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TURAPP VALDRES!
Applikasjonen inneholder nå beskrivelser av kulturminner, stavkirker,
støls- og gardsopplevelser, lokalmat, kulturløyper, byvandring,
museumsvandring og mange flere fine opplevelser i Valdres.
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En brå slutt på friluftslivets år?
I en pressemelding som ble sendt ut fra DNT samme dag som statsbudsjettet ble lagt
fram, står det blant annet som følger:
– Det blir en brå slutt på Friluftslivets år hvis budsjettet blir vedtatt slik som dette.
Det sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas, om statsbudsjettet som ble lagt fram
i dag. Han mener regjeringens retorikk om å satse på friluftsliv ikke gjenspeiles i
budsjettforslaget.
Kutter støtte til friluftslivsaktiviteter
10 millioner kroner som ble gitt til aktiviteter i Friluftslivets år i 2015 er foreslått
kuttet og overført til statlig oppkjøp av nye friluftslivsområder neste år. Til tross for
at Klima- og miljødepartementet totalt har fått en 10 prosent økning i sine rammer
foreslår de også å redusere driftsstøtten til miljø- og friluftslivsorganisasjonene. Den
Norske Turistforening har fått sin støtte kuttet fra 6,3 til 5,8 millioner kroner.
– Jeg er overrasket over at regjeringen nå kutter tilskuddene til friluftslivsaktiviteter,
etter å ha gått høyt på banen i forbindelse med Friluftslivets år. I 2015 har vi
gjennom felles innsats fra regjeringen og friluftslivsorganisasjonene klart å løfte
fram friluftslivet og få flere i aktivitet. Men målet var å skape en varig økt deltakelse
i friluftslivet. Det blir vanskelig med dette budsjettet, sier Øveraas.
Kartlegging av friluftslivsområder
Regjeringen bevilger 7 millioner kroner til prosjektet med å kartlegge og verdsette
friluftslivsområder i landets kommuner. Dette prosjektet ble startet opp i 2014 og
kommunene skulle få et bidrag fra staten for å kartlegge sine friluftslivsområder.
Målet er at alle kommuner skal ha kartlagt sine områder innen 2018.
– Kunnskap om bruken av kommunenes områder til friluftslivsformål er viktig for
å kunne ta hensyn til friluftsliv i lokale beslutningsprosesser. Det er bra det kommer
penger her, sier Øveraas.
Det er mulig mange mener at dette angår oss i veldig liten grad: Vi kan fortsett gå
på tur og drive vår virksomhet i DNT Valdres stort sett upåvirket av hva som skjer
når det gjelder statsbudsjettet og myndighetenes politiske beslutninger. Så får DNT
sentralt gjøre det beste ut av det slik situasjonen nå engang er.
Jeg er enig i dette et stykke på veg, men bare et stykke. Vi må selvsagt unngå å
bli en del av partipolitikken. Du er like velkommen i DNT uavhengig av om du
sympatiserer med Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt eller et annet
parti. Til og med sofavelgere er velkomne. Vi jobber riktignok for å få folk opp fra
sofaen, men da ønsker vi å få dem ut på tur, ikke nødvendigvis til valgurnene.
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Ordfører Kjell Berge Melbybråten foretar den offisielle åpningen av stien mot
Rasletinden, som DNT Valdres har vardet og merket. Foto: Torkjell Haugen

Når det er sagt – vi kommer ikke utenom at det er DNTs oppgave å ivareta
friluftslivet.
I sitatet fra pressemeldingen har jeg tatt med avsnittet om kommunenes kartlegging
av friluftsområder (det kom noen flere avsnitt etter det). Etter min oppfatning bør
DNT Valdres være «på banen» i dette arbeidet, men det gir seg ikke av seg selv at
vi blir hørt. Vi har nettopp hatt kommunevalg og i den anledning tenkte jeg å få med
meg lokalavisa på en liten spørreundersøkelse blant partitoppene i våre kommuner
- for å sjekke ut deres holdninger til friluftsliv. Redaktøren mente det var en bra
idé og at spørsmålene mine var gode, men til slutt viste det seg at de ikke hadde
tid og spalteplass. Nå kan jeg jo heller publisere mine forslag til spørsmål her i
Tinderangler:
Først noen spørsmål om hvordan ditt parti (din partigruppe) stiller seg til friluftsliv
som satsingsområde:
– Hvilke konkrete forslag har ditt parti som kan fremme friluftsliv og folkehelse i
din kommune?
– Har dere en frivillighetsstrategi - hvordan vil dere støtte oppunder frivillig innsats
til beste for friluftsliv og folkehelse?
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– Hvilken holdning har dere til motorferdsel i utmark, spesielt fornøyelseskjøring
med snøskuter?
– Hvis det blir aktuelt med snøskuterløyper for fornøyelseskjøring - hvilke krav bør
da stilles til disse?
– Hvilken holdning har dere til allemannsretten - er det konflikter i forhold til
eiendomsretten?
– Vil dere prioritere utmarksplaner - og hvilken plass bør friluftslivet ha i disse?
Så noen spørsmål når det gjelder ditt mer personlige forhold til friluftsliv og
folkehelse:
– Du har fri en helg. Hva har du mest lyst til å gjøre?
– Har du vært på den høyeste toppen i din kommune?
– Du er på fjellet og ser en ørn som svever over nærmeste nut - hva tenker du?
– Hva er ditt favorittområde - hvor liker du deg best?
Så kan vi jo lure på hva de ulike kandidatene ville ha svart. Om de hadde tatt seg tid
til å svare.
Trond

STOFF til Tinderangler

Alltid fint med bidrag, helst med bilder (som eigne filer, med god oppløsning).
Frist: 15. januar 2016 til: thskogheim@gmail.com
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Fjellsportlaget på tur på Kongevegen mellom Kyrkjestølen og Maristova i 2007.

Foto: THS

Høstmøte i DNT Valdres
Måndag 23. november 2015 kl 19.00
Sted: Månostogo, Valdres vidaregåande skule, Leira
PROGRAM:
• Innledning/kort orientering
• «Inkastien til Machu Picchu» – bildeforedrag ved Trond Vatn
• «Kongevegen over Filefjell» – bildeforedrag ved Vidar Eltun
• Enkel bevertning (gratis) – til fjellprat
• Medlemmer kan fortelle om en fin tur (ta evt. med foto på minnepenn)
VEL MØTT!
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Vestre Kalvehøgde 9. mai

					
Etter et par dager med rufsevær skulle endelig Valdresflye vise seg fra sin beste
side. Tretten glade turvandrere la ut vestover Flye med Vestre Kalvehøgde som mål.
Det er en topp i DNT Valdres sitt kommunetopp prosjekt og er den høyeste toppen
i Vang og Valdres for øvrig, hele 2208 moh. Og selv om utgangspunktet for turen
nesten ligger på fjortenhundre meter, så er det noen høgdemeter som skal forseres.
Men været var fint og føret var godt, og sist men ikke minst humøret var på topp
blant den flotte gjengen som sakte men sikkert nærmet seg den første stigningen opp
Steindalen. Den bærer sitt navn med rette, men det er først når all snøen forsvinner
at en ser hvorfor den fikk det navnet, nå er det mye snø som dekker de fleste
steinene. Men det stiger, så derfor ble feller lagt på, noen korte og andre lange, og
oppover bar det.
Vel over Raslet og vann 1798 ble det tid for å fylle på litt energi i form av matpause
før vi skulle gi oss i kast med neste stigning. Denne stigningen opp mot høyde 2088
er nok den bratteste og lengste på hele turen, men ved å sette ene foten fremfor den
andre i eget tempo passerer vi i godt driv 2000 meter og har stø kurs mot vest. Vel
oppe inn mot Mugna går det lettere og været er fortsatt like fint, selv om en liten
trekk kan kjennes og litt skyer sees i det fjerne mot sør. Løypa fra Mugna mot Østre
Kalvehøgda går langs en rygg som kan være litt ekkel å forsere dersom det er hardt
og isete skareføre, men i dag var det godt føre med flotte spor etter oss og mange
andre som også hadde tatt samme tur denne flotte lørdagen i mai.
Vel oppe på Østre Kalvehøgda var det litt nedoverbakke før vi igjen gikk løs på den
siste stigningen opp til Vestre Kalvehøgde, hvor vi sto på toppen etter omkring seks
timers tur, dette inkludert alle pauser. DNT Valdres sin turkasse hadde snødd ned,
men etter litt graving på østsiden av varden kom den til syne og vi fikk skrevet oss
inn i turboka. Vår retur gikk i samme spor som vi hadde gått opp, og nå var det på
tide å fjerne feller og sette utfor, nedkjøringen gikk fint og vi hadde nok en matpause
ved vann 1798 nedenunder Rasletinden. Turen ned gikk unna på tre timer på det
gode føret. Så totalt brukte vi rundt ni timer på hele turen. Og etter turdeltagernes
ansiktsuttrykk å dømme så hadde dagen vært helt strålende.
Torkjell

Skitur på Valdresflye før jul?

Helga 5. – 6. desember er satt av for skitur på Valdresflye, til Rasletinden?
Dag blir bestemt ut fra værmelding.
Kontakt: Morten Helgesen, tlf. 479 07 848.
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Trivelig matpause etter mange høydemeter. Foto: Torkjell Haugen

Snart på toppen av Vestre Kalvehøgde. Foto: Torkjell Haugen
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Turdeltakerne ved den ikke altfor våryre Vindeåne. Foto: Jørgen Wangensteen

Kveldstur langs Vinda 12. mai
I alt ti godt voksne var med på vandreturen langs elva Vinda i Øystre Slidre på
ettermiddagen/kvelden 12. mai, i trivelig vårvær. Litt av bakgrunnen for fellesturen
her var at det er flere populære turstier langs Vinda, og at mye av naturopplevelsen
kan bli vesentlig forringet dersom planene om utbygging av elva blir realisert. DNT
Valdres leverte i fjor høst en høringsuttalelse om dette.
Før turstart viste og forklarte turleder Tor Harald Skogheim, ved hjelp et stort
kart tegna på ei papp-plate, hvor turen skulle gå. Det ble også orientert om de
ulike fossene i den 7 - 8 kilometer lange elva, som går fra Søre Vindin ned til
Volbufjorden.
Gåturen fra Sebu Bil startet oppover på østsida av elva, i begynnelsen på grusveg,
etter hvert på sti/skogsveg. Elva ble krysset på Mosbrua, like ved ByggMix
Heggenes, og turen gikk nedover igjen på vestsida av elva, via den gamle
idrettsplassen Raubrøtmoen. Den siste delen av turen går på sti tett ved elva, og vi
kunne nyte synet av og bruset fra friske stryk nedover. De to Stampe-fossene var
spesielt mektige syn, selv om vassføringen ennå er langt under skikkelig vårflom.
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Øvre Stampefossen er flott, spesielt med mer vann. Foto Jørgen Wangensteen
Som avslutning på turen ble det anledning til å komme ganske nær innpå fossene
like på nedsida av brua ved Sebu Bil. Her var det spent opp et tau ned skråningen,
og framme mot kanten, slik at alle på en trygg måte kunne få nyte synet rett mot den
flotte, tre-delte fossen i elva Vinda.

Fjellfestival
på Gjendesheim
i juni 2016
DNT Oslo og Omegn skal også neste år
arrangere Jotunheimen Fjellfestival på
Gjendesheim, i tidsrommet 23. - 26. juni.
Så sett av i kalenderen! DNT Valdres er
igjen spurt om å stille turleder til en eller
flere turer under arrangementet.
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Store Ringstind 14. mai			
10 deltakere + turleder Arne Magnus Fossnes møtte opp til fellesturen der målet
var Store Ringstind. Turen var på forhånd varslet som krevende og med klart
værforbehold. Informasjonen på nettet var tydelig på hvilke utfordringer vi ville
møte, så noen av oss var nok litt spente på hva dagen ville bringe.
Eventuelle bekymringer om værgudenes luner var bortkastet! Strålende sol, lite vind
og mektige tinder på alle kanter ga en følelse av å være i fjellparadis!
Gruppa startet turen samlet innover dalen. Etter hvert ble det noe strekk i feltet, men
turleder samlet gjengen igjen med å ta små pauser. Informasjon om valg av trase,
forhold og med spørsmål om hvordan hver og en av oss hadde det! Smilene sa vel
alt om det!☺
Vi fikk bruk for både stegjern og isøks da turleder valgte en snarvei opp ei renne.
Om vi sparte noe tid på det er usikkert, de fleste andre gikk en lengre rute, men det
kjentes bedre å gå rett opp enn «å klatre» mange høydemeter på ski i skrått terreng.
Oppstigningen videre gikk greit, og i et ikke altfor høyt tempo, men bratt ja!
Rett under selve tinden var det tid for dagens andre felles spisepause. Dagens
sprekeste deltaker, Eivind Fosheim, nådde oss igjen der etter å ha vært på en annen
2000-metertopp først (Østre Ringstind).
Store Ringstind er intet unntak, man føler seg på verdens tak når man når
slike topper. Dette ble selvsagt foreviget med fellesbilde. Man føler samhold,
takknemlighet og glede over å få oppleve dette nok en gang!
Nedfarten gikk også i ulikt tempo, naturlig nok, der alle tok hensyn til egne
ferdigheter og utstyr. Men turleder holdt rede på gruppas deltakere, og sørget for at
alle kom trygt ned til bilene etter 8 timers tur!
Vi kom alle hjem som venner og i tillegg nådde alle sammen toppen!
Tusen takk for en helt fantastisk tur!

Gr☺ Melkild

PS. Turleder Arne Magnus Fossnes har hektet på en kommentar om at det var en
glede å lede en slik gjeng med spreke, uredde og positive jenter.
THS
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Spreke og bilde jenter, med Store Ringstind bak. Foto: Hilde Karbø

Stolte og glade turdeltakere på toppen. Foto: Hilde Karbø
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Nedover Vindhellavegen. Foto: Jørgen Wangensteen

På gamle vegar i Lærdal – 14. juni
Det er utrolig mye historie på gamle veger i Lærdal. Dette fikk vi som var så heldige
å kunne delta på denne turen, både se selv og lytte til turleder som ga oss interessant
bakgrunn underveis.
Det var 19 deltakere + turleder Jahn Børe Jahnsen som gikk på bussen på Fagernes.
Underveis tok vi med fire deltakere til, i tillegg møtte også to stykker fra Sogndal
opp ved Borgund og var med på vandringen. Værmeldingen spådde sol og
temperaturer på 7-8 grader. Sol ble det og temperaturen ble bedre enn varslet. Siden
E16 over Filefjell var stengt, gikk bussturen via Gol og over Hemsedalsfjellet til
Borgund stavkyrkje.
Der gikk vi først Vindhellavegen ca 1,6 km. Så gikk vi opp igjen på Sverrestigen ca
2,2 km. Etter å ha vært inne i stavkyrkja tok bussen oss videre nedover Lærdalen.
Vi gikk så Seltunåsen ca 2,2 km til vi kom ned på E16 slik den var før
Seltuntunellen ble bygd. Der stod bussen, som kjørte oss et lite stykke videre
nedover mot Lærdal. Så gikk vi Galdane ca 4,3 km oppover, til dit vi igjen møtte
bussen.
Nå kjørte bussen opp til Borlaug og tilbake over Hemsedalsfjellet, der vi stoppet for
en tre retters middag i Hemsedal. Det var en godt fornøyd gjeng turdeltakere som
gikk av bussen på Fagernes litt over kl 20.
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Turleder Jahn Børe Jahnsen forteller. Foto: Jørgen Wangensteen

Imponerende vegkunst også for over 200 år siden. Foto: Jørgen Wangensteen
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På tur mot Rasletinden, med Valdresflye langt der nede. Foto: Torkjell Haugen

Til Rasletinden på ski 27. juni
I forbindelse med sesongåpning for DNT hyttene arrangerte DNT Oslo og Omegn
«Fjellfestivalen» på Gjendesheim turisthytte. En av turene som var satt opp var
Rasletinden. Da Fjellfestivalen ble planlagt var denne turen ment som en fottur,
men grunnet lite snøsmelting ble den omgjort til en skitur. DNT Valdres sa ja
til å stille med turleder for turen, og Gjendesheim turisthytte stilte med topp
moderne fjellskiutstyr. Totalt var vi ti forventningsfulle og spente skiløpere som
lørdag morgen la i vei vestover fra Valdresflye i strålende solskinn. Skiføret
var overraskende bra og alle gikk med halvfeller, så da vi møtte stigningen opp
Steindalen var det ikke noe å si på festet. I jevnt tempo ble høydemetrene forsert.
På vel 1800 meters høyde, med fantastisk utsikt var det tid for dagens første, lange
matpause. Med ny energi gikk turen videre oppover, hvor vi måtte en tur innom
Østre Rasletinden, 2010 m.o.h. for å signere i DNT Valdres sin kommunetoppbok og
Fjellstafetten sin bok. Fra denne toppen er det omkring en kilometer til Rasletinden
som er 2105 m.o.h. Vel oppe var det tid for det obligatoriske toppbildet og dagens
andre matpause. Været var aldeles strålende, med mye sol og helt vindstille. Det var
også mange andre som hadde funnet veien på Rasletinden denne lørdagen, det var
et jevnt sig av skiløpere mot toppen. På veien ned var det blitt noe bløtere slik at det
ble litt tungt å svinge i de bratteste nedkjøringene, men omkring 6 timer etter at vi
startet var alle vel nede ved veien etter en fantastisk strålende dag på ski.
Torkjell Haugen
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«Friarvegen» 3. juli
Turen vi gikk stiger 120
meter i løpet av 400
meter. Stien fikk navnet
sitt da odelsgutten i Eid
brukte den da han fridde
til odelsjenta i Åsen
på starten av forrige
århundre.
Av de 13 som gikk turen
var det en fin blanding
av folk som har passert
denne fjellveggen daglig
uten å ofre den en tanke,
og folk som tok turen til
Hølera/Begnadalen bare
for å gå turen. Turen
er så luftig at den byr
på mange muligheter
til å ta en pust i bakken
med påskudd om å nyte
utsikten. Alle kom opp
og alle smilte.
Hvor mange som
kommer til å gå turen
igjen vites ikke, men
jeg er sikker på at alle
turdeltakerne titter på
fjellveggen hver gang de
kjører forbi.
Jørn Damslora
Friarvegen går i ei bratt og smal fjellhylle. Foto: Jørn
Damslora

17

Helgetur ved Gjendebu 10. – 12. juli

		
Vi ble i alt 13 personer, 11 deltakere og 2 turledere. Vi var fire menn og ni kvinner,
den yngste var 16 år og eldste godt oppi 70-årene. Tre var fra Oslo, tre fra Hadeland
og fem fra Valdres, i tillegg til oss turledere.
Torsdag kveld møtte de fleste deltakerne på Gjendesheim. Her var det litt kaos, da
hele Norge skulle på tur fredag. Men vi fikk overnattingsplass, selv om vi ikke fikk
bestille for gruppen på forhånd, da vi kun overnattet 1 natt.
Mot Langedalen
Fredag morgen møtte alle opp i god tid før båtavgang, der vi fikk grupperabatt.
På Gjendebu fikk vi satt sekkene i «sekkebua» før turen gikk mot Langedalen og
Langedalsbrean. Sola skinte og litt trekk i lufta. Det var lite vann i terrenget, det
virket litt tørt, noe som gjorde det fint å gå fra Gjendebu gjennom skogen i retning
Vesleådalen. Lite vannføring i elvene gjorde det forholdsvis enkelt å krysse over på
steinene, men for noen var balanseringen en utfordring. Litt oppe i dalen krysset vi
over den store elva på bru, brua var i litt dårlig forfatning på den sørre enden, men
det gikk greit å krysse over. Videre fulgte vi en sti som er mye brukt for de som går
opp på Svartdalspiggen, denne stien er ikke merket på kartet. Terrenget oppover
var en del brattere enn det jeg hadde sett for meg. Så jeg valgte å gå av stien og
heller gå skrått oppover inn i dalen. Men elva i Langedalen gjorde at vi ikke kunne
det, og oppstigningen
ble lengre og brattere
enn det jeg mente å
ha lest ut av kartet.
En av deltakerne
snudde her i det bratte
terrenget, grunnet litt
høydeskrekk, Anne-Lise
ble med ned igjen og de
to gikk i stedet en tur
oppover i Vesleådalen
før retur til Gjendebu.
Vi gikk på høyden langs
med elva og kom inn
på stien igjen, fulgte
stien til det tok skarpt
til venstre. Herfra
fulgte vi et mindre
tråkk og terrenget, vi
kom etterhvert over på
snøføre, snøen bar oss
fint. Langedalsbreen har
18

smeltet mye, vi gikk innover til vi så hele breen. På høyde med Slettmarkhøe var vi
enige om at vi hadde fått se det som var formålet med turen. Her inne var lufta mer
stille og det var ganske varmt. På turen tilbake fulgte vi stien hele veien. Kvelden ble
brukt til god middag og avslapping ute i solen.
Bukkelægret
Været var med oss lørdag også, og med friskt mot satte vi kursen mot Bukkelægret.
For de fleste i turfølget gikk oppstigningen relativt greit. Da vi satt og spiste med
god utsikt sørover Gjende, var det flere som fortalte at de syntes det var bratt, men
19

at de var stolte av å ha klart å bestige Bukkelægret. Litt nordover på stien mot
Storådalen passerer vi turens høyeste punkt, her var det god utsikt og en nytelse å
se. Her ble også neste års helgetur i Jotunheimen planlagt. På turen mot Storådalen
passerte vi flere snøfonner. Nedstigningen til Storådalen var lett og fin. Vel nede i
Storådalen satte den spreke damegjengen opp tempoet og gikk i raskt tempo tilbake
til Gjendebu. De syntes det var godt å kunne ha friheten til å gå på litt.
Kvelden ble brukt til god middag, avslapping og planlegging av søndagens tur.
Langs Gjende
Søndagen var planen å gå på Gjendetunga, men alle mente at vi hadde fått nok
høydemetre. Siden været var meldt så som så tok vi istedet morgenbåten til
Memurubu, sendte bagasjen til Gjendesheim, og startet spaserturen langs Gjende til
Gjendesheim. Litt lett regn ble det på turen og tåkete i høyden, så vi var glade for å
ha valgt denne enklere turen. Litt bratt og skrått er det noen steder, men da vi kom
frem til Gjendesheim, syntes alle at det hadde vært en fin tur.
Det er hyggelig å ha med seg en slik positiv gjeng som vi hadde nå i år også.
Steinar og Anne-Lise
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Uttalelse til «Søknad om løyve til å byggje fem kraftverk i
Vang og Nord-Aurdal kommuner i Oppland – høyring»
Vi viser til høringsbrev av 28.04.2015.
Generelt – gjelder alle fem kraftverk
Disse kraftverkene berører – i motsetning til planene om utbygging i Vinda - i
mindre grad etablerte og mye brukte turstier. De vil imidlertid ha konsekvenser for
vannføringen i elvelandskap i kløfter og «ville» omgivelser som er spennende å
oppsøke og som gir naturopplevelser av en spesiell kvalitet.
Generelt er derfor vårt synspunkt at grensene for minstevannføring bør settes så
høyt at denne opplevelseskvaliteten ikke forringes. Vi er sterkt i tvil om hvorvidt de
foreslåtte nivåene ligger tilstrekkelig høyt for å kunne ivareta dette hensynet.
Spesielt – Sundheimselvi
Basert på de foreliggende planer, ser det ut til at utbygging i Sundheimselvi vil
ha betydelige konsekvenser for friluftsliv og naturopplevelser. Dette gjelder
særlig den øvre og den nederste delen. Ved å velge alternativ II vil man unngå
problemene knyttet til den øvre delen, men vi ser vesentlige problemer når det
gjelder den nederste delen. Dette er knyttet til at kraftverket er plassert nedenfor
brua, dvs. at vannføringen i den øvre del av strykene/fossen blir sterkt redusert ved
minstevannføring. Det har betydning for naturopplevelsen i et område som er lett
tilgjengelig, bl.a. for enkle turer langs veiene i et område nært der folk bor. Vi vet
ikke om en plassering av kraftverket høyere opp er mulig og i hvilken grad et slikt
tap av fallhøyde eventuelt vil påvirke den økonomiske lønnsomheten av prosjektet.
Vårt prinsipale synspunkt er derfor at det ikke gis tillatelse til utbygging i
Sundheimselvi etter de planer som foreligger. Hvorvidt en utbygging som er
ytterligere redusert i forhold til alternativ II vil være akseptabel, kan vi eventuelt ta
standpunkt til når reviderte planer foreligger. Utbygging etter alternativ I bør uansett
avvises.
Subsidiært er vår forutsetning at man velger alternativ II og at minstevannføringen
settes høyere enn foreslått.
Vennlig hilsen
Trond Vatn
Leder DNT Valdres
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Frodig opp fra Sanddalen. Foto: Torkjell Haugen

Tur til Tomashelleren 11.–12. juli		
Vi var fire stykker som lørdagen trasket i vei fra stølene i Sanddalen med kurs
for DNT-hytta Tomashelleren. I starten går det jevnt oppover og vi får fort opp
temperaturen slik at det blir behov for lettelser i antrekket. Vel oppe ved Geitsåne
blir vi oppmerksomme på en liten oppmurt demning i elva og undersøker dette
nærmere. I ettertid fant vi ut at dette var et vanninntak for å transportere vann inn
til Ylja kraftverk i Øye. Etter litt fotografering av demningen og fosser fortsetter
vi videre oppover hvor det nå ikke er fullt så bratt lenger. Det er fremdeles mye
snø igjen i denne høyden og når vi kommer opp til Geiteskinntjedne må vi over
på snøen. Men den bærer godt så det går raskt opp mot skaret ved Høgeegge. Vel
opp i skaret åpenbares tinderekka nord for Bygdin, et skue som på en slik solfylt
varm dag er helt magisk. Der ligger de alle 2000-meterstoppene, fra Rasletinden i
øst til Falketind i vest. Men vi skulle frem til Tomashelleren og her på skyggesiden
var snøen mer gjennombløt så vi måtte forsøke å holde oss til bare flekker for ikke
å baske i bløt og løs snø. Vel framme på hytta ble det lapper, rømme og jordbær,
før vi tok en liten ettermiddagstur opp på toppen Tomashelleren. På kvelden
kom et turfølge fra DNT Oslo så vi ble 14 stykker på hytta. Neste dag var det litt
værforandringer, men fremdeles godt turvær selv om det var litt lavt skydekke og
yr. Gruppa fra DNT Oslo skulle videre til Yksendalsbu så de var klare tidlig. Vi
skulle ned igjen samme vei til Sanddalen hvor vi skulle besøke stølen til Katharina
Sparstad. Der hadde vi avtalt et riktig stølsmåltid med rømmegrøt og spekemat, noe
som smakte helt fortreffelig.
Torkjell Haugen
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Tomashelleren, med Gjendealpene bak. Foto: Torkjell Haugen

Kos med rømmegrøt og spekemat på stølen i Sanddalen. Foto: Torkjell Haugen
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Blåkampen 6. september			
To turdeltakere meldte seg på til turen til Blåkampen. Vi hadde fint vær denne
dagen, litt vind.
Vi møttes ved grustaket/parkeringen ved bukonovegen. Vi fulgte turmålstien til
toppen på Gråkampen, den høyeste selvstendige toppen i Vestre Slidre. Herfra fulgte
vi høydedraget mot Blåkampen SØ. Vi fant le oppe ved turkassa og spiste lunsj og
koste oss i det fine været.
Damene som var med hadde flere ønsker på turen. Ut fra tidsbruk opp og anslag på
tid tilbake til bilene, valgte vi å finne geoposten (eller hva det nå het). Vi fant denne
på nedsiden av Gråkampens sørside, derfra gikk vi i retning Hulabakkhula og fant
flere huler. Nydelig utsikt herfra også.
Hele turen tok omtrent 7 timer.
Da jeg kom ned og skulle reise, kom det en bekjent som fortalte at han hadde tenkt å
vært med oss i dag, men at han kom for seint. Han hadde visst nok sett oss, men jeg
så aldri han. Selv om jeg så flere mennesker opp til Gråkampen denne dagen, så var
vi så vidt jeg så, alene til Blåkampen.
Jeg har også fått vite at det var en til som skulle ha vært med oss, men han hadde
møtt opp på feil sted. Tror folk må bli flinkere til å melde fra at de skal være med, så
det ikke blir noen misforståelser.
Steinar Kvåle
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Knallblå himmel over Djuptjernskampen. Foto: Merethe Lundene

Tematur i Langsua nasjonalpark
Strålende solskinn ga perfekt ramme for tematuren i Langsua nasjonalpark
søndag den 23. august. 17 deltakere tok turen gjennom det vakre fjellområdet til
Djuptjernskampen, som er høyeste fjellet i Nord-Aurdal kommune.
Vi vandret gjennom variert natur, fra frodig fjellbjørkeskog og myrområder til
store, myke vidder og høyder med utsikt til flotte fjell og vann. På turen fortalte
biolog Kristin Thorsrud Teien om naturverdier i området. Området har innslag av
villmarkspreget natur uten omfattende tekniske inngrep. Slike store, relativt urørte
og produktive lavfjellsområder er sjeldne, og til nå er de i liten grad representert
i Norges nasjonalparker. Store deler av området er også et sterkt kulturpåvirka
landskap, som er brukt gjennom hundrevis av år. Vi fikk derfor også høre mye
interessant historie om flere hundre år med fjernsetring og legerdrift. Vi var heldige
og fikk blant annet se den vakre og sjeldne skjeggklokka. Skjeggklokke har et
kompakt, lite utbredelsesområde akkurat i dette området i Norge, i kommunene
Lillehammer, Gausdal, Nordre Land, Etnedal og Sør-Aurdal. Utover dette har arten
et større utbredelsesområde i Alpene. Arten er delvis knyttet til slåtteeng, beitemark
og beitet fjellbjørkeskog. Forfatter Ingeborg Solbrekken deltok på turen, og kunne
fortelle mye interessant krigshistorie fra området. I disse områdene opererte sentrale
deler av norsk motstandsbevegelse under krigen.
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Inger Torun er fortsatt
ordfører på toppen!
Foto: Merethe Lundene
Ordfører i Nord-Aurdal kommune, Inger Torun Klosbøle, deltok også på turen til sin
kommunetopp. Som ordfører sitter hun også i nasjonalparkstyret og kunne fortelle
hvordan de jobber der.
Klarværet bidrog til at vi fra toppen kunne vi se langt og vidt utover fjellområdene i
Gausdal Vestfjell, Jotunheimen og Valdres.
Merethe Lundene
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Den vakre og sjeldne skjeggklokka. Foto: Merethe Lundene
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Få turdeltakere til Nibbe,
men trivelig uansett. Foto:
Anne-Katrine B. Norbye

Rundturen over Nibbe (1741 moh.) 16. august

Det ble en flott tur selv om det bare var en deltaker. På grunn av tåke på toppen av
Nibbe om morgenen gikk vi turen motsatt vei, og da fikk vi flott utsikt fra toppen!
Vi så også hvite orkideer, men badekulpene lot vi buldre i fred, for det var kaldt.
Turen tok 5 timer i rolig tempo og vi hadde det hyggelig.

Veslebotnskarvet (1772 moh.) 30. august

Det ble en flott tur på Veslebotnskarvet i bra vær med to spreke damer og en mann.
7,5 timers tur med innlagte pauser samt kart og kompass info som deltagerne sa de
satte stor pris på.
Turleder og referent begge turer: Anne-Katrine B. Nordbye

Kveldstur til Raudhødn på Slettefjell

Seks turglade var med på ettermiddagsturen 8. september, til Raudhorn (1143 m)
i kanten på Slettefjell. Det var nesten sommartemperatur, Øyangen og andre vatn
og tjern låg blikk stille. Både undervegs og frå toppen kunne vi nyte utsyn mot
bygdene, mot fjellviddene austover og mot tindane mellom Bygdin og Gjende.
Sjølv med ein halvtimes pause på toppen, med mat og kaffe, var vi attende ved
bilane mindre enn tre timar etter turstart, og i god tid før det tok til å skymast. Godt
anvendt tid ein tysdags ettermiddag/kveld, var alle samde om!
Tor Harald Skogheim
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Fine badekulper rett før
Såtetjern. Foto: AnneKatrine B. Norbye

Kveldsidyll på Slettefjell, med Raudhødn bak. Foto: THS
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Turfølget på veg mot Rasletinden. Foto: Torkjell Haugen

Til Rasletinden 20. september
Søndagens tur til Rasletind gikk i strålende solskinn for de åtte deltagerne som hadde
tatt turen til Valdresflya denne morgenen. Etter offisiell ruteåpning ved ordføreren
i Øystre Slidre, Kjell Berge Melbybråten, kunne turfølget ta fatt mot toppen. Med
mange dager med regn så en virkelig at alt dugnadsarbeidet med nye klopper, ledet
av Jørgen Wangensteen, kom til sin rett. Vi var så heldige å få en liten reinflokk
kryssende på vår vandring og den ble behørig fotografert. Litt oppe i steinura ble det
tid for dagens første matpause, og det var også mange andre som benyttet det flotte
været til å gå topptur. Lenger opp mot toppen var det kommet noe snø som gjorde at
det ujevne steinlagte var dekket av flott skare som var fin å gå på. Etter å ha skrevet
oss inn i bøkene på Østre Rasletind gikk turen videre mot Rasletinden. På toppen ble
det fotografering og en ny matpause i det nydelige solskinnet, og det var nesten ikke
et vindpust så det var magisk å skue utover landskapet. Mot sør med bølgende åser,
og mot nord og vest de ville og spisse tindene i Jotunheimen. Turen ned gikk som en
lek bokstavelig talt, det å skli på skaren blir en tydeligvis aldri for gammel til!
Torkjell Haugen
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Kursdeltakerne samlet på Gjendebu. Foto: Mildri Urke Andreassen.

Videregående turlederutdanning
I høst har to turledere tilknyttet DNT Valdres tatt videreutdanning i turledelse og
er nå DNT sertifiserte sommerturledere. Det er Steinar Kvåle og Torkjell Haugen.
Sommerturledelsekurset gikk over fem dager fordelt på to helger, og ble arrangert av
Hamar og Hedmark turistforening. Kurset henvendte seg primært til Turistforeninger
i Hedmark og Oppland. Totalt var det 11 deltagere på kurset. Første del gikk i
Alvdal Vestfjell hvor været spilte på lag med deltagerne. Det ble en fantastisk helg
med utfordringer innen navigasjon, rutevalg og turlederrollen.
Den andre helgen gikk i Jotunheimen nord av Gjende, her startet det med godt vær,
men i det deltagerne skulle ligge en natt ute i nødbivuakk kom det inn regn og tåke
som vedvarte resten av kurset. Allikevel en veldig nyttig erfaring for deltagerne.
Kurset ble avsluttet med tur ned Bukkelægret og overnatting på Gjendebu.
Underlaget var sleipt etter alt regnet, men det taklet alle på en god måte, selv om det
enkelte steder var luftig og bratt. Dyktige instruktører for kurset var Per Bergsvein
Støen og Jon Simensen.
Torkjell Haugen
31

Nesten hele gjengen samlet ved Brennabu: Foto: Tor Harald Skogheim

Turledersamling på Vaset 16. – 18. oktober
Turledere og styret i DNT Valdres hadde denne helgen en samling på Vaset.
Turlederne er den viktigste ressursen i laget, uten turledere blir det ingen turer.
Det var mest fokus på turprogrammet for 2016, men også gjennomgang og
evaluering av årets turer. I tillegg ble det snakket om:
• hvilket ansvar turledere har
• turlederrollen med eksempler
• om forsikringsordningen i DNT
• gjennomgang av prosessen fra turideen dukker opp til turen er gjennomført
• hvordan turlederen kan nyttiggjøre seg DNT Valdres sin heimeside og
facebookside
Det var turkoordinator i DNT Valdres, Torkjell Haugen som ledet programmet.
Lørdag ettermiddag, før sola gikk ned, hadde vi en times pause og benyttet sjansen
til å prøve ut stolpejakt på Vaset.
Søndag etter at vi hadde gjennomført siste økt med arbeidet på neste års turprogram,
ble det arrangert fellestur fra Nøsen til Grønsennknippa for de av deltakerne som
hadde tid og lyst.
Jørgen Wangensteen
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På tur mot Grønsennknippa. Foto: Jørgen Wangensteen

Nydelig utsyn mot Storfjorden og Skogshorn (t.v.). Foto: Jørgen Wangensteen
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benytt deg av fordelene dine

Som medlem av Turistforeningen får du rabatt hos Gjensidige fra første forsikring.
I tillegg kan du få redusert egenandel på bilforsikringen. Med de gode dekningene
våre er du og familien bedre forberedt på turen – enten dere skal til fjells eller bare
gå i nabolaget.
Ring oss på 03100 for å få vite mer, eller stikk innom ditt nærmeste
Gjensidige-kontor.

A13_0162/10.13

Se også gjensidige.no/turistforeningen
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Skyss med hundeslede er stas. Foto: Morten Helgesen

Isfiske og hundekjøring 22. mars
Målet for turen var det islagte vannet Hovsjøen (912 moh) på grensa mellom
Øystre Slidre og Nord Aurdal. Turen startet fra Dalen parkering ca. 30 min biltur
fra Fagernes. Det var totalt ca 40 fremmøtte som gikk på godt skareføre inn til
Hovsjøen, ca. 20 min. skitur fra parkeringsplassen i flatt terreng.
Det var noe vind i staren av arrangementet, men dette løyet ut over dagen.
Inne på Hovsjøen laget vi sittegroper, tente opp bålpanne for grilling og boret hull i
isen for de ivrigste isfiskerne. Skaren la også vel til rette for lek og moro i snøen for
barna.
Etter noe venting kom endelig Friluftsgruppa på Valdres Folkehøgskule med hele
9 hundespann, og barn og voksne fikk sitte i sleden på tur på det islagte vannet og
tilbake til Dalen parkering.
Jan Ove Rognstad
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Elida (t.v.), Christine, Viljar og Brage. Foto: Sissel Døvre

Tur til Køltjern 1. juni		
Fire barn og to voksne møttes denne kalde mandagskvelden for å være med på tur.
Alle barna kom med sykkel.
Inne på Køltjernet blåste det veldig, men vi fikk omsider fyr i grillen. Det gjorde til
at det smakte ekstra godt med ei varm pølse.
Etter en times tid med leik, mat og drikke var vi klare for retur. Hyggelig
kveldsmattur, tross dårlig vær.
Sissel Døvre
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Bamsetur til Rabalsmellen 20. juni
Fem barn og fire voksne deltok på bamseturen. Vi var heldige med været og barna
var ivrig etter å komme i gang. Før vi startet på turen ble kosedyrene vist frem og
presentert. På vei opp mot toppen trengte noen av barna litt mer utfordring enn det å
gå etter stien ga dem. De valgte derfor å klatre på noen bergknauser på vei opp.
Ved varden og postkassen var det godt å finne frem matpakke og drikke. Litt godteri
ble også spandert mellom oss.
Vi ble værende en stund ved et lite tjern nær toppen hvor barna syntes det var moro
å kaste pinner ut i. En av deltakerne hadde med seg hund som svømte ut og hentet
pinnene. Det var ekstra stas for de minste.
På vei ned igjen, gikk vi en tur bortom en bekk hvor det er laget i stand grillplass.
Her fikk de minste lov til å vasse. Etter at både tær og legger var blitt røde av det
kalde vannet, var barna klare for å gå siste etappen ned til bilene.
Som turleder opplevde jeg dette som en svært hyggelig tur både for store og små.
Ekstra moro er det å se hvordan barna koser seg ut i naturen, her kjeder de seg ikke
et minutt.
Tusen takk for turen til; Storm, Trym, Evelina, Angelica, Kåre og de voksne som var
med.
Gunn Marit Dahlen Myhre
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Grilling der villmarka suser. Foto: Merethe Lundene

Helgetur i Vassfaret 29. – 30. august
Vi fikk oppleve flott natur og spennende historie i Vassfaret. Villmarka i Vassfaret
er kjent fra en rekke bøker, segn og historier, ikke minst forfatteren Mikkjel Fønhus
sine skildringer.
Lørdag møttes vi ved den gamle boplassen Bjørke i Vassfaret. Her var det samme
dag markering av heimefrontens innsats i base ELG. Vi tok en titt på utstillinga som
var satt opp i forbindelse med dette arrangementet. Deretter gikk vi for å se på et
gammelt bjørnehi. Hiet var så stort at vi kunne gå inn i det. Her fikk vi høre historier
om da det enda var en fast bjørnestamme i Vassfaret. Vi fortsatte videre oppover
til Hansesprang, hvor budeia Anne ble drept av en okse. På vei mot sørenden av
Nevlingen, hvor vi skulle slå opp telt for natta, stoppet vi ved Skrukkefyllhaugen.
Her bodde Berte Skrukkefyllhaugen. Her er det i senere tid gjort en betydelig jobb
for å få bygd opp igjen hus og uteområde til slik det en gang kan ha sett ut. Vi fikk
høre historier om Berte Skrukkefyllhaugen, og hennes liv her. Ved leirplassen ved
Nevlingen var det flere unger som prøvde fiskelykka. På søndagen gikk vi langs
med Nevlingen til nordenden av vannet, nedenfor Vassfarplassen. Det var sol og
varmt, og langsmed sti og veg kunne vi kose oss med mye god blåbær. Takk til
Lisbeth Garli for spennende historieformidling denne flotte helga.
Merethe Lundene og Kristin Thorsrud Teie
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Spennende inni bjørnehiet. Foto: Merethe Lundene

Fiskelykke ved Nevlingen.
Foto: Merethe Lundene
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Til Mugnetind 6. september
Ut fra værmelding ble tur bestemt til søndag, dessverre resulterte dette i færre
påmeldte pga fotballturnering osv, men tre familier skulle ta turen. Kvelden før
måtte to av familiene kaste inn håndkleet, så vi ble derfor en liten gruppe på tur.
Vilde Marie fikk med seg en venninne, Celine, i tillegg var Lisbeth, Ester og Lars
klar for Mugnetind.
Start fra Mugnestølen kl 9, med været på vår side. Sol fra nesten skyfri himmel fra
morgenen, til stor kontrast fra dagen før med nedbør og vind. Det gikk radig og
jevnt oppover den fine stien mot Mugnebotten, og dagens første pause. Her kunne
vi se toppen langt der oppe. Etter en god matbit, tok vi den litt mer bratte og direkte
varianten opp til topp-platået. Nå begynte det også å bli folksomt i fjellet. Etterhvert
hadde ganske mange funnet veien til Mugnetind denne fine søndagen. Etter litt
snøvandring kom vi opp til toppen med den staselige varden og fantastiske utsikten
nedover Valdres-dalene. Primusen og pølsene ble funnet frem og vi hadde en laaang
fin pause på toppen. På veien ned var vi oppom «ørene» som ligger vest for toppen.
To små topper som ser ut som ører sett fra Beitostølen. Jeg tok med jentene ned
den litt brattere varianten, mens enkelte i turfølget var glade for å kunne gå den litt
slakere stien rundt. Etter en god pause med innslag av vassing i Mugnebottentjednet,
var vi nede ved bilen. Kvikako ved Mugnetind kafe var en god avslutning på en fin
dag på Mugnetind.
Lars Christensen
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Ved Garli, med Bitihorn bak. Foto: Ina Syversen

Trilleturer

Seks planlagte turer, den ved Ryfoss ble avlyst (dårlig vær, ingen møtte opp).
20. mai – I Bagn rundt Tellatn og fabrikken
Her var vi 4 stk på tur, avsluttet turen på kafe i Bagn. Ei hadde bomma på
klokkeslettet og kom når vi skulle på kafe.
3. juni – Rundtur fra Haugalia/Bruflat–Kleivgardsbygda
Vi var 4 stk på tur, en fin runde for både stor og liten. Avsluttet også denne turen
med et kafebesøk og koselig samtale.
17. juni – Haugvørpet ved Nøsen
En kald junidag med sludd i lufta. Vi var 8 stk på tur og hadde håpet på å ta en kaffe
ute, men det var ikke dagen for dette. En fin runde for familie med både barnevogn
og uten. Fin aktivitetsplass med sitteplasser.
19. august – Garli–Knausehøgde
En flott solfylt dag til fjells. Vi var 4 stk på tur i dag og fikk en fin trilletur i fjellet.
24. sept. – Valdresbanevegen
En fin høstdag langs Valdresbanen. Vi var 6 stk som tok turen til Noraker gård for
en kaffekopp og gårdis fra Valdres.
Ina Syversen
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Tredagersturen – i år til Rondane
Disse turene har etter hvert blitt klassikere som flere familier ser frem til. Etter turer
til Glittertinden, Bukkelægret/Besseggen, Leirvassbu og Fanaråken/Utladalen var
turen i år kommet til et nytt fjellområde for Barnas Turlag, nemlig Rondane. Vi var
14 barn og 11 voksne som gikk eller syklet inn til Rondvassbu på fredagen. Noen
valgte å bo inne på hytta mens resten slo seg til på campingplassen litt bortenfor. På
kvelden var det felles grilling ute i finværet og oppdagelsestur til Jutulhogget med en
liten innbakt skattejakt.
Lørdagen var det duket for langtur med relativt gode værmeldinger. Vi la optimistisk
i vei, men innen vi nådde toppen på Veslesmeden (2015 moh), som var dagens mål,
hadde det begynt å sludde og snø. Varme pølser smakte likevel godt på toppen.
På vei ned klarnet det opp igjen og de tøffeste badet fra brygga ved Rondvassbu i
det iskalde Rondvatnet. På kvelden hang de fleste barna sammen og spilte kort i
peisestua.
Søndagen var det duket for ny topptur, nå til Storronden (2138 moh), den nest
høyeste i Rondane. Alle gikk som små verdensmestre og vi brukte i grunnen ikke
veldig lang tid til topps. Heller ikke her var vi spesielt heldige med været, turgleden
var det imidlertid ikke noe å si på. Jeg tror alle reiste tilfreds hjem etter nok en
vellykket tredagerstur med nye minner og opplevelser i bagasjen.
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Tekst: Morten Helgesen
Foto: Lars Christensen
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SENIORGRUPPA
Skitur ved Haugsetfjellet 10. mars

Turen var planlagt som rundtur, men ble noe avkortet grunnet sterk vind. Vi ble fem
personer som kjørte opp til Hærevatn. Herfra gikk vi inn til Huldrastølen, hvor vi
tok en lang og god matpause. Det var klabbeføre innover da løypene stort sett var
drevet igjen. Det minnet om påsketurer i gamledager, da vi gikk opp løypene selv.
Med ny smøring gikk det fint hjemover i kraftig motvind. To av oss tok samme vei
tilbake, de andre tre gikk etter isen. Vel framme ved bilen ble det to som kjørte hver
sin bil, mens de tre andre tok løypa ned til Vasetdansen camping. Det ble en flott tur
i strålende solskinn.

Kjølafjellet tirsdag 24. mars

Turen gikk i et strålende vær. Vi blei 6 personer, som gikk fra Dalen, over Lie, til
Kjølafjellet. Det var skarpt føre, men med klister gikk turen greit. Vi unna oss gode
pauser for å nyte finværet. Turleder Kari Borgny Fjelltun.

Store Nuten 20. april

10 hadde vist interesse, men pga sykdom og jobb ble vi bare to som møtte opp. På
Flya var det helt vindstille og sol fra skyfri himmel, så det kunne ikke vært bedre.
Vi starta med å gå over flata. Her sank vi litt nedi, men da vi nærma oss Store Nuten
var det fast og fint å gå. Jo høyere vi kom opp, ble utsikten over Jotunheimen bedre
og bedre. Vi hadde en drikkestopp på veien opp. Det var en flott tur. På toppen var
det lite vind, så vi kunne sitte der med nistepakken uten å fryse. Turleder var Ester
Christensen.

Reservetur i Fagernes-området

Den planlagte turen fra Holdalsfoss 19. mai ble avlyst p.g.a været. Men vi fem som
møtte opp ved Shell bestemte oss for å gå en runde derfra. Vi gikk til museet, og
tok turstien rundt øya. Så gikk vi gangveien videre over gangbrua ved fossen. Den
var et flott syn. Derfra gikk vi opp til Blåbærmyra og tilbake til Shell, og så innom
Gjestegården og tok en kaffekopp. Vi hadde oppholdsvær under turen, men regnet
kom tilbake da vi nærmet oss bilene. Likevel en veldig fin tur. Turleder Kari Borgny
Fjelltun med guide Olaug Tronsplass.
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Klare for tur mot Haugsetfjellet, i sterk vind.

På Lie, mot Skarvemellen (t.v.) og Rundemellen.
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Breiesleiren har en interessant historie fra krigens dager.

Breiesleiren den 3. juni

Kari Borgny Fjelltun var godt forberedt turleder. Med på turen hadde hun fått med
seg Ola Breien som kjentmann.
Vi ble 23 personer som startet fra Samueltjernet ved Breie gård. Det var veldig bløtt
til å begynne med, men bedre etter hvert. Turen opp tok ca en time. Vel oppe tok vi
matpausen og fikk oss fortalt hva som skjedde der under krigen. Kari Borgny hadde
med en blomst som vi satte ned der.

Holdalsfoss – Skrautvål 8. juni

17 personer gikk turen i strålende vær, langs det som ble kalt Kvednavegen. Kari
Borgny var turleder, med Harald Sebuødegård som kjentmann opp bygda. Vi hadde
en liten hvilepause ved Haugrud før vi gikk videre opp til byggefeltet og videre
ned til Bergrud hvor vi tok matpausen vår. En idyllisk plass med flott utsikt. Kari
Borgny ga oss litt historie underveis.
Derfra gikk vi opp og fulgte veien et stykke forbi kirken og ned igjen ved Åbol. Det
var bratt men godt å gå. Vi tok oss god tid med nista, og hadde stopp underveis, så
turen ble på ca tre timer. Turleder Kari Borgny Fjelltun.
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Bjørgovarden 16. juni

Turen ble gått i strålende vær. Det var vel den beste dagen værmessig på lenge.
Vi ble 15 personer som kjørte sammen fra Shell og til litt forbi Danebu. Der fikk
vi informasjon og innføring i kart av Tormod. Han hadde vært ute og hengt opp ni
poster som vi skulle finne.
De første seks på vegen opp til Bjørgovarden skulle vi finne etter kartet. Etter en
liten pause ved Kringlestølen valgte vi høyre side av Langevatnet
I dette nydelige været tok vi det med ro og hadde til sammen fire pauser på turen
Det gikk greit å finne postene. Litt måtte vi jo leite, men vi fant alle seks. Oppe på
Bjørgovarden fikk vi innføring i bruk av kompasset. To poster var hengt opp utenfor
stien, så der måtte vi gå etter kompass. Ingen kan det første gang de prøver, men
alle kom til rett plass. Takk til Tormod for flott tilrettelagte poster. Turleder Olaug
Tronsplass.

Tur til Baklia i Vestre Slidre 30. juni 			

Tirsdag dro noen fornuftige turgåere til Raubekk innerst i Storfjorden for å gå
en rundtur opp mot grensen til Hemsedal. Dette var nemlig en ypperlig dag for
turgåing, strålende sol, høy temperatur og en svalende vind.
Turen gikk først vestover opp lia på en fin sti i bjørkeskog. Første stopp var ved en
moltemyr, der turleder Ole Haakon Opperud fortalte om molteplanta, om forskjellen
på hun- og hannblomst og hvorfor noen myrer blomstrer rikt, men ikke gir bær. Det
ble en ivrig gjeng som saumfarte myra for å finne hunnblomster og hannblomster.
En orientering om alle praktiske anvendelser av torvmose fattet også interesse.
Senere gikk vi langs elva Trølla, som nå gikk flomstor og i brusende fossestryk.
Matrasten ble tatt oppe i snaufjellet i nærheten av Trølltjenn, med orientering om
fjellene omkring og historiske hendelser i området.
Etter rasten gikk vi sydover i lettgått terreng langs grensen til Hemsedal. Vi fulgte
tørre rabber mellom myrer, med idylliske små tjern, før vi snudde østover langs
Raubekken ned til bilene. Den vidåpne utsikten utover Storfjorden fulgte oss langt
nedover lia. Underveis hadde vi stopp på et sted der det var sprengt i fjellet på
leting etter bergkrystaller. Turleder fortalte om kvarts og krystallene. Vi fant flere
kvartskrystaller, men ingen fullkomne eksemplarer. På bilturen tilbake til Vaset ble
det en stopp ved Rensenn for å se på gammetufter.
Turleder og referent: Ole Haakon Opperud
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Blide turdeltakere på Bjørgovarden i nydelig forsommervær.

Herlige forhold og omgivelser. Foto: Ole Haakon Opperud
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På Snøhetta (2286 m) mot Vesttoppen, Hettpiggen og Midttoppen.

Snøheim 17. – 20. august

I flott solskinn reiste 6 personer. Vi hadde et par stopp på veien til Hjerkinn, og tid
nok til å gå en tur til «Viewpoint». Fin arkitektur, og flott utsikt til Snøhetta. Fra
Hjerkinn tok vi buss inn til Snøheim, og traff på en moskus, som lå på veien.
18. august startet vi turen til Snøhetta kl 9. Vi hadde en liten stopp på gamle
Reinheim før vi starta oppstigningen mot Snøhetta i fint solskinn, men noe vind.
Høyere oppe ble vinden kraftigere, men etter 4 1/2 time nådde tre lykkelige personer
toppen (tre snudde pga vinden). På toppen var det vindstille og et fantastisk utsyn.
Trollheimen, Rondane og Jotunheimen, og ikke minst Snøhetta. Det var som vi så
hele Norge! Etter en lang pause begynte vi på nedstigningen, kom ned i god tid før
middagen, alle var fornøyd med dagen.
Etter en god frokost 19. august, reiste to videre. Vi fire andre startet dagen i flott
solskinn med å gå inn mot Svånådalen og videre innover. Litt inne i dalen stilnet
vinden, så shorts og T-skjorte ble antrekket. Vi så en villreinflokk på ca 20 dyr.
Litt senere så vi en moskusfamilie på sju dyr på en snøflekk, og sjefen selv, en
stor okse lå på toppen av skråningen og passet på. Vi gikk videre innover mellom
Svånåtinden, Larstinden og Snøhetta. En flott, men litt annerledes tur enn dagen før.
Vi brukte vel 8 timer.
20. august gikk turen hjemover. Takk til alle som var med for en fin tur. Turleder
Ester Christensen.
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Mot Svånåtind og Svånåkollen (t.h.).

Ned fra Rundemellen, mot Øyangen og Jotunheimen.

På Rundemellin og Rabalsmellin

I flott høstvær starta seniorgruppa sin tur 8. september, fra Turrsjøen, forbi
Rundemellin og inn til Rabalsmellin. Tilbake gikk vi etter Rabalsvatnet. Det er flott
utsikt og gode stier. Litt vått tilbake, men vi kom oss vel over bekkene. Vi ble 11
personer på den turen. Med to matpauser og litt stopp underveis brukte vi vel fem
timer. Turleder Ester Christensen.
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Sporingstur ved Åsvang 1. februar

På «Kom deg ut-dagen» hadde vi sporingstur ved Åsvang,
med Rigmor Solem som turleder. Vi var sju personer som
gikk noen runder, og fant mengder med spor. Rigmor kunne
fortelle hva slags dyr det var og det karakteristiske ved de
forskjellige dyresporene. Interessant tur, og lærerikt for
store og små.
				
Inger Wangensteen

Tur til Avdalen 9. mai

Avdalen er ein veglaus fjellgard i Årdal kommune som er eigd og satt i stand att av
ei privat stifting. Garden har vore bebudd frå slutten av 1500-talet fram til 1962, då
familien Avdalen flytte til Øvre Årdal. På dei 30 åra garden stod aude, gjekk den til
stort nedfall og attgroing. Då den private stiftinga i 1991 bestemte å sette garden i
stand att, stod dei overfor eit omfattande arbeid som til dels pågår framleis. Men dei
i alt 12 husa som er reist opp att er i dag eit flott skue for dei besøkande. Avdalen er
i sommarhalvåret ope for publikum, som ei bemanna DNT hytte, og det er muligheit
for overnatting.
Turen frå parkeringsplassen ved Naturhuset og Hjelle gard, som er inngangsporten
til Jotunheimen og Utladalen landskapsvernområde, og fram til Avdalen er om lag
3 km. Den fyrste halvdelen av turen fylgjer grusvegen innover mot Vetti. Vegen
slyngar seg langs elva Utla som renn i strie straumar nokre meter lengre ned i
dalbotnen. Ein går over tre bruer og passerer to mektige fossefall i kvar dalside, før
ein tek fatt på Kløvstigen opp mot Avdalen. Avdalen ligg 380 moh, og dei fleste
høgdemetarane får ein den siste kilometeren opp kløvstigen. Det er laga ein taubane
som blir nytta til å frakte opp varer til fjellgarden.
Før vegen vart opparbeid innover mot Vetti, var einaste stigen til Avdalen opp
Avdalsskori. Det er ei heller luftig rute oppe i bergveggen på andre sida av dalen.
Ifølge dei som har gått der høver stigen kun for folk utan høgdeskrekk. Det står
ei info-tavle langs vegen innover mot Vetti, som blant anna omtala den berykta
Avdalsskori. Stigen er ikkje godt synleg der den tek av, det er for å ikkje lokke folk
til å ta seg opp den ruta om ein ikkje er klar over kva ein går til.
Om ein ynskjer å gå lengre oppover og innover dalen ovanfor garden Avdalen, kan
ein fylgje DNT-stigen vidare mot Gravdalen og til Stølsmaradalen.
Då me var komne opp til Avdalen, og hatt ei lang og god matøkt, tok me ein liten
avstikkar innover ein stig som går mot eit utsiktspunkt. Der kunne me skue mot
Avdalen den eine vegen, og mot Vetti gard og Friken andre vegen, før me tok fatt på
heimvegen til Valdres.
Turen til Avdalen kan tilrådast for både liten og stor. Det er storslått og spennande
vestlandsnatur ein går inn i når ein tek fatt på vegen innover mot Vetti og Avdalen.
Aud Irene Hamre Rogn og Dagny Britt Frøyen
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Jubel gjennom Jotunheimen 14. – 16. juli

For fjerde året arrangerar Vang Turlag «Jubeltur» saman med Vinjerock, der me går
oss til festivalen. I år møttest me ved Bygdin. Seks påmeldte og to turleiarar fekk
som vanleg sendt bagasjen til campen ved Torfinnsbu, så me kan gå desse tre dagane
med dagsturoppakning.
Me tok turen oppom Kongsliknuppen, før me vidare følgde DNT-merka stig langs
Bygdin. Sola titta fram, så det vart ei lang og god lunsjpause på eit svaberg nede ved
vatnet. Campen vår låg ved brygga aust for Torfinnsbu. Der var lavvoane klare til å
ta imot oss, me fekk middag, og utpå kvelden fekk me også selskap av ein triveleg
gjeng som gjekk «Tindeturen».
Dag to var målet vårt den 2079 meter høge Leirungskampen. Der var me for tre år
sidan, og då lava snøen ned då me kom mot toppen. I dag låg isen framleis på vatna
i Svartdalen, og me gjekk i snø store delar av turen. Skodda låg tjukk heile dagen,
så me ga oss før det siste toppstøtet, men fekk ein fin tur sjølv om vertilhøva ikkje
var dei beste. Det vart ein triveleg kveld i campen rundt bålpanna. Nokon kjente på
badetemperaturen i Bygdin, me fekk god middag og den årlege runda med «Gruble».
Siste dagen brukar me å gå DNT-merka stig til Eidsbugarden, men i år var det
for mykje snø og skredfare i parti av ruta. Vasstanden i Bygdin var låg nok til
at Henning meinte me kunne gå langs vasskanten. Me stolte på han og la i veg.
Der hadde me ikkje gått før, men å gå seg vekk skulle godt gjerast. Like før
Galdebergsøddin ligg det ei liti steinbu som er verd eit besøk. Der fekk me sett oss
inn og fundert over korleis det kunne vere å bu på ein slik stad. Etter kvart måtte
me vade både ei og to store elver. Heldigvis kom alle seg trygt over, det var godt å
kunne støe seg på kvarandre. Straumen er sterk, og det riv godt i føtene når ein står
med vatn til midt oppå låret.
Etter å ha vada Høgstakka, var det på tide å pynte sekkane med ballongar og gjere
seg klare til festival. Siste etappe går langs stigen mot Eidsbugarden, og brått
så er me framme. Vinjerock ser ut til å vere godt i gang, sjølv om det er torsdag
ettermiddag. Me hentar bagasjen vår, avtalar tid og stad for «jubelpilsen», og nyt
festivalen med særs godt samvit! Takk for turen!
Turleiarane Åslaug og Randi
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Historisk vandring i Hallingdal 31. juli – 2. august

I fjor hadde Turlaget ein fin dagstur gjennom Aurlandsdalen, og i år freista me
oss litt lenger. Tema for helga var ei historisk vandring, der me skulle følgje i den
irske Lordefamilien Garvagh sine fotspor. Dei fekk sett på fleire små jakthytter i
den norske fjellheimen. I helga skulle me besøke ei av desse, den ganske kjende
«Lordehytta» i Folarskardet på Hallingskarvet. Seks påmeldte og to turleiarar
innkvarterte seg fredag kveld på Storestølen, like aust for Geiteryggtunellen, der me
fekk god mat og oppvarting heile helga.
Laurdag køyrde me til Raggsteindalen, og følgde merka stig oppover mot
Folarskardet. Det var jammen fint å gå på tur i Hallingdalen også. Sau og hestar
beitte i dalane, og snøen låg langt ned i fjellsidene, slik som i heimlege trakter.
Etter ei siste bratt kneik kom me opp i Folarskardet, der Lordehytta ligg heilt ute
ved den bratte kanten. Denne hytta sette Hol historielag i stand att på 1970-talet, og
den fungerer no som eit fint turmål for dagstur både frå nord og sør, eller ein stad å
stikke innom for dei som går Hallingskarvet på langs. Lord Garvagh fekk bygd den
hytta kring 1880, av lokale karar. Karane hjalp lorden vidare med å frakte utstyr,
mat og han sjølv opp til hytta. Lorden brukte dei lokale som jaktguidar, og det var
nok god økonomi å vere hjelparen hass. Etter kvart var økonomien til lorden dårleg,
og noregsbesøka stogga opp. Historiene fortel om ein lord som pakka med seg blant
anna sølvtøy, sjampanje, portvin og bøker. Jakthistorier fortel om reinsdyr som vert
bunde fast for at lorden sjølv skal få skyte (og treffe). Lorden tilhøyrde verkeleg
overklassa, som fekk det slik han ville ved å betale gode pengar.
Sundag gjekk turen til Hol sentrum, der Knut Medhus fortalde oss om historia rundt
denne lorden. Han har også vore med å skrive ei bok, «Lordane Garvagh – pionerar
i fjella våre», utgjeve av Hol historielag. Han hadde mykje fin informasjon å dele!
Vidare gjekk turen vår til omvisning i den gamle kyrkja i Hol sentrum. Då var me
fulle av historie både i kropp og sinn, og køyrde heimover til Vakre Vang.
Turen til Lordehytta kan vere ein fin dagstur frå Valdres. Frå Lordehytta kan ein gå
vidare opp til Folarskardsnuten (1933 moh.), høgste toppen i Buskerud.
Takk for turen!
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Turleiarane, Halvor og Randi
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Helinvalmua.
Foto: Helge
Rønningen

På jakt etter Helinvalmua

11. juni hadde vi tur til Kruk for å finne Helinvalmua. Ved Helins østside er et
stort område vernet på grunn av sjeldne planter, og den mest sjeldne av alle er
Helinvalmua. Den har visstnok overlevd siste istid! Den er også kalt «urvalmue»,
og det er ikke fordi den er gammel, men fordi den vokser i ur. Vi var sju personer
som starta ut fra Helestrønd rett sør for Svørsån, og gikk oppover i tett skog til over
tregrensa. Da ble terrenget lettere, men veldig bratt. Fire personer ville fortsette
oppover og gå rundt Kruk og ned igjen til Strø. Vi andre svingte litt sørover og kom
opp på ca 1350 moh. Der fant vi valmuen! Ikke mange eksemplar, men sikkert funn.
Inger Wangensteen
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Kanotur på Vangsmjøse 23. august		
Det var ein flott soldag med blank fjord då me la ut frå land på den planlagede
kanoturen på Vangsmjøse. Me fekk låne ein hengar full av kanoar frå Vang barneog ungdomsskule, og møtte opp ved renseanlegget i Vang.
Me la kursen bort til Bøflaten, og då me padla på baksida av Vang kyrkje ringte det i
kyrkjeklokkene, sjølv om klokka for lengst var passert messetid…
Me gjekk i land ved Vang autoservice, der kosa me oss med kaffe og is ved
vannkanten før me padla tilbake mot Søvelsanden. Når me vel var kome i land der,
vart det ein matbit og hygge i det fine søndagsværet. Me var også heldige å få tilbod
om å prøve «ståpadlebrett», noko dei yngste synes var stor stas.
Aud Irene Hamre Rogn og Dagny Britt Frøyen
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Tydeleg markering av DNTs «Kom deg ut-dag»

Til Skjøld søndag 6. september
På årets «Kom deg ut dag» arrangerte Vang turlag tur til Skjøld. Det var fint
haustver då me møttet ved Bøflaten og organiserte felles skyss innover Skakadalen.
Me tok beina fatt, og brukte eit par timar på turen opp til Skjøld med sine 1577 moh.
Vêret, lyset og nysnøen i tinderekkja i Jotunheimen gjorde opplevinga på toppplatået på Skjøld til noko storslagent denne blanke haustdagen.
Me tok og ei økt med å få plassert turkassa noko betre, då den store varden på
Skjøld har rasa i hop i løpet av vinteren som var. Det vart ein mykje mindre varde
enn den som opprinneleg stod der, men kassa fekk det betre enn å liggje på bakken,
så stor takk til dei som var med å hjelpe til med vardebygginga. Me hadde ein flott
utedag….
Aud Irene Hamre Rogn og Dagny Britt Frøyen
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Mektig utsyn ned mot Øye, og mot Jotunheimen.
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På Skrukkefyllhaugen får Barnas Turlag høre om Berte. Foto: Merethe Lundene

Mot
Helin, Ranastonge og Rankonøse. Urvalmua i framgrunnen. Foto: Helge Rønningen
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