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DNT Ringerike har 73 organiserte turer å tilby i løpet av 2017

Tidenes beste turtilbud
Enten du er ute etter 
lange og tøffe turer, 
eller synes en liten 
rusletur er nok: Tu-
ristforeningen har et 
tilbud.

DNT RINGERIKE
Knut AndreAs rAmsrud
knut.andreas.ramsrud@ringblad.no

Listen over planlagte turer 
i 2017 er større enn noen 
gang. I alt er det 73 turtil-

bud i regi av DNT Ringerike i år. 
Noen av turene er unnagjort al-
lerede, på vinterføre, men de 
fleste gjenstår.

– Vi ønsker å nå alle, men 
kanskje spesielt barn, seniorer 
og unge, forteller Vibeke Tjøm, 
Hege Ballari Rindal og Tom-
Erik Johansen i den lokale av-
delingen av Turistforeningen.

– Tidligere har mange hatt 
den oppfatningen at du må 
«være så himla sprek» for å 
være med i DNT. Slik er det 
ikke. Vi har mange turer som 
passer for alle, forsikrer Tjøm. 
Er du nysgjerrig på DNT-ture-
ne, kan du fint henge deg på et 
par turer selv om du ikke er 
medlem, med mindre det står 
spesifisert i programmet at 
dette er for medlemmer. Og et-
ter et par turer vet du kanskje 
om et medlemskap er noe for 
deg.

Seniorer og ungdom
– På seniorturer har vi høy ko-
sefaktor, med god deltakelse. 
Det er veldig hyggelig. Og ture-
ne våre for ungdom er de som 
har størst vekst. Nå har vi star-
tet opp igjen med to jenter som 
har tatt ansvar som turledere, 
forteller hun.

Med 73 turer på programmet 
må det mye frivillighet til. 
Mange bidrar som turledere i år 
etter år – og nye frivillige kom-
mer til.

– I fjor hadde vi kajakktur på 
programmet for første gang. 
Der var det stor interesse, for-
teller DNT-lederne.

Kaffekok for 29. gang
Ikke alle turene er like ferske 

på programmet. Noen er etter-
spurte gjengangere, som det 
ikke nytter å fjerne fra pro-
grammet uten sterke protester.

– Kaffekok-turene til Tjuven-
borgen og Grønknuten går vel 
for 29. gang i år. Det er sikkert 
noen som har vært med på alle 
sammen. Og toppturen til Vang 
i Valdres har vi gjennomført i 
14–15 år, forteller de.

En og annen utflukt til Vang 
og andre steder utenfor distrik-
tet til tross: De aller fleste ture-
ne går i lokalmiljøet. Og her er 
det nok av gode turmuligheter.

10 på topp x 20
I tillegg til de 73 organiserte tu-
rene, er også Turistforeningen 
med på å arrangere «10 på 
topp». Navnet til tross, her er 
det snakk om 20 turmål du kan 
legge ut for å nå, for så å regis-
trere deg når du har vært der.

– Det er alt fra lettere turer til 
de litt mer krevende. Vi har sat-

set på et tilbud til alle, opplyser 
de. Den aller mest populære 
turen har de siste årene vært 
en elvelangs-tur i Hønefoss, og 
et turmål elvelangs er med 
også i år.

– Vi har lagt inn kjente steder 
som Kongens utsikt og Mørk-
gonga, men også en del steder 
som vil være nye for mange. 
Det er ofte folk opplever og 
oppdager noe nytt på disse tu-
rene, selv om de synes de kjen-
ner distriktet godt, forteller 
Tjøm.

Mange frivillige
Hun og de andre i DNT-ledel-
sen berømmer alle de frivillige 
i lokallaget. Blant de rundt 
2.600 medlemmene i DNT Rin-
gerike finner de mange som 
stiller opp for å ta i et tak.

– Vi er helt avhengige av dug-
nadsinnsats, og den er helt 
enorm. Flere og flere melder 
seg, forteller de.

– Men det er alltid rom for 
flere på dugnadene våre. Det er 
faktisk veldig hyggelig og sosi-
alt.

I år blir en del av dugnads-
innsatsen konsentrert om det 
nyeste tilskuddet på koiefron-
ten. I løpet av sommeren skal 
Ellingseterkoia stå klar til bruk, 
med fire sengeplasser.

– Det er tre kilometer å gå dit 
fra Veme kirke. Den blir liggen-
de mellom Hønefoss og Tju-
venborgkoia, fint plassert, med 
et lite tjern rett i nærheten, for-
teller de.

DNT planlegger også å få ny 
hytte på plass ved Hovinkoia, 

antakelig neste år. Det er en fin 
markering i jubileumsåret når 

DNT fyller 150 år, og DNT Rin-
gerike runder 125.

POPULÆR TUR: Vassfarturen er en av slagerne på DNT-turlista. Her fra turen i 2016. FOTO: TOM-ERIK JOhanSEn

VaRIERT: Vibeke Tjøm, Hege Ballari Rindal og Tom-Erik Johansen i 
DNT Ringerike tilbyr et stort turprogram i 2017. 

I nORDMaRKa: Seniorgruppa arrangerer mange turer i løpet av 
året. Her fra en tur i Nordmarka i fjor.  FOTO: BRIT OLaUg MOnSERUD

Her er noen av turene du kan få med deg i regi av dnt 
ringerike i år. Hele lista finner du på nettsidene deres.

 ◗  2. mai: Rusletur elvelangs - passer spesielt for seniorer.
 ◗  3. mai: Opptur for alle 8. klassinger i Ringerike. Fra Borger i 
Haugsbygd til Fleskerud i Åsa.
 ◗  14. mai: Klatredag for barn i Oppenåsen. 28. mai er det 
uteklatring for ungdom i samme område.
 ◗  24. mai: Fellestur i Mørkgonga - passer for alle.
 ◗  31. mai: Tur til «Djevelens punsjbolle», med start ved 
Stubdalsveien. Passer for alle.
 ◗  9-11. juni: Sommertur til Vassfaret og Skaurock på Fønhuskoia.
 ◗  24. juni: Sykkeltur Damtjern-Oslo
 ◗  29. juni: Kajakktur på Steinsfjorden og Tyrifjorden
 ◗  6. juli: Tur til Norges tak - med Galdhøpiggen som mål.
 ◗  9. august: Elsrudkollen i Ådal - passer for alle.
 ◗  22. august: Opp- og nedtur i Gullerudmarka - passer spesielt 
for seniorer.
 ◗  3. september: Kom deg ut-dagen, med arrangementer rundt 
Petersøya
 ◗  9. september: Tur til Milorg-celler og slipp-plasser i 
Strømsoddbygda. Passer for alle.
 ◗ Flere arrangementer gjentas mange ganger gjennom året. Det 
gjelder for eksempel gå- og sykkelgrupper på Eggemoen, som 
er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er også flere 
kurs i padling med havkajakk gjennom året.
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