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Naturopplevelser for livet

DNT Drammen og Omegn

HØYDEPUNKTER

DNT Drammen og Omegn

Nyhetsbrev
Hold deg oppdatert på DNT Drammen og Omegns
aktiviteter og øvrige tilbud! Meld deg på Nyhetsbrev via
våre nettider www.drammen.dnt.no. Sendes ut ca. annen
hver uke!
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Forsmak på
sommeren

Kunnskapsåret 2017
2016 var DNTs Familieår. Da innførte
vi familiemedlemsskap, og vi hadde
mye aktiviteter for familier - noe vi
for så vidt har hvert år. De med litt
lengre hukommelse, husker at 2015
var Friluftsåret. I 2018 skal vi ha
Jubileumsåret – da er det 150 år siden
DNT ble stiftet i Oslo!
Men i år, i 2017, er det Kunnskapsåret.
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Ta et kurs i
Kunnskapsåret!
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Topp7 turen
2017

26

16

16
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Randonee

Pangstart for
“nye” Eiksetra
Velkommen til nye
Høgevarde

Er det behov for et kunnskapsår?
Flere og flere av oss vil på tur, vi vil
være i aktivitet utendørs, vi vil ha
naturopplevelser, vi vil gjerne bryte
noen grenser for våre egne opplevelser.
Men dessverre er det slik at mange ikke
lærer friluftsliv hjemme lenger. Før lærte
de aller fleste av oss friluftsliv av mor og
far – søndagsturen var et fast innslag i
oppveksten. Av mange grunner er det
ikke slik lenger, mange får ikke friluftsliv
inn med morsmelken. De kan ikke kle
seg for å være ute, de vet ikke hva man
bør ha i sekken, de kan ikke bruke kart
og kompass osv.
DNTs oppgave er å gi folk gode og
trygge naturopplevelser. En avgjørende
forutsetning for å få til dette, er at folk
må ha erfaring og kunnskap. Det vil vi
gi dem!
Den viktigste kunnskapen får man
kanskje ved erfaring, dvs. ved å være på
tur sammen andre som er mer erfarne.
Bli derfor med på våre fellesturer – du
har det gøy og lærer masse – og kommer
hjem klokere og rik på opplevelser. En
ting er å lære å ferdes trygt, noe annet

er å lære turkultur. Sporløs ferdsel er et
viktig stikkord i den norske turkulturen.
Dette må også læres.
For å få litt konsentrert påfyll av
kunnskap, kan man bli med på kurs.
Kurstilbudet i DNT-systemet er meget
omfattende. I løpet av et år tilbys mer
enn 500 kurs rundt om i landet. Fra helt
enkle kurs for den absolutte nybegynner,
ferskingkurset, til avanserte fjellsportkurs, klatrekurs og brekurs. Og så er det
kurs for dem som skal være instruktør
på kurs. Vi har GPS-kurs, førstehjelpskurs og padlekurs osv. I DNT Drammen
og Omegn vil vi tilby en nyskaping i år,
nemlig ferskingkurs for «viderekomne».
Det vil gi enkel innføring i det å overnatte ute i marka. Vi regner med at det
kurset blir populært. Å våkne i teltet eller gapahuken en tidlig morgen til fuglesang og soloppgang «midt i smørøyet»
er slett ikke dumt.
Du finner alle kursene i oversikten bak
i bladet og på nettet. Det er bare å finne
noe du er interessert i, og melde seg på!

«BETRE BYRDI
DU BER KJE I
BAKKEN ENN
MANNEVIT
MYKJE»

«Betre byrdi du ber kje i bakken enn
mannevit mykje». Vi gjenkjenner alle sitatet fra Håvamål. Men kunnskap veier
ikke noe. Tvert imot, det bidrar til å gjøre
turen lettere og tryggere. Kunnskap om
det å ferdes utendørs er en vei til bedre
opplevelser – ute – i naturen.
God tur!
Jens,
styreleder
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Slogen på Sunnmøre - Påsken 2016.
Foto: Joakim Dokka Nordstad
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Årsmøte i DNT Drammen og Omegn
(DNTD) med besøk på Sagaøya
Velkommen til årsmøtet i DNTD onsdag 26. april 2017 kl.
18.30 i auditoriet på Papirbredden, Grønland 58 i Drammen.
Etter selve årsmøtet får vi besøk av Trym Norman Sannes (24) som i 2014 gikk
alene til fots over sagaøya Island - gjennom flammer og is.
I en alder av 21 år vandret han gjennom lavafelt og isbreer med 35 kilo på
ryggen og fotograferte enorme fossefall, vulkaner og geotermiske områder.
Det var et 7 uker langt eventyr som han har foreviget med både film og stillbilder.
“Sommerværet” han fikk oppleve underveis hadde ikke vært så brutalt på over 7 år,
og han fikk oppleve alt fra regn, storm og hagl til sandstorm og tåke.
Foredraget handler også mye om å tørre å gjennomføre de drømmene man har,
samt hvordan man holder motet oppe når det går i motbakke.
Velkommen til et inspirerende foredrag!

Nykjuadagen 2017
•TEKST: Vibeke Clausen

Søndag 5. mars arrangeres Nykjuadagen for
å markere tragedien som skjedde 10. mars
1945.
2 MILORG-karer ble skutt og drept: Bjarne Wilhelm Nilsen
(født 1912) og Kjell Pedersen (født 1922). Rudi Christensen
ble tatt til fange, og Gunnar Mølsted unnslapp etter å ha holdt
seg skjult i en sprekk i isen og ha rømt i sokkelesten til Kanada
i Lier.
Det blir bålkaffe fra kl. 11.00 ved Vesle Nykjua i Finnemarka.
Seremonien starter kl. 12.30. Liers ordfører Gunn Cecilie
Ringdal holder dagens tale. Minnestunden arrangeres
av DNT Drammen og Omegn i samarbeid med Norske
Reserveoffiserers Forbund i Drammen.
Lettest adkomst er på ski fra Kanada i Lier eller fra Sponevollen
i Modum. Begge turene er på 9-10 km i oppkjørte løyper.

Foto: NROF DRammen
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Flerkulturelle /Vi trenger flere turvenner!
Hver uke har vi turer for kvinner.
Det er mange med flerkulturell
bakgrunn som møter opp, men
nesten ingen etnisk norske. For at
turene skal føre til inkludering og
møte mellom innvandrere og etnisk norske, skulle vi gjerne hatt med
flere etnisk norske.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Derfor har vi en oppfordring til
dere kvinner – i alle aldre – som
har mulighet på dagtid: Bli med oss
på turer i Strømsåsen på torsdager,

eller langs elva eller i Bragernesåsen på mandager! Vi kan love at
du ikke vil angre. Her får du delt
dine turerfaringer og turkunnskap,
du blir kjent med nye mennesker
og kanskje nye stier, og du kommer
til å lære mye om andre kulturer og
hvordan det er å være innvandrer i
Norge. Og ikke minst – du får mye
moro og god mosjon!
For mer informasjon, ta kontakt
med Havva Cukurkaya på DNTDkontoret.

Legg skituren til Hardangervidda
– på langs, tvers, rundtur eller med fast opphold på en turisthytte

FINSEHYTTA 5/3 – 21/5

Demmevasshytta
KRÆKKJA 3/3 – 5/5

Rembedalseter

Finsehytta
7

Hardangerjøkulen

Haugastøl
Liseth

Kjeldebu

Krækkja

MÅRBU 17/3 – 17/4

Halne

Åan

•TEKST: Vibeke Clausen,
aktivitetsleder

Seniortilbudet i DNT Drammen
og Omegn er omdøpt til 60+, etter
innspill fra turledere i seniorgruppa. 60+ arbeider for å tilrettelegge
et godt og variert program for alle
over 60 år, og vi håper at tilbudene
skal friste og lokke enda flere ut på
tur.
Dagens tilbud består av mandagsturer i sommerhalvåret (april
– november), Ut på tur-grupper i
Drammen, Lier, Eiker og Modum
med ukentlige turer hele året,
fjellturer sommer og vinter, og innendørs klatring for pensjonister
(nytt i 2017).
I tillegg arrangerer vi søndagsturer
én gang i måneden som egner seg
for alle, og jevnlige tematurer,
f.eks. med yoga. Det kan være en
større utfordring å holde seg i form
om vinteren. Vi prøver oss derfor
med noen gode alternativer for å
holde på formen – og å holde kontakten med miljøet.
6
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Seniortilbudet har fått nytt navn: 60+
Yoga og tur i skjønn forening ble
prøvd ut med stor suksess høsten
2016. Dette ga mersmak for de
som var med, så nå prøver vi oss
med tre mandager i januar, februar
og mars. Dette er et samarbeid med
Regnbuen helsesenter, som ligger
vis-a-vis Liertoppen. Her blir det
først halvannen time med enkel
yoga, så blir det tur i nærheten med
matpause, og så en avslappende yogaøkt samt en sunn smoothie som
avslutning.
Nytt i 2017 er klatring for pensjonister på Klatreverket i Drammen
annenhver mandag. Dette er en
flott måte å holde seg i form på om
vinteren. Og kanskje en mulighet
til å tøye egne grenser? Er dette
noe du kunne tenke deg å prøve, er
det bare å møte opp på Klatreverket.
Vinterens fjelltur med 60+ går
til Mårbu. På denne turen legger vi opp til behagelige dager på
hyggelige Mårbu turisthytte og
storslåtte Hardangervidda. Deltakerne får hjelp til å frakte bagasjen
inn til Mårbu, og trenger selv bare

å gå med en dagstursekk. Det er
fast opphold på Mårbu, og det blir
skiturer i det flotte høyfjellsterrenget. Og så blir det selvfølgelig
servert nydelig fjellmat av lokale
råvarer.
Sommerens fjelltur går til Høvringen ved Rondane i august. Mer informasjon om den turen kommer
i neste medlemsblad, men turen
ligger allerede ute på våre hjemmesider.
Mer informasjon om alle turene
finner du på www.dntdrammen.no

Heinsæter

Hadlaskard

SANDHAUG 24/3 – 17/4

Hakkesetstølen

Lia Fjellstue

Tuva

Fagerheim

Dyranut

Vivelid fjellstova

Geilo

Ustaoset

Hedlo

60+

Dr. Holms

Trondsbu

Stigstuv

Ulvelilægret

Solheimstulen

Rauhelleren
Besso

Sandhaug

Mårbu

KALHOVD 17/3 – 17/4

Imingfjell
Turistheim

Lågaros

Litlos

Stordalsbu

RAUHELLEREN 17/3 – 17/4

Nutebekken

Hellevassbu

Synken

Kalhovd

Mogen

Steinsbøle

Atrå
MOGEN 7 – 17/4

Helberghytta
Haukeliseter
Varland

Krokan
Rjukan Fjellstue

Skinnarbu

E134
Betjent DNT-hyt te
Selvbetjent DNT-hyt te
Ubetjent DNT-hyt te
Ubetjent DNT-hyt te,
må bestilles

Privat betjent hyt te
Privat overnatning, må bestilles
Privat betjent hyt te m DNT-r abat t
Privat overnatning m DNT-r abat t,
må bestilles

37

Gaustabl

Møsvatnet

LITLOS 24/3 – 17/4

Rjukan

Gaustatoppen
Turisthytte
11/2 – 18/5

> Hardangervidda ligger lett tilgjengelig med mange gode startpunkter så du enkelt
kan velge hvor lang turen skal være og hvor du skal ende.
> For kvistedatoer, se eget kvistekart.
Foto: Hanna Jordan

DNT Drammen og Omegn

Mjøndalsskauen rundt
Selv om det fremdeles er vinter, ønsker
vi å inspirere deg til å drømme litt om
sommeren og kanskje planlegge en av
sommerens fotturer…
•TEKST & FOTO: Ole Kristian Olsen

En nydelig lørdag i juni parkerte frua og jeg bilen på
MIF-hytta; klokka var 09:30. Vi skulle bruke dagen på
Mjøndalsskauen, og samtidig ta to 10-på-topp-poster.
Vi la i vei ut lysløypa, og kryssa Bremsa i overkant
der «Frida» hadde gjort sitt beste for å hindre oss i
å komme over. Frua foran – rett opp åsen langs bekken fra Leitjern. Hun satte opp et morderisk tempo,
så jeg måtte be henne roe seg ned og minne henne på
at vi hadde en lang tur foran oss. Vi kunne valgt en litt
slakere vei opp ved å følge traktorveien opp til Nedbergdammen. Men altså – rett opp!
Like før vi passerte Laulahølet skvatt vi til – en musvåk
kastet seg ut fra ei lurvegran tjue meter foran oss – et
flott syn!
Posten på Røysåsen ble besøkt før vi gikk over muren
på nedre Nedbergdammen. Da hadde vi gått i vel en
time. Her hadde vi vår første pause, der vi satte oss på
murkanten og beundret vannliljebladene og ørreten
som vaket.
Videre fulgte vi stien og etter hvert traktorveien til
Gosen, «Kolplassen» og Brynseterstallen, der vi gikk
opp åsen for så å treffe på «Blåmerka» (Turistforeningens blåmerka sti). Som sagt så gikk frua først, og
hun skravlet så mye at plutselig var ikke «Blåmerka»
der lenger. Da jeg kjente igjen Vierdammene under et
stup, ble det skaulens tilbake til «Blåmerka».
Noen hundre meter øst for Sirikjerke (635moh)
kom vi til Siris kjerke. Siri skal ha vært ei budeie på
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Hornesetra ved Smøråsen. Hun var en from person, og
trengte å ha kontakt med sin skaper fra tid til annen.
Det fortelles at hun gikk til en spiss klippe som kunne
minne henne om et kirketårn, og holdt bønnestund
der. «Tida» har etter hvert flytta navnet til nåværende
Sirikjerke. Etter tre timer mente vi det var tid for matpause, samtidig som vi tørket strømper og nøt sola og
utsikten.
Vi valgte å følge «Presteveien til Jan Otto» ned fra
«fjellet», men det var ikke bare enkelt, for skogsmaskiner hadde rasert den flotte traseen. En liten naturopplevelse ble det likevel, da en tiur kastet seg ut fra ei
furubuske rett bak Helvetesnuten. Neste gang tar jeg
«Blåmerka» ned til skogsbilveien ved Sarabakk.
Etter å ha kommet til skogsbilveien, gikk vi hånd i
hånd videre og ved Svingillen tok vi «Blåmerka» mot
Dammyr. På Dammyr ble det en hvil og prat med Ole
Horne, som er barnebarnet til Emma Dammyr.
Ved Dammyrtjern tok vi av fra skogsbilveien og fulgte
«Blåmerka» mot MIF-hytta. En liten strekk ble det på
Korsgårdsetervollen (Vollhøiden). Det var blitt stillere
og stillere fra frua, og hun gikk stadig og så ned. Da
jeg på Bremseåsen spurte om hun hadde glemt å nyte
naturen, fortalte hun at hun studerte naturen på mikronivå. Hun studerte liljekonvall, og hadde funne ut
at de hadde varierende antall klokker, alt fra tre til ti.
Da vi kom til Mif-hytta, var dugnadsgjengen fra MIF
langrenn akkurat ferdig med å male hytta. De hadde
vært til god underholdning, fortalte tre søstre og en
mann som alle var rundt 90 år, og hadde gjort det til en
tradisjon å nyte en forsommerdag med campingbord
og stoler og medbragt kaffe og vafler. Damene fortalte
at de hadde vokst opp på badeplassen på Hagatjern.
Litt stive til beins, og etter vel seks timer, setter vi oss
inn i bilen, og frua på 63 og gubben på 65 var skjønt
enige om at dette hadde vært en minnerik tur på vakre
Mjøndalsskauen.
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•TEKST: Vibeke Clausen
Folk vil på tur, og flere vil utfordre elementene på nye
måter. Vi har så mange unike steder som bør besøkes,
men for å komme seg til de stedene må man ha en basis
av kunnskap. Gamle tradisjoner og grunnleggende
ferdigheter som hvordan kle seg og hva pakke i sekken,
bruk av kart og kompass osv. er det mange som ikke
får med seg hjemmefra lenger. Derfor har vi dedikert
2017 til å bli KUNNSKAPSÅRET i DNT.
Målet med kunnskapsåret er å bygge ned barrierer for
å komme seg ut i naturen.
I DNT Drammen og Omegn har vi mange kurs på
alle nivåer og for bortimot alle aldre i 2017. Fra
ferskingkurs, kurs i kart og kompass og førstehjelpskurs
til turlederkurs. Og vi arrangerer mange turer der du
lærer masse, samtidig som du får gode opplevelser i
vår vakre natur. Hvorfor ikke ta utfordringen og bli
med? Vi tilbyr naturopplevelser for livet på en trygg
måte.

Kurs vinter-vår 2017

Her er en liten oversikt over vårens kurs.
Se www.dntdrammen.no for program og
påmelding.
Ferskingkurs
DNT Drammen og Omegn inviterer til ferskingkurs
for alle som ønsker å bli tryggere, eller lære mer om
friluftsliv. Kurset passer for deg som har gått litt på tur
før og deg som er helt nybegynner.
Dette er et praktisk kurs, og vi er ute i skogen under
hele kurset. Med dette kurset ønsker vi å gjøre folk
trygge slik at de får selvtilliten og motivasjonen for å
komme seg ut. Tanken er ikke at folk etter endt kurs
skal være klare for å krysse Hardangervidda på ski,
men at de skal kunne gå på dagsturer i nærmiljøet.
Når:

Tre kvelder i mars-april: mandag 27., tirsdag 28. mars
og mandag 3. april.
Tre kvelder i juni: mandag 12.,
tirsdag 13. juni og mandag 19. juni.
Ferskingkurs har vært en stor
suksess. På flere av kursene holdt i
2016, har deltakerne uttrykt ønske
om ferskingkurs med overnatting.
Så nå er vi i gang med å utvikle
Ferskingkurs del 2. Det blir et
helgekurs med overnatting ute og i
telt. Følg med for mer informasjon
og datoer for kurset!

10

/ TUR

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Marius Dalseg Sætre

Kurs i Kunnskapsåret 2017

Kurs i kart og kompass, og kvelder med turorientering
Vi holder egne kurs i kart og kompass for de som ikke kan noe
og de som kan litt. Det blir også turorientering med turleder en
gang i uken der du kan øve deg på å bruke kart og kompass.
Førstehjelpskurs
Vi holder et 6-timers grunnkurs i førstehjelp over to kvelder.
Temaene er skade og sykdom på tur, hjerte- og lungeredning,
ABC, nedkjøling og varsling.
Datoer: Tirsdagene 28. mars og 4. april kl. 17-20.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Ambassadørkurs
Ambassadørkurset det første og enkleste nivået i DNTs
turlederstige. Kurset er for de som skal være DNT-ambassadør på
våre arrangement, eller som skal gå videre i DNTs turlederstige.
Det er også for de som bare ønsker å lære mer om DNT som
organisasjon.
Dato: 14. februar 2017 kl. 17:30 på
Hamborgstrømpaviljongen i Hamborgstrømskogen/
Bragernesåsen i Drammen..

Grunnleggende turlederkurs
Grunnleggende turlederkurs er et nyttig og nødvendig kurs for
alle som vil lede Turistforeningens turer i lavlandet, og for de som
vil gå videre på DNTs sommerturlederkurs for å kunne lede turer
i fjellet. DNT utdanner egne turledere. Turlederutdanningen
skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en enhetlig
basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne,
samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig
friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.
Datoer: 21. og 28. mars og 4. og 25. april kl. 17-20.30 alle
de fire tirsdagene.

Padlekurs
I sommerhalvåret holder vi diverse padlekurs. Kursene gir deg den
kunnskapen du trenger for å kunne legge ut på egne padle eventyr
sammen med andre. Se hjemmesiden vår for mer informasjon
og påmelding.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes
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Turleder´n

Turfamilien Rotegård; pappa
Rolf, kona Carina og barna Tuva
(12 år) og Hedda (9 år).

Hils på en av turlederne i Hol Turlag!
•TEKST: Anita Sørensen
På Geilo finner du ham som salg- og markedssjef for
Bardøla Høyfjellshotell. - Her har jeg vært i snart 15
år, og stortrives, sier Rolf Ingar Rotegård. Og så er han
det mannlige innslaget i en familie på 4 som består av
kona Carina og barna Tuva (12 år) og Hedda (9 år).
Vi har alle våre ulike veier inn i DNT, og for Rolf
Rotegård var det barna som åpnet den døren. – Vi
var alltid på tur med familien da barna var små. Etter
hvert så vi gleden i å være i lag med andre med samme
interesse.
Så gikk det som det ofte går når man er så glad i naturen; man vil dele opplevelsene med andre.
Rolf tok turlederkurset for 3 år siden. – Jeg ville gjerne
få opp øyene til andre om hvor kjekt det er å være ute
i skog, fjell og mark. Tror det moderne mennesket får
mer og mer behov for stille rom. Naturen er motvekten til en ellers travel hverdag. Antall timer ved pc,
telefon, nettbrett, tv osv. er såpass stort at det er essensielt med frisoner og pusterom. Tror man blir et bedre
menneske ved å forstå og ta inn over seg dette. Som
turleder ønsker jeg å vise folk viktigheten av balanse.
- Mellom Tunhovd og Dagali ligger vakre Turhaugnatten og Dusetind. DNT-hytta Dusehesten blir benyttet
ofte, og området rundt er spesielt vakkert. På toppen
12
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ved Dusehesten, Dusetind og Turhaugnatten finner vi
roen. Her ser man Hallingskarvet og hjem til Geilo.
Her ser vi Tunhovd som er barndomsbygda til min far.
I dette fjellet har jeg og mistet en god venn i flyulykke,
og området er derfor spesielt av den grunn, også. Ikke
noe annet sted finner jeg roen som her.
Selv om familien er mye på tur, er det mye igjen på
ønskelisten. Og har man adresse på Geilo, er tilgangen
til gode naturopplevelser stor. Rolf er nyfrelst kajakkentusiast, og da er det de mange fjellvannene her
oppe som nå står på lista. Tunhovdsfjorden, Pålsbufjorden, Harnefjorden, Ustevatten, Tinnhølen eller et
av de mange mindre fjellvann som ligger og venter på
å bli «oppdaget».
- Har dessverre ikke fått praktisert turlederrollen så
mye som ønsket enda, men har som mål å gjøre noe
med det. Jeg tror på dugnadsånden, og å stå sammen
om gode verdier. Ikke minst viktig å lære våre barn
dette slik at dette fortsetter i neste generasjon.
Behovet for å være ute er der hele tiden, og noen
ganger helt for seg selv. Men Carina vet alltid når han
kommer hjem. Han er nemlig lidenskapelig opptatt av
fotball, med Strømsgodset som klubben i sitt hjerte. At hotellet jeg jobber på har sponset Godset i 20 år er
ren bonus. Det er viktig å være hjemme fra fjellturen
til søndagskampen ruller i gang!

TOPP7TUREN, 21. MAI - 2017!

Gå ikke glipp av vårens vakreste eventyr!

Søndag 21. mai gjentar vi suksessen og inviterer deg
og dine gode turvenner til å oppleve store deler av fantastiske Finnemarka. Vi satser på bedre vær enn i fjor,
men like mange blide fjes som krysser mållinjen på
Bragernes Torg!
Løypen på ca. 26 km er permanent skiltet. Den er
merket fra Bjørkedokk i Krokstadelva gjennom Finnemarka til Spiralen, og videre ned til Bragernes torg i
Drammen.
Men starten går som vanlig fra torget, og vi skal være
klare i otta for å ta dere imot ved registrering.
Er du usikker på om formen er der for den lange turen,
så ikke avskriv dagen av den grunn! Da kan vi anbefale
deg å følge Topp3Tur-traseen i stedet. Denne starter på
Eiksetra turisthytte i Lier, og holder seg unna de verste
stigningene. Du får likevel en flott opplevelse gjennom marka, og stempler innom de tre siste toppene

på Topp7Tur-ruta. Topp3Tur-traseen er på omtrent 15
km i snilt terreng.
Som vanlig lager vi litt liv og røre på torget med musikk
og aktiviteter, så sørg for at store og små i familien er
der for å oppleve en morsom dag og for å heie deg over
målstreken!
Påmeldingen åpner i begynnelsen av mars. Følg med
på www.topp7turen.no
Vi vil også i år tilby treningsturer i forkant av turen. De
starter opp i løpet av april.
Følg med på nettsiden eller Facebooksiden vår.
Tar du utfordringen i vår? Vi håper å se deg!
•FOTO: Åshild Woie

TUR /
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“SES VI PÅ
HYTTE-TILHYTTE-TUR?”

Foto:Julie Maske

Foto: Trude Blåsmo

FLERDAGSTURER 2017
30. mars – 2. april: Skitur i storslåtte
Rondane

31. mars – 2. april: Trekanten på Hardangervidda Øst med hundespann

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til skitur
fra Haglebu til Dalabu turisthytte. Her blir det
hyttekos, flott fjellterreng og fine skiturer, bl.a. til
Hallingnatten på over 1300 m.o.h.
Turen starter på Flatvollen ved Haglebu. Herfra
går turen inn til Dalabu via sørenden av Reinsjøen.
Terrenget er lettgått, og ingen vanskelige oppovereller nedoverbakker, men mye av turen går utenfor
oppkjørte løyper, så du må ha fjellski. Turen er cirka
15 km. Dalabu er en hyggelig ubetjent DNT-hytte
som ligger fint til på 1000 m.o.h., i tregrensen.
Pris: kr. 500,- for DNT-medlemmer / kr. 620,- for
ikke-medlemmer.
Turledere: Christine Hægstad og Kjersti Stenseth

Drømmer du om en skitur i vinterfjellet med
trivelig turfølge og overnatting på betjente
turisthytter, er dette turen for deg.
Med start på Hjerkinn og overnatting på
Grimsdalshytta, Øvre Dørålseter og Rondvassbu
blir dette en flott runde i Rondane. Her oppleves
skikkelig høyfjell uten for bratte bakker.
Turledere: Christine Hægstad og Eivind Kjølsrød.
Gradering: Krevende. Det innebærer at du må
ha godt fjellutstyr og ha erfaring fra å gå på ski
med ryggsekk i høyfjellet. Vanskelighetsgraden
avhenger av værholdene, og du bør kunne gå i 8
-10 timer (hvis nødvendig).
Pris: DNT-medlem kr. 4 700,- /
ikke-medlem kr. 5 500,-.

Har du lyst på en flott skitur fra hytte til hytte på Hardangervidda
uten å måtte bære all bagasjen selv?
Vi går trekanten Solheimstulen - Mårbu - Rauhelleren
- Solheimstolen, mens hundespann fra Bergvang Gård
transporterer en del av bagasjen. Du kan også prøve å
snørekjøre etter hundespannet. Eller hva med en prøvetur med
et av spannene?
Gradering: Turen graderes som krevende. Dette innebærer at
du bør være vant med fjellski, og vant med å gå langtur på fjellet. Å ha med hundespann som tar bagasjen gjør turen en god
del lettere, men turen går i høyfjellet, og både vær og føre kan
være vekslende. Etappene er på mellom 18 og 32 km.
Turledere: Jon Øvrehus (mobil 959 22 139) og Hans Solberg
(mobil 482 42 554).
Pris: DNT-medlemmer kr. 3 000,- /
ikke-medlemmer kr. 3 700,-.
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Foto:Julie Maske

Foto:Julie Maske

4.-5. mars: Skitur over vakre Reinsjøfjell til
Dalabu og Hallingnatten

TUR /
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Vi er takknemlige for et hyggelig og spennende samarbeid om kjøkkenet og
er svært spente på resultatet. Det er betryggende å få et kjøkken av svært god
kvalitet på en hytte med over tusen overnattinger i året. F.v,Torgeir Knutsen,
Kari Grøterud og Astrid Eikum fra Mopalpa og Simon Torgersen
DNT Drammen og Omegn.

HYTTENYTT

HYTTENYTT

Åpning av nye Høgevarde
søndag 26. mars 2017
Velkommen til åpning av
den nye selvbetjente hytta
på Høgevarde søndag 26.
mars 2017.

Det er med glede vi etter et års byggearbeider kan invitere til åpning
av denne flotte hytta. Dette er en spennende arkitekttegnet hytte
med 26 sengeplasser i første etasje og ca. 25 soveplasser på hems.
Hytta er allerede tilgjengelig for reservasjon. Vi forventer stor
pågang på denne hytta i år og anbefaler å reservere plass tidlig. Vel
møtt til åpningen. Mer informasjon kommer på våre nettsider.

Stolt sponsor av «nye Høgevarde»
Vi er stolte av å kunne informere om at
Mobalpa Grini har sponset Høgevarde
med kjøkken. Dette er en betydelig gave
som betyr mye for gjennomføringen av
prosjektet.

Eiksetra med
knallstart på nyåret
Vaffelkarusellen gikk varm da Eiksetra gjenåpnet
lørdag 7. januar med de nye driverne Anne Nymoen
Jensen og Sven Helgevold. Det antas at over tusen
personer kom innom da de kunne friste med gratis
kaffe og vaffel fra vaffelkarusellen.

•TEKST & FOTO: Johan Fegri
Det nye bestyrerparet Anne Nymoen
Jensen og Sven Helgevold.

De to ferske driverne flyttet inn nyttårsaften, og
hadde noen travle dager frem til åpningen. Med
nysnø og eneste sted i området med skiføre lå alt til
rette for en pangstart på karrieren.
For Anne er dette er drøm som endelig har gått i
oppfyllelse.
Vi ønsker dem lykke til og anbefaler alle å legge
helgeturen til Eiksetra.
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Takk til Aldis Steinunn Mortensen og Vidar
Pålsøygard for god innsats de fire siste årene.

Kari Grøterud, prosjektleder Mobalpa Grini, som er
en avdeling i Ski Bygg AS, har vært en god støttespiller
i arbeidet med å tilpasse kjøkkenløsning til hytta.
På spørsmål om hvorfor de ønsket å sponse DNT
Drammen og Omegn, forteller Kari: «Mange av oss i
Ski Bygg har vandret på flotte stier med den røde T som
veiviser. DNT Hyttene åpner muligheter for å oppleve
fjellet for alle, noe vi synes er veldig flott. DNT holder
kurs, integreringsturer for innvandrere, aktiviteter
for handicappede og mye mer. Vi synes DNT og DNT
Drammen og Omegn gjør en flott innsats, og dette
er en sak vi gjerne støtter. Nå gleder vi oss til å se
hvordan alt blir når det endelig kommer opp til fjells,
der det skal stå til nytte og glede for mange, i mange
år fremover.»

Fakta om Mobalpa kjøkken
Mobalpa er en av Frankrikes største produsenter
av
kjøkken
og
baderomsmøbler.
Kvalitet,
konkurransedyktige priser og leveringsdyktighet er
Mobalpas kjennetegn. Mobalpa Grini i Bærum er med
sine 1400 m2 en av Norges største kjøkkenbutikker.
Med 21 komplette kjøkken og mange bad utstilt, vises
et stort utvalg av de utallige mulighetene som ligger
innenfor Mobalpas sortiment. Butikken har også flott
utstilling med parkett og skyvedørsgarderober.
Slik
vi

l kjø

kken
et

i førs

te et
asje
s
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Ubetjente hytter

DNT Drammen og Omegn har et spennende og variert hyttetilbud både i marka og på
fjellet. Her finner du gode turmuligheter med overnattingsmuligheter alt fra i byens
umiddelbare nærhet til hytter langt til fjells med dagsmarsjer mellom hver.
Vi har et hyttetilbud som kan passe de aller fleste. Her finner du en enkel oversikt over
dine muligheter denne vinteren.
Vi anbefaler å lese mer om våre hytter på www.dntdrammen.no.

DRAMMEN SØRMARK

DRAMMEN NORDMARK /FINNEMARKA

Blektjernstua

Hamborgstrømpaviljongen Goliaten

Eiksetra

Aktivitetssenter med undervisningsrom, kjøkken og
spiserom. Lavvo og Gapahuk.
Senger: 0

Aktivitetssenter/
naærmiljøanlegg. Kjøkken
og møte/spiserom.
Mange uteaktiviteter.
Senger: 0

Senger: 11

Senger: 9

DRAMMEN NORDMARK /FINNEMARKA

MODUM VEST

NOREFJELL

Garsjøkoia

Koboltkoia

Høgevarde

Ubetjent perle under tver- Betjent hytte ved Garsjø,
råsen i Finne-marka. Mye Lier. Kafè i helgene. Stort
besøk, husk reservasjon.
fritt friluftsområde.

God Tur!

Betjente hytter - Hardangervidda
HARDANGERVIDDA

Mårbu

Rauhelleren

Betjent hytte ved nordenden av vannet Mår på Betjent hytta med Langesjøen på HardangervidHardangervidda. Enkel adkomst. Velegnet for

da. Sentralt plassert med lett tilgang for de fleste.

barnefamilier. Utenom sesong har Mårbu en Utenom sesong har Rauhelleren en selvbetjent
selvbetjent hytte med DNT- lås.

hytte med DNT- lås.

Senger: 46

Senger: 58
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Svarvestolen

Liten familiehytte du har for Hyggelig ubetjent hytte. Sp- Nyrestaurert laftet hytte på Ny selvbetjent hytte åpner
deg selv. Her leier du hele esialnøkkel pga. drikkevan- området ved Koboltgru- vinteren 2017. Ligger på ca
hytta. Spesialnøkkel.
nrestriksjoner ved Glitre.
vene. God utsikt.
1400 m.o.h. I sesong er det
åpen kafè i den gamle hytta.
Senger: 6
Senger: 8
Senger: 12
Senger: 60
NOREFJELL

MELLOM NOREFJELL-HARDANGERVIDDA

KYSTNÆRE

Toveseter

Dalabu

Veslekillingen

Ubetjent hytte som opprinnelig var en gammel seter.
Ligger mellom Høgevarde
og Haglebu.
Senger: 10 + hems

Solid laftet hytte. Lett ad- Lik hytte som Dalabu.
komst og eget hunderom Tilrettelagt for barn og
på ruten Norefjell–Hardan- barnefamilier.
gervidda
Senger: 6 + to hemser
Senger: 6+hemser

Dusehesten

Dette er hytteperlen midt på
øya Killingen i Sandebukta.
Ubetjent, booking, DNTnøkkel. 2 etasjer.
Senger: 2 x 6

TUR /
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TIPSET

ISFISKE

1.	Sikkerhet er viktig når man skal ut på isen
og fiske. Ispigger må med, og de må henge
rundt halsen og ikke ligge i sekken. Hvis
uhellet først skulle skje, gjør de ingen nytte
i sekken. Pakk også ned et rednings- eller
kasteline som du kan hjelpe andre med hvis
noen skulle gå gjennom isen.
2.	Isbor selvfølgelig! Har du en isbor med en
diameter på 155 mm, kan du fiske de fleste
fiskeartene. Men skal du fiske ørret eller
røye, holder det med et bor på 120 mm.
3.	Du kan teste tykkelsen på isen ved å borre
et prøvehull. Ved å gjøre det, finner du fort
ut hvor tykk isen er og hva slags is det er.
Den blanke stålisen er den tryggeste. Isen
bør være 10-15 cm tykk. Hvis isen er hvit og
hard, bør den være 15 cm tykk eller mer.

Du har sikkert sett dem på vannet eller fjorden
midtvinters, der de sitter og stirrer ned i isen. Spente
venter de på at fisken skal bite, og at de skal dra opp
den ene fisken etter den andre.
Ken-Erik Larsen fra Røyken har flere ganger vært på
isfiske sammen med barna sine, Luna og Ludvik. Her
kommer han med noen tips til hva du bør tenke på
hvis du har lyst til å prøve denne aktiviteten som så
mange er fascinert av.

Foto: Ken-Erik Larsen

4.	Varme og vindtette klær og et par varme
og vanntette støvler. Dunjakker eller
termodress er varmt og godt. Ullsokker.
Det er lurt å pakke med deg et skift i tilfelle
du skulle bli våt. Det er ikke noe godt
når det er mange minusgrader! Isfiske er
stillesittende, så det er lett å fryse.
5.	Det kan være lurt å ta på seg brodder på
skoene slik at du ikke faller på isen.
6.	
En liten stol/krakk som du kan legge
sammen.
7.	Snøre og maggot slik at fisken biter på
snøret.
8.	Matpakke og en termos med varm drikke!

•FOTO: @turogfriluftsliv

Foto: Ken-Erik Larsen
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Foto: Ken-Erik Larsen
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Nytt fra Hol Turlag

I mai kan du gå majestetiske Hallingskarvet på langs. Resten
av vinteren byr på fine skiturer i området rundt skarvet.
Foto: Emil Eriksson

I juli var Barnas Turlag på telttur.
Barna prøvde seg på fiske, og Turbo var selvfølgelig med!
Foto: Veronica Sandberg

Vinteren er her for fullt, og vi i Hol Turlag
og Barnas Turlag Geilo koser oss på
fjellet med fantastiske turer i og utenfor
langrennssporet, og håper du gjør det
samme!

Ferskingskurset ble avholdt i flotte omgivelser. Neste mulighet er 27+28. mai.
Foto: Veronica Sandberg

•TEKST: Veronica Sandberg
Dersom du enda ikke har prøvd deg på klassikeren
«Hallingskarvet på langs», anbefaler vi å benytte
anledningen nå! Det er en krevende tur, men eminente
turledere og kjentfolk gjør turen trygg. Vi legger ut
med nattoget til Finse en helg i mai når værmeldingen
er god. Følg med på nettsiden og facebook for siste
nytt, men ta gjerne kontakt på hol@turistforeningen.
no i god tid og meld din interesse, så holder vi deg
oppdatert.
Vi har tidligere også hatt stor suksess med våre
kajakkurs, og 9. juni arrangerer vi et havkajakkurs
for viderekommende. For deg som er ny med padling
blir det grunnkurs havkajakk 10.-11. juni. Gi beskjed
allerede nå på hol@turistforeningen.no om du er
interessert!
22
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I september arrangerte Hol Turlag for første gang
Ferskingkurs. Første dag startet med innføring om
DNT, allemannsrett og opplæring i kart/kompass
ved Skurdalsfjorden. Dagen ble avsluttet med
stjerneorientering. Dag 2 startet med at deltakerne
skulle orientere seg frem til kursplassen ved

Ustedalsfjorden ved hjelp av kart og
kompass. Under turen ble det et kort
stopp for gjennomgang av hvordan man
best pakker en sekk, og hvordan en
vindsekk ser ut. Kursdeltakerne satt og
koste seg med fantastisk utsikt i strålende
høstvær, mens kursleder Trond Persen
snakket om bl. a bekledning, båltyper
og opptenning. Kurset ble avsluttet
med matlaging på primus, bål og
stormkjøkken. Interesserte og motiverte
kursdeltakere med ønske om å lære så
mye som mulig om friluftslivets gleder
bidro til at dette ble en kjempehelg!
Neste Ferskingskurs blir avholdt 27.-28. mai –
påmelding og spørsmål til veronica@jkservice24.no.
Ta kontakt i god tid – begrenset antall plasser!

Barnas Turlag Geilo har det siste halvåret i 2016
hatt varierende aktiviteter, eksempelvis en koselig
telttur, fisketur til Skurdalen, topptur i flott høstvær
til Hivjufossen og den årlige lommelyktturen. Litt
uventet var det kommet masse snø første helgen i
november når lommelyktturen var, så at det ble aking
ved Fekjo ble en ren bonus! Barna koste seg med
refleksløype med premier til alle, samtidig som vi
varmet oss og grillet på bål og koste oss i fullmånens
skinn.
I vår har Barnas Turlag et variert program; Året starter
med en førstehjelpsdag i samarbeid med Geilo Røde
Kors. I februar blir det Kom-deg-ut dag på Geilojordet
med diverse aktivitetsposter, og i mars håper vi at
mange barn og foreldre blir med på overnattingstur til
DNTs ubetjente hytte Dusehesten. Når våren kommer
tar vi oss en tur på truger og gir oss ut på en koselig tur
i skog og mark!
TUR /
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TURBUTIKKEN

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

KOM INNOM FOR EN HYGGELIG HANDEL OG TURPRAT!

Bæremeis fra Osprey

Devold Energy Ullundertøy

Devold Svalbard, Tykk Ullgenser
Bergans Arctic Expedition
Har du tenkt deg ut på
ekspedisjon? I samarbeid med
polfarere har Bergans laget jakke
og bukse for ekstreme forhold.
Vanntett, vindtett og pustende.
Unisex.
Medl: 3.230,-

Kle deg opp i Devolds tradisjonelle strikkegensere i ren ny ull fra
norske sauer!
Medl: 1019,-

Ryggsystemet og barnesalen
er justerbare for å passe både
foreldre og barn. Meisen
har nettingsidelommer og
hoftebelte
med
glidelås
og
skulderselelommer.
Lagringsrommet
med
glidelås, under barnesetet,
og en avtagbar 11L ryggsekk.
Sun-Shade, beskytter den
lille mot skadelige solstråler.
Det er også en integrert
regnbeskyttelse. Meisen er lett
å pakke sammen.

Veil: 1199,-

Treningstøy i 100 % merinoull.
Energy gir deg komfort og
full bevegelsesfrihet under
treningen. Til dame og herre.
Medl: 594,-

Veil: 699,-

Medl: 2719,-

Veil: 3199,-

Veil: 3.800,-

Bukse
Medl: 3.060,-

Veil: 3.600,-

Bergans Geita Turbukse til
dame m/merinoull

Hestra votter
Slitesterk skallvott med
uttagbart ullfôr. Perfekt for
vinter- og påsketurer i fjellet.
Medl: 591,-

Veil: 695,-

Lett, teknisk høyaktivitetsbukse i Schoeller®kvalitet.
Med merinoull inn mot
kroppen er den ypperlig for
kaldere dager.
Medl: 1530,-

Veil: 1800,-

Aclima WarmWool Polo
m/glidelås
WarmWool holder deg varm på
kjølige dager. Passer til alpint,
padling, klatring, og generelt
friluftsliv. Til dame og herre.
Medl: 509,-

Eagle Bålkjele 4L
Tid for bålkos! Denne
bålkjelen er perfekt for
tilberedning av kaffe, te,
kakao; hva enn som måtte
friste å varme seg på.
Medl: 409,-

Veil: 482,-

Veil: 599,-

Snowvel Snøspade

Eagle Topptursett

Sammenleggbar spade 550
gr., 850 gr m/veske.

Snøspade, søkestang og
skredsnor 920 gr.

Medl: 339,-

Medl: 723,-

Veil: 399,-

Veil: 850,-

Førstehjelpspakke
Vær beredt! Førstehjelpspakken er essensielt innhold i tursekken
Medl: 221,-

Veil: 260,-

UTSALGSSTED

> DNT Drammen og Omegn

Nedre Storgate 10, inngang Schwenckegata
Tel.: 32 25 51 40
Man-fre kl. 10-17, Tors 10-18, Lør 10-15
www.dntdrammen.no

DNT Drammen og Omegn

RANDONEE
Vi går inn i en tid hvor vinterfjellet kanskje er på sitt aller vakreste.
Dagene blir lengre, og temperaturene snillere. Da går vi også inn i
høysesong for toppturer, og randoneeskiene kommer frem. Mange
drømmer om å gå den lange turen mot toppen i vårsolen. Andre
starter grytidlig og nyter nistepakka vel fremme med en spektakulær
soloppgang praktisk talt i fanget.
•TEKST: Anita Sørensen

SIKKERHET

Vi tok en prat med nestleder i Røde Kors
skredgruppe innlandet, Bjørn Midtskog.
Han er en erfaren skikjører som gjerne ser at
flere gleder seg over denne typen friluftsliv
– så lenge man ivaretar sikkerheten.
Han poengterer følgende grunnleggende
sikkerhetstiltak:
•
•
•
•
•
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er rett og slett den perfekte kombinasjonen av hardt arbeid, flott
natur og lek i snøen.
Ofte forbinder vi dette med
Jotunheimen og Vestlandsfjella.
Men man trenger ikke alltid reise
så langt. Mulighetene er mange
i vårt eget fylke, og i slutten av
februar har du muligheten til å
være med Hemsedal Turlag i deres
«lekegrind».

du kanskje ta frem DNT OOs
turprogram for 2017 og lese
artikkelen til Eivind Haugestad
Kleiven. Han er klar i sin beskjed:
«Meld deg på eit kurs!». Og i
programmet er det denne gang
rikelig med kurs som dekker
behovet enten du er nybegynner,
eller en erfaren toppturfan.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Uansett, turen opp er ofte krevende og man kjenner at kroppen
virkelig må jobbe. Så sitter man der
da, og memorerer bilder i hodet og
hjerte som man kan ta frem på en
gråværsdag i byen. Kroppen har fått
mat og hvile, og nå kjenner man
en nye forventning krible i kroppen. Det er tid for å ta av fellene,
og finne sin vei nedover fjellsiden.
Sette sine spor i urørt snø i en herlig utforkjøring. De gode svingene,
farten man kjenner i kroppen og
snøen som virvler rundt deg. Det

Bruk hjelm
Gå med gode sko
Ikke for brede eller for lange ski. Det sliter
på knærne
Ikke gå brattere enn 15 grader. Er det

brattere – gå sikksakk
Hold deg unna terreng brattere enn 30
grader, og unngå utløpsområder

Så hva venter du på? Naturen ligger der - vakker og uberørt venter
den på deg!

Skal du ut på egenhånd, bør
TUR /
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Foto: Hege Mindegård

Foto: Hemsedal Turlag

Foto: Hege Mindegård

TYSDAG ER TURDAG I HEMSEDAL!
I fjor vår tok Hege Mindegård kontakt med leiaren i Hemsedal Turlag. Ho hadde
gjennomført grunnleggjande turleiarkurs, og hadde lyst til å lage til turar.
•TEKST: Kjell Huso
Etter ei kort rådslaging, fall valet på korte tysdagsturar
innan grei avstand frå Hemsedal Sentrum. Noko på
føresommaren, og nokon etter ferien og mot hausten.
Frå Hege si side har entusiasmen vore stor, sjølv
med varierande deltaking. Men eg trur ikkje det er
ein einaste tysdag at ho har vore aleine på nokon av
turane!
Turaktiviteten fekk eit lite skot for baugen på
seinhausten då turleiaren var litt uheldig på ein tur til
Høgeloft. Den resulterte i brot i ankelen, men Hege
kom
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seg likevel heim på eigne bein. Men resultatet vart
nokon veker med gips. Men straks snøen dukka
opp var ho på att; om me ikkje skulle lage til nokon
tysdagsturar fram mot jul også. På trugar. Som sagt
så gjort. Også desse turane har vore rimeleg vellukka.
Med slik entusiasme som Hege viser, kan det bli mange
fine tysdagstuar framover. Kanskje skal du melde deg
på den neste? Sjekk Hemsedal Turlag på Facebook for
informasjon om turane!

TUR /
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Foto: Finse

Klart det går!

KLART DET GÅR I 2017 OGSÅ!

SKAP DEN PERFEKTE HELHETEN!
UTEROMMET
INNEROMMET
FASADE
BAD
KJØKKEN

DIN BOLIG, DITT PROSJEKT!

Vintertur til Finse 14.-17.mars 2017
Informasjon og påmelding på nettsiden til DNTD.
Bli med på Topp 3-turen 20.-21.mai
Søndag 21.mai arrangerer DNTD Topp 7- og Topp 3-turen.
Vi starter dagen før, går fra Eiksetra turisthytte til Tverråsen
og overnatter i telt og lavvo. Søndag går turen til Bragernes
Torg hvor det er målgang. Turen er totalt på 17 km.
Påmelding på nettsiden. Turledere: Elisabeth Fernandez og
Frøydis Neprud
Nærturer hver onsdag fra 29.mars
Turer i rolig tempo og korte avstander. Åpent for alle
Foto: Stine Brandt

Introduksjonskurs kajakkpadling 8.juni,
Dikemarkvannet.
Informasjon og påmelding på nettsiden.

Opplevelsessenter
for bygg og bolig

Valgm
ulighe
tene,
fagkun
nskape
n,
og de
sterke
merke
varene
!

Ski bygg består av hovedlager og butikk i Ski,
proffavdelingene Østsiden Trelast i Fredrikstad,
samt Proffsenterene i Askim, Ås og Enebakk.
I tillegg driver vi en egen Mobalpa kjøkkenbutikk på
Grini.
Ski Bygg er en bedrift som lever av den gode
kvaliteten, god kompetanse, og de sterke
merkevarene vi leverer både til forbruker og
proffkunder hver eneste dag. Velkommen til oss,
30
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Foto: Frøydis Neprud

Foto: Jens Petter Ørjansen

enten i butikk eller i vår nettbutikk
www.skibygg.no!

Ski Bygg AS | Kjeppestadveien 44, 1400 Ski | www.skibygg.no
Åpent: 7-18 (9-15) | Kjøkkenavd.: 9-18 (9-15) | Tlf. 64 85 46 00

DNTD

DNTD

TURLEDER’N

PÅSKE - ta med familien til fjells
Påsken kommer sent i år, og det kan bety flott vær
i fjellet og grunnlag for fantastiske dager for barna
og familien utendørs! DNT har mange hytter og
anlegg som er velegnet for barnefamilier, med
enkel adkomst og morsomme aktiviteter gjennom
uka med aktivitetsledere. Vi har samlet gode
påsketips for familien på vår nettside under Barnas
Turlags side; www.dntdrammen.no/barnas-turlag
Les her og bli inspirert til et hyggelige familiedager
i vårfjellet!

FAMILIELEIR PÅ MÅRBU, 3. - 6. JULI
I starten av sommeren inviterer vi
igjen til hyggelige familiedager på
vår betjente hytte Mårbu ved foten av
Hardangervidda. Dette stedet er et
naturlig eldorado for barnefamilier.
Vi skal leke, klatre, ri, gå på tur, fiske,
gå på skattejakt og ikke minst kose
oss i den vakre norske fjellheimen.
Og det hyggelig vertskapet på
hytta sørger for deilig og mettende
mat og god stemning! Vi har egen

båttransport til og fra hytta, så ingen
lange gå-etapper som fjerner all
motivasjon første dagen hos de
minste.
Bli med å få en kickstart på
sommeren, og skap gode og varige
fjellminner med familien!
Denne leiren er svært populær, så
skynd dere med å melde på via vår
nettside!

Foto: Berit Rødstøl

Foto: Åshild Woie

CAMP KILLINGEN – leirer for barn i sommerparadis!
plasser å sole seg, fiskesteder og fotballbane. Her
kan de bli kjent med nye venner og slappe av. Vi
har voksne ledere som organiserer aktiviteter og
har opplæring i bruk av utstyret. Alle måltider
spises i fellesskap.

Foto: Ragnhild Leirset

La barna få et sommerminne for livet!
På idylliske Camp Killingen på Killingholmen i
Sandebukta i Vestfold legger vi til rette for herlige
og opplevelsesrike dager ved sjøen. Til sommeren tilbyr vi opphold i uke 25, 26 og 33 for barn
mellom 10 og 15 år. Her vil de få masse tid til
morsomme aktiviteter både til lands og til vanns.
Vi har båter, kanoer, kajakker, badebrygge, gode

Legg plan for ferien til barna nå, og bestill plass på
Killingen!

KAJAKK-KURS FOR BARN OG FORELDER/BARN
Kan barnet ditt tenke seg å padle kajakk, eller kanskje
du har lyst å ta med poden på kajakktur?
I juni setter vi opp et kajakkurs for barn hvor vi setter
fokus på «lek med kajakk» i vann, og sikkerhet. Drøye
to uker etterpå holder vi kurs hvor barna og forelder
32
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Foto: Åshild Woie

kommer sammen og bl.a. lærer å padle i lag og dette
med å kunne sikre og redde hverandre.
Kursene holdes på Hagatjern i Mjøndalen med
instruktører fra kajakklubben.
Bli med på en morsom og lærerik dag på vann!
TUR /
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HAR DU LYST TIL Å BLI BEDRE KJENT
MED DNT UNG OG FRILUFTSLIV?

1318 år

HAR DU LYST TIL Å PRØVE
KAJAKKPADLING?

Sammen med Gyldenløve Kajakklubb arrangerer vi introduksjonskurs i kajakkpadling for deg mellom 13 og 18 år torsdag 18.mai.
Introduksjonskurset i kajakkpadling er et 4 timers kveldskurs. På kurset vil grunnleggende padleteknikk og
kameratredning bli gjennomgått. Deltakerne får tips og råd om utstyr. Vi følger Norges padleforbunds (NPFs)
kursprogram. Våre instruktører er utdannet gjennom Norges padleforbund (NPF). Vi setter sikkerheten i fokus.
Etter gjennomført kurs får du våttkort.
Oppmøte: Gyldenløve Kajakklubb kl. 17.30.
Sted: Gyldenløve Kajakklubb i Cappelens store sjøbod,
Tollbugata 51, 3044 Drammen.
Pris introduksjonskurs: Kr. 1150,-.
Kurset betales på nettet ved påmelding.
34
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Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Marius Dalseg Sætre

Fungerer du godt i ei gruppe med ulike
mennesker, og har du lyst til å være
turleder på DNT Ungs fellesturer?
Da er DNTs turlederutdanning noe for
deg!

DNT har en egen turlederutdanning som gjør deg i
stand til å lede turer for DNT både i nærområdet og på
fjellet. Utdanningen brukes til å sikre god turledelse
i nærmiljøet, skogen og i høyfjellet. Hovedfokuset er
formidling, kunnskap og ferdigheter.
DNTs turlederutdanning er bygget opp av 4 moduler
som til sammen gir øverste nivå i turlederutdanningen.

Ambassadørkurs

Ambassadørkurs

Ferskingkurs
13-18 år
Grunnleggende
Turlederkurs
15-26 år

6.mars kl 18-21

8.mai kl 18-21

1) Ambassadørkurs (modul1) er første og enkleste

nivå og er en utdanning for organisering og
gjennomføring av turer uten bruk av kart og kompass.
Også til bruk hvis du skal være frivillig på våre
arrangementer og/eller som dugnader. (3 timer).
2) Grunnleggende Turlederkurs (modul 1-2) er
det neste nivået. Dette er turleder sommerstid med
begrensninger til sti og vei i nærmiljøet. (15 timer).
3) Sommerturleder (modul 1-3) er turleder
sommertid i høyfjellet. ( 5 dager eller 2 helger).
4) Vinterturleder (modul 1-4) er det øverste nivået
i utdanningen. En vinterturleder kan fungere som
turleder ved alle DNTs arrangement hele året. (7 dager
eller 3 helger).
Modulene bygger på hverandre, og må avlegges i
rekkefølge. Ferskingkurs er et 10 timers kurs som
vi arrangerer for å gjøre deg trygg slik at du får
grunnleggende kunnskaper, selvtillit og motivasjon til
å komme deg ut. Tanken er at du etter endt kurs skal
kunne gå på dagsturer, lese kart, ha med og på riktig
bekledning og utstyr, og kurset gir tips til mat på tur.
Du kan ha noe turerfaring fra før eller aldri ha vært
på tur før.

DNT Drammen og Omegns lokaler
i Schwenchegata
DNT Drammen og Omegns lokaler
i Schwenchegata

Kursholdere:Silje
Maurtveten og Sigbjørn
Bøtun
Kursholdere: Silje
Maurtveten og Sigbjørn
Bøtun

Torsdag 16.mars kl

Blektjernstua turisthytte i

Kursholdere: Silje

18.00- 21.00. Torsdag

Strømsåsen i Drammen (mer info

Maurtveten og Sigbjørn

23.mars kl 18-21

ved påmelding)

Bøtun

Eiksetra turisthytte i Lier

Kursholder: Martin Bryn

Fredag – søndag 21.-23.
april

TUR /
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Den høgaste ruta

•TEKST & FOTO: Frode Abedissen

Over toppene, fra øst til vest i Jotunheimen.
Små historier fra en fantastisk tur!
Mye er skrevet om den, og mye vil bli
skrevet om Høgruta, denne allerede
klassiske ruta som er Norges svar på den
over 100 år gamle ruta mellom Charmonix
og Zermatt som har navnet Haute Route.
9.-14. april 2016 gikk en av de turene som kanskje har
vært en av Fjellsportgruppas mest ambisiøse av stabelen: Høgruteturen, med start fra Bessheim og ankomst
Turtagrø 5 dager senere.
Ord blir fattige, inntrykk mektige, og de små og store
opplevelsene blir husket lenge. Turen i seg selv er så
mye mer enn å forflytte seg fra ett sted til et annet.
Beskrivelser av hvor man går opp og hvor man kjører
ned finnes allerede, så dette er litt om hvordan det var
på turen.
Hvordan forbereder seg man seg til en sånn tur? Det
er definitivt ikke en tur som en bare pakker sekken og
drar på. Turen krever forberedelse, og listen over nødvendig utstyr er omfattende. Alt må bæres, så det er
avgjørende at vekten på hver komponent holdes nede.
Ved innkjøp av utstyr, er det derfor viktig å tenke på
vekt så vel som funksjon. Mange høydemeter krever
brukbar fysisk form, og ferdighetene til å kjøre ned
36
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igjen. Når du mener du er forberedt, så står du der
kanskje selv en dag med ski på Norges høyeste punkt
og ser utover, drar pusten helt inn i magen og tenker:
Oj... Flere ord trengs ikke.
Etter å ha ankommet Bessheim dagen før avmarsj,
ble resten av dagen brukt til å grave i snøen, lære om
egenskaper og farer med forskjellige typer snølag, og
klargjøring av utstyr for start tidlig neste dag. Underveis hadde vi også «skredøvelse». På kvelden fikk vi
med oss litt uventet lærdom fra en apotekansatt på tur
med sin bror: Solfaktorskalaen er «logaritmisk», og
de aller, aller fleste bruker for små mengder solkrem.
Klin på! Det var strålende sol 4 av de 5 dagene, og ingen ble solbrent.

tydelig stykke bortover for å komme inn i de to kjørbare rennene. Hadde jeg stått igjen som sistemann på
toppen, kan det hende jeg hadde blitt stående… Det
som var bratt før, er ikke så bratt lenger. Turen baklengs ned med isøks og stegjern ned det «ikke kjørbare» partiet etter å ha gått over Svellnosbrean, tok
nok litt lengre tid enn jeg liker å tenke på, så det bør
øves litt på.
Imidlertid ikke alt gikk på skinner. Underveis fikk vi
melding om at den siste planlagte overnattingen på
Sognefjellshytta ikke kunne gjennomføres fordi Vegvesnet var forsinket med åpningen av Sognefjellsveien. Det ble en litt hektisk periode med å finne et
alternativ å gå for. Krossbu ble valget. Når turen først
skulle spore av litt, ble sidesporet en suksess! Krossbu
var heller ikke åpent, så overnattingen ble i selvbetjeningshytta. Mat fikk vi dessuten bragt opp, siden vi ikke
hadde noe med oss. Lite visste vi om at det ikke var
tilgang til kjøkken - vi bestilte ingredienser til Taco.
Humøret var likevel helt på topp på sengerommet som
ble omgjort til kjøkken, taco ble det, selv om vi kun
hadde papptallerkener og engangsbestikk som redskap.

Høgruteturen hadde følgende dagsetapper
Dag 1: Bessheim over Nautgardstinden,
2258moh, til Glitterheim.

Dag 2: Glitterheim over Glittertinden,
2465moh, til Spiterstulen.
Dag 3: Spiterstulen over Galdhøpiggen,
2469moh, til Leirvassbu.
Dag 4: Leirvassbu over Storebjørn, 2222moh, til
Krossbu.

Dag 5: Krossbu, planlagt over Fanaråken,
2058moh, til Turtagrø. På grunn av vind og
dårlig sikt var vi nødt til å velge kun å gå over
Fanaråkbreen for så å kjøre ned på andre siden.
Tallenes tale: 100km, 7000 høydemeter og 8
store smil!
Årets vinterturprogram til Fjellsportgruppa er
også variert og spennende, finn mer informasjon
om turene på Fjellsportgruppas Facebook-side
og på www.dntdrammen.no

På toppen av Glittertind hadde vi en bursdagsmarkering for en av turdeltakerne. Overraskelsen og gleden
ble stor da det ble dratt frem en Glittertind Pilsner. Ingenting smaker bedre på en fjelltopp enn det andre har
båret opp der for deg! En liten sang ble det også. Nedkjøringen fra toppen på vei mot Spiterstulen etterpå
er lang, men dessverre ikke så uendelig lang som den
burde ha vært. Det er ikke spesielt bratt, men i perfekt
uberørt pudder ble det en cruising av de sjeldne, hvor
det bare var å slippe på det som var. Det var noe som
virkelig fikk de de store smilene på plass!
Kjøringen ned renna mellom Keilhaus topp og selve
Galdhøpiggen er bratt! Det må også traverseres et beTUR /
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Gyldenløve Kajakk Klubb

Gyldenløve Kajakk Klubb

KOM OG BLI MED OSS PÅ VANNET !
•TEKST & FOTO: Jens Petter Ørjansen

Det er februar, og den tida på året hvor
mange planlegger våren og sommerens
aktiviteter og turer. I denne utgaven av
TUR finner du oversikt over sesongens
kurs og turer. Her har du mange muligheter til å lære padlekunsten og til å bli
med på flotte friluftsopplevelser på vannet, både «kortreiste» turer og helgeturer
med overnatting.

Deretter går det slag i slag med rikt utvalg av turer
gjennom vårblomstringen og varme sommerdager før
vi runder av med turer i flotte høstfarger. Telt, bål og
ikke minst hyggelig samvær er noen av rammene.
I tillegg har vi som målsetting å gjennomføre minimum 21 onsdagspadlinger. Det blir turer på Drammenselva, i fjorden og med hengeren i nærområdet.
Noen bonus- og søndagsturer blir det også!
Med andre ord mange spennende turmuligheter
tilpasset forskjellige ferdighetsnivåer. Det er bare å
glede seg til en ny sesong!

Du behøver imidlertid ikke å vente på de varme
årstidene. Det er mange entusiaster i klubben som har
padling som en helårsaktivitet. Er du en nybegynner,
som ikke har prøvd vinterpadling før, anbefaler vi at
du ikke drar på tur alene. Bli med noen som har erfaring og kan gi deg gode råd. Om vinteren er det bruk av
tørrdrakt og den såkalte “3 lags-modellen” med ull og
fleece som gjelder. Her som ellers må du velge tur etter ferdigheter, og ha det utstyret som gir deg en trygg
og god friluftsopplevelse.

Kursprogrammet for 2017

Turprogrammet for 2017

Velkommen på vannet!

Sesongen «sjøsettes» i mai med det tradisjonelle Vårtreffet på Veslekillingen, DNT Drammen og Omegns
flotte hytte i Sandebukta. Høydepunktet før ferien blir
turen til Kystledehytta Homlungen fyr på Hvaler.

Styret i Kajakklubben
Torill, Silje, André, Tom og Jens Petter
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Trygge og gode opplevelser på vannet er viktig! For at
døra til padleverdenen skal åpne seg, må du gå på kurs
og få deg et Våttkort. Det vil du ikke angre på! Fra mai
til september er det hele 18 kurs du kan velge mellom;
introduksjons-, grunn- og teknikkurs. I programmet
for 2017 finner du også kurs i eskimorulle, egne kurs
for ungdom og for funksjonshemmede.

TUR /
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TURPROGRAM

Medlemskap

Bruk av bilder

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

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

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

Turinformasjonen
Fra Kajakkkurs og eskimorulle!
Foto: Jens Petter Ørjansen

En tur som passer for deg

Husk kart og kompass

Det skal være gøy å være med på fellestur! Skal du
og dine turkamerater få maksimalt utbytte av turen,
er det viktig at du finner en tur som passer for deg og
den formen du er i. Hvis du er nybegynner, anbefaler vi
gjerne en kortere tur, merket med grønn, blå, rød elller
sort strek.

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

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

Klær og utstyr
Gode klær og riktig utstyr kan være avgjørende for
en vellykket tur, særlig hvis den går over flere dager.
Klær, støvler og sekk bør være funksjonelle og kjennes
behagelige å ha på. Med så mange forskjellige
stofftyper som finnes på markedet i dag, er det å
investere i fjellklær like mye et spørsmål om personlig
smak som om hva som er «riktig». Det er viktig å legge
mye omtanke i pakkingen. Se forslag til pakkeliste på
våre sider. Fjellstøvler er viktig, og husk at de bør være
vel inngått før du legger i vei gjennom fjellheimen.
Trenger du mer informasjon om klær og utstyr, kan du
komme innom Turinformasjonen til DNT Drammen
og Omegn i Schwenckegata.
Som DNT-medlem får du 15 % rabatt på alle varene –
og gode råd med på kjøpet.
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Turleder
Turene ledes av personer som har solid turerfaring og
har gjennomført DNTs turlederkurs. Turlederne er ikke
profesjonelle, de er turledere på dugnadsbasis fordi
de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med andre
på sine opplevelser.

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

De ansatte i DNT Drammen og Omegn har lang
erfaring fra turer i skog og fjell og hjelper deg
gjerne med å finne en tur som passer for deg. I
Turinformasjonen kan du kjøpe turutstyr, få råd om
utstyr og få mer informasjon om turene våre.

Reisegarantifondet
Som arrangør av Pakkereiser er DNT Drammen og
Omegn medlem av Reisegarantifondet.
Fyldigere og oppdatert informasjon
om turene finner du på
www.dntdrammen.no

NY GRADERING AV FELLESTURER
Er du usikker på hvor krevende turene er? De fleste av
DNTs fellesturer og aktiviteter er merket med både
hvem turen passer for og hvor krevende den er. Les
nøye om turen og nivået på forhånd. Da er det lettere å
velge riktig tur for deg.
Hvor krevende en tur er, bestemmes blant annet av
antall høydemeter (stigning) og lengde på turen. Selv
om turen er lett, kan den merkes med rødt dersom den
er veldig lang.

Merk at de ulike nivåene nedenfor kun er generelle
graderinger, som ikke nødvendigvis passer for alle
turer og aktiviteter. En topptur kan for eksempel være
bare en dagstur, men gradert som krevende. Ta derfor
kontakt med foreningen som arrangerer turen eller aktiviteten for mer utfyllende informasjon.
Graderingen av fellesturene settes kombinert med
lengde og type terreng.
Graderingen har fire vanskelighetsgrader:

Enkel, for nybegynnere

Middels, passer også
for nybegynnere

Krevende, for erfarne Ekspert, for erfarne
fjellfolk
fjellfolk

•	Krever ingen spesielle
ferdigheter

•	Middels godt trente
turgåere

•	God utholdenhet trengs.

•	Krever god utholdenhet

•	I hovedsak kortere turer

•	Krever grunnleggende
ferdigheter

•	Krever godt turutstyr og
gode fjellsko.

•	Krever godt turutstyr og
gode fjellsko

•	I de tilfeller hvor
det er tilrettelagt
for rullestolbrukere,
barnevogn, merkes dette
med eget symbol

•	Krever kunnskap om kart
og kompass

TUR /
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Ut på tur-gruppene

NÅR

Drammen
Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10 hele året.
Oppmøte hos Turistforeningen i Schwenckegata
Drammen. Varighet 3-5 timer, inkludert god rast.
Vi benytter ofte rutebuss til turens startsted.
Eiker
Fotturer på dagtid hver tirsdag hele året. Oppmøte
kl. 10 på P-plassen mellom Hokksund ungdomsskole og stasjonen. Varighet inntil 4 timer inkludert
god rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre
Eiker. Samkjøring i private biler til startstedet

Modum & Sigdal
Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager)
hele året i samarbeid med Modum Frisklivssentral.
Fast fremmøte kl. 10 på P-plassen på Furumo på
Geithus. Varighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring
til startsted/retur og god rast.
Lier
Fotturer hver torsdag kl. 10 hele året. Varighet inntil
4 timer inkl. rast. Fast oppmøte på Haugestad i
Lierbyen. Turene arrangeres i samarbeid med Lier
Frivilligsentral.

Følg oss på Facebook!

ALDER

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

NÅR

ALDER

Barnas Turlag Røyken & Hurum

23.2

Klatring, Røykenhallen

Fra 5 år

26.3

Båltur til tyskerstranda på Tofte

Alle

April

Kjøsterudjuvet, Drammen

Fra 5 år

Mai

Sykkeltur til Fagertun strand

Fra 8 år

17.-18.6

Kano- og telttur til Langevann

Alle

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

Ut på tur i Røyken og i Hurum starter på vårparten.

NÅR
NÅR

ALDER

Barnas Turlag - alle

Lier

Følg oss på Facebook!

ALDER

7.3

Skileik og grilling, Undersrud

Alle

28.4

Middagstur til Hamborgstrømpaviljongen

Alle

Vinterferien

Friluftsskole på Eiksetra, Lier

10 - 13 år

4.6

Kanotur på Lierelva

Alle

Vinterferien

Ferskingfamilie til fjells - familiecamp

Alle

9. -11.6

Lierdagene

Alle

11.4

Karsten og Petra-tur, Drammen og Geilo

Alle

30.4

Fossiljakt med Jørn Hurum på Eiksetra

Alle

Uke 25 & 26

Sommerleirer på Camp Killingen

10 -15 år

1.6

Barnekurs kajakk, Hagatjern

7 - 12 år

13.6

Foreldre og barn-kurs, kajakk, Hagatjern

Fra 7 år

3.-06. 7

Familieleir på Mårbu

Alle

Uke 33

Sommerleirer på Camp Killingen

10 -15 år

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

NÅR

Følg oss på Facebook!

ALDER

NÅR

Følg oss på Facebook!

NÅR

ALDER

19.2

Skitur til Himsjø

Alle

23.4

Skattejakt i Hoensmarka

Alle

21.5

Topptur til Andersnatten

Alle

NIVÅ

26.-27.03

Overnattingstur til Dusehesten

09.4

Trugetur

28.5

Sykkeltur ved Holsfjorden

18.6

Fisketur i Budalen

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

NÅR

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

Eiker

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

Barnas Turlag Nore & Uvdal

Følg oss på Facebook!

ALDER

12.2.

Pilketur og leik på Tunhovdfjorden

Alle

26.3.

Skitur

Alle

29.4

Overnattingstur og naturopplevelser

Alle

18.6.

Bade og fisketur

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

Se ellers www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!
42

/ TUR

TUR /

43

TURPROGRAM

TURPROGRAM

NÅR

Følg oss på Facebook!

ALDER

10.–13.8.

Camp Killingen

13-15 år

16.–18.8.

Ferskingtur i Finnemarka

13-16 år

23.–25.9.

Tur i området rundt Norefjell

18år +

3.–8.8.

Kanotur i Femundsmarka

18 år +

24.1., 21.2 og 1.3

Klatring

13 – 17 år

24.-26.3

Kitekurs

NIVÅ

NÅR

Turer over flere dager

4. - 5.3.

Skitur til Dalabu

31.3. - 2.4.

Trekanten Solheimstulen - Mårbu - Rauhelleren - Solheimstulen på ski. Hundespann
transporterer en del av bagasjen til deltakerne.

30.3. - 2.4.

Skitur i Rondane. Hjerkinn - Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter - Rondvassbu Rondablikk eller Mysuseter.

16. - 20.8.

Aurlandsdalen - fra fjell til fjord. Geitrygghytta - Østerbø med to overnattinger - Flåm.
Retur med Flåmsbanen.

NIVÅ

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

NÅR
NÅR

NIVÅ

17.-19.2.

Fjellskitur Skrim

10.-12.3.

Toppturhelg i Hemsedal. Her jaktes det på topper og flotte nedkjøringer.
Overnatting i Klubbhus.

31.3-4.4.

Randoneetur i Rosendalsalpene

21.-23.4.

Telttur til Valdresflye. Med turer til Rasletind og noen av de andre omkringliggende
toppene som Kalvehøgde, Munken og Mugna.

April-mai

Randoneetur Breheimen/Tafjordfjellene med stegjern og Randoneeski, meget bratt
og krevende.

NÅR

DNT akTiv

DNT akTiv er for deg mellom 30-50 år som ønsker å være med på turer i «tempo» både for en god treningsøkt
og opplevelse i naturen. Turer hver 14. dag kl. 18 i Drammens-området. Også noen helgeturer. Mer informasjon på
Facebook-siden “DNT akTiv”.

NÅR

Dagsturer

NIVÅ

NIVÅ

Påmelding på Turistforeningens hjemmeside eller i Turbutikken.
29. - 31.3.

Skitur fra Solheimstulen til Mårbu. Opphold på Mårbu i to netter. Deltakerne får
hjelp til frakt av bagasje inn til Mårbu.

22. - 25.8.

Fjelltur til Høvringen i Rondane med fast opphold på Høvringen høyfjellshotell.
Fotturer i det vakre høyfjellsområdet.

NÅR

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

60+ Fjellturer

60+ Tematurer

Annenhver
mandag i
oddetallsuker

NYHET! Klatring for pensjonister. Sted: Klatreverket, Tollbugt 115 (ved Rundtom),
Drammen. Oppmøte kl. 10.

23.1.

Yoga og tur i skjønn forening. Regnbuen helsesenter i Lier og Kjekstadmarka.
Påmelding.

20.2.

Yoga og tur i skjønn forening. Regnbuen helsesenter i Lier og Kjekstadmarka.
Påmelding.

20.3.

Yoga og tur i skjønn forening. Regnbuen helsesenter i Lier og Kjekstadmarka.
Påmelding.

NÅR

60+ Mandagsturer (går fra april til november)

NIVÅ

NIVÅ

5.2.

Skitur fra Eiksetra i forbindelse med Kom deg ut-dagen. Gratisbuss fra Drammen og
Lierbyen.

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

12.3.

Nykjuadagen. Bålkaffe fra kl. 11 ved Vesle Nykjua i Finnemarka. Minneseremonien
starter kl. 12.30 med Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

3.4.

Åros til Høvikvollen. Buss nr. 81 fra Bragernes torg kl. 10.33. Retur med buss. Lett tur,
8,5 km.

12.3.

Fottur i Bragernesåsen og Hamborgstrømskogen med rast på
Hamborgstrømpaviljongen, der det blir vaffelsalg.

24.4.

Kyststien Gyttesø til Berger. Lett tur, 6-7 km.

23.4.

Vårtur på Kyststien på Hurumlandet. Det settes opp buss fra Drammen.

Tirsdag 2.5.

Kalmovann – Munken – Husmyra.

28.5

Eikerrunden. Til Myrehogget, Sandtjern og Grågalten. Oppmøte: Falkbanen i
Hokksund kl. 10.00.

8.5.

Tur nord i Lier fra Kanada til Dammyrdammen. Lett tur, 7 km.

15.5.

Tur i Røysjømarka over Steinkleiva til Røysjø, videre til Tørrfløt, Kjeldåssetra. Starter på
Røysjøveien ved bom/parkering. Middels tur, 10 km.

22.5.

Krokodalen mot Hyggen. Buss nr. 81 fra Bragernes torg kl. 10.33 Middels tur, 8 km.
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29.5.

Tur til Goliaten via Nerdammen, Gravningen, Tverken, Tverråsvann, Toblebekk og
Marivann. Middels, 8 km.

Tirsdag 6.6.

Rødtangen og Skyttelvik. Lett, 7 km. Denne turen går på tirsdag pga. pinsen.

12.6.

Fjellskar – Bjørgeseter. Lett, 6-7 km.

19.6.

Neperudjordet – Hvalsdammen.

26.6.

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

NÅR

Turer med flerkulturelle

NIVÅ

Internasjonal turgruppe. Bli med på 1,5 times tur langs elva eller opp Bragernesåsen
hver mandag. Fast oppmøte foran DNT Drammen og Omegn kl. 12.30. OBS! Vi har
ikke turer på skolenes fridager.

Hver torsdag

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

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

NÅR

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

NIVÅ

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

NÅR

Klart det går

24.5.

Fra Bernås til sentrum. Rast på Blektjernstua med kaffe og vafler

31.5.

Rundtur på Spiralen. Spiser niste på Stronghytta

7.6.

Skapertjern rundt /Kjekstadmarka

14.6.

Landfalltjern til Goliaten. Spiser nista i og ved Goliaten hytta.

21.6.

Sommeravslutning på Garsjøkoia

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

NIVÅ

Gyldenløve Kajakklubb

27.5 -28.5

Vårtreff Veslekillingen. DNT-hytte + telt.

9.6.-11.6

Hvaler. Homlungen Fyr. Kystledhytte.

5.8-6.8

Kortreist tur til Øksne. Telt.

18.8 - 20.8

Høsttur til Jomfruland. Campinghytter + telt

1.9 - 3.9

Tur til Hvaler og Nordre Søstre. Telt.

15.9 - 17.9

Hvaler og Rekefabrikken. Kystledhytte.

23.9.- 24.9

Høsttur til Fjorda. Telt.

NÅR

Kajakkurs

Teknikkurs

Topp 3 turen. Turen starter lørdag 20.mai, overnatting på Tverråsen. Turen avsluttes
på Bragernes Torg søndag 21.mai

6.5 - 7.5

Brottpadlingkurs

Kajakkurs for bevegelseshemmede.

9. 5.

Introduksjonskurs

13. 05 - 14.5

Grunnkurs

18. 5.

Introduksjonskurs DNT Ung

20. 5 - 21.5

Grunnkurs

23. 5.

Introduksjonskurs

27. 5- 28. 5

Grunnkurs

Elvelangs i Drammen. Fra bro til bro

20 -21.5.
8.6

Nærturer

29.3.

Elvelangs til Landfalløya M7 rast på Papirmølla

5.4.

Vi nyter påskesola i Bragernesåsen

19.4.

Rundtur i Hamborgstrømskogen

26.4.

Vårtur langs Drammenselva, fra Åssiden til byen. Husk busspenger

NIVÅ

NIVÅ

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

29. 4-30 .4

29.4.

/ TUR

Landfalltjern til Ballklubbhytta

Brottpadlingkurs

Vintertur til Finsehytta.

46

10.5.

25. 3- 26.3
14-17.3.

NÅR

Hvalsdammen rundt

NÅR

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

3.5

NIVÅ

Vinterskitur! Foto: Kjell Huso
TUR /
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HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

30. 5.

Introduksjonskurs

1. 6.

Kajakkurs for barn

6. 6.

Introduksjonskurs

8. 6.

Introduksjonskurs for bevegelseshemmede

13. 6.

Kajakkurs for familier

15. 6.

Introduksjonskurs

17.6 - 18. 6

Grunnkurs

20. 6.

Introduksjonskurs

24. 6 - 25.6

Grunnkurs

TURUTSTYR AV HØY KVALITET SIDEN 1908

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

NÅR

NIVÅ

15.2.

Ettermiddagstur på trugar i Grøndalen. Frammøte på Feten kl. 18.00.

25.-26.3.

Overnattingstur til Bjordalsbu

13.5.

Vårskitur på Hemsedalsfjellet. Avgang frå Eldrevatn kl. 10.00.

I tillegg til desse turane blir det forsøkt nokon nærturar med ein nyutdanna turleiar – fylg med på FB og i Kommuneposten.

NÅR

NIVÅ

15.2.

Årsmøte i Hol Turlag

mai

Skarvet på langs

Inspirert av historien – utviklet for moderne

27.-28.5

Ferskingkurs i friluftsliv

9.6.

Viderekommendekurs kajakk

TOPPTUR & FJELLSPORT

9.-11.6

Grunnkurs havkajakk

10.6.

Offisiell åpning av båthuset

NÅR

KURS

Slingsby-serien består av superlette topptur og fjellsportprodukter
med topp funksjon og komfort. Serien er utviklet i samarbeid
med erfarne fjellførere og gir deg nøyaktig det du trenger.
Ingen unødvendigheter som stjeler vekt eller er i veien for dine
bevegelser.

NIVÅ

14.02.

Ambassadørkurs. Sted: Hamborgstrømpaviljongen.

21.03.

Grunnleggende turlederkurs som holdes over fire kvelder: 21. og 28. mars og 4. og
25. april. Sted: Hamborgstrømpaviljongen.

Ungdom,
voksne, senior

27.03.

Ferskingkurs i friluftsliv over tre kvelder. Datoer: 27. og 28. mars + 3. april. Sted:
Blektjern.

Ungdom, voksne

28.03.

Førstehjelpskurs

Ungdom,
voksne, senior
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bergans.com

Se hele serien produkter på bergans.com
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dreamers
worldwide

Jakt Fiske Outdoor

for

Enten du reiser jorden rundt eller bare vil strekke ut hjemme er Ticket To The Moon
hengekøye helt suveren. Den er laget av super solid fallskjerm materiale, kommer i
fem forskjellige størrelser og utallige fargekombinasjoner. Tankene dine kommer til
å fly helt til månen og tilbake i en Ticket to the Moon hengekøye!
9485 Bukse Pinewood
Himalaya Herre

9385 Bukse Pinewood
Himalaya Dame

9985 Bukse Pinewood
Lappland Barn

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

www.ticketothemoon.no

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

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

www.pinewood.se

Raskeste vei,
fra oss til deg!

Dette bladet er trykket i Norge for å støtte norske arbeidsplasser
og lokalt næringsliv. For DNT Drammen og Omegn er det et viktig miljøhensyn
at produksjonen skjer kortreist. Vi oppfordrer andre til å
sikre lokalt næringsliv og til å ta vare på miljøet.
Ta kontakt med en av våre rådgivere eller
se www.zum.no for mer informasjon.

DNT Drammen og Omegn
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