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Sommeren 2019 var verken spesiell regnfull, eller 
spesiell varm og solrik, men helt på det jevne. 
Uansett, besøket på våre betjente hytter på 
Hardangervidda nådde rekordhøyder. På Rauhelleren 
ble det ny rekord “all time” med 4290 overnattinger 
i 2019, de fleste naturlig nok i sommermånedene. 
På Mårbu overnattet 2860, noe som er nær tidligere 
toppnotering. Og Solheimstulen, som vi nå driver med 
opsjonsavtale om kjøp, fikk i sin første ordinære drifts-
sesong i vår regi 1062 overnattinger. 

Så kan man spekulere i hva som er bakgrunnen for 
denne positive utviklingen. Det er iallfall ikke været. 
Men er det en Monsen-effekt fra fjoråret, da Lars 
Monsens minutt-for-minutt-tur på NRK, blant annet 
innom Rauhelleren, fikk store seerskarer? Eller er det 
det planlagte solenergiprosjektet på Rauhelleren som 
pirrer nysgjerrigheten? Vi har reklamert for 
“Trekanten” mellom de nevnte tre hyttene, og det kan 
ha hatt effekt. Mange er mer innstilt på fådagerstur, 
enn ukesturer og lengre, og selv om Solheimstulen 
- Rauhelleren er en drøy dagsmarsj på over 3 mil, er 
Trekanten en overkommelig rundtur over 3 dager for 
turvante. Eller ser vi effekten av en generell 
oppmersomhet rundt klimaspørsmål og større skepsis 
til lange reiser? Flyskam er et ord på manges lepper. 

Månedstallene viser også en interessant utvikling i 
besøksmønsteret. Nå er juli blitt den store fjelltur-
måneden, mens det tidligere var august. Det blir også 
antydet, uten at jeg har tall, at det nå er en større andel 
utlendinger blant augustturistene, enn før. Som kjent 
ligger sommerferien i land sør for oss med tyngdepunkt 
i august, så det er logikk i dette. 

Tallene viser at enkelt friluftsliv fenger som aldri før. 
Det er inspirerende for oss som driver med tilrette-
legging av det enkle, og bra for våre drivere som har 
hektiske sesonger både med få og med mange gjester. 

Fra fjell til fjord
Under DNT Drammen og Omegns paraply finnes også 
et svært aktivt kajakkmiljø. I skrivende stund er hele 
479 medlemmer tilknyttet Gyldenløve Kajakklubb. 
Klubben har sitt faste tilholdssted på Gyldenløve 
Brygge i Drammen, i vernede Cappelens Store Sjøbod 
(eid av Sparebanken Øst). Hver onsdag i sesongen er 
det felles padletur. Forøvrig arrangeres utallige turer og 
kurs knyttet til padling.  I år har klubben passert sine 10 
første og veldig aktive år med enkelt friluftsliv. 
Vi gratulerer!

Linda Verde
Styreleder

Leder
Linda Verde, Styreleder DNTD
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Det er innsiden som teller.
Hos oss i Aclima lager vi det beste innen ulltøy, uten å inngå noen kompromisser. Ullplagg har vi laget siden 
1939 og vi er ganske så gode på det. Vi er kompromissløse når det kommer til kvalitet og vi kan garantere at 
merinoullen kan spores tilbake til fornøyde dyr. 

For vi vet at når man skal ut på tur. Da er det innsiden som teller.

Tonje Blomseth
Eventyrer og Aclima-ambassadør



www.dntdrammen.no www.dntdrammen.no TUR  76  TUR

Topp7Turen

Topp7Turen er et av DNT Drammen og 
Omegns største arrangement. 
6. juni 2020 arrangerer DNTD turen for 
11. gang, og mange velger å delta hvert år. 
De siste årene har over 1100 
mennesker valgt å gå enten Topp7Turen, 
eller Topp3Turen. 

Arrangementet starter ved registrering på Bragernes 
Torg i Drammen. Derfra er det satt opp gratis buss for 
alle med billett til start på Bjørkedokk i Krokstad-
elva (Topp7Turen), eller Eiksetra turisthytte i Lier 
(Topp3Turen). 

Noen velger å gå turen som en lang og krevende tren-
ingstur, andre velger å ta med venner, kjære, barn, eller 
kjæreste, for å vandre gjennom Drammens vakre og 
nærliggende turområde i sitt eget tempo. Uansett om 
du går turen alene, eller sammen med noen du er glad 
i, håper vi at du får en tur fylt av mestring og spek-
takulære utsikter i trygge omgivelser omgitt av turglade 
mennesker. 

På Bragernes arrangerer vi familiearrangementet 
ToppTur på Bragernes. Her er det musikk, leker, klatre-
vegg og andre morosamme aktiviteter for store og små. 
Vi håper at de som ikke har anledning til å gå Topp7- 
eller Topp3Turen, velger å ta turen hit for å se på livet, 
treffe mennesker og delta på aktiviteter.

Hoppla – for ein topp tur det ble! 
Topp7Turen og Topp3Turen blei eit nytt  
eventur då den blei arrangert i sin 10. ut-
gåve i 2019, med over 1100 deltagare.
 
Vi feirar med å gi eit ekstra medlemstilbod 
på neste års tur, til alle dei som melder seg 
på i løpet av desember 2019. Kanskje kan 
dette være årets sprekeste julegave? 

Turen går lørdag 6. juni 2020.
Følgende priser gjelder ut 2019: 

Type billett Medlemstilbod ut 2019
Voksen  200,-
Ung, 13-26 100,-
Barn: 2-12 år 50,-
Barn under 2 år  Gratis
 
Påmelding og info via www.Topp7turen.no

Takk til våre samarbeidspartnere i 2019: 
Aclima, Suunto, Meny, Bergans og Klatreverket. 

 

Turtips

Foto: Terje Prestårhus
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Foto: Anngunn Dårflot
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Drømmen om hvite vidder

Har du sett alle de som legger ut nydelige 
vinterbilder med nysnø, påskesol og blide 
ansikter i en flokk?  Du kan bli med, vet du 
- turlederne inviterer til skitur over 
Hardangervidda 26.-29.mars 2020:

Turen går fra Dyranut til Haukeliseter, altså fra nord til 
sør. På turen er vi innom hyttene Sandhaug, Litlos og 
Hellevassbu, og om vi er riktig heldige med været så får 
vi sola i ansiktet hele veien.

Dette er en flott tur som du fint kan være med på 
dersom du har gått litt på ski, men ikke har gått i fjellet 
før. Du må i midlertid kunne gå dagsetapper på 10 
kilometer, og du må ha fjellski, ellers godt humør og 
lysten til vintertur. Blir du med?
Se nettsiden www.drammen.dnt.no for detaljer om 
turen.

Turtips

Senterposisjon: 73126.93, 6688093.46
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 11.11.2019

Foto: Marius Dalseg Sætre
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Turtips

Bli med på årets hyggeligste tradisjon:
START JULAFTEN MED FROKOST PÅ PRINS 
OSCARS UTSIKT

Har du lyst til å starte julaften på en skikkelig 
god måte? 

Du og din familie er hjertelig velkommen til å ta med 
deg frokosten og spise sammen med DNT Drammen og 
Omegn på Prins Oskars utsikt i Lier julaften morgen. 
Og kanskje kommer nissen?

Bålet brenner fra kl. 09.00 til 10.00. 
Kl. 9.00 stiger også sola opp over Drammensfjorden, 
et nydelig skue!
Vi serverer bålkaffe, men ta med kopp. Forøvrig må 
du ta med: Mat og drikke til frokosten, godt med tøy, 
gamasjer, sitteunderlag og gjerne en vedkubbe til bålet. 
Vi merker løypa fra Klopptjern helt øst i Bragernesåsen 
i Drammen. Skitur, eller tur på beina, avhenger av 
snøforholdene, men noe tråkking på beina blir det.
Velkommen til en god start på en travel dag!

Bålansvarlige: Jan Sundberg, Ragnhild og Øyvind 
Leirset

Inviter med familien på FAMILIEHAUERN
søndag 2.februar

Familiehauern er en skitur på 25 km uten tidtaking, og 
er et tilbud til de som ønsker å gå en noe kortere tur 
tilpasset familier, og de som føler at marsjen på 45 km 
blir for lang.

Starten på familiemarsjen er i Kanada i Lier mellom kl. 
10:00 og 11:00. 
Alle kan ta oppsatte busser fra Egge skole til Kanada, 
målgang er på Martinsløkka rett ved Eiksetra turist-
hytte som har åpen kafè. Buss fra Martinsløkka til Egge 
skole etter turen.

Priser:
Voksen, ikke medlem av Turistforeningen: NOK 200,-
Voksen, medlem av Turistforeningen: NOK 150,-
Barn (under 18 år), ikke medlem av Turistforeningen: 
NOK 150,-
Barn (under 18 år), medlem av Turistforeningen: 
NOK 100,-

For å få medlemspris i påmeldingssystemet, oppgis 
rabattkoden “medlem” ved påmelding. Medlemsbevis 
framvises ved henting av startnummer.
Påmelding på nettsiden www.hauern.no 

KOM DEG UT DAGEN

DNT inviterer til vinterens nasjonale turdag «Kom deg 
ut dagen» søndag 2.februar 2020.
Det blir arrangement flere steder i området.
Hold av datoen. 
DU er velkommen! 
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Turtips

Det er mange som sykler, noen året rundt, og 
turleder Terje Liveng brenner for sykkelturer og 
fellesskapet på tur. 

Endelig kan vi ønske velkommen til sykkelturer for 
medlemmer som har anledning til å delta på vanlige 
ukedager!

Vi ønsker å teste ut dette kommende sommersesong, og 
har komponert 3 forholdsvis enkle turer over 2-3 dager 
og enkel transport fra/til Drammen. Turene er vesent-
lig basert på mosjonister med rimelig grei sykkelform, 
dvs. at du benytter sykkelen noe over gjennomsnittet, 
og kan fint gjennomføre dagsetapper på 50-70 km i en 
periode av 2-3 dager.

Det er lagt opp til 3 ulike sykkelturer og på 3 ulike 
årstider; nedre Buskerud (Buskerudrunden) i mai, 
Vestfoldkysten i juni og Rjukan-Kalhovd i august.

Vi starter i begynnelsen av mai med en tur i søndre 
Buskerud, med utgangspunkt i Drammen, og som 
ender i Drammen. Dag 1 vil ta oss langs Drammenselva 
til Hokksund, deretter til Vestfossen, Darbu og avsluttes 
i Lampeland. Dag 2 tar vi «skogsveien» (Fv 64) over 
Nysetra og Bingen til Åmot. Fra Åmot går turen over 
Vestre Spone via Skuterud og Sysle til Vikersund, hvor 
vi overnatter. Dag 3 går turen langs Tyrifjorden til 
Sylling. Herfra følger vi den gamle jernbanetraseen som 
går til Lier. Turen avsluttes i Drammen. Dette er en 
tur som krever litt trening på sykkel, og dagsetappene 
varierer fra 55-67 km.

Tur 2, som finner sted i starten av juni, er «rosinen i 
pølsen», nemlig Vestfoldkysten fra Drammen til Larvik. 
Turen starter i Drammen, og tar veien om Sande, 
Holmestrand, Nykirke og Horten før vi når dagens 

endepunkt, Åsgårdstrand. Fra Sande til Holmestrand 
sykler vi på deler av den nedlagte jernbanetraseen. Dag 
2 følger vi kysten fra Åsgårdstrand via Slagentangen til 
Husvik rett før Tønsberg. Her tar vi en liten båt (gratis!) 
over sundet til Husøy, og fortsetter over Føynland og 
Nøtterøy til Tennvik, hvor vi tar båten til Veierland. 
Her tar vi en runde på alle småveiene (grusveier), før 
vi fortsetter med båten igjen over til Enge og avslutter 
dagen i Sandefjord. Dag 3 sykler vi vesentlig langs sjøen 
og rare avstikkere ned til idyllene Kjerringvik, Ula 
og Ølbergholmen. Vi ender opp i Larvik, og tar toget 
tilbake til Drammen. På denne turen er det rikelig 
anledning til en forfriskende dukkert i ramsalt Vestfold-
kyst. Dagsetapper på 45-63 km.

Den 3. turen finner sted på Hardangervidda og Rjukan 
i slutten av august. Vi må kjøre privatbiler til Rjukan, 
hvor vi setter fra oss bilene og tar Krossobanen (med 
sykler) opp på Rjukans «tak» Gvepseborg. Herfra sykler 
vi på god grusvei inn til Kalhovd turisthytte, hvor vi 
overnatter. Dag 2 går det for det meste i unnabakke, 
ned til Attrå og deretter inn til Rjukan på asfaltert vei, 
hvor vi plukker opp bilene og returnerer til Drammen. 
Dagsetapper på 30-55 km.

Alle turene er tenkt gjennomført mandag til tirsdag/
onsdag, altså utenom helger og skoleferier. Antall del-
takere bør ikke overstige ca. 10 personer, så her vil det 
bli «førstemann til mølla». 

Alle turene vil bli presentert i detalj på et eget møte 
som vil holdes 15. januar kl 18.00 på Friluftslivets hus. 
Her vil turleder også presentere, i ord og bilder, en 
annen spektakulær sykkeltur; «C2C» (Coast to coast) i 
nord-England, som jeg gjennomførte i sommer.

TUR  15

Foto: Marius Dalseg Sætre

2020 er året for sykkelturer!
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Foto: Maria Kommandantvold

Velkommen til Friluftslivets hus onsdag 
15. januar kl 18.00.

Her vi turleder Terje Liveng fortelle om 
de tre sykkelturene som er planlagt i 

2020, i tillegg blir det foredraget «Coast 
to Coast» i England. Turleder viser bilder 
og forteller om turen han gjennomførte i 

2019. 

Denne kvelden kan du komme og lytte 
fordi du er nysgjerrig, fordi du vil høre om 

sykkelturen i England, eller fordi du vil 
spørre om det du trenger å vite for å delta 

på en eller flere av turene i 2020!
Åpent for alle.

Velkommen!

Nysgjerrig på 
sykkelturer?
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I Eiras Rike
Tekst & Foto: Anja Lena Jordahl

Skuteren trekkjer oss austover, på ruta 
mellom Geiteryggen og Kongshelleren. 
Kvar 20. meter er det ein kvist mindre i 
hengjaren. Kyndig vel Eira kvart punkt 
stikka setjast i. Han skal stå solid, tole vind 
og ver og rettleie fjellfolket trygt mellom 
dalar, stup og vatn. 

Eira veit at stikka har redda liv meir enn ein gong. Og 
tryggleiken i vinterfjellet er i høgsete kvar sesong han 
er ute og stikk løyper for DNT i Skarvheimen. Ein skal 
ikkje vere redd fjellet, men ha respekt for det, seier Eira 
der eg er med og får eit minikurs i vinterkvisting. 
All ferdsel i fjellet må ha fjellvettregelane i botnen 
understrekar han. Då blir turen god. Men han kjem 
med ei viktig oppfordring til vinterturgåarar. Ser du 
ein kvist som er bøygd eller ikkje står rak som han skal, 
så rett han opp! Ein sakna kvist i ein sving kan bety liv 
eller død om tåka kjem brått eller uveret set inn.

Eg kjenner eg beveger meg inn i flytsona, der eg har 
Eira som vegvisar i både fjellkultur og fjellandskap. 
For det er eit liv på 1224 moh i meir enn 50 år som har 
forma menneske Jan Eira.

Familienamnet Eira og Geiteryggen turisthytte er 
umogleg å skilje. Ein kan seie at historia om Eira er 
historia om Geiteryggen, sidan morfar til Jan tok over 
drifta allereie i 1950. I 1965 var det foreldra Kari og  
Aslak sin tur. Og Geiterygghytta blei familien sin andre 
heim. Då var Jan 10 år gamal. Og for  Jan var læretida 
då i gang. Slik blei det naturleg å ta del i den daglege 
drifta av hytta. I 1996 overtok Jan sjølv som styrar. Då 
kunne han nytte seg av kunnskapen og erfaringane dei 
30 åra som friviljug «lærling» hos dei erfarne foreldra 
hadde gitt.

Det blei 21 sesongar i førarsetet på turisthytta som ligg 
der aust kryssar vest og nord kryssar sør. Mang ein fjell-
vandrar har Eira husa i desse åra, frå kongelege, kjen-
disar, fjellvandrarar til dagsturisten. Høg og låg. I Eira 
sitt vertskap spela ikkje dette noko rolle. Det er det som 
kjenneteiknar Jan. Han er er så totalt fri ovafor titlar og 
status, her er ein mann ein mann, ei dame ei dame.  

Nye spor
I 2016 var tida komen for denne fjellets mann å sende 
stafettpinnen vidare. På Geiteryggen er John og Marit 
Wøllo frå Hemsedal no inne i tredje sesong deira. Men 
rett som det er tek Jan turen innom hytta. 
«Det er triveleg», seier han. «Eg finn att kaffikoppen 
min og ved vindauget ventar den gamle krakken min. 
Då kjenner ein seg velkomen». Det, saman med at eg 
får halde fram med kvistinga av vinterrutene gjorde 
steget over i det «sivile» livet lettare. Eg får stadig 
bevege meg i fjellet, der eg aller mest høyrer heime.

Og no set fjellmannen andre spor etter seg, framleis 
til glede for fjellfolk og kundar. Med utdanning som 
slaktar, erfaring som reingjetar og hyttestyrar starta 
han opp eiga bedrift, Eira Vilt & Fisk i 2015 i visse om 
at tida var mogen. I 21 år på Geiteryggen henta han 
all middag frå skog, fjell og vatn, gjennom sanking, 
fiske og jakt. Naturen si eiga, reine og kortreiste mat. 
Dyrevelferd og miljø er grunnverdiar Eira heile tida 
byggjer drifta si på. For å få så god kvalitet på maten 
som mogleg seier han,- skal ein trå varsamt og ikkje 
stresse dyra. Då kan ein hente han ut til det kortreiste 
matfatet. No vert det servert middagar frå Eiras slakteri 
på alle hyttene langs ruta i Aurlandsdalen.  Fjellauren vi 
drog opp frå Strandavatnet  kom så vidt inn på 
slakteriet, før han forsvann ut av døra igjen. For der sto 
kunden og trippa i døropninga då vi kom attende med 
den nydregne fisken.

Portrett
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-Eira, du har observert fjellturistar gjennom snart tre 
generasjonar. Har noko endra seg hos dei gjennom 
alle desse åra?  - Det er mykje fint folk som ferdast i 
fjellet, men noko har endra seg i takt med utviklinga 
av ny teknologi. Ting skal skje i raskare takt no, meir 
skal dokumenterast. Det tek merksemda frå menneske 
og naturen sjølv. Vi må leve eit liv i motvekt. Det har 
vi blitt minna om dei siste to åra då bl a skrantesjuka 
(CWD) vart oppdaga i sone 1, midt i området der 
rutenettet til DNT går. Vi kan vere glade for at det 
ikkje vert lagt restriksjonar på menneskeleg ferdsel. 
Her gjorde myndigheitene etter mi meining ei riktig 
vurdering då dei tok ut villreinstamma i denne sona. 
No fylgjer dei opp dette med å ta ut 55 bukkar i sone 2. 
Desse tiltaka vil på sikt trygge villreinen i fjellområdet i 
framtida. Neste generasjon kjem til rikeleg med 
vintermat og får tid til å byggje seg opp att. Og vi kan 
nyte naturopplevingar av det naturlege slaget igjen.

Lokalkunnskapen om fjellområda du har levd i alle 
desse åra er umogeleg å slå. Og du har vore kjentmann 
på mangt eit oppdrag. Eg veit at det er deg 
Raudekrossen kontaktar når det gjeld. Eira nikkar. 
Som då 13 vinterturistar vart meld sakna i to døgn ved 
Finse. Alle 13 vart redda! Eg kjenner sjølv ein tryggleik i 
Skarvheimen når eg høyrer namnet Eira.

Turtips: 
Geiterygghytta ligg jo langs den 350km lange 
MASSIV-ruta som går gjennom fjellområda Breheimen, 
Jotunheimen, Skarvheimen og Breheimen. Men alle er 
ikkje MASSIV-kandidatar. Kva kan du freiste oss med av 
meir lokale turtips i vinter? 

-Då vil eg anbefale ein helgetur innom ei hytte. 
Ta morgontoget frå Drammen og gå kvistaløypa frå 
Finse over Omnsbreen til Geiteryggen på etter-
middagen. Neste dag vender du attende til Finse 
gjennom Kyrkjedøri, ein fantastisk tur. Du går sørover 
og har Hardangerjøkulen og vidda framfor deg. Etter 
tre kilometer frå Geiteryggen mot Kyrkjedøri, hugs å ta 
ein tur ut til JA-benken, følg skilt og kvisting. Så får du 
kanskje det svaret du ventar på?

TUR  2120  TUR

Rundt Geiteryggen finst det og flotte dagsturar innan 
rimeleg avstand der det er fleire skarv og nutar opp 
mot 1790 meter å velje mellom. Eg anbefaler å leggje 
turen opp til Sunnhellerskarvet på 1612 moh. Her er 
det bare å nyte den fantastiske utsikta! Eller ein topptur 
til Vargbreen. Du ser både Gaustatoppen, Jotunheimen 
og langt ut i Sognefjorden på ein finversdag. Du finn 
og fleire turforslag på UT.no eller på nettsidene til 
Geiterygghytta. 

Med raus haldning held Jan Eira fram med å dele av tid, 
erfaring og naturopplevingar for dei som er heldige å få 
noko tid saman med han. Ein ekte vegvisar og forvaltar 
av mangfaldet i fjellet. 

Og eg dreg heimover, framleis i flytsona.
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Ja-mennesket Jan
Tekst & Foto: Anita Sørensen

Portrett

Lenge før stortrafikken satte inn på 
Besseggen, gikk Jan Sundberg over eggen 
sammen med en kamerat. Et sted på 
veien forteller kameraten at han har meldt 
seg inn i DNT, og foreslår at Jan gjør det 
samme. Jan tygde på forslaget, og 
bestemte seg for at dette kunne jo være 
noe for ham.  

I dag er tanken som ble plantet i Jotunheimen en 
lykke for DNT Drammen og Omegn. Jan ble ikke bare 
medlem, men en brennende engasjert turleder, frivillig 
for øvrig, og ikke minst medlem i dugnadsgruppa på 
nye Høgevarde turisthytte på Norefjell. Han startet opp 
i Sigdal, før han etter 11 år der tok engasjementet sitt til 
Drammen. 

Når jeg ber ham sette av tid til en liten prat, får jeg 
beskjed om at jeg finner ham på Eiksetra turisthytte 
i Lier. Der er han nemlig travelt opptatt med å skape 
gode dager for barn i høstferien. Og ganske riktig, der 
er han omringet av barn som vil være med å padle 
kano. 

Jan møter meg med et begeistret smil, og sier engasjert: 
«Se her da! Dette er nærtur med miljøfokus. Bedre blir 
det jo ikke!» Mens vi prater, napper barna i ham og 
«padle med oss» lyder fra alle kanter. Jan smiler, sender 
dem av gårde for å få på flytevest, og fyller kanoen. 

De legger i vei, mens jeg hører barna spør og graver. 
Jeg spør Jan om det er ting han husker spesielt, og han 
forteller med et smil om da det skulle graves kabel på 
Høgevarde. Jan hadde med seg to unge menn fra Syria. 

Språket var det så som så med, men med tålmodighet 
og velvilje klarte de å kommunisere, og jobben ble 
gjort. Jan skryter uhemmet av de to. 

Hver jul har Ragnhild og Øyvind Leirset startet sin 
juleaften med frokost på Prins Oscars utsikt. Da dette 
skulle bli et arrangement i DNT, var det naturlig å 
involvere Jan. Og siden den gang har Jan alltid vært å 
finne ved bålet tidlig på julemorgenen. Dette har blitt 
et populært arrangement med mer enn 130 julestemte 
turglade. Jan forteller at selv en jul hvor det øsregnet, 
var de 45 personer samlet der. 

Om DNT-kontoret skal flyttes, barn skal aktiveres, 
eller det er tid for årets Topp7Tur, finner du Jan aktivt 
tilstede. Når jeg spør om han nå skal slappe av resten av 
høstferien, ler han. Nei, nå skal ved fraktes til Goliaten 
turisthytte i Drammensmarka før vinteren, og søppel 
ryddes på Killingen i Sandebukta.

Jan og kona har hatt hytte på Skimten i 40 år, og jeg 
spør om han ikke blir lei i blant og bare får lyst til å 
slappe av på sin egen hytte? Da ser han litt forundret 
på meg; «Hytta vår er tipp topp, så der trengs det ikke 
gjøres noe. Jeg får så mye belønning i å se andre være 
fornøyd, at jeg bare må fortsette med dette». Også 
smiler han stort igjen.

Nederlandske professeor Ruut Veenhoven publiserte i 
2011 forskning som viser at mennesker som bidrar til 
frivillig arbeid er lykkeligere enn andre. Jan Sundberg 
overbeviser meg om at dette er god forskning!
På årsmøtet i 2019 ble Jan hedret for sin innsats i DNT 
Drammen og Omegn. 
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Jan og barn på SFO-dag på Eiksetra Turisthytte. 
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Overnatting på Blektjern og 
Hamborgstrømpaviljongen
På grunn av økende interesse for lavterskel 
hverdagstilbud, har vi nå bygget om våre to 
nærmiljøhytter i Drammen til overnattings-
hytter. Fra 1. desember ble det mulig å 
overnatte innendørs på Hamborgstrøm-
paviljongen og Blektjernstua.

Blektjernstua i Strømsåsen på sørsiden av Drammen, 
og Hamborgstrømpaviljongen på Bragernessiden, begge 
med kort avstand til Drammen sentrum, er populære 
utfartssteder for store og små gjennom hele året. 

Uteområdene er mye brukt, men hyttene har erfart lite 
utleie da de kun har tilbudt varme lokaler uten overnat-
ting. Dette har vi nå valgt å gjøre noe med. 

Vi ønsker å tilby et lett tilgjengelig hverdagstilbud i kort 
avstand fra der mange bor. Begge hytter har strøm, og 
kort gåavstand fra sentrum av Drammen. Dette mener 
vi vil føre til mye bruk.

Hyttene har god DNT-standard. Noe av det som skiller 
disse hyttene fra de fleste andre ubetjente hytter, er at 
de har strøm med panelovner slik at de blir raskt varme 
om vinteren, og de har elektrisk komfyr med stekeovn 
og elektrisk lys. Ut over dette er det ikke innlagt vann, 
men manuell tunpumpe rett utenfor døra. Begge hyt-
tene har utedo.

Hyttene ble tilgjengelig for booking på 
våre nettsider www.dntdrammen.no 

fra 1. desember 2019.
Vi håper du vil sette pris på vårt nye 

overnattingstilbud!

Gunnar Falkevik og Terje har sørget for soverom på Blektjernstua. De har lagt ned mer enn 100 timer hver på hytta i oktober. 
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Dugnad på Mårbu
16. juni, rett før sesongstart, dro en gjeng på 12 
frivillige til Mårbu turisthytte på Hardanger-
vidda i 5 dager for å gi hytta en skikkelig 
ansiktsløftning med både maling utvendig og 
innvendig, samt total oppussing av badet i 
kjelleren.

Det var en ambisiøs plan som ble lagt tidlig på våren 
for hva som burde bli gjort på Mårbu før sesongstart. 
På oversikten over arbeidsoppgaver skulle alle de 12 
soverommene i hovedhytta males, både tak og vegger. 
Dette er 2,4 og 6-sengsrom. I tillegg skulle gangen i 
sovefløyen males. Det var også et stort behov for å male 
hytta utvendig. I tillegg trengte Mårbu en opp-
gradering på sanitærforholdene. Utedoene var det 
dessverre foreløpig ikke mulig å gjøre noe med, men 
dusjene i kjelleren ble revet ned og totaloppusset. 

Det ble raskt konstatert at planen var vel ambisiøs for 
dugnadsgruppa, så det ble tidlig besluttet at det måtte 
leies inn profesjonell hjelp i tillegg for å få fullført 
jobben innen åpningstid. Det ble derfor et utmerket 
samarbeid mellom en ivrig frivillig gjeng som støttet 
opp rundt arbeidet til malere og snekkere.

Dugnadsgjengen rensket alle soverom, og maskerte og 
klargjorde slik at alt var klart for maleren til å gå i gang 
med å male alle rom. Det ble brukt sprøyte. Først måtte 
tak og vegger grunnes to ganger før det ble malt hvitt i 
taket og fargen Sand på veggene. Rommene har nå blitt 
lyse og trivelige.

På badene i kjelleren ble all innredning rensket ut, og 
gamle gulvfliser ble pigget opp. Alle vegger ble malt, 
og gulv ble rettet opp med nye fliser. Begge bad fikk en 
ekstra dusj, så nå er dusjkapasiteten på Mårbu doblet.
Innimellom, mens maleren malte soverom, fikk 
dugnadsgjengen tid til å skrape og male vegger og 
vinduer utvendig.

Et ansiktsløft gjorde godt for Mårbu, og den oppleves 
nå som lysere og triveligere både utvendig og 
innvendig.

Hyttenytt
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Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Marius Dalseg Sætre
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HARDANGERVIDDA
GÅ TREKANTEN PÅ ØSTVIDDA I ÅR

 
 Vi utfordrer og oppfordrer deg til å gå Trekanten på Hardangervidda i år. 

Turen kan utvides i alle retninger hvis man ønsker en lengre tur.

Turen kan også gåes vinterstid

Alle som går trekanten kan få kjøpt en tøff 
”Harding” t-skjorte for kun kr. 100,- på en av 

hyttene. 

Overnatting på hyttene kan bestilles direkte 
på UT.no, eller på hyttenes hjemmesider. 

Foto: Marius Dalseg Sætre

Denne sommeren ble det gjennomført en stor maledugnad på 
Mårbu. Hele soveromsfløyen fra gulv til tak ble malt for å lysne 
opp den mørknede panelen til lysere og triveligere farger. I tillegg 
ble store deler av hytte beiset utvendig. 12 ivrige frivillige i DNT 
Drammen og Omegn stod på i nesten en hel uke for å bli ferdig til 
sesongåpning. 

Mårbu Turisthytte er betjent og ligger 
idyllisk til ved vannet Mår, og er et naturlig 
stoppested under en hytte til hyttetur på 
Hardangervidda. Området rundt hytta 
innbyr også til flotte dagsturer og egner 
seg godt for barnefamilier som ønsker å 
bo fast i flere dager. Her er det aggregat 
strøm, dusj, frokost, buffet og deilig tre-
retters middag hver dag. 

Senterposisjon: 121643.15, 6691670.9
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 11.11.2019

Om Mårbu Turisthytte

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: DNT Drammen og Omegn



www.dntdrammen.no www.dntdrammen.no

Hyttebooking

Vi har de siste årene hatt fokus på å etablere booking på 
de aller fleste av våre hytter. DNT har de siste tre årene 
jobbet med å utvikle et eget bookingprogram som har 
vært i bruk det siste året. 

Dessverre har det vist seg at denne løsningen ikke har 
fungert optimalt. Det er besluttet å vrake denne 
løsningen, for å gå over til Visbook.

For deg som bruker vil dette ha minimal betydning, og 
vi skal gjøre vårt til at overgangen går så smertefri som 
mulig for deg som bruker. Planen er å flytte alle hyttene 
over til Visbook i løpet av inneværende år. 

For ordens skyld, er de betjente anleggene våre allerede 
tilgjengelig for booking gjennom Visbook. Dette kom i 
funksjon til vintersesongen 2019. 
Foreløpig er erfaringene med booking svært positive. 

Hyttetilsyn på Hamborgstrøm-
paviljongen i Bragernesåsen
Kunne du tenke deg å være hyttetilsyn på 
en DNT-hytte? Nå søker vi etter ny 
tilsynsgjeng på vår mest sentrale og lett 
tilgjengelige hytte, Hamborgstrøm-
paviljongen.

Vår tilsynsgjeng helt fra starten av har nå valgt å sende 
stafettpinnen videre etter mange års god innsats. De 
var med på å pusse opp hytta og gjøre den klar for utleie 
i 2015, og har gjort en formidabel innsats på hytta. Nå 
ønsker de å trekke seg tilbake og slippe nye krefter til.
Hytta ligger svært lett tilgjengelig kun 10 minutters 
gange fra sykehuset, eller fra P plassen ved Sturla-huset 
på Neperudjordet/Underlia. 

Det er strøm inne, tunpumpe med vann rett utenfor, og 
utedo. Tilsyn er derfor relativt enkelt både ved at hytta 
ikke er så stor, og at tilgjengeligheten er god. Uteom-
rådene er mye besøkt, og vi håper på økt trafikk inne i 
hytta nå da vi gjør den tilgjengelig for overnatting.
Vi søker en tilsynsansvarlig, og to til tre hyttetilsyn.

Er du interessert og nysgjerrig, ta kontakt med Johan på 
epost johan@dntdrammen.no

Hyttenytt
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Nytt tak på Blektjernstua

I sommer fikk Blektjernstua i Strømsåsen i Drammen 
nytt tak. Det var gamle var dårlig, og det var tydelig 
svekket etter store snømasser de siste årene. Drammen 
kommune besluttet at de ønsket å bytte taket. Dette 
ble gjort i høst, og nå ser hytta fantastisk ut med nytt 
tak, nye takrenner og snøfangere, så det er trygt å sitte 
i solveggen i vinter. Dette gir også hytta et betydelig 
lengre liv. 

Vår mest sentrumsnære hytte trenger ny tilsynsgruppe. Hytta ligger lett tilgjengelig i Hamborgstrømskogen, kun kort gange fra syke-
huset. Hytta har strøm og vann itunpumpa. Stedet er et populært turmål for store og små. Fra 1. desember blir det mulig å overnatte i 
hytta. 

Blektjernstua

Foto: DNT Drammen og Omegn
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Barnas Turlag Geilo

Her får du vite litt om turene vi har hatt, 
og skal ha. Bli med, da vel!

Kanotur

I juli arrangerte Barnas Turlag Geilo en kanotur. Hol 
turlag har fire kanoer ved Ustedalsfjorden til utleie. 
Padleturen gikk fra Geilo badestrand og oppover i 
fjorden til et sted som kalles for Grunnetjønn. Fra den 
store fjorden og gjennom en smal inngang med siv 
finnes det et område med en fantastisk ro. Dette er en 
populær rasteplass også for fotturer og overnattinger. 
Grunnetjønn er et fint område for ungene å padle på 
egen hånd. Vi spiste niste, slappet av i hengekøye, og 
ungene fikk øvd mye på kanopadling. På hjemturen var 
både små og store ivrige, og det ble konkurranse om å 
komme først tilbake til Geilo badestrand.

Høstur i oktober

Årets høsttur med Barnas Turlag Geilo gikk til Einset-
nuten i Skarvheimen. En fin topptur for barnefamilier. 
Startet på 950moh ved avkjøringen til Raggsteindalen 
ved Fv50, så gikk turen på 2,3km i jevnt bratt terreng 
opp til Einsetnuten på 1245moh. Her er det en 
fantastisk utsikt over Strandavatn og Urvassnuten i vest 
og Holsbygda i øst. 

Lommelykttur med Turbo

Hvert år har Barnas Turlag Geilo lommelykttur med 
refleksjakt og kveldsmat. Årets lommelykttur ble 30. 
november fra Tuftebrua til Fekjo kulturminnepark. 
Sammen med Turbo fant vi veien mens vi lette etter 
reflekser med lommelykt. Fremme ved Fekjo ble det 
kveldsmat og popcorn ved bålpanna. Turen passet også 
for de aller minste. 

Skileik

Søndag 8.desember blir det leik i snøen på ski, truger 
og akebrett. Barnas Turlag Geilo har utlån av truger til 
barn og voksne. Vi fyrer opp bålpanna, og byr på varm 
drikke. Sted og tid annonseres på vår Facebookgruppe 
Barnas Turlag Geilo og holturlag.dnt.no

Vi ønsker å ha med oss flere familier på tur. Vi trenger 
også noen flere turledere som kan vise frem alle de 
fine turene og aktivitetene vi har her i Hol! Turene er 
lavterskel, og mange av våre turer passer fint for barn i 
barnehagealder. Fokus er turglede, leik og matopplev-
elser ute. Hører vi fra deg?

TUR  35

Tekst: Janne Marete Grødum Ervik, leder i BT Geilo

Hol Turlag

Foto: Veronica Sandberg
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UT PÅ TUR - ALDRI SUR 

I Nedre Storgate 10 finner du turbutikken til 
DNT Drammen og Omegn. Butikken inne-
holder stort sett det du trenger for å 
komme deg på tur - både klær, sko, sekk, kart 
og diverse turutstyr. Den turglade betjeningen 
hjelper deg gjerne også med å finne turen, eller 
arrangementet, som passer best for deg.

Best på Kart 
Kart-veggen i Turbutikken består av mer enn 200 kart, 
og omfatter de fleste populære turområder i Norge. 
Med mer enn 20 000 km merket sti i alt fra kystnære 
strøk til høyfjellet, er mulighetene nær sagt uendelige. 
Selv om GPS- og telefonteknologien har åpnet for nye 
navigasjonsmuligheter, anbefaler DNT alle som skal på 
tur å ha med seg kart og kompass. «De mest åpenbare 
grunnene er at disse hjelpemidlene aldri går tom for 
strøm, og sjelden befinner seg utenfor dekning. Å være 
bevisst på terrenget man ferdes i, hvilke vann og topper 
man passerer, er ikke bare viktig for sikkerheten, men 
gjør også turen mer interessant».  

Sveinung i Turbutikken synes også turplanleggingen er 
best med kart: «Å kunne brette Hardangervidda utover 
stuebordet, gir en helt annen følelse og oversikt enn 
å scrolle på en telefon. Kart og kompass er også svært 
enkelt å lære seg, og vi gir gjerne en innføring i riktig 
bruk her i butikken.» 

Temakvelder i Turbutikken
Nytt for høsten, er at det arrangeres Temakvelder i 
Turbutikken en gang i måneden. Programmet varierer 
fra praktiske foredrag slik som «Bruk av kompass», til 
foredrag der tur- og ekspedisjonsfolk deler sine 
opplevelser med oss. Sjekk ut hjemmesiden vår for 
månedens tema, og meld deg på!

Brukt, og godt nok
Turutstyr trenger ikke være nytt for å gjøre nytte. På 
bruktstativet vårt kan du finne det du trenger til en 
rimelig penge. Klær og utstyr betales direkte til eieren 
via Vipps. Har du turutstyr i skapet som ikke brukes, ta 
det med slik at andre kan få glede av det! Klær og utstyr 
som leveres inn må være helt og rent.  

Ut på tur, aldri sur? Sveinung Tofte i Turbutikken kan 
nok ikke love dette, men tilføyer; «Med riktig plan-
legging er de aller fleste turer en positiv kilde til både 
livsglede og overskudd. Og ingen av de tingene blir 
man vel sur av? Så ja, det er nok mye sant i utsagnet! 
Målet vårt her i butikken, er kort og godt å bidra til at 
enda flere får erfart dette. Turrådene våre er naturligvis 
helt gratis også for de som ikke er medlemmer i DNT. 
De gode turopplevelsene forutsetter først og fremst at 
man er nysgjerrig nok til å komme seg ut av utgangs-
døra. Planleggingen og nyttig tips hjelper vi gjerne til 
med. Velkommen til oss!»

Foto: DNT Drammen og Omegn
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Tursenteret
Vi kan tur, og vet hva du behøver for å sette 

turplanene ut i live på en komfortabel og sikker 
måte. Sortimentet vårt omfatter blant 
annet bekledning for skog og høyfjell, 

sko/støvler, sekker, lakenposer, liggeunderlag, 
gåstaver, turmat og kart og kompass, i tillegg 

til et variert utvalg av utstyr. 

Alle våre produkter kommer fra kvalitets-
produsenter som Osprey, RAB, Klättermusen, 

Arcteryx, Bergans, Devold, Aclima, 
La Sportiva og Alfa, for å nevne noen. I tråd 

med DNTs visjon om et bærekraftig turliv, har vi 
også et stativ der vi tilbyr brukt turutstyr.

Velkommen til en hyggelig 
utstyrsprat!

1. Gnagsårsokk
Ny tursesong med nye skotyper, er ofte synonymt med 
gnagsår. Med Gnagsårsokker kan du unngå problemet. 
Sokkeren bør helst brukes forebyggende, men vil gi lindringer 
også om gnagsåret allerede er oppstått. 
Veiledende pris: 240,-
Medlemspris: 204,-

2. TIcket to the Moon Original hengekøye
Tenk deg å ligge varm og godt under åpen vinterhimmel? 
Med et godt liggeunderlag og varm sovepose kan du nyte 
hengekøyetilværelsen også om vinteren. 
Veiledende pris: 740,-
Medlemspris: 629,-

3. Kart og Kompass
Ha alltid med både kart og kompass på tur, både for
 sikkerhetens skyld, men også for å gjøre turen mer 
interessant. Vi har turkart for hele Norge, og et godt utvalg 
av ulike kompass. 

Turkart veiledende pris: 239,-
Medlemspris: 203,-

Silva 3NL Kompass veiledende pris: 299,-
Medlemspris: 254,-

4. Bergans Helium Pro 55. 
Med en uslåelig kombinasjon av lav vekt, gjennomtenkte de-
taljer og god bærekomfort, har denne sekken en høy stjerne 
hos oss. Perfekt til både toppturer og hytte-til-hyttetur på 
vinterfjellet. 
Veiledende pris: 2200,-
Medlemspris: 1870,-

5. Raab Axion Dunjakke
En meget lett og varm dunjakke som lett komprimeres. Van-
navstøtende og vindtett membran. Herlig på kalde dager, og 
et absolutt must i tursekken på vinterfjellet. 
Veiledende pris: 2999,-
Medlemspris: 2549,-

TUR  39
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Besøk oss i Nedre Storgate 10, 
gågata i Drammen

Åpningstider

Mandag - Onsdag 10.00 - 17.00

Torsdag 10.00 - 18.00

Fredag 10.00 - 17.00

Lørdag 10.00 - 15.00

Tursenteret
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Møt den nyvalgte lederen for 
DNT Ung Drammen
Tekst & Foto: Maria Kommandantvold 

Portrett

Navn: Ole André Skonnord
Bor: Konnerud i Drammen
Alder: 22
Funksjon i DNT: Nyvalgt leder for DNT Ung 
Drammen
Gjør til daglig: Jobber som elektriker

Denne høsten ble Ole André Skonnord fra Drammen 
valgt som leder av DNT Ung Drammen. Han har allere-
de sittet i styret i ett år, og er også turleder i DNT. 

Et ja-menneske

- Det var ikke vanskelig å si ja da jeg ble spurt om å ta 
på meg vervet. Jeg er allerede litt kjent med hva styret 
gjør. Men jeg vet nok ikke helt hva slags jobb jeg har 
påtatt meg som leder for styret, sier Ole André.

At Ole André er glad i friluftslivet er det ingen tvil om. 
Mye av fritiden bruker han på turer, og ofte er han å 
finne i skogen på Konnerud der han bor. På rommet 
hans henger sekkene på rekke og rad langs veggen. Det 
er sekker i alle størrelser og farger, og til forskjellige 
funksjoner; langtursekk, dagssekk, løpesekk, fiskesekk.

- Jeg har nok en evne til å pakke ned alt for mye når jeg 
skal på tur. Og for å være sikker på at jeg får med alt, 
bruker jeg som oftest 70-literssekken når jeg skal være 
borte i et par dager. Så blir det selvsagt noen ganger litt 
tungt fordi jeg alltid pakker med meg for mye. Men da 
ser jeg på det som en del av treningen.

Han innrømmer at han har i overkant mange sekker, og 
at noen kanskje kunne vært gitt bort.

- Men jeg har så mange minner knyttet til dem, så det 
er vanskelig å kvitte seg med dem.

Han er vant til turlivet fra barnsben av. Han har tilbrakt 
mange helger og ferier på besteforeldrenes fjellhytte i 
Telemark. 

Hele barndommen og ungdomstiden har Ole André 
vært aktiv i skigruppa i Konnerud IL. Det var sammen 
med den gjengen turene med overnatting ute startet. 
De sov i telt, eller i lavvo, og det samholdet han kjente 
på, har betydd mye for hans friluftsinteresse.

- De overnattingsturene var helt fantastiske. De har gitt 
meg mye glede.

Drømmer om å gå Hardangervidda 
på langs

Nå drømmer han om å gå på ski med pulk over Hardan-
gervidda, ligge i telt og gå i flere dager, men det er ikke 
noe han vil gjøre alene.

- Jeg har ikke vært på overnattingsturer helt alene om 
vinteren. Derfor vil jeg gjerne ha med noen som har 
erfaring med det. Vinteren er mer risikofylt, med tanke 
på kulda og mørket. Men det er en drøm som er real-
iserbar, sier Ole André.

På rommet til Ole André er det to skap. Det ene er fullt 
av turutstyr. Der finner vi telt, soveposer, liggeunderlag, 
hengekøye, lakenpose og sengesett – og turklær.

- Når jeg skal overnatte ute, foretrekker jeg å sove i 
sengesett. Jeg er mye friere i det enn i en lakenpose. Da 
bærer jeg heller de grammene ekstra for komfortens 
skyld.
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Han drar frem et par tjukke hjemmestrikkede, tovede 
ullvotter med lang mansjett. De er alltid med i sekken 
når Ole André skal på tur vinterstid.

- Disse Mariusvottene er jeg glad i. Jeg la inn en bestill-
ing hos mamma. Det er hun som har strikket dem. Når 
jeg har med dem og vindvottene mine vet jeg at jeg ikke 
kommer til å fryse på hendene. Du blir garantert varm 
når du tar på deg dem.

Ideen til mange av turene finner han i bokhyllen sin. 
Der står DNTs årbøker og bøker over fjellområdene i 
Norge i en pen orden. Ingen av DNTs bøker forsvinner 
ut av huset.

- Når familien er ferdig med dem, havner de hos meg. 
Jeg elsker å bla i dem, se på bilder og hente inspirasjon.

Nysgjerrig på Finnemarka

Han forteller om en tur han nylig gjorde som turleder 
sammen med en gjeng fra DNT Ung Drammen. De 
startet med å ta heisen opp Aronsløypa og gikk deretter 
inn til Vakkertjern der de lå en natt i hengekøye.

- Det var helt magisk, sier Ole André, og drømmer seg 
tilbake til denne sensommernatten på Tverråsen.

 Og flere turer skal det bli i Finnemarka:

- Det som er så fint med å være turleder, er at jeg har 
mulighet til å planlegge de turene jeg tidligere bare har 
tenkt og drømt om. I DNT Ung planlegger vi turene 
selv, og da kan vi jo planlegge ut fra det vi selv har lyst 
til. Blant annet vil jeg bli bedre kjent i Finnemarka, og 
ligge i hengekøye der. 

Han liker godt å være turleder. Han ble introdusert til 
det på en tur med DNT i Rondane for 2-3 år siden.

- Jeg er klar over at det er et stort ansvar å være turleder 
for en gjeng. Derfor er det fint at vi alltid er to. Det er 
en trygghet.
 

- Hva er favorittstedet ditt?

Ole André trenger ikke lang tid på å tenke seg om. Han 
peker ut av vinduet.

- Hvis jeg er sliten etter jobb, og har lyst til å bare 
slenge meg ned på senga, kler jeg heller på meg og går 
rett ut i skogen rett bak huset her. Jeg går i ti minutter 
ut i skogen, så har jeg utsikt over hele Konnerud. Det 
er medisin for kroppen. Jeg tror de fleste som er glad i å 
være ute, kjenner seg igjen i det.
 
Siden Ole André ikke lenger er aktiv på ski, har han 
begynt med klatring - som et alternativ til styrketren-
ing. Hver torsdag kveld finner du Ole André høyt oppe 
i en av veggene på Klatreverket i Drammen. Da er det 
bare neste steg og grep som gjelder.
 
- I klatreveggen må du ha fullt fokus på det du gjør der 
og da. Det er en fin avkobling - og veldig sosialt, sier 
Ole André, før han smidig tar seg opp til toppen.

42  TUR TUR  43
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Barnas Turlag

TUR  45

BLI MED I BARNAS TURLAG!
Har du barn, eller barnebarn, i alderen 2 til 
12 år, og ønsker å komme mer ut i friluft 
med dem, men savner noen å gjøre det 
sammen med og trenger litt inspirasjon?

Ønsker du et godt friluftstilbud for barna der dere bor? 
Eller kanskje dere allerede er mye ute, men kan tenke 
dere andre familier å gå på tur med?

I DNT Drammen og Omegn har vi flere hyggelige 
turlag for barnefamilier, Barnas Turlag, hvor turledere 
på rundgang arrangerer fine turer i nærmiljøet
Turlagene har turer i skogen, langs kysten og på fjellet. 
Det er dagsturer, kveldsturer og overnattingsturer som 
f. eks. akedager, klatrekvelder, sopptur eller kvelds-
mattur. 

Turene legges opp som et lavterskeltilbud hvor alle skal 
ha mulighet for å være med. Målet er at hele barne-
familien skal ha en hyggelig dag utendørs, og sitte igjen 
med et ønske om å dra ut på tur flere ganger! Det er 
mye moro å gjøre utendørs med barna, og de får fantas-
tiske opplevelser for livet som kan bidra til et aktivt liv 
videre i voksen alder. 

Barnas Turlag driftes ene og alene av frivillige mam-
maer og pappaer, som ønsker å dra på tur med barna 
sine i lag med andre barnefamilier. Og vi kan aldri få 
med oss mange nok av dem! 
Vi trenger flere voksne som kan være med å gi barn et 
godt, gratis utendørs friluftslivstilbud. 

Kunne du tenke deg å ta med din familie på tur? Kan-
skje kjenner du til noen hyggelige steder rundt der du 
bor, som du kunne tenke deg å vise andre barnefamil-
ier? Eller kanskje du kjenner en barnefamilie som du 
mener burde bli kjent med turlaget? 

Per i dag, har vi aktive Barnas Turlag i Drammen, Lier, 
Nore & Uvdal og Geilo. Men vi ønsker også mere aktivi-
tet i Røyken og Hurum, Eiker og Modum. 

Turlagene kan følges på deres respektive Facebook-side, 
eller på nettsiden til DNT Drammen og Omegn. 
Har du lyst til å bidra i Barnas Turlag, så kontakt Åshild 
på tlf. 32 25 51 40 
eller på mail barnasturlag@dntdrammen.no  

JULEAKTIVITETER FOR BARNEFAMILIER

Juleverksted på Eiksetra turisthytte i Lier 
med Barnas Turlag Lier
Torsdag 5. desember kl. 17.00 – 19.30.
Uteaktiviteter, kakao, grøt og juleverksted hvor vi lager 
pynt, kort osv. Begrenset antall plasser. Påmelding via 
nettsiden vår. 

Førjulskveld på Bergvang gård i Asker 
Fredag 13. desember kl. 18.00 – 20.00.
Tarzanløype, kos med dyra, hundespannkjøring, 
hesteridning, grøt og gløgg. Begrenset antall plasser. 
Påmelding via nettsiden vår. 

Julegrantenning ved Blektjernstua i 
Strømsåsen i Drammen med Barnas Turlag 
Drammen
Onsdag 18. desember, kl. 17.30 – 20.00. 
Det blir juleverksted innendørs, servering av grøt, og 
hygge rundt bålet. Juletreet utenfor Blektjernstua skal 

pyntes og tennes. Treet blir stående hele desember.

Foto: André Marton Pedersen
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Foto: Marius Dalseg Sætre
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Bli kjent med det nye styret i DNT ung Drammen
DNT ung Drammen avholdt årsmøte mandag 19. august. Styret i DNT Ung sitter et år av 
gangen, og blir valgt av ung-medlemmer i DNT Drammen og Omegn. 

Styret skal jobbe for å fremme friluftsliv blant unge i alderen 13-30 år i Drammens-regionen. Det gamle styret ble 
takket av, og følgende ble valgt inn i det nye styret: 
Ingeborg Kvarme (styremedlem), Mathias Rognebakke (styremedlem), Alexander Figenschau (styremedlem) 
Andrea Emilie Borgvik (styremedlem) og Ole André Skonnord (styreleder).

Styret har mange spennende prosjekter i året som kommer. Blant annet skal de stå i spissen for bygging av den 
kommende hytta Damslett ved Nerdammen. (Den nåværende hytta skal rives). Dette skal være en miljøvennlig 
prosess, hvor DNT ung står for mesteparten av arbeidet. Når hytta står ferdig, vil den bl.a. bli brukt som 
samlingssted for DNT ung sine aktiviteter. Videre er ønsket å arbeide for å få flere til å bli glad i naturen gjennom 
å ta de med på tur ut i nærmiljøet, og være en sosial ikke-konkurrerende arena i friluft med et spenn i aktiviteter 
med alt fra turer til klatring. Fokuset på det grønne skiftet blir tatt med videre, noe som tydelig preger turprogram-
met til DNT Ung Drammen.

Ung

Alexander Figenschau
Kallenavn Alex

Alder 30
Beste turminne? Det er så mange gode! Et veldig godt 
et er i alle fall: Ankomst Krækkja turisthytte etter en 
altfor lang dagsmarsj og møte med et helt fantastisk 

vertskap.
Har du et verste turminne? Trives egentlig alltid på tur, 

men for et par år siden så jeg lauvmakkens herjing i 
Finnmark. Det var, og er, trist.

Alltid med i sekken? Fjellduk og kaffe.
Kven er ditt tur-idol? Alle som er flinke til å rydde opp 

etter seg. Tusen takk! 
Har du et godt turtips? Pakk alltid litt mer tøy enn du 

tror du trenger. Får du bruk for det, viste det seg å være 
lurt, og om ikke kan du kanskje låne det bort?

Hva er din drømmetur? Det varierer litt fra dag til dag. 
Akkurat nå er det Hardangervidda på tvers på ski. 

Ingeborg Kvarme
Kallenavn Noen venner kaller meg Groborgni, som er 

navnet mitt baklengs med en vri, også har jeg noen som 
kaller meg Ingi.

Alder 18
Beste turminne? Jeg er veldig heldig; jeg har mange av 
de «beste turminnene», og en tur jeg husker godt var 
den gangen jeg gikk Aurlandsdalen. Vi hadde fint vær, 
og det var så mye å oppleve langs dalen at det var aldri 

et kjedelig øyeblikk selv om det var langt å gå.
Har du et verste turminne? Det må vel ha vært den 

gangen jeg gikk over Besseggen med familien. Det var 
en kjempefin tur, men vi ble overrasket med regn, lyn, 
torden og kraftig vind akkurat da vi skulle over eggen. 

Det var en opplevelse man ikke glemmer lett.
Alltid med i sekken? Jeg har alltid med meg ekstra lue, 

votter, sokker og en ekstra genser i sekken.
Kven er ditt tur-idol? Jeg ser opp til alle de som drar ut 

på drømmeturene sine bare fordi de har lyst. 
Har du et godt turtips? Mitt beste turtips er at man ikke 
trenger gå kjempelangt for å få en bra tur, det handler 

om opplevelsene på turen. Planlegg, og ta med deg 
venner, man trenger ikke dra kjempelangt unna heller 

for å få fine turer.
Hva er din drømmetur? Jeg har mange ønsker, men 
klarte ikke å beskrive drømmetur, jeg veit ikke….

Andrea Emilie
Kallenavn Klude

Alder 26
Beste turminne? Jeg har foreløpig til gode å oppleve 

store deler av Norges land, men mitt første møte med 
Hardangervidda i sommer var veldig fint!

Har du et verste turminne? Knott, knott og atter 
knott…

Alltid med i sekken? Kniv, kompass, førstehjelp og 
fyrstikker! Det hører med til historien at jeg husket 

fyrstikker, men glemte fyrstikkesken. Det skjedde én 
gang - og aldri igjen! Det ble en nokså “amputert” tur!

Kven er ditt tur-idol? Den spreke turjenta og barn-
domsvenninna mi, Julie Pedersen, som introduserte 

meg for Hardangervidda i sommer! Jeg gleder meg til 
flere turer!

Har du et godt turtips? Ikke glem fyrstikkesken, alle 
turer teller - også de korte(!), og ull er gull!

Hva er din drømmetur? Akkurat nå står backpacking 
i Australia, Thailand, Japan og USA på agendaen! 

Etter det drømmer jeg om en ta-det-som-det-kommer-
roadtrip nordover i lander vårt!

Mathias Rognebakke
Alder 17

Beste turminne? Første gang jeg lå ute med en kompis 
uten voksne, uten telt. Kjempekoselig kveld med bål og 
skrøner, riskrem og syltetøy. Begynte å bøtte ned midt 

på natta, og vi lå i en vanndam så vi dro hjem og 
så på Tintin.

Har du et verste turminne? Dårlige opplevelser blir 
gode minner med gode venner.

Alltid med i sekken? Det må være kamera. Eller snylte-
kopp. Eller begge deler.

Kven er ditt tur-idol? Alle som prioriterer å 
komme seg ut.

Har du et godt turtips? Finn noen å dele opplevelser 
med - her er DNT helt topp.

Hva er din drømmetur? En lengre tur i telt, f. eks. fra 
byen til Hardangervidda.

Ole André Skonnord
Kallenavn TT 

Alder 22
Beste turminne? Ukestur i Jotunheimen. 

Har du et verste turminne? Tur i Finnemarka da det 
meste ikke gikk som planlagt.

Alltid med i sekken? Liggeunderlag.
Kven er ditt tur-idol? Lars Monsen.

Har du et godt turtips? Nyt øyeblikket.
Hva er din drømmetur? Vintertur i telt på Hardanger-

vidda og i Jotunheimen.
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Gyldenløve

Gyldenløve Kajakklubb 10 år 
- tilbakeblikk på et jubileumsår
Tekst & Foto: Jens Petter Ørjansen

Så er snart et jubileumsåret over, et år 
med rekordmange aktiviteter på land og 
på vannet.

Bursdagen ble feiret i en Sjøboden pyntet til fest, 26 
mai. Mange hadde funnet veien dit denne kvelden. 
Det ble servert reker med tilbehør, godt drikke og 
jubileumskake. Stemning var god, og praten gikk livlig 
til ut de sene kveldstimer. På søndag ble festen etter-
fulgt av en jubileumstur tur/retur Holmen – Fornebu i 
strålende sol.

DNT Drammen og Omegn feiret jubileet i TUR 2, 
juni-utgaven. Forsiden og 10 sider var satt av til padling. 
En stor takk for muligheten til å profilere kajakklubben 
til foreningens nesten 12 000 medlemmer. Tilbake-
meldingene har vært svært positive, og inntrykket er at 
vi har vært godt synlige i jubileumsåret. 

Medlemsutviklingen
Stadig flere oppdager friluftsaktiviteten padling. Den 
er jo i tiden, og en miljøvennlig aktivitet. Vi er nå 479 
medlemmer, 35 nye er kommet til i 2019, og med det er 

vi en av de store kajakk-klubbene i Norge. Det viktige 
er imidlertid ikke hvor mange vi er, men at vi sammen 
utvikler et trivelig, inkluderende og godt miljø, og tilbyr 
fine friluftsaktiviteter på vannet.

Turer og kurs i 2019
Aktivitetsnivået i klubben har vært høyt, med god 
deltakelse på turer og aktiviteter. Totalt har 92 medlem-
mer deltatt på 31 turer. Mange har deltatt flere ganger, 
antallet deltakelser er 385. Vi har gjennomført 3 flotte 
helgeturer med overnatting, en pinsetur til Nærøy-
fjorden, Sankthansfeiring i slusene på Telemarkskana-
len og høsttur til Hvasser.

Kursene våre har vært fulltegnet, og padlernes serti-
fikat, våttkortet, er delt ut til 94 kursdeltakere.

Kompetansesamlingen på Camp Killingen
Kvalifiserte turledere på vannet er en forutsetning for 
at vi kan arrangere turer. Årets kompetansesamling 
på Camp Killingen i april var den 4. i rekken, og den 
største til nå med 49 deltakere fra 6 DNT-foreninger. 
Samlingen er blitt populær. Det er stor rift om plass-
ene. 

NRK Norge Rundt på årebyggekurs
Vi har også i år arrangert årebyggekurs for grønlandsåre 
hos Anders Thygesen, Kajakkspesialisten. Før kurset i 
januar, tok NRK kontakt. De ønsket å lage et innslag 
til Norge Rundt. Det ble filmet under kurskveldene, 
hvor emner i furu ble forvandlet til flott årer, og da 
disse ble duppet i vannet for første gang i april. Norge 
Rundt-innslaget blir sendt på NRK i løpet av høsten. 
Kanskje har du allerede sett det når du leser dette.

Vår veiviser Andreas Hval
Til slutt vil vi nevne DNT-programmet «Våre Veivis-
ere», hvor Andreas Hval deltar. Det oppsummerer 
på mange måter hva det å være med i en kajakklubb 
handler om. Andreas er en inspirator for mange, og en 
flott representant for DNT Drammen og Omegn. Han 
er svaksynt, men det er ikke til hinder for at han deltar 
på klubbens padleturer. Det være seg i dagslys, mørke, 
bølger eller minusgrader. Som han selv sier; «Det er 
bare å komme seg ut. Det er det det handler om».

Videoen med veiviser Andreas ble vist på TV2 i påsken 
2019. DNT lanserte programmet på sine nettsider og i 

sosiale media i mai. Videoen er sett 37 500 ganger på 
Facebook, og 44 754 ganger på Instagram. Den er delt 
et utall ganger, med mange flotte kommentarer fra dem 
som har latt seg inspirere.

Som dere forstår, så skjer det mye i Gyldenløve Kajak-
klubb. Er du en av dem som tenker; «Neste år skal jeg 
jammen begynne å padle kajakk», er det bare å gå til 
nettsidene våre og melde deg på et kurs i 2020.  De lig-
ger dere alle sammen. Et kursgavekort under juletreet 
til noen man er glad i, er heller ingen dum ide.

Padler du allerede, kan du jo bli med oss på basseng-
trening i Eknes Svømmehall i Krokstadelva i vinter, 
eller ta på deg tørrdrakta og bli med noen av de entusi-
astiske helårspadlerne på tur.

Vi sees på vannet!
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GØY Å LÆRE OM FRILUFTSLIV!

Friluftsliv, og tryggheten ved å være ute i 
skogen, kan være ny for mange. To hele uker i 
sommer har DNT Drammen og Omegn 
arrangert Ferskingkurs for flyktninger i Nedre- 
og Øvre Eiker kommuner og Introduksjons-
senteret i Drammen Kommune med midler fra 
Sparebankstiftelsen DNB.

Friluftsliv kan være så mye, og med en uke på frilufts-
kurs var deltakerne igjennom matlaging på 
primus og bål, opplæring og bruk av kart og kompass, 
bekledning, sove ute i hengekøye, eller telt, hvordan 
bruke DNT-hytter, dugnadsarbeid, sikkerhet på tur og 
nyttevekster i norsk natur - og i alt dette ligger det god 
språktrening.

Kursholder Havva Ince sier det er veldig inspirerende 
og givende å holde kurs for så mange som har lyst til 
å lære om norsk natur. Det er stort engasjement og 
interesse.  

Flere av deltakerne uttrykker at de har utvidet 
begrepene etter en uke på kurs; vi har bl a lært om 
fåresopp, kantarell og allemannsretten og primus - ord 
som vi ikke kunne fra før.  I tillegg har vi utvidet nett-
verket ved å bli kjent med jeger - og fiskeforeningene, 
speideren og andre organisasjoner som vi kan ta med 
familien på aktiviteter med senere.

Førstehjelpskurs var også nyttig, det er ikke så mye som 
skal til for å hjelpe hverandre, men mange er usikre 
på hva man skal og ikke skal gjør hvis noen skader seg. 
Som oftest på tur er det gnagsår og såre føtter, og om 
det er mer alvorlige ulykker er det å ringe alarm-
sentralen og få hjelp.

Dugnad er også et veldig norsk begrep - dette var vi 
med på på Hamborgstrømpaviljongen turisthytte. Vi 
lærte om hvordan DNT-hyttene drives på dugnad. Vi 
vasket hytta, klippet gresset og bar ved. - Dette er noe 
jeg kan tenke meg å gjøre som frivillige arbeid videre, 
sier Fahad.

Mange inntrykk, mye kunnskap, mye latter og smil er 
stikkordene for to uker med friluftsopplæring. 
-Jeg vil gjerne mer på tur, sier en av deltakerne. 
- Gjerne på tur i fjellet, men først må jeg lære meg å gå 
lengre turer sånn at jeg orker å bære sekken og ta med 
barna mine på tur. Jeg gleder meg!

Flerkulturelt arbeid

Foto: DNT Drammen
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Hvor finner jeg turprogrammet?
Magasinet TUR er i en endringsprosess. Vi har nå flyttet turprogrammet 
inn i innholdet i magasinet. Hvis du ikke finner din turgruppe, eller en tur 
som passer akkurat for deg, frykt ikke! Du finner fullstendig aktivitets-

kalender på våre nettsider, og ønsker du turprogram i papirutgave, 
så finner du dette i vårt Tursenter. 

Du finner oss også på Instagram @dntdrammen eller 
på Facebook DNT Drammen og Omegn

Besøk dntdrammen.no, meld deg inn og 
finn din naturopplevelse for livet!

Ut på tur-gruppene
Drammen
Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10.00 hele året. 
Oppmøte hos Turistforeningen i Nedre Storgate 10. 
Varighet 3-5 timer, inkluderer god rast. Vi benytter ofte 
rutebuss til turens startsted. 

Eiker
Fottur på dagtid hver tirsdag hele året. Oppmøte 
kl. 10.00 på P-plassen på Eikersenteret, bortenfor 
vaskehallen. Varighet inntil 4 timer, inkludert god rast. 
Turene går i turområder i Nedre- og Øvre Eiker. 
Samkjøring i private biler til startsted. 

Modum & Sigdal
Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager) hele 
året i samarbeid med Modum Frisklivssentral. Fast 
fremmøte kl. 10.00 på P-plassen på Furumo på Geithus. 
Varighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring til 
startsted/retursted og god rast. 

Lier
Fotturer hver torsdag kl. 10.00 hele året. Varighet inntil 
4 timer inkludert rast. Fast oppmøte på Haugestad i 
Lierbyen. Turene arrangeres i samarbeid med Lier 
Frivilligsentral. 

Røyken & Hurum
Fotturer på onsdager kl. 10.00. I partallsuker går turene 
i Røyken, i oddetallsuker går turene i Hurum. 
For turene i Røyken er fast oppmøte ved Røykenbadet 
kl. 10.00, eller ved startsted for turen kl. 10.15. 
For turene i Hurum er det fast oppmøte ved 
Semsporten (på RV 289 mellom Sætre og Klokkarstua) 
kl. 10.00, eller ved startsted for turen kl. 10.15. 
Varighet 3-4 timer. Innimellom er det noen lengre turer 
som varer hele dagen. 

Sande
Fottur på dagtid to tirsdager hver måned. Det er fast 
oppmøte kl. 10.00 på Torget i Sande. I samarbeid med 
Frisklivssentralen. 

Oversikt over turene finner du på 
dntdrammen.no eller i vårt Tursenter i 

Nedre Storgate 10. 

Ut på Tur



www.dntdrammen.no

Raskeste vei,
fra oss ti l deg!

DNT Drammen og Omegn

Dett e bladet er trykket i Norge for å støtt e norske arbeidsplasser
og lokalt næringsliv. For DNT Drammen og Omegn er det et vikti g miljøhensyn 

at produksjonen skjer kortreist. Vi oppfordrer andre ti l å
sikre lokalt næringsliv og ti l å ta vare på miljøet.

Ta kontakt med en av våre rådgivere eller
se www.zum.no for mer informasjon.


