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145 år - og no er det kvardagstur!

Gratulerer! Den Norske Turistforening er 145 år! Dette skjedde i januar, og DNT
sentralt feira dagen med å inngå kontrakt om folkehelsearbeidet med Gjensidige
forsikring.

I 145 år har DNT særleg lagt til rette for dei store fjellopplevingane. Det skal vi
framleis gjere, men no skal vi også ut på tur i nærmiljøet! Dette veit vi er eit av dei
mest positive bidraga til god folkehelse. Det viser seg at sju av ti inaktive ynskjer å
bli meir aktive med friluftsliv. Det ligg difor eit stort potensiale i å utvikle
friluftslivsaktivitetar, legge tilhøva godt til rette og få langt fleire ut og i betre form.

Ikkje alle kjenner seg klare til å legge ut på toppturar eller gå frå hytte til hytte. Difor
har Den Norske Turistforening gjort 2013 til året der kvardagen sitt friluftsliv, nemleg
nærturar, står i sentrum. Målet er minst 20 nye merka turar i kvar kommune og at
det aldri skal være meir enn  til næraste sti. Dette arbeidet bør gå bra her for i Valdres
ligg dei store naturopplevingane rett utanfor døra. Rundt om i kommunane våre er det
gjennom fleire år gjort eit imponerande arbeid i å rydde turstiar og lage gode
turhandbøker.

For å gjere nærturane tilgjengelig for heile landet utviklar no Den Norske
Turistforening, saman med NRK, turportalen UT.no. Denne portalen skal gjera det
enkelt å finne turforslag der ein bur. Med på satsinga er også Gjensidige, som går inn
som ny turpartnar for Den Norske Turistforening frå 2013. 

Barnas Turlag har medverka sterkt til medlemsveksten i DNT Valdres. Her ser vi også
at det er dei nære arrangementa det er størst oppslutnad om. Nærmiljøet og
kvardagsturen er viktig. Her blir det lagt eit grunnlag for god folkehelse og vekt ei
interesse for allsidig friluftsliv framover gjennom livet. 

I arbeidet med å utvikle aktiviteten treng DNT Valdres fleire medspelarar. Har du
turforslag? Vil du vise fram eit turområde ikkje alle kjenner til? Kan du organisere ei
gågruppe eller vere turleiar på ein fellestur? Sei frå til styret og bli med. Du får brukt
deg sjølv, møter trivelege turfolk og får fine opplevingar.

DNT Valdres treng deg! Vel møtt på tur!

Mads Wangensten, leiar
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ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Torsdag 14. mars kl. 18.30 

Stad: I auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira

PROGRAM:
• Opning/innleiing
• Årsmøtesaker (sjå sakliste under)
• Natur/kultur/historie ved Eidsbugarden. Bildeforedrag ved Birger
Løvland.  
• Enkel bevertning samt fjellprat, blant anna om aktivitetar utover året

SAKLISTE:
1. Opning/konstituering
2. Årsmelding for 2012
3. Rekneskap for 2012
4. Arbeidsprogram og budsjett for 2013
5. Val
6. Øye Vindkraftverk i Vang i Valdres (konsesjonssøknad er sendt)
Nils Faarlund innleier om saka. På dei neste sidene er det nærare
presentasjon både av Faarlund og av saka, med styret si innstilling til vedtak.

7. Evt. innkomne saker elles.  Frist: Styret i hende seinast 28. februar. 

VEL MØTT!

Eidsbugarden har mykje å by på, ikkje minst historie. Foto: THS
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Nils Faarlund (75) er praktiserende øko-filosof, konvertert sivilingeniør og
ikke minst vegleder i friluftsliv. Han grunnla i 1967 Norges Høgfjellskole i
Hemsedal. I 1972 etablerte han også friluftsliv som høgskolestudium ved
Norges idrettshøgskole. Faarlunds bidrag til norsk friluftsliv er tuftet på hans
helhetlige filosofi om naturverd og menneskeverd grunnfestet i et liv levd i den
norske fjellheimen. Hans store livsoppgave har vært å vise veien til hvordan
verdier kan levendegjøres i vår verden, som ellers er preget av unyttig forbruk.
Dette arbeidet har gitt han mange priser og utmerkelser i inn- og utland.
Kongen utnevnte i 2008 Faarlund til ridder av 1.klasse av St. Olavs Orden for
innsatsen han har gjort for den frivillige og profesjonelle redningstjenesten.
(Kilde: Wikipedia).

Vindkraftverk i Vang i Valdres

Styret i DNT Valdres si  innstilling til vedtak:

Vindkraftutbygginga dei neste åra vil vere av dei største naturinngrepa i
noregshistoria. 

DNT (Den norske turistforening) er for utbygging av fornybar energi, men etterlyser
ein heilskapleg tankegang og ein overordna plan. Utsikt til framtidig og kortsiktig
kraftutbytte og inntekt vil kunne freiste kommunane til utbyggingsprosjekt vi som
samfunn ikkje ynskjer. Vindkraftutbygginga i dag er av eit slikt omfang ein ikkje
tidligare har sett liknande til. Som miljøøkonom Henrik Lindhjem seier det:
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«Resultatet blir subsidiert nedbygging av norsk natur, med liten klimagevinst».
Vi ynskjer difor ein samla utbyggingsplan med ei grundig vurdering av dei ulike
områda sin miljøverdi, særleg fordi den delen av norsk natur som er fri for tekniske
inngrep, INON-områder, er i sterk nedgang.

Når det no er sendt konsesjonssøknad til NVE med planer om bygging av Øye
vindkraftverk i Vang i Valdres, fryktar DNT Valdres, som andre lokalforeninger/vener
av fri natur i heile landet, ei øydelegging av nære og kjære fjell- og friluftsområde og
verdiane desse områda har for framtida. Eit vindkraftverk er synlig over store
avstandar. Opplevinga av å vera ute i urørt natur vil bli sterkt endra. Med tanke på
fjell- og friluftsturisme, reiseliv, næringsliv og regional merkevareidentitet er vi redd
at det her ikkje er gjennomtenkt kva ei slik utbygging gjer med unik og urørt natur. 

DNT Valdres er difor imot planane om utbygging av Vindkraftverk i Vang i Valdres.

Åpningstider:
Salgsavd. 08–16, lørdag etter avtale.
Verksted 08–16.

Velkommen til 
vårt moderne bilanlegg

Av lidenskap til biler

VI TILBYR:
• Personlig service.
• Gunstige priser.
• Trivelige folk med solid

kompetanse.
• Karosseriavdeling.
• Salg av nye og brukte

biler.Vi tar service på bilen når du er i Valdres.
Ring oss eller bestill time på internett – www.valdres-auto.no
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Årsmelding for DNT Valdres 2012

Årsmøte/medlemsmøte: 20. mars 2012, i auditoriet på Valdres vdg. skule, 49 stemmeberettigede
frammøtte.

Program i tillegg til de vanlige årsmøtesaker: 
Opptak av Vang Turlag som lokallag, 
Formelt opptak av Barnas Turlag Valdres som undergruppe.  
Julia Helgesen hadde bildeforedrag om tur i egen regi på Kilimanjaro (5895m)
Ola Kjørli hadde bildeforedrag om tur til Beerenberg på Jan Mayen.
Fjellprat, blant annet om aktiviteter utover året – og bevertning.

Styret har bestått av:
Leder:              Mads Wangensten
Nestleder/sekretær: Mari Klosbøle Evenstuen
Styremedlem/redaktør:   Tor Harald Skogheim
Styremedlem/kasserer:     Morten Helgesen (leder Barnas Turlag)
Styremedlem:       Rigmor Solem (repr. Vang Turlag)
Styremedlem: Henning Gladheim
Vara/utstyrsansvarlig:            Svein Helge Skinnes 
Vara: Gunvor Strandbråten
Vara:                                Oddvin Almenning (repr. Vang Turlag)
Styremøter: 5
3. januar, 5. januar (virtuelt), 26. mars, 11. juni, 20. august.
Mads Wangensten representerte DNT Valdres på DNTs landsmøte 8. -10. juni, og på DNTs
styreledersamling 27. - 28. oktober.
Medlemmer: 746 betalte medlemskap i DNT Valdres. 43,5 % økning fra 2011.
Medlemskapene fordeler seg slik:
Hovedmedlem (365), student ( 29), honnør (64), livsvarig (12), barn (146), skole (21),
husstandsmedlem (109)
Høstmøte/(medlemsmøte): 30. oktober på Quality Fagernes Hotell (90 møtte) 
Hovedprogram:  

•  ”I medvind og motvind til Sydpolen og Nordpolen”. Tur- og motivasjonsforedrag ved den
kjente foredragsholderen, forfatteren, pedagogen og eventyreren Liv Arnesen.

•  ”Norge på langs 2012”. Bildeforedrag ved de lokale jentene Åslaug Hansegård og Randi
Ødegården

•  Pause med kaffe/drikke og turprat mellom foredragene.

Tinderangler: 2 utgivelser : februar (32 sider), september (64 sider)
Aktivitetsoversikt DNT Valdres:

•  09.01 Måneskinnstur                 8 delt.
•  19.02 Skitur til Nystølvarden    7 delt.
•  04.03 Skitur til Sæterknatten                     Avlyst pga mildvær
•  20.-22.04 Gråhø (2014 m) og Skridulaupen       5 delt.
•  20.05 Storebjørn (2222 m) 7 delt.  
•  2.- 3.06 Nybegynnerkurs i klatring  9 delt.
•  17.06 ”Jo-stigen” opp til Besseggen 7 delt.
•  19.06 Raudhorn på Slettefjell 6 delt.
•  28.06 Kalvedalen innafor Beito 12 delt.
•  20.-22.07 Sykkeltur på Stølsvidda             Avlyst, liten intr.
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•  29.07 Store Smørstabbtinden (2208 m)      Avlyst, liten intr.
•  11.-12.08 Fottur Fondsbu-Yksendalsbu-Bygdin Avlyst/liten intr.
•  26.08 Sikkilsdalshø (1778 m)                Avlyst/ingen intr.
•  02.09 DNTs «Kom deg ut»-dag Tur Grønsennknippa Ingen oppmøtte
•  23.09 Makalausfjell (1099 m) Avlyst/ingen intr.
•  13.09 Bjødnastigen i Aurdal 4 delt.
•  27.10 Ranastongi (1900 m) Avlyst/liten intr.
•  27.10 Ambassadørkurs for DNT, museet ??
•  08.12 Førjulstur på Valdresflye 7 delt.

Aktivitetsoversikt for Barnas Turlag (undergruppe):
•  15.01   Klatring, halleik og svømming, Beitostølen 100 delt.
•  05.02 Kom-deg-ut-dagen, Skrautvål 130 delt.
•  12.02 Klatring, halleik og svømming, Beitostølen 100 delt.
•  19.02 Ski, skøyte- og akedag, Rogne Skule 100 delt.
•  11.03 Isfiske og hundekjøring Hovsjøen 100 delt.
•  28.04 Hyttetur Slettningsbu 15 delt.
•  03.05 Kveldsmattur Kviteberg 30 delt.
•  08.05 Klatring flaggberget, Leira 20 delt.
•  22.05 Klatring flaggberget, Leira 20 delt.
•  Mai/juni: Familietur til Galdhøpiggen Avlyst
•  05.06 Barneklatring flaggberget Avlyst
•  07.06 Kveldsmattur til Skardåsen 15 delt.
•  10.06 Aktivitetsdag, Beitostølen 80 delt.
•  19.06 Barneklatring ved Strandefjorden 40 delt.
•  11.08 Hytte til hytte i Jotunheimen 29 delt.
•  19.08 Familieorientering Etnedal 26 delt.
•  02.09 Kom-deg-ut-dagen, Vaset 150 delt.
•  06.09 Kveldsmattur Furustrand Avlyst
•  09.09 Kvitingen 30 delt.
•  16.09 Overnattingstur Tomashelleren 14 delt.
•  23.09 Grønsennknipa 17 delt.
•  30.09 Åbjøra, juvvandring 60 delt.
•  03.10 Skummeltur på museet 30 delt.
•  07.10 Skarvemellen ??
•  21.10 Skogshorn Avlyst
•  27.10 Aktivitetslederkurs, museet ??
•  31.10 Alternativt Halloweenopplegg, Turmo/Aurdal 80 delt.
•  18.11 Klatring, halleik, dans og svømming, Beitostølen 70 delt.
•  25.11 Aktivitetsdag på Piltingsrud gård Avlyst
•  09.12 Avslutningsaktivitet på museet 120 delt.

Lokallag:
Vang Turlag er et lokallag under DNT Valdres, og har sitt medlemsområde, virkeområde og ansvar i
Vang kommune. Det samarbeides mellom hovedforening og lokallag om kurs, arrangementer og
turer, når dette er geografisk naturlig m.m. Viser ellers til samarbeidsavtale mellom DNT Valdres og
Vang Turlag vedtatt på årsmøte til DNT Valdres.
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Førjulstur med DNT Valdres

Det kan nesten kalles tradisjon førjulsturen vi har hatt nå for tredje året på rad, og
denne gangen var vi alvorlig heldige med været. Mange var det som hadde gitt
uttrykk for at de kunne tenke seg å være med, men da det ble alvor skrumpet antall
deltakere inn. Vi var 7 sporty og morgenfriske sjeler som møttes på toppen av
Valdresflye i grålysningen denne lørdagsmorgenen.
Vindstille og en gnistrende klar himmel samt et stadig varmere fargebånd i synsranda
i sørøst gjorde de 20 blå mindre plagsomme.
Usedvanlig presis, kl. halv ni omtrent på sekundet, la vi i vei, 6 på fjellski og en med
mer solid Randonneutstyr. Turmålet ble definert til å bli Austre Kalvehøgde, basert på
det flotte været.

En eneste lang opptur
Vi krysset raskt flata mot oppoverbakkene. Her la vi på litt smøring før vi fortsatte
oppover bakkene mot Steindalen. Vi ble raskt spredd utover og alle gikk sine egne
veier tilpasset graden av feste. Mens vi holdt på slik stod sola opp og laget et
glødende fargeshow som overhodet ikke matchet gradestokken. Det var varmt lys
med stor V.
Etter de verste kneikene samlet vi oss igjen og gikk inn til tjernet sør for Rasletinden.
Innunder ei snøfonn fant vi her en solvendt rasteplass så lun at det gikk an å sitte ei
stund. Det var så deilig her at enkelte spøkte med at de hadde glemt solkremen
hjemme.
Videre etter pausen la de fleste om til feller og snart var vi oppe på toppen av Valdres
(nesten), Austre Kalvehøgde 2178 meter over havet. Gnistrende vær og sol på alle
kanter. Litt vind akkurat på toppen, men ellers fantastisk.

Dessverre ned igjen
Selv om tær ble kalde (også hos dem som forsøkte seg med kjemiske tåvarmere) og
klokka skred frem måtte vi ned igjen - dessverre. Dette var en slik dag hvor en del av
sjela helst ville bli igjen her oppe. Etter en kjapp rast litt nedenfor toppen gjorde vi
oss klar for returen. Henning med brede ski tok sin egen rute mens vi andre fulgte
veien vi kom opp. 
Nedkjøringene gikk greit. Alle kom seg helskinnede ned i sin egen stil. Over Raslet
opplevde vi en glødende solnedgang over Rondane og siste strekket tilbake til bilene
vandret vi i den blåeste blåtime.
Det var ikke fritt for at det var et smil om munnen på vei hjem i bilen etterpå.

Morten Helgesen
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TURPROGRAM for 2013
(sjå utfyllande omtale av dei fleste turane rett etter sjølve oversikta)

Søn 27. jan Måneskinnstur til Skardåsen

Søn 17. feb Topptur på Sæterknatten og Manfjellet

9. - 10. mars Helgetur til Tomashelleren (DNT)

April Turleiarkurs (sjå dato på heimesida etter kvart)

27. apr (evt. 28) Heimdalshø (saman med Vang turlag)

4. - 5. mai Helgetur til Krossbu eller Turtagrø

Søn 26. mai Tur til Avdalen (med Vang Turlag) 

1. - 2. juni Nybegynnerkurs klatring. Fagernes/Leira

Søn 16. juni Olberg og Hamrissløtet (bygdeborg frå 500-talet)

Søn 30. juni Aurlandsdalen. Dagstur, med leigd buss.

Tors 11. juli Vestre Leirungstinden evt. Torfinnstraversen (klyv./klatr.)

Juli/Aug Onsdagsturer: Store Austanbotntind, Falketind, Uranostind

Aug (open dato) «Jo-stigen» til Besseggen

Søn 25. aug Sikkilsdalshøe

1. sept DNTs «Kom deg ut»-dag. Tur til merskumbrøtet ved Mugnetind
saman med Vang turlag

7. - 8. sept Vassfaret – to dagsturar, og overnatting i Fønhus-koia

28. sept Ranastongi

7. des Førjulsskitur på Valdresflye
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TURINFORMASJON
Turene er gratis for medlemmer om ikke annet er nevnt. Andre som ønsker å
bli med på en eller flere turer oppfordres til å melde seg inn.
NB Gi beskjed til turansvarlig noen dager på forhånd om mulig deltagelse!
Enkelte turer har ingen definert turleder, men en kontaktperson som bla.
koordinerer skyss og andre praktiske ting, og som kan svare på spørsmål.
På mer krevende turer, bla. med behov for sikring (ved klyving/ klatring),
forventes det at deltakerne har et visst ferdighetsnivå. Er du usikker, spør!

9. - 10. mars Overnattingstur til Tomashelleren 
Fin tur i flott høyfjellsterreng til Tomashelleren, sjølbetent DNT-hytte med 14
sengeplasser. Den ligger ved Langetjednet (1485 m) vest for Rysntjednet, med
fantastisk utsikt til Hurrungane, Vest-Jotunheimen ellers og Gjendealpene. 
Vi tar heisen opp fra alpinanlegget i Rauddalen, går innover Slettefjellet og opp på
høgdene nordvest for Belgjinøse. Videre ned til Rysntjednet, opp til bandet sør for
toppen Tomashelleren og ned til hytta. 
Hjemturen kan legges som rundtur nord for Rysntjednet og om Mugnetind. Turen
krever gode fjellski og ellers det utstyret som kreves for vintertur i fjellet. 
Kontakt: Knut Ove Hennum, 971 63 680, eller: kovehenn@online.no. 
Påmelding innen torsdag 7. mars

Ved DNT-hytta Tomashelleren, mot Gjendealpene. Foto: Henning Gladheim
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April: Turleiarkurs (sjå www.dntvaldres.no for endeleg fastsetting av helg).
Dette er fyrste steget på DNT si turleiarutdanning. Her vil det bli fokus på orientering
og generelle friluftslivskunnskapar, i tillegg til turleiarpedagogikk. Dette gjev
kompetanse til å vera turleiar på dagsturar i kjent område.

Kontakt: Henning Gladheim, tlf: 924 36 375. Påmelding fortløpande.

Laurdag 27. april (evt. sundag 28.) Heimdalshø 
Tur saman med Vang turlag. 
Dette store fjellmassivet like nord for Valdresflye byr på ei nydeleg utsikt inn mot
Gjendetraktene i Jotunheimen. Stigning ca 850 høydemeter. Passer også for turvante
barn. Gangtid opp: 2-2,5 time.

Kontakt: Mari Klosbøle Evenstuen, 97592715. Påmeldingsfrist torsdag 25.april.

4. - 5. mai Helgetur til Krossbu eller Turtagrø
Denne helga blir det topptur på nokre av dei klassiske skitoppane i Jotunheimen.
Toppar som Storebjørn, Store Smørstabbtinden, Store Ringstind er alle aktuelle, vær
og tilhøve elles avgjer. Uansett blir det to flotte turar i storslått natur, og om vårvêret
viser seg frå sitt beste så er dette ei unik oppleving. Turen kan gjennomførast med
fjellski, telemarkski eller randonneski. Pris for ei natt og to middagar er ca. 1000 kr.
Om du heller vil sove i telt er det fullt mogleg.

Kontakt: Henning Gladheim, 924 36 375. Påmelding innan onsdag 1.mai. 

Søndag 26. mai Tur til Avdalen
Saman med Vang Turlag. 
Avdalen er ein typisk fjellgard på ei hylle over Avdalsfossen i Utladalen. Frå
parkeringsområdet ved Hjelle tek det omlag 1 time å gå opp til garden. Den som ikkje
er høgderedd kan gå Avdalskori, den gamle kløvvegen til gards fram til det kom bruer
over Utla. Avdalskori er ei delvis naturleg og delvis uthogd renne i bratte fjellveggen
høgt over Utla og Vettisvegen. Avdalen vart fråflytt i 1962, men dei siste tjue åra har
det pågått eit omfattande restaureringsarbeid på garden, og no er tunet med 9
bygningar, husmannsplassen Hagaberg og stølane restaurerte. Stiftinga Avdal Gard
driv garden som betjent turisthytte om sommaren.

Kontakt: Rigmor Solem 959 65 158
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Helga 1. - 2. juni Nybyrjarkurs klatring -  Leira/Fagernes
Her er kurset for alle som har lyst til å starte med klatring, eller vil friske opp gamle
kunnskapar. Det blir to dagar med fokus på å kunne klatre sjølvstendig på 
bolta klatrefelt. Det blir mykje sikringsarbeid og klatring, og innføring i
rappellering. På slutten av kurset blir det muleg å ta «brattkort»- prøva. Med
godkjend brattkort kan du klatre i innandørsveggane rundt om i landet.

Kontakt: Henning Gladheim, 924 36 375. Påmelding innan ons 29. mai.

Søndag 16. juni  Olberg og Hamrissløtet (bygdeborg frå 500-talet)
Vi kjører til Hamre og går den korte biten ut på Hamreslottet, den fineste
bygdeborgen i Valdres, der Valdreskongen skal ha holdt til. Her er bevarte
festningsmurer og stup mot Slidrefjorden. Deretter kjører vi opp Trillebakkene til
Gamlestølen og går stien ca. 30 minutter til Olberg. Ved Olbergstupet får vi høre om
Hallingkongen og Valdreskongen. Ved veten på toppen av Olberg får vi høre om
varslingsvardesystemet i eldgammel tid. Vi går traktorvegen tilbake for å få en
rundtur. Foreldre må ta fullt ansvar for barna ved stupene. Møtested ved krysset E16
og vegen til Einangsbrua i Vestre Slidre.

Kontakt: Jahn Børe Jahnsen, 918 17 950. Påmeldingsfrist: Fredag 14.juni

Vårskitur frå Krossbu mot Storebjørn (2222 m). Foto: THS
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Sundag 30. juni Aurlandsdalen
Vakker - vill - mystisk og dramatisk!
Den klassiske fotturen frå Østerbø og ned til Vassbygdi går ein gjerne mange gonger!
Her vandrar ein i urørt, vill og vakker vestlandsnatur og opplever gamal historie og
kulturlandskap. Turen går forbi nedlagte gardsbruk som Nesbø, Sinjarheim og Almen,
og vi passerer den utsprengte stigen ved Nesbøgalden og stadene Berekvam,
Bjødnastigen, Likbjørka og Vetlahelvete. Alle namna har si eiga historie og er ein del
av vår kulturarv.
Aurlandsdalen er ei vandring gjennom natur og kultur, og det er ikkje vanskelig å sjå
korleis naturen har forma levesettet og livsføresetnaden for folk. Aurlandsdalen har
også vore handels- og ferdselsveg mellom aust og vest heilt frå vikingtida. Ein som
har gjort dalen kjent er målaren Johannes Flintoe. Han gjekk Aurlandsdalen i 1819,
og måla fleire motiv frå dalen. Det mest kjente, Bjørnestigvarden, heng i
Nasjonalgalleriet.
Turen startar med buss frå Fagernes skysstasjon kl. 07.00 om morgonen, og vi kjem
tilbake til Fagernes ca. kl. 21 - 22 om kvelden. 
Sjølve fotturen frå Østerbø og ned til Vassbygdi er ca. 20 km lang med ein
høgdeskilnad på 750 m, nedover!  Vi reknar rundt 7-8 timar på fotturen, då med tid til
gode pausar og fotografering.
Under turen tek vi ei vurdering om vi skal gå over Bjørnestigvarden eller fylgje
traseen langs elva.

Pris for buss: Medlemer DNT/DNT Valdres: 150 kr. Ikkje-medlemer: 350 kr.
Påmelding til valdres@turistforeningen.no (fyrst til mølla!)
Gje opp navn, antal personar, e-post adresse og telefonnummer ved påmelding.

Pause ved Sinjarheim, på turen Fjellsportlaget hadde i 2004. Foto: THS 
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Torsdag 11. juli Vestre Leirungstinden.
Dette er ei av dei gøymde perlene i Jotunheimen. Turen går frå Torfinnsbu og innover
i Svartdalen, så bratt bakke opp til Svartdalsbandet, med flott utsikt rett over på
Torfinnstindane, og nedover Leirungsdalen i aust. Frå Svartdalsbandet går turen opp
ein langstrakt og tidvis smal egg opp mot toppen. Luftig nokre stader, og sikring kan
vera aktuelt opp siste stykket. Oppe på sjølve toppen (2250 m) har me utsikt rett
nordover på Store Knutsholstind. Retur same veg.
Kontakt: Henning Gladheim, 924 36 375. Påmeldingsfrist: Måndag 8. juli

August (åpen dato) «Jo-stigen» til Besseggen
På sti fra Gjendesheim retning Memurubu i vel 1 time. Så bratt opp i fjellsida (ingen
klatring) til vi kommer opp på turiststien midt på Besseggen. Stien følges over
Veslefjellet og ned igjen til Gjendesheim.
Kontakt: Knut Ove Hennum, 971 63 680, epost kovehenn@online.no.

På veg opp Jo-stigen til Besseggen, Gjende langt der nede. Foto: THS

Rabatt på fjellutstyr
Vi minner om vår rabattavtale med «Fjellgeita Sport» på Fagernes. Alle
medlemmer av DNT Valdres får 15 % rabatt på alt utstyr (ikke tilbudsvarer).
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«Onsdagsturer» sommeren 2013
Kanskje jobber du i helger og har fri på ukedager, eller du har litt ekstra ferie?
Alternativt, hvorfor ikke legge inn en avspaseringsdag? Sommeren 2013 setter vi opp
2- 3 onsdagsturer til spennende turmål. Alle turene er drøye dagsturer som forutsetter
at man er fjellvant og i god turform. Turene varer ca. 8-10 timer inkludert gode
pauser. Felles for alle tre turene er at deltakere må signere et skjema hvor
ansvarsforhold fremgår før deltakelse kan skje.

Onsdag 3. juli Store Austanbotntinden
Topptur til kremtopp i Hurrungane. Luftig og stedvis utsatt. Man bør være noe vant
til og komfortabel med luftige partier. Vi sikrer opp og ut til Store Austanbotntinden.
Andre passasjer er det ikke lagt opp til sikring, men vi hjelper naturligvis hverandre,
og småpassasjer blir fort lettere om man får ei hand eller slynge å holde i. Turen er til
en viss grad væravhengig. Turen er ikke lang men bruk av tau på noen strekninger
gjør at vi regner over 8 timer på denne turen, inkludert pauser. Deltakelse forutsetter
hjelm og sele. Dette kan eventuelt leies fra DNT Valdres for kr. 100 pr. del.
I skrivende stund er det noe usikkert om denne turen kan gå som planlagt, se
facebooksidene og hjemmesidene når det nærmer seg.

Påmelding senest 20. juni. Minimum 3 deltakere.

Store Austanbotntinden. Turen opp følger profilen fra høyre. Foto: THS
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Falketind, midt i bildet. Ruta går over breen og opp stupet. Foto: THS

Onsdag 21. august Falketind via Pionérruta

En klassisk førstebestigerrute til Vinjes favoritt-topp. Vi går over

Snøggeken/Falkbreen og opp Pionerruta og videre til Falketind. Retur samme vei.

Deltakelse forutsetter sele, brodder/stegjern og hjelm. Dette kan eventuelt leies fra

DNT Valdres for kr. 100 pr. del dersom man ikke har selv. Turen er ikke spesielt lang,

men taubruk gjør at vi regner ca. 8 timer med pauser på denne turen. For de som vil

spare krefter er det ca. 1 km på grusvei før selve fotturen starter hvor man kan dra

nytte av medbrakt sykkel. Avhengig av stemning i gruppa og tilgjengelig tid kan det

være aktuelt å ta med Stølsnostindane.

Man bør være litt fjellvant og ikke spesielt høyderedd for å delta.

Påmeldingsfrist 14. august. Minimum 3 deltakere. 

Onsdag 28. august Uranostind via Sørryggen.

En kjempeflott travers til den flotteste tinden i Valdres, Uranostinden. Luftig og

stedvis utsatt tur. Ved tørt føre kan turen gås usikret, men vi tar med sikringsmidler.

Hjelm anbefales. Utstyr kan leies av DNT Valdres for kr. 100 pr. del. Retur over

Uranosbreen hvor man bør ha sele og stegjern/brodder. 

Påmeldingsfrist 21. august. Minimum 3 deltakere.

Morten Helgesen er turleder/koordinator for alle turene. Påmelding eller mer

informasjon på 479 07 848 eller epost: barnasturlag@dntvaldres.no. Oppdatert

informasjon på facebook.com/dntvaldres når aktuell dato nærmer seg.
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Søn 25. aug Sikkilsdalshøe
Dagstur med jevn stigning, men på lett underlag, til den snaut 1800 meter høge
Sikkilsdalshøe. Start frå Maurvangen (vel 1 times kjøring frå Fagernes). Når ein vinn
høgde blir det fantastisk utsikt innover Gjende og mot Jotunheimen-tindane. Frå
toppen utsyn også austover, ned mot Sikkilsdalen.
Påmeldingsfrist 23. august.  Minst 3 deltakere. 

Kontakt: Tor Harald Skogheim, 996 90 793

Søn 1.sept Tur til merskumbrøtet ved Mugnetind
Dette er DNTs «Kom deg ut»-dag, og Vang Turlag arrangerer tur der resten av DNT
Valdres får være med. Målet er merskumbrøtet ved Mugnetind sør for Bygdin, som
har ei gamal og interessant historie.

Kontakt: Mari Klosbøle Evenstuen, 975 92 715

Helga 7. - 8. sept Turer i Vassfaret, med overnatting i Fønhuskoia
Lørdag: Etter å ha satt igjen unødvendig utstyr ved Fønhuskoia (DNT), tar vi turen
mot Strøslifjell. Først fra Strøsdammen, over Trytetjernsåsen, ned til Trytetjern og
opp mot Strøslifjellet. Herfra har en vid utsikt i nær sagt alle retninger. Fra
Strøslifjellet ned til Strøslisetra og Strøslivatnet. Derfra mot Fesalskardet, innom
Bringenhula og ut på Bringen. Ned fra Bringen langs den skogkledde ryggen mot
Suluvatnet og deretter på sti og skogsbilveg tilbake til utgangspunktet, Strøsdammen
og Fønhuskoia. Lang dagstur 8 - 10 timer.

Søndag: Fra Strøsdammen ned til Suluvatn. Vade over elva ved Dreparhølen, derfra
ned til boplassen Olsonheimen. Derfra til Grunntjernsfossen og Mølla og tilbake til
Strøsdammen og bilene. Dagstur 4 - 6 timer.

Kontakt: Tonny Ingvaldsen, 974 26 048. Påmeldingsfrist onsdag 5.september.

Søn 28. sept Ranastongi (1900 m) i Vang 
Vi satser på en fin høsttur til Ranastongi. Fra parkeringsplassen før Midtre Smådalen
går vi ned til Smådøla, over Hestebotnbrua og opp langs Tverråne på nordsida. Etter å
ha kryssa elva omtrent midt mellom Hestebottbrua og Hestebottjednet følges ura opp
retning Kulehøla. Oppe på platået følges ryggen til høgre for Kulehøla.  Deretter
følges kanten av Geitebotnen rundt og opp på toppen som er på 1900 moh.  Hvis
ønskelig går det an å gå ei litt anna rute ned igjen. Ranastongi er ett av fire fjell sør
for Jotunheimen som er på over 1900 m. Dersom det er mindre egna forhold for
denne toppen, kan et alternativ være Rankonosi på nordsida av Hestebotnen.
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Utgangspunktet og første del av turen blir den samme. Etter å ha kryssa Smådøla
følges ryggen rett opp på Klanten og så videre bort på toppen.  
Kontakt: Torkjell Haugen, 928 98 598: påmelding innen torsdag 26.september

Laurdag 7. desember (evt. søndag 8.) Førjulstur på Valdresflye
Få ting gjør så godt for sjela som å komme seg en tur opp fra den kalde, litt dystre
dalen i førjulstida og kjenne de forsiktig varmende solstrålene fra ei lav vintersol over
et gyllent vinterlandskap.

For fjerde året på rad satser vi på en førjulstur i høyfjellet.  Vi går en fjellskitur med
utgangspunkt på Valdresflye i retning Raslet og så langt føre og forhold tillater. Er
været ordentlig på lag hadde det vært gøy å toppe ut på en av 2000-meter-toppene der
oppe i desemberlyset. Turen er væravhengig og en forutsetning er at veien er åpen.
Turen går 7. eller 8. desember. Har du spørsmål, ta kontakt.

Kontakt: Morten Helgesen, tlf: 47 90 78 48

På tur ned frå Sikkilsdalshøe, mot Gjende og Jotunheimen. Foto: THS



!

22

! NB!
Viktig

Turkort – for alle medlemmer av Barnas Turlag Valdres og Vang.
Vær med på turer og aktiviteter og få klistremerke/stempel. Alle som har minst 3 stempler  
får en premie på avslutningsaktivitet før jul. I tillegg blir det ekstrapremie til de 3 som har 
flest stempler.

For 2013 sendes ikke turkortene ut, men barna får utdelt kort på den første aktiviteten 
de er med på. Går det ikke av seg selv, spør koordinatoren. Skulle man miste kortet sitt, 
ordner vi et nytt et på neste aktivitet..

Velkommen til Barnas Turlag-seksjonen
Barnas Turlag Valdres ble opprettet 27.10.2011 og hadde sin offisielle start med “kom deg ut-
dagen” 05.12.2012. Siden den gang har vi hatt en rekke variert aktiviteter 

Innmelding i Barnas Turlag
Er ikke barna dine meldt inn i Barnas Turlag ennå oppfordrer vi deg til å gjøre det i en fei. 
For besteforeldre kan det være en fin gave å gi barnebarna. Medlemsskapet koster kr. 115.- og 
barna kan fint være medlem i Barnas Turlag uten at foreldrene er med i Turistforeningen. 

Kontingenten for Barnas Turlagsmedlemmer går i sin helhet til det lokale arbeidet med 
turer og aktiviteter for barnefamilier.

Innmelding gjøres enklest ved å gå inn på http://innmelding.turistforeningen.no (NB! 
Ikke bruk www). Det er også mulig å foreta innmelding på turistkontoret på Fagernes. 
Oppstår det problemer, ikke nøl med å ta kontakt med oss i Barnas Turlag Valdres 
(barnasturlag@dntvaldres.no) eller kanskje aller helst Turistforeningens medlemsservice: tlf. 
4000 1868 eller Epost: medlem@turistforeningen.no.

Bli med å hjelpe til i Barnas Turlag Valdres? 
Skal vi klare å unngå en gradvis reduksjon i aktivitetstilbudet, er vi avhengige av at stadig 
nye kommer til og kan bidra litt. Vi har 1–2 planlegginsmøter i året og prøver å få til en jevn 
fordeling slik at de færreste er med å organiserer mer enn 2-3 aktiviteter pr. år. De fleste akti-
vitetene er lettorganiserte og mest moro. 
Ikke nøl med å ta kontakt dersom du kan være interessert eller bare er nysgjerrig på å få vite 
mer. Ta kontakt på epost: barnasturlag@dntvaldres.no eller tlf. 47907848.
For kommunevise kontaktpersoner, se lenger bak i seksjonen.
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Oppsummering av aktivitetene siden forrige medlemsblad

9. september – Tur til Kvitingen
Omsider kom Barnas Turlag Valdres til 
Sør-Aurdal, om ikke så veldig langt over 
grensa. Det ble en småbarnsvennlig høst-
tur til Jettegrytene ved Kvitingen. Været var 
grått og skytungt, men i grunnen et veldig 
fint turvær. Vi gjorde opp bål, noen grillet 
pølser og ellers ble det lek og en lang pause 
ved Jettegrytene. Det var også godteposer 
igjen fra Kom-deg-ut-dagen 2. september 
som ble delt ut. Totalt ca. 35 voksne og barn var med på turen.

15.–16. september – Overnattingstur til Tomashelleren
Til tross for litt under middels værmelding var det 13 voksne og barn som møtte opp innst 
i Rysndalen denne lørdagsformiddagen for å gå inn til Tomashelleren. Ungene var kjempe-
flinke og trosset både regnbyger og en motvind som nesten blåste oss overende til tider. 

Det var nok mange som var kjempeglade når vi fikk øye på hytta, og de som ikke hadde 
vært på slik hytte før gjorde store øyne av overvelmende begeistring da de oppdaget selv-
betjeningslageret. De fleste av oss våget oss ut på en kveldstur til fjelltoppen Tomashelleren 
like ved. Her blåste det så friskt på toppen at vi måtte holde barna fast for at de ikke skulle 
blåse utfor stupet. 

Inne i varmen igjen laget vi felles middag og ungene lekte fint hele kvelden, langt fra Nin-
tendo, TV og annen strømførende underholdning. 

Søndagen opprant med noe bedre vær. Vi tok det med ro, spilte litt Monopol, nøt en len-
gre frokost før vi gikk tilbake via en litt annen rute (via fjelltoppen Høgegge (1643 moh.)).

For mitt vedkommende var dette en skikkelig godtur. Barna lekte fint sammen, vi fikk alle 
oppleve utfordringene med litt ruskete vær og vi var en fin gjeng. Takk for turen!
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23. september – Tur til Grønsennknipa
Barnas Turlag Valdres skulle denne dagen ar-
rangere tur til Grønsennknipa. I fint høstvær 
kjørte vi i vei opp til Grønsennkampen. 10 
barn og 7 voksne la i vei mot toppen på den 
fine stien. Det ble noe strekk i feltet, da var det 
fint at det finnes endel buldresteiner man kan 
ta pauser ved oppover mot toppen. Endelig 
var det bare en liten bakke før varden, og un-
gene fikk det travelt med å komme opp. Litt 
sur vind på toppen gjorde til at pølsebålet ble 

tent litt lengre ned. Utsikten ble beundret og ungene hadde forsatt endel energi som fikk fritt 
utspill rundt omkring på platået. etter en god time var det tid for retur og 2 timer senere satt 
alle i bilene på tur hjem.

30. september – Juvvandring Åbjøra
Barnas Turlag Valdres var utrolig heldige med 
været. Rundt 60 store og små møtte opp. Vi 
gikk først til grillplassen ved et stort amfi, der-
etter gikk vi litt oppover og kikket på noen 
jettegryter, før majoriteten ble med turleder 
Jan Ove Rognstad nedover Åbjøra. Her tok vi 
oss veldig bratt ned i juvet. Spennende syntes 
noen. Videre jobbet vi oss oppover. Stedvis 
sleipe steiner gjorde turen litt utfordrende. Et-
ter en times tid i juvet avbrøt vi og gikk tilbake til grill-
plassen hvor det ble tid til litt mat. Tre timer gikk svært 
fort denne dagen, og vi kunne godt hatt lenger tid med 
det flotte været. Alle virket å storkose seg. Turen blir satt 
opp igjen på nytt i høst, så grip sjansen da!

3. oktober – Skummeltur på museet
Rundt 30 store og små deltok på denne litt annerledes 
aktiviteten. Knut og Ole Aastad Bråten laget til et flott 
opplegg og rammen var helt riktig med skumring og litt 
dystert vær. De som var med var veldig fornøyde med 
opplegget og for de andre som gikk glipp av dette blir 
aktiviteten satt opp igjen neste høst.

Fotopause på vei til Grønsennknipa
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7. oktober – Tur til Skarvemellen
Vi var ca. 25 personer  med stort og smått som 
gikk opp til toppen av Skarvemellen en flott 
men vindfull høstdag. Yngstemann var ennå 
ikke fylt 3 år! Kulpene langs stien var islagt. 
Barna syntes det var moro å gå på isen og å 
knuse den i mange små biter. Mange bilder 
med flotte høstfarger ble tatt på turen. På top-
pen av fjellet blåste det godt, derfor valgte alle 
å innta nistepakke og varm drikke på en lun 
plass.

27. oktober – Aktivitetslederkurs på museet
Vi var ni stykker som deltok på aktivitetslederkurs holdt av fagsjef for barn og unge i DNT, 
Kristin Oftedal Vinje. Det var en strålende flott høstdag med sol fra skyfri himmel. Vi var ute 
hele kurset og lekte mye. Inntrykket er at alle synes det var et flott kurs!

31. oktober – Alternativ Halloweenfering Turmå i Aurdal
Vi var veldig heldige med rammen rundt dette opplegget. Med et par minusgrader og snø-
tunge trær ble det en kjempeflott stemning. Rundt 80 store og små møtte opp. Først fikk alle 
prøve seg på refleksløp i skogen med en rekke oppgaver, deretter var det varm saft og grilling 
etterfulgt av eventyrstund før vi gikk fakkeltog som avslutning.

18. november – klatring, halleik og svømming på Beitostølen
Så var det tid for å gjenta suksessen med klatring, halleik og svømming på Beitostølen fra i 
fjor, for Barnas Turlag. Mellom 70 og 80 store og små var innom arrangementet. Det var jevn 
strøm i klatreveggen og i svømmehallen var det folksomt. Denne gangen hadde vi også et 
opplegg med dansing.

9. desember – Avslutningsaktivitet på museet
110-120 deltakere var med på avslutningsarrangementet vårt på musset. Det begynte med 
fakkteltog fra parken til museet. Her ble det servert varm julegrøt og saft i et tosifret antall 
minusgrader, et opplegg som fungerte overraskende bra. Det ble spilt julemusikk fra scenen 
og alle som hadde vært med på tre turer i 2012 fikk en flott Barnas Turlag T-skjorte. Det var 
inflasjon i grøtmandler, noe som naturlig nok medførte at barna spiste dugelig med grøt. Det 
var en egen premieutdeling til de tre (det ble fire pga. likt antall turer) som hadde vært med 
på flest aktiviteter i tillegg til at det ble trukket ut en del andre flotte premier blant barn med 
minst tre registreringer i turkortet sitt. Til sist kom Turbo med en liten avskjedspose.
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13. januar – Klatring, halleik og svømming på Beitostølen
Nok en dag med dette opplegget. Mellom 80 og 90 deltok, spesielt svømmehallen var pop-
ulær. Ikke så lange køer i klatreveggen denne gangen, men det var jevn pågang hele tiden. 

27. januar – fullmånetur ved Nythun (uten fullmåne)
Barnas Turlag hadde en stemningsfull liten utflukt denne kvelden. Ca. 40 voksne og barn 
deltok. Først gikk turen gjennom snødekt skog på en krokete, for noen litt krevende, løype.  
Fakler viste vei. Først til en ensom postkasse i skogen fylt med seigmenn og kjeks, deretter 
videre opp noen morsomme fiskebeinkneiker før nattevandrerne omsider ankom bålpanna i 
skogen. Her var det tid for litt mat, varm saft og aking i den fakkelbelyste akebakken. Tror alle 
koste seg, selv om noen kanskje kunne tenkt seg en hodelykt de ikke hadde :)

3. februar – Kom deg ut dagen Skrautvål Skisenter
Med 8–10 minusgrader, lite vind og overskyet var det duket for en fin utedag i Skrautvål 
Skisenter. Barnas Turlag serverte pølser, varm saft og nypoppede popcorn. Videre var det 
informasjonsstand inne i klubbhuset med sekretariat for naturstien som bl.a. hele 70 barn 
deltok i. Beito Aktiv rigget opp en provisorisk taubane som var meget populær hele dagen. 
Med et fall på 6–7 meter og en høyde over bakken på ca. 5 meter for de letteste barna kilte det 
litt i magen. Ved siden av var det en akebakke som var populær. 
Mot slutten av dagen dukke Turbo opp med en liten premie til alle barna. Vi fikk inntrykk 
av at alle koste seg veldig og arrangementet kan trygt kalles vellykket. Et konservativt anslag 
tilsier at minst 150 personer var innom arrangementet.

Turbo dukker opp og blir straks omkranset 
av ivrige barn.

I luftig svev ut i taubanen.
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Dato: Aktivitet: Kontaktperson:

10.03 Hundekjøring og isfiske ved Hovsjøen
Hundekjørelinja ved VFHS er bortreist i mars, så dagen blir litt annerledes 
enn tidligere annonsert. Det blir isfiske, bålpanne og turkos. I tillegg blir det 
geocaching hvor deltakende familier får låne en GPS med innlaget mål slik 
at man kan gå på skattejakt i ei løype. Velkommen til en trivelig utedag på 
Hovsjøen. 
Bomvei 50 kr. fra Steinsetbygda, Nythun eller Skrautvål skisenter til Dalen 
parkering og tråkket løype derfra og inn. (15–30 minutter å gå med barn).

Jan Ove Rognstad, 
tlf. 45 40 0 65

20.–21. 
04

Hyttetur til Sulebu
Trivelig overnattingstur til Sulebu. Flott hytte i supre omgivelser. Fullbooket 
ved trykking, men vi tar gjerne i mot folk som vil stå på venteliste. Erfarings-
messig er det ofte en eller to familier som trekker seg. 

Morten Helgesen, 
tlf. 47 90 78 48

25.04 Kveldsmattur til Køltjedn nær Leirin
Kveldsmattur til Køltjedn. Parkering ved saga. Det blir muligheter for grilling 
av egen kveldsmat. Oppmøtetidspunkt blir annonser på epostliste og face-
book.com/dntvaldres når dagen nærmer seg.

Hilde I. Solvin, 
tlf. 90 14 21 49

26.05 Sykkeltur langs Heggefjorden fra Herangtunet
Sykkeltur langs Heggefjordens vestside.  Oppmøtetidspunkt og mer infor-
masjon blir annonsert på epostliste og facebook.com/dntvaldres når dagen 
nærmer seg.

Gunn Marit Dahlen 
Myhre, 
tlf. 46 89 82 62

06.06 Kveldsmattur til Skardåsen.
Kveldsmattur til Skardåsen fra Neversete. Vi fyrer bål på toppen slik at alle 
som ønsker å grille kveldsmat kan gjøre det. Oppmøtedispunkt blir annon-
sert på epostliste og facebook..com/dntvaldres når dagen nærmer seg.

Lars Christensen, 
tlf.  91 58 70 81

15.–16. 
06

Basecamp Hovsjøen
I år forsøker vi å ta en lavterskel overnattingstur ved den sydlige enden 
av Hovsjøen.
Bil kjøres til vinterparkeringen parkeringa på Dalen. Se DNT flagg. 
Parker her, og gå videre opp langs stølsvegen. Gå inn på Hovsjøvegen 
mot venstre (nordover). Gå denne til endes. (Bagasje kan kjøres hit og 
lastes av, men bilen må kjøres tilbake til parkeringsplass, det er ikke til-
latt å parkere her.)Følg videre sti inn til Hovsjøen. Ca 20 min spasertur. 
Husk bomveg, 50,- fra Stølsvegen etter Nytun Høyfjellstue eller opp fra 
den nedlagte butikken ved Valdres Høyfjellshotell.(10 til 15 min. kjøring 
herfra).
Vi satser på overnatting fra lørdag til søndag i telt. Bålpanne er med, og 
det er fine bademuligheter også for de minste om temperaturen tillater.
Det vil bli muligheter for stangfiske, samt at vi vil ha robåter, der vi tar 
med barna ut på garnfiske og oterfiske. Vi har noen redningsvester, men 
fint om du har med egen vest.
Fremmøte fra kl. 12:00 lørdag 15. juni ved parkeringen på Dalen.
Det vil å bli mulighet for dagsbesøk på Campen for de som ikke ønsker 
å overnatte.
Påmelding innen 10. juni. Mulig vi må sette antallsbegrensning. 

Jan Ove Rognstad, 
tlf. 45 40 0 65

Turer og aktiviteter i 2013
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Dato: Aktivitet: Kontaktperson:

6.–7. 07 Familietur til Galdhøpiggen
Lørdag eller søndag blir det familietur til Galdhøpiggen. Vi går fra Juvasshy-
tta opp til Styggebrean, i tau over denne, og opp til toppen. Deltakelse gratis 
for familier med medlemmer i Barnas Turlag Valdres. Pris 200 for andre 
familier. Påmeldingsfrist 30. juni. Ved stor pågang kan det være aktuelt med 
deltakerbegrensning. Barnas Turlag holder tau og annet fellesutstyr. Vi har 
også en del seler, men fint om noen har egne. Voksne går som hovedregel 
med tauløkke under armene i bretauet.
Mer informasjon på espotsliste og facebook.com/dntvaldres senere. Turen 
blir den dagen været ser best ut. Mulig å kombinere med overnatting, men 
det er også mulig å ta turen som dagstur.

Morten Helgesen, 
tlf. 47 90 78 48

9.–11.08 Fjell- og topptursamling for barnefamilier Leirvassbu
Så bra vær som samme helg i 2012 kan vi ikke regne med, men vi satser på en 
trivelig helg på Leirvassbu. Kyrkja er et mål. Ved finvær kanskje andre topper. 
Ved dårlig vær, kan det være aktuelt å leie en guide og utforske Dumhøgrot-
tene. Overnatting på Leirvassbu, på hytta eller i telt.
Mer informasjon på epostlise eller facebook.com/dntvaldres når det nærmer 
seg. 
Påmelding innen 1. august.

Morten Helgesen, 
tlf. 47 90 78 48

25.08 Søndagstur på Tonsåsen
Søndagstur med grilling, fiske og uteliv på Tonsåsen. Nøyaktig sted og 
oppmøtetidspunkt blir annonsert på epostlise og facebook.com/dntvaldres 
når det nærme seg.

Marlyn S. Bergeid
tlf. 91 17 63 66

01.09 Kom deg ut dagen på Vaset
Ved Brennabu med taubane., kanopadling, klatring, natursti, grilling, frileik 
og Turbo kommer. Premier.
Åpent for alle. Mer informasjon på epostliste og facebook.com/dntvaldres 
når det nærmer seg.
PS! Vi trenger noen flere medhjelpere på dette arrangementet. Har du 
mulighet for å gi oss en hjelpende hånd denne dagen? Tid: 12–16.

Hilde I. Solvin 
tlf. 90 14 21 49

04.09 Kveldsmattur til Løkjeshovda
Kveldsmattur til Løkjeshovde, like ved Tingvang/Storefoss. Parkering ved 
hoppbakken. Mer informasjon på epostliste og facebook.com/dntvaldres 
når det nærmer seg.

Gunn Marit Dahlen 
Myhre,
tlf. 46 89 82 62

14/15.–
16.09

Overnattingstur Haldorbu
Trivelig hyttetur til Haldorbu innmed Langsua nasjonalpark. Begrenset an-
tall plasser, førstemann til mølla.
Mer informasjon på epostliste eller facebook.com/dntvaldres senere.

Morten Helgesen, 
tlf. 47 90 78 48

Kommune Navn Tlf. / Epost
Etnedall Marlyn Solhaug Bergeid 91 17 63 66
Nord-Aurdal Reidar Lyseng 90 86 07 11
Øystre Slidre Gunn Marit Dahlen Myhre 46 89 82 62
Vestre Slidre Hilde I. Solvin 90 14 21 49
Sør-Aurdal Mirian Øyhus Mikkelsgård 45 39 16 09
Vang Aud Irene Hamre Rogn 90 99 13 18

Kommunevise kontaktpersoner i Barnas Turlag
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Dato: Aktivitet: Kontaktperson:

28. eller 
29.09

Juvvandring i Åbjøra/-aktivitet
Vi gjentar bålkos og vandring langs Åbjøra også i år.
Bli med på en spennende vandring i trolsk natur. Se hvordan naturkreftene 
har laget et av de mest spennende nærområdene våre. Bli med på en van-
dring inn i juvene, se på jettegryter og vill natur.
Turen er væravhengig, og er avgjørende for gjennomføringen.
Oppdatering vil komme når det nærmer seg.
Det er et krevende terreng, og vi må vurdere å sette begrensning i antallet 
som blir med på selve juv vandringen. Dette for å ivareta sikkerheten for 
alle.
DNT flagg settes ut på langs vegen på utkjøring like nedenfor der brua krys-
ser Åbjøra på vegen som går mellom Vestringsbygda og riksvegen til Gol. 

Jan Ove Rognstad, 
tlf. 45 40 0 65

06.10 Topptur for tøffe turbarn
Dagstur til Skogshorn. Mer informasjon på epostliste eller facebook.com/
dntvaldres senere.

Lars Christensen, 
tlf.  91 58 70 81

25.10 Skummeltur på museet
På museet er det aldri stille. Når publikum tuslar heim og dei tilsette avsluttar 
arbeidsdagen, då dukkar dauingar frå gamal tid opp. Det same gjer skrikan-
de skrømt, mystiske haugafolk og nifse gjenferd. På skummeltur på Valdres 
Folkemuseum får du høve til å helse på nokre av desse skapningane. Kom 
gjerne med ein vaksen, for når det mørknar legg seg og kulda riv i nasen, då 
er det skummelt på Valdres Folkemuseum.
Mer informasjon på epostliste og facebook.com/dntvaldres når det nærmer 
seg.

Venke Fredriksen,
tlf. 99 32 88 32

31.10 Alternativ Halloweenfeiring i Aurdal
Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer til stemningsfullt arrangement for alle 
som søker et alternativ til knep eller knasp denne kvelden. I fjor var det grill-
ing, refleksløp, eventyrstund og fakkeltog i en utrolig stemningsfull ramme. 
Sted og opplegg blir nok omtrent det samme i år.
Mer informasjon på epostliste eller facebook.com/dntvaldres når det nærm-
er seg.

Hanne-Norunn
Enstad Enger,
tlf. 97 14 46 84

08.12 Avslutningsarrangement ved Rogne skule
Grilling, popcorn, aking og andre aktiviteter. Turbo kommer. Premieutdel-
ing. Mer informasjon på epostliste og facebook.com/dntvaldres når det 
nærmer seg.

Hilde Kvam,
93 26 07 17

02.01 Planleggingsmøte i Barnas Turlag Valdres
Kl. 19. Trolig i Kreativ Strek sine lokaler i Gjensidigegården. Nye ansikter 
mer enn velkomne. Ta gjerne med noen du kjenner.

Morten Helgesen,
tlf. 47 90 78 48

Vel møtt            på tur!
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Haustmøtet 30. oktober – med jenter
på langtur!

Om lag 90 kom på møtet i DNT Valdres
for å høyre på tur-  og
motivasjonsrefleksjonane til Liv Arnesen,
Åslaug Hansegård og Randi Ødegården.

Kvelden vart spekka med
eventyrskildringar, og erfaringar i
medvind og motvind, på polar og langs Noregs flottaste fjellområde.
Arnesens liv, rikt på erfaringar frå ekspedisjonar og andre arenaer, ga oss også eit
innblikk i hennar genuine interesse og arbeid for menneskers utvikling – vaksne som
ungdom. Ho brukar aktivt ekspedisjonane sine som metaforer på korleis draumar kan
gå i opfylling – for alle. Ei sprek dame, med eit hav av erfaring og kunnskap! 

Stort inntrykk gjorde ekspedisjonsjentene/studentane Åslaug og Randi frå hhv. Øystre
Slidre og Vang. Deira velformidla og til dels humoristiske foredrag om sitt 4 månader
lange eventyr Norge på langs var høgdepunktet denne kvelden, i alle fall for
underteikna. Her vart det fortalt om artige møter med folk, mykje tileigna lærdom om
turliv og om kvardagslege spørsmål, og tankar som dukkar opp undervegs. Vi fekk eit
innblikk i to jenters imponerande pågangsmot og evna til å finne lyspunkt og gleder,
sjølv når det buttar aldri så mykje. Om frigjeringa av å skru ned tempo, ta seg tid til
sanseopplevingar, til å feire, og å markere delmål, og - ja,  i det heile teke var
foredraget ei eventyrleg reise ispedd ein ”dæsj” humor og mykje tur- og livsvisdom.
Ein fryd og høyre - og motivasjon for å koma seg ut på langtur. 

Mari Klosbøle Evenstuen

Bjødnastigen 13. oktober
Her er en fin gjeng på vei ned Bjødnastigen. Det
vart en kjempefin tur. Blodpumpa kom skikkelig i
gang opp bakkene, og vi fikk fin utsikt til Aurdal.
Bjødnastigen går bratt og stedvis luftig ned til
fjorden. Vel nede jogga turleder Anders bort og
henta bilen, slik at slitne bein slapp å gå på asfalt
tilbake til utgangspunktet.

Ingen måneskinnstur
Det vart slett ikkje måneskinn søndag 27. januar. Truleg difor var det berre turleiar
som møtte opp i skisenteret i Skrautvål. Snøvêr var det også, så i staden for
måneskinnstur til Skardåsen vart det treningstur i lysløypa. Men vi prøver att neste år!



– 31 –

TRELAST  OG  BYGGEVARER Etabl. 18602960 Røn

61344600 – fosheimsag.no

      
    

  

 

      

     



Førjulsskitur på Valdresflye. Foto: Morten Helgesen

Frodige Aurlandsdalen. Frå turen vår i 2004. Foto: THS




