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HØYDEPUNKTER DNT Drammen og Omegn

Hytte nr. 546
Søndag 26. mars åpnet vi DNT-hytte 
nummer 546. Etter mange års utred-
ninger kunne vi i DNT Drammen og 
Omegn endelig åpne vår nye hytte på 
Høgevarde. Og den nye hytta er spen-
nende og spektakulær. Den er vel verdt et 
besøk i sommer. Utsikten fra Høgevarde 
er storslått – det er bare Gaustatoppen i 
Sør-Norge som har et videre utsyn.

Det er merkede løyper og tydelige stier 
til Høgevarde fra flere kanter. Du kan 
starte på Tempelseter (Sigdal), på Bø-
setra (Krødsherad) eller Gulsviksætran 
(Flå). Høgevarde er en veldig grei dags-
tur. Men hvis du først er på Høgevarde, 
er det en god ide å bruke mer enn én 
dag, og gå videre til en annen av våre 
ubetjente hytter. Toveseter ligger 10-
11 km unna, altså en lett dagsmarsj. På 
veien kan du gå opp på Gråfjell som er 
Norefjells høyeste, 1466 moh.
Noe av det beste ved å legge en av som-
merens fotturer hit, er at det er forhold-
svis stille og fredelig – du møter ikke 
veldig mange andre turgåere på strek-
ningen Høgevarde-Toveseter. På Tove-
seter var det 290 overnattinger i 2016. 
Det er ikke usannsynlig at du og dine 
turkamerater får hytta for dere selv.

I sommer skal mange hundre tusen 
besøke Trolltunga, Prekestolen og 
Besseggen. Og det er altså mange hun-
der tusen på hvert av disse tre stedene! 
Og det er jo selvfølgelig fantastiske tur-
mål alle sammen.  Det er visst en del 
av allmenndannelsen for en nordmann 
å ha vært der.  Men likevel – det er en 
helt annen naturopplevelse når det ikke 
er fullt så mange mennesker rundt deg 
hele tiden.

Blant 546 DNT-hytter er det mange 
flotte turmål som er lite besøkt. Bruk en 
helg eller en uke i sommer til å besøke 
noen av disse mindre brukte hyttene. 
Fire av våre hytter har mellom 100 og 
150 overnattinger pr år. Dusehesten, 
Dalabu, Svarvestolen og Koboltkoia er 
alle fine turmål og fine utgangspunkt 
for dagsturer. Primitive Ulvelilægeret, 
beliggende  mellom Solheimstulen og 
Rauhelleren på Hardangervidda, har  
under femti overnattinger. 
Gå inn på ut.no og planlegg en fottur der 
ikke alle andre går!  Du får helt sikkert 
fine naturopplevelser!

God tur!

Jens

Reinsjødansen 
– tradisjonstur med spell og 
dans!

Sjekk Ut-appen tar deg til 
nye turmål!

Hallingskarvet  
– ta trappene til topps!

Ut på tur i Røyken og Hurum 
– ny turgruppe!

På postjakt!

Nye Høgevarde 
turisthytte er åpna!
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Nyhetsbrev
Hold deg oppdatert på DNT Drammen og Omegns 
aktiviteter og øvrige tilbud! Meld deg på Nyhetsbrev via 
våre nettider www.drammen.dnt.no. Sendes ut ca. annen 
hver uke!
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Kaffe! Foto Marius Dalseg Sætre
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Dagens tilbud består av mandagsturer i 
sommerhalvåret (april – desember), Ut 
på tur-grupper i Drammen, Lier, Eiker, 
Modum/Sigdal/Krødsherad og Røyken/
Hurum med ukentlige turer hele året, 
fjellturer sommer og vinter, og innendørs 
klatring for pensjonister (nytt i 2017). 

I tillegg arrangerer vi søndagsturer én 
gang i måneden som egner seg for alle. 

Fjelltur med 60+ til Høvringen i vakre  
Rondane 22.-25. august. 
Høvringen ligger på et platå like over tregrensen 980 
m.o.h. ved inngangen til Rondane Nasjonalpark, og 
danner dermed et naturlig utgangspunkt for turer i 
alle himmelretninger. Her kan du senke skuldrene og 
ta imot Rondanes mektige landskap. La deg inspirere 
av naturen og benytt deg av de mange turmulighetene! 
På denne turen bor vi på Høvringen Høyfjellshotell 
som er kjent for sin tradisjonsrike mat og hyggelige 
peisestuer. Det blir turer med turledere i det flotte 
landskapet.
Etter turen kan det kanskje friste med litt tid i hotell-
ets badstue, eller bare slappe av i peisestuen.

Pris: Kr. 3 800/ 4 200 (DNT-medlem/ikke-medlem). 
Prisen inkluderer reise med tog og minibuss, overnat-
ting i delt dobbeltrom fra 22. august til 25. august, alle 
måltider fra og med middag 22. august til og med lunsj 
(matpakke) 25. august og turledelse.
Tillegg for enkeltrom.
Betaling skjer ved påmelding.
Turledere: Margrete Olaussen og Hedvig Oppedal.

60+
Tekst: Vibeke Clausen

På vei til Peer Gynt-hytta!
Foto: Anne Wollersten
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Reinsjødansen er en gammel tradisjon 
som ble tatt opp igjen i 2016. 

Ved nordenden av vakre Reinsjøen, som ligger lengst 
sør i Nes kommune i Hallingdal, ligger Dansarflata, 
hvor det “i gamle dager” var dans, spell og leik.
Vi inviterer til fottur fra Buvassli og opp til Dansarflata.
Her går vi også i fotsporene til kong Haakon den 7. og 
Fridtjof Nansen, som gikk denne turen sammen når de 
skulle på rypejakt. Arrangementet holdes altså på den 
gamle danseplassen i nordenden av vakre Reinsjøen. 

Arrangør er «Arbeidshestens venner i Hallingdal», 
som inviterer Turistforeningen med på tur med 
kløvhester, hesteslep, riding og til fots. 

Det er stor mulighet for reinsdyrobservasjon – i fjor 
var det besøk av en stor flokk som fulgte med på ar-
rangementet!
Det er griller til disposisjon, så ta med grillmat. I 
tillegg er det salg av kaffe og lokal kake, husk å ta med 
kontanter.
VELKOMMEN MED PÅ ET HELT UNIKT 
ARRANGEMENT!
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PROGRAM
•  Kl. 8: Avreise med buss fra P-plassen  

nedenfor Tinghuset i Drammen til 
Buvassli (Nes i Hallingdal). Det er også 
mulig å møte opp direkte på Buvassli. Da 
er det gratis og ingen  
påmelding.

•  Kl. 11: Avmarsj fra Buvassli. Lett stigning 
inn til Reinsjøen. Turen er på 4 km og tar 
cirka 2 timer. Historielaget forteller om 
Haakon VII og Fridtjof Nansen og deres 
rypejakt i traktene.

•  Kl. 13.00: Hulderdans til bukkehorn og 
lur. Etterpå spilles det opp til dans for alle 
som vil ta seg en svingom.

•  Påmelding på nettsiden for de som skal ta 
bussen, innen 1. august.

PRISER:
Kr. 100,- for voksne DNT-medlemmer,  
kr. 200,- for voksne ikke-medlemmer 
Kr. 50,- for barn/ungdom DNT-medlemmer, 
kr. 100,- for barn/ungdom ikke-medlem.
Prisen er til å dekke utgiftene for bussen, 
selve arrangementet er gratis. 
Hvis dårlig vær, blir det utearrangement på 
Buvassli. 

HUSK Å TA MED:
Grillmat, drikke, klær etter vær, ekstra 
genser og vindjakke, godt vanntett fottøy 
(helst fjellstøvler) og kikkert, samt kontanter 
til kaffe og kaker. Ekstra sokker er også lurt 
til barna!

Reinsjødansen
lørdag 12. august

   Huldredans og reinsdyr

   Rast og leik ved Reinsjøen

   På vei til Reinsjødansen

Foto: Anne Gallefos Wollertsen
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Hallingskarvet, på toppen av Geilo, har vært nasjon-
alpark siden 2006. Mange kjenner nok Skarvet gjen-
nom Skarverennet, andre gjennom de rike mulighe-
tene for friluftsliv i området, både rundt og oppe på 
selve Skarvet. Og Hallingskarvet ligger der, i sørenden 
av Skarvheimen, som en magnet. Som trekker en til 
seg, ikke minst sommer og høst. Selv etter flere turer 
gir hver tur en ny opplevelse, det være seg ved solop-
pgang, i dagslyset, i skumringen eller ved solnedgang.
I 2016 var det ikke mindre enn 46000 turgåere som 
lot seg tiltrekke av denne magneten i tursesongen 
mellom juni og oktober. Ikke minst fordi den nå har 

blitt enda mer tilgjengelig. Sherpaer, med sin stein-
byggerkunnskap fra Himalaya, har møysommelig 
bygget en sti som består av 2000 flotte trappetrinn, 
fra utgangspunktet for turen, stølen Prestholtseter 
(1242moh) og opp de 350 høydemeterene til varden 
i Prestholtskardet. 

Den T-merkede stien er lett å finne, og i moderat tem-
po tar det deg om lag en time å gå opp strekningen på 
1,6 km. Vil du gå videre ut til selve Prestholtskarvet, så 
legger du på en times gangtid. Her går stien delvis over ei 
lita snøfonn, delvis over ur før du når toppunktet på 1859 moh. 

2000 TRAPPETRINN 
TIL HALLINGSKARVET

Selve Prestholtskaret ligger på 1600 moh, og er skaret 
mellom Prestholtskarvet (1859moh) og Skarvsenden 
(1707moh). Uansett hvilken av disse høydene du når, 
så er utsikten sørover fantastisk! Det er Hardangervid-
da så langt øye kan se, over Geilo, over Ustevann og 
innover Vidda. I vest øyner du Hardangerjøkulen, 
riksveg 7 der den snor seg opp på Vidda og i sørøst 
rager Gaustatoppen med sine 1883 moh. Men regelen 
gjelder her som de fleste andre steder: jo høyere, jo 
finere utsikt, forutsatt godvær da! Og husk, ta med kik-
kert!

Turen opp til Prestholtskardet kan også anbefales 
som en flott familietur i dette fantastiske høyfjellster-
renget. Minstemann opp trappene for egen motor, da 
vi gikk turen i juli 2016, var Helle på 4 og et halvt år! 
Smilet hennes røpet gleden over å ha innkassert topp-
turseieren oppe ved varden på 1600 meter.

Ønsker du litt mer ut av turen? Gå Prestholtrunden. 
En rundtur på om lag 3 timer, (ca 7 km). Da er det bare 
å fortsette fra varden på 1600 moh på den T-merkede 
stien opp forbi Skarvsenden og østover, ned Vesleskar-
det og tilbake til utgangspunktet ved Prestholtseter. I 
sesongen kan denne stølen friste med både god park-
ering og med diverse godsaker for ganen og magen. 
Ingen ting smaker vel bedre enn en tallerken rømme-
grøt, lefser eller vaffel etter turen? Husk bare å sjekke 
åpningstidene dersom stølsmaten er en av turmålene.
Prestholttrappene har gjort høyfjellet og Halling-
skarvet lett tilgjengelig for både store og små. Men ha 
respekt for vær og vind. Det kan blåse frisk i høyden, 
så pakk litt ekstra vindtett tøy i sekken. Og godt fottøy 
for fjellet er mer et must enn en anbefaling.

Det er helt klart at Hol har fått en ny fjellattraksjon: 
Prestholtskardet med sine 2000 trappetrinn. Sett 
turen på din «to do»- liste neste år!

Tekst og foto: Anja Lena Jordahl

   Ved varden på Prestholtskardet:  
Henrik 6, Helle 4, Sunniva 7, Johan 9

   Trappene
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PEDALTRÅKK
Av: Anita Sørensen

Fokus på friluftsliv har kanskje aldri vært større, og de siste 
årene har syklister blitt noe vi ser stadig mer av. 
Til glede for noen - til ergrelse for andre. 

Men hvorfor velger noen sykkel, da? Sykkelentusiast Hege Jakobsen er erfaren 
på sykkel både langs landevei, i marka og i fjellet. Hun forteller at når hun vel-
ger marka, handler det om gleden over å bevege seg over et større område og 
komme lenger inn i marka. For de som ønsker å prøve seg, anbefaler hun boka 
«Sykkelturer i Buskerud» (Syklistenes Landsforening) for tips i nærmiljøet.
Men så er det hensynet til natur og fotvandrere, da. En rapport utarbeidet 
vinteren 2013/2014 konkluderte med at sykling i høy fart i marka var et 
stort problem. En rekke organisasjoner, deriblant DNT, gikk derfor sammen 
og ble enige om noen grunnleggende regler for sykling i marka (se sykkel-
vettreglene). Hensikten var å bedre forholdet mellom turgåere og syklister.

Sykkelvettreglene:
1.    Bidra til trivsel og trygghet i marka. Vær positiv, oppmerksom  

og hensynsfull overfor alle brukere.
2.    Bruk hjelm, hansker, ringeklokke og lys. Sjekk sykkelen før turen.  

Ta med verktøy og lappesaker.
3.    Avpass fart og kjøring etter egne ferdigheter, turveiens vanskelighetsgrad, 

føreforhold og antall folk på turveiene.
4.    Sykle slik at du unngår at folk blir skremt og føler seg utrygge.
5.    Senk farten der turvei eller sti er uoversiktlig, svingete eller bratt. Husk at 

det også er biltrafikk i marka.
6.    Varsle med ringeklokke og brems ned i god tid før du passerer andre.
7.    Brems ned til gangfart når du møter barn, eldre, funksjonshemmede,  

hunder og hester.
8.   Unngå å sykle i for store grupper.
9.    Legg turen til nye spennende steder. Unngå de mest brukte utfartsstedene, 

særlig i helgene.
10.  Unngå å skade naturen ved stisykling. Vær varsom ved fuktige områder. 

Ikke lag bredere sti.

Helgen 2.-3. september kan du oppleve fjellet og Peer Gynt-vegen fra sykkel-
setet sammen med Fjellsportgruppa. Jørgen Samuelsen og Hege Jakobsen vil 
lede turen som strekker seg fra Skrei, Gålå og Fefor og Espedalen og ned mot 
Gausdal. I 750-1050 meters høyde vil de ta deg med gjennom seterlandskap 
og forbi masse småvann og storslått natur med flott utsikt både mot Rondane 
og Jotunheimen. 
Turen foregår på grus og noe asfalt, og defineres som middels til lett syklet. 
Følg med på hjemmesiden om du synes dette høres ut som noe for deg.

   Sykkeltur! Foto: Stig Amundlien

Foto: Håvard Grothe Lien

   Foto: Peter Chapman
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Dugnader´n 

Hadde det ikke vært for alle dem som har 
hjulpet til frivillig på den nye Høgevarde-
hytta, er det ikke sikkert hytta hadde 
stått ferdig til åpningen den 26. mars. Det  
ligger nemlig mange timer med dugnads-
jobbing bak for å få alt klart.

Det var hektisk aktivitet på hytta de siste ukene før åp-
ningen. Det kunne høres banking og saging og sliping 
til sent på kveld. Blir utedoene ferdige i tide? Og hva 
med kjøkkenet? Og selv om ikke alt var helt på plass, 
stod hytta «ferdig nok» til åpningen. 

Det er brukt cirka 2000 dugnadstimer for å få den fer-
dig, ifølge Johan Fegri som er markeds- og driftssjef i 
DNT Drammen og Omegn. Vanligvis er han å finne på 
kontoret i Drammen, men sist vinter ble det mange 
turer opp til Høgevarde. DNT Drammen og Omegns 
hytter er nemlig hans ansvarsområde. 
Han forteller at dugnadsfolket har gjort alt fra å slipe 
gulv, få kjøkkenet på plass, få utedoene til å fungere, 
henge opp gardiner og ikke minst lage mat til sultne 
dugnadsarbeidere. (De to jentene om sto for sikring-
skosten, er presentert i et tidligere TUR). 

Mange av dem som har bidratt er spreke pensjonister. 
I alt er det 40 personer som har hjulpet til og gjort en 

innsats på DNT Drammen og Omegns nye stolthet. 
- Men det er også noen som har tatt seg fri fra job-
ben for å kunne bidra, forteller han.

To som har bidratt med svært mange dugnadstimer, 
er Egil Lindberg og hans kjæreste Margareth Solum. 
Begge er nokså ferske i DNT. Egil forteller at han stakk 
innom DNT-kontoret en dag for tre år siden for å høre 
om de kunne ha bruk for ham til noe. Kanskje kunne 
han hjelpe til med å merke stier? Det fikk han selvsagt 
positivt svar på, og meldte seg derfor på et merkekurs.
På det kurset hadde også Margareth meldt seg, og slik 
ble de kjent med hverandre. De merker stier i Finnemar-
ka. Men det siste året er det Høgevardehytta som har tatt 
det meste av deres fritid. Egil forteller at han var på Høge-

vardehytta seks ganger de siste ukene før den ble åpnet. 
- Nå som hytta er åpnet, og det aller meste er gjort, 
føler jeg litt tomrom. Det har vært veldig artig å få 
være med og hjelpe til, sier Egil.
Det er Margareth enig i. Hun har hjulpet til med å sy 
puter og re senger, henge opp gardiner og ordne sove-
rommene. Hun har også vært litt ekstrabestemor, eller 
«mormor på dugnad», og passet de to småjentene til 
Johan slik at kunne jobbe med det praktiske på hytta 
dagene før den skulle åpnes. 
- Man får jo litt eierskap til hytta når man har vært 
med på så mye, sier Margareth, som er svært glad for 
at hun har blitt kjent med så mange nye mennesker.  

- Det er en hyggelig gjeng!

Radarparet på Høgevarde
Tekst: Maria Kommandantvold  Foto: Johan Fegri

Egil og Margareth har jobbet mange timer 
dugnad på den nye Høgevardehytta i vinter. 

Her gjør de gardinene klare til soverommene.

Per Hægstad (foran) og Jan Thonhaugen monterer 
og gjør klart solcelleanlegget.

Rune Håndlykken og Jan Sundberg jobber med 
innrammingen av utedoene.

Margareth steppet inn som ekstrabestemor for tre år 
gamle Anna Katharina slik at pappa Johan kunne jobbe 
med de siste praktiske tingene før hytta skulle åpnes.

Mat må alle ha når man jobber dugnad! Fra venstre 
Jeanette Zetterstrøm, Johan Fegri, Simon Torgersen, Egil 
Lindberg, Margareth Solum, Anna Katharina og Emmy 
Louise Næsje Fegri.
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Hans Olav har fått livet på fjellet inn med morsmel-
ken. Bare åtte uker gammel var han med til familiens 
andre hjem; Rauhelleren, som hans mor og far drev. 
Her tilbrakte han hver sommer og en måned om vin-
teren. Hans Olav er tredje generasjon fra samme fami-
lie som driver hytta. Det var bestefaren, Hans Mykla-
tun, som sammen med DNTD satte i gang bygging av 
turisthytta i 1925. 

I år har Hans Olav et aldri så lite jubileum å feire. Han 
har nemlig vært hyttevert på Rauhelleren siden 1987. 
Det året ble på mange måter et ganske dramatisk år for 
21 år gamle Hans Olav.  Faren Lars ble alvorlig syk, og 
da dukket spørsmålet opp om hvem som skulle ta over 
driften av det populære stedet på Hardangervidda. 
Selv om foreldrene var blitt pensjonister, hadde det 
ikke vært aktuelt for dem å gi seg som vertskap. Men 
på grunn av farens uhelbredelige kreft, måtte Hans 

Olav plutselig ta stilling til om det var han som skulle 
drive hytta videre. 

Militærtjenesten var akkurat tilbakelagt, og han hadde 
begynt å tenke på om han skulle gå videre med studier. 
Det var mange tanker som gikk gjennom hodet. Men 
han bestemte seg til slutt for at han ville ta over og 
drive turisthytta videre. 
- 1987 var på mange måter en usikker tid. Men 
Rauhelleren kjentes trygt. Derfor var ikke valget så 
vanskelig, forteller Hans Olav. 

Og slik ble det. Hans Olav måtte lære seg mye på kort 
tid. Å drive en turisthytte er ikke et liv for lathanser. 
Det er mye å tenke på og planlegge. Men heldigvis 
hadde han mor Johanna å spørre. Hun fortsatte å være 
til stede på Rauhelleren, og var til stor støtte for Hans 
Olav. Og de fordelte oppgavene seg imellom på en god 

30 ÅR PÅ RAUHELLEREN

måte; Hans Olav tok seg av det økonomiske og plan-
leggingen, mens moren tok seg av maten og kjøkken-
staben.
- Det var veldig godt å ha mor der som jeg kunne 
spørre om ting jeg lurte på. I praksis drev vi Rauhel-
leren sammen, sier Hans Olav.

- Hva er det så som er så spesielt med livet på  
Rauhelleren?
- Det er noe med fjellets mektighet. Det gjør noe 
med en. Jeg føler fred og ro, selv om jeg har mange 
forpliktelser og mye å gjøre som hyttevert. 
For 17 år siden kom Mona inn i livet til Hans Olav. 
Mona er fra Dale, og hadde ingen erfaring med å drive 
en turisthytte, så læringskurven var bratt. Hun måtte 
venne seg til mye nytt, og det var ikke bare lett. Men 
øvelse gjør mester, og nå er Mona blitt en dreven ver-
tinne.

I 2008 ble vertskapet på Rauhelleren foreldre til Lars 
Magnus. Selv om han stortrives der, er det andre ting 
som også trekker for en gutt på ni år. Internett og TV 
konkurrerer med lek og moro på Rauhelleren. 
- Men når vi kommer opp til Rauhelleren, har han 
det kjempefint. Da skal han sjekke at alt er som sist vi 
var der, forteller Hans Olav.

Hans Olav forteller en historie som underbygger hvor-
for han trives så godt på Rauhelleren:
Han var bare 5 eller 6, og familien skulle hjem til Eidf-
jord etter endt sommer. Faren og moren ryddet og 
vasket og gjorde det aller siste før de satte på alle skod-
dene for vinduene på hytta. Men da de skulle reise, var 
guttungen søkk borte. De lette høyt og lavt, og etter 
en stund fant de Hans Olav. Han hadde gjemt seg i en 
mørk krok fordi han ville bli igjen på fjellet...

Han har vært der hvert år siden han var bare noen uker 
gammel. Nå er han 51. For Hans Olav Lægreid finnes ikke 
noe annet liv. Det er på Rauhelleren han trives best.

Johanna Lægreid i sving!

Johanna Lægreid

Lars Magnus og hesten!

Mona, Lars Magnus, Hans Olav og hesten!

HANS OLAV MÅTTE LÆRE SEG MYE PÅ KORT 
TID. Å DRIVE EN TURISTHYTTE ER IKKE ET LIV 
FOR LATHANSER.
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HYTTENYTTHYTTENYTT

Høgevarde er åpnet!

Mosetra er et av våre nye hytteprosjekter. 
Hytta ligger på Finnerudskauen midt 
mellom Krødsherad og Sigdal. 

Hytta er et nytt ledd i vår ruteplan fra Drammen til 
Norefjell. Hytta eies av, og står på eiendommen til 
Hans Olav Wærsted, men DNT Drammen og Omegn 

har sikret seg en 40 års bruksrett. Hytta er på ca. 35 
kvm, har behov for betydelig oppgradering, men anses 
å være et godt utgangspunkt for en liten DNT-hytte 
med ca. 6 sengeplasser.
Vi jobber nå med å etablere en dugnadsgjeng som  
ønsker å sette i stand hytta. Ønsker du å bidra, ber vi 
deg å ta kontakt med oss!

Den gamle hytta på Høgevarde har behov for total  
rehabilitering. Frem til finansiering er på plass, har 
vi besluttet å foreta en enkel overflateoppussing samt  
noen innvendige endringer.

Det som skal gjøres er:
  Rive kjøkkenet i begge selvbetjeningsavdelingene i 1. etasje. 
  Disse rommene skal males, og inngå som del av den økte ka-

pasiteten til kafeen.
  Kafeen skal males.
  Kjøkkenet i kafeen skal pusses opp.
  Serveringsluken skal åpnes, slik at det blir kapasitet til å ser-

vere flere samtidig.
  I andre etasje blir det satt opp et ubetjent kjøkken i gangen, 

ett av soverommene blir gjort om til stue, mens tre rom med 
en total kapasitet på 15 senger fortsatt vil være tilgjengelige 
for turister.

  En del forbedringer i forbindelse med driften av kafeen. 

Ny hytte på Finnerudskauen

Søndag 26. mars var en stor dag for DNT 
Drammen og Omegn. Endelig kunne vi åpne 
den nye ubetjente hytta på Høgevarde på 
Norefjell. 

Høgevarde er et sted forbundet med mye vær, og  
åpningsdagen fikk en smakebit av det meste. Det var 
sol, mye vind og relativt mildt vær som gjorde turen 
opp til en utfordring for mange. Vi var uansett im-
ponert over at over 300 personer tok seg opp fjellet 
til åpningen. Det ble servert suppe, pølser og kaffe til 
alle som hadde tatt turen. Ordføreren i Krødsherad, 
Gustav Kalager, stod for snorklippingen godt hjulpet 
av ordføreren i Sigdal, Anne Kristine Norman. Gener-
alsekretæren i DNT, Nils Øverås holdt tale og Dagfinn 
Kolberg underholdt med musikk og egen sang skrevet 
til hytta.
Nå er hytta tilgjengelig for deg. Hytte er en opplevelse 
i seg selv, og vi anbefaler deg å ta turen nå som hytta 
er ny.  Vårt mål er å passere 1000 gjestedøgn første 
året! Hytta er moderne med god kapasitet og over 50 
sengeplasser, så her er det lett å kose seg. 

God tur!

Oppussing av gamlehytta 
på Høgevarde

Høgevarde går fra 
å være selvbetjent 
til å bli ubetjent

Vi har de siste årene erfart at ut-
taket av mat på Høgevarde er 
blitt mindre og mindre. De siste 
par årene har det ikke blitt solgt 
mat fra selvbetjeningslageret i det 
hele tatt. Det viser seg at på grunn 
av kort avstand fra parkering, 
bringer alle med seg egen mat. I 
forbindelse med åpningen av den 
nye hytta avviklet vi selvbetjenings-
delen, som betød at det var provi-
ant tilgjengelig på hytta. 
Høgevardehyttene er nå 
ubetjente, og du får altså ikke 
kjøpt mat der lenger. 
Kafeen i den gamle hytta er i drift 
som normalt i helger og ferier.

Utvikling av 
Eiksetra

I samarbeid med Lier kommune, er 
det i 2017 planlagt en hel del tiltak 
for anleggsutvikling på Eiksetra tu-
risthytte.  

Av tiltakene som skal utføres i år, 
er det blant annet ønske om bilfritt 
tun. Tunet stenges for parkering, 
og det skal etableres grøntareal. 
Det skal etableres universelt utfor-
mede turstier på området. 

Skiløypa er planlagt flyttet til nord 
for låven, og deretter krysse Eikse-
terveien lenger bort. Dette gjøres 
for å øke sikkerheten i akebakken. 

I det gamle sagbygget planlegges 
det å fjerne saga, og utbedre byg-
get og området rundt for allmenn 
bruk. I tillegg er det nødvendig å 
hugge en del trær på området.
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Hyttetilsyn - hyttetur med mening

Toveseter har behov for en til to personer som kan 
føre jevnlig tilsyn med hytta igjennom året. 
Dette er en svært trivelig liten hytte med lett tilgang.

Høgevarde er i ferd med å etablere en tilsynsgruppe. 
Ønsker du å være en del av Høgevardegjengen, så ta 
kontakt med oss.

HYTTENYTTHYTTENYTT

Bli hyttetilsyn på en av DNT Drammen 
og Omegns hytter i marka eller i fjellet, 
og kombiner tur med nyttig og trivelig ar-
beid for foreningen og friluftslivet!

Vi har nå nærmere 20 hytter, og med raskt økende 
medlemstall som nærmer seg 11 000 medlemmer i 
DNT Drammen og Omegn, er det hyggelig å erfare at 
hyttene våre blir mer og mer brukt. 

Økt bruk betyr økt behov for tilsyn og vedlikehold. Til-
syn av DNTs hytter blir gjort på dugnad, og vi har be-
hov for din innsats for å kunne opprettholde det unike 
tilbudet vårt.

Hva er et hyttetilsyn?
Hyttetilsynsjobben er først og fremst dugnadsbasert, 
og består av å føre jevnlig tilsyn med hyttene. Behovet 
for tilsyn varierer etter hvor populær hytta er, og kan 
bestå av alt i fra et par besøk i året til to til fire ganger i 
måneden. De mest besøkte hyttene har tilsynsgrupper 
hvor det er et antall personer som deler på tilsynsop-
pgaven.

Hvorfor hyttetilsyn?
Tilsynets hovedoppgave å påse at alt er i orden, og at 
hytta fremstår presentabel. Videre supplere med ved, 
gass, stearinlys, toalettpapir, vaskeutstyr og annet nød-
vendig etter behov. Det er også vanlig med en årlig 
vask av hytta, og bytte av sengetøy. Enkelt vedlikehold 
ved behov. Større oppgraderinger blir eventuelt gjort 
av fagfolk.

Kostnader
Kostnader i forbindelse med tilsynsjobben er dekket 
av DNT Drammen og Omegn. Kjøregodtgjørelse etter 
statens regulativ. Som dugnader i foreningen har du 
også fordeler etter innsats.

Vi ønsker å etablere tilsynsgrupper 
på følgende hytter:

  VESLEKILLINGEN
  BLEKTJERN
  EIKSETRA
  HØGEVARDE
  TOVESETER
  DALABU
  MÅRBU

Hyttetilsyn søkes til Toveseter og Nye Høgevarde

Følgende hytter har behov for tilsynsgrupper:

Disse hyttene har tilsynsansvarlig, men har behov for 
å etablere selvstendige grupper som fører jevnlig til-
syn for å kunne øke frekvensen, samt ha årlig felles-
dugnad for forefallende arbeid som maling, vedhogst, 
vask med mer.

Liker du å bruke kroppen og samtidig kunne bidra 
samfunnsnyttig i et sosialt og hyggelig felleskap, 
anbefaler vi deg å bli med i en eller flere tilsynsgrup-
per.

Tekst / Drifts- og markedssjef Johan Fegri

Ta kontakt med driftssjefen i DNT 
Drammen og Omegn for å søke  
tilsynsjobb: 
Johan Fegri, mobil 913 50 764,  
eller epost: johan@dntdrammen.no
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Du har sikkert kjent det, både i rygg og bein - stølheten etter en dag i aktivitet i 
naturen. Den erfarne topptur- og yogainstruktøren Mette Grøsland deler her av 
sine gode tips for å forebygge stølheten dagen derpå. Disse øvelsene holdes i fem 
dype pust eller lenger om en ønsker. Lykke til!

Yoga etter turen

Rygg- og nakkestrekker

En deilig øvelse for å slippe spenninger langs 
ryggsøylen etter en lang tur med eller uten 

sekk. Ha en liten bøy i knærne slik at du lettere 
kan henge over med overkropp uten at bakside 

lår begrenser deg.
Heng enten med armer rett ned eller hold tak 
i motsatt albue. Pass på at du slipper hodet slik 

at nakke også får en god strekk.

Forside lår- og hoftestrekk

Her kan du få en god og dyp strekk både i hofte 
og i forsidelår.
Forleng ryggen, slipp lår i bakre bein ned mot 
underlaget. Samtidig trekker du halebeinet 
frem og skyver hofte fremover. 
Støtt hender på det fremre kne eller mot 
underlaget på innside av fremre fot.

Rotasjon i rygg

Dette er en god øvelse for å strekke muskulatur 
langs ryggsøylen.
Føtter og knær settes inntil hverandre så godt 
det lar seg gjøre. Rett deg opp i ryggsøylen, sett 
en hånd bak ryggen og den andre holder lett 
rundt knærne.
Rotasjon skjer fra navlehøyde, dvs. at hofter 
holdes helt i ro når du roterer.

Sete

Strekker primært i rompe. Når du har lagt deg 
ned krysser du det ene benet over det andre 
slik at ankel ligger på låret. løft opp foten fra 
underlaget og ta tak rundt bakside lår. Skyv 
gjerne kneet på det benet som ankel hviler mot 
lår, fra deg.

Bryst, nakke og skulder

Her strekker vi forside bryst. Fold hender 
bak ryggen. Slipp skuldrene ned og trekk 

skulderbladene mot hverandre.
Om skuldrene trekkes fremover når du folder 

hender, hekt heller tomler eller sett hender i 
hoftene og trekk albuene inn mot hverandre 

bak ryggen.

Bakside lår og legg

Her strekker vi primært bakside lår og legger. 
Prøv å strekk ut overkropp så godt som mulig 
til en jevn skrå linje, skyv bryst mot lår og skyv 

annenhver hel ned mot underlaget.

TIPSET!
Foto: Kai Bakke
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> DNT Drammen og Omegn
 Nedre Storgate 10, inngang Schwenckegata
 Tel.: 32 25 51 40
 Man-fre kl. 10-17, Tors 10-18, Lør 10-15
 www.dntdrammen.no

UTSALGSSTED

TURSENTERET
DNT DRAMMEN OG OMEGN hjelper deg ut av jungelen av lite funksjonelt utstyr, og har gjort valget betydelig enklere for deg. Vi 
knytter salg og råd om utstyr til formidling av turopplevelser. Tålmodig tester vi utstyr og kan med erfaring utvikle og forhandle produk-
ter som gir deg trygghet og komfort i fjellet. Ved å handle hos de mange medlemsforeninger rundt om i landet støtter du virksomheten 
direkte. Velkommen til en hyggelig utstyrsprat. Se www.dnt-turutstyr.no

KOM INNOM TURSENTERET OG 
SE VÅRT STORE UTVALG AV KART, 

TURBEKLEDNING, SEKKER, FJELLSKO 
OG ANNET UTSTYR DU KAN FÅ BRUK 

FOR PÅ TUR. 

DNT Drammen og Omegn



Nytt fra Hol Turlag 
Tekst: Veronica Sandberg og Line Ramsvik

Barnas Turlag Geilo og Hol Turlag har 
jammen hatt en fin vinter og vår, og nå 
står sommeren og høsten for tur med nye 
opplevelser i fjell og frisk luft!

Barnas Turlag Geilo hadde en super dag i januar i sa-
marbeid med Geilo Røde kors. Vi fikk en kjempefin in-
troduksjon i førstehjelp, og lærte oss å legge bandasje 
på hverandre. I løpet av dagen kom både ambulansen 
og luftambulansen på besøk. Det var veldig stas, og vi 
setter stor pris på at de tok seg tid til dette i en hektisk 
arbeidshverdag! 

Kom-deg-ut dagen i februar arrangerte vi på Geilojor-
det, der barn og voksne blant annet fikk prøvd seg på 
truger. 

I midten av mars var Barnas Turlag på hyttetur til 
DNTs ubetjente hytte Dusehesten. I løpet av den rela-
tivt korte turen opp til hytten fikk vi oppleve veldig 

varierende forhold; ved parkeringen var det helt bart 
på bakken, og da vi kom opp til hytten var det nesten 
en meter snø, med masse mulighet for lek og aking. 
Barna storkoste seg med grilling på bålpanne, innekos 
med lek og spill og en god natts søvn etter masse frisk 
luft! 

Aktuelt
I juni har vi kajakkurs og offisiell åpning av kanohuset 
vårt ved Ustedalsfjorden. Små og store er velkommen 
til å prøve kanoene, bålkos og hygge lørdag 10. juni. I 
tillegg skal Barnas Turlag på fisketur til Budalen i juni, 
og senere i sommer håper vi på strålende vær når vi 
skal ha aktivitetsdag på Geilojordet, telttur ved Usted-
alsfjorden og høyfjellstur for voksne under årets Nas-
jonalparkdager 29. juli-6.august. 

Etter skolestart går vi ut på vår årlige topptur med 
Barnas turlag. I år skal vi gå opp til Brynuten, en 
superfin tur med fantastisk utsikt! Vi gjør Kom-
deg-ut-dagen i september til Kom-deg-ut-hel-
gen, med motbakkeløpet og turmarsjen «Skarvet 
Opp» lørdag 2. september og utedag og tur på  
Ustaoset søndag 3. september. Vi gleder oss til en fin 
sommer og høst!

Foto: Emil Holba

Ut på tur Røyken og Hurum

26. april 2017 ble en ny Ut på tur-gruppe 
etablert i Røyken og Hurum. 

En turglad og friluftsinteressert gjeng har gjennomført 
DNTs turlederkurs. De har tatt på seg ansvaret for å 
gi folk på Hurumhalvøya et nytt turtilbud. Hver uke 
går det nå turer på Kyststien, i området rundt Stik-
kvannshytta og i Kjekstadmarka. Det er nok av flotte 
turområder og stier å velge i.

Denne typen turer er en stor suksess i flere kommuner 
i distriktet. Ut på tur-gruppene har ukentlige turer 
hele året (oftest med unntak av skolens ferier). Man 
går alltid på beina, sommer som vinter. Oppmøtested 
og –tid er fast hver uke, og turlederne legger opp til 
fine turer i nærområdet, gjerne på steder der de er ek-
stra godt kjent.

Ut på tur Røyken og Hurum har turer hver onsdag 
kl. 10. Turene går annenhver uke i Røyken (i partalls- 
uker) og annenhver uke i Hurum (i oddetallsuker).  
For turene i Røyken er det fast oppmøte ved Røyken-
badet, eller ved startstedet for turen kl. 10.15. For 
turene i Hurum er oppmøtested ved Semsporten  
(p-plass på RV 289 mellom Sætre og Klokkarstua). 
Man kan også møte opp ved startstedet for turen kl. 
10.15, som alltid er oppgitt hvis det ikke er det samme 

som det faste oppmøtestedet.
Turene er på alt fra 5 til 12-14 km, og har forskjellig 
vanskelighetsgrad. Innimellom legges det opp til mer 
krevende turer som varer mesteparten av dagen, mens 
de fleste turene er på 3-4 timer i moderat tempo. 

Turer fram til sommeren:
7. JUNI:
Kyststien syd på Hurum. Østnestangen, Sandbukta og 
Ertsvika og tilbake samme vei. Lunsj i Ertsvika.
Startsted: Semsporten kl.10, eller Båthavna på Sagene 
i Tofte kl. 10.20.
14. JUNI:
Herstadhei fra Katrineåsen.
Middels tur på 9 km.
Turledere: Knut Helstrup og Campbell Day. 
Startsted: Røykenbadet kl.10, eller Katrineåsen ved 
ungdomskolen kl. 10.15.
21. JUNI:
Vi tar båt over til Håøya. Tur rundt på Nordre Håøya. 
Lunsjbesøk hos Håøya Naturverksted. Totalt Ca 6 km. 
Husk å ta med penger til kafebesøk.
Turleder: Odd Lund.
Startsted: Sætre Båtforening, Sætre, kl. 10 om det pas-
ser med båtavgang.

Turene starter opp igjen i slutten av august. 

Tekst og foto: Vibeke Clausen

Foto: Vibeke Clausen
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De røde Tene er et trygt og kjært syn for 
oss som er glad i å ferdes i fjellet. Man 
hva om du overså en T og kom deg litt ut 
av sporet? Og hva om den siste appen du 
lastet ned ikke helt funket som du hadde 
tenkt? Når nettet er nede, batteriet tomt 
eller telefonen faller i bekken, da er det 
trygt å vite at man har med den gode 
gamle pålitelige duoen – kart og kom-
pass.

For det er ikke til å komme forbi; telefonen kan være 
en upålitelig turvenn, og å stole på hjelpemidler som 
er avhengig av nett eller strøm når man er på tur i fjel-
let kan være risikofylt.
Men hånda på hjertet: hvor god er du egentlig på kart 
og kompass? Lener du deg på teknologien og kjenner 
du blir svett i luggen om batteriet begynner å lyse rødt? 
I Drammensområdet finnes det en gjeng som fant ut at 
det ikke er godt nok. Hver mandag møtes de og legger 
ut på tur med kart og kompass.

Da Ellen Hannevold-Totton var ferdig utdannet 
turleder i DNT, ønsket hun å starte opp en turgruppe 
som bidro til at turglade kunne føle seg trygge på tur, 
også når de går alene. Dermed etablerte hun en fast 
mandagstur hvor hun lærer turdeltakere å orientere 
seg frem med kart og kompass. Sammen med sine 
«medturledere», Elisabeth Fernandez og Anna-Stine 
Johnsen, legger hun ut på tur hver mandag kl 18.00, og 
de har ikke tenkt å gi seg før langt utpå høsten.

Målet er å mestre navigering med kart og kompass, 
men det hele legges opp som en sosial og hyggelig tur. 
De forteller entusiastisk om hvordan man må følge 
med når man navigerer, man blir mer våken og lærer 
seg å lese naturen. De oppsummerer det med at man 
rett og slett opplever naturen sterkere.
Når tryggheten kommer, blir kart og kompass plattfor-
men, og all teknologi blir kun et supplement.

Har du lyst til å prøve deg utenfor stien? Lyst til å vite 
at du finner frem så lenge du har med kart og kom-
pass? Da kan orienteringsgruppa være et bra sted å 
starte. Hyggelig selskap med nyttig læring, bedre kan 
mandagene vanskelig brukes!

Ta kontakt med kontoret for oppmøteinformasjon,  
eller søk på «Turorientering» på nettsiden vår.

«O-gruppa» i Turistforeningen

Av: Anita Sørensen

"HAR DU STOLT PÅ TEKNOLOGIEN OG 
PLUTSELIG OPPLEVD Å STÅ DER UTEN 
TILGANG PÅ KART?"  

“HURRA! VI FANT GOLIATEN!” 
Foto: DNTD

Orientering i praksis!
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DNT SjekkUT er appen for 
digital innsjekking av turposter i 
nærområdet.

DNT har i dag over 800 turposter, disse 
og flere til ønsker vi blir digitalisert. 
Hovedmålet er å synliggjøre alle 
turperlene som finnes over hele landet. 
Felles for dem alle er at dette er DNTs 
medlemsforeninger sine anbefalte turmål.

Appen er tilgjengelig for nedlasting i 
Appstore og Google Play. 

Benytt muligheten og sjekk ut ditt  
nærområde.
Om du er på ferie i Norge, så vil turposter 
i nærheten av der du er komme opp som 
forslag til tur i appen din.
Hvor mange bålplasser vil du besøke, 
har du sjekket inn på TOPP7-og TOPP 
3-toppene, eller hvor mange ganger 
i løpet av 2017 har du sjekket inn på 
Knabben?

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med 
vårt Tursenter, tlf. 32 25 51 40

FLERKULTURELLE
Vi trenger flere turvenner!

Test ut   DNT SjekkUT

Hver uke har vi turer for kvinner. Det er 
mange med flerkulturell bakgrunn som 
møter opp, men nesten ingen etnisk nor-
ske. For at turene skal føre til inkludering 
og møte mellom innvandrere og etnisk 
norske, skulle vi gjerne hatt med flere et-
nisk norske.

Derfor har vi en oppfordring til dere kvinner – 
i alle aldre – som har mulighet på dagtid: 
Bli med oss på turer i Strømsåsen på torsdager, eller 
langs elva eller i Bragernesåsen på mandager! Vi kan 
love at du ikke vil angre. Her får du delt dine turerfar-
inger og turkunnskap, du blir kjent med nye men-
nesker og kanskje nye stier, og du kommer til å lære 
mye om andre kulturer og om hvordan det er å være 
innvandrer i Norge. Og ikke minst – du får mye moro 
og god mosjon!

   På Spiraltoppen! Foto: Marius Dalseg Sætre

  Torsdagstur til Strømsåsen.   
Foto: Havva Cukurcaya

For mer informasjon om turene, ta kontakt med Havva Cukurkaya på DNTD-kontoret
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Flere brukerinteresser ser store mu-
ligheter i markaområdet mellom Sand-
ebukta, E18 og Drammensfjorden. For 
å forvalte området på en god, langsiktig 
måte som ivaretar alles interesse, har Gli-
trevannverket tatt initiativ ovenfor kom-
munene til å se området som en helhet, og 
planlegge deretter. 

Røysjømarka? 
Over tok jeg meg den frihet å kalle området Røysjø-
marka, og med det menes hele det flotte lille marka-
område mellom Sandebukta, E18 og Drammensf-
jorden. Tre kommuner grenser inn i marka; Sande, 
Drammen og Svelvik. Avhengig av hvor du kommer 
fra, brukes navnene Røysjømarka, Østskauen og Svel-
vikmarka på hver sin lille del. En sidekommentar: Et 
navn som betegner hele marka, jamfør Finnemarka, 
vil det gjøre en helhetlig planprosess enklere. 

Brukerinteresser  
Alle de 3 kommunene har utbyggingsarealer inn mot 
marka, og alle prospektene fremhever nærhet til det 

fine rekreasjonsområdet. Det er 2 venneforeninger 
som for tiden planlegger oppgradering/tilrettelegging 
av turveier i marka, og Turistforeningen ser på mu-
ligheten for en hytte her. Grunneierne har ansvar for 
en bærekraftig bruk av skogen, og en god vilt- og fiske-
forvaltning. Samtidig er det 2 store drikkevannskilder, 
Røysjø og Blindevann, og flere små kilder i denne mar-
ka som alle krever at man viser spesielt hensyn. 

Historikk – vannverket 
Våre forgjengere var svært forutseende, og sikret 
god beskyttelse av Røysjø som drikkevannskilde for 
vår generasjon og de neste. Det ble brukt betydelige 
økonomiske ressurser på å kjøpe ut 25 hytter og 2 
serveringsteder (Furuheim og Røysjøplassen) som lå 
i vanntilsigsområdet*. Det ble også vedtatt strenge 
klausuleringsbestemmelser. Restriksjoner for all-
mennheten fastsatt av Mattilsynet sier blant annet 
at all bading, all bruk av kano og annen båttype og 
all leirslagning er forbud i Røysjø og i alle vannene i 
vanntilsigsområdet, unntatt er Veslevann. 

Vannfaglige fakta 
Glitrevannverket er stolt produsent av vann til 145 
000 innbyggere i Drammen, Lier, Nedre Eiker, 
Røyken, Frogn og deler av Sande. Ca 22 000 får 
vannet sitt fra Røysjø. De resterende får stort sett 
fra Glitre. Sammen med kommunene skal vi levere 
det beste vannet døgnet rundt. God langsiktig for-
valtning har sørget for at vi kan tilby innbyggerne 
et tilnærmet naturprodukt der vannet bare har gått 
igjennom en enkel, billig og miljøvennlig vannbe-
handling. 

Rent vann er vår viktigste ressurs. Det er den beste 
tørstedrikk, den sunneste helsedrikk og er helt 
grunnleggende for et godt liv. Vårt mål er at økt bruk 
av friluftsområdene ikke skal gi økt risiko for foru-
rensing av vannkildene, og dermed dårligere kvalitet 
på drikkevannet. 

Overordnet plan  
Glitrevannverket ønsker å være med å finne gode 
alternative, hensiktsmessige løsninger som sikrer 
gode muligheter for rekreasjon og trening, samtidig 
som drikkevann og naturkvaliteter ivaretas. Dette 
må skje i dialog med kommunene, grunneierne og 
brukere av marka i en demokratisk planprosess. Gli-
trevannverket har derfor tatt initiativ ovenfor kom-
munene for å diskutere hvordan en slik prosess best 

gjennomføres.  

*Vanntilsigsområde (Nedbørfelt): All nedbør som fall-
er i et vanntilsigsområde vil ende opp i vannkilden, og 
kan potensielt dra med seg forurensning. 

Røysjø vannbehandlingsanlegg
Vannet tas inn på 40 meters dyp. På vannbehandling-
sanlegget blir vannet silt, desinfisert ved tilsetting 
av en liten mengde klor og fra juli 2017 også bestrålt 
med UV-belysning. Til slutt presses vannet gjennom 
et marmorfilter for å øke pH så vannet ikke tærer på 
rørledningene 
(pH 7,8).  

Mer informas-
jon finner du 
på glitre.no, og 
følg oss gjerne 
på Facebook. 

Søndre Øksnevann

Svartevannet

Urdervannet

Veslevannet

Øksnevanna
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Nedbørfelt drikkevann
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Vern av vannkilden – tilrettelegging i 
Røysjømarka? Ja takk - begge deler.

Av Ragnhild Leirset, Glitrevannverket

Foto: Kjetil Borgevad
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Som vanlig arrangerer vi årets 
nasjonale turdag den første 
søndagen i september, i år 3. 
september. Det blir aktiviteter i 
flere av våre lokale Barnas Tur-
lag. 

I Sande inviterer vi til aktivitetsdag på 
Kaldmosetra, i Drammen blir det som 
vanlig et arrangement på Blektjern, 
i Røyken & Hurum skal de delta med  
aktivitet på Røykenmila, på Geilo blir 
det tur til Ustaoset, Eiker går sam-
men med Nedre Eiker kommune om 
aktivitetsdag på Årbogen og i Lier blir 
det utedag på Eiksetra turisthytte. Det 

blir leking i balanseløyper, klatreak-
tiviteter, hesteridning, natursti, kano-
padling, griller fyres opp, kiosk med 
innbydende mat og kanskje avsluttes 
det med hyggelig musikalsk innslag på 
noen av stedene. 
I forkant av arrangementet i Sande, i 
Drammen og på Eiksetra blir det #nat-
tinaturen. Her inviterer vi alle til å bli 
med på felles overnatting utendørs fra 
lørdag til søndag. Det blir hygge rundt 
bålet med lett servering! Følg med på 
nettsiden vår og Facebook, for mer in-
formasjon.
Vi håper mange finner veien til et 
av arrangementene denne dagen. 
Velkommen! 

27. august kan du være med Barnas Turlag 
opp Drammens egne canyon; Kjøsterudjuvet 
på Åssiden.

Turen følger bekken, som renner nede i selve juvet, 
opp til Gamledammen.
Det er trolsk å gå langs bekken som du må krysse frem 
og tilbake. Ved siden av deg er det høye fjellvegger, og 
til tider bratte fjellkneiker som du må klatre opp.
Litt utfordrende, veldig spennende og så morsomt når 
man når toppen!

Vi tar god pause oppe ved Gamledammen, kanskje får 
du årets siste bad?

Man må regne med litt vannsprut fra bekken, så ta 
gjerne på deg noe vanntett. Husk også å ta med tørt 
skift, vanntett fottøy, mat og drikke. 

Turen passer for barn fra 5 år, da det er litt krevende 
å gå.

Dette er et ferietilbud i nærmiljøet 
for alle barn mellom 10 og 13 år 
hvor vi ønsker å gi deltakerne lyst-
betonte og gode opplevelser i fri-
luftsliv. 
Leiren går over 3 dager med 
hovedsakelig dagsopphold, men 
med en valgfri overnatting. 
Deltakerne får padle kano, klatre/
rappellere, orientere, lære kam-
eratredning på vann, ha miniek-
spedisjon i skogen, spikke, tenne 
bål og lage god mat utendørs. Og 
selvfølgelig er det mye lek, moro 
og sosialt samvær med gamle og 
nye venner!
Vi samarbeider med Lier kom-
mune og Oslofjorden Friluftsråd. 
For mer informasjon og påmeld-
ing, følg med på hjemmesiden el-
ler Facebooksiden vår.

FRILUFTSSKOLE I HØSTFERIEN

SØNDAGSTUR OPP KJØSTERUDJUVET I AUGUST

Bli med på tur med Barnas Turlag!

KOM-DEG-UT-DAGEN OG #NATTINATUREN

Foto: Havva Cukurcaya

Foto: Marius Dalseg Sætre
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DNT ung Drammen
DNTung Drammen ønsker å 
skape minnerike naturopplevelser 
for unge mellom 13 og 30 år i 
Drammensregionen. Vi arbeider for å 
synliggjøre de gode naturopplevelsene 
nærområdet og Drammensmarka byr 
på, samtidig som vi søker annerledes 
opplevelser på vidde og fjell. Videre 
ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen 
om et trygt og miljøbevisst friluftsliv 
gjennom våre aktiviteter og kurs.

Fart og  
spenning på 
BASECAMP
26.-30.juni 
reiser vi til Hemsedal for å oppleve 
friluftslivet med fart og spenning. 
Her får du innføring i klatring og 
rappellering, overlevelse, matlaging 
på primus, ridning, stisykling og 
topptur.  Deltakerne på Bascamp 
bor i lavo, og leieren er beliggende 
i området rundt Skogshorn.

Alder for deltagelse:13-16 år.

Lyst til å våkne opp 
til denne utsikten? 

Fredag 16. august 
vender vi nesa mot Rjukan og Gaustatoppen.

Vi parkerer bilene, og rusler opp til toppen. 
Turen opp tar cirka to timer. Når vi kommer 

til toppen , spiser vi medbragt middag 
og har sosiale aktiviteter. Lørdag våkner 

vi opp sammen med sola og får med oss 
soloppgangen. Etter en god frokost rusler vi 

ned igjen til bilene. Skal det mot formodning 
bli dårlig vær, har vi med telt.

Bli med på høsttur 
til Norefjell!
Helga 22.-24. september 
reiser vi til fjells, hvor et terreng i herlige høstfarger og 
frisk høstluft venter. Vi reiser fra Drammen til Haglebu 
fredag ettermiddag. Herfra går vi inn til Toveseter 
turisthytte hvor vi lager middag og har en hyggelig 
kveld sammen. Lørdag går turen videre til Høgevarde 
turisthytte  hvor vi overnatter til søndag. Turen avsluttes 
på Norefjell Spa og Resort, hvor vi koser oss med bading 
og badstue.

Vi gleder oss til å se deg på tur!
Alle turene er med Turledere utdannet gjennom DNTs 
turlederutdanning.

Utsyr:
Usikker på om du har rett utstyr eller mangler du utstyr? 
Ta kontakt med oss på ung@dntdrammen.no  så finner 
vi en løsning!

Følg oss på Instagram: dntungdrammen
Følg oss på Facebook: DNT ung Drammen
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Onsdagsturer 
En onsdag i måneden året rundt arrangerer Fjellsport-
gruppa onsdagskveldstur. Tidspunktet er den onsda-
gen i måneden som faller nærmest fullmåne. 
Etter gammel overtro var det som regel fint vær rundt 
fullmåne. Vi er ikke overtroiske, men synes det er ek-
stra fint å være på tur når det er mulighet for at en stor 
rund måne kaster litt lys! 

Onsdagsturene går i «nærområdet» til Drammen, og 
starter fra oppmøtested kl. 18.00. Turene arrangeres 
av turkoordinatorer som har lyst å dele «sin tur» med 
andre. Det er ingen påmelding, men noen ganger er 
det greit å si i fra at du kommer. 
Vår, sommer og høst går vi til fots. I vintersesongen, 
når det er forhold til det, bruker vi løypenettet til ski-
turer. 

Oppskriften er som regel den samme: Vi går til det ste-
det som er målet for turen. Der tar vi en rast med litt 

hyggelig småprat. Kanskje går praten om turer noen 
har vært på, eller har planer om om ikke så lenge? I 
bålsesongen tenner vi et lite bål som vi varmer oss på, 
og de som ønsker kan varme en godbit til seg selv. Har 
du bittelitt til overs, er sikkert ikke de andre vonde å 
be om du ønsker å dele. Etter rasten returnerer vi til 
utgangspunktet. Som regel legges returruten litt an-
nerledes, så turen blir en runde. Varighet på onsdag-
sturene er 3-4 timer, og er ikke mer krevende enn at 
tempoet så vidt er litt høyere enn det som for de fleste 
er en søndagstur. 

Onsdagsturene annonseres en uke i forveien på Fa-
cebook-gruppa til DNT Fjellsport Drammen. Da leg-
ges det ut detaljer om turen, beskrivelse av hvordan 
du finner veien dit og hvem du kan spørre om det er 
noe du lurer på. For å bli medlem av Fjellsportgruppas 
Facebook-gruppe, er det bare å sende en forespørsel.  
Så håper vi at vi ser deg på en onsdagstur, eller en av 
de andre kommende turene som arrangeres av DNT 
Fjellsport Drammen.

25.-27. august: 
Fra lavvo til fjellet - Helvetet i 
Skarvheimen
Turen er ikke så dramatisk som 
det høres ut - Helvetet er en fjell-
topp 1574 moh et stykke nord for 
Iungdalsvatnet. Fredag samkjører 
vi til Toviken i Ål, noen kilometer 
fra Iungsdalshytta. Vi pakker sek-
ker med telt og mat for helgen og 
følger kjerreveien til Molgevatnet. 
Etter ca. 4 km slås leir med lavvo 
til felles bruk ved behov. Lørdag er 
turmålet å komme opp på fjellet 
Helvetet nordvest for Molgevatnet 
og nyte Skarveheimens mektige 
natur. Søndag planlegger vi ruten 
etter vær og ønsker. Nærhet til 
Molgevann gjør at fiske er mulig.

2.-3. september: 
Sykkeltur lang Peer Gynt-
vegen mellom Skrei, Gålå og 
Fefor og Espedalen ned mot 
Gausdal.
Vi sykler i 750-1050 meters høyde 
med flott utsikt både mot Ron-
dane og Jotunheimen. Peer Gynt-
vegen er en privateid turistvei som 
går mellom Svingvoll i Gausdal 
til Ruten i Espedalen. Langs Peer 
Gynt-vegen er terrenget lett småku-
pert, og har lite eller ingen trafikk. 
Vi sykler i seterlandskap og forbi 
en masse små vann. Gjennom Gålå 
er vi på asfaltdekke og møter på litt 
trafikk før vi kommer til Harpefoss 
og veiene blir stille igjen. 

7.-8. oktober: 
Fottur i Sonndalsfjella  
i Telemark
To-dagers rundtur i sjarmerende 
ville småfjell (7-8OOmoh). Ter-
renget varierer fra sumpete myrer 
til knudrete småtopper, over flate 
sva og gjennom trolsk gammelskog. 
Start fra p-plassen ved Ravalsjøen, 
vi krysser Haugmyrene og går inn 
i Sonndalsfjella ved Skulsbu. Så 
følges røde- og blåmerkete løyper 
gjennom barskogreservatet med 
en avstikker opp på Skårrafjell, 814 
moh (kommunetopp i Skien) før 
koselig middag og overnatting på 
Telemark turistforenings ubetjente 
hytte Sommerseter. Søndag går vi 
på kart og kompass i ulendt terreng 
gjennom den ville Sonndalen, over 
Svintingen og ned i Finnvolldalen 
tilbake til p-plassen.

DNT Fjellsport Drammen Overnattingsturer med Fjellsportgruppa seinsommer/høst:

Telttur i Sharvheimen. Foto: Eivind Haugstad KleivenMånelyst!  Foto: Marius Dalseg Sætre
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Vi får mange spørsmål om hvordan  
kajakken skal pakkes på best mulig måte.
I denne artikkelen beskriver vi hoved-
prinsippene, og deler noen praktiske  
erfaringer. 

Balanse og vekt
Generelt kan man kanskje si at fordelen med en  
kajakk er at du slipper å bære tunge bører på ryggen.  
Et pakkevolum i skottene på en turkajakk på 160 liter 
eller mer er ikke uvanlig. Men, her som ellers, god 
plass har en tendens til å bli brukt opp, og vel så det.

For at kajakken skal gå godt i sjøen, er den konstruert 
slik at den er litt tyngre foran enn bak. Det er viktig å 
opprettholde denne balansen når du pakker. Legg alltid 

tyngre gjenstander inn mot veggene på sittebrønnen 
foran og bak. De tyngste gjenstandene skal ligge i bun-
nen av kajakken. Oppå disse, og ut mot sidene, legger 
du de medium tunge gjenstandene. I midten på top-
pen og ut i baug og akter legges det utstyret som er lett.

Bruk vanntette poser
Pakk i vanntette pakkposer i forskjellige størrelser, 
gjerne fra 5 til 25 liter. Det er lettere å utnytte plassen 
godt når du har flere pakkposer. Mindre og medium 
store pakkposer kan plasseres ved siden av og oppå 
hverandre. Sats på pakkposer av god kvalitet, som er 
lette å komprimere og lukke. Søppelsekker og vanlige 
plastposer egner seg ikke til det som skal holdes tørt. 
Det er også et godt råd å sjekke at det ikke er skarpe 
kanter eller skruer som stikker ut i skottene og kan 
«skjære» hull i pakkposene.

Gyldenløve Kajakk Klubb Gyldenløve Kajakk Klubb

Pakk kajakken riktig før turen
Tekst og foto : Jens Petter Ørjansen

Noen praktiske pakketips
Lukene på skottene kan være av forskjellige form og 
størrelse. Som oftest er den bakre luken oval, og har 
størst diameter. Her lønner det seg derfor å legge de 
tingene som krever mest plass. Den fremre luken har 
gjerne mindre diameter, og kan være oval eller rund. 
Mange kajakker har en dagluke på høyre side bak sit-
tebrønnen. Her legger du det du vil ha rask tilgang til 
på turen, f.eks. førstehjelpssaker, vann, sjokolade, mat, 
lue og votter. Det er også blitt vanlige at kajakkene har 
et lite «skott» rett foran sittebrønnen til oppbevaring 
av mobiltelefonen og bilnøkler. Legg dem i vanntette 
poser.

I baug og akter vil du ofte legge de minste pakkposene. 
Husk å feste en snor i håndtaket på dem før du skyver 
dem på plass. Da får du lett tak i dem ved behov. Uten 
snor vil du fort oppdage at du ikke var så langarmet 
som du trodde.

Legg utstyr som naturlig hører sammen i samme eller 

tilstøtende pakkposer og i samme skott. Ingenting er 
så irriterende som å måtte pakke opp og ned hele kaj-
akken fordi tingene ikke ligger der de skal. Mat, koke-
apparat, gass og fyrstikker på forskjellige steder er en 
klassiker. Til transport til og fra kajakken når du slår 
leir, er de store plast «bæreposene» til IKEA veldige 
hendige.

Baugen på kajakken treffer land først, og ligger ofte 
på tørt land. Det er lurt å legge det du vil ha behov for 
ved pauser i det fremre skottet, f.eks. mat, termos og 
varme klær.

Pakk det du skal ha med deg på turen i skottene, og 
hold dekket ryddig og rent. På dekket skal du primært 
ha sikkerhetsutstyret ditt: kartmappe, årepute, pumpe 
og ekstra åre.

Erfarne padlere prøvepakker gjerne kajakken før turen 
starter. Det er et veldig godt råd.
God tur på vannet!

Skott bak Sittebrønn Skott
foran
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12.-13. AUGUST: KUNST OG NATUR PÅ 
KOBOLTKOIA OG BLAAFARVEVERKET.
Her får du muligheten til å prøve deg på akvarellmal-
ing med Inger Ramberg, som holder et lite kurs lørdag 
ettermiddag, kombinert med fine turer i et vakkert 
landskap.
Overnatting på hyggelige Koboltkoia, der også kurset 
holdes. Middag og sosialt samvær om kvelden. 
Etter frokost søndag går vi de 12 kilometerne fra  
Koboltkoia til Blaafarveværket. Der ser vi på årets  
utstilling “ Drømmen om en hage”. Trolig blir vi inspir-
ert til å male mer når vi kommer hjem.  

Turledere: Inger Ramberg og Per Håkon Tokheim.

16. – 20. AUGUST: 
AURLANDSDALEN – EN AV NORGES 
VAKRESTE DALER
Det er utrolig at en slik trang og vill dal kan inneholde 
så mye vann, planter, jettegryter, støler, broer, vakker 
utsikt og spektakulære tråkk! Her blir man aldri lei av 
å gå. 
Turen starter på Geiterygghytta, 1200 m.o.h., og går 
via Stemmerdalen, Østerbø og ned Aurlandsdalen til 
Flåm. Reise med storslåtte Flåmsbanen setter punkt-
um for en spektakulær tur. 
Turen graderes til middels krevende pga. noen broer 
og bratte hyller å forsere, men vi går i moderat tempo 
som de aller fleste klarer. Det er også så mye vakker 
natur vi bruker tid på å beundre og nyte. 

Turledere: Ellen Hannevold-Totton og 
Anna Stine Johnsen.

FLERDAGERSTURER 
SOMMER OG HØST 2017

8. – 10. SEPTEMBER: 3 DAGERS HØSTTUR 
I SKARVHEIMEN
Trives du i kupert terreng? I Skarvheimen møtes Øst- 
og Vestlandet i et mektig favntak. Kontrastene er store 
fra grønne, frodige lunger til herlige flyer mot en fan-
tastisk utsikt til Hallingskarvet, til et mer kupert ter-
reng mellom Geiterygghytta og Finse. 
Denne helgen starter med en frisk tur fra Finse mot 
Klemsbu og Sankt Pål til Geiterygghytta, hvor vi over-
natter to netter. Lørdag lader vi batteriene med en 
god frokost før vi starter en tur i nærområde tilpas-
set vær, vind og ønsker. Med Geiteryggshytta som ut-
gangspunkt kan vi velge og vrake i turmål «på øverste 
hylle».

Etter frokost søndag starter vi på turen tilbake til 
Finse. Vi går tilbake langs Geitryggvatnet, så i jevn 
stigning ca. 400 høydemeter opp fjellsida øst for 
Omnsvatnet og delvis på snøfonner opp på fjellplatået. 
Om været tillater det, kan vi ta en kort avstikker til 
toppen Sankt Pål (1695 moh) med vid utsikt mot Hur-
rungane i nord, Hardangerjøkulen i sør og Gaustatop-
pen i sørøst. Forbi Klemsbu og i noe steinete terreng 
videre ned til Finse (1222 moh.)

Turledere: Kjersti Stenseth og Helene Dahlmann

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Foto: Anja Lena Nordahl

Foto: Per Roger LauritzenFoto: Anne Wollertsen

Foto: Anne Wollertsen
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9485 Bukse Pinewood 
Himalaya Herre

9385 Bukse Pinewood 
Himalaya Dame

KVALITETSKLÆR GIR BEDRE NATUROPPLEVELSER!
Norge er et fantastisk land for tur- og friluftsliv! En av 
forutsetningene for en vellykket tur er solide kvalitetsklær. 
Klærne skal være luftige på varme dager, samt beskyttende for 
regn og ruskevær.

Pinewood har en bred kolleksjon av både tur-, fritids- og 
jaktklær. Fra innerst til ytterst og til all slags vær! Og sist, 
men ikke minst – TIL MEGET GUNSTIGE PRISER! 
God tur!

Klikk deg inn på www.pinewood.no for å se vårt store 
utvalg! Her finner du også din nærmeste forhandler! 

Ta gjerne også kontakt på post@pinewood.no

9985 Bukse Pinewood 
Lappland Barn

Annonse_Pinewood_170x245.indd   1 02.05.16   14:53

22. – 24. SEPTEMBER. TREKANTEN PÅ 
NOREFJELL, INKL. NYE HØGEVARDE-
HYTTA
Fottur i høstfjellet med overnatting på nye, spek-
takulære Høgevardehytta og gamle, sjarmerende 
Toveseter. Vi kjører i privatbiler fra Drammen  
fredag ettermiddag til Tempelseter, og går derfra et 
par timer opp til Høgevarde der vi spiser en real suppe 
før vi overnatter på den flunkende nye hytta. Lørdag 
går over høyfjellet, forhåpentlig i flotte høstfarger til 
Toveseter. Hvis været tillater det, går vi toppturer op-

pom Høgevardetoppen, Ranten og Gråfjell, alle med 
storslagen utsikt. Søndag er det en grei tur tilbake til 
Tempelseter, og retur til Drammen søndag ettermid-
dag. Begge hyttene er ubetjente, så vi tar matlaging, 
rydding og vask i fellesskap. 
Dette er en høyfjellstur der du bør ha fjellstøvler,  
ullundertøy og vindtett turtøy, gjerne gamasjer og 
hodelykt. Turlederne organiserer to middager, mens 
deltakerne tar med tørrmat og drikke til seg selv. 

Turledere: Jon Øvrehus og Pernille Rød Larsen

Foto: Johan Fegri
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det betyr at det kan ta tid før hjelp kan komme fram.

Medlemskap
Turene er åpne for alle. Hvis du ikke er medlem av 
Turistforeningen, er det som regel et pristillegg. Hvis 
du ønsker å tegne medlemskap, kan dette gjøres på 
våre hjemmesider eller i Tursenteret.

Påmelding og betaling
Der det er påmelding, gjøres påmelding på nett eller i 
Tursenteret. På noen av turene er det nettbetaling ved 
påmelding, ellers får du faktura tilsendt i forkant av 
turen.

Tursenteret
De ansatte i DNT Drammen og Omegn har lang 
erfaring fra turer i skog og fjell og hjelper deg gjerne 
med å finne en tur som passer for deg. I Tursenteret 

kan du kjøpe turutstyr, få råd om utstyr og få mer 
informasjon om turene våre.

BRUK AV BILDER
Som deltaker på turer i regi av DNT Drammen og 
Omegn vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i 
løpet av turen. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs 
publikasjoner og egne internettsider. 
Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi 
beskjed til turleder.

Reisegarantifondet
Som arrangør av Pakkereiser er DNT 
Drammen og Omegn medlem av 
Reisegarantifondet.

Fyldigere og oppdatert informasjon om turene finner 
du på www.dntdrammen.no

NY GRADERING AV FELLESTURER
Er du usikker på hvor krevende turene er? De fleste av 
DNTs fellesturer og aktiviteter er merket med både 
hvem turen passer for og hvor krevende den er. Les 
nøye om turen og nivået på forhånd. Da er det lettere å 
velge riktig tur for deg. 

Hvor krevende en tur er bestemmes blant annet av 
antall høydemeter (stigning) og lengde på turen. Selv 
om turen er lett, kan den merkes med rødt dersom den 
er veldig lang.

Merk at de ulike nivåene nedenfor kun er generelle 
graderinger, som ikke nødvendigvis passer for alle 
turer og aktiviteter. En topptur kan for eksempel være 
bare en dagstur, men gradert som krevende. Ta derfor 
kontakt med foreningen(e) som arrangerer turen eller 
aktiviteten for mer utfyllende informasjon.

Graderingen av fellesturene settes kombinert med 
lengde og type terreng.
Graderingen har fire vanskelighetsgrader:

Enkel, for nybegynnere Middels, passer også 
for nybegynnere

Krevende, for erfarne 
fjellfolk

Ekspert, for erfarne 
fjellfolk

•  Krever ingen spesielle 
ferdigheter

•  I hovedsak kortere turer

•  I de tilfeller hvor det er til-
rettelagt for rullestolbruke-
re, barnevogn, merkes 
dette med eget symbol

•  Middels godt trente 
turgåere

•  Grunnleggende fer-
digheter

•  God utholdenhet trengs.

•  Krever godt turutstyr og 
gode fjellsko.

•  Krever god utholdenhet

•  Krever godt turutstyr og 
gode fjellsko

•  Krever kunnskap om kart 
og kompass

En tur som passer for deg
Det skal være gøy å være med på fellestur! Skal du 
og dine turkamerater få maksimalt utbytte av turen, 
er det viktig at du finner en tur som passer for deg og 
den formen du er i. Hvis du er nybegynner, anbefaler 
vi gjerne en kortere tur, merket med én eller to støvler. 

Snakk gjerne med Tursenteret i DNT Drammen og 
Omegn hvis du er i tvil eller trenger mer informasjon.

Klær og utstyr
Gode klær og riktig utstyr kan være avgjørende 
for en vellykket tur, særlig hvis den går over flere 
dager. Klær, støvler og sekk bør være funksjonelle 
og kjennes behagelige å ha på. Med så mange 
forskjellige stofftyper som finnes på markedet i dag, 
er det å investere i fjellklær like mye et spørsmål om 
personlig smak som om hva som er «riktig». Det er 
viktig å legge mye omtanke i pakkingen. Se forslag til 
pakkeliste på våre sider. Fjellstøvler er viktig, og husk 
at de bør være vel inngått før du legger i vei gjennom 
fjellheimen.

Trenger du mer informasjon om klær og utstyr, kan 
du komme innom Tursenteret til DNT Drammen og 
Omegn i Schwenckegata. 

Som DNT-medlem får du 15 % rabatt på alle varene 
– og gode råd med på kjøpet.

Husk kart og kompass
Planleggingskart som viser hyttene, merkede ruter, 
avstander i timer mellom hyttene etc. fås gratis i 
Tursenteret. Under hver enkelt turbeskrivelse på 
UT.no finner du hvilke detaljerte kart du har bruk for. 
Kjøp kartene på forhånd, studer dem nøye og bruk 
dem på turen. Derved lærer du deg stedsnavnene 
og å lese kart, en kunnskap som kan være både 
morsom og nyttig på senere turer. Kartene kan du 
kjøpe i Tursenteret. Vi er best på turkart i Drammen 
og Buskerud!

Turleder
Turene ledes av personer som har solid turerfaring og 
har gjennomført DNTs turlederkurs. Turlederne er 
ikke profesjonelle, de er turledere på dugnadsbasis 
fordi de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med 
andre på sine opplevelser.

Sikkerhet
Skulle det skje uhell/ulykker underveis, har 
turlederne god kjennskap til førstehjelp. Det hjelper 
hvis den enkelte deltaker også er bevisst sitt ansvar 
som deltaker (se generelle vilkår). Selv om de fleste 
turene går langs merkede stier, kan det skje ulykker, 
og da må gjerne hjelp tilkalles fra nærmeste sted 
med telefonforbindelse. Det er fremdeles mange 
steder i Norge som er uten mobiltelefondekning, og 

TURPROGRAM

Aurlandsdalen,
Almen. 
Foto: Anja Lena 
Jordahl
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NÅR Barnas Turlag Røyken & Hurum ALDER

Aug Sykkeltur/overnattingstur til Bjønnåsen Alle

03.09. Kom-deg-ut-dag på Røykenmila Alle

31.10. Refleks-/halloweentur til Tussebo, Sætre Alle

Nov Sopptur Alle

Des Julekveld på Bjerke gård Alle

NÅR Lier Følg oss på Facebook! ALDER

Fra 5 år Kjøsterudjuvet Fra 5 år

Alle #nattinaturen på Eiksetra Alle

Alle Kom-deg-ut-dag på Eiksetra Alle

Fra 5 år Tur til klatrepark Fra 5 år

Alle Tur til Koboltgruvene med overnatting på Koboltkoia Alle

Alle Tur til Fosskollen Alle

Alle Juleavslutning på Eiksetra Alle

NÅR Eiker Følg oss på Facebook! ALDER

20.08. Bade/fisketur til Himsjø Alle

03.09. Kom-deg-ut-dag på Årbogen Alle

24.09. Topptur til Krukekollen Alle

NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

14.08. Overnatting på Blektjern Fra 8 år

27.08. Kjøsterudjuvet Fra 5 år

03.09. Kom-deg-ut-dag på Blektjern Alle

Høsten Innendørs klatrekvelder Fra 7 år

NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

Aug Kanotur på Suluvann Fra 5 år

02.09. #nattinaturen på Lavvannsmyr Alle

03.09. Kom-deg-ut-dag på Kaldomseter Alle

Okt Topptur til Hatterås Alle

Nov Tur til flyvraket i Gutudalen Fra 8 år

Des Juleavslutning på Grytebakke gård Alle

TURPROGRAM

Drammen
Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10 hele året. Opp-
møte hos Turistforeningen i Schwenckegata Dram-
men. Varighet 3-5 timer, inkludert god rast. 
Vi benytter ofte rutebuss til turens startsted.

Eiker
Fotturer på dagtid hver tirsdag hele året. Oppmøte 
kl. 10 på P-plassen mellom Hokksund ungdoms-
skole og stasjonen. Varighet inntil 4 timer inkludert 
god rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre 
Eiker. Samkjøring i private biler til startstedet

Modum & Sigdal
Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager) 
hele året i samarbeid med Modum Frisklivssentral. 
Fast fremmøte kl. 10 på P-plassen på Furumo på 

Geithus. Varighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring 
til startsted/retur og god rast.

Lier
Fotturer hver torsdag kl. 10 hele året. Varighet inntil 
4 timer inkl. rast. Fast oppmøte på Haugestad i  
Lierbyen. Turene arrangeres i samarbeid med Lier 
Frivilligsentral.

Ut på tur Røyken og Hurum
Ut på tur Røyken og Hurum har turer på onsdager 
kl. 10.00. I partallsuker går turene i Røyken, i odde-
tallsuker går turene i Hurum. For turene i Røyken er 
det fast oppmøte ved Røykenbadet kl. 10, eller ved 
startsted for turen kl. 10.15. For turene i Hurum er 
det fast oppmøte ved Semsporten (på RV 289 mel-
lom Sætre og Klokkarstua) kl. 10, eller ved startsted 
for turen kl. 10.15. Varighet 3-4 timer. Innimellom 
er det noen lengre turer som varer hele dagen.

Ut på tur-gruppene

NÅR Barnas Turlag - alle ALDER

13.06. Foreldre og barn-kurs, kajakk, Hagatjern Fra 7 år

03.-06.07. Familieleir på Mårbu Alle

26.06. Aktivitetsdag på Camp Killingen 8-12 år

27.06. Aktivitetsdag på Camp Killingen 8-12 år

28.-30.06. Friluftsskole på Camp Killingen 10-13 år

Uke 33 Sommerleirer på Camp Killingen 10-15 år

03.-06. 07. Friluftsskole i Lier 10-13 år

Uke 33 Familieleir på Mårbu Alle

Uke 40 Sommerleirer på Camp Killingen 10 -15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR ALDER NIVÅ

07.06.
Kyststien syd på Hurum. Østnestangen, Sandbukta og Ertsvika og 
tilbake samme vei. Lunsj i Ertsvika. Startsted for turen: båthavna på 
Sagene i Tofte

Voksen, 
senior

14.06. Herstadhei fra Katrineåsen. Middels tur på 9 km. Startsted for turen: 
Katrineåsen, Røyken.

Voksen, 
senior

21.06. Vi tar båt over til Håøya. Tur rundt på Nordre Håøya. Lunsjbesøk hos 
Håøya Naturverksted. Startsted for turen: Sætre Båtforening, Sætre.

Voksen, 
senior

Første tur etter sommerferien starter rundt skolestart.
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NÅR DNT akTiv NIVÅ

DNT akTiv er for deg mellom 30-50 år som ønsker å være med på turer i «tempo» både for en god 
treningsøkt og opplevelse i naturen.

Turer hver 14. dag kl. 18 i Drammens-området. Også noen helgeturer. Mer informasjon på Facebook-
siden “DNT akTiv”.

NÅR Dagsturer / søndagsturer NIVÅ

12.08. (lørdag) Reinsjødansen. Se informasjon i egen artikkel.

10.09. Skaurock med Dagfinn Kolberg på Tretjernsåsen i Solbergelva

10.09. Dagstur til Høgevarde med buss. Påmelding.

NÅR Turer over flere dager ALDER NIVÅ

Helgetur til Koboltkoia for å male akvarellbilder. Kurs i akvarellmaling 
lørdag. Fottur til Blaafarveverket søndag. 

12.-13.08. Aurlandsdalen - fra fjell til fjord. Geitrygghytta - Østerbø med to overn-
attinger - Flåm. Retur med Flåmsbanen.

Voksne, 
senior

16.-20.08. Høsttur i Skarvheimen. Overnatting to netter på Geiterygghytta. Voksne 
Senior

08.-10.09. Høsttur. Voksne

22.-24.09. Trekanten på Norefjell, inkl. den nye Høgevardehytta Voksne

Påmelding på www.dntdrammen.no 

NÅR 60+ Fjelltur ALDER NIVÅ

22. -25.08. Fjelltur til Høvringen i Rondane med fast opphold på Høvringen høy-
fjellshotell. Fotturer i det vakre høyfjellsområdet. Senior

NÅR 60+ Tematurer ALDER NIVÅ

Mandager

Klatring for pensjonister. I sommer vil klatringen foregå sporadisk 
inne og muligens noe ute. Følg med på DNTDs hjemmeside og på 
Facebook-gruppen «Klatring for pensjonister med DNT Drammen og 
Omegn» for oppdatert informasjon om oppmøte- og klatrested.

Senior

NÅR Overnattingsturer med DNT fjellsport Drammen ALDER NIVÅ

25.-27.08. Fra lavvo til fjellet Helvetet i Skarvheimen Fjellsport

02.-03.09. Sykkeltur lang Peer Gynt-Vegen mellom Skrei, Gålå og Fefor og 
Espedalen ned mot Gausdal Fjellsport

07.-08.10. Fottur i Sonndalsfjella i Telemark Fjellsport

TURPROGRAM

NÅR NIVÅ

05.07. Onsdagstur i traktene ved Årbogen

09.08. Onsdagstur i området ved Portåsen

06.09. Onsdagstur fra MIF-hytta til Leitjern

04.10. Onsdagstur fra Vestfossen til Sirikjerke med hodelykt

01.11. Onsdagstur (sted publiseres senere)

01.11. Onsdagstur fra Undersrud/ Frogner kirke

Én onsdag i måneden arrangerer DNT fjellsport Drammen kveldsturer. Følg med på våre hjemmesider eller  
Fjellsportgruppas Facebook-side: www.facebook/DNTFjellsportDrammen

NÅR Følg oss på Facebook! ALDER NIVÅ

18.-19.08 Våkne til soloppgangen på Gaustatoppen 13-15 år

09.-12.08. Hyttetur til Mårbu 13-16 år

22.-24.09. Haglebu - Toveseter - Høgevarde - Norefjell Spa 18år +

04.-06.10. Hyttetur til Høgevarde 18 år +

NÅR ALDER

22.07. Aktivitetsdag på Geilojordet Alle

30.07. Telttur ved Ustedalsfjorden Alle

27.08. Topptur til Brynuten Fra 5 år

03.09. Kom-deg-ut-dag på Ustaoset Alle

17.09. Tur til Grønnebakken Alle

01.10. Tur til Einsetnuten Fra 5 år

12.11. Lommelykttur Fra 5 år

Des Skileikdag Vestlia Skisenter / Lille høydeparken. Alle

NÅR Barnas Turlag Nore & Uvdal Følg oss på Facebook! ALDER

12.8. Kløv/topptur til Sveinsnuten og Nutenutan Alle

24.9. Sykkeltur Alle

05.11. Klatring og leik i Numedalshallen Alle

17.12. Førjuls aktivitetsdag på Langedrag Alle
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Vinterskitur! Foto: Kjell Huso

NÅR Gyldenløve Kajakklubb ALDER

09.06.-11.06. Hvaler. Homlungen Fyr. Kystledhytte.

05.08-06.08. Kortreist tur til Øksne. Telt.

18.08 - 20.08. Høsttur til Jomfruland. Campinghytter + telt

01.09 - 03.09. Tur til Hvaler og Nordre Søstre. Telt.

15.09 - 17.09. Hvaler og Rekefabrikken. Kystledhytte.

23.09.- 24.09. Høsttur til Fjorda. Telt.

NÅR Kajakkurs ALDER

13.06. Kajakkurs for familier

15.06. Introduksjonskurs

17.06-18.06. Grunnkurs

20.06. Introduksjonskurs

24.06-25.06 Grunnkurs

NÅR Nærturer NIVÅ

07.06. Skapertjern

14.06. Landfalltjern til Goliaten

21.06. Sommeravslutning på Garsjøkoia

NÅR NIVÅ

09.06. Viderekommendekurs kajakk. Sted: Geilo beach. Påmelding: hol@turistforeningen.no

10.06.-11.06. Grunnkurs havkajakk. Sted: Geilo beach. Påmelding: hol@turistforeningen.no

10.06. Offisiell åpning av båthuset. Gratis utlån av kanoer, postløype til vanns, grilling og 
hygge. Alle padlere oppfordres til å ta med egen farkost. Ingen påmelding

29.07.-06.08. Nasjonalparkdagene. En av disse dagene blir det tur til fjells med voksengruppa. Dato 
og mer info kommer.

02.09. Skarvet Opp. Sted: Prestholtseter, ved foten av Hallingskarvet. 
Påmelding: www.geiloil.no 

03.09. Kom deg ut-dagen på Ustaoset. 

03.09. Tur for voksne fra Geilo-Ustaoset

TURPROGRAM

NÅR Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede NIVÅ

Aktivitetskvelder på Eiksetra i Lier og Sæteren gård i Bærum hver 14. dag på onsdager. For program og mer informasjon 
se nettsiden vår og Facebook-siden “Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede”. 

NÅR Turer med flerkulturelle ALDER NIVÅ

Etnisk norske kvinner ønskes hjertelig velkommen av turgruppas flerkulturelle kvinner for kulturutveksling og språktrening. 

Hver mandag
Internasjonal turgruppe for kvinner. Bli med på 1,5 times tur langs elva 
eller opp Bragernesåsen hver mandag. Fast oppmøte foran DNT Dram-
men og omegn kl. 12.30. 

voksen, 
senior

Hver torsdag

Internasjonal turgruppe for kvinner. Bli med på tur i Strømsåsen hver 
torsdag fra Bydelen Fjell (ved snuplassen for busser). Det er buss nr. 3 
som kjører til oppmøtestedet som heter Snuplassen. Turen starter kl. 
10.00, og varer 2-3 timer. Vi er tilbake senest kl. 13.00.Turene blir 
tilpasset deltakernes fysiske form. Alle blir tatt godt vare på av turlederne.
Ta med sitteunderlag, drikke og noe å bite i. OBS! Vi har ikke turer på 
skolenes fridager.

voksen, 
senior

Se www.dntdrammen.no for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Klart det går NIVÅ

15.-17.09. Høgevarde

NÅR 60+ Mandagsturer (går fra april til november) NIVÅ

Fast oppmøte på mandager kl. 10.00 på ESSO bensinstasjon i Hauges gate nedenfor sykehuset i Drammen. Når det er 
helligdag på en mandag, går turen på tirsdag. Disse er uthevet. Vi satser på samkjøring. De som sitter på, betaler sjåføren kr. 
10,- pr. mil. På noen av turene bruker vi rutebuss. I de tilfellene er dette uthevet.

12.06. Fjellskar – Bjørgeseter. Lett, 6-7 km.

19.06. Neperudjordet – Hvalsdammen.

26.06. Tur fra Eiksetra til Goliaten, skiheisen ned. Vi leier buss som henter oss i Hauges gt. kl. 
10 og kjører oss til Eiksetra. Påmelding til Hedvig Oppedal 47601827. Pris kr. 50,-

14.08. Haukåsutsikten. Turen starter på parkeringen ved Haddelandsdammen. Lett tur.

21.08. Undersrud – Storsteinsfjell. Mye stigning, så noe krevende. 9 km.

28.08. Goliaten. Fra demningen på Landfalltjern via 5-minutter’n, Myrsetervollen og Tverken 
til Goliaten. Middels, ca.12 km. NB: bompenger kr. 35.

04.09. Solbergelva – Gladbakk

11.09. Montebello – Presteseter

18.09. Mjøndalskauen til Sagdammen og Nikkerudgruvene. Lett, 8 km.

25.09. Skimten fra demningen ved Landfalltjern, via 5-minutter’n. 11 km, noe kupert, noe 
krevende. NB: bom kr. 35,-
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Lett og miljøvennlig
TURGRILL

BarbIQ turgrill er en genial turkamerat. Den blir raskt klar for bruk og kan fyres opp med ved, 
grillkull, grillbriketter, spritbrenner, gass- eller multifuelbrenner. BarbIQ turgrill er konstruert for 
å settes opp og legges sammen med noen få enkle grep. Den er solid, produsert i rustfritt stål. 
Størrelsen på BarbIQ turgrill sammenlagt er kun 24 x 18 x 3 cm, og den har en vekt på bare 1,1 kg 
som gjør den lett å få plass til i sekken, eller i vesken. BarbIQ turgrill leveres med gnistmatte og 
egen veske. Pris kr. 585,-.

– utviklet i Norge for norske forhold

Besøksadresse
Nedre Storgate 10, inngang fra Schwenckegata
Postadresse
Postboks 305 Bragernes, 3015 Drammen
Tlf: 32 25 51 40
drammen.dnt.no/kontoret@dntdrammen.no

LOGO
DNT Drammen & omegnDNT Drammen og Omegn

NÅR KURS NIVÅ

27.06. Ferskingkurs over tre kvelder 27.06., 29.06. og 05.07. Kl. 17.30-20.30. 
Sted: Blektjernstua.

Jevnlig Kurs i kart og kompass settes opp jevnlig. Følg med på våre hjemmesider 
for informasjon og påmelding

NÅR NIVÅ

25.06.
Tur til Hornsnipa i Aurland med Aurland Turlag. Start frå Nalfarhøgdi på 1305 moh, 
toppen er på 1692 moh. Påmelding til Hege Mindegård (93 41 26 07) innan 20. 
juni.  Felles avreise frå Hemsedal.

30.06.-01.07. Soloppgangstur til Ranastøngi. Avgang frå Tuv kl. 22.30.Turansvarleg er Kjell Huso .

08.07.
Tur til Bukollen og Trollfossene. Hege tek oss med til Vassfaret. Avgang frå Trøymshal-
len 09.00. Påmelding til Hege Mindegård på telefon 93 41 26 07. Dagstur eller 
overnatte i Buvasskoia.

04.-06-08. Jotunheimen og Surtningssue. Påmelding innan 27. juli til Kjell Huso kjell.huso@
gmail.com eller 91 84 51 74 

29.08. Tur til Dugursnatten i Gol.Avreise frå Trøymshallen kl. 17.00. Påmelding til Kjell Huso 
(91 84 51 74).

09.09. Frå Bygdatunet til Trøym og rett på Haustmarkaden. Frammøte på parkeringa ved 
Bygdatunet kl. 9.00. Evt. starte frå Fekjatn kl. 10.00.

10.10. Bålkveld ved Flævatn. Avreise frå Trøymshallen kl. 17.30.  

24.12. Bålmorgon på Gravset. Kl. 10 - 12 lagar me til ein alternativ start på jula.  

I tillegg til desse turane blir det i år onsdagsturar med oppstart 7. mai. Dette kjem i kommuneposten og blir også kunnegjort 
på Facebook.

Foto: Marius Dalseg Sætre
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Turkartserien
Den nasjonale turkartserien 
dekker de mest popu  lære 
tur områdene i Norge. 

Serien utgis i samarbeid med 
Den Norske Turist forening og 
inneholder blant annet deres 
løyper og hytter i tillegg til mye 
annen lokal turinformasjon.

Skjærgårdskart
Her fi nner du informasjon 
om turstier, kyststier, hytter, 
overnattings plasser og 
strender/badeplasser. 

Ideelt for turgåing, sykling, 
padling og kajakk. 

Kartene kjøper du hos:

Nyt turen uten irriterende 
mygg og flått

Klær og tilbehør fra ExOfficio holder bitende insekter langt borte.

• Hemmeligheten er Insect Shield®, en integrert permetrinbeskyttelse
• Effekten varer i opptil 70 vask

• Passer like godt til norsk friluftsliv som til ferien i utlandet

Kjøp din ExOfficio-bekledning i vår Turbutikk: DNT Drammen og Omegn, 
Nedre Storgate 10, inngang Schwenckegata, 3000 Drammen.



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.
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