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Om DNT Gjøvik og Omegn
Leder

Kjære turvenner, dugnadshjelpere og turledere!
Vi har lagt bak oss et år med rundt 160 turer og arrangementer! Vi vet at det er mange
av dere som har hatt fantastiske naturopplevelser og trivelig turfølge. Det skal være
fint, trygt og inspirerende og gi en opplevelse av fellesskap å delta på fellesturer og
-aktiviteter. Vi er en stor DNT-familie som legger til rette for at du skal få den aller beste opplevelsen på turen din.
Turistforeningen har som mål å bidra til et rikt friluftsliv med enkle midler. I tur
året 2020 vil hele DNT-organisasjonen spesielt legge vekt på bærekraft. Her vil natur
og menneskene og økonomien i organisasjonen være viktige elementer. Vi skal være
bevisste på hvordan vi ferdes i naturen og hvordan vi kan ta vare på den. Samtidig
skal vi i fellesskap ivareta deg som medlem, turdeltaker eller frivillig. DNTs viktigste
bidrag til folkehelsen er å sørge for at terskelen for å drive med friluftsliv er så lav som
mulig.
Programmet vårt for 2020 har et mangfold av tilbud. Vi forsøker så langt det er mulig å
legge til rette for samkjøring. I turbeskrivelsene kan du lese om felles oppmøtested.
Du trenger ikke å reise langt for å få gode turopplevelser: Turledere inviterer
til nye turmål i vårt eget nærområde. Du får bl.a. mulighet til å bli med på gåturer,
padleturer eller en tur med Barnas Turlag. De faste onsdagsturene fra skytebanen
på Raufoss til DNT Osbakken fortsetter. Og ikke minst er jeg er fristet til å fortelle om
Gjøvikstiene som rustes opp etter stor dugnadsinnsats fra frivillige i samarbeid med
kommunen. Selv fikk jeg høsten 2019 være med prosjektleder Fredrik på tur i Gjøvikmarka – de flotte stiene, som blir nærmere omtalt i dette heftet, ligger og venter på å
bli brukt av oss alle med eller uten turledere.
Men også vandreturer over flere dager og fjellsportaktiviteter ligger der som
muligheter. Videre har vi tilbud om friluftsskole til barn og unge til sommeren. Det er en
fryd å se hvor mye glede det gir de unge å være i aktivitet i naturen!
Jeg gleder meg til et nytt turår både som turdeltaker og -leder. I sekken tar jeg
med fjellvettreglene som kan være nyttige både på de korte og de lange turene. Vi
skal tilpasse turene etter evne og forhold og ta trygge vegvalg. Vi skal bruk kart og
kompass og alltid vite hvor vi er. Da blir turopplevelsen ekstra god. Å drive med friluftsliv er noe av det mest bærekraftige vi kan gjøre. Vi kan ta skoa på hjemme og gå rett
ut på tur. Det gir ren turglede. Velkommen på tur – bli gjerne med! Godt turår!
Lise Lundby, styreleder

Kontaktinformasjon

Styret 2019–2020
Fram til årsmøtet 12. mars består styret av Lise Lundby (styreleder), Jan-Erik Nordrum
(nestleder) og Per Hovland (sekretær) og styremedlemmene Ingrid Andersson, Erland
Paulsrud, Ingemari Jürgensen og Anna Opperud Nicolaisen. Varamedlem er Peter
Nagtzaam. Følg med på hjemmesida (gjovik.dnt.no) etter årsmøtet for å se hvem som
sitter i styret ut året.

Forsidebilde: Høstferiedag på Totenåsen. Foto: Elin Enger
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Styret i DNT Gjøvik og Omegn: Fra venstre Lise Lundby, Jan-Erik Nordrum, Ingrid Andersson, Ingemari
Jürgensen, Anna Opperud Nicolaisen, Erland Paulsrud og Per Hovland
Foto: Kjell Gulbrandsen

Styreleder: Lise Lundby, tlf. 466 16 148
(liselundby09@gmail.com)
Daglig leder: Elin Enger, tlf. 959 72 850
Besøksadresse: Turistkontoret på Jernbanetorvet 3,
togstasjonsbygningen på Gjøvik. Her kan du melde
deg inn og skaffe deg DNTs standardnøkkel til hyttene.
Postadresse: Postboks 421, 2803 GJØVIK
Organisasjonsnummer: 984 774 745
Bankkonto: 1604.15.56947
Hjemmeside: gjovik.dnt.no
E-post: gjovik@dnt.no
Tlf.: 959 72 850 (daglig leder)

Elin Enger, daglig leder

Du finner oss på Facebook som «DNT Gjøvik og Omegn», «Barnas Turlag
DNT Gjøvik og Omegn», «DNT Ung Gjøvik og Omegn», «Trilleturer med DNT
Gjøvik og Omegn» og «Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede i Gjøvik og
omegn». Her legger vi ut informasjon om arrangementene våre og har gjerne
dialog med deg.

Redaksjon for På tur 2020

Pål Brekke, Anne Furuseth, Kjell Gulbrandsen, Ingemari Jürgensen og Anne Myhre
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Om DNT Gjøvik og Omegn
Om DNT Gjøvik og Omegn

DNT Gjøvik og Omegn ble stiftet i 1993 og er en av 57 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (DNT). Vi dekker kommunene N. Land, S. Land, Ø. Toten, V. Toten
og Gjøvik. DNT Gjøvik og Omegn arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og
miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Samarbeid med Vestre Toten kommune

DNT Gjøvik og Omegn og Vestre Toten kommune er gode frilufts
kamerater! Vi jobber mot samme mål: bedre folkehelse for i innbyggerne i kommunen. I oktober 2019 inngikk vi en rammeavtale om
samarbeid for å bidra til å nå dette målet ved hjelp av friluftsliv. Avtalen legger spesielt vekt på ungdomsarbeid og på å utnytte ressursene
knyttet til DNT Osbakken. Vi vil invitere de andre kommunene i regionen vår til lignende samarbeid og tar også gjerne imot invitasjon fra
dem.

Kom deg ut, meld deg inn!

Det er ikke nødvendig å være medlem for å bli med på turene og arrangementene
våre, men vi håper selvsagt at du melder deg inn likevel for å nyte godt av medlemsfordelene og støtte arbeidet for å få folk ut på tur! Og ta gjerne med en venn!
Som medlem får du medlemspris på DNTs over 500 hytter, rabatt på turutstyr, medlemsbladet Fjell og Vidde, DNTs årbok, tilbud om turer og kurs over hele landet og
mye mer. Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger på overnatting. Du kan
også delta på turer og ulike aktiviteter over hele Norge. Se det nasjonale programmet
på dnt.no/aktiviteter. Medlemsfordeler og priser ser du på dnt.no/medlem/fordeler.

Praktisk informasjon for turene våre

Turene i dette programmet ble planlagt høsten 2019. Vær derfor oppmerksom på at
turer kan bli forandret eller avlyst. Dette kan skyldes værforhold, personlige forhold for
turlederne eller annet som kan inntreffe. Kurs og leirer arrangeres med forbehold om
nok påmeldte. Følg med på hjemmesida vår (gjovik.dnt.no) for å bli oppdatert og se
om mulige feil i den trykte kalenderen er blitt rettet. Har turen en påmeldingsfrist, skal
du kontakte turlederen innen denne fristen. Du vil da få informasjon direkte om eventuelle forandringer. Når turdeltakerne skal overnatte på et betjent overnattingssted,
skal kontakt med vertskapet om romønske, allergier e.l. formidles gjennom turlederne.
Vi legger dessuten vekt på samkjøring, og deltakerne spleiser på utgifter til
drivstoff (kr 3,50 pr. km.) og bomavgift. Oppgitte priser i programmet gjelder for 2019,
så vi tar forbehold om endringer. Bare for arrangementer i Barnas Turlag inneholder
kalenderen informasjon om klær, mat, drikke o.l. For alle utearrangementene ellers
gjelder regelen om å kle seg etter vær og terreng og sørge for å ha med tilstrekkelig
mat og drikke. Vi oppfordrer alle turfolk til å lese om pakkelister, hyttebruk, fjellvett
regler m.m. på dntoslo.no/tips/. For fjellsport har vi en del utstyr til utlån, f.eks. seler,
isøks og skredsøkere. Kontakt turlederne dersom du har spørsmål.
Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Gjøvik og Omegn kan man bli foto
grafert enten av turlederen eller andre deltakere. Bildene kan bli brukt i DNTs egne publikasjoner, på Facebook-sida vår og på nettsida. Ønsker du å reservere deg mot å være
med på bildene, er det viktig at du melder fra om dette til turlederen når turen starter.
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Hyttene våre

Vi disponerer Gamle Torsætra, Vesterås og Vollumsætra, Fogdehytta, Mæhlumsetra
og DNT Osbakken. Alle hyttene våre er ubetjente. Finn mer informasjon på hjemme
sida (gjovik.dnt.no/hytter).

DNT Osbakken ligger ved Skumsjøen.					

Foto: Elin Enger

Stiene våre

Mange stier i området vårt er merket. Totenåsstien ble fyldig omtalt i På tur 2019, og i
årets turkalender vil vi spesielt ta for oss turstier og -veger på Gjøvik.
Turstier og -veger på Gjøvik
Fem turløyper er merket fra Gjøvik skysstasjon. De går langs Mjøsa, opp til Hovdetoppen og videre til Øverby og inn i bymarka samt i sentrum langs noen av byattraksjonene:
• Byrunden: 2,7 km
• Mjøspromenaden: 2,4 km
• Storgata–Hovdetoppen–Hovdetjernet–Sentrum: 3,6 km
• Mathias Topps veg–Øverby–Eiktunet–Bergstoppen: 3 km
• Bergstoppen rundt (Eiktunet–Bergstoppen–Berg terrasse): 4 km
• Øverby–Fogdehytta: 1,2 km
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Om DNT Gjøvik og Omegn
Byrunden er en tursti som starter fra Gjøvik skysstasjon og går videre forbi bl.a. Jernbanetorget med Gjøvik skatepark, Storgata med Gjøvik Sjokolade, Gjøvik Olympiske
Fjellhall, Vitensenteret Innlandet, Gjøvik gård, Strandgata, Gjøvik kino og scene og
Skibladnerbrygga. Runden avsluttes via undergangen ved rv. 4 rett før skysstasjonen.
Mjøspromenaden er navnet på turvegen langs bredden av Mjøsa og går fra
Hunnselvas munning via Fredevika med seilbåthavna, langs stranda ved Musikkfolkehøgskolen Viken og ut til båthavna ved Rambekk.

Fra Mjøspromenaden 							

Foto: Fredrik Langballe

Turvegen til Hovdetoppen og Hovdetjernet snor seg fra Storgata via Gamletorvet og
Gjøvik skole opp til Hovdetoppen (258 moh.), der det er flott utsikt over byen. Restau
rantruinene ligger og minner om tidligere tiders festliv, mens den nye Restaurant
Hovdetoppen fører deler av tradisjonene videre i sommertida. Turen går deretter ned
mot vandrerhjemmet Hovdetun og til Fastland med bademuligheter i Hovdetjernet om
sommeren og flott slalåmanlegg om vinteren. Korteste veg tilbake til sentrum går via
Bassengvegen.
Til Øverby og Eiktunet går det sti gjennom skogen fra Mathias Topps veg. Man
kan også gå inn fra Gjøvik Tennishall til Bassengparken og Gjøvik Miljøhestesenter og
følge lysløypa videre. Her møtes de to stiene som går gjennom skogen forbi plasser
med vakker utsikt over byen. Vi krysser Åsvegen fra Hunndalen og Hunn kirke og
vandrer videre oppover mot Øverby friluftsområde med skistadion, frisbeegolfanlegg
og klatrepark. Dette området er også utgangspunkt for turer videre i Gjøvikmarka, bl.a.
inn til Fogdehytta, som er ei selvbetjent DNT-hytte med enkel standard.
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Eiktunet med sine tømmerbygninger i vakkert kulturlandskap er Gjøviks bygdemuseum. Herfra går det turveg opp til Bergstoppen (435 moh.), der vi får storslagen utsikt
over Gjøvik by og Mjøsa, omkranset av et mektig landbrukslandskap. Velger vi stien
videre, får vi en rundtur omkring Berg gård ned til Berg terrasse og Panoramavegen,
eller vi kan fortsette i retning Jemtland og krysse fylkesvegen der.
Gjøvikmarka er områdene innenfor Øverby og Eiktunet. Her er vi sammen med
Gjøvik kommune i gang med å utbedre de gamle «folkestiene». Stiene og turvegene
her er mye brukt, men området har en god del slitasje og flere våte partier. Vi arbeider
derfor med grusing, drenering, klopping og skilting slik at det skal bli enda mer fristende å bruke denne delen av marka. Med utgangspunkt i parkeringsplassen ved Eiktunet på Øverby er det tre rundstier:
• Bergstoppen via Jemtland: 4,1 km
• Byhaugen: 4,1 km
• Svenskemyra: 2,1 km
Stiene går i vekslende skog. Det er undervegs satt opp informasjon om skogbruket, og
fine informasjonstavler forteller om gamle garder og plasser i området. Det er et mål
at noen av turvegene skal bli lettere å ferdes på slik at de som bruker rullestol eller
går med barnevogn, kommer ut i skogen. Vi skal også utbedre flere rasteplasser, bl.a.
gapahuken ved Eikjordet og ved Bikkjebakkmyra på Furuplassen.
Totenåsstien
Stien går fra Lygna i vest til Evjua ved Mjøsa i øst og har middels vanskegrad. Den går
i skogsterreng, er ca. 75 km lang, går over flotte utsiktspunkter og passerer flere gamle setervoller og idylliske vann. Du kan overnatte på Vollumsætra, Vesterås og Gamle
Torsætra. I tillegg er det mulig å overnatte i to lavvoer. Det er mulig å dele opp turen i
tre deler. Hyttene ligger ved eller nær bilveg.
Jotunheimstien
Jotunheimstien går fra Oslo gjennom distriktet vårt mellom Glåmhaugen nord for
Hadeland og Lundsetra i Snertingdalen. Du kan overnatte på Kjerringfred (åpen bu),
Mæhlumsetra (ubetjent DNT-hytte) og i gapahuker ved Skyberg, Langevatnet og
Lundsetra før du går videre mot Gjendesheim (se jotunheimstien.dnt.no).
Turstier på Biri
Turstiene på Biri er ryddet og merket og gir mulighet til flotte opplevelser i variert terreng (se gjovik.dnt.no/biriturstier for detaljert beskrivelse og kart):
• Brynstadberget: 7,5 km fra Biri idrettspark
• Utsikten: 5,3 km fra Kremmerodden, opp Kjærlighetsstien til Honne og videre
til Utsikten og ned til Skulhus bru
• Skulhuselva: 1,9 km fra Skulhus bru til Klundby forbi Læggerstuggufossen
• Steigrunden: 8,7 km fra Lierengvegen over Liberget og gjennom Sigstadskogen
• Sigstadskogen: 5,3 km fra Biri kirke eller Skrinnhagen skole
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Om DNT Gjøvik og Omegn
Tursti i Nordre Land
DNT har merket en 12 km lang skogsti fra Ringen stadion (skiltet langs fv. 245 ca. 3
km vest for Dokka mot Jevnaker). Stien er godt merket opp på åsen forbi Mæhlum
setra og Aksjødammen til Vestersetrene. Informasjonstavler gir opplysninger om
stedene langs ruta.

Bli med i dugnadsfellesskapet!

Rydde buskas, merke stier, beise hyttevegger, hogge ved – det er mye som skal gjøres for å vedlikeholde og opprette stier og ta vare på hytter. Vi tar imot alle former for
dugnadsinnsats! Arbeidsoppgavene varierer etter behov og ferdigheter, men et sosialt
fellesskap med hyggelige kaffepauser hører alltid med! Vi trenger også frivillige til stimerkeprosjektene våre og til å fortelle om DNTs tilbud på ulike arrangementer. Det er
altså varierte arbeidsoppgaver å ta av …
Vi har faste dugnadsdager på tirsdag og torsdag mellom kl. 10.00 og 15.00 (avvik fra disse tidene kan forekomme ut fra oppgaver og vær). Nye dugnadsinteresserte
kan ta kontakt med Bjørn Storre (se nedenfor) for nærmere informasjon om oppmøte,
samkjøring, behov for medbrakt verktøy etc.
Hvis det ikke passer for deg å bli med på de faste dugnadsdagene, kan du sende e-post til gjovik@dnt.no og si hvor og når du kan jobbe og hva du kan jobbe med,
og om du har spesielle ferdigheter å bidra med. I tillegg arrangerer vi egne dugnader
med sosialt samvær, både på hyttene våre og på bynære stier i Gjøvik. Se turprogrammet for nærmere informasjon.

Dugnad på Bergstoppen
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Foto: Fredrik Langballe
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Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede skal skape et tilbud for utviklingshemmede
og deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom aktiviteter som er tilrettelagt for
alle funksjonsnivåer, ønsker DNT å skape en felles arena for å ha det gøy sammen.
En søndag i måneden til og med august møtes vi på Øverby på Gjøvik for å drive
med morsomme friluftsaktiviteter. Denne aktiviteten arranger vi sammen med Norsk
forbund for utviklingshemmede og Gjøvik kommune, tilrettelagt kulturtilbud. Her er det
plass for alle, uansett alder og fysisk form. Last ned FTU-appen og følg med på turer
i Gjøvik og omegn. Se kalenderen for 26. januar for nærmere informasjon for aktivite
tene dette året.

Tur til Bergstoppen
Foto: Olav Kålås

Trillegruppa

DNT Gjøvik og Omegn arrangerer også jevnlige trilleturer. Her kan du møte andre
mødre og fedre og barna deres, få mosjon og være sosial.
Turene går i forskjellige områder i Gjøvikregionen, så dette er en fin måte å
bli bedre kjent med flere av turmulighetene i nærområdet på. Vi legger hovedsakelig
turene til fine deler av marka, men har også turer i nærheten av sentrum. Som regel er
det lurt å ha med matpakke og termos. På noen av
turene, særlig i den kalde årstida, legger vi opp til
pause med mulighet for å sitte innendørs og kjøpe
en matbit.
Vi bruker Facebook-gruppa «Trilleturer med
DNT Gjøvik og Omegn» til å informere og planlegge
tilbudet. Trilleturene er gratis og åpne for alle, men
vi oppfordrer interesserte til å melde seg inn for å
bistå oss i arbeidet. Turlederne er frivillige som selv
kan ha med vogn eller bæremeis eller -sele. Vi er
m.a.o. helt avhengige av frivillige for å drifte tilbudet,
så meld fra om du ønsker å bidra på en tur eller to!
Foto: Tonje Martinsen Østreng
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Om DNT Gjøvik og Omegn
Vil du på kanotur?

DNT Gjøvik og Omegns åtte kanoer med redningsvester og padleårer er gratis tilgjengelige døgnet rundt for medlemmene. Kanogarasjen ligger på høyre side av vegen
like før du kommer fram til parkeringsplassen ved DNT Osbakken, og den er merket
med DNT-skilt. Du får tilgang til garasjen med DNTs standardnøkkel, som medlemmer mot depositum kan skaffe seg hos Gjøvik turistkontor (Jernbanetorvet 3, Gjøvik),
i nettbutikken på dnt.no eller i kafeen på DNT Osbakken i åpningstida. Du kan ikke
reservere kanoene, så den første til mølla får padle. Skriv deg inn i protokollen som
ligger i garasjen for å signere for utlån og kvittere for retur.

Kontaktpersoner for aktivitetsgruppene

Tirsdagsdugnader: Bjørn Storre, tlf. 902 13 646 (boskas@online.no)
Stidugnader på Gjøvik: Fredrik Langballe, tlf. 900 11 501 (fredrik.langballe@gmail.com)
Barnas Turlag: Mildri Urke Andreassen, tlf. 909 60 334 (mildria@gmail.com)
DNT Ung: Silje Kristine Tandsæther Hagen, tlf. 971 83 189 (siljek1992@hotmail.no)
Seniorgruppa: Gunnor Andersen, tlf. 996 41 134 (gunnor.andersen@gmail.com)
Fjellsportgruppa: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785 (gaardert@online.no)
Klatregruppa: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17 178 (ingemari@kentaur.no).
Vi klatrer på tirsdager kl. 16.00 i oktober–april, ute eller inne. Tilbudet er åpent for
alle, men klatring skjer på eget ansvar.

Hytteansvarlige

Noen av hyttene har én eller flere hytteansvarlige:
DNT Osbakken
• Vaktmester: Tor Aaslund, tlf. 466 37 063 (aaslundtor@gmail.com)
• Hyttevakt: Elin Aamodt, tlf. 415 64 596 (eaamodtr@gmail.com)
• Leder i hyttestyret: Arne Wiken, tlf. 977 35 778 (arne.wiken@hotmail.com)
Hyttevakt på Vollumsætra: Arne Slettum, tlf. 977 26 969 (amag-s@online.no)
Hyttevakt på Fogdehytta: Arne Wiken, tlf. 977 35 778 (arne.wiken@hotmail.com)
Hyttevakt på Gamle Torsætra: Bjørn Storre, tlf. 902 13 646 (tboskas@online.no)
Hyttevakt på Vesterås: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785 (gaardert@online.no)

Bli med i DNT Osbakkens venner!

DNT Gjøvik og Omegn ønsker å fylle DNT Osbakken med friluftsaktiviteter for store
og små, og venneforeningen «DNT Osbakkens venner» er et viktig bidrag for å få til
dette. Som takk for medlemskap får du ei gratis overnatting på hytta vår og DNTs flotte
turkopp.
Du kan betale med VIPPS 13572 eller til konto nr. 1604.15.57013 (merk inn
betalingen «DNT Osbakkens venner» og navnet ditt). Det fins ulike typer medlemskap:
Type medlemskap
Enkeltmedlem
Familie
Bedrift

Pr. år
kr. 250,kr. 500,kr. 1 500,-

Livsvarig
kr. 2 500,kr. 5 000,kr. 10 000,-

Vi håper at mange vil oppleve det som givende å bidra til å utvikle DNT Osbakken!
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Årets blinkskudd 2020?

Bli med på konkurransen om å ta det beste turbildet! Vinnerbildet blir premiert og får
en prominent plass i neste års turprogram! Send inn de beste bildene dine i fullformat
før 15. oktober, men begynn gjerne allerede nå. Flere bilder øker sjansen for å skyte
gullfuglen! Det er de frammøtte på møtet 30. oktober (se kalenderen) for bl.a. dugnadsfolk og turledere som kårer vinneren. Bildene sender du til gjovik@dnt.no. Merk
meldingen «Blinkskudd 2020», og opplys om navnet på fotografen, tittelen på bildet og
hvor bildet er tatt.

På tur i 2021

Går du med planer for eller ønske om turer og kurs i året som kommer? Turlederne
for neste år bør begynne tidlig å planlegge menyen! Vi sender ut brev til registrerte
turledere og samarbeidspartnere i løpet av høsten om dette, og ber sterkt om å få svar
innen den fristen som blir oppgitt. Andre som ønsker å komme med turforslag, kan
innen 15. oktober sende e-post om dette til gjovik@dnt.no og be om å bli registrert
som kommende turleder.

Farger og symbol

I turprogrammet bruker vi disse fargene i overskriftene:

• Grønn:

		

• Blå:

		

• Rød:

		
		

• Svart:

		
		

• Gul:

Enkel tur. For nybegynnere. Krever ingen spesielle ferdigheter.
Moderate stigninger og ingen bratte partier.
Middels vanskelig tur. For middels trente turgåere med grunnleggende
ferdigheter og litt erfaring i terreng. Kan inneholde enkelte bratte partier.
Krevende tur. For erfarne turgåere. Krever god utholdenhet, godt turut
styr og kunnskap om kart og kompass. Kan ha flere typer stigninger
og utfordringer, luftige partier og noe klyving.
Ekspert. Tur for erfarne fjellfolk. Krever god utholdenhet, godt turutstyr
og kunnskap om kart og kompass. Ingen maks. høyde eller lengde,
toppturer, bratte og vanskelige egger og sva.
Kurs, møter og dugnader

Noen av turene og arrangementene er merket med symboler:
		
		

Turer og aktiviteter for barn opp til 12 år. Barn som deltar på tur i regi
av Barnas Turlag, må alltid ha med en voksenperson. Voksne uten
barn og barnebarn kan gjerne delta!
Turer og aktiviteter for aldersgruppa 13–26 år (i noen tilfeller har vi
avgrenset aldergrensen noe)

		
		

Turer og andre arrangement der farten er avpasset deltakere over 60
år, men alle aldersgrupper er velkomne

		

Turer som krever kompetanse i klatring, brevandring o.l.
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Fellesturer
JANUAR
Onsdag 8. januar
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Vi fortsetter med onsdagsturene fra i
fjor og går fra Vildåsen skytebane på
Raufoss til DNT Osbakken for koselig
samvær. Om det blir tur opp Olavegen
eller over Finstad er avhengig av bl.a.
snøforholdene, men tur på beina blir det.
Turen opp tar ca. 1 t. Følg med på hjemmesida (gjovik.dnt.no) for å se om det blir
endringer.
Turleder: Som regel Gaute Gjerdingen,
tlf. 928 97 014 (gautegjerdingen@gmail.
com)
Oppmøte: Vestre Toten Pensjonistsenter, Veltmannåv. 4, Raufoss, kl. 9.50 eller
direkte på Vildåsen skytebane kl. 10.00.
Kjør Nysethvegen fra Raufoss, fortsett
oppover Vildåsvegen og ta Skytebane
vegen til venstre.
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Onsdag 8. januar
MÅNESKINNSTUR TIL
MIDTVATNA, N. LAND

Fra Nybakktåjet går vi på ski inn til
bålplassen ved Midtvatna, der vi gjør
opp bål og koser oss med mat, gjerne
tilberedt på bålet i måneskinnet. Ta med
sitteunderlag – og gjerne en vedkubbe
hver til bålet. Dette er en enkel tur på ca.
4 t i ganske flatt terreng (ca. 4 km). Det
er også mulig med en kortere tur fra skihytta på Snauhaug. Vi tar værforbehold,
så følg med på hjemmesida (gjovik.dnt.
no) og/eller kontakt turlederne for å bli
oppdatert.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23
607 (idun.hovelsrud@gmail.com), og
Vigdis Haugerud, tlf. 926 00 777
(vihauger@hotmail.no)
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 17.30
Foto: Kari Opperud
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Torsdag 9. januar
MÅNESKINNSTUR PÅ
VARDALSÅSEN

Målet for turen er Mæhlumsetra, der vi
har fyrt opp på peisen. Turen starter på
Rørmyra og går over Øytjern og Eikvelta
og videre inn til setra. Tilbake kan vi gå
over Trollheim eller gjøre en runde på
åsen først.
Turledere: Mari Lundby, tlf. 970 19 495
(lunmar@hotmail.com), og Lise Lundby,
tlf. 466 16 148 (liselundby09@gmail.com)
Oppmøte: Rørmyra kl. 18.00. Kjør fv.
114 Raufoss–Fall, og ta av ved Gotterud
mot Skjellerud (bomavgift kr 40,-).

Onsdag 15. januar
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Lørdag 18. januar
BÅLTUR PÅ TOTENÅSEN,
Ø. TOTEN

Vi møtes på Oksbakken på Totenåsen
(det er bomveg inn hit). Herfra går vi litt
over en kilometer og finner en fin bålplass. Mye av turen blir utenfor oppkjørte
løyper. Her kan vi lage mat og kanskje en
hoppbakke e.l. Og så blir det spennende
å være ute ved et bål når det er mørkt!
Ta med hodelykt og mat, gjerne middagsmat. Turen avsluttes ca. kl. 19.00.
Turleder: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785
(gaardert@online.no), og Ine Gulbæk, tlf.
997 49 115 (inegul@online.no)
Påmelding: Innen 16. januar
Oppmøte: Oksbakken kl.12.00. Fra
Lena sentrum følges fv. 73 forbi Lindholm og Toppen idrettsplass til Olterud i
Øverskreien. Her står det skilt mot Oksbakken. En kan også kjøre fra Kraby, via
Krabyskogen, på fv. 74, og så inn på fv.
73 ved Stange og deretter nordover mot
Olterud med skilt mot Oksbakken. Vegen
fra Olterud til Oksbakken er bomveg (bomavgift kr 60,-).
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Søndag 19. januar
SKITUR PÅ TOTENÅSEN,
Ø. TOTEN

Ny skitrase er laget fra Torsætra nordover
mot Skjeppsjøen, inn på traseen Kronborgsæter–Oksbakken–Rausteinshytta.
Turen går i preparerte spor med- eller
motturs Torsæterkampen rundt. Rausteinshytta er nå klar for vaffelstopp, så
det blir vel et besøk der …
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964
(overliburi@gmail.com), og Tom Hal
vorsrud, tlf. 480 62 771
(tom.halvorsrud@nammo.com)
Oppmøte: Torsætra kafé, Torsæterv.
825, Skreia, kl. 9.30. Lokalkjente kan
møte direkte ved Borgen, der høyspentlinja krysser Torsætervegen.

Onsdag 22. januar
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Søndag 26. januar
FRILUFTSLIV TILRETTELAGT
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
(FTU), GJØVIK

Denne aktiviteten arranger vi sammen
med Norsk forbund for utviklingshemmede og Gjøvik kommune, tilrettelagt kulturtilbud. Vi har aktivitetsløype med ulike
poster. Om noen har lyst, er det mulighet
for å synge og spille. Vi sørger for noe å
spise. Du bør huske på å ta på klær etter
vær og ha kopp, vannflaske og sitteunderlag. Last ned FTU-appen og følg med
på turer i Gjøvik og omegn. De andre
datoene er 14.2., 29.3., 26.4., 24.5., 28.6.
og 30.8. Ta med deg venner og familie –
alle kan delta! Her er det plass for alle,
uansett alder og fysisk form.
Turledere: Siri Syvrud, tlf. 481 85 724
og 901 10 241 (siri.syvrud@gjovik.
kommune.no), Gerd Kålås, tlf. 416 50
774 (gerdk51@hotmail.com), og Edny
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Blokkum Kjelstad, tlf. 908 45 415
(ednybk@gmail.com)
Oppmøte: Øverbyv. 95, Gjøvik, utenfor
lavvoen på friarealet nedenfor Gjøvik
Klatrepark, kl. 16.30–18.30 alle datoer
unntatt 14.2. (se kalenderen for egen informasjon om skidagen 14.2.)

Onsdag 29. januar
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

FEBRUAR
Lørdag 1. februar
TRUGETUR PÅ ISEN I FLUBERG,
S. LAND
Vi går på isen fra Meierilandet i Fluberg
og nordover mot Kristenstuen. På turen
tilbake kan vi enten gå den samme vegen eller ta en annen veg. Turen vil ta ca.
2 t. Husk hodelykt!
Turledere: Anna Opperud Nicolaisen, tlf.
905 47 190 (anna.o.n@hotmail.com), og
Harry Nicolaisen, tlf. 909 61 546 (tyv1@
hotmail.com)
Oppmøte: Meierigutua 11, Fluberg, kl.
17.00. Følg skilting til Fluberg stasjon, og
følg deretter vegen ned mot vannet til du
kommer til båtbrygga.

Søndag 2. februar
KOM DEG UT-DAGEN,
GJØVIK

Over hele landet inviterer DNT denne
søndagen til Kom deg ut-dagen. I vårt
område ønsker vi å skape en flott familiedag på Skumsjøen. Det blir mulighet for
pilking og ski- og skøyteaktiviteter. Kafeen er åpen.
Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen, kl. 11.00. Arrangementet
varer til kl. 14.00.
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Foto: Idun Hovelsrud

Onsdag 5. februar
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Søndag 9. februar
MÅNESKINNSTUR PÅ TRUGER
TIL VARDHAUGEN, N. LAND

Vi går i rolig tempo fra Leikarvoll opp til
Vardhaugen. På toppen er det flott utsikt
over landsbyen Dokka. Vi fyrer opp bål
og koser oss med mat, gjerne tilberedt
på bålet i måneskinnet. Ta gjerne med en
vedkubbe hver til bålet. Vi tar værforbehold, så følg med på hjemmesida (gjovik.
dnt.no) og/eller kontakt turlederne for å
bli oppdatert. På Vardhaugen er også
en lavvo hvis noen skulle ønske å være
innendørs. Turen varer ca. 3 t og er 2,5
km lang.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23
607 (idun.hovelsrud@gmail.com), og
Vigdis Haugerud, tlf. 926 00 777
(vihauger@hotmail.no)
Oppmøte: Dokka stasjon kl.18.00
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Onsdag 12. februar
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Onsdag 12. februar
FJELLSPORTGRUPPAS
REKRUTTERINGSTUR TIL
LAUVHØGDA, V. TOTEN

Vi ønsker alle fjellsportinteresserte velkommen til å bli med til Vestre Totens
høyeste punkt, forhåpentligvis i måneskinn! Vi går på truger eller fjellski fra
Skjellerudbommen og gjennom skogen
opp til toppen av Lauvhøgda. Så finner vi
gapahuken litt nedenfor toppen og samles til fjellsportprat.
Turledere: Heidi M. Pedersen, tlf. 951
50 036 (heidi_merete20@hotmail.com),
Anders Nygaard Mathisen, tlf. 474 15
649 (zilchus.am@gmail.com), og Trond
Gaarder, tlf. 976 73 785 (gaardert@
online.no)
Oppmøte: Samkjøring fra nedre parkeringsplass på Amfi, Storg. 49, Raufoss,
kl. 17.30, eller direkte ved Skjellerudbommen kl. 18.00: Kjør i så fall fv. 114
Raufoss–Fall og ta av ved Gotterud mot
Skjellerud.

Fredag 14. februar
FRILUFTSLIV TILRETTELAGT
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
(FTU), GJØVIK

Denne dagen arrangerer vi «Ski for alle».
Se kalenderen for 26. januar for generell informasjon om tilrettelagte tilbud for
utviklingshemmede.
Oppmøte: Øverbyv. 95, Gjøvik, kl. 10.00.
Vi avslutter arrangementet kl. 14.00.

Onsdag 19. februar
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.
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Torsdag 20. februar
TRUGETUR PÅ LAUVHØGDA,
V. TOTEN

Vi går fra Skjellerud, opp Driterbakken og
til en bålplass bak Lauvhøgda. Stien er
litt bratt opp Driterbakken, men siden får
vi greit terreng. Ta med staver i tillegg til
trugene. Ved bålplassen skal vi kose oss
med alt det gode vi har i sekken. Turen
tar ca. 3 t.
Turledere: Aagot Sveen, tlf. 938 32 463
(aagot.sveen@gmail.com), og Margrethe
Leirdal, tlf. 934 04 460
(margrethe_leirdal@hotmail.com)
Oppmøte: Samkjøring fra nedre parkeringsplass på Amfi, Storg. 49, Raufoss,
kl. 10.30, eller direkte ved Skjellerudbommen kl. 11.00: Kjør i så fall fv. 114
Raufoss–Fall og ta av ved Gotterud mot
Skjellerud.

Lørdag 22. februar
SKITUR VÆRSKEI–
SNERTINGDAL

Denne skituren arrangerer vi i samarbeid
med Skiforeningen Gjøvik og Omegn,
som ordner gratis transport. Turen er på
42 km i lett terreng, men det er mulig å
korte den ned ved å ta bussen tilbake fra
parkeringsplassen på Vingromsåsen. Alle
deltakerne går turen på egen hånd.
Kontaktperson: John Olav Toppen, tlf.
415 88 496 (jotoppen@gmail.com)
Oppmøte: Bussgarasjen i Snertingdal kl.
7.45. Bussen går kl. 8.00. Den stopper
også for påstigning både i Redalen og på
Biri.

Lørdag 22.–søndag 23. februar
SKITUR TIL SLETTNINGSBU PÅ
FILEFJELL, VANG

Vi kjører bil til Tyinkrysset og parkerer et
lite stykke derfra. Det tar ca. 2 t å gå inn
til Slettningsbu, som er selvbetjent og har
14 sengeplasser. Ta gjerne med litt god
mat.
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Turledere: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785
(gaardert@online.no), og Ine Gulbæk, tlf.
997 49 115 (inegul@online.no)
Påmelding: Innen 13. februar
Oppmøte: Plantasjen, Huntonstranda,
Gjøvik, kl. 7.30

Onsdag 26. februar
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Lørdag 29. februar
SKITUR LYGNA–GJØVIK ELLER
EINA–GJØVIK

Denne turen arrangerer vi i samarbeid
med Skiforeningen Gjøvik og Omegn,
som ordner gratis transport til Eina og
Lygna, og deltakerne går tilbake på egen
hånd. Turen fra Lygna til Gjøvik er 57
km lang, og vanlige turgåere må regne
med å bruke 6–7 t på turen. Turen med
bussavganger annonseres i lokalpressen.
Kontaktperson: Øistein Schjellerud, tlf.
908 25 352 (oistein.schjellerud@gmail.
com)
Oppmøte: Gjøvik skysstasjon klokka
8.00. Bussen stopper også for påstigning
ved rundkjøringen ovenfor Hagen Bil i
Hunndalen (den andre rundkjøringen sør
for Hunndalen sentrum) og på Raufoss
stasjon.

MARS
Onsdag 4. mars
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.
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Søndag 8. mars
SKIKJØRING PÅ GRÅHØA I
ESPEDALEN, NORD-FRON

Vi kjører til Strand fjellstue for dagstur
til Gråhøa. Der beveger vi oss i skog og
på snaufjell og får forhåpentligvis prøvd
pudder på veg ned igjen til Strand. Det er
nødvendig med skredutstyr som søker,
spade og søkestang.
Turleder: Anders Nygaard Mathisen, tlf.
474 15 649 (zilchus.am@gmail.com)
Oppmøte: Kontakt turlederen for å inngå
avtale om samkjøring m.m.

Mandag 9. mars
MÅNESKINNSTUR
VIND–DALBORGEN, GJØVIK

Vi går til fots på skogsbilvegen fra Ås
gård ved Vind idrettsplass mot Breiskallen, med retur over Dalborgen, en fin
runde med nydelig utsikt over Gjøvik.
Turen vil ta ca. 2 t.
Turledere: Birgit Lund, tlf. 416 58 551
(birgit-lund@outlook.com), og Åse Bratli,
tlf. 976 71 816 (ase.br@hotmail.com)
Oppmøte: Parkeringsplassen på
Østbyhøgda, 200 m nedenfor Vind
idrettsplass, Vestre Totenv. 523, Gjøvik,
kl. 19.00

Onsdag 11. mars
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Torsdag 12. mars
SKITUR FRA ØVRE VARDAL TIL
EIKTUNET, GJØVIK

Vi kjører bestillingstaxi (kjører som buss)
fra Eiktunet til Hornås og går løypa over
Skyberg, Bjønnhaugen og Gravåsen og
videre til Solbakken og Skistua tilbake til
Eiktunet. Turen er ca. 25 km lang og vil
gå i vanlig turtempo. Rast undervegs.
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Foto: Fredrik Langballe

Turledere: Siri Stageboe, tlf. 971 07 167
(sstag@online.no), og Mona Løkser, 913
43 114 (mona.lokser@gmail.com)
Påmelding: Innen 8. mars
Oppmøte: Ved inngangen til Eiktunet
museum, Øverbyv. 108, Gjøvik, kl. 9.15

Torsdag 12. mars
ÅRSMØTE OG ÅPENT
TURMØTE, GJØVIK

Vi holder årsmøte kl. 18.00 på DNT Osbakken med åpent turmøte etterpå. Se
hjemmesida for mer informasjon (dnt.no/
gjovik).
Adresse: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen

Søndag 15. mars
VINTERAKTIVITETER PÅ
VIND, GJØVIK

Her kan vi ake eller gå en skitur. De minste kan øve seg på å gå litt på ski, eller
de kan gå lengre turer. Dette er også en
mulighet for å være litt sosial – bli med!
Turledere: Mildri Urke Andreassen, tlf.
909 60 334 (mildria@gmail.com), og Eirik
Lindberg, tlf. 908 41 487
(eirlin71@gmail.com)
Påmelding: Innen 14. mars
Oppmøte: Vi møtes på parkeringsplassen på Østbyhøgda, 200 m nedenfor
Vind idrettsplass, Vestre Totenv. 523,
Gjøvik, kl. 11.00 og går sammen til akebakken.

Onsdag 18. mars
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Ved grillplassene i akebakken på Vind
fyrer vi opp griller så vi får mulighet for å
lage mat eller bare kose oss rundt grillen.
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Onsdag 18. mars
FISKEKURS FOR
UNGDOM – DEL 1,
VINTER, GJØVIK

Lurer du på hvordan det er å kjenne den
sterke gjedda gripe tak i sluken og forsøke å dra deg ned i hullet i isen? Pure
adrenalin, baby! Vil du prøve selv?
Denne dagen er for deg – enten du aldri
har prøvd før, eller om du allerede er
dreven med snella!
Den erfarne fiskeren Tom Pedersen tar oss gjennom basiskunnskapen
før alle som vil, får prøve selv. Vi fyrer
opp bålet og koser oss ute med nista. Ta
med fiskeutstyr hvis du har – men det er
absolutt ikke noe must – vi har til utlån!
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen, kl. 11.00
Kontaktpersoner: Tom Pedersen, tlf.
958 01 235 (tom.pedersen58@hotmail.
com) og Elin Enger, tlf. 959 72 850
(gjovik@dnt.no)
Påmelding: Innen 10. mars til
dntunggjovik@hotmail.com

Onsdag 25. mars
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Torsdag 26.–søndag 29. mars
MED FJELLSKI PÅ
HARDANGERVIDDA

Vi kjører sammen til Ustaoset og tar toget
til Finse. Her overnatter vi på Finsehytta.
Neste dag går turen til Krækkja, for deretter å fortsette til Tuva. Vi returnerer til
Ustaoset på søndag. Turen er på ca. 5
mil. Løypa er kvistet, og hyttene er betjente, men vi tar værforbehold.
Turledere: Siri Stageboe, tlf. 971 07 167
(sstag@online.no), og Mona Løkser, tlf.
913 43 114 (mona.lokser@gmail.com)
Påmelding: Innen 15. mars til mona.
lokser@gmail.com
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Fredag 27.–søndag 29.
mars TOPPTURER FRA
LEIRVASSBU, LOM

Vi kjører til Leirvassbu fredag ettermiddag og tar topptur lørdag og søndag.
Turmålene blir vi enige om på fredagskvelden. Det vil være nødvendig med
skredsøker, spade og søkestang samt
stegjern og isøks og fjell-, randonnéeeller telemarkski.
Turleder: Anders Nygaard Mathisen, tlf.
474 15 649 (zilchus.am@gmail.com)
Påmelding: Innen 20. mars
Oppmøte: Kontakt turlederen for å inngå
avtale om felles transport, eller møt
direkte på Leirvassbu.

Søndag 29. mars
FRILUFTSLIV TILRETTELAGT
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
(FTU), GJØVIK

Se 26. januar for informasjon om dette
tilbudet.

APRIL
Onsdag 1. april
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Lørdag 4.–tirsdag 7. april
PÅSKETUR I TAFJORDFJELLA

Vi reiser tidlig lørdag morgen til Billingen i nærheten av Skjåk for å gå en
rundtur i Tafjordfjella til Torsbu, Pyttbua
og Veltdalshytta og tilbake til Billingen.
Dagsetappene blir på 5–7 t + pauser, og
deltakerne må bruke fjellski. Alle hyttene
er selvbetjente. Det blir mulighet for topptur til Karitind eller Pyttegga hvis vær- og
snøforholdene tillater det. Kontakt tur
lederne for mer informasjon.
Turledere: Ingemari Jürgensen, tlf. 997
17 178 (ingemari@kentaur.no), og
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Mæhlumsetra 									

Lise Lundby, tlf. 466 16 148
(liselundby09@gmail.com)
Påmelding: Innen 29. mars (maks ti
deltakere)
Oppmøte: Felles kjøring fra Gjøvik og
Toten etter avtale med turlederne

Onsdag 8. april
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Onsdag 15. april
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.
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Foto: Torgeir Seim

Søndag 19. april
SKILØYPA PÅ BEINA,
VARDALSÅSEN

Vi går runden Rørmyra–Fjortentjern–
Eikvelta og tilbake til Rørmyra med rast
undervegs. Avhengig av været beregner
vi 3–4 t + pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97
014 (gautegjerdingen@gmail.com), og
Anne Furuseth, tlf. 951 25 250
(annefuruseth@gmail.com)
Oppmøte: Bunnpris, Sagvollv. 3 (ved
Raufoss stasjon), kl. 10.00 for samkjøring, eller direkte på Rørmyra kl. 10.15:
Kjør i så fall fv. 114 Raufoss–Fall og ta av
ved Gotterud mot Skjellerud (bomavgift
kr 40,-).

19

Onsdag 22. april
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Onsdag 22. april
AVSPARK FOR MERKE
GJENGEN, GJØVIK

Har du lyst til å bidra med arbeid for sti
ene våre? Vi inviterer flere til å bli med på
dugnader for å planlegge, rydde, merke
og vedlikeholde stier. Vi har planleggingsmøte med orientering om status i de ulike
merkeprosjektene våre, gjennomgang av
mulige dugnader utover sesongen og
sosialt samvær med enkel servering.
Koordinator: Fredrik Langballe, tlf. 900
11 501 (fredrik.langballe@gmail.com)
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen, kl. 10.00

Lørdag 25. april
DUGNAD PÅ GAMLE
TORSÆTRA, Ø. TOTEN

Vi møtes om morgenen for ei dugnads
økt. Har du lyst til å være med på en
hyggelig lørdagsvask m.m. sammen med
andre energiske dugnadsfolk? Møt opp!
Kontaktperson: Bjørn Storre, tlf. 902
13 646 (boskas@online.no)
Oppmøte: Gamle Torsætra kl. 9.00.
Hytta ligger rett opp fra Torsætra kafé,
Torsæterv. 825, Skreia.

Søndag 26. april
FRILUFTSLIV TILRETTELAGT
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
(FTU), GJØVIK

Se 26. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Onsdag 29. april
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN

Onsdag 29. april
AMBASSADØRKURS, GJØVIK

Velkommen til alle som vil vite mer om
DNT som bakgrunn for frivillig innsats for
DNT Gjøvik og Omegn! Vi gjennomfører
et tre timer langt kveldskurs i foreningens
historie, verdier og organisering. I tillegg
får du informasjon om lokalforeningen vår
og får vite mer om hvordan du kan engasjere deg. Ambassadørkurset er første
trinn på DNTs utdanningsstige for turledere og obligatorisk hvis du vil gå videre
på turlederkurs (se kalenderen for 9.–10.
mai).
Påmelding: Innen 6. april på hjemme
sida vår (gjovik.dnt.no)
Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen, kl. 17.30

MAI
Onsdag 6. mai
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Lørdag 9. mai
DUGNAD PÅ MÆHLUMSETRA,
VARDALSÅSEN

Vi møtes om morgenen for ei dugnadsøkt. Har du lyst til å være med på en
hyggelig lørdagsvask m.m. sammen med
andre energiske dugnadsfolk? Møt opp!
Kontaktperson: Olav Kålås, tlf. 997 76
349 (gerdk51@hotmail.com)
Oppmøte: Parkeringsplassen på Rør
myra kl. 9.00 (kjør fv. 114 Raufoss–Fall,
ta av ved Gotterud mot Skjellerud og fortsett gjennom bommen) eller direkte på
Mæhlumsetra kl. 10.00 (bomavgift
kr. 40,-).

Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.
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Lørdag 9.–søndag 10. mai
GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS, GJØVIK

Har du lyst til å være turleder på DNTs
fellesturer? Fungerer du godt i ei gruppe
og ønsker å ta med andre ut? Da er det
grunnleggende turlederkurset vårt noe for
deg!
Vi tar opp turlederrollen, kartkunnskap og orientering, førstehjelp, bekledning, utstyr, mat og drikke, turplanlegging, turglede og motivering av deltakere.
Kurset varer 15 t, fordelt på to dager.
Man må være medlem av DNT
for å delta på kurset og ha gjennomført
ambassadørkurset vårt på forhånd (se
kalenderen for 29. april). Vi holder kurset
på ei av våre egne hytter, DNT Osbakken. Her er det fint å gå på tur og mulig å
overnatte for dem som ønsker.
Kurset er gratis for medlemmer
i DNT Gjøvik og Omegn og koster kr
1 000,- (pluss overnatting) for medlemmer i andre foreninger.

Dugnad
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Påmelding: Innen 20. april på hjemmesida vår (gjovik.dnt.no)
Kontaktperson: Ingemari Jürgensen, tlf.
997 17 178 (ingemari@kentaur.no), som
er kursholder sammen med Anna
Opperud Nicolaisen, tlf. 905 47 190
(anna.o.n@hotmail.com)
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen. Deltakerne får tilsendt
vegbeskrivelse og program med opp
møtetidspunkt.

Søndag 10. mai
SKJELBREIMYRA, V. TOTEN

Vi markerer Verdens aktivitetsdag med
vandring i et område med mye historie –
og sikkert flere våte partier. Turen tar
2–3 t + pauser.
Turledere: Viggo Kristiansen, tlf. 928 06
756 (vigg-k@online.no), og Gunnor
Andersen, tlf. 996 41 134
(gunnor.andersen@gmail.com)
Oppmøte: Samkjøring fra nedre parkeringsplass på Amfi, Storg. 49, Raufoss,

Foto: Fredrik Langballe
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kl. 10.30, eller direkte på Ingeborgshøgda
kl. 11.00: Kjør i så fall Sagvollvegen fra
Raufoss til Rudsveen og ta til venstre
mot Bruflat, eller ta av fra rv. 4 på Bruflat
mot Rudsveen.

Tirsdag 12. mai
DUGNAD PÅ FOGDEHYTTA,
GJØVIK

Har du lyst til å være med på ei hyggelig
arbeidsøkt sammen med andre energiske dugnadsfolk? Møt opp!
Kontaktperson: Arne Wiken, tlf. 977
35 778 (arne.wiken@hotmail.com)
Oppmøte: Fogdehytta kl. 18.00. Stien fra
parkeringsplassen på Øverby er merket.

Tirsdag 12. mai
ETTERMIDDAGSTUR
VINDINGSTAD–HELGERUD–
VIND, GJØVIK

Turen går på veger og stier, og vi tar
kaffepause undervegs. Den tar ca. 2 t.
Turledere: Anne Westby, tlf. 958 23 059
(annewestby@online.no), og Gunnar
Westby, tlf. 480 55 630
(gunwes@online.no)
Oppmøte: Vindingstad skole,
Vindingstadbakken 15, Gjøvik, kl. 18.00

Onsdag 13. mai
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette tilbudet. Denne onsdagen kan du også få
være med på dugnad (se nedenfor)!

Onsdag 13. mai
DUGNAD PÅ DNT OSBAKKEN,
GJØVIK

Vi tar i et tak ute for å gjøre Osbakken
fin til 17. mai. Ta med hageredskap og
grillmat. Blir været dårlig, arbeider vi inne
med rydding og vasking. Vi avslutter
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med å tenne opp ei bålpanne og spise
sammen.
Kontaktpersoner: Tor Aaslund, tlf. 466
37 063 (aaslundtor@gmail.com), og Elin
Aamodt, tlf. 415 64 596 (eaamodtr@
gmail.com)
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen, fra kl. 17.00

Lørdag 16. mai
OVER STOKK OG STEIN PÅ
TOTENÅSEN, Ø. TOTEN

Turen starter fra parkeringsplassen ved
Borgen. Vi følger merket sti opp til klatre
feltet, så videre på nyryddet sti over stokk
og stein og i gammel trase på kammen
sørover og opp til Linnhammerbrenna.
Etter å ha nytt utsikten svinger vi nordover igjen og kommer snart inn på
Totenåsstien i retning Borgenkampen.
Til slutt tar vi med oss en sving bortom
Fiskelausen og Vesle Fiskelausen før vi,
via Bygdeborgen, stuper oss nedover til
Borgen igjen langs Fiskelausbekken.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964
(overliburi@gmail.com), og Tom Hal
vorsrud, tlf. 480 62 771
(tom.halvorsrud@nammo.com)
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Borgen (der høyspentlinja krysser Torsætervegen opp fra Skreia) kl. 9.00

Tirsdag 19. mai
KLATREKVELD PÅ MOELV,
RINGSAKER

Fjellsportgruppa rigger topptaufester og
sørger for sikkerheten på et av klatrefeltene ved Moelv (Ulven eller Ring). Vi
tar imidlertid værforbehold og kan derfor
komme til å endre tidspunktet for arrangementet, så følg med på hjemmesida
(gjovik.dnt.no) og/eller kontakt turlederne
for å bli oppdatert.
Turledere: Anders Nygaard Mathisen, tlf.
474 15 649 (zilchus.am@gmail.com), og
Heidi M. Pedersen, tlf. 951 50 036
(heidi_merete20@hotmail.com)

Turprogram 2020 – gjovik.dnt.no

Påmelding: Innen 18. mai
Oppmøte: Mjøsstranda parkeringsplass
på Gjøvik kl. 17.00

Tirsdag 26. mai
TOPPTUR PÅ GJØVIK

Se 26. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Vi går stien opp til Hovdetoppen, der det
er flott utsikt over Gjøvik, og tar i øyesyn
den nye uterestauranten som åpnet 17.
mai. Etter en pause tar vi vegen ned igjen
og passerer turistattraksjonen Hovdetjernet, tennisbanene og vandrerhjemmet
Hovdetun. Vi avslutter i Bassengparken,
en lite brukt perle med ridesenter. Turen
tar rundt 2 t med innlagte kaffepauser.
Turledere: Gunnor Andersen, tlf. 996 41
134 (gunnor.andersen@gmail.com), og
Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612
(ra-morka@online.no)
Oppmøte: Gjøvik Tennishall, Mathias
Topps veg 5, Gjøvik, kl. 18.00

Søndag 24. mai
ÅRETS LANGTUR PÅ
VARDALSÅSEN

Onsdag 27. mai
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN

Onsdag 20. mai
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette tilbudet.

Søndag 24. mai
FRILUFTSLIV TILRETTELAGT
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
(FTU), GJØVIK

Vi går om Mæhlumsetra, Johans plass,
Kolbergsetra, Øgardsetra, Branes, Stokkekrysset, Skumlistuen og Finstad og
tilbake til Skytebanen. Turen tar ca. 6 t +
matpauser undervegs.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97
014 (gautegjerdingen@gmail.com), og
Birgit Lund, tlf. 416 58 551 (birgit-lund@
outlook.com)
Oppmøte: Vildåsen skytebane, Raufoss,
kl.10.00. Kjør Nysethvegen fra Raufoss
og Vildåsvegen videre oppover før du tar
Skytebanevegen inn til venstre.

Nye Rausteinshytta
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Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Torsdag 28. mai
RAUSTEINSHYTTA TRIPPEL (1),
Ø. TOTEN

Tre uker på rad arrangerer vi en ettermiddagstur til Rausteinshytta på Totenåsen,
der vi tar en god rast. Vi går fra ulike
utgangspunkt hver gang og legger opp til
rundturer. Turopplegget er et samarbeid
med Folkehelsedagene i Ø. Toten.

Foto: Ola Brox
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Foto: Vedis Hauger

Den første turen er ca. 3 km hver veg og
tar ca. 2,5 t med pauser. Vi går opp over
Holokampen og ned igjen over Pålknappen. De to andre turene går 4. juni og
11. juni. Det blir premiering til dem som
deltar på alle tre turene.
Turledere: Ola Brox, tlf. 908 71 352
(ola.brox@gmail.com), og Rune Øverli,
tlf. 995 93 964 (overliburi@gmail.com)
Oppmøte: Hongsætra kl. 17.30. Ved
Olterud på fv. 73 mellom Lensbygda og
Skreia er det merket mot Oksbakken.
Følg Nygardseterlinna til vegbom
(bomavgift kr 60,-) og hold til venstre rett
etter bommen. Ta til venstre igjen ved
Oksbakken. Hongsætra ligger i enden av
vegen.

Lørdag 30. mai
DUGNAD PÅ VOLLUMSÆTRA,
Ø. TOTEN

Vi møtes om morgenen for ei dugnads
økt. Har du lyst til å være med på en
hyggelig lørdagsvask m.m. sammen med
andre energiske dugnadsfolk? Møt opp!
Kontaktpersoner: Arne Slettum, tlf.
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977 26 969 (amag-s@online.no), og
Jan-Erik Nordrum, tlf. 959 17 906
(jnordrum@bbnett.no)
Oppmøte: Bensinstasjonen på Lund,
Kolbuv. 996, kl. 9.00 eller direkte på
Vollumsætra kl. 10.00

Søndag 31. mai
NATTPADLING I DOKKA
DELTAET, N. LAND

Vi padler fra Fjordheim og nordover i
Dokkadeltaet. Turen vil ta ca. 2 t. Husk
hodelykt og refleksvest!
Turledere: Anna Opperud Nicolaisen, tlf.
905 47 190 (anna.o.n@hotmail.com), og
Harry Nicolaisen, tlf. 909 61 546
(tyv1@hotmail.com)
Påmelding: De som trenger å låne kano,
må melde fra innen 28. mai.
Oppmøte: Jevnakerv. 699, Dokka,
kl. 22.00
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JUNI
Mandag 1. juni
FJELLSPORTTUR
OVER KNUTSHØE, VÅGÅ

Vi bruker frimandagen i pinsehelga til
en dagstur over Knutshøe, 1 517 moh.
Turen tar 5–6 t og byr på et par korte
partier med enkel klyving som ikke krever
sikring. I belønning får vi en spektakulær utsikt mot det grønne Gjende, til den
kanskje noe mer kjente Besseggen og til
østlige deler av Jotunheimen.
Turledere: Heidi M. Pedersen, tlf. 951 50
036 (heidi_merete20@hotmail.com), og
Sindre Lindstad, tlf. 911 19 961
(sindre83@hotmail.com)
Påmelding: Innen 28. mai
Oppmøte: Mjøsstranda parkeringsplass,
Gjøvik, kl. 7.30 eller direkte på Vargebakken parkering langs rv. 51 kl. 10.00

Onsdag 3. juni
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Torsdag 4. juni
REINSVOLL–
BØVERBRU–REINSVOLL,
V. TOTEN

Vi møtes ved Reinsvoll idrettsplass og
går den gamle grusvegen forbi sykehuset. Her tar vi en sti mot Bøverbru
idrettsplass og videre vegen til Store
Bergsjøen. Etter en god rast går vi gjennom en åpen skog til den gamle Skreiabanen som vi følger tilbake til Reinsvoll.
Vi regner med å bruke 4 t.
Turledere: Odd Gulbrandsen, tlf. 412 43
192 (gulodd85@gmail.com), og
Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460
(margrethe_leirdal@hotmail.com)
Oppmøte: Reinsvoll idrettsplass, Frøsakervegen, Reinsvoll, kl. 10.00
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Torsdag 4. juni
RAUSTEINSHYTTA TRIPPEL (2),
Ø. TOTEN

Se 28. mai for informasjon om dette tilbudet. Turen denne dagen er ca. 2 km opp
og ca. 3 km ned og tar ca. 2,5 t med pauser. Vi går bratt opp fra Torsætra, oppom
Torsæterkampen og ned forbi Hjemmefronthytta. Neste tur i rekka er 11. juni.
Turledere: Ola Brox, tlf. 908 71 352
(ola.brox@gmail.com), og Rune Øverli,
tlf. 995 93 964 (overliburi@gmail.com)
Oppmøte: Torsætra kafé, Torsæterv.
825, Skreia, kl. 17.30

Lørdag 6. juni
SKJEPPSJØEN RUNDT,
Ø. TOTEN

Vi starter ved de nedre husa på Torsætra
kafé og tar inn på en delvis blåmerket
sti, populært kalt Jens Hansens sti, som
etter hvert stiger ganske bratt opp mot
Torsæterkampen og Rausteinshytta, hvor
det blir en liten avstikker opp på Totens
høyeste punkt, 841 moh., før vi fortsetter
forbi Rausteinshytta og videre nordover
mot Holokampen. Her møtes vi av en
fantastisk utsikt utover mot Totenbygdene
og Mjøsa. Så kommer bratt nedstigning
og kryssing av Torsætervegen før vi via
Bygdeborgen går opp på Borgenkampen,
765 moh. Vi har nå kommet inn på Toten
åsstien ved Fiskelausen, og denne følger
vi tilbake til Torsætra. Turen vil nok vare
6–7 t og kan avsluttes med noe å bite i
fra kafeens utmerkede meny.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964
(overliburi@gmail.com), Christina Buri,
tlf.480 58 862 (overliburi@gmail.com),
og Tom Halvorsrud, tlf. 480 62 771
(tom.halvorsrud@nammo.com)
Oppmøte: Torsætra kafé, Torsæterv.
825, Skreia, kl. 9.00
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Årets blinkskudd 2019
Foto: Ann-Kristin Kihle
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Foto: Silje Kristine Tandsæther Hagen

Lørdag 6.–søndag 7. juni
HENGEKØYETUR TIL
SKJELLUNGSKAMPEN,
N. LAND

Vi kjører opp lia fra begynnelsen av
Mælumslivegen og parkerer etter ca. 3,5
km. Med tunge sekker på ryggen går vi
ca. 2 km til selve Skjellungskampen. Det
meste av strekningen er skogsbilveg,
mens de siste 200 meterne er på sti.
Etter å ha slått leir spiser vi middag og
utforsker området. Ved Huldreputten får
barna høre om huldra som har gitt navn
til tjernet. Søndag pakker vi ned leiren og
går samme veg tilbake. Det blir mulighet
for søndagstur i området. Turen er i samarbeid med DNT Valdres.
Turledere: Dienne Versteeg, tlf. 926 24
165 (dienneversteeg@hotmail.com), og
Petra Kaderkova, tlf. 988 77 380
(petra.kaderkova@hotmail.com)
Påmelding: Innen 4. juni
Oppmøte: Vi møtes ved bomkassa i
begynnelsen av Mælumslivegen. Kjør fv.
245 mot Jevnaker og sving til høyre til
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Mælumslivegen etter ca. 2,5 km. Bomkassa er på venstre side (du kan betale
bomavgiften på kr 80,- kontant eller med
Vipps). Tidspunktet for oppmøte avtales
med turledere.

Søndag 7. juni
MOLSTADBRENNA OG
VOLLUMSÆTRA, Ø. TOTEN

Vi kjører fv. 244 til Lund i Kolbu (Ytter’n
pub) og videre til Skjølåsbommen og
organiserer samkjøring til Lønnsjøen.
Herfra går vi først til Molstadbrenna og
så litt tilbake og over Vollumhøgda til
Vollumsætra hvor vi tar en lengre rast
hvis været er bra. Tilbake følger vi en
annen sti. Turen tar ca. 4 t + pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928
97 014 (gautegjerdingen@gmail.com),
og Wenche Skinstad, tlf. 905 20 327
(wenche.skinstad@outlook.com)
Oppmøte: Bunnpris, Sagvollv. 3 (ved
Raufoss stasjon), kl. 9.30 for samkjøring
eller Lund kl. 10.00
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Søndag 7. juni
FISKEKURS FOR
UNGDOM – DEL 2,
SOMMER, GJØVIK

Har du lyst til å lære å fiske? Lurer du på
hvor du bør dra for å få fangst? Hva du
trenger av utstyr og om du bør kjøpe det?
Denne dagen er for deg – enten du har
aldri har prøvd før, eller om du allerede er
dreven med snella!
Den erfarne fiskeren Tom Pedersen tar oss gjennom basiskunnskapen
før alle som vil, får prøve å kaste med
stang for å øve (og samle poeng, hvor
vinneren får en fet premie i form av krem
på kakaoen!). Vi fyrer opp bålet og koser
oss ute med nista.
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen, kl. 11.00
Kontaktpersoner: Tom Pedersen, tlf.
958 01 235 (tom.pedersen58@hotmail.
com) og Elin Enger, tlf. 959 72 850
(gjovik@dnt.no)
Påmelding: Innen 25. mai til
dntunggjovik@hotmail.com

Mandag 8. juni
TOTENS FØRSTE HANDELSVEG, REINSVOLL–SØRGEN,
V. TOTEN

Vi starter fra Reinsvolldammen og går til
Sørgen langs den gamle handelsvegen
fra 1760 sammen med den lokalkjente
Trygve Iversen, som driver Innlandet
Aktivitet & Hestesenter Toten. Han har
mye historie å fortelle oss! Ved hestesenteret er det en lavvo der vi kan sitte rundt
bålet og kose oss med kaffe og niste.
Turen tar 3 t + pause.
Turledere: Ragnhild Morka, tlf. 924
20 612 (ra-morka@online.no), og
Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460
(margrethe_leirdal@hotmail.com)
Oppmøte: Reinsvolldammen kl. 10.00.
Kjør rv. 4 til Reinsvoll og ta fv. 123 opp
Midtåsen, mot Skjellerud (300-400 m).

Tirsdag 9. juni
KANOTUR PÅ TREVATNA,
S. LAND

Vi padler fra Vassenden og sørover. Etter
hvert tar vi en kafferast før vi setter

Foto: Petra Kaderkova
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kursen tilbake mot utgangspunktet. Turen
tar ca. 3 t. DNT har kanoer til utlån, så
gi beskjed når du melder deg på om du
trenger kano.
Turledere: Mari Lundby, tlf. 970 19 495
(lunmar@hotmail.com), og Lise Lundby,
tlf. 466 16 148 (liselundby09@gmail.com)
Påmelding: Innen 8. juni
Oppmøte: Vassenden i nordenden av
Trevatna (fv. 114 mellom Raufoss og Fall)
kl. 17.30

Onsdag 10. juni
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Torsdag 11. juni
RAUSTEINSHYTTA TRIPPEL (3),
Ø. TOTEN
Se 28. mai for informasjon om dette turtilbudet. Denne siste turen arrangeres
under Folkehelsedagene i Ø. Toten. Turen er ca. 4,5 km hver veg og tar ca. 3,5
t med pauser. Vi går opp med god utsikt
over bygda og ned over Holokampen.
Turledere: Ola Brox, tlf. 908 71 352
(ola.brox@gmail.com), og Rune Øverli,
tlf. 995 93 964 (overliburi@gmail.com)
Oppmøte: Grytesætra kl. 17.30, på
vegen mot Torsætra. Ta til høyre rett
før brua over bekken fra nordenden av
Skjeppsjøen.

Torsdag 11. juni
KAFFERAST VED KOLTJERNET,
V. TOTEN

Vi går fra Eina stasjon, forbi Skjelbreia og
bort til Koltjernet. For noe av tilbaketuren
bruker vi en litt annen veg. Turen tar ca.
3 t + pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97
014 (gautegjerdingen@gmail.com),
og Torgeir Seim, tlf. 994 51 124
(to-seim@online.no)
Oppmøte: Eina stasjon kl. 18.00
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Fredag 12.–søndag
14. juni
BREREDNING OG
TOPPTUR TIL KROSSBU, LOM

Vi kjører privatbiler til Krossbu, der vi finner oss en passende teltplass. Lørdag
har vi topptur, og søndag blir det (for nye
deltakere) introduksjon til og (for mer
erfarne) repetisjon av kameratredning fra
snødekt bresprekk. Dagen legges opp
slik at det ikke er påkrevet med forkunnskaper, men en bør ha noe erfaring med
taubruk.
Alle må ha isøks, sittesele, slynger, snøanker, isskruer, karabiner og
stegjern. Dagene kan bli byttet om, avhengig av været. Er det for dårlig vær for
topptur, kan vi gå to dager i breisen.
Turleder: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785
Påmeldingsfrist: 2. juni
Oppmøte: Plantasjen, Huntonstranda,
Gjøvik, kl. 16.00

Lørdag 13. juni
HERVENKNAPPEN OG NYHUS
KNAPPEN, Ø. TOTEN

Vi samkjører til Helgestadfeltet og går
opp til Hervenknappen, 784 moh., nyter
den fantastiske utsikten og tar en god
rast før vi vandrer videre til Nyhusknappen, 793 moh. Vi går ned en annen veg.
Turen er totalt 13–14 km lang med 670 m
stigning og tar ca. 4,5 t.
Turledere: Ola Brox, tlf. 908 71 352
(ola.brox@gmail.com), og Rune Øverli,
tlf. 995 93 964 (overliburi@gmail.com)
Oppmøte: Esso Skreia, Totenvegen,
kl. 9.00

Onsdag 17. juni
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.
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Friluftsskolelunsj

Foto: Tina L. Bjerke

Torsdag 18. juni
KAFFERAST PÅ ROGNLI
HAUGEN, V. TOTEN

leir, få fyr på bålet, være ute på tur og
gjennomgå enkel bruk av kart og kompass. Vi har også tilgjengelige kanoer.
Påmelding: Så snart som mulig;
det er begrenset antall deltakere.
Påmeldingsskjema ligger på hjemmesida
vår (gjovik.dnt.no).
Kontakt: gjovik@dnt.no, tlf. 959 72 850
Oppmøte: Parkeringsplassen på DNT
Osbakken, Skumsjøv. 590, Hunndalen,
hver morgen kl. 9.00 (henting kl. 16.00).
Vi overnatter fra onsdag til torsdag.
Pris: Kr 700,- per barn, inkludert aktiviteter og en overnatting. Det er krav om
medlemskap i Barnas Turlag (kr 130,årlig) for å kunne melde seg på.

Mandag 22.– torsdag
25. juni
FRILUFTSSKOLE PÅ
DNT OSBAKKEN, GJØVIK

Onsdag 24. juni
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN

Vi går fra Trollheim via Skjærsjøhytta til
Rognlihaugen og tilbake til Rørmyra. Er
været bra, blir det en lang kafferast på
toppen. Turen vil ta 2–4 t.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97
014 (gautegjerdingen@gmail.com), og
Gunnor Andersen, tlf. 996 41 134
(gunnor.andersen@gmail.com)
Oppmøte: Bunnpris, Sagvollv. 3 (ved
Raufoss stasjon) kl. 17.45, for samkjøring
eller direkte på Rørmyra kl. 18.00: Kjør i
så fall fv. 114 Raufoss–Fall og ta av ved
Gotterud mot Skjellerud (bomavgift kr 40,-).

Vi inviterer til friluftsskole for 10–13-åringer, hvor vi driver med friluftsaktiviteter
og har det gøy sammen. Vi skal bl.a. slå
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Se 8. januar for informasjon om dette
tilbudet.
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Lørdag 27. (og søndag 28. juni –
én- eller todagers tur)
SKAGET (OG KANSKJE
RUNDEMELLEN), Ø. SLIDRE

Turen starter fra den selvbetjente
DNT-hytta Storeskag. Vi går fra 1 120
moh. til 1 695 moh., en grei tur på 3,2
km opp til toppen. Returen tar vi på sørvestsida tilbake til hytta, som har elleve
sengeplasser for dem som vil overnatte
og bruke søndagen til en tur på Rundemellen før vi kjører hjem.
Turledere: Birgit Lund, tlf. 416 58 551
(birgit-lund@outlook.com), og Åse Bratli,
tlf. 976 71 816 (ase.br@hotmail.com)
Påmelding: Innen 23. juni
Oppmøte: Lørdag kl. 8.00 på Circle K
Mjøsstranda, Gjøvik, eller direkte på
Storeskag kl. 10.30: Følg i så fall skilting
fra Heggenes til Yddin og kjør videre derfra til hytta.

Søndag 28. juni
FRILUFTSLIV TILRETTELAGT
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
(FTU), GJØVIK

Se 26. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Mandag 29. juni–torsdag
2. juli
FRILUFTSSKOLE PÅ
DNT OSBAKKEN, GJØVIK

Vi inviterer til friluftsskole for 10–13-åringer, hvor vi driver med friluftsaktiviteter
og har det gøy sammen. Vi skal bl.a. slå
leir, få fyr på bålet, være ute på tur og
gjennomgå enkel bruk av kart og kompass. Vi har også tilgjengelige kanoer.
Påmelding: Så snart som mulig; tallet
på deltakere er begrenset. Påmeldings
skjema ligger på hjemmesida vår
(gjovik.dnt.no).

Foto: Gunnar Westby
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Friluftsskole! 					

Kontakt: gjovik@dnt.no, tlf. 959 72 850
Oppmøte: Parkeringsplassen på DNT
Osbakken, Skumsjøv. 590, Hunndalen,
hver morgen kl. 9.00 (henting kl. 16.00).
Vi overnatter fra onsdag til torsdag.
Pris: Kr 700,- per barn, inkludert aktiviteter og en overnatting. Det er krav om
medlemskap i Barnas Turlag (kr 130,- årlig) for å kunne melde seg på.

JULI
Torsdag 2. juli
FRA HYTTE TIL HYTTE
PÅ VARDALSÅSEN

Vi går fra Rørmyra og tar runden om
Trollheim og Skjærsjøhytta til Rognlihaugen. Det er også mulig å gå fra «Rundkjøringa» ved bommen til Korperuddalen
for den som ønsker en litt kortere tur. Vi
sitter ned og nyter naturen og utsikten
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Foto: Tina L. Bjerke

der det passer. De som vil, blir på Rognlihaugen til vi kan beundre solnedgangen i
nord – om været tillater det. Turen tar ca.
3–5 t.
Turledere: Gunnor Andersen, tlf. 996 41
134 (gunnor.andersen@gmail.com), og
Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612 (gunnor.
andersen@gmail.com)
Oppmøte: Nedre parkeringsplass ved
Amfi, Storg. 49, Raufoss, kl. 18.45 eller
direkte ved Skjellerudbommen kl. 19.00:
Kjør i så fall fv. 114 Raufoss–Fall, og ta
av ved Gotterud mot Skjellerud (bom
avgift kr 40,-).

Søndag 5.–lørdag 11. juli
STILLE VANDRING PÅ
HARDANGERVIDDA SØRØST

Vi kjører til Rjukan fjellstue og tar båt fra
Skinnarbu til Mogen (betjent DNT-hytte)
hvor vi overnatter første natt. Vi går så
til Lågaros (selvbetjent), Mårbu (betjent),
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Kalhovd (betjent) og Helberghytta (selvbetjent) og tilbake til Rjukan fjellstue. Vi
vandrer i stillhet på dagtid og åpner for
samtalene igjen når vi kommer til hyttene.
Turledere: Ingemari Jürgensen, tlf. 997
17 178 (ingemari@kentaur.no), og Lise
Lundby, tlf. 466 16 148
(liselundby09@gmail.com)
Påmelding: Innen 21. juni
Oppmøte: Felles kjøring fra Gjøvik og
Toten etter avtale med turlederne

Søndag 12. juli 2020
SETERVANDRING
RUNDT VESTERÅS,
Ø. TOTEN

Vi møtes på Vesterås og går Totenåsstien til Øvre Kolbusætra. Derfra går turen
til Store Vålsjøen og Ragnhildsætra. Videre går vi langs Myrsjøen og til Syljulia.
Så fortsetter turen på fin sti til Laupendsætra. Herfra følger vi skiløypetraseen
tilbake til Vesterås. Turen går i fint skogsterreng og har ingen veldig bratte partier. Den er ca. 11 km lang og tar ca. 4 t +
pauser.
Turledere: Wenche Skinstad, tlf. 905 20
327 (wenche.skinstad@outlook.com), og
Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014
(gautegjerdingen@gmail.com)
Oppmøte: Vesterås kl. 10.00. Kjør forbi
Lensbygda idrettsplass og så rett fram til
Vesterås. Bomavgiften på kr. 60,- må
betales med kort.

Søndag 19. juli
SETERLANGS I NORD-TORPA,
N. LAND

Vi vandrer fra seter til seter på vestsida
av Synnfjorden. Vi starter på Strangsetra
og ender opp på Heggenhaugen seter. Vi
følger samme veg tilbake eller utplasserer en bil. Turen er ca. 4 km hver veg og
kan ta 3–4 t.
Turledere: Jan Kolbjørnshus, tlf. 906 53
217 (jankolbj@online.no), Hans Lysen,
tlf. 986 35 334 (grtsten@online.no), og
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Grete Stensvold, tlf. 909 41 293
(grtsten@online.no)
Oppmøte: Strangsetra kl. 11.00. Kontakt
turlederen for å avtale samkjøring fra
Dokka, eller møt direkte på setra: Kjør
i så fall fv. 250 fra Dokka til Aust-Torpa,
ta av til Nord-Torpa og følg skilting til
Spåtind. Det er merket inn til lavvoen fra
fjellvegen som går opp ved Jokerbutikken
Fagerlund.

Søndag 26. juli
SYNNFJELLET, GAUSDAL

Vi går en lett tur til Snuen i Synnfjellet.
Vi starter på fv. 204 ved Oppsjøen, og
herfra er det ca. 2 km til Snuen. Videre
går turen mot Storkvelven og tilbake til
utgangspunktet. Gangtida er ca. 3 t.
Turledere: Hans Lysen, tlf. 986 35 334
(grtsten@online.no), og Grete Stensvold,
tlf. 909 41 293 (grtsten@online.no)
Oppmøte: Oppsjøkrysset i Synnfjellet kl.
10.00. Hit kommer du via Synnfjellvegen;
kjør ca. 8 km forbi Spåtind hotell. Alternativt kan du ta fv. 204 mellom Gausdal og
Fagernes (Vestfjellvegen).

AUGUST
Tirsdag 4. august
KVELDSRUNDE
RAUFOSS ØST, V. TOTEN

Vi parkerer ved Gamlelåven etter Gamlevegen, går et lite stykke bortover til
en sti og går en runde på godt merkede
stier i området øst for Raufoss. Ta med
æftaskaffen. Vi går i ca. 2 t; pause kommer i tillegg.
Turledere: Ragnhild Morka, tlf. 924 20
612 (ra-morka@online.no), og Turid
Trettenes, tlf. 936 72 712 (turidtre@
gmail.com)
Oppmøte: Parkeringsplassen ved
Gamlelåven (der lysløypa starter) kl.
18.00. Ta av fra Øverbytoppen (på fv. 89
mellom Raufoss og Landheimkrysset),
og følg derfra Gamlevegen noen hundre
meter sørover.
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Søndag 9. august
FRA NORDSET TIL SILLONGEN,
V. TOTEN

Vi går delvis ny sti fra Nordset, forbi
Øystad, Lappen og Gaukom til Sillongen.
Turen er ca. 14 km t/r og tar ca. 4 t +
pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97
014 (gautegjerdingen@gmail.com), og
Anne Furuseth, tlf. 951 25 250
(annefuruseth@gmail.com)
Oppmøte: Bunnpris, Sagvollv. 3 (ved
Raufoss stasjon), kl. 10.00 eller der turen
starter (ca. 100 m øst for Nordsetkrysset
mot Helset) kl. 10.10

Gunnor Andersen, tlf. 996 41 134
(gunnor.andersen@gmail.com)
Oppmøte: Vildåsen skytebane, Raufoss,
kl.18.00. Kjør Nysethvegen fra Raufoss
og Vildåsvegen videre oppover før du tar
Skytebanevegen inn til venstre.

Onsdag 12. august
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN

Vi fortsetter med onsdagsturene fra vårhalvåret og går fra Vildåsen skytebane
på Raufoss til DNT Osbakken for koselig
samvær. Om det blir tur opp Olavegen
eller over Finstad er avhengig av snøforholdene utover høsten og vinteren, men
tur på beina blir det. Turen opp tar ca. 1 t.
Følg med på hjemmesida (gjovik.dnt.no)
for å se om det blir endringer.
Turleder: Som regel Gaute Gjerdingen,
tlf. 928 97 014 (gautegjerdingen@gmail.
com)
Oppmøte: Vestre Toten Pensjonistsenter,
Veltmannåv. 4, Raufoss, kl. 9.50 eller
direkte på Vildåsen skytebane kl. 10.00:
Kjør Nysethvegen fra Raufoss, fortsett
oppover Vildåsvegen og ta Skytebane
vegen til venstre.

Torsdag 13. august
KAFFERAST PÅ VILDÅS
TOPPEN, V. TOTEN

Vi går Olavegen og tar stien opp mot
Vildåstoppen. Etter rasten kan vi gå ut i
terrenget uten sti ned igjen til Skytebanen.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97
014 (gautegjerdingen@gmail.com), og
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Foto: Gunnar Westby

Fredag 14.–søndag 16. august
SYKKELTUR I VALDRES OG
JOTUNHEIMEN

Vi møtes på Beitostølen og sykler samme
dag til Bygdin. Her tar vi M/B Bitihorn kl.
13.30, går i land i vestenden og overnat
ter på DNTs betjente hytte Fondsbu.
Videre går vegen langs Tyinvannet til
Tyinkrysset. Vi sykler på østsida av
Vangsmjøse, der vi passerer Leinekvernene. Turen går så til Rogn Camping
for overnatting i hytter ved elva Begna.
Dagen etter fortsetter vi om Høre stav
kyrkje og Valdres Sølvsmie & Keramikkverksted. Neste etappe er langs Øyang
en til Beitostølen. Det hele er en runde
på ca. 10 mil i kupert og vakkert terreng.
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Turledere: Mona Løkser, tlf. 913 43 114
(mona.lokser@gmail.com), og Fredrik
Langballe, tlf. 900 11 501
(fredrik.langballe@gmail.com)
Påmelding: Innen 15. juli (maks ti stk)
Oppmøte: Beitostølen helsesportsenter
kl. 11.00

Søndag 16. august
«BRENNERISTIEN» PÅ DOKKA,
N. LAND

Vi vandrer på god sti i lett terreng ca.
3,5 km hver veg. Tilbake kan vi velge en
spennende sti. Brenneristien ligger på
nordsida av Akksjøen vest for Dokka.
Turledere: Jan Kolbjørnshus, tlf. 906 53
217 (jankolbj@online.no), Hans Lysen,
tlf. 986 35 334 (grtsten@online.no), og
Grete Stensvold, tlf. 909 41 293
(grtsten@online.no)
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 10.00 for
samkjøring

Søndag 16. august
DAGSTUR PÅ RINGEBUFJELLET
OG STORE HIRISJØHØGDA,
RINGEBU
Vi parkerer litt før Friisbua og går oppover og innover Hirisjøhøgdene. Det er
god sti her. Først går vi opp til Gravskar
og ser på dyregraver og ledegjerder av
stein som ble brukt under jakt på reinsdyr før i tida. Videre går vi opp til Store
Hirisjøhøgda, 1 392 moh. Her er det god
utsikt, og vi kan se Muen og toppene i
Rondane. Etter et lite stykke videre kan
vi se ei godt bevart dyregrav som ligger
langs dagens trekkrute for villrein. Turen
går i lettgått terreng og vil ta ca. 3,5-4 t.+
pauser.
Turledere: Åse Bratli, tlf. 976 71 816
(ase.br@hotmail.com), og Odd Arne
Madsstuen, tlf. 926 87 985 (odd.arne.
madsstuen@mustadautoline.com)
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik,
kl. 8.30 for samkjøring. Vi kjører til Ringebu og tar av vegen til Friisvegen.
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Tirsdag 18.–fredag
21. august
HØSTTUR TIL
ESPEDALEN, SØR-FRON

I år har vi lagt høstturen til Ruten Fjellstue i Espedalen. Pris pr. person i dobbeltrom er kr. 3 480,- (tillegg for enkelt
rom kr. 225,-). Prisen inkluderer frokost,
lunsjpakke og treretters middag. Alle
rommene har dusj og toalett.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf.
928 97 014 (gautegjerdingen@gmail.
com), og Anna Opheim, tlf. 412 09 466
(aop2817@gmail.com)
Påmelding: Innen 1. august
Oppmøte: Torvet ved Raufoss kirke kl.
13.00 eller etter avtale med turlederne

Onsdag 19. august
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 12. august for informasjon om dette
tilbudet. I dag er det ikke oppnevnt turleder, men vi oppfordrer likevel interesserte
onsdagsvandrere til å møte opp og gjennomføre turen.

Fredag 21.–søndag 23. august
GUTTETUR TIL VANGSFJELLA
OG SKAKADALEN, VANG

Helgetur i Vangsfjella! Vi satser på ny avtale med Øygarden i Vang og håper å få
leid et seterhus eller ei hytte i Skakadalen
denne helga. Her kan vi rusle rundt med
fiskestanga i fjellområdet vest for dalen
på lørdag, og avslutte med en fantastisk
utsiktstur til fjellet Skjøld som ligger helt
på kanten mot Vangsmjøse, i området
ved Bergsfjellet.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 964
(overliburi@gmail.com), og Tom Hal
vorsrud, tlf. 480 62 771
(tom.halvorsrud@nammo.com)
Oppmøte: COOP Prix Fjellvang, Grindaheim, fredag ettermiddag (kontakt turlederne for nærmere avtale)
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Utsikt fra Ruten i Espedalen

Lørdag 22.–søndag
23. august
MINIEKSPEDISJON TIL MAKA
LAUSFJELLET, SØR-AURDAL

Dette er en familievennlig topptur med
overnatting i telt på Liaåsen. Den passer
for fjellvante barn fra fem år. Fra parkeringsplassen går vi ca. 2,8 km med tunge
sekker en time opp til teltplassen. Stigningen er på ca. 100 høydemeter, og vi
tar gode pauser.
Fra teltplassen tar det ca. en halv
time å gå til toppen, 1 099 moh. Ved dårlig vær eller andre behov kan vi søke ly
i ei lita bu litt nedenfor toppen. Stien er
uskiltet og umerket, men lett å følge over
fjellplatået via et toppunkt (1091 moh.)
og videre til makalaus utsikt fra selve toppen. Der kan vi skrive oss inn i turboka.
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Foto: Jorid Foshaug

Ta med mat (middag, kveldsmat, frokost
og niste til søndag), drikke, vann til matlaging, klær etter vær og telt med utstyr.
Vi samarbeider med DNT Valdres om
turen.
Turledere: Dienne Versteeg, tlf. 926 24
165 (dienneversteeg@hotmail.com), og
Petra Kaderkova, tlf. 988 77 380 (petra.
kaderkova@hotmail.com)
Påmelding: Innen 16. august
Oppmøte: Følg Reinlivegen fra Bagn
forbi Reinli innover mot Stavadalen og
Nørdre Fjellstølen. Ta til høyre mot
Liaåsen (bomveg) og så til venstre opp
mot det nye hyttefeltet øst for skisenteret. Parker øverst der vegen slutter nær
pumpehuset. Stien starter til høyre for
parkeringsplassen. Tidspunktet avtales
med turlederne.
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Tirsdag 25. august
TUR I GJØVIKMARKA

Vi går Folkestien fra parkeringsplassen
på Øverby til Fogdehytta og videre om
Byhaugen til Bergstoppen. Her kan vi
nyte den flotte utsikten før vi går om
Eiktunet tilbake til bilene. Turen er på
7 km og tar ca. 3 t + pauser.
Turledere: Gunnor Andersen, tlf. 996 41
134 (gunnor.andersen@gmail.com), og
Ragnhild Morka, tlf. 924 20 612
(ra-morka@online.no)
Oppmøte: Parkeringsplassen på Øverby
kl. 10.00

vegen tilbake. Turen er ca. 10 km og tar
4 t + pause.
Turleder: Vagn Makholm, tlf. 979 06 667
(vagnmakholm@gmail.com)
Oppmøte: Deltakere kan møtes på
Cir cle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 9.00 for
å avtale om vi skal ta buss nr. 151 fra
Gjøvik skysstasjon til Lillehammer
skysstasjon, eller om vi skal kjøre bil
sammen. De som ønsker, kan møte
direkte på Lillehammer skysstasjon kl.
10.15.

Onsdag 26. august
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 12. august for informasjon om dette
tilbudet.

Torsdag 27. august
KAFFERAST MED
UTSIKT OVER SKUMSJØEN,
VARDALSÅSEN

Denne kvelden går vi forbi Sveum og opp
til utsikten på vestsida av Skumsjøen.
Her tar vi kafferasten i kanskje det beste
blåbærområdet på hele åsen. Turen tar
ca. 3 t med pause.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97
014 (gautegjerdingen@gmail.com), og
Gunnor Andersen, tlf. 996 41 134
(gunnor.andersen@gmail.com)
Oppmøte: Vildåsen skytebane, Raufoss
kl.18.00. Kjør Nysethvegen fra Raufoss
og Vildåsvegen videre oppover før du tar
Skytebanevegen inn til venstre.

Lørdag 29. august
MESNAELVA, LILLEHAMMER

Vi drar til Lillehammer i buss eller bil for
å vandre langs Mesnaelvas kulturminner
og fossefall. Vi fortsetter opp til Birkebei
nerløypa og går fram til DNT-hytta Krokbua. Det kan bli bærsanking og kanskje
bading undervegs. Vi går den samme
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Mesnaelva

Foto: Vagn Makholm

Lørdag 29. august
NATT I NATUREN, V. TOTEN

Vi arrangerer «Natt i naturen» i samarbeid med Festivalen «Friluftsliv for alle».
Alle tar med telt, sovepose og det dere
trenger for ei fin natt ute; vi stiller med bål
og teltplass.
Kontakt: Ingemari Jürgensen, tlf. 997 17
178 (ingemari@kentaur.no), og en representant fra Barnas Turlag
Oppmøte: Stenberg, Sillongenv. 230,
Bøverbru, fra kl. 18.00 og utover kvelden.
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Se også hjemmesida vår (gjovik.dnt.no)
om det skulle være kommet nærmere
informasjon.

Søndag 30. august
FRILUFTSLIV TILRETTELAGT
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
(FTU), GJØVIK

Se 26. januar for informasjon om dette
tilbudet.

Søndag 30. august 2020
HOLOKAMPEN–RAUSTEINSHYTTA–TJUVÅSKAMPEN,
Ø. TOTEN

Vi går fra Hongsætra på fin sti til Holokampen med flott utsikt over Totenbygdene. Så går turen videre til den nye
Rausteinshytta hvor vi tar en god kaffepause. Derfra går turen over Totens
høyeste punkt Torsæterkampen og ned til
Hjemmefronthytta. Så går vi tilbake ved
Rausteinstjernet, forbi Abbortjernet og
til Tjuvåskampen. Her tar vi en ny kaffepause og nyter utsikten før vi går ganske
bratt ned igjen til Hongsætra. Turen er
ca. 12 km lang og tar ca. 4 t + pauser.
Turledere: Ann-Kristin Kihle, tlf. 976 83
298 (akkihle@bbnett.no), og Wenche
Skinstad, tlf. 905 20 327
(wenche.skinstad@outlook.com)
Oppmøte: Oksbakken kl. 10.00 for
samkjøring til Hongsætra. Kjør av fra fv.
73 i Øverskreien ved Olterud og opp
Nygardseterlinna mot Oksbakken.

Søndag 30. august
TOPPTUR TIL HERVEN
KNAPPEN, Ø. TOTEN

Fra den vakre Hervenknappen 784 moh.
har du utsikt over store deler av det indre
Østlandet; den er faktisk en av de toppene der du ser størst del av Norge: Mot
øst ser du hele vegen til Sälen i Sverige,
mot vest ser du Vassfaret og Norefjell og
mot nord finner du Hemsedalsfjellene,
Jotunheimen og Rondane.
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Turen opp til toppen er ganske lett. Med
barn beregner vi 60–90 min. Det er to
stier opp, og vi avgjør om vi skal gå den
samme stien opp og ned, eller om vi skal
gå en rundtur. Ta med mat og drikke og
klær og utstyr etter været. Det kan være
litt vind på toppen, så det er lurt å ha med
ei vindjakke.
På denne turen kan både mindre
og større barn være med. Alle som deltar,
går i sitt eget tempo. Vi går samtidig fra
parkeringsplassen og samles i toppområdet, der vi finner et lunt sted.
Turledere: Mildri Urke Andreassen, tlf.
909 60 334 (mildria@gmail.com), og
Benedikte Hauge, tlf. 920 65 479
(benediktehauge@gmail.com)
Påmelding: Innen 28. august
Oppmøte: Ved enden av vegen til Nyhussætra kl. 12.00. Kjører du fra Gjøvik,
skal du følge rv. 33 i retning Skreia til
Kraby, der du følger Krabyskogvegen
og kjører mot Torsætra kafé. I enden av
Skjeppsjøen tar du av til venstre mot Nyhussætra. Kjør rett fram på denne vegen
ca. 3 km til enden.

SEPTEMBER
Onsdag 2. september
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 12. august for informasjon om dette
tilbudet.

Fredag 4.–søndag 6. september
REKRUTTERINGSTUR TIL
FJELLSPORT, VÅGÅ

Har du lyst til å teste fjellsport? Da er dette turen for deg! Det blir en snill start og
mulighet for flere rutevalg undervegs:
Vi tar båten til DNTs betjente hytte Gjendebu fredag morgen og går på Gjendetunga (1 516 moh.), en enkel, men
stedvis noe bratt topptur på ca. 3 t.
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Foto: Sven Erik Høylie

Overnatting skjer i telt eller inne på Gjendebu.
Lørdag går vi gjennom Svartdalen
til DNTs selvbetjente hytte Torfinnsbu (ca.
5 t). I Svartdalen er det flere 2000 metertopper som kan være aktuelle å bestige
hvis været tillater det. Vi overnatter i telt
eller inne på Torfinnsbu.
Søndag er det flere alternativer –
tur langs Bygdin, topptur til Nordre Kalvehølotinden (2 019 moh.) eller båttransport
ut til parkeringsplassen ved Bygdin.
Hver enkelt betaler ferjetransport,
overnattinger og mat, men vi spleiser på
parkering og drivstoff. Hvis du ønsker å
sove inne på Gjendebu, må du bestille
plass selv.
Turledere: Ane Tange (DNT FO Elverum), tlf. 976 80 142 (ane.tange@gmail.
com), og Heidi M. Pedersen (DNT Gjøvik
og Omegn), tlf. 951 50 036
(heidi_merete20@hotmail.com)
Påmelding: Innen 28. august
Oppmøte: Bygdin ferjekai fredag morgen. Der samordner vi transport til
langtidsparkeringen ved Gjendesheim.
Nærmere tidspunkt sendes til de påmeld-
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te når rutetider for 2020-sesongen foreligger. Da kan vi også avtale samkjøring.

Lørdag 5. september
KLATREDAG I
GJØVIK KLATREPARK

DNT Ung ønsker å invitere deg mellom
13 og 26 år til en dag i Gjøvik Klatrepark.
Etter en kort opplæring i hvordan man
skal sikre seg kan du boltre deg i løyper
med ulik vanskegrad. Det blir felles lunsj
med medbrakt mat og drikke; vi stiller
med frukt. Følg gjerne arrangementet på
Facebook-sida vår (DNT Ung Gjøvik og
Omegn) for nærmere informasjon.
Kontakter: Elin Enger, tlf. 959 72 850
(gjovik@dnt.no), og Anea Enger Mollestad
Påmelding: Innen 20. august til
dntunggjovik@hotmail.com
Pris: Kr 250,- for medlemmer og kr 310,for ikke-medlemmer (10 % rabatt ved
framvisning av studentbevis). Pengene
betales direkte til klatreparken ved oppmøte.
Oppmøte: Gjøvik Klatrepark, Øverbyv.
93, Gjøvik. Det er mulig å ta bybuss 33
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mot Øverby og følge skilting fra bussholdeplassen til klatreparken. Møt opp kl.
10.00 ved resepsjonen; arrangementet
slutter kl. 15.00 (parken er åpen til 17.00
for den som ønsker å bli lenger uten turledere til stede).

Søndag 6. september
KOM DEG UT-DAGEN
OVER BERGSTOPPEN, GJØVIK

Vi markerer DNTs nasjonale turdag med tur
fra Eiktunet over Bergstoppen. Det blir natursti med premiering til barna. Turen passer ekstra godt for barn med ledsagere.
Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: Eiktunet friluftsmuseum,
Øverbyv. 108, Gjøvik, kl. 11.00. Arrangementet varer til kl. 14.00.

Tirsdag 8. september
RUSLETUR TIL RØSSJØKOLLHYTTA, GAUSDAL VESTFJELL

Røssjøkollane består av tre topper og
ligger høyt og fritt nord for Synnfjell i
Langsua nasjonalpark og tilhører Gausdal vestfjell. Vi rusler rolig opp lia og tar
opp over kollane mot sørøst. Er været
bra, finner vi oss en fin rasteplass på en
av toppene. Deretter følger vi toppene til

Tåkeregnbue
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vi er ovenfor Røssjøkollhytta. Så går vi
skrått ned lia til hytta nede ved vannet.
Kanskje frister det med en liten rast her
nede ved vannet også, og da tar vi oss
tid til det. Turen varer ca. 4,5 t og er 11
km lang.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23
607 (idun.hovelsrud@gmail.com), og
Vigdis Haugerud, tlf. 926 00 777
(vihauger@hotmail.no)
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 8.30

Tirsdag 8. september
DAMMEN–VESTBAKKEN
KRAFTVERK, V. TOTEN

Vi møtes ved Reinsvolldammen og går
langs Hunnselva til Vestbakken. Her blir
det omvisning. Det meste av det som
hører til det gamle kraftverket, er ikke
fjernet. Vi tar en rast ved elva før vi returnerer til Dammen. Vi regner med å bruke
ca. 3 t.
Turledere: Odd Gulbrandsen, tlf. 412 43
192 (gulodd85@gmail.com), og
Margrethe Leirdal, tlf. 934 04 460
(margrethe_leirdal@hotmail.com)
Oppmøte: Reinsvolldammen kl. 11.00.
Kjør rv. 4 til Reinsvoll og ta fv. 123 opp
Midtåsen, mot Skjellerud (300-400 m).

Foto: Idun Hovelsrud
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Foto: Sunniva Paulsrud
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Onsdag 9. september
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 12. august for informasjon om dette
tilbudet.

Onsdag 9. september
TUR FOR UTVIKLINGS
HEMMEDE (FTU), GJØVIK

Vi går fra Gjøvik frivilligsentral, avd. Øverby opp til Bergstoppen og har fruktpause
på toppen før vi vender tilbake til lavvoen
ved Øverby, hvor vi griller pølser.
Turledere: Gerd Kålås og Olav Kålås, tlf.
997 76 349 (gerdk51@hotmail.com)
Oppmøte: Gjøvik frivilligsentral,
avd. Øverby, Øverbyv. 5, Gjøvik, kl. 17.30

Søndag 13. september
SKUMSJØEN RUNDT,
VARDALSÅSEN

Vi går fra friarealet ved Skumsjøen om
Tjuruvika og på østsida mot DNT Osbakken. Kafferasten tar vi ved Åsløypas
venners ladestasjon ved Ulvestua i nordenden av Skumsjøen. Turen tar snaut 3 t
+ pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97
014 (gautegjerdingen@gmail.com), og
Birgit Lund, tlf. 416 58 551
(birgit-lund@outlook.com)
Oppmøte: Friarealet ved Skumsjøen
kl. 10.00

Søndag 13. september
BINNHOVDKNATTEN VED
DANEBU, NORD-AURDAL

Vi kjører til Aurdal, tar opp mot Danebu
og parkerer på toppen av bakken på venstre side rett før Damtjernet. Turen går i
lettgått fjellterreng opp til Binnhovdknatten, 1 165 moh. Tilbake går vi om Aurdal
fjellkyrkje. Turen tar ca. 3 t med mulighet
for å forlenge den hvis vi får godt vær.
Turledere: Anne Westby, tlf. 958 23 059
(annewestby@online.no), og Gunnar
Westby, tlf. 480 55 630 (gunwes@online.no)
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Påmelding: Innen 9. september
Oppmøte: ESSO i Hunndalen, Raufossv.
221, kl. 9.00 eller etter avtale med tur
lederne

Onsdag 16. september
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 12. august for informasjon om dette
tilbudet.

Lørdag 19. september
HØSTTUR PÅ ØYERFJELLET,
ØYER

I dag går vi en tur rundt Reinsvann. Vi
parkerer på parkeringsplassen før Pellestova og går over Nevelfjell og videre
innover til Indre Reina og så over Reinsfjell, 1 066 moh., og tilbake til Pellestova.
Turen tar ca.4–5 t + pauser og er ca. 17
km lang.
Turledere: Åse Bratli, tlf. 976 71 816
(ase.br@hotmail.com), og Birgit Lund,
tlf.416 58 551 (birgit-lund@outlok.com)
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik,
kl. 9.00 for samkjøring, eller direkte på
parkeringsplassen før Pellestova kl.10.00
(gi i så fall turlederne beskjed om dette)

Søndag 20. september
KOSEDYRENES DAG PÅ
DNT OSBAKKEN, GJØVIK

Alle barn, kosedyr, foreldre, besteforeldre, familie og venner inviteres inn i
skogen denne søndagen. Kosedyrene
trenger å luftes! Turbo, Barnas Turlags
blå revemaskot, gleder seg til en utedag der han får treffe alle kosedyrene til
uteglade barn! På denne søndagen kan
dere bl.a. prøve minizipline til kosedyr,
natursti for kosedyr og pinnebrødsteking.
Hvis kosedyrene har lyst til å padle, er
kanoene våre tilgjengelige. Alle er velkomne! Det er fint å sykle, gå og trille
barnevogn i området.
Kontakt: gjovik@dnt.no, tlf. 959 72 850
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen, kl. 11.30–15.00
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Turbo kommer på kosedyrenes dag!

Onsdag 23. september
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 12. august for informasjon om dette
tilbudet.

Torsdag 24. september
ELVELANGS PÅ DOKKA I
FAKKELLYS, N. LAND

DNT Gjøvik og Omegn deltar på turen
som Torpa/Nordre Land Frivilligsentral
og Nasjonalforeningen Nordre Land
helselag arrangerer langs Folkestien på
Dokka. Stien er ca. 5 km lang, og langs
elva har vi informasjonsbord med materiell. Oppdatert informasjon kommer på
Facebook-sida til Torpa/Nordre Land
Frivilligsentral.
Kontakt: Jan Kolbjørnshus, tlf. 906
53 217 (jankolbj@online.no)
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Søndag 27. september
LUNSJTUR TIL
TRETTROTA, V. TOTEN

Vi møtes ved parkeringsplassen ved
Østlienvegen og går sammen opp til
Trettrota. Her finner vi en koselig, inngjerdet gapahuk med bra boltreplass for
barna og sittegrupper for de «voksne». Vi
spiser lunsj og koser oss sammen før vi
vender snuta samme veg tilbake.
Turen går på fin og enkel skogsti
ca. 2 km t/r. Turen anbefales for alle barn
som kan gå selv; andre kan ha med
bæretøy. Her finnes alternative ruter for
dem som ønsker en annen utfordring. Ta
med mat og drikke.
Turledere: Benedikte Haug, tlf. 920 65
476 (benediktehauge@gmail.com), og
Mildri Urke Andreassen, tlf. 909 60 334
(mildria@gmail.com)
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Oppmøte: Parkeringsplassen ved
Østlienvegen, Reinsvoll, kl. 11.00. Kjør
Sagvollvegen (fv. 114) Raufoss–Fall, ta
av ved Gotterud mot Skjellerud og kjør
Østlienvegen nordover fra allmenningskontoret straks etter Gotterud.

Tirsdag 29. september
FAMILIETUR TIL GAPAHUKEN
VED ROKKETJERN,
N. LAND

Nå er det høstferie, og alle unger med
foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler
kan bli med på en koselig, kort tur på fin
sti i skogen – med noen bløte partier.
Vi parkerer i Midtvassvegen og går kvitmerket sti opp til Gapahuken ved Bikkje
løypa, der vi koser oss ved bålet og aktiviserer oss i skogen rundt oss. Ta gjerne
med mat som kan varmes på bålet. Turen er ca. 3 km t/r, og vi bruker god tid.
Turledere: Idun Hovelsrud tlf. 470 23 607
(idun.hovelsrud@gmail.com), og
Kari Løken Karlsnes, tlf. 959 95 735
(kari@kalsnes.com)
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.00

Onsdag 30. september
SKYTEBANEN–DNT OSBAKKEN,
VARDALSÅSEN
Se 12. august for informasjon om dette
tilbudet.

OKTOBER

I oktober har vi hver uke tur fra Skytebanen på Raufoss til DNT Osbakken på
Vardalsåsen:
• Onsdag 7. oktober
• Onsdag 14. oktober
• Onsdag 21. oktober
• Onsdag 28. oktober
Se 12. august for informasjon om dette
tilbudet.
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Søndag 4. oktober
TUR I VINDOMRÅDET,
GJØVIK

Vi tar en runde i merket løype i Vind
området. Lengden på turen avhenger av
været.
Turledere: Birgit Lund, tlf. 416 58 551
(birgit-lund@outlook.com), og Anna
Opheim, tlf. 412 09 466
(aop2817@gmail.com)
Oppmøte: Parkeringsplassen på
Østbyhøgda (200 m nedenfor Vind
idrettsplass, Vestre Totenv. 523) kl. 11.00

Søndag 18. oktober
BLI KJENT MED LAV OG MOSER
I SKOGEN!

Har du lyst til å lære navn på noen av
lav- og moseartene du møter på turene
dine? Vi oppsøker litt ulike skogstyper
og studerer noen av artene som vokser i
skogbunnen eller på trærne. Så samles
vi rundt bålet for å lære mer mens vi spiser niste og drikker kaffe. Turen tar 3–4 t
med pause.
Turledere: Gunnar Nyhus, tlf. 481 14 499
(gunnar.nyhus@inn.no), og Mari Lundby,
tlf. 970 19 495 (lunmar@hotmail.com)
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen, kl. 12.00

Fredag 30. oktober
MØTE FOR TURLEDERE OG
DUGNADSFOLK, GJØVIK

Styret for DNT Gjøvik og Omegn har
møte med samarbeidspartnere og turledere, dugnadsfolk og andre som er registrert som frivillige. Her vil bl.a. forslaget
til program for 2021 bli presentert, og
«Årets blinkskudd 2020» skal kåres. De
inviterte vil få e-post med nærmere informasjon om programmet.
Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen
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Møte for våre frivillige og samarbeidspartnere

NOVEMBER

I november har vi hver uke tur fra Skytebanen på Raufoss til DNT Osbakken på
Vardalsåsen:
• onsdag 4. november
• onsdag 11. november
• onsdag 18. november
• onsdag 25. november
Se 12. august for informasjon om dette
tilbudet.

Torsdag 12. november
ÅPENT TURMØTE, GJØVIK

Vi arrangerer åpent turmøte kl.19.00 på
DNT Osbakken, Skumsjøv. 590, Hunn
dalen. Se hjemmesida for mer informasjon (gjovik.dnt.no).
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Foto: Elin Enger

Søndag 15. november
BARFROSTTUR PÅ
VARDALSÅSEN

Blir det skikkelig barfrost, er dette en
nydelig tur. Vi går fra Eikvelta og inn til
Johans plass og tilbake på nordsida av
sommerstien til Kolbergsetra.Turen vil ta
4–5 t + pauser.
Turledere: Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97
014 (gautegjerdingen@gmail.com), og
Birger Munkerud, tlf. 907 67 735
(j.b.munkerud@gmail.com)
Påmelding: Innen 13. november
Oppmøte: Vildåsen skytebane, Raufoss,
kl. 18.00. Kjør Nysethvegen fra Raufoss
og Vildåsvegen videre oppover før du tar
Skytebanevegen inn til venstre.
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Barfrost
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Foto: Ann-Kristin Kihle
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DESEMBER

I desember har vi hver uke fram til jul tur
fra Skytebanen på Raufoss til DNT
Osbakken på Vardalsåsen:
• onsdag 2. desember
• onsdag 9. desember
• onsdag 16. desember
Se 12. august for informasjon om dette
tilbudet.

Søndag 6. desember
AKTIVITETSDAG PÅ VIND,
GJØVIK

Vi går til en gapahuk og en bålplass som
ligger inne i skogen på Vind. Der fyrer vi
opp bål så vi får mulighet for å varme mat
eller bare kose oss rundt bålet.
Her er noen få balanseleker og ei
huske og ellers det som naturen har å
tilby av aktiviteter. Dette er også en mulighet til å være litt sosial.
Turledere: Mildri Urke Andreassen, tlf.
909 60 334 (mildria@gmail.com), og

Nydelige skimuligheter på Skumsjøen
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Eirik Lindberg, tlf. 908 41 487
(eirlin71@gmail.com)
Påmelding: Innen 5. desember
Oppmøte: Parkeringsplassen på
Østbyhøgda, 200 m nedenfor Vind
idrettsplass, Vestre Totenv. 523, kl. 11.00

Søndag 6. desember
FØRJULSMIDDAG PÅ
DNT OSBAKKEN, GJØVIK

I år forsøker vi noe nytt: førjulsmiddag i
kafeen eller spisesalen med sosialt samvær og kaffe i lokalene i andre etasje etterpå. Her lar vi praten gå om alle turene
vi har hatt i løpet av året som har gått.
Kontakter: Gunnor Andersen, tlf. 996 41
134 (gunnor.andersen@gmail.com), og
Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 014
(gautegjerdingen@gmail.com)
Påmelding: Innen 1. desember. Hver
enkelt betaler for seg.
Oppmøte: Senest kl. 16.00 på DNT
Osbakken, Skumsjøv. 590, Hunndalen

Foto: Elin Enger
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KURS, MØTER OG DUGNADER

Her har du oversikt over kurs, møter og dugnader i 2020. Utfyllende informasjon om
klokkeslett, emner, påmelding, kontaktpersoner m.m. finner du på de enkelte datoene i
kalenderen.

Torsdag 12. mars
ÅRSMØTE OG ÅPENT TURMØTE, GJØVIK

Vi holder årsmøte på DNT Osbakken. Etterpå har vi åpent turmøte.

Onsdag 18. mars
FISKEKURS FOR UNGDOM – DEL 1, VINTER, GJØVIK
Kurs for nybegynnere og øvede i fiskekunsten på Skumsjøen

Onsdag 22. april
AVSPARK FOR MERKEGJENGEN, GJØVIK

Møte på DNT Osbakken for å planlegge årets arbeid med turstier

Onsdag 29. april
AMBASSADØRKURS, GJØVIK

Kveldskurs på DNT Osbakken i DNTs historie, verdier og organisering. Obligatorisk for
kommende turledere.

Lørdag 9.–søndag 10. mai
GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS, GJØVIK

Helgekurs på DNT Osbakken for nåværende og kommende turledere

Søndag 7. juni
FISKEKURS FOR UNGDOM – DEL 2, SOMMER, GJØVIK
Oppfølging av vinterens fiskekurs, nå på sommertid, ved Skumsjøen

Mandag 22.–torsdag 25. juni og mandag 29. juni–torsdag 2. juli
FRILUFTSSKOLE, GJØVIK

På DNT Osbakken arrangerer vi to separate samlinger for 10–13-åringer for å drive
med friluftsaktiviteter og ha det gøy sammen.

Fredag 30. oktober
MØTE FOR TURLEDERE OG DUGNADSFOLK, GJØVIK

Møte for styret, samarbeidspartnere og registrerte frivillige på DNT Osbakken.
Invitasjon kommer på e-post.
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Torsdag 12. november
ÅPENT TURMØTE, GJØVIK

Høstens åpne turmøte finner sted på DNT Osbakken.

Søndag 6. desember
FØRJULSMIDDAG, GJØVIK

Årsavslutning på DNT Osbakken for seniorer og andre som ønsker å spise sammen
og oppsummere turåret

DUGNADER

• Lørdag 25. april: Gamle Torsætra
• Lørdag 9. mai: Mæhlumsetra
• Tirsdag 12. mai: Fogdehytta
• Onsdag 13. mai: DNT Osbakken
• Lørdag 30. mai: Vollumsætra

Totenåsen

Foto: Tom Halvorsrud

Baksidefoto: Roya Øverjordet
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beklys.no

Avsender: DNT Gjøvik og Omegn,
Postboks 421, 2803 GJØVIK

