.
Purregebyr kr. 50,–.
Medlemmer har fortrinnsrett.
Medlemmer har fortrinnsrett på sengeplasser, og 
medlemmer over 60 år har fortrinnsrett fremfor 
yngre. Familier med barn under 12 år som er med-
lemmer har også fortrinnsrett. Ingen behøver å 
vike plass hvis beskjed ikke er gitt innen kl. 2000. 
De som har forhåndsbooket og betalt for plass 
på koia har uansett fortrinnsrett til sengeplass. 
Lakenpose eller sovepose må brukes i sengene.

tillitsvalgte 2015
Karsten Lien, leder
Tlf.: 909 99 867
karsten.lien@gmail.com
Erik Lunde, nestleder
Tlf.: 934 39 324
erik.lunde@ringerike.kommune.no
Magnus Karge, sekretær
Tlf: 944 85 048
magnus.karge@gmail.com
Karin Solberg, styremedlem
Tlf.: 958 80 826
kesolberg@yahoo.no
Erik Brenden, styremedlem
Tlf: 951 61 646
er-bren@online.no
Finn Granum, varamedlem
Tlf.: 411 61 033
finngranum@yahoo.no
Janne Marit H. Ellingsen, varamedlem
Tlf.: 950 51 097
jannemhagen@hotmail.com
Hege Ballari Rindal, varamedlem
Tlf.: 414 13 180
hege.rindal@bfk.no
Astrid Ehrlinger, varamedlem
Tlf.: 452 41 088
astridehrlinger@hotmail.com

Seniorgruppa
Arnhild Ballangrud
Tlf.: 942 79 113
arnhi-ba@online.no

Styret 2015
Foran fra v.: Daglig leder Vibeke Tjøm, 
Leder Karsten Lien, Janne Marit 
Ellingsen.
Bak fra v.: Finn Granum, Magnus 
Karge, Astrid Ehrlinger, Erik Brenden, 
Hege Ballari Rindal.
Ikke tilstede, Erik Lunde og 
Karin Solberg.
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leder

Lederen Karsten Lien.   Foto: Nils Rogn

naturopplevelser for livet

Jeg skriver nå den fjerde lederen min i 
Skauleisposten, etter at jeg ble valgt som styre-
leder i ringerikes turistforening i 2011. det er 
fortsatt den flotte dugnadsånden som impone-
rer meg aller mest i rt. den er like formidabel 
som tidligere, på alle nivåer i foreningen.

Det siste året har vært et godt arbeidsår for RT. Det helt 
sentrale og tradisjonelle arbeidet knyttet til koier, stier, 
turer og andre aktiviteter er viktig. Det er disse som er og 
fortsatt skal være de viktigste arbeidsområdene for RT.

I strategiplanen vår står det at vi skal ha et stabilt 
medlemstall på over 2 000 medlemmer i løpet av 2014. 
Resultatet har blitt at vi nådde 2 041 medlemmer i 2012, 
2 177 i 2013, og i skrivende stund er vi oppe i hele 2 198 
medlemmer.

Det blir spennende å se om 2014 kan konkurrere med 
2013 når det gjelder antall overnattinger på de åtte koiene 
vi eier og/eller drifter. Rekorden fra 2013 er på 
2 092 overnattinger. Alt tyder på at ”trekanten i 
Vassfaret” blir en populær rundtur. Merking fra 
Fønhuskoia, over Slafjellet og videre østover har blitt 
gjennomført i 2014.

På årsmøtet i mars fikk vi vårt tiende nålevende æres-
medlem. Per Stubbraaten ble utnevnt for sitt langvarige 
arbeid for foreningen, bl.a. som styreleder i flere år, hans 
lange erfaring som turleder, aktiv deltaker på en rekke 
dugnader, og dessuten RTs mest sentrale person i arbeidet 
med de to bøkene ”40 trivelige turer på Ringerike” og ”På 
tur i Buskerud”.

I år har utbygging og oppussing av Buvasskoia vært vårt 
viktigste byggeprosjekt. En stor takk til byggekomiteen og 
alle dere som har deltatt på dugnadene. Neste år planleg-
ger vi en utvidelse av hovedhytta på Storekrakkoia.

Høsten 2013 og våren 2014 har vi hatt et nært samarbeid 
med Ringerike sykehus om et turtilbud i nærområdet, 
for sykmeldte ansatte på sykehuset. På hver tur har en 
turleder fra RT hatt ansvaret for opplegget. Takk til alle 
dere som har bidratt som turledere.

Sist vinter ønsket Ringerikes Blad at RT kunne bidra med 
artikler til ei ny spalte i avisa, Ut på tur. Hver fredag har vi 
hatt ei hel side til disposisjon. Her har det kommet mange 

fine turtips. Takk til alle som har bidratt, med en særlig 
takk til Per Stubbraaten for mange fine artikler.

Etter en mannsalder som koiesjef på Grønknutkoia får 
nå Jan Fredriksen sin arvtaker. Morten Bille, bosatt på 
Åmot, blir den nye koiesjefen. Etter en overgangsperiode 
vil Jan neste år bli behørig takket av for sin store innsats 
for denne koia. Jeg vil rette en stor takk til Jan for den 
formidable innsatsen han har lagt ned for koia og RT.

Neste år det Friluftslivets år, det er nå 10 år siden sist 
dette ble markert. Målet er å gi friluftslivet økt oppmerk-
somhet, og at året skal gi varige resultater i form av økt 
deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Året 
skal også gi økt bevissthet om friluftslivets positive effek-
ter knyttet til folkehelse.

RT står som arrangør av Østlandsmøtet neste år, nærmere 
bestemt lørdag 31. januar på Ringkollen. Vi er stolte av å 
kunne stå som vertskap for dette arrangementet, som kan 
samle alle DNTs lokalforeninger på Østlandet.

Samarbeidet med DNT Drammen og Omegn og 
Kongsberg og Omegns Turistforening førte til at det i 
fjor ble ansatt en fylkeskoordinator som skal bidra til økt 
samarbeid mellom de tre foreningene i Buskerud, samt 
spare arbeid for hver enkelt forening. Denne ordningen 
skal evalueres i 2015.

Takk til alle dere som står på for foreningen. Tusen takk 
for innsatsen i turåret 2014 som nå ligger bak oss! Nå skal 
vi alle se fram til det som kommer til å skje neste år.

Karsten Lien
Styreleder Ringerikes Turistforening
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Skauleis
til fjells

Fønhuskoia, men teltet er best. 
Foto: Sven Koksrud.

klokken er 13 idet vi låser oss ut døra en sol-
skinnsdag i juli. foran oss har vi 12 dagsmar-
sjer og 210 kilometer som skal tilbakelegges 
til fots, før vi når døra på hytta i Ål i hallingdal. 
denne sommeren skal vi gå «skauleis til fjells».

Begrepet «skauleis til fjells» dukker visstnok opp i 
Turistforeningens litteratur omkring første verdens-
krig, men det antas å være ennå eldre. Det var doktor 
L. Andersen Aars, tidligere leder og styremedlem i 
Turistforeningen, som på 1930-tallet ville binde rutenet-
tet på fjellet sammen med byen gjennom marka. 

Vår tur starter nesten 90 år senere. Fra Voksenkollen 
i Oslo, til hytta vår i Skarvheimens sør-østre hjørne. 
Hjemmefra bærer det gjennom det frodige kulturlandska-
pet i Nordmarka og Krokskogen. Tankene vandrer tilbake 
til de gamle historiene som Asbjørnsen og Moe samlet 
inn. 

De første dagene bruker vi til å kjenne på at det er lenge 
siden vi har vært på langtur. Ømme skuldre og støle 
muskler kommer allerede første dag og varer helt til 
Hønefoss. Sola steker. Vi hamstrer lunsj hos Meny og 
finner en benk i skyggen, før vi finner veien mot Veien. 
Vi følger veien mot Veien, før veien endelig kommer til 
Veien og vi ikke lenger skal følge veien mot Veien.

Greit, vi har klart oss til Hønefoss. Det er nå moroa 
begynner. Fra Hønefoss går vi retning Vikerfjell. I en 
moltemyr treffer vi en gammel krok som plukker molter. 
«Elendig bærår i år», sier kroken, der han står til anklene 
i molter. Vi fniser. Det neste blir vel at han akkurat så en 
bjørn.

Første følelse av fjellet får vi på Hestebrenna vest for 
Tjuenborgkoia. I sør-øst ser vi tilbake på Nordmarka. I 

vest ser vi Norefjell og i nord Sørbølfjellet og det vi har 
foran oss. Vi nyter solnedgangen og de fine fargene i 
blåtimen, før vi trekker oss tilbake til teltet vi har slått 
opp ved koia.

To dager senere er vi på vei opp langs Trollfossen. Her 
slår vi oss ned for lunsj og benytter anledningen til å 
vaske både kropp og klær. Vi lukter ikke lenger nystekte 
vafler, men det meste kan bøtes på med Sunlight Sebe. 
Det funker til alt: oppvask, kroppsvask og klesvask. 
Dermed bærer det ut i fossen i Adams og Evas drakt, kun 
med et stykke Sunlight Sebe i hånda. Friskt.

Vi får igjen smaken av fjellet. Denne gangen for alvor. Vi 
slår leir under Ørneflag, ca. 1100 meter over havet. Neste 
morgen får vi underholdning til morgenkaffen. Idet vi har 
inntatt frokost, og ligger henslengt i lyngen med hver vår 
kaffekopp, kommer ørnemor og tre unger flyvende. Vi 
tror det er kongeørn. Ørnemor bedriver flytrening med 
avkommet. Det er et fantastisk skue, der de stopper opp i 
vinden, bakser med vingene og stuper inn i et luftig svev, 
om og om igjen.

Vi følger den nymerkede stien mellom Storekrak og 
Vassfarkoia over Sørbølfjellet, og for første gang på turen 
ser vi hjem - til hytta. Fjellene i nord er mindre enn vi 
er vant til, men det er definitivt fjell vi drar kjensel på. 
Hallingskarvet, Reineskarvet, Lauvdalsbrea, Storehorn og 
Skogshorn. De ligger der som perler på en snor, fra vest 
til øst. Så nær, men fortsatt akk så fjerne. Vi er bare litt 
over halvveis. For første gang på turen kjenner vi virkelig 
på følelsen av at dette skal vi klare.
I Vassfaret får vi følge av (sviger)foreldre fra Hole. De har 
med kjærkomne forsyninger, og vi benytter anledningen 
til å kvitte oss med unødvendig utstyr. Stillongsen har 
ligget ubrukt siden Oslo. Det samme har ulltrøya. All vekt 
trimmes til et absolutt minimum. Med godt selskap får 
vi en flott tur opp Vassfaret før vi endelig står ved Strøen. 

tekst: Martin og anne Siri 
koksrud Bekkelund



SkauleiSpoSten – ringerikeS turiStforening Side 5

Herfra er det kun parademarsjen igjen bort til den nyopp-
førte Fønhuskoia.

Fønhuskoia er et smykke av en hytte. Selv vi som er eiere 
av en Ålhytte, synes den er fin. Vi er imponert over dug-
nadsinnsatsen som er lagt ned, og glade for at vi kan nyte 
resultatet. Turfølget har med nypoteter tatt opp samme 
dag og hjemmelagde elgkarbonader. For to som har levd 
på Real og posesuppe i ni dager, blir det et festmåltid av 
de sjeldne. Alt går ned på høykant. Tallerknene slikkes. 
Men vi sverger til teltet hver natt. Skal man først være 
ute, så får man være ute.

Dag ti. Nå drar det seg til. Vi nærmer oss. Strøen tilba-
kelegges på en drøy time. På vei opp Vardefjell i Nes drar 
vi kjensel på den umiskjennelige lyden av veps som ikke 
har fredelige hensikter. Når vepsen er i angrepsposisjon,  
kan du høre at summingen er annerledes. Frekvensen er 
høyere. Anne Siri går foran. Offeret bak. Hun har tråkket 
rett forbi bolet i bakken og nå kommer to bare legger i 
shorts bak. Hvor mange stikk det blir, er uvisst. Leggen er 
nummen. Etterpå teller vi i hvert fall seks. Usikker på om 
de andre bare er mygg eller er veps. Leggen er uansett så 
hard og nummen at det er vanskelig å si. Samme kan det 
være. Det gjør vondt som f…

Fra Vardefjell ser vi igjen kjente fjell. Denne gangen 
større. De er nærmere. Terrenget endrer karakter og vi 
tråkker gjennom et kulturlandskap som vitner om bedre 
tider. Falleferdige støler som nå kun er bebodd av sau.

Dagen etter setter Anne Siri foten ned i blåbærlyn-
gen. Som vanlig kommer et par tynnkledde legger rett 
bak. Refleksen er å tråkke der hun tråkker. Mindre 

tankearbeid slik. Imidlertid tråkker Anne Siri ned mindre 
enn 5 centimeter til venstre for en hoggorm. Normalt 
vil en hoggorm stikke av hvis den føler seg truet. Men 
har den ingen steder å stikke, vil den heller trekke seg 
sammen i forsvarsposisjon, klar til å bite. Og det er dette 
som skjer. Idet Anne Siri løfter foten, har hoggormen 
kveilet seg sammen i karakteristisk positur i lyngen. 
Hodet opp. Sammenkveilet og klar til å bite den inteta-
nende andrekapteinen som kommer diltende bak. Foten 
er på god vei ned i lyngen da før den blir oppdaget. Det 
var ikke et øyeblikk for tidlig. Med sekk på ryggen blir 
det et skritt i luften og et c-moment som neppe ville fått 
olympisk medalje for eleganse i turn. Om den faktisk ville 
bitt, er selvfølgelig usikkert, men nære var det.
Dagen etter skeier vi ut med hver vår is på Robru mellom 
Gol og Hemsedal. Humøret er på topp. Dette er siste dag. 
Nå er det bare opp på fjellet, så er vi hjemme. Fra Robru 
går det oppover. Og oppover. Og oppover, før det endelig 
flater ut nærmere 1000 meter over havet. Varmen er 
uutholdelig. Værstasjonen på hytta melder om 26 grader. 
Turens siste rast inntas et par kilometer før vi er hjemme. 
Vi tømmer pakka med Gjende-kjeks, som for øvrig har 
fått sin renessanse i husstanden, og heller i oss siste slurk 
med vann. Godt tilfreds med egen beregning av mengden 
kjeks, gir vi oss i kast med turens siste etappe.
12 dager etter at vi gikk fra Oslo, tråkker vi de siste me-
terne hjem til hytta. Vi hyller oss selv med egenfremført 
hornmusikk, fanfare, taler og hyllest idet vi tråkker inn 
stien til hytta. Sekkene kommer av. En iskald øl lures ut 
av kjøleskapet. Det skåles. Vi smiler.
Vi klarte det!

(En uttømmende turrapport med kart og flere bilder kan du 
lese på forfatternes nettsted idetfri.no.)

Over Trollfossen mot Ringerike.



Ny skauleispost på Gøranfisen. 
Ragnhild Gudim viser fram den 
nye kassa.
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for å greie Skauleismerket må man enten delta 
på 10 turer, registrere seg på 10 skauleispos-
ter, eller foreta en kombinasjon som til sammen 
gir 10 registreringer. Merket deles ut i bronse 
1. år, sølv 3. år, gull 5. år, liten kopp etter 10 år, 
og stor kopp etter 20 år. Superskauleismerket 
som er et lite og meget pent hadelandsglass 
med rt-logo ingravert, får man ved å registrere 
seg på alle de 15 skauleispostene i løpet av et 
tur-år (1. oktober - 30. september året etter). 
hvert år skiftes det ut 2-3 poster.

 Her følger en enkel og kortfattet oversikt over de 15 
skauleispostene som ligger spredt rundt om i Ringeriks-
traktene. For enkelthets skyld bruker vi her samme num-
merrekkefølge som den du finner på registreringskortet. 
Har du ikke fått registreringskortet, kan du få dette ved 
å stikke innom RT-kontoret på torsdager eller kontakte 
oss per telefon eller mail.  Du finner alt om hvor du får 
tak i oss ved å trykke her. Du kan også velge å laste ned 
registreringskortet ved å trykke her. 

postene
1. Hestebrenna. Kart Vikerfjell, ref. 535 895. Flott utsikts-
punkt noen hundre meter vest for Tjuvenborgkoia. Flere 
mulige turer blant annet via skogsbilvei til Saksentjern. 
Turen kan da gå om Tjuvenborgen.

2. Lauvskardfjell. Kart Vikerfjell, ref. 422 941, trig-
punkt 504. Posten finner du i et flott område vest for 
Frisvannet/sør for Buvannet. Flere muligheter for turen 
opp til varden på toppen. En god mulighet er stien fra 
Frisvassetri, den samme som noen av oss husker da 
rabben var post.  

3. Lemostangen/Limovnstangen. Kart Holleia/

Krokskogen, ref.692 587. Dette er et naturreservat ytterst 
på Rytterakerlandet i Hole kommune. Turen anbefales 
som vårtur, f.eks. ta sykkel til gml. Borgeng fabrikker og 
gå derfra. 

4. Trollfoss (kaffekoken ved Fjellelva), ref.422 010. 
For å komme til denne posten kjører man opp 
Strømsoddbygda, rundt Buvannet så Vidalsveien til par-
kering hvor skiltet til Bukollen står. Følg derfra blåmerka 
sti. Husk bompenger. Kart: Vikerfjell. 

5. Gullerudmarka. Kart Holleia/Krokskogen, ref. 752 
693. En «kortreist» post som kan nås fra flere kanter, 
f.eks. Klekken eller Åsa Posten ligger i et stikryss like ved 
høyspentledninger NØ for høyde 293m  på kartet.

6. Spålsberget. Kart Oslo Nordmark, ref. 820 700. Kjør til 
Jonsetangen på Ringkollen og bruk enten sykkel (sykkel 
må settes igjen ved krysset til Steinbu) eller gå. Fra 
Steinbu tar man den blåmerka stien som går til Spålsetra, 
men etter ca. 600 m tar man opp til venstre og bratt opp 
til toppen av Spålsberget. 

7. Fjøsvikfjellet er den markante åsen øst for E 16 mellom 
Somdalen og Ringmoen (vegdelet mot Viker). I utforbak-
ken etter bebyggelsen i Somdalen tar du av Åsterudvegen 
til høyre, og følger stigningen opp til ei flate med bebyg-
gelse. Bom med skogsbilveg i slyng oppover. Litt vrient 
å finne rett tråkk gjennom hogst, før gammel tydelig sti 
leder deg greit videre opp gjennom gammelskogen. Fra 
brannvakthytta  greit bortover rabbene til Varden 710 
moh. Kart Sperillen. Kartref. 631 906. 

8. Jøranfisen. Kart Vikerfjell, ref. 490 043. Posten er ved 
trigpunkt 1127m. Dette er Ringerikes høyeste topp. Den 
nås fra Vikersetra (Lykrosmyra) sommer som vinter.

Skauleismerket/Superskauleismerket
tekst: Sven koksrud
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9. Retthellseter. Kart Holleia-Krokskogen, ref. 750 587. 
Dette er en av de gamle setervollene på Krokskogen 
som enda ikke er gjengrodd. Hole historielag dispone-
rer et seterhus med tilhørende bygninger (restaurert/
nybygd). Huset kan leies til overnatting av historielaget. 
Turkassa står ved fjøset/uthuset nesten midt i den blå-
merkede stien. Her anbefaler vi en historisk rundtur: Fra 
Sundvollen opp Krokkleiva (Den gamle kongevei), videre 
sti/vei til Retthellseter. Retur via Grøndokka som er en av 
de gamle veiene som ble brukt både til tømmer-og ved-
transport i tillegg til at den var ferdselsvei til setrene. 

10. Lerbergsetra. Holleia, ref. 612703. Kjør til Ask, ta 
veien til Aklangen og stopp ved bommen og  gå  derfra  - 
velg bilveien  eller følg  stien om Abortjern,  se  og   bruk  
kartet.  Det er også mulig å kjøre bil helt til parkering ved 
veien  ned  til  Engeln og  følge hvitmerket sti  (stien går  
inn  ca 100   meter  etter parkeringa) til  Lerbergsetra (om  
vinteren går det  skiløyper). Kart: Holleia-Krokskogen. 
  
11. Grønknuten. Denne toppen var lenge regnet som det 
høyeste punktet på Holleia. Her lå det brannvakthytte 
med vide utsyn mot vest, sør og øst. Flere blåmerkete 
stier fører opp hit til trig.pkt. 681. Sjekk turprogrammet 
og få med deg «kaffekoken» i september! Kart Holleia-
Krokskogen. Kartref. 505 707. 

12. Pershusfjellet. Kjør opp Svenåveien (betalingsbom) 
fra YX-stasjonen på Jevnaker til Tverrsjøstallen, deret-
ter sørover Sinnerdalen ca. 3,5 km til Kingevelta (der 
bomveien til Finnstad tar av til venstre). Parker her. Gå 
Finnstadveien vel 1 km til like etter skaret på toppen. Der 

tar en sti av til venstre, etter et ganske kort stykke svinger 
den sørøstover. Følg stien noen hundre meter til et sti-
skille og gå så nordover opp på Pershusryggen. Stien slyn-
ger seg over mange knauser og søkk før den etter et par 
kilometer fra stiskillet går helt ute langs kanten av stupet. 
Her er utsikten på sitt flotteste!! Postkassa befinner seg 
10-15 meter bak ryggen din! GPS-posisjon: UTM-sone 32 
V 0583575  6672988 

13. Lamannshaugen. Kart Nordmarka, ref. 824 791, 
trigpunkt 701m. Vi beveger oss i de nordlige delene av 
Nordmarka. Den nås lett fra vestenden av Mylla delvis 
på blåmerket sti. For en mer utfordrende tur anbefales 
blåmerket sti fra Toso med stigning på 550m!

14. Bølgensetra. Kart Oslo Nordmark, ref. 769 718. 
Bølgensetra er en gammel setervoll med fin utsikt 
vestover. Turen kan gjøres lang eller kort; for lang tur gå 
gamlebakka opp fra Smeden i Haugsbygd. For kort tur ta 
sti nordover like nedenfor Ringkoll-kapellet; morsom sti 
merket med forskjellige figurer. 

15. Sandtjern. Kart Holleia/Krokskogen eller Finnemarka, 
ref. 595 478. Et meget idyllisk tjern øst for tidligere post 
på Hvalsknatten. Vær oppmerksom på at det er to forsjel-
lige tjern som heter Sandtjern, dette ligger som nabo til 
Hvalsdammen og har høydeangivelse 599m. (Navnet på 
tjernet står ikke på Holleia-kartet.) En kan fortsatt gjerne 
gå Dokkaløypa fra Tyrifjord Turisthotell (500m stigning), 
eller kjøre bil gjennom to bommer til Djupengrop. Fra 
Sandtjern er det flott å gå på blåmerket sti både østover 
mot Breiliflaka og sydover mot Hovlandsfjellet.

tekst og foto: Vibeke tjøm
                                                                                                                                      
10. mai 2014 ble Ti på topp – kampanjen lansert 
på Verdens aktivitetsdag i Søndre park. RT stilte 
med stand og stod for guidet tur.  Bedriftsidretten 
Buskerud har for andre året på rad i samarbeid med 
Ringerikes Turistforening, Ringerike Frivilligsentral, 
Ringerike kommune, Ringerike O-lag og Syklistenes 
Landsforening merket og tilrettelagt for 19 ulike turer i 
distriktet. Eget turhefte med beskrivelse og kart selges 
for kr. 150,- og i postkassene som er satt ut finner man 
en registreringskode for hver enkelt tur. 

Ved sesongslutt er det premiering i ulike kategorier, 
og alle som har gjennomført minst 10 turer, vinner 
premie. Hver enkelt post har en turvaktmester, og 
Finn Granum, Sven Koksrud, Kjersti Hovland, Erik 
og Brit Olaug Monserud har gjort en flott innsats 
med de i alt 8 postene vi har bidratt med i dette 

samarbeidsprosjektet. Ti på topp videreføres i 2015 – 
så se fram til et nytt turhefte med flotte turer.

ti på topp



Kari Stemme leder an mot Bjødalskampen. Foto: Marit Stubbraaten
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tekst: per h. Stubbraaten

To fjellturer og overnatting i private hytter til splei-
sepris? Jo, det fristet mange. Til sammen 18 personer 
deltok på overnattingsturen.
Vi startet lørdagen med besøk på Bagnsbergatn, den 
fredede gården hvor dramatiske trefninger fant sted i 
1940.
Så reiste vi mot Etnedalen og tok turen mot 
Bjørgovarden (1138 m.o.h.) med flott utsikt. 

På Fjellstølen benyttet vi hytta vår samt to hytter 
som vi velvilligst hadde fått låne av Syver og Reidun 
Fremgård. Småmat fra Hallingdal ga god stemning på 
kvelden!
Søndag fikk vi også med oss to fine topper, 
Bjødalskampen (1159 m.o.h.)  og Fiskebufjell 
(1109 m.o.h.).
Neste år satser vi på et liknende opplegg på Sjusjøen, 
hvor vi har to hytter til disposisjon.

på hyttetur til Søndre fjellstølen, Bagn

Banken for de turglade

www.honefossbank.no

Besøksadresse:

Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 Hønefoss
Tlf. 32 17 97 00
Faks 32 17 97 01

Postadresse:

Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 Hønefoss

E-post: post@honefossbank.no

Hønefoss
Sparebank
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Årets topptur i Vang var spesiell på den måten at det 
var første gangen Liv Skretteberg ikke var med som 
turleder. Etter ti år fant hun ut at det var tide å la yngre 
krefter slippe til. Denne gangen var undertegnede 
turleder aleine, men neste år blir Knut Sørgaard med 
i tillegg.

Årets tur samlet 10 deltakere, hvor bare fire hadde 
vært med tidligere. De seks nykommerne satte stor 
pris på turen, og flere ser vi kanskje igjen. Vertskapet 
på Sørre Hemsing, Berit og Arne Nefstad, kunne som 
vanlig by på stor gjestfrihet og nydelig mat.

Årets to turer gikk til Skutshorn (1 630 moh.) og 
Slettefjellet, hvor vi nådde ca. 1 500 moh. Været var 
dessverre dårlig begge dager, med både regn og tåke. 
Utsikten ble deretter, men det var en sprek og ivrig 
gjeng jeg hadde med meg.

rts ellevte tur 
til Vang

RTs 11. tur til Vang Foto: Kari Stemme

tekst og foto: torunn Mathisen/karin Solberg

koiesjefen på tjuenborgkoia, Stein thoresen, 
inviterte til fårikål på koia lørdag 4. oktober 
kl. 1800. Vi var 12 personer som takket ja til 
invitasjonen. de fleste startet fra Saksentjern, 
noen gikk via tjuvenborgen og hula og andre 
gikk rundt hestbrenna opp til koia. 

Det var god temperatur å gå i denne ettermiddagen 
og litt trolsk rundt oss. Tåka ble tettere og tettere jo 
høyere vi kom. Vert og koiesjef Stein Thoresen la 
seg like godt på gulvet i stua slik at vi kunne få ligge 
i Juliussenbua. Takk for at vi har en så raus vert og 
koiesjef!

Vi kom til flott dekket langbord inne i hytta. På koia 
hadde kona til Stein, Eli, sammen med Inger Lien vært 
tidlig på for å dekke bord, pynte og gjøre det hyggelig 
for gjestene.  

Og, jammen ble det fårikål, og det av ekte saker som 
det virkelig smakte får av. To store kjeler med fårikål 
var blitt frakta opp til koia av koiesjefen. Og ikke nok 
med det. Tror du ikke Eli kunne diske opp med ei flott 
og stor marsipankake til kaffen. Kaka var visstnok også 
ei utfordring å få med seg opp til koia. Makan, for et 

fantastisk og smakfullt måltid! Kan dette bli en tradi-
sjon? Ja, det håper vi inderlig.

Vi våkna til enda tettere tåke dagen derpå. To av oss 
ned igjen til Saxentjern for å finne sola. Et par av 
gjestene hadde aldri vært i hula og tok turen dit. Ny 
turkasse til Hestbrenna var med, og noen gikk dit for å 
montere den. De fleste i turfølget skulle deretter gå via 
Partisanersteinen og ned igjen til bilene. 
Tusen takk til vertskapet og koiesjef Stein for flott ar-
rangement og initiativ!  

trivelig fårikålkveld på tjuenborgkoia

God mat.

tekst: karten lien



Fornøyde koiesjefer på Buvasskoia, Bjørn og Janne Marit Ellingsen sammen med veslejenta.  Foto: Kjetil Sudgarden
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koienYtt

tekst: kjetil Sudgarden

ringerikes turistforening eier nå 5 koier og 
drifter 3 koier for dnt oslo og omegn. det 
går greit. Vi har gode koiesjefer som igjen 
har en liten gruppe medhjelpere med seg. 
koiesjefene har stor myndighet til å gjøre 
innkjøp og drifte koia som de selv ønsker.  Styret 
i rt følger likevel godt med og har en langsik-
tig plan med koiene. når de to nye koiene ble 
ferdige, var det opprustning av de gamle koiene 
som sto for tur. det er jo slik at ting må gjøres i 
tur og orden, med hensyn til dugnadskapasitet 
og pengebruk. 

Påbygg og restaurering av Buvasskoia
Som de fleste har fått med seg så har det vært ganske 
omfattende utbygging og restaurering av Buvasskoia 
denne sommeren. Taket var uisolert, bølgeblik-
ket rusta og taket nedtrykt av snø. Bislaget var 

uhensiktsmessig og ytterdøra plassert slik at den alltid 
måtte måkes fram om vinteren. Kort fortalt så ble det 
satt opp et nytt tilbygg som inneholder et rom med 
dobbelseng og smal overkøye, og plass for hundeburet. 
Godt overbygget inngang med et vindfang innenfor. 
Taket ble isolert og ny papp av typen Top safe. Nye 
vinduer i hele koia, ny ovn og litt brukt, men pene 
kjøkkenskaper er satt inn.

Dugnadsånden er fremdeles i live. Det er naturlig at 
det faller mye på koiesjefen og ansvarshavende. Vi har 
på en måte tatt på oss den oppgaven.  Det har vært 
lett å få med gode medhjelpere. Det er faktisk slik at 
alle sier ja dersom det er mulig for dem. Mange ber 
oss spørre dem senere, forhåpentligvis passer det 
bedre da.” Klart vi stiller opp for turistforeningen” er 
omkvedet. 

Vi måtte ha mange folk til bæring selv om mye av tung-
varene ble kjørt med traktor. Den kom nemlig ikke 



Sven Koksrud som snekker på Buvasskoia. Foto: Kjetil Sudgarden

tekst og foto: Vibeke tjøm      
          
gjennom gjensidigestiftelsens 
turskiltprosjekt fikk frivillige 
organisasjoner muligheten til å 
søke om midler i samarbeid med 
kommunene. 

Ringerikes Turistforening så dette 
som en mulighet til å realisere en 
merket sti i nærmiljøet fra Benterud 
til Hovsenga. I samarbeid med Ringerike kommune 
og Stiftelsen Glatved Brygge ble søknad sendt, og i alt 
kr. 215.000,- innvilget til skilt og informasjonstavler 
langs stien. Ragnar Braata har stått for oppsettingen 

av skiltene, og det er sikkert flere som allerede har 
lagt merke til skiltingen som følger standarden fra 
Merkehåndboka. Vi håper den merkede traseen blir 
mye benyttet, og kan inspirere enda flere til å komme 
seg ut på tur.

Vibeke Tjøm og Ragnar Braata på Petersøya.
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fram før veien til Buvassvollen var tørket opp, og vi 
måtte komme i gang så tidlig som mulig.  Vi har notert 
23 personer som har utført dugnad på dette prosjektet. 
Båthus kommer i tillegg. Navn og timer på dug-
nadsfolka er ført opp og takk til alle. Dugnadsånden 
er en viktig ressurs i Ringerikes Turistforening.                                                                                                                                  
                                                                                      
Kostnadene med prosjektet er ikke helt klare.  Vi 
hadde et budsjett på kr 250 000,00. Det ser ut til å 
holde.  Utgiftene til nå har passert 200 000, men 
vi mangler noen regninger og vil foreta noen små 
innkjøp, så det endelige tallet får vi ikke med før 
Skauleisposten må i trykken. 

Sparebankstiftelsen fant ut at dette var et godt prosjekt 
og derfor fikk vi kr 150 000,00.  Det hjelper oss veldig,  
og en hjertelig takk til dem. Vi registrerer at Ringerikes 
Turistforening har en høy stjerne i lokalsamfunnet. 

Storekrakkoia
Her foreligger det planer om et lite tilbygg på ca 4 kvm 
for å få sengene ut av oppholdsrommet og gi plass til 
en bedre kjøkkenløsning. Det medfører at propanbe-
holderen kan plasseres i et skap i skjulet slik det anbe-
fales.  Det medfører en del riving, graving og støping,  
så det er behov for mye god dugnadshjelp våren 2015.
De andre koiene lever sine gode liv på hver sin kant.

Mer bekvemt på Buvasskoia. Foto: Bjørn Ellingsen

Stiprosjektet 
«elvelangs»



tekst: kari h. nordby

ideen om trekanten i Vassfaret ble lansert i 
forbindelse med byggingen av fønhuskoia. 
Med stinett som binder sammen de tre dnt-
hyttene (Storekrakkoia i Bogen, Vassfarkoia 
på Veneli og fønhuskoia i Vassfaret) gir det 
muligheter for en flott rundtur.  i sommer har 
det siste «beinet» i trekanten kommet på plass 
i form av nymerka sti mellom fønhuskoia og 
Storekrakkoia over hedalsfjellet.

Etter en god prosess med planlegging og innhenting av 
nødvendige godkjenninger fra grunnneiere og fylkes-
mann, startet arbeidet. Hele Trekanten går innenfor 
landskapsvernområdet. Å bruke gamle stier er viktig 
for å ta vare gamle kulturminner og unngå unødig 
belastning på terrenget. De gamle stiene ligger godt i 
terrenget, og har over tid fått et fast underlag.

nymerket trasè: Fra Fønhuskoia følger en veien 
til Strøsdammen der stien tar av til venstre opp til 
Slasetra, går så over Slafjell ned til Fjellvatnet. Herfra 
følger den Dølavegen, den gamle ferdelsåra mellom 

Vassfarplassen og Hedalen kirke, til Storausttjern. 
Videre går den vestover rundt vatnet, opp forbi 
Seterknatten og østover til stikryss opp for Fledda. 
Videre til Hestehøgda er det anlagt helt ny sti. Denne 
passerer Langtjern og Langtjernkollen, Hedalsfjellets 
høyeste punkt 1148 moh. Etter Hestehøgda går den 
ned til minneplata etter slagbjørnen Rugg, deretter 
bratt ned til Vassfarvegen som en følger til Bogbrua, 
parkering for Storekrakkoia. Det er slak stigning på 
grusvei opp til Storekrak.

lang dagsmarsj: Ruta mellom Fønhuskoia og 
Storekrakkoia er ca 34 km lang, altså i lengste laget 
for en dagsetappe. Denne kan forkortes til 28 km om 
en starter første kvelden ved parkeringa ved Bogbrua 
og går til Storekrakkoia. Føles den fortsatt for lang 
anbefaler vi å bruke 4 dager med start og mål i Fledda. 
Da kjører man til Hedalen og tar av ved Hedalen kirke. 
Ruta over Hedalsfjellet gir også mulighet til å velge 
andre stier ned i Vassfardalen, f eks fra Fjellvatnet 
til Vassfarplassen, eller fra Storausttjern langs 
Gjuvbekken til Bjørke. Dette gir også mulighet for 
rundturer fra hyttene. 

Over Hedalsfjellet på nymerket sti.

trekanten i Vassfaret 

Strøen – Slasetra – Slakollen. Foto: Helge Nordby
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naturopplevelser for livet

Harehopp med 1284 i bakgrunnen. Foto: Helge Nordby
 

SkauleiSpoSten – ringerikeS turiStforening Side 13



SkauleiSpoSten – ringerikeS turiStforeningSide 14

Tur– Og akTiViTETSprOgraM 2015
ringerikes turistforening
For svært mange av våre turer er frammøtested Tippen. Dette er ved innkjøringen til 
ringerike Stormarked, på høyre side.

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNTung Seniorgruppa

  Søndag 11. januar.  
Skitur Ringkollen. URT.
Skitur med bålkos og mye moro. 
Oppmøte på P-plassen ved Ringkollstua 
kl 1200. Kontakt Kamilla Kolkin, 
tlf. 98 689028 og Oda Nygård, 
tlf. 95979517.

  Søndag 1. februar. 
Kom deg ut-dagen. Alle.
Se annonse i Ringerikes Blad eller vår 
nettside www.turistforeningen.no/
ringerike, eventuelt ring 92664825.

  tirsdag 10. februar. 
Kafetreff. ST.
Vi møtes til en hyggelig prat over kaf-
fekoppen på Ringerike Gjestegård 
kl 1100-1300.

  tirsdag 17. februar. 
Skitur nord for Mylla. ST.
Vi starter fra Tverrsjøstallen og drar i 
vei sørover mot Sinnerdalen, men tar 
ganske snart av opp til Fagervann og 
Langvann, videre ned Bjønnputtdalen 
til Storsinnera og Tverrsjøen. Turen blir 
ei mil lang. Kart: Nordmarka vinter. 
Frammøte på Tippen kl 1000 eller ved 
YX-stajonen på Jevnaker kl 1030. Her 
møter turleder Arnhild Ballangrud, 
tlf. 94279113. Bompenger kr 50 betales 
via mobil. Hadeland Turlag inviteres.
 
  Søndag 22. februar. 
Skitur Ringkollområdet. URT.
Ny skitur i Ringkollområdet med 
bålkos og moro. Oppmøte på P-plassen 
ved Ringkollstua kl 1200. Kamilla 
Kolkin, tlf. 98689028 og Oda Nygård, 
tlf. 95979517.

  tirsdag 3. mars. 
Eventyrstund ved Kolltjern på 
Ringkollen. BT.

Barnas Turlag i RT inviterer alle, barn, 
ungdom og voksne til en stemningsfull 
eventyrstund ved Kolltjern. Vi lager 
bål, griller pølser og serverer varm saft 
og kaffe. Her kommer det til å skje litt 
av hvert skal vi tro eventyrfortelleren 
Axel. Husk sitteunderlag og godt med 
klær. Ei hodelykt er også kjekt å ha med 
seg. Vi møtes ved Kolltjern kl. 1800. 
Løypa er merket med fakler. Kjør forbi 
P-plassen på Ringkollen/oppslagstavla 
i retning Øyangen. Etter ca. 1 km tar 
fakkelløypa av til høyre. Det er liten 
P-plass ca. 50 m bortafor løypekrysset. 
Kart: Oslo Nordmark vinter. Mer infor-
masjon kan du få av Axel Holt, 
tlf. 99612222. 

  lørdag 14. og
  søndag 15. mars. 
Snøhuletur på Vikerfjell. URT.
Om været tillater det, drar vi til 
Vikerfjell og overnatter i snøhuler. 
Oppmøte ved Ringerike VGS kl 1000 
for felles transport, tilbake søndag 
kl 1700. Kontakt Kamilla Kolkin, 
tlf. 98689028 og Oda Nygård, 
tlf. 95979517. Arne Brenna blir 
også med.

  lørdag 14. og
  søndag 15. mars.  
Skitur Beitostølen-Danebu. RT.
Vi reiser fra Tippen i Hønefoss 
kl 0800 og starter fra Beitostølen ca. 
kl 1130. Totalt er turen ca. 65 km i lett 
terreng. Etter ca. 30 km kommer vi til 
Vangsjøstallen hvor vi overnatter. Her 
spiser vi tre retters middag, frokost og 
smører matpakke. Vi sover i oppredde 
senger, ikke nødvendig å ha med laken-
pose eller håndkle. Pris for overnat-
ting og mat er kr. 1150 pr. person i 
dobbeltrom (matpakke kommer i 
tillegg). Neste dag går vi ca. 35 km til 
Danebu og reiser hjem (etter at bilene 

er hentet). Meld dere på til turleder 
Odd Tangen, tlf. 99249277. Vi inviterer 
Hadeland Turlag.

  tirsdag 17. mars. 
Trugetur med staver. ST.
Turen går i lett terreng i 
Ringkollområdet. Du trenger solid 
fottøy, staver og truger som egner seg 
til å gå tur med. Du kan få låne slike 
truger , men da må turleder få beskjed 
om dette minst ei uke i forveien. 
Kart: Holleia-Krokskogen. Frammøte 
på Tippen kl 1000. Turleder er Rune 
Thorsen, tlf. 90577811.

  torsdag 19. mars. 
Årsmøte i Ringerikes 
Turistforening. RT.
Se annonse i Ringerikes Blad eller 
www.turistforeningen.no/ringerike

  lørdag 11. og
  søndag 12. april. 
Skitur Finse-Geiterygghytta. FRT.
Dette er en klassisk høyfjellstur i 
Skarvheimen fra lørdag til søndag. Vi 
tar toget fra Hønefoss lørdag kl 0921, 
ev. kan du reise fredag kveld med 
overnatting på Finsehytta. Vi går til 
Geiterygghytta via Kyrkjedøri, her over-
natter vi med en god middag og kvelds-
kos. Returen går om Omnsvatnet. 
Distansen er ca. 15 km hver vei. Turen 
krever fjellski og klær for høyfjellet. 
Deltagerne må selv bestille togbillet-
ter. Påmelding innen 6. april til Karin 
Solberg, tlf. 95880826, 
kesolberg@yahoo.no eller Kjersti 
Hovland, tlf. 98662436, 
khovland2000@yahoo.no . Vi inviterer 
DNT Drammen Fjellsport.
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  Søndag 12. april. 
Vårtur til gapahuken ved 
Midttjern. BT.
Vi starter kl 1100 fra P-plass til 
høyre for Ringerike Hundesenter i 
Heradsbygda. Umerket, men god sti 
til Midttjernshuken. Vi tenner bål 
og koser oss med medbrakt mat og 
drikke. Ta med sitteunderlag. Turleder 
Marianne Aasen, tlf. 90689424.

  tirsdag 14. april. 
Frøyshovåsen + galleribesøk på 
Helgelandsmoen. ST.
Vi starter ved Hole kirke og går en liten 
tur langs en gammel jernaldervei og ser 
på et lite gravfelt. Deretter kjører vi til 
Helgelandsmoen og ser hva det er blitt 
av den gamle militærleiren. Vi avslut-
ter med omvisning i Galleri Klevjer og 
spiser nista vår i en kopi av Narums 
kafe.Egenandel galleriomvisning kr. 50. 
Kart: Holleia-Krokskogen. Frammøte 
på Tippen kl 1000. Turleder Ola Ø. 
Hoel, tlf. 91196739.

  Søndag 19. april. 
Klatring. URT.
Bli med for å prøve ut klatreveggen 
i den nye flerbrukshallen. Oppmøte 
utenfor hallen kl 1200. Kontakt 
Kamilla Kolkin, tlf. 98689028 og Oda 
Nygård, tlf. 95979517. 

  tirsdag 28. april. 
Rusletur på Prestmoen ved Snyta. ST.
Vi vandrer rundt Prestmoen på stier og 
kjerreveier. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Avreise fra Tippen kl 1000. Turleder er 
Brit Olaug Monserud, tlf. 90974169.

  lørdag 2. mai og 
  søndag 3. mai. 
Pilegrimshelg. RT og 
Hadeland Turlag. 

  lørdag 2. mai. 
Ringerike. RT.
Årets pilegrimstur går fra Haug kirke 
til Jevnaker. Vi følger i store trekk den 
gamle allmannaveien/pilegrimsleden, 
men svinger bortom gravhaugen ved 
Gjermundbo hvor den eneste hjel-
men fra vikingtida i Norge er funnet. 
Turen fortsetter forbi Harehaugen 
(Aurenhøgda) mot Åsbygda. Der all-
mannaveien er forsvunnet i terrenget, 

følger vi gangveier eller Den Bergenske 
Kongeveien (Almgrenda). Turen er ca. 
10 km og turguide er lokalhistorikeren 
Gudmund Bakke. Vi starter fra parke-
ringen foran Haug kirke kl 1000. Vi er 
behjelpelig med skyss tilbake. Turverter 
er Per H. Stubbraaten, tlf. 90861879 og 
Axel J. Holt, tlf. 99612222.

  Søndag 3. mai. 
Pilegrimstur på Hadeland. 
Hadeland Turlag.
Turen følger den merkede pilegrimsle-
den fra Høgkorset i Kjølvegen nedover 
til Brandbu (Brua). Den er ca. 10 km 
lang og er beregnet å ta ca. 4 timer. 
Turen går først gjennom skogster-
reng med fine utsiktspunkter, deretter 
gjennom kulturlandskapet til Brandbu 
sentrum. Frammøte ved P-plassen til 
Brandbu stadion kl 1030 for samkjøring 
til Høgkorset. Felles avreise fra Tippen 
kl 0930. Turleder er lokalhistorikeren 
Harald Hvattum, tlf. 91114374.
RT-kontakt er Per H. Stubbraaten, 
tlf. 90861879.

  onsdag 6. mai. 
OPPTUR. RT.                                                                                                        
Ringerikes Turistforening arrange-
rer OPPTUR for alle 8.klassinger i 
Ringerike kommune. Turen starter 
ved Borger i Haugsbygd og går i kupert 
terreng fram til Fleskerud i Åsa. Her 
avholdes aktiviteter og uhøytidelige 
konkurranser for elevene. Alle som 
deltar, har mulighet til å vinne fine 
premier. Bussavgang ved Åsaveien. 
Ansvarlig person: Daglig leder i RT, 
Vibeke Tjøm, tlf 92664825.

  lørdag 9. mai. 
Akerselva. En vandring fra 
Treschows bru til Ankertorget. RT.
Vi begynner mellom Sagene og 
Sandaker, navn som forteller hvordan 
Kristiania/Oslo har utviklet seg. Vi går 
i parklandskap nesten hele veien, mens 
vi ser at elva har bestemt vilkårene for 
menneskene som bodde og arbeidet 
her. Husene folk bodde og bor i, er 
ulike, likeens med stedene der folk 
tjente til livets opphold, fabrikkene. 
Vandringen avsluttes med et kafebesøk. 
Møt på Tippen kl 0900, hjemkomst ca. 
kl 1600. Turleder Axel Holt, 
tlf. 99612222.

  lørdag 9. og
  søndag 10. mai. 
Dugnad på Buvasskoia. RT.
Kontakt koiesjef Bjørn Ellingsen, 
tlf. 45033926.

  Søndag 10. mai. 
Fottur opp Mørkgonga. URT.
Vi gjentar suksessen fra i fjor, og invi-
terer til tur opp Mørkgonga. Oppmøte 
ved P-plassen ved ferista kl 1200. 
Kontakt Kamilla Kolkin, tlf. 98689028 
og Oda Nygård, tlf. 95979517. 

  onsdag 13. mai.   
Tur i Gullerudmarka. RT.
Vi starter turen fra Borgergrenda 
og følger tørre stier til Grunntjern. 
Deretter går vi ned mot Ultvedttjern 
hvor vi raster. Tilbake velger vi en 
bratt, men koselig sti som gir oss fin 
utsikt. Har du øynene med deg, kan det 
bli en spennende blomstertur. Avreise 
fra Tippen kl 1700 eller Borgergrenda 
kl 1715. Turleder Per H. Stubbraaten 
har tlf. 90861879.

  onsdag 20. mai. 
Kveldstur på Veme. RT.
Vi starter fra Tippen kl 1700 og møter 
turleder Else Marie Abelgård kl 1715 
ved bensinstasjonen. Vi får høre om 
tresliperi og kraftverk, går opp til Veme 
kirke der Else Marie vil vise oss kirken 
innvendig og fortelle historien om 
kirken. Elling M. Solheim får avslutte 
kvelden, kanskje med et dikt. Else 
Marie har tlf. 95134519.

  tirdag 26. mai. 
Kjerraten i Åsa. ST.
Vi besøker kjerratmuseet i Åsa. Vi får 
en orientering om museet og historien 
om kjerraten av Arve Frydenlund. 
Inngangspenger i museet er kr. 60. 
Vi følger kjerratstien til hjulhus 5 og 
ned igjen. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Frammøte på Tippen kl 0930. 
Turledere er Liv Skretteberg, 
tlf. 95254760 og Finn Abildgaard, 
tlf. 90062043.

  lørdag 30. mai. 
Holleias Perler. RT.
Avreise fra Tippen kl 0930 til 
Hjellebråten. Vi går på blåmerket sti 
via Aklangen, Engelen og Skjærsjøen 
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til Sætertjern, der vi tar hovedrasten. 
Turen fortsetter via Grytingen Til 
Ullern bom. Her vil maxitaxi ta oss 
tilbake til bilene. Det blir ca. 5 timers 
vandring. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Turledere: Inger Hvitmyhr, 
tlf. 92015120 og Liv Skretteberg, 
tlf.  95254760.

  Søndag 31. mai. 
Kanopadling på Skjærsjøen. BT.
Fra Ask er det ca. 6,5 km til Skjærsjøen. 
Vi møtes her kl 1200. RT har kanoer 
for utlån. Du kan også bruke egen 
kano, kajakk og vest. Turleder Janne 
Marit Ellingsen, tlf. 95051097.

  tirsdag 2. juni. 
Gammehaugen i Gran. ST.
Gammehaugen er et trivelig lite 
skogsområde som ligger litt sør for 
Granavollen. Vi starter fra øst og går 
en runde på vel 5 km, på gode stier, 
som omtrent midtveis tar oss opp til 
et fint utsiktspunkt. Kart: 1815 I Gran. 
Frammøte på Tippen kl 1000 eller 
ved YX-stasjonen på Jevnaker kl1030. 
Turleder Arnhild Ballangrud har 
tlf. 94279113. Hadeland Turlag 
inviteres.

  fredag 5. til
  søndag 7. juni. 
FRT.
10 ÅRS JUBILEUM! Fredag kl 1700 
reiser vi fra Hønefoss til Bogbrua, 
overnatting på Storekrak. Lørdag 
besøker vi bl. a. Ørneflag og Saunatten 
og overnatter under åpen himmel på 
Søre Dytholknatten. Søndag besøker 
vi Vassfarets mest berømte bjørnehi, 
Festningen på Nordre Dytholknatten; 
så nedstigning til Aurdalsfjorden. Pris: 
Bilspleis T/R og koieovernatting for de 
som ikke ligger ute. Kart: Sør-Valdres, 
utg. 2007. Påmelding innen onsdag 3. 
juni til turleder Ole-Martin Høgfoss, 
tlf. 97535103, e-post: ole-m.h@
online.no Vi inviterer DNT Drammen 
Fjellsport. 

  lørdag 6. og
  søndag 7. juni. 
Dugnad Storekrak. RT.
Info hos dugnadsleder Kjetil 
Sudgarden, tlf. 93437860.  

  lørdag 6. og
  søndag 7. juni. 
Overnattingstur til Høgevarde. URT.
Vi drar på overnattingstur til 
Høgevarde. Oppmøte ved Ringerike 
VGS kl 1000 for felles transport, til-
bake søndag kl 1700. Kontakt Kamilla 
Kolkin, tlf. 98689028 og Oda Nygård, 
tlf. 95979517. 

  tirsdag 16. juni. 
Kulturhistorisk tur i 
Nordmarka nord. ST.
Den lokale kjentmannen Per Bekkevold 
tar oss med på vandring mellom 
gamle bosteder, setertufter og skjerp 
i området nordøst for Mylla. Han kan 
fortelle mye om liv og virksomhet i tid-
ligere tider! Turen starter fra den vesle 
gården Slåttbråtan og går videre oppo-
ver åsen. Kart: Nordmarka sommer. 
Frammøte på Tippen kl 0930 eller på 
YX-stasjonen på Jevnaker kl 1000. Her 
møter turleder Arnhild Ballangrud, 
tlf. 94279113.

  lørdag 20. og
  søndag 21. juni. 
Helgetur til Sagvollen. RT.
Sagvollen (ei mil øst for Gran) er 
et gammelt sentrum for skogsdrift. 
Hadeland Turlag leier «kjørehytta» 
som har ni soveplasser og like mange 
løse madrasser. Hytta ligger idyllisk 
til ved Vassbrå, og kanoer er tilgjen-
gelig for oss. Det er mange blåmer-
kede stier. Felles innkjøp av mat på 
Gran. Påmelding før 18. juni. Avreise 
fra Tippen kl 0900. Turledere Per 
Stubbraaten, tlf. 90861879 og Finn 
Granum, tlf. 41161033.

  Søndag 21. juni. 
Partisanerstevne. RT.
Hjemmestyrke-museets Venneforening 
satser på tradisjonelt opplegg med 
flaggheising, kort andakt, hoved-
tale, diktlesing og containerslipp 
ved Partisanersteinen ved Totjerna i 
Strømsoddbygda. Tid: kl 1200-1500. 
Møt opp til årets samarbeidsarrange-
ment mellom RT og HSMV. Avreise 
fra Tippen kl 1000. Kontakt i RT er 
Karsten Lien, tlf. 90999867. 

  tirsdag 30. juni. 
Rusletur i Ådal. ST.
Vi går på fine stier, til dels på vei. Lett 
tur fra Hvitmyhr i området ved Somma 
skytebane. Vi følger god vei langs elva, 
hvor vi tar kafferasten før vi vender 
tilbake til Hvitmyhr. Kart: 1815 IV 
Sperillen. Frammøte på Tippen kl 1000 
eller ved Hvitmyhr kl 1030. Turleder er 
Inger Hvitmyhr, tlf. 92015120.

  lørdag 4. juli. 
Kaffekoken i Trollfossen. RT.
Dette er en god tradisjon. Kaffekoker 
Arnhild Solberg er på plass mellom 
1100 og 1500. Kart: Turkart Vikerfjell. 
Ingen felles avreise; du kjører om 
Sokna til Strømsoddbygda, videre 
gjennom bommen ved Frisvatnet (husk 
bompenger) til parkeringen nedafor 
Bukollplassen og følger blåmerket sti 
i retning Storekrak. Det er bratt opp, 
men da smaker kaffen enda bedre. Alle 
oppfordres til å ta med litt ved. Arnhild 
har tlf. 41407716.

  tirsdag 7. juli. 
Kunstnerhjemmene i Eggedal. ST.
Vi drar fra Tippen kl 1000 til Eggedal 
og besøker kunstnerboligen Lauvlia, 
der maleren Theodor Kittelsen bodde i 
mange år og Hagan, hjemmet til male-
ren Christian Skredsvig. Muligheter for 
omvisning (inngangspenger) og spising 
av medbrakt niste. Bilspleis. Turleder 
Liv Skretteberg har tlf. 95254760.

  lørdag 25. og
  søndag 26. juli. 
Helgetur til Sjusjøen. RT.
Vi drar fra Tippen kl 0900; på Sjusjøen 
losser vi bagasje i hyttene til turlederne 
Finn Granum og Thor Even Tomter. Så 
går vi trekanten ved Reina (Kriksfjell-
Hitfjell-Reinsfjell) og spiser middag 
sammen. Søndag går vi tur før vi ender 
opp på Rømåsdagen. Meld deg på til 
Finn Granum, tlf. 41161033 innen 
17. juli.

  lørdag 25. juli og
  lørdag 1. august. 
Villmarkstur. FRT.
Det blir 7 dagsetapper fra Gjerdalen 
via Padjelanta til Sørfjorden i 
Tysfjord kommune. Du må bære alt 
du trenger i egen sekk. Det blir en 
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hviledag underveis. Maks. 10 deltagere. 
Påmelding til Magnus Karge via e-post 
magnus.karge@gmail.com eller  
tlf. 99082499 innen 11. juli. Vi 
inviterer også naboforeningene DNT 
Drammen og Valdres samt KOT til 
denne turen.

  tirsdag 11. august. 
Tur til Stortjern over 
Spelhaugkollen. ST.
Vi kjører opp Nyseterlia, følger traktor-
vei, så til Spelhaugtjern og Stortjern. 
Kart: Holleia-Krokskogen. Frammøte 
på Tippen kl 1000. Turleder Erik 
Halkinrud møter ved oppkjøringa til 
Sesserudveien kl 1030. Han har 
tlf. 90956922.

  fredag 14. til
  søndag 16. august. 
Topptur i Vang. RT.
Vi overnatter på Sørre Hemsing. 
Lørdag går vi til Ranastongi (1900 
moh) via Smådøla og Kulehøla. Flott 
utsikt mot Vang, Slidre og Hemsedal. 
Søndag drar vi til Skakadalen og går til 
Bergsfjellet 1422 moh. Fantastisk utsikt 
mot Vangsmjøse, Grindaheim, Vennis 
og Øye. Det kreves fjellutstyr. Pris for 
overnatting og mat på Sørre Hemsing 
er kr. 1350. Meld deg på før 20. juli til 
Karsten Lien, 90999867, e-post kar-
sten.lien@gmail.com. Knut Sørgaard, 
95808616, e-post knut.sorgaard@
gmail.com. Vi inviterer DNT Valdres.

  fredag 14. til
  søndag 16. august. 
Helgetur til Jotunheimen. FRT.
Overnatting i hytte, lavvo eller telt. 
Topptur lørdag. Maks. 6 deltagere. 
Info, kontakt Erik Guldberg på email 
guldberg.erik@gmail.com 

  tirsdag 18. august. 
Sør-Holleias Perler. ST.
Kjentmann Arne Hardhaug tar oss med 
til to av de fine vatna på Sysle. Vi går 
fra dammen på Sysletjern på blåmerka 
sti forbi Grunna og Lorta. I nordenden 
finner vi en plass for rast. Vi følger 
vatna på sti på østsida. Frammøte 
kl 0930 på Tippen eller kl 1015 på 
bensinstasjonen på Sysle. Kort bomvei. 
Turledere Arne, tlf. 95470228 og Finn 
Granum, tlf. 41161033.

  torsdag 27.-til
  søndag 30. august. 
Trekanten i Vassfaret. FRT.
Bli med Magnus Karge på Vassfartur. 
Vi starter torsdag ettermiddag med å gå 
fra Stormyra til Storekrak, ca. 2 timer. 
Fredagen går vi over Sørbølfjellet til 
Vassfarkoia, dette er en 7 timers tur. 
Lørdagen krysser vi Vassfaret ved Mølla 
og inntar Fønhuskoia. Søndag går vi på 
nymerket sti over Hestehøgda ned til 
Stormyra og bilene. Mer info og påmel-
ding innen 20. august til Magnus på tlf. 
99082499 eller e-post magnus.karge@
gmail.com. Vi inviterer DOT Fjellsport 
til denne turen.

  lørdag 29. og
  søndag 30. august. 
Dugnad på Buvasskoia. RT.
Kontakt koiesjef Bjørn Ellingsen, 
tlf. 45033926. 

  Søndag 29. august. 
Høsttur i Mørkgånga. BT.
Vi starter fra ferista (Åsaveien) 
kl 1100. Bratt og krevende, men svært 
spennende tur. Passer for tøffinger fra 
6 år. Husk mat og drikke når vi er på 
toppen. Turleder Hege Ballari Rindal, 
tlf. 41413180.
 
  torsdag 3. til
  søndag 6. september. 
Fottur i Aurlandsdalen. RT. 
Vi bor fast på hytter på Østerbø. Fredag 
tur 1: Fra Geiteryggtunnelen forbi 
Steinbergdalen til Østerbø, tur 2: 
Kongshelleren, Finndalen og Sauavad. 
Lørdag: Langedalen til Austevad, 
retur ev. over Skaimsdalen. Søndag: 
Klassikeren ned til Vassbygd, ev. over 
Bjønnstigen. Avreise torsdag kl 1600, 
retur med middagsstopp søndag. 
Påmelding før 27.8 med depositum til 
konto 2335.08.04242, turleder Axel 
Holt, tlf. 99612222. 
Kart: Aurlandsdalen/Østerbø.

  Søndag 6. september. 
Kom deg ut-dagen. RT.
Bli med på Den Norske Turistforenings 
nasjonale turdag som lokalt arrangeres 
på Petersøya, Hønefoss. RT arrange-
rer aktivitetsdag for store og små på 
Petersøya  kl 1100-1500. I samarbeid 
med andre organisasjoner byr vi på 

ulike aktiviteter som kanopadling, spik-
king, bålkos, matlaging på bål, natursti 
med premiering m.m. Ta med barna, 
venner og kjente og opplev en trivelig 
utedag i nærmiljøet. Flere opplysninger 
hos Vibeke Tjøm, tlf 92664825.

  tirsdag 8. september. 
Utsiktstur på Tandbergmoen. ST.
Vi går fra Norderhov kirke til Stavhella 
og går rundt moen på stier og veier. 
Kart: Holleia-Krokskogen. Avreise fra 
Tippen kl 1000. Turledere er Brit Olaug 
og Erik Monserud, tlf. 90974169 
og 90634868.  

  Søndag 13. september. 
Kaffekoken på Grønknuten 
arrangeres for 28. gang. RT.
Erik Lunde og Finn Granum ønsker 
velkommen til kaffe og eplekake med 
krem. Husk å ta med en halv liter 
vann. Følg med i Ringerikes Blad og 
Bygdeposten eller se www.turistfore-
ningen.no/ringerike 

  tirsdag 15. september. 
Sopptur. ST.
Vår egen soppkjenner Gunvor 
Bollingmo forteller oss hvilke sopper 
som er gode og hvilke sopper vi må 
holde oss unna. Ta med kurv/papirpose 
og kniv og møt på Tippen kl 1000. 
Turledere er Gunvor tlf. 91844073 og 
Inger Hvitmyhr, tlf. 92015120.

  lørdag 19. september. 
1000 års markering av Olav 
Haraldssons hjemkomst. RT.
En dagsreise fra Svenskerud på 
Nakkerud til Stranden skole, 17 km.
Vi starter på Svenskerud  kl 0900 
og går forbi Nikkelverksgruvene, 
Skamarka, Tingplassen ved 
Solbergtjernet, Hovin, Klaveåsen, 
Breien, Hjelle og avslutter på Stranden 
skole. Vi passerer Tyristrand kl 1400 og 
Stranden senest kl 1900. Turlederne 
Kaare Fleten, tlf. 97412125 og Erik 
Monserud, tlf. 90634868 
(fra Klaveåsen) orienterer om mulige 
distanser, transport og parkering.

  Søndag 20. september. 
Høsttur til Gjevlekollen (602 moh) 
i Lier. RT.
Her drev Fridtjof Nansen elgjakt i sin 
tid. Vi starter fra Kanada og går via 
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ringerikeS turiStforening
tur- og aktiVitetSkalender 2015

Dag / dato aktivitet, område/sted grp Leder/koordinator

Søn 11. januar Skitur ringkollen  urt kamilla kolkin, oda nygård

Søn 1. februar kom deg ut-dagen  rt Styret rt

tirs 10. februar kafetreff   St Styret

tirs 17. februar Skitur nord for Mylla  St arnhild Ballangrud

Søn 22. februar Skitur ringkollen  urt kamilla kolkin, oda nygård

tirs 3. mars eventyrstund, kolltjern Bt axel holt

lør 14.-søn 15. mars Snøhuletur, Vikerfjell  urt kamilla kolkin, oda nygård

lør 14.-søn 15. mars Skitur Beitostølen-danebu rt odd tangen

tirs 17. mars trugetur med staver   St rune thorsen

tors 19. mars Årsmøtet   rt Styret rt

lør 11.-søn 12. april Skitur finse-geiterygghytta     frt, dnt drm, kot,

      Valdres, ht karin Solberg, kjersti hovland

Søn 12. april Vårtur, gapahuken, Midttjern Bt Marianne aasen

tirs 14. april frøyshovåsen+ galleri h.-moen St ola Ø. hoel

Søn 19. april klatring, klatrevegg i hall urt kamilla kolkin, oda nygård

tirs 28. april rusletur prestmoen  St Brit olaug Monserud

lør 2. mai pilegrimstur ringerike rt, ht per h. Stubbraaten

Søn 3. mai pilegrimstur hadeland rt, ht per h. Stubbraaten, rt-kontakt

ons 6. mai opptur   rt Vibeke tjøm

lør 9. mai akerselva   rt axel holt

lør 9.-søn 10. mai dugnad, Buvasskoia  rt Bjørn ellingsen

Søn 10. mai fottur opp Mørkgånga urt kamilla kolkin, oda nygård

ons 13. mai tur, gullerudmarka  rt per h. Stubbraaten

ons 20. mai kveldstur, Veme   rt else Marie abelgård

tirs 26. mai kjerraten, Åsa   St liv Skretteberg, finn abildgaard

lør 30. mai holleias perler   rt liv Skretteberg, inger hvitmyhr

Søn 31. mai kanopadling, Skjærsjøen Bt Janne Marit ellingsen

tirs 2. juni gammehaugen, gran St arnhild Ballangrud

fre 5-søn 7. juni Jubileumstur Vassfaret frt ole-Martin høgfoss

lør 6.-søn 7. juni overnattingstur, høgevarde urt kamilla kolkin, oda nygård

lør 6.-søn 7. juni dugnad, Storekrak  rt kjetil Sudgarden

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNT ung Seniorgruppa



ringerikeS turiStforening
tur- og aktiVitetSkalender 2015

Dag / dato aktivitet, område/sted grp Leder/koordinator

tirs 16. juni kulturhistorisk tur, nordmarka nord St arnhild Ballangrud

lør 20.-søn 21. juni helgetur, Sagvollen, gran rt per h. Stubbraaten, finn granum

Søn 21. juni partisanerstevne rt karsten lien

tirs 30. juni rusletur, Ådal St inger hvitmyhr

lør 4. juli kaffekoken, trollfossen rt arnhild Solberg

tirs 7. juli kunstnerhjemmene, eggedal St liv Skretteberg

lør 25.-søn 26. juli helgetur, Sjusjøen rt finn granum

lør 25. juli-lør 1. august Årets villmarkstur frt,dnt drm, kot,

  Valdres,ht Magnus karge

tirs 11. august tur, Stortjern St erik halkinrud

fre 14.-søn 16. august topptur, Vang rt karsten lien, knut Sørgaard

fre 14.-søn 16. august helgetur, Jotunheimen frt erik guldberg

tirs 18. august Sør-holleias perler St arne hardhaug, finn granum

tors 27.-søn 30. august trekanten, Vassfaret frt Magnus karge

lør 29.-søn 30. august dugnad, Buvasskoia rt Bjørn ellingsen

Søn 29. august høsttur, Mørkgånga Bt hege Ballari rindal

tors 3.-søn 6. september fottur, aurlandsdalen rt axel holt

Søn 6.september kom deg ut-dagen rt Vibeke tjøm

tirs 8. september utsiktstur, tandbergmoen St Brit olaug og erik Monserud

Søn 13. september kaffekoken på grønknuten rt erik lunde, finn granum

tirs 15. september Sopptur St gunvor Bollingmo, inger hvitmyhr

lør 19. september 1000 års markering, 

 olav haraldson rt kaare fleten, erik Monserud

Søn 20. september høsttur, gjevlekollen rt, dnt drm, 

  ht, kot erik Brenden

lør 3.-søn 4. oktober fårikål på tjuenborgen rt Stein thoresen

tirs 6. oktober avslutn. tirsdagsturene, Buvasskoia St arnhild Ballangrud, erik Monserud

Søn 11. oktober Øyangen rundt rt tron trondsen

Søn 22. november Skumletur, hvervenmoen Bt lina hammer hansen

tors 5. november høstmøtet rt Styret

tirs 17. november kafetreff St Styret, St
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Borkebrenna til toppen. Her var det 
brannvakt og utsikten er upåklagelig. 
Etter matrast går vi om Gampetjern 
og Skjærsvannet, videre ut åsen mens 
vi nyter utsikten. Turen er ca. 12 km 
og kartet er Turkart Finnemarka. 
Frammøte Tippen kl 0930 eller direkte 
i Kanada kl 1015. Turleder er Erik 
Brenden, tlf. 95161646. Vi inviterer 
DNT Drammen, Asker, Bærum 
og KOT.

  lørdag 3. oktober. 
Fårikål på Tjuenborgen. RT.
Koiesjef Stein Thoresen inviterer til 
Fårikål med sus av Tirilill Tove. Dette 
blir moro, men vær rask til å melde deg 
på da det er plass til maks. 15 deltagere 
rundt gryta og i senger/på madrasser. 
Du tar med drikke sjøl og så satser vi på 
et skikkelig gilde. Prisen blir ca. 75 kr. 
pr. pers. Påmelding til Stein på 
tlf. 48994240 innen 5.10. Vel møtt!

  tirsdag 6. oktober. 
Avslutning for tirsdagsturene. ST.
Vi drar til «nye» Buvasskoia. 
Alternativene er dagstur med eller 
uten måltid eller overnatting. Styret 
kjøper inn mat, alle tar med drikke. 
Påmelding til Arnhild Ballangrud, 
tlf. 94279113 eller Erik Monserud, 
tlf. 90634868 før 29. september. 
Kart: Vikerfjell. 

  Søndag 11. oktober. 
Øyangen Rundt. RT.
Fra Jonsetangen går vi via Uglaveien og 
Spålsberget til Spålen med kaffekok. 
Herfra blåmerket sti der vi mellom 
Uglaseter og Østerdam krysser elva 
fra Øyangen; så forbi Nysetra og opp 
åsen mot Honerudsetra. På vei ned 
til Salem får vi snart fin utsikt mot 
nordre Ringerike og kanskje Norefjell 
og Gaustatoppen. Avreise fra Tippen 
kl 1000 med maxitaxi til Jonsetangen. 
Turleder Tron Trondsen har 
tlf. 91129600.

  Søndag 22. november. 
Skumletur på Hvervenmoen. BT.
Vi starter kl 1500 på refleksmerket 
sti fra fjenvarmeanlegget og gjennom 
skogen. Vi slår leir ved gapahuken, 
hvor det blir gløgg, pepperkaker og 
skattejakt. Alle har på refleksvester 
eller refleks og lommelykt. Turen 

passer for både små og store. Ta med 
vedkubbe, sitteunderlag, egen mat 
(ev. til grill) og drikke. Turleder Lina 
Hammer Hansen, tlf. 95149685.

  torsdag 5. november. 
Høstmøte. RT.
Se annonse i Ringerikes Blad eller se 
www.turistforeningen.no/ringerike 

Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i de forskjellige  
grupper er åpne for alle, og ikke forbeholdt de som er spesielt 
medlem i den enkelte gruppe. Naboforeningene (Hadeland 
Turlag, DNT Drammen og Omegn, Kongsberg og Omegn 
Turistforening, Asker Turlag, Bærum Turlag og DNT Valdres 
Turlag) har også mange fine turer som er åpne for alle DNT-
medlemmer. Finn og prøv.
Ringerikes Turistforening forbeholder seg retten til forand-
ringer av ovennevnte arrangementer. Oppdatert informasjon 
og eventuelle endringer vedrørende turene, finner du på våre 
internettsider www.turistforeningen.no/ringerike. Deltakerne 
deltar på eget ansvar, og må være fysisk og psykisk i stand til å 
gjennomføre turen. 

generelle vilkår for deltakelse på 
fellesturer i ringerikes Turistforening
1. Påmelding 
Fellesturene til Ringerikes Turistforening er åpne for alle DNT-medlemmer som 
tilfredsstiller de fysiske og psykiske krav som slike turer krever. Ikke-medlemmer 
kan ved påmelding tegne medlemskap i foreningen. Turene annonseres i 
”Skauleisposten”, på foreningens hjemmeside og i Ringerikes Blad. For turer der det 
kreves forhåndspåmelding, skal dette skje direkte til turleder eller annen oppgitt 
kontaktperson.
 
2. Pris
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter, opphold) til turene. Utgiftene til 
transport med privatbiler beregnes pr. bil og er for tiden kr. 3 pr. km; sjåfør og pas-
sasjerer betaler sin del. (Se ”Retningslinjer for turer i RT”, vedtatt 2004).

3. Deltakernes ansvar
Deltakerne plikter å sette seg inn i turprogrammet og vurdere om de greier å 
gjennomføre turen. Turlederen kan nekte påmeldte å delta hvis helsetilstanden er 
utilfredsstillende eller hvis vedkommende er for dårlig utstyrt til å greie turen. RT 
har ingen økonomiske forpliktelser overfor påmeldte som ikke får delta.

4. Avlysing/endring av turen
RT kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold eller andre spesielle 
omstendigheter. 
Påmeldte deltakere vil få beskjed om avlysningen eller endring av turkonseptet.

5. Forsikringer
Ringerikes Turistforening vil understreke at deltakelse på foreningens fellesturer 
skjer på deltakernes eget ansvar. RT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av 
mulige skader/uhell som måtte inntreffe på turene. Deltakerne anbefales derfor å 
tegne individuelle  forsikringer.    
Håper turprogrammet for 2015 faller i smak, og at vi sees på tur i løpet av sesongen!
På vegne av alle i turkomiteen ønsker jeg dere et godt nytt turår!

Hilsen
Finn Granum, leder av turkomiteen

  tirsdag 17. november. 
Kafetreff. ST.
Vi møtes til en hyggelig prat over 
kaffekoppen på Ringerike Gjestegård 
1100-1300.



Strålende villmarkskveld 
med arne nævra

Metodistkirken var nesten sprengt da den popu-
lære naturfotografen arne nævra viste levende 
bilder fra nervepirrende møter med ville dyr 
og fugler.

Ringerikes Turistforening og Ringerike Kvinnelige 
Jeger- og Fiskerforening hadde på forhånd annonsert 
grundig, og alle frammøtte fikk absolutt valuta for pen-
gene. Arne Nævra hadde en uhøytidelig og slentrende 
kåsørstil, men ga samtidig uttrykk for dyp respekt og 
undring over naturens ulike underverk.

Programmet var delt i to bolker på 40 minutter med 
kaffepause imellom. I første del ble hovedvekten lagt 
vekt på bjørnebilder. Vi var innom Pasvik, Russland og 
Canada, men for publikum var kanskje det lokale bjør-
neinnslaget mest spennende. Gjensynet med nærbil-
der av Deisjøbamsen og gamle jaktbilder fra Vassfaret 
da den siste opprinnelige norske bjørnen  ble skutt i 
Bukollgrasing.

Etter pausen dreide mye seg om skogens konge. 

Forspillet fram mot storelgens parring var suverent 
filmet, og sammenlikningen med menneskenes kurtise 
skapte latter.

Arne Nævra rår over et teknisk filmutstyr som gjør det 
mulig å få festet til lerretet de mest fantastiske scener 
fra naturen. Noen ganger følte vi oss nesten som 
inntrengere når vi kikket over reirkanten og deltok i 
storfuglenes mating av ungene.

Naturfilmene til Nævra har stor spennvidde, fra de 
største rovdyr til de minste kryp, men opplevelsen blir 
dobbelt forsterket gjennom de trolske naturskildrin-
gene. I sin sjanger er han helt på høyde med malerne 
Kittelsen og Werenskiold og eventyrfortelleren 
Asbjørnsen.

Til slutt ga han oss et glimt av naturprogrammet fra 
Holleia som han nå holder på å lage. Vi ser virkelig 
fram til å oppleve vårlig dramatikk og kurtise på leik-
plassen til tiuren og orrhanen.

Arne Nævra sammen med styrelederen i RT, Karsten Lien.
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aktivitet, samarbeid og mestringsfølelse, det 
ønsker vi å oppnå gjennom dnt ung. Vi har 
holdt på med dnt ung siden våren 2014, 
og siden det har vi arrangert både fottur opp 
Mørkgonga, klatring i oppenåsen og natursti 
i harahaugen. 

Ringerike har så mye å by på, men det er alltid koselig 
med turkamerater, og det er vi glade for å få være. Det 
har vært stort oppmøte på turene til nå, og mange har 
vært med flere ganger. Det er fint å se at så mange 
ungdommer blir med ut og har det gøy, og hvor flinke 
de er til å støtte hverandre og samarbeide. Det så vi 
spesielt tydelig på klatreturen vår da flere slet med 
høydeskrekk og nerver, da hjalp det med oppmun-
trende tilrop og klapp på skulderen.

Nå fortsetter vi 2014 med en fottur opp Ringkollen og 
avslutter året med en overnattingstur til Grønknutkoia 
i midten av november. I 2015 har vi også mye spen-
nende på lager. Vi håper snøen legger seg på Ringkol-
len så vi får gått noen skiturer i det fine nærområdet 
vårt, og både klatretur og fottur står på program-
met. Ikke minst har vi lagt opp til en snøhuletur på 
Vikerfjell, der vi lager vår egen snøhule som vi skal 
overnatte i den natten. Vi krysser fingrene for at snøen 

blir bra nok, for dette blir nok en uforglemmelig tur. 
Så sjekk ut planen for turene våre her i Skauleisposten 
eller gå inn på facebooksiden vår, DNT Ung Ringerike. 
Så gleder vi oss til å se deg på tur!

hilsen kamilla kolkin og oda nygård, 
ledere i DNT ung Ringerike.         

presentasjon av dnt ung, ringerike
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DNT Ung på klatretur.
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tekst og foto: ole-Martin høgfoss

første helgen i juni er det tradisjon for rt å 
arrangere Vassfartur. det var niende året vass-
farentusiastene ole-Martin høgfoss og eirik 
granum inviterte ut på tur dit villmarken suser.

På ettermiddagen fredag 6. juni var vi sju spente del-
takere med to hunder som benket oss foran bålpanna 
på Fønhuskoia. Vi fikk med oss solnedgangen over 
Strøen, før de gode madrassene i hovedhytta, og på 
stabburet ble benyttet. 

Lørdag morgen gikk vi fra Strøsdammen opp på 
Trytetjernåsen. Her var det overraskende bra 
utsikt, men regnskurene lå truende over Golsfjellet. 
Trytetjernåsen viste seg å være et veldig fint dags-
turmål for besøkende på Fønhuskoia. For oss bar det 
videre rett ut lia til den fine odden i Trytetjern, her 
fikk vi i oss dagens andre måltid. Nå var det tid for å 
besøke de gamle boplassene øvre og nedre Heimen 
samt Gørrbu. Det var så vi ble blanke i øya, da det gikk 
opp for oss at absolutt all gammelskog rundt restene til 
disse plassene nå var blitt meiet ned. Gamle hustufter 
med laftestokker lå åpent i dagen. Lastbærerspor ved 
siden av fortalte tydelig om hva som hadde skjedd, en 
skranten pengepung hos skogeieren, eller kanskje var 
det mangel på kunnskap og historieløshet som hadde 
fått saga til å kvine her inne. Om ikke mange år er alle 
restene etter disse tre hallingboplassene i Vassfaret 
borte. Med tristhet førte beina oss nå videre under 
Gørrbuflaget, opp Feselskardet, en runde på toppen 
av Bringen, før vi i lett regn løp inn under taket til 
Bringenhula. Etter nok en matbit var det blitt opp-
holdsvær når Nysætra skulle besøkes. De store steinpi-
larene etter husa her inne, minnet oss om hvilket slit 
det må ha vært å sætre her, i vill natur med rovdyr tett 
inn på vollen. 

Smeltevannføringen denne helg var stor, flere steder 
fikk vi store problemer med å krysse elver og bekker. 
Vi kom oss til slutt opp til Juvvollen, og ut på Benkan. 
Overnatting på topper med utsikt er et gjennomgangs-
tema for Vassfarturene våre. Da vi slo leir under åpen 
himmel hadde det klarnet opp, men vinden fra vest 

ville ikke ro seg. Mens middagen ble fortært, og sola 
gikk ned, kunne vi med panoramautsikt fra soveposen 
skue ut over Benken og Bringen Naturreservat. Det 
hadde vært en lang dag, 10 timer ute på tur leiter på, 
men det er fint at det aldri går fort på Vassfartur i regi 
av Høgfoss og Granum. Det er jo så mye spennende 
man må stoppe opp for å få med seg!

Søndag gikk vi ned langs Ormeleinbekken til 
Fetjajuvet. Nå var det Vassfarets mest dramatiske 
fossefall som stod for tur. Ny rast ble det ved boplas-
sen Olsonheimen, før vi kom til toppen av fossen i 
Buvasselve. Her hadde vi håpet å krysse, men igjen fikk 
vi problemer. Vi måtte finne alternativ kryssing i bunn. 
Turlederne hadde planlagt kryssing av hovedvassdraget 
på Dreparhølen, men dette hadde vi for lengst innsett 
at vi kunne glemme. Det måtte bli å følge stien under 
Bringen forbi Arnebu til Trytetjernsvelta. Etter 7 timer, 
gode og møre i beina, stod vi igjen på Strøsdammen. 
Merkelig nok, men i år kom alle turdeltakerne seg 
velberget tilbake til bilene. Vi håper de fikk med seg 
noen historiske øyeblikk og gode minner selv om vass-
farbamsen og kongeørna ikke ville vise seg frem. Vi får 
håpe vi får hilse på dem i år! 

Bli med RT, Ole-Martin Høgfoss og Eirik Granum på 
10 års jubileumstur i Vassfaret 5. – 7. juni 2015!

rt-tur til hjertet og 
indrefileten av 
Vassfaret, juni 2014

Fossen langs Fetjabekken.



«trekanten» i trollheimen» er rangert som 
en av de aller fineste turene i norge.  er 
den virkelig så enestående som den er 
beskrevet? eller kan det være noen patrio-
tiske fintrøndere i trondhjems turistforening 
som har oppskrytt sine ruter og hytter?                                                                                                                  
det var spørsmålet de to gamlingene i 
ringerikes turistforening vil ha svar på.

Det er mest laglig å starte fra Gjevilvasshytta for oss fra 
Østlandet.  Der treffer vi folk som skal starte eller folk 
som har gjennomført trekantturen.
 Ved middagsbordet ble vi sittende mellom to ameri-
kanske jenter og et ektepar fra Nederland. Den ene 
jenta var godt kjent med DNT og mange av turene. 
Nederlenderne var helt Norgesfrelste, og kona hadde 
til og med vært på Trolltunga.

Turen fra Gjevilvasshytta til Trollheimshytta er drøy. 
Nedstigningen til Trollheimshytta tok kraftig på 
beina. Hva med turen til majestetiske Snota i morgen?                                                                                                               
Det er egentlig ikke så mange som legger inn en 
ekstra dag for å bestige Snota. Vi var bare 4 stykker 
fra Trollheimshytta, fra andre kanter kom det noen 
flere.   Snota med sine 1668 moh er selve dronninga 
i Trollheimen. Turen er sant å si ikke noen tur for 
pingler. Den er lang, og du må klatre opp steinurer og 
brattheng og forsere blåis på en bratt bre uten sikker-
hetsutstyr. Vi møtte flere som snudde, men utsikten er 
formidabel og gir betaling for strabasene.  Vi rakk mid-
dagen på Trollheimshytta og høstet stor anerkjennelse 

ved middagsbordet og til frokost.  Hvor gamle er dere 
egentlig?

Turen fra Trollheimshytta til Jødalshytta går over 
Gjeithetta med en hard oppstigning, men med en 
lang og fin nedstigning til Gammelsæterdalen. På 
Jødalhytta summa det med trøndersk dialekt i stuene. 
Trønderne er spøkefulle og er lette å komme i snakk 
med.  De er også svært glade i og stolte av Trollheimen 
og de tre hyttene til TT.                                                     
                                                                                              
Vi traff en veldig trivelig trønderjente på toppen av 
Geithetta. Også hun skulle til Jødalshytta og videre 
til  Gjevillvasshytta, og  vi ble gående mye i lag med 
henne.    
                 
Turen fra Jødalshytta til Gjevilvasshytta er en blank 
sekser. Riktignok hadde vi strålende sol, men det er 
ingen tvil om at den ruta er fantastisk. Kanskje er 
det den fineste ruta vi har gått.  Det var en behagelig 
oppstigning, og hele turen går på fin sti over vidda med 
små elver og bekker. Ned mot Gjevillvatnet går stien 
på skrå gjennom bjørkeskogen med frodig grønt gress 
og beitende sauer. Reine idyllen.

Konklusjon: Trekanten i Trollheimen med innlagt tur 
til Snota er fantastisk.  Trønderne har ikke overdrevet.  
De to gamlingene fikk en fantastisk og uforglemmelig 
tur, og det er bedre med to gamlinger i Trollheimen, 
enn to troll på gamleheimen.

på trekanttur 
i trollheimen

en hilsen fra finn og kjetil
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tekst og bilde: odd tangen

Sommerturen ble en hygge-
lig tur med både fint vær og fine 
opplevelser. Vi startet på kittilbu 
utmarksmuseeum, gikk stedets 
natursti som blant annet førte oss 
innom en «åpen seter». her var det 
mye å se og oppleve både for store å 
små. Setermat var også å få kjøpt.

Turen gikk videre til Langsua nasjonal-
park, hvor vi gikk opp på Ormtjernkampen. 
Nedturen ble nesten klatring på enkelte 
punkter. 

Første overnatting var på vakre Liomseter, en meget 
hyggelig opplevelse. De neste dagene gikk vi videre 
til Haldorsbu og Skriurusten. Begge disse hyttene er 
selvbetjente og vi lagde derfor maten selv. Dette gir 
bare litt ekstra kontakt mellom deltagerne. Den siste 

dagen gikk vi innom Storkvelvbu på turen tilbake til 
Liomseter.

Denne turen egner seg meget godt for familier med 
barn. Dersom den siste dagen er for lang ( beregnet 
til 7 timers gange ) kan den deles. Overnatting på 
Storkvelvbu med lek i bekken, kan anbefales.
Takk for en fin tur!

Sommerturen i 
huldreheimen

høsttur i 
finnemarka

Danseplassen ved Lårvika.  Foto: Erik Brenden
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Bjørg og Unni på Nordre Langsua.

tekst: erik Brenden

i år som i fjor ble det høsttur i 
finnemarka nord. turen startet ved 
djupengrop og fulgte blåmerka sti 
til Søndre pene tjernet hvor vi hadde 
dagens hovedrast. 

Underveis passerte vi gamle setervoller og 
en gammel danseplass. Videre gikk turen 
på gammel sti ned til demningen på store 
Bumla hvor vi krysset Bumledalen. Her er 
det bratt og ulendt, så stiger må til for å 
komme opp. En avstikker til Liers høyeste punkt, 632 
moh, ble det også tid til. Turen gikk videre på gammel 
sti til Lundåshytta som står åpen for allmenn bruk og 
som de siste åra har fått en betydelig oppgradering. 
Den har nå tilnærmet samme standard som våre gamle 

koier. Videre over gamle Engelstadvollen til bilene, i 
alt ble det 16 km.

Neste høst vil turen i Finnemarka gå til Gjevlekollen 
med den gamle brannvakthytta, et område selveste 
Fridtjof Nansen har jaktet elg i.



aktivitet og humør i seniorgruppa

Arnhild peker og forteller hva vi ser fra Gamkinnkrakken. Foto: Brit Olaug Monserud

Tur til Spira. Foto: Brit Olaug MonserudVeteranen Trygve Berge er trofast deltager på seniorturene.
 Foto: Per H. Stubbraaten

den mest aktive gruppa i 
ringerikes turistforening 
er uten tvil Seniorgruppa. 
i alt fjorten varierte turer 
og to kafètreff har gått av 
stabelen, og i gjennomsnitt 
har det deltatt mer enn 
tjue personer på turene. 
folk prater lett og det er 
alltid hyggelig stemning på 
turene. Bildene skulle vel 
tale sitt tydelige språk.

tekst: karsten lien

på høstmøtet ble det informert om at styret i 
rt på årsmøtet 19. mars 2015 kommer til å 
legge fram et forslag om at navnet på forenin-
gen endres. forslaget fra styret om nytt navn vil 
bli dnt ringerike og omegn, eller bare dnt 
ringerike.

RT har siden foreningen ble stiftet i 1893 hatt tre 
forskjellige navn. Det startet med Hønefoss og Omegn 
Turistforening, før det ble endret til Hønefoss og 
Oplands Turistforening og så i 1936 til Ringerikes 
Turistforening. I dag har 11 av de totalt 57 lokale 
turistforeningene DNT først i navnet. Av disse er det 
Drammen som sist har endret navn.

Prosessen fram til årsmøtet består av informasjon på 
Høstmøtet og i Skauleisposten. Deretter vil det bli ei 
høring på nyåret, før et endelig forslag blir lagt fram på 
årsmøtet i mars. Siden det er snakk om vedtektsend-
ring, kan det være greit å minne om hva vedtektene 
sier: ”Endringer i RTs vedtekter vedtas av årsmøtet 
med 2/3 flertall. Forslag om endring av vedtektene må 
være innkommet til styret innen utgangen av januar 
måned.”

Blant fordelene med å endre navn kan nevnes en felles 
profil, merkevare og gjenkjennelse, og det vil antagelig 
bli enklere å rekruttere nye medlemmer. Ulempene er 
bl.a. kostnader med å skifte navn/logo og følelsene for 
RTs navn og logo gjennom en årrekke.

ringerikes turistforening – nytt navn?
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tekst: Marit Stubbraaten

kom deg ut-dagen er dnts største turdag, som 
arrangeres over hele landet to ganger i året. 
Målet er å få barn og voksne ut på tur i nærmil-
jøet ved å tilby naturopplevelser og aktiviteter 
for hele familien.

RTs lokale Kom deg ut-dag gikk av stabelen på 
Petersøya søndag 7. september og ble en kjempesuk-
sess med cirka 500 blide turfolk og yrende liv overalt. 
Petersøya er en perfekt arena  for en slik ”turpakke” 
som skal passe for alle uansett alder og kondisjon. For 
barna er Petersøya er et natur-eldorado i miniatyr, 
hvor de denne søndagen fikk prøvd seg på mange 
spennende aktiviteter, bl.a.orientering, hundekjøring 
og natursti. Og på den store, grønne sletta sto det 
køer av barn som ville prøve seg på spikking, løping 
i strikk, balansegang på slakk line eller på stylter. 
På elva fikk de padle kano i smult farvann, et tilbud 
som viste seg å være kjempepopulært. En stor takk til 

Fossen Friluft, Knivlaget, Ringerike Trekkhundklubb,  
Ringerikes O-lag og DNTung som administrerte alle 
disse aktivitetene! 

Og gjett om ungene ble sultne av alt dette? Men Kom 
deg ut-dag-general Vibeke Tjøm og hennes gode hjel-
pere holdt bålpanna varm, og det var ikke få unger som 
var innom for å grille pølser eller pinnebrød, mens de 
voksne fikk seg en kaffetår. 

Hele Petersøya ble tatt i bruk denne fine høstdagen. 
Unge og gamle ruslet elvelangs i den lettgåtte rundløy-
pa, og etterpå slo de seg ned på gressletta og koste seg 
med nistepakka her. Og vi som har levd en stund, ble 
nostalgiske og mintes barndommens trivelige søndags-
tur, som RT gjerne vil blåse liv i.

Utpå vinteren arrangerer RT en ny Kom deg ut-dag på 
Petersøya, hvor barna får prøve seg med ski på beina 
hvis Kong Vinter er i godlune. 

kjempesuksess for kom deg ut-dagen 
på petersøya

Kom deg ut dagen på Petersøya. Foto: Vibeke Tjøm
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Tur til Bygdø. Axel Holt forteller. Foto: Brit Olaug Monserud
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tekst: axel J. holt

hvor kan du oppleve å gå over hele det sørlige 
norge på et par timer, uten å stresse?  Vel, du 
kan gå over et «representativt utvalg» av bygd 
og by i Sør-norge, på stille grusveier og på 
brolagte gater uten biler. den 13. mai vandret 
Seniorgruppa med 29 deltakere rundt på 
folkemuseet.  først friluftsmuseet eller uten-
dørssamlingene som for det meste er bygde-
tun, videre i «Byen» med hus som hadde vært 
bebodd av folk fra alle samfunnslag.  

Men aller først satt vi i Askeladd-bussen i strålende 
forsommervær innover til Oslo og Bygdøy (på tur til 
Folkemuseet er vel Askeladden et naturlig valg).  Foran 
hovedinngangen blomstret kastanjetrærne.  Så gikk 
vi inn gjennom kopien av Stadsporten i Bergen, ble 
registrert og fortsatte over bytorget.  Oppholdet her 
ble kort før vi stanset foran to svært ulike hus.  To 
embedsmannsboliger, den ene fra Solør, den andre fra 
Sogn.  Hvorfor har vestlandshusene oftere liggende 
panel, enn de på Østlandet?  Klimaet vestpå er fuktig, 

og de nederste panelbordene (-plankene) er utsatt for 
råte.  Det er lettere, enklere og billigere å skifte de 
nederste bordene, enn å måtte skifte hele panelet fordi 
bordendene er råtne, slik det ville vært i et stående 
(Østnorsk) panel.

Skolestua var faktisk i bruk.  Ei streng «frøken» nektet 
oss adgang.  Derfor fortsatte vi opp til Stavkirken 
fra Gol, som ble reddet fra riving i 1880-åra av kong 
Oscar II, tatt ned og satt opp igjen her på Folkemuseet.  
Stavkirke-konstruksjonen med innvendige stolper til å 
holde taket, stående bordvegger og avstivere i Andreas-
korsform var kjent over hele det skogbevokste Europa.  
Men etter hvert som folketallet vokste og menighetene 
ble større, ble (nesten) alle stavkirkene revet og byttet 
ut med byggverk i stein.  Bare her i Norden har vi 
bevart noen.  

«Trønderlåna», det lange huset på to etasjer med 
gjennomgående rom, viste ei ny side ved museet.  Her 
var en del av huset innredet i to «leiligheter».  I den 
ene delen bodde kårfolket med innredning fra tida 
rundt 1905.  Tunge stoppete møbler og parafinlamper. 

hele Sør-norge på tre timer  -  til fots!
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Kongeportretter på veggene, kjøkken med trekjerald 
og stor vedkomfyr.  Den andre delen var innredet slik 
«ungfolket» bodde da de overtok gården rundt 1950.  
Vi la merke til radio, innlagt vann og en vaskemas-
kin.  Slik fikk vi sett overgangen fra eldre til nyere tid.  
Spennende og tankevekkende.

Når trevirket er vanskelig å skaffe, blir det dyrt.  Da 
kan en ikke sløse med store runde stokker i laftebygg 
som på Østlandet.  På oppgangssaga kunne en for 
første gang kløyve en stokk ved hjelp av vannkraft.  
Tidligere måtte en bruke øks og kiler.  Fellestrekket 
ved husene vi så fra Sunnfjord, Voss, Hardanger og 
Jæren var nettopp bruken av sagde materialer, skur. 
Jærbuen brukte også stein og torv til husbygging.
Så bar det østover igjen, til indre Agder. Bygningene 
fra Vestlandet ligger ikke akkurat med utsikt til 
sjøen.  Og hva med byene på Sørlandet?  Et par byhus 
(Kragerø og Brevik er riktignok ikke Sørlandet) er 
satt opp i Byen.  Men museumsfolket rundt forrige 
hundreårsskifte betraktet innlandet som det typisk 
norske.  Her levde kulturen som språk og byggeskikk, 
uten «skadelig påvirkning» utenfra!

Så vandret vi over flatbygdene på Østlandet til 
Hallingdal og Valdres.  Her var det ikke spart på 
dimensjonene på tømmeret!  Ei stue fra Hol hadde 
fem stokker i veggen, mellom gulv og tak.  Jo, folk var 
lavere av vekst før, men likevel!  Og videre gjennom 
Gudbrandsdalen, Østerdalen og Numedal.  Laftekunst 
på sitt ypperste.  Harmonisk og klassisk arkitektur, 
nedarvet gjennom århundrer der generasjonene har 
tilpasset ønsker og behov til de rammene naturen har 
satt.  

Rundt et eget fellestun fant vi hus fra Setesdal.  Dette 
avstengte dalføret har bevart mye av byggeskikken fra 
middelalderen.  Her kan en ikke snakke om et enkelt 
bruk, men om flere rundt et klyngetun.  Hus for folk 
på den ene siden, hus for fe og forråd på den andre.  

Grovt laftetømmer, kunstferdig telgjet med ovale lafte-
hoder.  Årestuer, bur og loft.  Jo, Norge var i stor grad 
et bondesamfunn  -  også.

Utpå 1800-tallet vokste folketallet i byene.  Harde 
livsvilkår på bygdene for husmenn og daglønnere 
fristet mange til å bryte opp og søke til byene.  Eller til 
Amerika.  En klassisk 1880-talls bygård fra Kristiania: 
Presentable og store leiligheter i første etasje ut mot 
gata, og mer sparsommelig utstyrte to-roms inn mot 
bakgården. Også her fikk vi være med på en «histo-
risk reise» fra 1880-årenes Kristiania til det moderne 
Oslo ca. 100 år seinere, med leiligheter innredet 
etter ulike tidsepoker.  Så avsluttet vi vandringen på 
Enerhaugen.  Denne bydelen lå og ligger rett ovenfor 
Grønland og var preget av små hus og krokete gater, 
en bydel som hadde «gjort seg sjøl».  Mange av de som 
bodde her rundt forrige hundreårsskifte, hadde tatt 
med seg husene sine hjemmefra, fra de nærliggende 
Østlandsbygdene på Romerike, i Follo og på Høland.  
I et hus her traff vi en guide som fortalte om hvem 
som hadde bodd her i en spesiell periode på slutten 
av 1800-tallet.  Opptil 10 personer med smått og stort 
fristet en ganske trang tilværelse med flere på hvert 
rom, do i gården og vannpost ute i gata.  Privatlivet?  
«Nei, vi sendte unga på søndagsskolen, så hadde vi den 
stønna for oss sjøl!»

Året 2014 har vært preget av 200-års jubileet for 
Grunnloven.  «Spillet om Norge» heter en utstil-
ling på Folkemuseet.  Her blir «vårt» 1814 satt inn i 
en større sammenheng, ved hjelp av bilder, tekst og 
utstilte saker fra samtida.  At det gikk som det gikk 
med Norge, en del av tvillingrikene under kongen 
i København, var langt fra selvsagt.  Men det er en 
annen historie…

Av personlige årsaker kan jeg ikke uttale meg om 
guiden som fulgte med fra Hønefoss.  Det kom noen 
ord i Ringerikes Blad et par dager etter. 

www.ringtf.no



 I begynnelsen av mars var ”gjengangerern” 
eventyrstund ved Kolltjern, i forbindelse med 
Vinterfestivaluka. I slutten av mars tok vi en vårtur 
til Hole, hvor det var tørt og fint, med sol og blåveis. 
I august dro de tøffeste på tur opp Mørkgonga, mens 
de som trives i flatere terreng kunne legge turen til 
Buvasskoia i september. 

Den siste turen i 2014 er på Hvervenmoen 30. 
november, da det er det planlagt Reflekstur. Det tror 
vi kan bli en spennende og kanskje litt skummel tur 
med lommelykter, reflekser, bål og skattejakt. I 2015 
blir det flere turmuligheter, og vi håper at flere barn, 
foreldre, venner og besteforeldre blir med Turbo-reven 
og Barnas Turlag på tur. 

tekst: Janne Marit h. ellingsen

Året 2014: Vi hatt et variert program, med i alt seks turer for Barnas turlag. 
i februar var det skitur på ringkollen, en ordentlig vintertur med snø, vind, 
aking og snømenn.

tekst: hege Ballari rindal

Barnas turlag hadde en flott tur til Mørkgonga i 
slutten av august. på turen gikk vi gjennom noe 
vi syntes lignet på spennende trollskog. 

Turbo ble godt passet på, og vi hadde rikelig med 
pauser. Ingen pause er forresten, i følge Turbo, for 
kort til å finne på noe gøy! Det var til tider bratt, men 
turen opp gikk som en lek for de 3 barna som ble med. 
De syntes det var kjempegøy å dra seg opp etter tau og 
vaiere. Utsikt og premie på toppen! 

Tusen takk for turen til Stephanie, Mats Emrik 
og Sofia!

Sofia og Stephanie leiker litt under turen til Mørkgonga. Foto: Hege Ballari Rindal

Turen opp Mørkgonga gikk kjempefint, sier Sofia.  
 Foto: Hege Ballaro Rindal
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Barnas turlag i 2014

turen opp Mørkgonga



De nymerkede stiene på Krokskogen. 

Manskaret. Håkon B. Myhre og Ole Kristoffersen, Oslo og Omegn. 
 Foto: Marit Stubbraaten
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tekst: per h. Stubbraaten

for snart et år siden ble vi i ringerikes 
turistforening invitert som gjesteskribenter i 
ringerikes Blad. hver fredag skulle det pre-
senteres et turforslag i nærmiljøet, ledsaget av 
bilde og kart.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på artiklene, både fra 
RB og fra leserne. Mange som har gått turene, har blitt 
kjent på nye steder og stier som de ikke ante noe om. 

En ekstra takk til Erik Guldberg som har hatt ansva-
ret for kartene og til de som har bidratt med bilder 
og tekst. Håpet er at flere av medlemmene nå griper 
pennen og foreslår turer som de kjenner til. Vi som har 
hatt ansvaret for tekstene, begynner etter hvert å gå 
tomme for forslag. Det er ergerlig hvis vi må gi oss, for 
bedre reklame for RT enn gode turforslag, finnes vel 
knapt. Artiklene gir jo også et kjærkomment tilskudd 
til RT-kassa!

”ut på tur” – turforslag i ringerikes Blad

tekst: per h. Stubbraaten

den 18.oktober var det offisiell åpning av 11 
kilometer nymerket sti på krokskogen Sør. dnt 
oslo og omegn hadde i 4 år jobbet med stinet-
tet som nå har blitt en strategisk viktig del av det 
totale stinettet på krokskogen. 

I første omgang var det viktig å finne igjen gamle stier 
og tråkk som forhåpentligvis kunne gjenoppfriskes til

nyåpnet stinett på krokskogen
nye turstier. Når trasèvalget var gjort, måtte man søke 
grunneierne om tillatelse, og deretter var det klart for 
rydding, merking og skilting.

Den bratte veien opp Manaskaret er ikke ukjent for 
alle i Ringerikes Turistforening siden det var skau-
leispost på Gjertrussen i mange år. Nå er den gamle 
kølaveien tydelig merket, og den leder oss innom 
gamle setervoller fram mot Jørgenhytta til Oslo og 
Omegn og til Sørsetra. 

Kongens utsikt har også blitt integrert i det nye stinet-
tet, og valgmulighetene for nye flotte rundturer er 
mye bedre enn tidligere. Du kan velge mellom å starte 
på Elstangen, Sundvollen eller ved Kleivstua. Det er 
absolutt verdt å prøve. God tur i 2015!



God stemning i litt ruskete vær. 

I år var det nytt vertskap på 
Grønknuten. Nestleder i styret, 
Erik Lunde, hadde tatt ansvaret 
for kaffekokinga, mens Arnhild 
Solberg, Ragnhild Gudim og 
Inger Hvitmyr hadde bakt 
eplekake. Mange av de som kom 
opp, var litt usikre på om det ble 
servert kaffe og kake. Og så var 
det til og med krem på kaka, helt 
topp! 

96 personer tok turen i år, og 
tradisjonen tro var det flest fra 
Modum.

fortsatt populært med kaffekoken på 
grønknuten

Kaffevert Erik Lunde sammen med Gunnar Rydgren fra Modum.

tekst og foto: arnhild Solberg
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Strålende turvær møtte de 520 spreke 8.klassingene 
og deres lærere fra Veienmarka, Hov, Haugsbygd, 
Tyristrand, Jevnaker, Hallingby, Hole og Sokna 
ungdomsskoler.  
 
Også i år samarbeid et vi med Ringerike 
Folkehøgskole, og elevene viste stort engasjement 
og tok vel vare på 8.klassingene når de prøvde seg på 
aktiviteter som slakk line, fotballtriksing, sjonglering, 
freesbee, stylter, badminton, pilkast m.m. Det var full 
aktivitet på samtlige poster, og aktivitetene falt abso-
lutt i smak hos 8.klassingene. 

Før avslutning av arrangementet ble det trukket ut 
fine premier sponset av Hønefoss Sparebank, Fossen 
Friluft, Elkjøp og Synsam, og alle ungdommene fikk en 
OPPTUR-buff.

Vi ønsker å arrangere OPPTUR også i 2015, og håper 
igjen på midler til gjennomføring både fra DNT og 
Buskerud Fylkeskommune. Takk til alle som var med 
og hjalp til på OPPTUR og gjorde dette til en flott fri-
luftsdag for distriktets 8. klassinger – det fortjener de!

opptur 2014
tekst og foto: Vibeke tjøm

ringerikes turistforening ar-
rangerte opptur for femte 
året på rad, og elevene gjen-
nomførte den merkede løypa fra 
Borger i haugsbygd, gjennom 
gullerudmarka, til fleskerud i 
Åsa i fin stil.



tekst: per h. Stubbraaten

til tross for gråvær, møtte det … deltakere på 
årets pilegrimstur. turen gikk fra norderhov 
kirke til haug kirke. Vi hadde vært heldige og 
fått med oss lokalhistorikeren gudmund Bakke, 
som på første stopp fortalte om gravhaugene på 
Stavhella. 

Så ruslet vi videre langs pilegrimsleden til Nordre 
Sætrang gård hvor vi ble tatt vel imot av husfruen Vesla 

Eidahl. Her tok vi matpause mens Gudmund kåserte 
om gravfunnet og det historiske landskapet i tidligere 
tider. Turen endte ved middelalderkirken i Haug.

Pilegrimsturen 2015 vil gå fra Haug kirke til Jevnaker. 
Vi svinger oppom Gjermundbo og får vite mer om 
gravfunnet som i sin tid overrasket både arkeologer og 
lekfolk. Også i år vil Gudmund Bakke guide oss, og han 
har mye på hjertet før vi kommer fram til Jevnaker. 
Allerede nå kan du glede deg til vårens tur!

god oppslutning om pilegrimsturen

God oppslutning om pilegrimsturen. Gudmund Bakke forteller. 
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Hans friluftsinteresse ble vekket gjennom speide-
ren i guttedagene, en interesse han fortsatt dyrker 
til alle årstider i skog og på fjell. Kjerneområdet er 
Finnemarka, et område han er lommekjent i og stadig 
vender tilbake til. Vassfaret er et annet område han 
trives svært godt i. 

Som tidligere styremedlem i Drammen og Oppland tu-
ristforening (nå DNT Drammen og omegn) er Morten 
kjent med frivillig jobbing.  Han er fortsatt en av 

hovedaktørene i «Venner av Lundås», en forening som 
sørger for tilsyn og vedlikehold av den gamle skogskoia 
Lundås i Finnemarka. 

Nå skal fokus settes på Holleia, og ikke nok med at 
han overtar som koiesjef, han tar også ansvar for det 
samme stinettet som Jan forvaltet. Velkommen som 
tillitsvalgt i Ringerikes Turistforening og lykke til med 
jobben!

ny koiesjef på 
grønknutkoia

Ny koiesjef på Grønknutkoia, Morten Bille. 

tekst: per h. Stubbraaten

Vi som har sett Jan år etter år, på årsmøter og 
viktige rt-arrangementer, synes han er uforan-
dret, men sjøl påstår han at årene merkes. for 
Jan er 2014 et spesielt år: den 30. mai fylte 
han 80 år, og den 23. oktober hadde han vært 
gift i 60 år. gratulerer!

Jan fikk sitt første RT-verv som varamedlem, 30 år 
gammel. Og etter det har han hatt sammenhengende 
verv fram til i dag. Slå den! Han var leder av foren-
ingen i to år (1987-1989), koiesjef på Grønknutkoia 
i 39 år med ansvar for stiene på deler av Holleia. Og 
sist, men ikke minst har han arrangert den populære 
kaffekoken på Grønknuten i 25 år. Alle oppgavene som 
Jan sto i spissen for, ble håndtert på en utmerket måte. 
Han var alltid til stede på RTs møter og arrangemen-
ter og holdt seg skikkelig oppdatert i alle foreningens 
anliggender.

Jan er selvsagt æresmedlem i foreningen, og på 
Modum har han vært en utmerket ambassadør for 
Ringerikes Turistforening.

Nå har Jan funnet at tiden er moden for å tre tilbake, 
og i RT blir ord for små når hans store innsats for for-
eningen skal omtales. Takk fra alle som har nytt godt 
av ditt arbeid!

Jan fredriksen 
har rundet 80

tekst og foto: erik Brenden

Ved årsskiftet er det vaktskifte på 
grønknutkoia, da overtar Morten 
Bille som koiesjef. Morten er fra 
drammen, men bor nå på Åmot i 
Modum. 
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Det er fint at Ringerikes Turistforening holder på tra-
disjoner, og den første lørdagen i juli er en av dagene 
du må holde av. Da står Arnhild Solberg og Gro Austad 
klar med kaffekjelen i Trollfossen. Noen kombinerte 
turen med å registrere seg i boka for skauleismerket. I 
alt 46 personer besøkte kaffekoken, ikke verst! 
Noen har tidligere kviet seg for å passere bekken 
lenger ned, men nå er ikke den noe hinder lenger, for 
det er montert en solid bru over bekken. 

Trollfossen kan vel kalles Ringerikes mest eksklusive 
utedusj, og i den varme sommeren og høsten vi har 
hatt, har mange skylt bort svetten i Trollfossen. Neste 
år er Arnhild og Gro på plass igjen!

tekst: per h. Stubbraaten

de vel 50 frammøtte kunne kose seg med 
et rikholdig kveldsprogram som ble ledet av 
karsten lien, leder i rt. for de ivrigste turtra-
verne er utdelingen av skauleis- og superskau-
leismerket høydepunktet på høstmøtet, men 
denne gangen overgikk bildekavalkaden til alf 
elling omholt alle andre programinnslag.

Alf Elling som har en lang merittliste som tillitsvalgt 
i RT, men de seinere årene har fotograferingen tatt 
mesteparten av tiden hans. Han må nå sies å være på 

nasjonalt nivå, og bildeserien ”Sognavassdraget gjen-
nom fire årstider” var praktfull.
Nå er all merking og skilting mellom de tre RT-koiene 
i Vassfaret ferdig, og de ansvarlige, Helge Nordby og 
Kari H. Nordby, var til stede og presenterte ”Trekanten 
i Vassfaret”. Det digitale programmet fortalte på en 
pedagogisk måte hvordan løypenettet var knyttet 
sammen med koiene, og vi håper å kunne nyttiggjøre 
oss dette flotte bildematerialet i andre fora. Takk for 
innsatsen!
Lederen i turkomiteen, Finn Granum, kunne fortelle 
om et allsidig turprogram i 2015. Ellers smakte sjokola-
dekaka til Kjersti Hovland minst like godt i år!

høstmøte med kunstneriske innslag

Skauleis og Superskauleismerket 2014. Foto: Rune Runnestø

kaffekoken i trollfossen trekker folk
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Utgiver: Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss

SMARTE SPORTSHY T TER
FOR AKTIVE FOLK

En sportshytte er en litt mindre hyt-
te, omtrent 50–70 m2, og bygges som 
en standard Hedda-hytte. Den har 
et design som tar hensyn til aktive 
hytteeiere som kan tenke seg å ha en 
smart oppbevaring av sportsutstyret.

Vi har laget spesialløsninger for opp-
heng av sykler og fiskeutstyr, opplegg 
for smøreboder og egne tørkeløsnin-
ger. Interiøret er skreddersydd for 
aktive brukere – funksjonelt, estetisk 
og passer en sporty livsstil. ◆ 

599.000,-

Pris inkl. moms

Pris inkl. moms
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