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Elfrid Akre Bækø, varamedlem 
Holleiaveien 244, 3533 TYRISTRAND 
Tlf.: 32 14 23 08 - 415 52 281

Magnus Karge, varamedlem
Sigurd Ribbungs vei 1, 3530 RØYSE
Tlf: 944 85 048

Seniorgruppa
Arnhild Ballangrud
Kirkeg. 1, 3520 JEVNAKER 
Tlf.: 61 31 11 37 - 942 79 113
Fjellsportgruppa
Atle Bergsrud
Ullerålsgata 55, 3513 HØNEFOSS
Tlf.: 32 13 35 46 - 900 93 302
Barnas Turlag og DNT ung Ringerike
Kontakt RT-kontoret
Tlf. 32 12 21 00
 
koier som eies og driftes av 
ringerikes turistforening 
Vikerkoia. På Vikerfjell. 
Ansvarlig: Ole Henrik Brekke
Hengsleveien 33, 3515 HØNEFOSS
Mobil 922 86 629
Buvasskoia. Ved Buvannet i Strømsoddbygda. 
Ansvarlig: Anton Brekka
Brekkebygda, 3534 SOKNA
Tlf.: 32 14 67 31
Storekrakkoia. Bogen / Vassfaret. 
Ansvarlig: Finn Granum
Færdenbakken 7, 3514 HØNEFOSS
Tlf.: 32 13 34 17 - 411 61 033
Vassfarkoia. Veneli / Vassfaret. 
Ansvarlig: Arne Holth
Loveien 7, 3514 HØNEFOSS 
Tlf.: 32 13 26 58 - 959 28 811
e-post:arholth2@online.no
Fønhuskoia. Strøen / Vassfaret. Forventet åpning 
høsten 2012.  
Ansvarlig: Olaf Ødegaard
Søbekkseter
3528 HEDALEN
Tlf.: 61 34 90 57 - 413 06 784

koier som eies av dnt oslo og 
omegn, driftes av ringerikes 
turistforening 
Grønknutkoia. Holleia. 
Ansvarlig: Jan Fredriksen
Snarum, 3370 VIKERSUND
Tlf.: 32 78 26 73
Hovinkoia. Holleia ved Setertjern. 
Ansvarlig: Elfrid Akre Bækø
Holleiaveien 224, 3533 TYRISTRAND
Tlf.: 32 14 23 08 - 415 52 281 
Tjuenborgkoia. Vikerfjell / Tjuenborgen. 
Ansvarlig: Alf Elling Omholt
Veme, 3534 SOKNA
Tlf.: 32 17 99 00 - 32 13 15 96 - 97521517 
Koiekontakt for Ringerikes Turistforening: 
Kjetil Sudgarden 
Loveien 15, 3514 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 25 19

dnt-standardnøkkel
Alle koiene som eies eller driftes av Ringerikes 
Turistforening er utstyrt med DNT sin standard-
nøkkel. Nøkkel til koiene får du ved å henvende 
deg på RT-kontoret eller hos Norli bokhandel på 
Kuben. Vi har også nøkkelutleie og kartsalg på 
Krøderen, henvend deg til: Ny Tex Magnus Nilsen, 
Sundvollhovet, 3535 Krøderen. Tlf.: 906 66 612 
For å få nøkkel må gyldig medlemskort i DNT 
fremvises. En annen mulighet er å kjøpe DNT sin 
standardnøkkel hos DNT Oslo og omegn, Storgt. 
3 i Oslo. Depositum for DNT-standardnøkkel er 
på kr. 100.- Du kan beholde nøkkelen så lenge du 
er medlem av DNT. Ringerikes Turistforening har 
inngått samarbeid med DNT Oslo og Omegn for 
å kunne tilby våre koiegjester muligheten til å re-
servere plass på alle våre koier. Forhåndsbestilling 
av plass før turen gjøres på vår hjemmeside www.
ringtf.no. Vi har valgt å legge ut ca. 50% av senge-
plassene for forhåndsbestilling over internett.  

koiepriser
Losji inkl. brensel og propan Medlem Andre
Voksen 190,– 290,–
Ungdom f. 1985-1998 Gratis*/95,– 290,–
Barn født 1999–2007 Gratis 145,–
Barn født 2008 el. senere Gratis Gratis
Dagsbesøk/teltere Medlem Andre
Voksen 55,– 70,–
Ungdom f. 1985-1998 Gratis*/50,– 55,–
Barn født 1999–2007 Gratis 35,–
Barn født 2008 el. senere Gratis Gratis

*Alle MÅ forhåndsregistreres i bookingsystemet på
www.dntoslo.no/marka for å få gratis opphold.
Verdi-bong utstedt av DNT Oslo og Omegn gjelder 
ikke på våre koier.
Ved betaling, husk å påføre koienavn og løpe-
nummer fra protokollen.
Pris for skoleklasser og andre grupper etter avtale, 
og fra mandag til fredag. Avtaler gjøres med Vibeke 
Tjøm på tlf. 926 64 825.
Ønsker du å benytte betalingsgiro, tar du med deg 
denne og betaler så fort som mulig etter turen.
Du kan også betale over nettbank – husk da å 
merke innbetalingen med navn, koienavn og 
løpenummer fra protokollen. NB! De som har 
forhåndsbooket plass får tilsendt faktura – Ikke 
betal inn på RTs konto!
Har du forhåndsbooket plass skriver du reserva-
sjonsnr. eller at du har bestilt på forhånd om du 
ikke husker nummer. 
Betalingsfrist er 14 dager etter besøk.
Purregebyr kr. 50,–.
Medlemmer har fortrinnsrett.
Medlemmer har fortrinnsrett på sengeplasser, og 
medlemmer over 60 år har fortrinnsrett fremfor 
yngre. Familier med barn under 12 år som er med-
lemmer har også fortrinnsrett. Ingen behøver å 
vike plass hvis beskjed ikke er gitt innen kl. 2000. 
De som har forhåndsbooket og betalt for plass 
på koia har uansett fortrinnsrett til sengeplass. 
Lakenpose eller sovepose må brukes i sengene.

tillitsvalgte 2010–2011
Helge Stiksrud, leder
Thornes gate 12, 3510 HØNEFOSS 
Tlf.: 32 12 82 78 - 900 18 074

Kjersti Hovland, nestleder
Vangsveien 32, 3514 HØNEFOSS
Tlf.: 32 12 39 28 - 986 62 436 

Finn Granum, sekretær 
Færdenbakken 7,3514 HØNEFOSS
Tlf.: 32 13 34 17 - 411 61 033

Erik Lunde, styremedlem
Bergveien 8, 3518 HØNEFOSS
Tlf.: 32 11 06 10 - 404 68 770

Karsten Lien, styremedlem  
Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS
Tlf.: 32 14 42 11 - 909 99 867

Rune Thorsen, varamedlem 
Sundgt. 36, 3510 HØNEFOSS
Tlf.: 32 12 76 78 - 905 77 811

Karin Solberg, varamedlem
Hov allè 17c, 3515 HØNEFOSS
Tlf.: 958 80 826
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leder
Dugnadsånden og positiviteten er 
stikkord slik jeg har opplevd Ringerikes 
Turistforening (RT) i den korte tiden jeg 
har vært leder. 
Tiden vi lever i preges mer og mer av å 
hegne om sitt eget ve og vel. 
Det er derfor meget oppmuntrende å 
merke pågangsmotet og viljen til å gjøre 
noe for andre og fellesskapet - uten at man 
forventer monetær uttelling til seg selv. 
Dette preger foreningen vår og skal fortsatt 
prege den.

RT tiltrekker seg stadig flere medlem-
mer. Dette tyder på at det finnes positive 
motstrømmer til megatrenden i samfunnet. 
Et mål for året 2011 kan være å få minst 
2011 medlemmer – dette burde være innen 
rekkevidde! 

Året 2010 har vært meget begivenhetsrikt 
og tilbudene og aktiviteten har blitt utvidet 
til nye grupper. DNTUng har kommet i 
gang og vi har inngått partnerskapsav-
tale med Buskerud fylkeskommune om 
folkehelsefremmende arbeid. Fokus i denne 
avtalen er barn og unge og innvandrere.
Geografisk er vi også i ferd med å utvide 
vårt virkeområde. Det betyr potensiale for 
å tiltrekke nye medlemmer. Jeg tenker på 
det viktige vedtaket på det ekstraordinære 
årsmøtet. Her ble det bestemt å bygge 
”Fønhuskoia” ved Strøen i Vassfaret – midt 
i Mikkjel Fønhus sitt rike. Det at vi fikk 
lov til å bruke navnet Fønhus på den nye 
turistforeningshytta gir tilleggsverdi. Som 
en del av prosjektet er det planer om et 
anneks som oppføres i gammelt tømmer/
gammel laftet bu som flyttes til stedet og 
innredes som et ”Fønhusmuseum”. I tilegg 
blir også våre turruter utvidet gjennom 
denne nyetableringen. 

Sikringsbu ved Storekrak er det andre store 
prosjektet som står for døra og som vil 
prege året 2011. 
Disse prosjektene vil utløse dugnader og 
økt samhold.

Naturopplevelser gir oss som oppsøker 
naturen og bruker bena – både god helse 
og gode liv. Det vil alltid være en oppgave 
å få flere mennesker - ikke minst barn, 
unge og nye landsmenn til å oppleve de 
gledene naturen gir – sommer som vinter. 
Turistforeningsaktiviteter er ikke bare skog 
og fjell! For å få de nye gruppene med - også 
ut i naturen - vil det være en mulighet å 
legge flere av aktivitetene til byen og de 
bynære områdene. Nye grupper må møtes 
der de befinner seg. Når de blir kjent med 
oss, vil det gradvis også trekke dem til de 
mer tradisjonelle aktivitetene. Nye grupper 
mennesker inn, vil også vitalisere RT.

Et annet forhold som kan synliggjøre RT 
mer, er eventuelt å etablere oss i nye loka-
ler. Dette kan gi muligheter til å kombinere 
kontordrift med utsalg for turartikler slik 
noen av de andre turistforeningene har. 
Dette kan også gi grunnlag for utvidelse av 
stillingen som daglig leder. Det kan i denne 
sammenheng være aktuelt å finne fram 
til lokaler på bakkeplan i sentrale deler av 
Hønefoss og eventuelt ”samboerskap” med 
beslektede organisasjoner eller aktiviteter. 
Dette vil kunne gi synergieffekter og løse 
noen av de praktiske ulempene vi har med 
dagens kontorløsning. 

Takk til alle dere som står på for forenin-
gen. Nå skal vi alle glede oss over det spen-
nende året 2011. Tusen takk for innsatsen i 
året som ligger bak oss!

Leder av RT Helge Stiksrud  
helge.stiksrud@online.no

Helge Stiksrud (t.v.) overtar lederklubba fra tidligere leder (2004 – 2009) i 
Ringerikes Turistforening, Per H. Stubbraaten. Foto: Ole-Martin Høgfoss

Skauleis– og Superskauleismerket
Ringerikes Turistforening 2010–2011
Skal du ta Superskauleismerket, må du ta alle 
skauleispostene i perioden 1. oktober 2010 til 
30. september 2011. Skauleismerket oppnås 
ved å ta 10 skauleisposter, eventuelt 10 annon-
serte RT-turer eller en kombinasjon av dette.

Følgende godtas som dugnadsinnsats til 
Superskauleismerket:
- Deltakelse på en av de annonserte dugna-
dene i foreningen.
- Deltakelse på tilsvarende dugnader, attestert 
av dugnadsansvarlig.

  Skauleispost Merknad kart kartref.
 1 Koffertkrysset Utsiktspunkt Vikerfjell 556 915
 2 Slåtteberget Trigpunkt 504 m Vikerfjell 690 832
 3 Lemostangen Naturreservat Holleia - Krokskogen 692 587
 4 Hølkollen 100 m vest for trigpkt. Vikerfjell 455 945
 5 Kollsjødammen   Strømsoddbygda 1715 I 508 891
 6 Spålsberget Utsiktspunkt Oslo Nordmark 820 700
 7 Fjøsvikfjellet Varden Sperillen 1815 IV 632 906
 8 Vælsvannsdammen 70 m ut på dammen Sperillen 1815 IV 574 818
 9 Gunhildåsen Trigpunkt 554 m Hønefoss 1815 III 579 726
 10 Haugbråtåkollen Trigpunkt 406 m Vikerfjell / Sperillen 629 843
 11 Grønknuten Trigpunkt 681 m Krøderen 1715 II 505 708
12 Pershusfjellet Trigpunkt 649 m Nordmarka 836 730
13 Dugnad   
14 Bølgensetra Gml. setervoll Oslo Nordmark 769 718
15 Hvalsknatten Trigpunkt 601 m Holleia - Krokskogen 585 483
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tekSt og foto: ole-Martin høgfoSS,  
leder av bYggekoMiteen for fønhuSkoia,
ole-m.h@online.no

Det ekstraordinære årsmøtet i Ringerikes Turistforening, som 
ble avholdt i Metodistkirken i Hønefoss den 4. november 2010, 
vedtok med 66 stemmer for og en stemme imot, at byggekomi-
teen for Fønhuskoia fikk fristilt 300 000.- til videre framdrift for 
Fønhuskoia. Den endelige realiseringen av prosjektet avhen-
ger av at vi får midler fra Olav Thon stiftelse og tippemidler. 
Årsmøtet for 2011, som avholdes i slutten av mars 2012, god-
kjenner endelig finansieringsplan.

bakgrunn for proSjektet
Det har i flere år vært et utbredt ønske fra bygdesamfunnet i 
Hedalen om å få etablert en ny turistforeningskoie i Vassfarområdet. 
Ringerikes Turistforening (RT) fikk derfor i august 2009 et tilbud 
om en tomt som gave, ved Strøen i Sør-Aurdal kommune, mot at vi 
satte opp ei turistforeningskoie på tomta. Flere medlemmer i RT 
har vært på befaring i området, og vi har sett på flere ulike tomte 
alternativer.

hvorfor fønhuSkoia?
RT mener det vil være ideelt å plassere ei ny koie, Fønhuskoia, ved 
Strøen. Fønhuskoia vil bli et viktig tilskudd for å fremme turmu-
ligheter og turismen i Sør-Valdres-regionen generelt og Vassfaret 
spesielt. Da koia så å si vil befinne seg midt i Mikkjel Fønhus sitt 
rike, mener vi at koia bør bære Fønhus-navnet, som en heder til 
den kjente forfatteren fra Sør-Aurdal. Ved at koia blir liggende i 
umiddelbar nærhet til vannet Strøen, vil dette øke anvendelsen 
for oss. Barnas Turlag i RT har flere kanoer som kan benyttes. Alle 
som dyrker tur- og friluftsliv kan ha koia som base. På den måten 

kan vi i RT gi litt tilbake, også til lokalsamfunnet og de velvillige 
grunneierne.

toMta
Tomta vi falt for ligger nær ved en kort sidevei / traktorvei som går 
av fra veien ned til Sandvika. Denne veien er noe gjengrodd, men i 
praksis fullt brukbar for fremføring av hytte-elementer etter rydding. 
Det vil således ikke bli behov for å bygge anleggsvei annet enn 10-15 
meter inn på selve tomta fra den gamle sideveien. Denne adkom-
sten gjør at barnefamilier, eldre og funksjonshemmede lettere kan 
benytte seg av koia.
Tomta ligger i dag i et sameige på Gnr 83 Bnr 2 tilhørende Magne 
Omsrud, Kari Skogen og Mari Goplerud. GPS-posisjonen for 

ja til videre freMdrift for 
fønhuSkoia ved Strøen i vaSSfaret! 

Utsikt vestover Strøen, rett nedenfor tomta.
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koieplasseringen blir: UTM 32 V  523637  6719412. 
Turistforeningen ønsker å benytte seg av både lokale bygge- 
tradisjoner og håndverkere. Byggekomiteen har derfor bestemt at 
det skal bygges ei Heddahytte fra Hedalen på tomta. Plasseringen vil 
bli på et flatt parti mellom veien og vannet. Vi ønsker å gjøre den lav 
og diskret i form og farge. Vi tenker videre å anvende solcelleanlegg 
og andre miljøgunstige løsninger på koia. Vi mener at Fønhuskoia vil 
være til allmenn nytte og kan bygges uten store inngrep i landskapet. 

Mikkjel fønhuS-utStilling i gaMMelt Stabbur
I tillegg til hovedhytta har vi fått lov av Sør-Aurdal kommune til å 
sette opp et kombinert anneks / uthus / sikringsbu i tilknytning til 
koia. Denne sikringsbua ønsker vi skal være et gammel laftet stabbur 
som flyttes til stedet, og blir innredet med en permanent Mikkjel 
Fønhus-utstilling. Vi ser det som meget viktig at vi bruker et lokalt 
gammelt tømra hus til dette formålet, for det er vel heller tvilsomt 
om han Mikkjel ville ha overnattet i ei nymoderne Heddahytte i 
Vassfaret! Han hadde nok søkt seg ut i stabburet, eller kanskje aller 

helst vandret ned 
til en lurvegran 
nederst på odden 
av tomta. Der 
hadde han sittet 
og nytt utsikten 
ut over Strøen, 
mens stokkvar-
men hadde spra-
ket ved siden av 
han og inspirert 
han til å skrive 
nye romaner og 
fortellinger fra 
dalen der villmar-
ken suser.

På bakgrunn av dette har byggekomiteen kjøpt et flott håndlaftet 
stabbur fra 1887. Det har tilhørt gamle Hølera Skole, og står oppført 
rett på baksiden av skolen. Stabburet er et minne fra den gangen 
læreren hadde husvære på skolen og skolejord. I seinere tid har 

Heimevernet brukt stabburet 
til lager.
En kan i dag kjøre med lastebil 
helt fram dit stabburet står, noe 
som vil gjøre flyttinga betrakte-
lig lettere. I og med at stabburet 
står like ved Nissebakkin, hjem-
stedet til Mikkjel Fønhus, samt 
står der som Mikkjel Fønhus 
har gått på skole og vært med 
på diverse arrangementer så 
har huset på en måte “Mikkjel 
Fønhus sin ånd” over seg.
Stabburet inneholder 2 like 
store rom i første etasje på 
2,85m x 4,10m + loftsrom. 
Det er laftet i 6 toms seinvokst 
gran. Tømmeret ser ut til å 
være i god forfatning alder tatt 
i betraktning. I og med at det 
står på originale steinpilarer 

har det vært god lufting under hele stabburet, de fleste bunnstok-
kene ser ut til å være fullt brukbare. Stokkene er tilhugget med øks, 
og gir bygget særpreg. Stabburet er vedlikeholdt med bølgeblikktak. 
Utvendige mål er 6,15m x 4,40m eksklusiv lafteknuter og utstikk 
på framsida. Fargen er nydelig solstekt. Det er et klassisk Sør-
Aurdal stabbur som i mangt og mye likner gamle eksisterende hus i 
Vassfaret. Første etasje likner blant annet veldig mye på stabburet på 
Vassfarplassen.
Vi mener dette stabburet har et stort potensial i en kommende 
tunløsning på Fønhuskoia. 

Mulig ”trekant-SaMband” i vaSSfaret
Stinettet til RT vil få en forlengelse nordover fra Storekrakkoia – 
Vassfarkoia til Fønhuskoia. Ruten fra Vassfarkoia til Fønhuskoia vil 
inngå som en del av vår ”skauleis til fjells” rute. Strøenområdet vil 
også være et godt utgangspunkt for turer ned i Vassfaret, på sykkel 
eller til fots, samt opp på Hedalsfjellet på ski eller til fots. Det 
finnes allerede i dag et etablert sti- og merket løypenett i Vassfaret 
/ Hedalsfjellet, som vil bli benyttet som ruter til og fra Fønhuskoia. 
Etableringen av Fønhuskoia vil kunne lede til en interessant 
trekantforbindelse: Fønhuskoia – Vassfarkoia (via Vassfaret) – 
Storekrakkoia (via Sørbølfjellet) – Fønhuskoia (via Hedalsfjellet). 

Søknad oM fradeling av toMt
Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt for Fønhuskoia ble 
skrevet i november 2009 av interimkomiteen for Fønhuskoia, bestå-
ende av Kjetil Sudgarden, Erik Lunde og Ole-Martin Høgfoss. Den 
ble behandlet av Sør-Aurdal kommunes administrasjon og lagt frem 
for planutvalget 29.06.2010, etter at det var innhentet uttalelser fra 
Oppland Fylkeskommune (avd. for plan og miljø, samt fylkeskonser-
vatoren) og Fylkesmannen i Oppland (miljøvernavdelingen).

vedtak i planutvalget, Sør-aurdal koMMune
Planutvalget finner i dette tilfellet å kunne innvilge dispensasjon fra 
bestemmelsene om tiltak innenfor LNF-områder. Dispensasjonen 
omfatter fradeling av tomt på eiendommen 83/2 ved Strøen, med 
tanke på oppføring av Fønhuskoia og en kort adkomstvei til egen 
eiendom. Det forutsettes at tiltaket oppføres og driftes av Ringerikes 
Turistforening som en avdeling av den Norske Turistforening. Det 
forutsettes at merknader fra Oppland Fylkeskommune omkring 
fredete kulturminner vil bli etterkommet. Bygningsmessige arbeider 
er underlagt ordinær byggesaksbehandling før gjennomføring kan 

Stabburet på gamle Hølera skole skal bli sikringsbu, 
samt inneholde permanent Mikkjel Fønhus utstil-
ling på Fønhuskoia.

Sommerbilde fra en urørt tomt.
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startes. Planutvalget anbefaler at kommunen ser positivt på en even-
tuell søknad om oppføring av sikringsbu.

bYggekoMiteen
Byggekomiteen for Fønhuskoia ble satt sammen høsten 2010. Den 
ble godkjent av styret til Ringerikes Turistforening 13. oktober 
samme år, og består av følgende:

Ole-Martin Høgfoss (leder), Karsten Lien (nestleder), Erik Lunde 
(sekretær), Marianne Aasen, Olaf Ødegaard, Kundan Rockstad, Kjell 
Arne Berntsen (Valdres Natur og Kultur park), Torveig Dahl (Valdres 
Musea).

Første hovedsamling for komiteen var søndag 14. november 2010 
med befaring på tomta, samt møte på hyttefabrikken til Hedda 
hytter i Hedalen. Engasjementet og positiviteten i komiteen 
blomstrer, og den arbeider godt sammen.
Komiteen har satt opp et budsjett / finansieringsplan for prosjekt 
Fønhuskoia inklusiv dugnad på 2,4 millioner. Vi håper denne kostna-
den kan fordeles slik: 1/3 egnemidler (RT-dugnad inngår i dette), 1/3 
Thon stiftelse, 1/3 tippemiddler. 

koieSjefen er allerede pÅ 
plaSS
Reinsgjeter Olaf Ødegaard, som 
til daglig er bosatt på Søbekksetra 
øverst i Hedalen har takket ja til å bli 
Fønhuskoias første koiesjef. Dette er vi 
veldig glade for, det er samtidig en stor 
styrke for prosjektet at koiesjefen sitter 
i byggekomiteen fra starten av. 

Ringerikes Turistforening er meget 
takknemlig overfor de sjenerøse 
grunneierne i Hedalen som gir oss ei 
perle av ei tomt! Ei perle som gjør hele 
prosjektet mulig. Tusen, tusen takk 
skal dere ha! 

Hedda Hytter er personlig tilpassede, arkitekttegnede 
hytter. De produseres i ferdige elementer, etter de stren-
geste energikrav, og leveres innflytningsklare. 

En del av naturen
Tlf. 61 34 97 80 • www.hedda.no

Byggekomiteen for Fønhuskoia. Foto: Vibeke Tjøm

Koiesjef for den kommende 
Fønhuskoia, Olaf Ødegaard 
på tomta.
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glimt fra historien om 
Storekrak
Satt SaMMen av finn granuM, baSert pÅ kilder SoM nevnt 
nedenfor.

Starten på Storekrak finner vi i ”Fra Gard og bygd i Sør-Aurdal” 
(se under). Herfra refererer Ola Akervold at ”i 1794 solgte Ellen 
Knutsen, sammen med sin svigersønn Andres Jonsen, et areal med 
hamneretter i søre Bogen til flåværingene Even Olsen Leknes og 
Gunbjørn Olsen Solum (Solheim)”. Formålet var å bygge seter og 
dette ble til Storekrak seter. Kjøpesummen var 200 riksdaler. 

Videre referer Ola Akervold fra ”Gards- og slektshistorie for Flå” (se 
under): ”Før 1823 hadde Kolbjørn Mikkelsen Medbøen (søre) kjøpt 
den ene vollen på Storekrak av Eivind Olssen Leknes.” Det var anta-
gelig slik at Eivind da hadde begge vollene på Storekrak, og at han 
solgte videre den vollen som Solheim hadde hatt. Gården Leknes 
solgte Storekrak tilbake til Hedalen på slutten av 1800-tallet. Ola 
legger til at det neppe har vært setring på Storekrak etter år 1900.
 
På ekstraordinær generalforsamling i RT i 1955 ble det vedtatt å 
kjøpe eiendommen Storekrak i Sør-Aurdal kommune. Selgere var 
Bernhard og Arctander Medbøen i Gulsvik. Eiendommen ble da delt 
slik at Thv. Fekjær kjøpte den veksterlige skogen, mens RT kjøpte ca. 
90 mål opp mot snaufjellet med påstående bygning. I 1958 var det 
klart for å gå i gang med utbedring og innredning av eksisterende 
bygning. Av dem som var med på dette arbeidet skal nevnes Ørnulf 
Talmoe, Nils Andersen, Olaf Østlund, Kristian Trondsen, Ragnar 
Jelstad og Tov Tinnbo. Ørnulf var da koiesjef for alle koiene (se 
bilde), mens Tov senere var koiesjef for Storekrak i en generasjon.

I jubileumsboka (Skauleis til fjells) opplyser Ørnulf Talmoe at byg-
ningen er en gammel seterbu og at den ble bygd i 1868. Senere har 

Tov Tinnbo, utfra 
samtale med skog-
sjef Ola Akervold 
i Flå, påvist at 
dette må være feil 
og at bygningen 
var ei hytte brukt 
hovedsakelig til jakt. 
Undertegnede har 
etter dette fått ytter-
ligere informasjon 
fra Ola Akervold. 
Han har, utfra 
bygdebøkene i Flå, 
opplyst at Arctander 
Medbøen med flere 
bygde ei jakthytte på 
eiendommen rundt 
1925. 

Storekrak ble åpnet som ubetjent turisthytte i 1959. Dessverre ek-
sisterer ikke hyttebøker fra denne første perioden, slik at åpningsda-
toen er ukjent pr. d. d.

Kilder:
Ola Akervold, muntlig og skriftlig kommunikasjon utfra egen kunn-
skap og referat fra bygdebøker som er:
”Gard og bygd i Sør-Aurdal, bind D, side 502” av Jon Ola 
Gjermundsen, 1992.
”Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal, bind I, Sørbygda, side 
454, 566, 567” av Terje Østro, 2002.
Skauleis til fjells, Ringerikes Turistforening 1893-1993, redaktør 
Paul Aasnæss, 1993.
Tov Tinnbo, muntlig overlevering.

Storekrak får sikringsbu
av: finn granuM, koieSjef Storekrak.

Etter behandling av vår søknad i fylke (Oppland), fylkeskommune 
og kommune (Sør-Aurdal) ble dispensasjon innvilget av Planutvalget 
i Sør-Aurdal pr. 29.06.10. Dispensasjonen omfatter bygging av sik-
ringsbu og utjevning av terreng for en kort adkomstvei.

Byggekomiteen, som består av Kjetil Sudgarden (leder), Marit 
Stubbraaten (sekretær), Liv Skretteberg, Magnus Karge og Finn 
Granum (koiesjef Storekrak), ble etablert 20. september 2010. Vi 
har hatt to møter samt en befaring. Som bildet viser, vil bua bli 
liggende litt ovafor hovedhytta, nærmere veien og i en avstand på 
ca. 35 m. Situasjonskart er oppdatert og foreløpig grunnplan og 
fasadetegning er utarbeidet. Sikringsbua vil, i henhold til lover og 
forskrifter, få universell utforming. Med dette nybygget på plass, vil 
det også bli adgang til besøkende med hund.

Utfra anbud er totale kostnader (inkludert dugnadsinnsats) beregnet 
til kr 719 000. Komiteen mener derfor at en ramme på kr 700 000 er 
tilstrekkelig. Prosjektet finansieres ved Spillemidler på 50 % samt at 
vi har godt håp om tilskudd fra Olav Thons Stiftelse. Resten blir egne 
midler, inkludert dugnad. Dugnadsinnsatsen er ikke beregnet, men 
vi nevner rydding av tomt og veitrase, raking og såing etter bygging, 
beising og lakkering, torvlegging og innredningsarbeider som egnet 
for dugnad. Dersom vi får forhåndstilsagn om Spillemidler, ønsker 
komiteen å gjennomføre prosjektet i løpet av 2011.

Komiteen la fram byggeprosjektet for ekstraordinært årsmøte 4. 
november 2010. Prosjektet ble vedtatt gjennomført med 66 mot 1 
stemmer.

Ørnulf Talmoe, den første koiesjefen i RT.
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oppstart av 
dntung 
ringerike
av: vibeke tjøM
foto: vibeke tjøM/aaSe Margrethe juvet

Lørdag 18.09. 10 arrangerte vi den første 
turen til ungdomsgruppa i RT. 4 forvent-
ningsfulle ungdommer og 2 erfarne tur-
ledere var klare for padletur på Øyangen. 
Selvsagt kunne vi ønsket oss flere påmeld-
te, men det viktigste er at nå er ungdoms-
gruppa i gang!

Fra en av deltagerne kom det hyggelig til-
bakemelding etter turen hvor han fortalte 
om en fin padletur til tross for litt regn og 
ikke minst at han gleder seg til den neste 
turen til DNTung Ringerike!

Søndag 17. oktober  var det klatring/rap-
pellering som stod på programmet for 
DNTung Ringerike. Med supert høstvær 
og ivrige ungdommer ble det en flott dag 
både for turlederne og ungdommene. 
Første etappe bød på tøff oppstigning 
med tung sekk fra ferista i Åsa og opp til 
Mørkgonga – alt klatreutstyret ble fordelt 
på deltagerne og flere fikk erfare at klatre-
utstyr er utrolig tungt. Vel oppe ved kløfta 

i Mørkgonga ble det rigget 
til flere alternative ruter 
for rappellering og alle fikk 
prøve seg på luftige opplevel-
ser under kyndig veiledning 
av turlederne Arne Brenna, 
Ole Jørgen Førde, Magnus 
Karge og  
Atle Bergsrud.         
Tilbakemeldingene ble gode 
også på denne turen og ung-
dommene gleder seg til de plan-
lagte turene i 2011. Foreløpig er 
det satt 4 turer på programmet 
for DNTung Ringerike for neste 
år og turleder Arne Brenna er 
klar for å ta med ungdommene på 
både skitur, snøhuletur, padletur 
og klatretur. Vi håper at flere ung-
dommer ønsker å bli med og at vi 
kan skape en aktiv ungdomsgruppe 
i RT framover.
                                                         

Første turen til DNTung Ringerike hvor ungdommene 
Mikael, Lasse,  Erika og Magnus står klare for avreise 
til Øyangen sammen med turlederne Ole Jørgen Førde 
og Arne Brenna. 

Klatregjengen med turlederne klare ved Mørkgonga.
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dntung ringerike - 2011

er du MelloM 13 og 26 År og er glad i friluftSliv Med action og huMør 

 – da kan ungdoMSgruppa være noe for deg. ta Med deg en venn og bli Med pÅ tur!

Søndag 13.2. – Skitur på Vikerfjell. 

Vi går opp Fjelldalen og kanskje vi også graver ei snøhule? Dette blir en tur med vekt på det å være ute om vin-

teren og vi tenner bl.a. bål for å grille mat og kose oss ute. Ta med godt vinterutstyr, ski/staver, mat og drikke. 

Oppmøte Ringerike Vgs. kl. 1000 for felles transport. Påmelding innen 6.2. til Vibeke Tjøm på e-post: rt@

ringerikes-turistforening.no eller mobil 926 64825. Maks 10 deltagere. Kart: Vikerfjell. 

Lør. 19.3. – søn. 20.3. – Snøhuletur på Vikerfjell. 

Bli med og grav din egen snøhule for ei natt ute i snøen. Vi kjører til Vikerkoia og går et lite stykke på ski for 

å finne et egnet sted for å grave snøhuler. Ta med godt vinterutstyr, ski/staver, spade, mat og drikke. Oppmøte 

Ringerike Vgs. kl. 1100 for felles transport. Påmelding innen 12.2. til Vibeke Tjøm på e-post: rt@ringerikes-

turistforening.no eller mobil 926 64825. Maks 10 deltagere. Kart: Vikerfjell.

Søndag 26. 6. – Padling i Storelva. 

Vi padler kano i Storelva fra Austjord til Busund. Muligheter for grilling og bading underveis. Ta med mat og 

drikke til eget bruk – vi stiller med kanoer og vester. Oppmøte Ringerike Vgs. kl. 1100 for felles transport. 

Påmelding innen 19.6. til Vibeke Tjøm på e-post: rt@ringerikes-turistforening.no eller mobil 926 64825. Maks 

10 deltagere. Kart: Holleia-Krokskogen. 

Søndag 11.9. – Klatring i Mørkgonga. 

Bli med på en spennende dag med klatring og rappellering i Mørkgonga. Vi har instruktører som hjelper deg 

enten du er nybegynner eller litt erfaren. Oppmøte Ringerike Vgs. kl.1100 for felles transport. Ta med hjelm 

(sykkel/klatring), sekk for fellesutstyr, mat og drikke. Påmelding innen 18.9. til Vibeke Tjøm på e-post: 

rt@ringerikes-turistforening.no eller mob. 926 64825. Maks 10 deltagere. Kart: Holleia- Krokskogen.

Har du forslag til andre spennende turer for DNTung –gruppa så ta kontakt med oss på mail: rt@ringerikes-

turistforening.no eller mobil 926 64 825.  Som ungdomsmedlem av Ringerikes Turistforening får du gratis 

overnatting på koiene våre ved forhåndsbooking og ungdomsmagasinet UT to ganger pr. år. For ytterligere 

informasjon se hjemmesiden vår: www.ringtf.no. Følg DNT ung på Facebook og www.dntung.no
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tirsdag 1. februar.
Skitur på Krokskogen. 
Vi starter skituren på Kleivstua og går 
merket løype opp mot Torgseterhøgda, 
holder oss på høydedraget sydover mot 
Frøshaug, østover Helvetesmyra og ut på 
branten, Fin utsikt innover Krokskogen mot 
Vidvangshøgda. Så litt tilbake og sydover 
til Benteplassen med minnesteinen over 
Krokskogens første partisan Kari Hiran. 
Herfra tar vi fatt på Kongevegen tilbake 
til Kleivstua. Da har vi fått med oss gamle 
bosettinger på turen. Avreise fra Tippen kl. 
1000 eller parkeringsplassen på Kleivstua 
kl. 1030. Turleder Finn Abildgaard møter 
der. Han har tlf. 32 15 81 76. Husk kr. 20 til 
bommen i Dronningveien. Turkart Holleia 
- Krokskogen.

Søndag 6. februar.
Kom deg ut-dagen. 
Se annonse i Ringerikes Blad eller vår nett-
side www.turistforeningen.no/ringerike.

tirsdag 8. februar.
Skitur til Borstuvannet.                                                                                                   
Vi møter på Tippen kl. 1000 for avreise til 
Søndre Vælsvannet (husk bompenger), hvor 
vi tar skiene på. Vi går om Flekkrøymyra til 
Borstuvannet, der det blir hovedrast før vi 
tar tilbaketuren over Nordre Vælsvannet. 
Lett tur. Kart: Sperillen eller turkart 
Vikerfjell. Turleder: Brit Olaug Monserud, 
tlf. 90 97 41 69 eller 32 11 03 92. 

Søndag 13. februar.
Skitur i Ringkolltraktene. 
Avreise fra Tippen kl 1000 i privatbiler. 
Denne skituren blir en ikke altfor lang tur, 
men snømengden og føret avgjør hvor vi 
går. Denne gangen lager vi bål og har en 
god, lang pause, så ta med varmt tøy til 
rasten. Mulig rute er Ringkollen – Spålen 

– Langvassbrenna – Mosjøen – Ringkollen. 
Kart: Holleia - Krokskogen eller Oslo 
Nordmark Vinter. Turleder: Ingrid M 
Nordgård, tlf. 32 12 47 25.

Søndag 13. februar.
Skitur i Vikerfjellområdet.
Vi starter ved Vikerkoia og går opp 
Fjelldalen; kanskje prøver vi å grave en 
snøhule? Dette blir en tur med vekt på 
det å være ute om vinteren og vi tenner 
bål for å grille mat og kose oss ute. Ta med 
godt vinterutstyr, ski/staver, mat og drikke. 
Oppmøte ved Ringerike Vgs. kl 1000 for 
felles transport. Påmelding innen 6.2. 
til Vibeke Tjøm på e-post rt@ringerikes-
turistforening.no eller tlf 92 66 48 25. Maks 
10 deltagere. Kart: Vikerfjell. Info: Arne 
Brenna, e-post arnebre@online.no eller tlf 
91 51 34 56. 

Søndag 27. februar.
Skitur Mylla rundt.
Fin rundtur med start fra parkeringsplassen 
mellom Ølja og Trantjern.  Kupert løype 
med stigninger og utforbakker på nordsiden 
av Mylla; flat løype langs veien på sørsiden.  
Fremmøte ved YX-stasjonen (tidl. Esso)  
i Haugerenga på Jevnaker kl. 10.30 (fra 
Tippen kl. 10.00).  Kart: Oslo Nordmark 
Vinter.  Turleder er Arnhild Ballangrud, tlf. 
61 31 11 37 eller 94 27 91 13.

tirsdag 8. mars. 
Eventyrstund ved Kolltjern 
på Ringkollen.
Barnas Turlag inviterer alle, barn, ungdom 
og voksne til en stemningsfull eventyrstund 
ved Kolltjern. Vi lager bål, vi griller pølser 
og serverer varm saft og kaffe (spanderes av 
foreningen). Her kommer det til å skje litt 
av hvert skal vi tro eventyrfortelleren Axel. 
Husk godt med klær og sitteunderlag. En 
hodelykt kan også være kjekt å ha med seg. 

Vi møtes ved Kolltjern kl. 1800. Løypa fram 
til Kolltjern blir merket med fakler like ved 
parkeringsplassen der skiløypa til Mosjøen 
krysser vegen. Alternativt kan du følge 
løypa fra parkeringsplassen på Ringkollen 
eller lysløypa fra Ringkollen. Kart: Oslo 
Nordmark vinter. Se for øvrig annonse i 
Ringerikes Blad. Mer informasjon kan du 
få hos Axel Holt, tlf. 99 61 22 22 eller hos 
Karin Solberg, tlf. 95 88 08 26. 

fre 11.-søn 13. mars.
Skihelg på Vassfarkoia.
Kjetil og Arne inviterer til skiturer i området 
lørdag og søndag. Vær og føre bestemmer 
lengden på turene. Generelt vet vi nå at 
det er ypperlige forhold og gode løyper 
rundt Vassfarkoia. Det blir som vanlig full 
pensjon og hyggekvelder både fredag og 
lørdag. Deltagerne trenger bare å ha med 
ski, dagstursekk, termos, lakenpose og nok 
egne klær til fjelltur. Pris for hele helga 
er kr. 900. Kart: Turkart Sør-Valdres eller 
tur- og fritidskart Flå kommune. Avreise fra 
Tippen kl 1700. Påmelding innen 1.mars 
til Arne Holth, tlf. 95 92 88 11 eller Kjetil 
Sudgarden, tlf. 93 43 78 60.

lør 18. – søn 19. mars.
Overnatting i snøhule på Vikerfjell.
Bli med og grav din egen snøhule for ei 
natt ute. Vi kjører til Vikerkoia og går et 
lite stykke på ski for å finne et egnet sted 
for snøhulegraving i Fjelldalen. Ta med 
godt vinterutstyr, ski/staver spade, mat og 
drikke. Oppmøte ved Ringerike Vgs. kl 1100 
for felles transport. Påmelding innen 12.3. 
til Vibeke Tjøm på e-post rt@ringerikes-
turistforening.no eller tlf 92 66 48 25. Maks 
10 deltagere. Kart: Vikerfjell. Info: Arne 
Brenna, e-post arnebre@online.no eller tlf 
91 51 34 56. 

TUR– oG aKTIvITETSpRoGRam 2011
ringerikes turistforening

de fleste av turene har frammøtested tippen, ved innkjøringen til ringerike Stormarked.

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNTung Seniorgruppa
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onsdag 30. mars.
Årsmøte i Ringerikes Turistforening.
Begynner kl 1900, se annonse i  
Ringerikes Blad eller 
www.turistforeningen.no/ringerike 

tirsdag 5. april.
Vårskitur på Vikerfjell.                                                                                                       
Turen går fra Lykkrosmyra opp til 
Tjernsringen og Kjølfjell. Føret bestemmer 
turens muligheter. Avreise fra Tippen kl. 
0930. (Merk tiden!) Bompenger kr. 50. 
Kart: Turkart Vikerfjell. 
Turleder: Erik Monserud, tlf. 32 11 03 92 
eller 90 63 48 68. 

Søndag 10. april. 
Introduksjon for fremmedkulturelle 
landsmenn.
Se Ringerikes Blad eller www.turistforenin-
gen.no/ringerike 

tirsdag 26. april.
Vårtur til Ultvedttjern.                                                                                                           
Vi reiser fra Tippen kl. 0930 og parkerer 
ved kalkverket ved Åsaveien. Fotturen går 
innover åsene på god sti med noe stigning. 
Rast ved det idylliske Ultvedttjern (på kartet 
står det Ultveitvatnet). Retur til bilene via 
en annen ås. Disse åsene har spesiell kalkfu-
ruskog og fin flora, masser av blåveis og lilje-
konvall bl.a. Flotte utsyn mot Steinsfjorden 
og Krokskogens vestvegg. Kart: Turkart 
Holleia - Krokskogen. Turledere:  
Inger Hvitmyhr, tlf. 32 13 07 49 eller  
92 01 51 20 og Liv Skretteberg, 
tlf. 32 12 46 94 eller 95 25 47 60.

onsdag 4. mai.
OPPTUR.                                                                                                          
Ringerikes Turistforening arrangerer i sam-
arbeid med idrettslinja ved Ringerike Vgs 
OPPTUR for alle 8.klassinger i Ringerike 
kommune. Turen starter ved Borger i 
Haugsbygd og går i kupert terreng fram til 
Fleskerud i Åsa. Her avholdes aktiviteter og 
uhøytidlige konkurranser for elevene. Alle 
som deltar, har mulighet til å vinne fine pre-
mier. Bussavgang ved Åsaveien. Ansvarlig 
person: Daglig leder i RT, Vibeke Tjøm, 
tlf 92664825

lør 7. og søn 8. mai. 
Spennende vandring på 
pilegrimsveier/historiske veier.                                                                                   
Ringerikes Turistforening og Hadeland 
Turlag inviterer til historisk vandring på 
gamle kulturveier. Vi følger de merkede 
pilegrimsveiene som de fleste steder er iden-
tiske med de gamle ferdselsveiene. 

Begge dagene vil deltakerne bli orientert av 
erfarne fagfolk.                                                                    

Lørdag 7. mai, Hole.
Vandring fra Bønsnes kirke til Hole kirke, 
ca 5km. Vi starter fra Bønsnes kirke. Sagnet 
sier at Olav den hellige bygde kirke her etter 
at han kullseilte på Tyrifjorden. Vi slipper 
inn i kirken til orientering. Fra Bønsnes 
vandrer vi veien nordover og svinger mot 
Frøshaugåsen. Her finnes rester av mange 
husmannsplasser, og vi passerer også Holes 
største gravfelt, fra eldre jernalder. Det er 
flott utsikt mot Tyrifjorden. Ned mot Hole 
kirke følger vi den gamle kirkeveien. Guide 
på turen vil være Ola Ø. Hoel. Avreise fra 
Tippen kl 1000 eller frammøte ved Bønsnes 
kirke kl 1030. Turansvarlig: Axel Holt,
tlf 99 61 22 22.

Søndag 8. mai: Hadeland 
Vandring fra Granavollen til Hadeland 
Folkemuseum, ca 4 km. 
Vi møtes på det gamle kultursenteret 
Granavollen hvor vi finner de berømte 
Søsterkirkene. Her vil Anne Lise Jorstad 
guide oss. Vandringen følger pilegrimsleden 
som er identisk med Den bergenske hoved-
veg. Den har beholdt ”gammelveg”-preget 
gjennom det sjeldne kulturlandskapet. 
Underveis kan vi oppleve en rekke fornmin-
ner som runesteiner, gravhauger, kokegro-
per og gamle gutuer før vi kommer fram til 
gamle Tingelstad kirke og Folkemuseet. På 
enkelte plasser underveis er det panorama-
utsikt. Avreise fra Tippen kl 0945 eller fram-
møte på Granavollen kl 1030. Turansvarlig: 
Per H. Stubbraaten, tlf. 90 86 18 79. 

tirsdag 10. mai.
Tematur på Nakkerud.
Vi skal dra til de indre deler av 
Nikkelverksområdet, m/gruver og ruiner. 
Nye informasjons-skilter. Turen er ca. 3 km 
og tar 3 timer i lett terreng. Parkering ved 
Åsterudtjernet. Avreise fra Tippen 0930. 
Skiltet fra avkjøring ved Nakkerud. Turkart 
Holleia-Krokskogen, kartblad Tyristrand 
1:25.000. Turleder Kaare Fleten, tlf. 32 14 
25 66 eller mobil 97 41 21 25.

onsdag 11. mai.
Sykkeltur med historiske innslag.
Start fra Hønefoss sentrum. Vi tar veien 
over Rabba (Rundtom) hvor det orienteres 
om gamle bygrenser og kommunesammen-
slutning. Videre sykler vi ned til Follum, 
triller over gangbrua og fortsetter til Hen. 
Her fokuserer vi på gammel industriloka-
lisering. Nå fortsetter vi med litt “ter-
rengsykling” fram til Øvre Kilemoen. Herfra 
passerer vi sandtak og steinbrudd fram mot 

bygdeborgen i Heradsbygda. Kanskje raster 
vi her. Ferden går nå videre til Hringariki 
og tilbake til Hønefoss. Start fra Tippen kl 
1730. Turleder: Per H. Stubbraaten, 
tlf. 90 86 18 79.

Søndag 22. mai.
Topptur til Pipenatten 606 moh.
Turen går på skogsbilveg, så traktorveg og 
etter hvert skauleis til topps. Her har vi flott 
utsikt mot Vikerfjell, Bukollen,Strømsod
dbygda,Norefjell og Holleia. Godt fottøy 
er nødvendig. Samlet lengde på turen er 6 
km. Vi møtes på Tippen kl 1100 for avreise 
i privatbiler, ev. frammøte ved Hallvadsbrua 
6 km nord for Sokna kl 1130. Ta med mat og 
drikke for rast på toppen. Turledere er Knut 
Sørgaard tlf 95 80 86 16, e-post det_er_
knut@yahoo.no og Karsten Lien tlf 32 14 42 
11/90 99 98 67, 
e-post karsten.lien@statkart.no. 
Vel møtt på en ny tur.

Søndag 22. mai.
Gårdsbesøk på Øvre Johnsrud, Veme.
Bli med på gårdsbesøk og se på nyfødte lam, 
høner og kaniner i deres rette element. I 
tillegg blir det aktiviteter som steking av 
sveler, natursti, toving av ull m. m. Ta med 
mat og drikke – bål er tilgjengelig for gril-
ling. Oppmøte på gården Øvre Johnsrud kl 
1200 til 1500. Nærmere informasjon hos 
Guro Johnsrud, tlf. 45 22 17 24.

tirsdag 24. mai.
Fottur på Hen.                                                                                                           
Frammøte på Tippen kl. 1000. Vi kjører til 
Nymoen hvor turen starter. Vi følger den 
gamle veien nordover og passerer flere his-
toriske steder underveis gjennom Hen. Kart: 
Turkart Holleia - Krokskogen. Turleder: Erik 
Monserud, tlf. 32 11 03 92 el. 90 63 48 68. 
 
onsdag 25. mai.
Kveldstur opp Mørkgonga.
Tradisjonen tro bruker vi siste onsdagskvel-
den i mai til en tur opp Mørkgonga med 
rast ved Migartjernet.  Returen går om 
Skardtjern og ned Skardveien til utgangs-
punktet, ferista sør for Åsa.  Frammøte 
ved ferista kl. 1730.  Trenger du skyss fra 
Hønefoss, avtal frammøte på Tippen med 
turlederne Ingrid Nordgård, tlf. 32 12 47 25 
eller 98 04 72 15 eller 
Axel Holt tlf. 99 61 22 22, e-mail 
axel@holt.no, seinest innen kl. 2200 
kvelden i forveien. Kart for turen: Holleia – 
Krokskogen eller Oslo Nordmark Sommer. 
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lørdag 28. mai.
Klatring.
Sted blir bestemt senere, følg med på www.
turistforeningen.no/ringerike eller se an-
nonse i Ringerikes Blad. Koordinatorer: 
Arne Brenna og Atle Bergsrud . Avreise fra 
Tippen kl. 1000. Påmelding innen 25. mai 
til: Atle Bergsrud, tlf.: 90 09 33 02 e-post: 
atle@bergsrud.net

lør 28. og søn 29. mai.
Dugnad for den kommende Fønhuskoia.
Denne helgen blir det rydding av den gamle 
gjengrodde traktorveien inn til tomta for 
Fønhuskoia. Her trenger vi mange folk, bli 
med til Vassfaret og opplev tomta for den 
kommende Fønhuskoia! Det er helt i orden 
om du kun kan være med en av dagene! For 
påmelding, ta kontakt med dugnadsleder 
Ole-Martin Høgfoss, mobil: 97 53 51 03, 
e-post: ole-m.h@online.no

Søndag 29. mai. 
Tur på Gyrihaugen.
Felles avreise fra Tippen til Stubdal kl 1100. 
Det tar ca. en time å gå opp på Gyrihaugen 
fra parkeringsplassen. På toppen kan du 
nyte flott utsikt, det blir også litt moro og 
leik. Ta med deg mat og drikke og godt 
med klær. Husk på kr. 50 i bompenger. 
Kart: Turkart Holleia-Krokskogen eller 
Oslo Nordmark Sommer. Turleder er Bjørn 
Schørlien som har tlf. 46 61 82 11. 

Søndag 29. mai. 
Tematur på Nakkerud.
Vi skal dra til de indre deler av 
Nikkelverksområdet, m/gruver og ruiner. 
Nye informasjons-skilter. Turen er ca. 3 km 
og tar 3 timer i lett terreng. Parkering ved 
Åsterudtjernet. Avreise fra Tippen 0930. 
Skiltet fra avkjøring ved Nakkerud. Turkart 
Holleia-Krokskogen, kartblad Tyristrand 
1:25.000. Turleder Kaare Fleten, tlf. 32 14 
25 66 eller mobil 97 41 21 25.
Dette er samme tur som 10.mai.  

onsdag 1. juni. 
Klatring i Oppenåsen. 
Hvorfor ikke bruke en onsdag ettermiddag 
til klatring i Oppenåsen. Merk dere datoen 
og sett av tida fra 1800 - 2030 til klatring 
og rappellering. Vi stiller med klatreutstyr 
og instruktører. Arrangementet passer best 
for barn i aldergruppa fra 6 år og oppover. 
Ta med mat og drikke om nødvendig. 
Veibeskrivelse: Fra Hønefoss. Kjør inn på 
vegen til Vestre Ådal, ta av til venstre øverst 
på Kilemoen (skiltet frisør), kjør fem til ti 
meter og ta av til høyre. Kjør 100 meter til 

og du kommer til en stort åpent område. 
Derfra går du ca 500 meter før du igjen 
tar av til høyre og følger merking fram til 
klatreområdet. 
For mer informasjon, se annonse i 
Ringerikes Blad. Atle Bergsrud kan kontak-
tes for nærmere informasjon om klatringen 
på tlf. 90 09 33 02. 

fre 3.-søn 5. juni. 
Årets Vassfartur.
I år blir det rundtur på vestre del av 
Hedalsfjellet. For sjuende året på rad invite-
rer vassfarpatriot og kjentmann Ole-Martin 
Høgfoss  til sommertur dit villmarken suser. 
I år reiser vi fredag 3. juni fra Tippen kl 
1730 i privatbiler til Strøsdammen / tomta 
for den kommende Fønhuskoia øverst i 
Vassfaret. Beregnet ankomst Fønhuskoie 
tomta er kl 1945, det går bilvei nesten helt 
fram. Vi overnatter på koietomta den første 
natten, og satser på godt vær slik at vi kan 
sove under åpen himmel. Du kan selvsagt 
ha med telt eller presenning til gapahuk. Vi 
satser på bålkos og pølsegrilling med ”noko 
attåt”, mens vi nyter de siste solstrålene og 
den fantastiske utsikten utover Strøen og 
Vassfaret. Turleder orienterer om prosjektet 
Fønhuskoia og den videre fremdriften. 
Lørdag går vi fra Strøsdammen ca. kl 1000, 
vi tar en sti opp til Hellsæren og videre opp 
på Slakollen 1031 m.o.h. Herfra er det fin 
utsikt ut over øvre del av Vassfaret. Det er en 
litt tung etappe opp hit, ca. 300 høydeme-
ters stigning opp fra Strøen, men vi går som 
vanlig ikke fort, og tar pauser etter behov. 
Vi går videre om Slasætra – Flåtåvatnet til 
Surtind 1094 m.o.h. Surtind er en fin og 
lett topp som regnes som midtpunktet på 
vestre delen av Hedalsfjellet. Herfra setter 
vi kursen mot det idylliske og nesten todelte 
Fjellvatnet, regnet som det beste fiskevannet 
i Vassfaret i gammel tid. Vi går videre inn i 
Nevlingkollen naturreservat, via toppen av 
kollen og ut på stupet av Pålsonflaga 1027 
m.o.h. Her satser vi på å overnatte under 
åpen himmel, mens stillheten og roen i 
midtre Vassfaret siger inn over oss. Utsikten 
herfra utover den karakteristiske portalen 
til u-dalen Vassfaret med Aurdalsfjorden, 
Hedalsfjellet, Sørbølfjellet, Veneli og 
Nevlingen – som av mange regnes som hjer-
tet av Vassfaret, må bare oppleves! Søndag 
går vi forbi restene etter Fjellsætra, via 
rester etter flyslipp fra krigen til Slafjellet 
1091 m.o.h. Her kan vi beskue den største 
varden på Hedalsfjellet mens vi spiser lunsj. 
Videre går vi på sti tilbake til Slasætra og 
ned til bilene ved Strøsdammen. På denne 
turen får du oppleve mye av Hedalsfjellet 
samt sett mye av Vassfaret fra toppene. Ser 
du riktig nøye etter, er du kanskje så heldig 
at du får et glimt av selveste Vassfarbamsen! 

Både lørdag og søndag må du beregne å gå i 
6-8 timer, med sekk inkludert eget turutstyr. 
Deltakerne må ha med egen mat, sovepose, 
liggeunderlag, klær og eventuelt telt til 
overnatting lørdag og søndag. Anbefaler å ta 
med: grillpølser til fredag og lørdag kveld, 
Realturmat / brødmat til lørdag og søndag. 
Bamse Mums er alltid godt å ha med når 
man er i bjørnens rike, samt godt turdrikke 
etter eget ønske. Pris: Bilspleis T/R. Kart: 
Sør-Valdres utg. 2007. Assisterende turleder 
for 5. gang er Eirik Granum.  Påmelding 
innen tirsdag 31. mai til turleder Ole-Martin 
Høgfoss, mobil: 97 53 51 03, e-post: 
ole-m.h@online.no Velkommen ut på 
Vassfartur!

tirsdag 7. juni.
Setertur i Ringkollområdet.
Her var det mange setre; vi besøker fire 
og hører litt om hva historien forteller. 
Oppmøte på Tippen kl 1000 eller på parke-
ringa ved Langtjern kl 1015; her møter også 
turleder. Vi starter med å rusle opp bakkene 
til Borgersetra og går videre mot Utsikten. 
Her blir det rast mens vi ser oss rundt til sju 
blåner. Videre finner vi den blåmerka stien 
fra Vikseter til Ringkollen som vi følger i ret-
ning Ringkollsetra. Litt før Ringkollbekken 
tar vi av ned mot Marthesetra. Vi følger 
så Marthesetervegen til vi tar opp bakken 
til Øvre Ringkollseter. Returen går om 
Håvardsetra og til bilene. Turen er på 5-6 
km og går i delvis vått lende, så sko deg 
godt. Kartet er Turkart Holleia-Krokskogen 
og turleder er Finn Granum med tlf 32 13 
34 17 eller 41 16 10 33.

tirsdag 14. juni.
Historisk rusletur.
Vi starter oppover Klavåsbakken, deretter 
Almannavegen  forbi hjemstedet til forfat-
teren Heimås Dokken, videre til gravplass 
fra yngre jernalder, videre til Fintoppen, 
Haugen, steinen Mjølneragnhild, Korset 
og skjerpet i Steinbakka. Frammøte på 
Tippen kl. 1000. Parkering Fegriveien på 
turleders eiendom. Kart: Turkart Holleia 
- Krokskogen. Beregnet tid 4 timer med 
pauser. Turleder Kaare Fleten, tlf. 32 14 25 
66 eller 97 41 21 25. 

onsdag 15. juni.
Historisk vandring Sokna.
Kort turbeskrivelse: Etter avreise fra Tippen 
kl 1730 møtes vi ved Leirfallet på Sokna kl 
1800 (kjør Tranbyveien fra Bårnås). Her 
går vi opp til Sandum, Dalen og Høghaug. 
Vi går ned igjen via Bua og Haukedalen 
(Pettersgar’n). Underveis krydrer vi turen 
med litt lokalhistorie, samt lokal poesi 
og prosa. Vi går på vei, sti og i vanlig 
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skogsterreng. Turen passer for alle som er 
i normal turform. Kart for turen: Turkart 
Holleia – Krokskogen. Du trenger vanlig 
turutstyr. Ta med litt mat og drikke. Pris: 
Bensinspleis. Turledere, Karsten Lien, 32 
14 42 11/90 99 98 67, e-post karsten.lien@
statkart.no. og Else Marie Abelgård, 32 14 
52 03/ 
95 34 51 91, e-post toreabe@online.no

fre 17.-søn 19. juni.
Nærmiljøturlederkurs på Vassfarkoia.
Vi oppfordrer alle som har tatt 
Ambassadørkurs om å bli med på neste 
trinn. Dersom behov, blir det avholdt 
Ambassadørkurs på fredag kveld. Se an-
nonse i Ringerikes Blad eller følg med på 
www.turistforeningen.no/ringerike  

fre 24.-søn 26. juni. 
Dugnad på Storekrak.
Etter mange år med veddugnad er det 
ganske mye ved i skålen, så i år blir det jobb 
med rydding av tomt for sikringsbu samt 
tettere varding og merking på strekningen 
Ørneflag til Harehopp. Koiesjefen kjøper 
inn til middag fredag og lørdag kveld, ellers 
tar hver enkelt med seg tørrmat og drikke. 
Vi har felles avreise fra Tippen kl 1600 på 
fredag. Koiesjef Finn Granum tar i mot 
påmeldinger fram til onsdag 23. juni på tlf. 
32 13 34 17 eller 41 16 10 33. Kart: Turkart 
Sør-Valdres eller tur- og fritidskart Flå 
kommune.

lørdag 25. juni.
Kanotur.
Vi starter fra Petersøya kl 1200. Det blir 
trening i kano og muligheter for padling 
til Helgelandsmoen. Ta med redningsvest 
om du har; BT har noen vester til utlån. 
Turledere er Per Stubbraaten tlf 32 13 24 
83/90 86 18 79 og Dagny Sjursdotter tlf 41 
52 45 77, som ønsker vel møtt.

Søndag 26. juni.
Padling i Storelva.
Vi padler kano i Storelva fra Austjord til 
Busund. Muligheter for grilling og bading 
underveis langs elva. Ta med mat og drikke 
til eget bruk – vi stiller med kanoer og 
vester. Oppmøte ved Ringerike Vgs. for 
felles transport. Påmelding innen 19.6. til 
Vibeke Tjøm på e-post rt@ringerikes-turist-
forening.no eller tlf 92 66 48 25. Maks 10 
deltagere. Kart: Holleia-Krokskogen. Info: 
Arne Brenna, e-post arnebre@online.no 
eller tlf 91 51 34 56. 
 

fredag 1.-lørdag 2. juli.
Solnedgang/-oppgang på Bukollen.
Bli med Fjellsportgruppa på overnatting 
på toppen av Bukollens mektige platå. Vi 
satser på godt vær, slik at de som ikke legger 
seg for tidlig kan få med seg soloppgangen 
lørdag morgen! Vi reiser fra Tippen fredag 
kl. 1730 i privatbiler. Lørdag går vi til 
kaffekoken i Trollfossen hvor vi tar et for-
friskende bad i fossen og elva. Kart: Turkart 
Vikerfjell. Turleder: Atle Bergsrud, tlf.: 90 
09 33 02 e-post: atle@bergsrud.net

lørdag 2. juli.
Kaffekoken i Trollfossen.
Dette er en god tradisjon. Kaffekoker Tron 
Trondsen er igjen på plass mellom 1100 og 
1500. Kart: Turkart Vikerfjell. Ingen felles 
avreise; du kjører om Sokna til Strømsodd 
bygda, videre gjennom bommen ved 
Frisvatnet (husk bompenger) til parkeringen 
nedafor Bukollplassen og følger blåmerket 
sti i retning Storekrak. Det er bratt opp, 
men da smaker kaffen enda bedre. Tron har 
tlf. 32 12 83 96.

torsdag 28. juli.
Moltetur med Kaare Fleten.
Vi skal på moltetur etter blåmerkaen på 
Høgholleia. Molteplukkerne er en utdøende 
rase i de veiløse områdene. Derfor inviteres 
de første 6 deltagerne som melder seg til 
å bli kjent med de hemmelige moltemy-
rene.  1 times tur fram til første moltemyr. 
Rundløype på 5-6 timer. Kart: Turkart 
Holleia-Krokskogen. Turleder er Kaare 
Fleten,  tlf  32 14 25 66 eller mobil 97 41 21 
25. Fremmøte på parkering ved Tyristrand 
kirke kl. 0900.                                      

fre 5. – søn 7. august.
Topptur i Vang.
Med noen av Vangturene de sju siste åra 
friskt i minne, er det kanskje noen som kan 
tenke seg en ny tur til noen flotte topper i 
denne fine fjellkommunen?
Fredag 5. august møtes vi på Tippen kl 1600 
og drar til den tradisjonsrike garden Sørre 
Hemsing. Vertskapet Berit og Arne Nefstad 
tar i mot, og her skal vi overnatte begge 
nettene. Gjestfriheten og maten er av beste 
merke! All mat og niste er inkludert, med 
unntak av middag fredag (på vei opp) og 
søndag (på vei hjem).  
Mjellknapp, 1 678 moh. og 
Møsåkerkampen, 1 740 moh. Lørdag kjører 
vi opp til den vakre Rysndalen. Her tar vi 
fatt på lia oppover mot Tjørobyttjednet 
og toppen Mjellknapp. Fra toppen er det 
flott utsikt mot Slettefjellet, Slidrebygdene 
og Jotunheimen. Et fantastisk skue! 

Vi fortsetter videre, enten over til 
Møsåkerkampen eller mer direkte ned til 
Tjørobyttjednet og tilbake.
Skjøld, 1 577 moh.
Søndag forlater vi Sørre Hemsing og drar 
opp til Skakadalen. Her går vi inn til toppen 
Skjøld, med fantastisk utsikt mot Øye, 
Vangsmjøse og ned på de meget spesielle 
toppene Bukønokyrkjudn.
Kartet heter, som mange vet, Turkart Vang 
i Valdres. Overnatting + mat på Sørre 
Hemsing vil koste ca. kr. 1300 (inkludert 
sengetøy og håndklær). Bensinspleis 
kommer i tillegg. Påmelding til turlederne 
Liv Skretteberg, tlf 32 12 46 94/95 25 47 60, 
e-post mskrette@online.no, eller Karsten 
Lien, tlf 32 14 42 11/90 99 98 67, e-post 
karsten.lien@statkart.no. innen 20. juli. 
Maks. antall deltagere er 18. 
 
tirsdag 16. august. 
Fottur på Krokskogen.                                                                                                     
Turen går fra Fjeldsetra og nordover 
blåmerket sti mot Gyrihaugen. Dette er 
noe av vegen som seterfolket fra Åsa brukte 
da de setret på Fjeldsetra. De kom opp 
Migarskaret. Vi oppsøker kølamile, gamle 
plasser med navn som Svenskeborgen og 
Koslin. Ved Narrerhaugen snur vi østover 
til Ingjerdsbrenna og Ingjerdskastet (tragisk 
historie). Videre ned til Kampevaddammen. 
Vannet i dammen ble brukt for tømmerfløy-
ting i Lommavassdraget ned til Guribysaga 
i Lommedalen. Tilbake over Elgsbrenna til 
Fjeldsetra. Fremmøte på Tippen kl. 1000 
eller på parkeringsplassen ved bommen på 
veien til Retthellsetra kl. 1030. Turleder 
Finn Abildgaard (tlf. 32 15 81 76) møter her. 
Husk kr. 20 til bommen i Dronningveien. 
Kart: Turkart Holleia - Krokskogen.

fre 19.-søn 21. august. 
Turhelg på Blefjell. 
Områdene vest for Numedal får sjelden 
besøk av Ringerikes Turistforening.  RT 
hadde tur her i juni 02.  Fredag reiser vi 
felles fra Tippen kl. 1600 forbi Kongsberg 
og Veggli opp til Vorset, på fjellet mellom 
Rollag og Tinn.  Inn til kveldens overnat-
tingssted Øvre Fjellstul (ubetjent) er det en 
snau times vandring i lett lende.  Her har 
troverdige folk sett huldra.  Lørdag blir det 
en rolig tur i SØ retning forbi Åklistulen 
opp til Eriksbu (KOT, 24 senger, ubetjent).  
Mulig bestigning av Åklinuten 1246 moh 
med flott utsyn mot naboen i vest, Gausta.                                                                                                                             
Søndagen byr på mulighet til å komme 
opp på Bletoppen 1342 moh som er høyest 
i området, og som sammen med Gausta 
er lett å plukke ut fra bl.a. Gyrihaugen og 
Ringkollen.  På veien går vi mellom de 
spesielle ”Brørsteinane”, passerer KOT-hytta 
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Sigridsbu og avslutter på Nordstul.  Her 
henter skyssen oss før vi reiser forbi 
Bolkesjø og videre over Kongsberg og hjem. 
Kart: Turkartene Blefjell og Sigdal og Rollag. 
Hele turen er beskrevet i ”Til fots” avsnitt 
”Blefjell og Vegglifjell” ruter 7, 5, 3 og 1.  
Øvrige opplysninger og påmelding ved 
turleder Axel Holt, 99 61 22 22.                                                                                                                                   

tirsdag 23. august.
Fottur Sokna.
Turen blir i området Roasaga og Krogsrud. 
Lengden på turen legger vi opp etter å ha 
sett på været, og etter hva deltakerne har 
lyst til. Fremmøte på Tippen kl 1000 eller 
ved Sokna Samvirkelag kl 1030. Turlederne 
Else Marie Abelgård, tlf 32 14 52 03/95 
34 51 91, e-post toreabe@online.no og 
Erik Halkinrud tlf. 32 14 05 41 eller 90 
95 69 22 møter her. Kart: Turkart Holleia 
- Krokskogen.

fre 26.-søn 28. august.
Topptur på Reineskarvet.
Vi reiser med privatbilar frå Tippen fredag 
kl. 1630. Overnatting på Bergsjøstølen. 
Etter frukost laurdag går vi merka sti om 
Eitrestølen og vidare til Øvre Blomestølen 
der vi går opp på Reineskarvet. Vi bruker 
tida oppe på platået og går innom høgste 
toppen, Store Reineskarvet på 1791 meter 
over havet. Dette er det 489. høgaste fjellet 
i Norge i følgje Wikipedia. Utsikten herifrå 
er fortreffeleg. Sjå bilde på http://www.pvv.
ntnu.no/~berland/fjell/height700/reines-
karvet/nordnordost.jpg . Tilbake går vi ned 
Eitrejuvet og tilbake til Bergsjøstølen.
På søndag kjører vi til Lauvdalen og parkerer 
her. Denne dagen bruker vi på austre delen 
av Reineskarvet. 
Dette er høgfjellsturar som krev godt utstyr, 
gode sko og relativt god form. Kostnader: 
Bensinpengar og 2 overnattingar på 
Bergsjøstølen. Kart: Turkart Reineskarvet. 
Påmelding seinast 5. august til turleiar 
Trond Olav Vassdal, tlf 97 12 76 70 eller 
trond.vassdal@c2i.net
 
lør 27. og søn 28. august.
Dugnad for den kommende Fønhuskoia.
Denne helgen blir det ny dugnad på tomta 
for den kommende Fønhuskoia. Her trenger 
vi mange folk, bli med til Vassfaret og opplev 
tomta for den kommende Fønhuskoia! 
Muligheter for at vi skal flytte og gjenreise 
et gammelt stabbur denne helgen! Det er 
helt i orden om du kun kan være med en 
av dagene! For påmelding, ta kontakt med 
dugnadsleder Ole-Martin Høgfoss, mobil: 
97 53 51 03, e-post: ole-m.h@online.no 

tirsdag 30. august.
Fottur på Norefjell.                                                                                                      
Vi prøver oss igjen på turen langs 
Djupsjøbekken til Kortetjernsnatten. Husk 
godt fottøy og varme klær i sekken pluss mat 
og varmt drikke. Avreise fra Tippen kl.0930 
(Merk tiden!). Bompenger kr. 50. Kart: 
Turkart Norefjell - Eggedal. Turleder: Brit 
Olaug Monserud, tlf. 32 11 03 92/ 
90 97 41 69.

lørdag 3. september.
Fellestur Hjemmestyrke-museets Venner 
(HSMV) og Ringerikes Turistforening (RT).
Frammøte på Tippen kl 1000 eller 
parkeringsplassen ved Lykkrosmyra, 
Vikerfjellveien kl 1100. Fra Lykkrosmyra går 
vi inn til slipp-plassen Annetjern brukt av 
Milorg under krigen, og videre til Milorg-
cella Krementsjug som ligger en snau km 
unna slipp-plassen. Tilbaketuren kan om 
ønskelig legges om Vikerkoia. Vi er tilbake 
ved Lykkrosmyra innen kl 1600. Samlet blir 
det ca 2 timers gange. Vi spiser lunsj ved 
slipp-plassen. Underveis blir det informa-
sjon om Milorg og slipp-virksomheten. 
Kontaktperson HSMV: Bjørn Geirr Harsson, 
tlf. 91 56 30 03, kontaktperson RT: Per H. 
Stubbraaten, tlf. 90 86 18 79.
 
Søndag 4.september. 
Kom deg ut-dagen.
Bli med på Den Norske Turistforenings 
nasjonale turdag som lokalt arrangeres 
på Petersøya, Hønefoss. RT arrangerer 
aktivitetsdag for store og små på Petersøya  
kl 1100-1500. I samarbeid med andre orga-
nisasjoner byr vi på ulike aktiviteter som 
kanopadling, spikking, bålkos, matlaging på 
bål, natursti med premiering m.m. Ta med 
barna, venner og kjente og opplev en trivelig 
utedag i nærmiljøet. Flere opplysninger hos 
Vibeke Tjøm, tlf 92 66 48 25.
 
lørdag 10. september.
Fottur for fremmedkulturelle.
Se annonsering på 
www.turistforeningen.no/ringerike 
eller i Ringerikes Blad.

Søndag 11. september. 
Høsttur på Krokskogen.
Årets høsttur på Krokskogen med Harald 
Haugli og Gudmund Bakke som kjentmenn 
starter på Kleivstua kl 1100. Vi går til 
Nordkleiva og Tavledalen og får høre om 
slaget mellom de norske styrkene og Karl 
12’s karolinere her 16. april 1716. Videre 
følger vi den gamle allmannaveien som 
biskop Jens Nilssøn red i 1590-årene sørover 

til Torget, som har en mangslungen historie 
som finneplass, seter og markedsplass for 
varehandel. Gamle kart forteller også om 
en mulig trefning her i 1716. Fra Torget 
vil Harald Haugli føre oss i leia til det han 
mener er oldtidsveien, den aller eldste veien 
over skogen, tilbake til Kleivstua. Turens 
lengde er 7-8 km.

Søndag 11. september.
Klatring ved Mørkgonga.
Bli med på en spennende dag med klatring 
og rappellering ved Mørkgonga. Vi har 
instruktører som hjelper deg enten du er 
nybegynner eller litt erfaren. Oppmøte ved 
Ringerike Vgs. kl 1100 for felles transport. 
Påmelding innen 18.9. til Vibeke Tjøm på 
e-post rt@ringerikes-turistforening.no eller 
tlf 92 66 48 25. Maks 10 deltagere. Kart: 
Holleia-Krokskogen. Info: Arne Brenna, 
e-post arnebre@online.no eller tlf 91 51 
34 56.

tirsdag 13. september.
Fottur i Nordmarka.
Turen går fra Trantjern vest for Mylla 
langs blåmerket sti til Åstjern og videre 
opp på vakre Venehaugene (692 m.o.h.) 
sør på Bislingflaka, hvor vi tar hovedrast. 
Tilbaketuren legger vi forbi tidligere 
Bislingen Fjellstue og Åstjern. Turen går 
i kupert terreng og er ca. 12 km lang. 
Fremmøte på Tippen kl. 0930 eller på 
YX-stasjonen (tidligere Esso) i Haugerenga 
på Jevnaker kl. 1000. Turleder Arnhild 
Ballangrud møter her, tlf. 61 31 11 37 el. 94 
27 91 13. Kart: Oslo Nordmark sommer. 

Søndag 18. september.
Kaffekoken på Grønknuten arrangeres 
for 26. gang.
Jan Fredriksen har valgt å trekke seg etter 
25 år med Ringerikes Turistforenings 
største arrangement. Men kaffekok blir det 
i gammel og kjent stil, denne gang med Ole 
Henrik Brekke som ansvarlig. Følg med i 
Ringerikes Blad og Bygdeposten eller se 
www.turistforeningen.no/ringerike 

tirsdag 20. september. 
Avslutning for tirsdagsturene.                                                                                        
Dette skjer på Hulderheimen ved 
Sandumsetertjern på Holleia. Fremmøte 
på Tippen kl. 1000 for avreise i privatbiler. 
Vertskap: Styret i seniorgruppa. Tlf. 61 31 11 
37/94 27 91 13 (Arnhild Ballangrud) eller 32 
11 03 92/90 63 48 68 (Erik Monserud) eller 
90 95 69 22 (Erik Halkinrud). 
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fre 23.-søn 25. september.
Langtur på Vikerfjell.
Høstturen på Vikerfjellet tar vi med utgangs-
punkt fra Vikerkoia. Vi reiser fra Tippen 
fredag 24. september kl. 1800 til Vikerkoia 
(bilspleis). Vel framme på koia steller vi til 
med mat og hygge. 
Lørdag går vi sørover forbi Tosseviksetra og 
opp over Høgfjell med vide utsyn.  Vel nede 
på dagens mål, Tjuenborgkoia, tar vi dagens 
hovedmåltid før vi overnatter. Beregn ca 
seks timer på denne turen.
Søndagen går vi forbi Partisansteinen og 
Eidvatnet. Videre forbi Kjølstadkoia til 
Sandvassdammen der vi regner med å ta en 
av dagens raster. Herfra bærer det østover 
opp til Fjellsetra og forbi Lykkrosmyra 
tilbake til Vikerkoia. Åtte timer trenger vi 
nok her.
Turen fordrer vanlig god form, noe trening 
i å gå i lendet og godt humør. Vi samord-
ner innkjøp til de varme kveldsmåltidene.  
Turkart Vikerfjell. Pris ca. kr. 500 som skal 
dekke to varme måltider pluss to over-
nattinger (medl). I tillegg kommer reise 
(bilspleis). Påmelding til turleder Axel Holt 
tlf. 99 61 22 22/axel@holt.no seinest tirsdag 
20. september.

Søndag 25. september. 
Klatredag i Oppenåsen.
Denne dagen settes av til klatring i 
Oppenåsen. Alle barn og unge fra 5-6. 
års alderen og oppover er velkommen til 
en klatredag i Oppenåsen. Ta med mat 
og drikke og varme klær. Oppmøte ved 
klatreveggen kl. 1200. Vi holder på til kl. 
1500. Veibeskrivelse: Fra Hønefoss. Kjør 
inn på vegen til Vestre Ådal, ta av til venstre 
øverst på Kilemoen (skiltet frisør), kjør 
fem til ti meter og ta av til høyre. Kjør 100 
meter til og du kommer til en stort åpent 
område. Derfra går du ca 500 meter før du 
igjen tar av til høyre og følger merking fram 
til klatreområdet. For mer informasjon, se 
annonse i Ringerikes Blad. Atle Bergsrud 
kan kontaktes for nærmere informasjon om 
klatringen på tlf. 90 09 33 02 eller e-post: 
atle@bergsrud.net 

fredag 30. september. 
Slutt på Skauleisåret.
Mangler du fortsatt noen Skauleisposter 
i kortet ditt? Da ligger du tynt an, for nå 
er sesongen slutt, registreringsbøkene på 
postene tas inn 1. oktober og nye bøker blir 
lagt ut. 

lørdag 8. oktober. 
Dugnad på Holleia.
Det er tid for dugnad. På Holleia er det 
mange stier som trenger rydding og mer-
king. I år er det stier litt nord for Hovinkoia 
som skal ryddes og merkes. Jo flere som 
kommer, jo mer klarer vi. Og så avslutter vi 
dugnaden lørdag kveld med en god middag 
på Hovinkoia. Påmelding p.g.a. mat og red-
skap/planlegging til dugnadsleder Ingrid M 
Nordgård innen onsdag 6.oktober. Ingrids 
telefon er 32 12 47 25 eller 98 04 72 15. 
Frammøte på Tippen kl 0900. Kart: Holleia 
– Krokskogen. 

Søndag 9. oktober. 
Tur Øyangen rundt.
Vi går fra Jonsetangen til Spålen over 
Spålsberget som er Skauleispost, videre 
til Østerdam og ned til Salem i Åsbygda. 
Maxitaxi fra Tippen kl 1000, så har vi valget 
mellom fottur og taxi hjem fra Salem. 
Kart: Holleia - Krokskogen. Turleder Tron 
Trondsen, tlf. 32 12 83 96.

onsdag 2. november. 
Høstmøte.
Se annonse i Ringerikes Blad eller se på 
www.turistforeningen.no/ringerike 

fre 11.-søn 13. november. 
Hyttetur på Vassfarkoia.
Fjellsportgruppa inviterer til helgetur med 
avreise fredag kl 1700. Vi satser på felles 
middag fredag og lørdag. Den enkelte tar 
med tørrmat til andre måltider. Lørdag og 
søndag formiddag bruker vi på lette turer 
i nærområdet. Mer informasjon kommer 
senere. Påmelding innen tirsdag 9. no-
vember. Kart: Turkart Sør-Valdres eller Flå 
kommune Tur- og fritidskart. Turleder: Atle 
Bergsrud, tlf.: 90 09 33 02 
e-post: atle@bergsrud.net

tips og generelle vilkår
Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i 
de forskjellige  grupper er åpne for alle, og ikke 
forbeholdt de som er spesielt medlem i den 
enkelte gruppe. Naboforeningene (Hadeland 
Turlag, Drammen og Oplands Turistforening og 
Kongsberg og Omlands Turistforening) har også 
mange fine turer som er åpne for alle DNT-
medlemmer. Finn og prøv.
Ringerikes Turistforening forbeholder seg retten 
til forandringer av ovenstående arrangementer. 
Oppdatert informasjon og eventuelle endringer 
vedrørende turene, finner du på våre inter-
nettsider www.turistforeningen.no/ringerike. 
Deltakerne deltar på eget ansvar, og må være fysisk 
og psykisk i stand til å gjennomføre turen. 

generelle vilkår for  
deltakelse på fellesturer i 
ringerikes turistforening
1. Påmelding 
Fellesturene til Ringerikes Turistforening er åpne 
for alle DNT-medlemmer som tilfredsstiller de 
fysiske og psykiske krav som slike turer krever. 
Ikke-medlemmer kan ved påmelding tegne 
medlemskap i foreningen. Turene annonseres i 
”Skauleisposten”, på foreningens hjemmeside og i 
Ringerikes Blad. For turer der det kreves forhånds-
påmelding, skal dette skje direkte til turleder eller 
annen oppgitt kontaktperson.
 
2. Pris
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter, 
opphold) til turene. Utgiftene til transport med 
privatbiler beregnes pr. bil og er for tiden kr. 2 
pr. km; sjåfør og passasjerer betaler sin del. (Se 
”Retningslinjer for turer i RT”, vedtatt 2004).

3. Deltakernes ansvar
Deltakerne plikter å sette seg inn i turprogram-
met og vurdere om de greier å gjennomføre turen. 
Turlederen kan nekte påmeldte å delta hvis helse-
tilstanden er utilfredsstillende eller hvis vedkom-
mende er for dårlig utstyrt til å greie turen. RT har 
ingen økonomiske forpliktelser overfor påmeldte 
som ikke får delta.

4. Avlysing/endring av turen
RT kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold 
eller andre spesielle omstendigheter. 
Påmeldte deltakere vil få beskjed om avlysningen 
eller endring av turkonseptet.

5. Forsikringer
Ringerikes Turistforening vil understreke at 
deltakelse på foreningens fellesturer skjer på 
deltakernes eget ansvar. RT påtar seg ikke ansvar 
for økonomiske følger av mulige skader/uhell som 
måtte inntreffe på turene. Deltakerne anbefales 
derfor å tegne individuelle  forsikringer.
    
Håper turprogrammet for 2011 faller i smak, og at 
vi sees på tur i løpet av sesongen!
På vegne av alle i turkomiteen ønsker jeg dere et 
godt nytt tur-år!

Hilsen
Ingrid M. Nordgård 
(Leder av turkomiteen 2011) 
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ringerikeS turiStforening
tur- og aktivitetSkalender 2011

dag / dato aktivitet, område/sted grp

tirs 1. feb Skitur, krokskogen 

Søn 6. feb kom deg ut-dag 

tirs 8. feb Skitur bordstuvannet 

Søn 13 .feb Skitur ringkolltraktene 

Søn 13. feb Skitur vikerfjellområdet 

Søn 27. feb Skitur Mylla rundt 

tirs 8. mars eventyrstund 

fre 11. – søn 13. mars Skihelg på vassfarkoia 

lør 19. – søn 20. mars overnatting i snøhule i vikerfjelltraktene 

ons 30. mars Årsmøtet 

tirs 5. april vårskitur vikerfjell 

Søn 10. april intro-tur fremmedkulturelle 

tirs 26. april vårtur ultvedttjern 

ons 4. mai opptur alle

lør 7. mai pilegrimsvandring hole 

Søn 8. mai pilegrimsvandring gran 

tirs 10. mai tematur nikkelverket 

ons 11. mai Sykkeltur hist.innslag 

Søn 22. mai gårdsbesøk veme 

Søn 22. mai topptur pipenatten 

tirs 24. mai fottur hen 

ons 25. mai fottur Mørkgonga 

lør 28. mai klatring 

lør 28. – søn 29. mai dugnad tomta fønhuskoia 

Søn 29. mai gyrihaugen 

Søn 29. mai tematur nikkelverket 

ons 1. juni  klatring i oppenåsen 

fre 3. juni – søn 5. juni fottur vassfaret 

tirs 7.juni Setertur ringkollområdet 

tirs 14.juni historisk rusletur tyristrand 

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNT ung Seniorgruppa



ringerikeS turiStforening
tur- og aktivitetSkalender 2011

dag / dato aktivitet, område/sted grp

ons 15.juni historisk vandring Sokna 

fre 17. – søn 19. juni turlederkurs nærmiljø vassfarkoia 

fre 24. – søn 26. juni dugnad Storekrak 

lør 25. juni kanopadling petersøya 

Søn 26. juni kanopadling Storelva 

fre 1. juli overnatting bukollen 

lør 2. juli kaffekok trollfossen 

tors 28. juli Moltetur 

fre 5. – søn 7. aug topptur i vang 

tirs 16. aug fottur krokskogen 

fre 19. – søn 21. aug helgetur på blefjell 

tirs 23. aug fottur Sokna 

fre 26. – søn 28. aug topptur reineskarvet 

lør. 27 – søn 28. aug dugnad tomta fønhuskoia 

tirs 30. aug fottur norefjell 

lør 3. sept krigshistorisk tur vikerfjell 

Søn 4. sept kom deg ut-dag 

lør 10. sept fottur for fremmedkulturelle 

Søn 11. sept høsttur krokskogen 

Søn 11. sept klatring Mørkgonga 

tirs 13. sept fottur nordmarka 

Søn 18. sept kaffekok grønknuten 

tirs 20. sept avslutning holleia 

fre 23. – søn 25. sept fottur vikerfjell – tjuenborgkoia 

Søn 25. sept klatredag oppenåsen 

lør 8. okt dugnad holleia 

Søn 9. okt fottur nordmarka 

ons 2. nov høstmøtet 

fre11. – søn 13. nov vassfarkoia – turer i området 
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Ringerikes 
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Pil og bue med kyndig veiledning fra elever ved idrettslinja ved 
Ringerike VGS

tekSt og foto: vibeke tjøM

OPPTUR 2010

Et strålende vær med sol fra blå himmel møtte de 250 
spreke 8.klassingene og deres lærere fra Veienmarka, Hov og 
Haugsbygd ungdomsskole på Opptur–arrangementet 
5. mai 2010. På landsbasis var det over 25000 elever på tur 
denne dagen på over 55 ulike steder, og dette er det høyeste 
deltagertallet både lokalt og nasjonalt noensinne. 
OPPTUR er et arrangement der 8. klassinger fra ungdoms-
skoler over hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv 
og fysisk aktivitet. Målet er å få flere ungdommer til å opp-
leve gleden ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmil-
jøet bedre kjent og skape en trivelig dag med fysisk aktivitet 
for alle, fri for konkurranse. 
Ringerikes Turistforening arrangerte OPPTUR for første 
gang i samarbeid med 2.klasse på idrettslinja ved Ringerike 
videregående skole som sto for aktivitetene. 
Elevene startet fra Borger i Haugsbygd og gikk på godt 
merket sti til Grunntjern, Ultvedttjern og endte opp ved 
Fleskerud i Åsa. Både underveis og på Fleskerud var det 
tilrettelagt ulike aktiviteter i form av enspretten, sekkeløp, 
slakk line, bueskyting, quiz m.m. Før avslutning av arrange-
mentet ble det trukket ut fine premier som sekker, kikkert, 
headsett og digitalt kamera på kvitteringskortene som 

elevene fikk 
signert etter-
som de hadde 
gjennomført 
de ulike 
aktivitetene. 

Elevene strømmet inn 
i målområdet i godt 
humør og fin stil
Elevene så ut til å 
storkose seg med 
denne annerledesda-
gen – og lærerne har 
grunn til å være stolte 
av elevene sine som 
gjennomførte dagen i 
fin stil! 

OPPTUR 2011
Ringerikes 
Turistforening skal 
arrangere OPPTUR 
også i 2011. Denne 

gangen ønsker vi å invitere enda flere av ungdomsskolene 
og satser på å få inn midler til dekning av busstransporten 
gjennom sponsing fra lokale bedrifter og tilskudd fra andre 
aktuelle instanser.
Selve løypa vil i år som i fjor starte ved Borger i Haug, men 
vil bli noe lengre slik at vi oppfyller ønsket om at ungdom-
mene skal gjennomføre en løype på ca. 1 mil denne dagen. 
Samarbeidet med idrettslinja ved Ringerike videregående 
skole fortsetter. Vi regner med at aktivitetene i målområdet 
i Åsa blir minst like attraktive for 8.klassingene i år som de 
var i fjor.
Flere fra Seniorgruppa i RT var med og hjalp til på OPPTUR 
i fjor og gjorde en god innsats i selve gjennomføringen av 
arrangementet. Vi håper at seniorene blir med også i år og 
skaper en flott friluftsdag for distriktets 8. klassinger – det 
fortjener de!

vi gleder oSS til neSte opptur i 2011! 

opptur

Turtrasé for ”Opptur 2011”Fra starten ved Borger i Haugsbygd
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tekSt og foto: vibeke tjøM

I Ringerikes Blad mandag 6.september kunne vi lese at Kom 
deg ut dagen på Petersøya ble en stor suksess for både små og 
store i strålende vær.

I samarbeid med Speideren, Knivlaget, Ringerike 
Trekkhundklubb og Ringerike Jeger-og Fiskerforening arran-
gerte vi en innholdsrik dag med ulike aktiviteter som spik-
king, natursti, fisking, klatring på bruskasser, kanopadling, 
grilling, slakk line og pannekakesteiking m.m.

Både små og store koste seg og mest stolt av alle var kanskje 
jenta som klarte å lure en fin ørret på kroken da hun prøvde 
fiskestanga i elva. Ringerikes Turistforening takker sam-
arbeidspartnerne for et vellykket arrangement og ønsker 
deltagerne velkommen tilbake til ytterligere Kom deg ut 
dager. Ringerikes Turistforening arrangerer årlig Kom deg ut 
dag både på høsten og vinteren.

Kom deg ut-gjengen:  Dagny Sjursdotter, Anton Brekka, Elfrid Akre 
Bækø, Vibeke Tjøm og Inger Lien. Arne Brenna var ikke tilstede da bildet 
ble tatt.

Lea Marie Storbø (4). Gjett om denne jenta var stolt etter å ha lurt ør-
reten i Storelva.

Mange barn og voksne 
koste seg på naturstien

Bamsetreff på Kom 
deg ut-dagen

koM deg ut dagen 5. SepteMber
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av: per h. Stubbraaten 

Ringerikes Turistforening og Hadeland Turlag har satt av 
7.- 8. mai til felles kulturvandring på gamle ferdselsveier. 
Invitasjon er også sendt til Ringerike Historielag.
Tidlig i mai er det gjerne få stier som er snøbare, mens 
veiene som oftest er tørre. Dette har vi tatt konsekvensen av, 
og har lagt vandringen til flotte utsiktsområder på Ringerike 
og Hadeland. Kirkebygg, veier og gravplasser viser at det var 
nettopp her vi hadde den første bosettingen. Selv om mange 
sikkert kjenner sin historie før og etter Olav den hellige, tar 

de neppe skade av 
en oppfrisking.
Lørdag er viet 
til vandring på 
Ringerike. Vi 
starter med et 
besøk i Bønsnes 
kirke og følger 
traseen som er 
merket som pile-
grimsled, fram til 
Hole kirke. Rast 
og kulturpause 

blir det på 
Frøshaugåsen.
Søndag 
starter vi ved 
Søsterkirkene 
på 
Granavollen. 
Vandringen 
langs ”pile-
grimsleden”/
Den bergenske 

hovedveien er kanskje enda rikere på kulturskatter enn på 
Ringerike, og utsikten minst like imponerende. Vandringen 
går fram til gamle Tingelstad kirke og Folkemuseet.

Vi stiller med kunnskapsrike guider begge dager, og turene 
på 4-5 km skulle være overkommelige for alle. Det blir sørget 
for skyss tilbake til utgangspunket, hvis du ikke har lyst til å 
gå samme veien tilbake. Se for øvrig turprogrammet.

Start fotsesongen med «pilegrimsvandring»

av: per h. Stubbraaten 

I 2008 ble Ringerikes Turistforening med på et samarbeids-
prosjekt med Nakkerud/Tyristrand historielag og Tyristrand 
Landsbyforening. Formålet var å sette opp kulturtavler og 
informasjonskasser på strategiske plasser samt å merke nye 
stier eller friske opp gamle spor.
Prosjektet hadde en stram tidsramme, og skulle fullføres i 
løpet av 2010 – ellers ville midlene bli inndratt. Med glede 
kan vi nå gratulere hverandre: Vi er snart i mål med et vel-
lykket resultat. Prosjektansvarlig har vært Kaare Fleten. 
Nye stier er merket med grønne, impregnerte stokker, og 
tydelige skilt er satt opp: 

• Rundt Sætertjernet, der Hovinkoia ligger, er det 
 merket natursti.
• Fra Hovinkoia og sørover på vestsida av Væleren fram til  
 Svenskerud, er ny sti merket.
•  På østsiden av Væleren er det merket fra blåmerket sti  
 ved Gytingsvollen til Vabrua. 
• Fra Svenskerud er det forbindelse til Åsterudtjernet, og  
 herfra går Roschers ridesti fram til Kolbjørnrud.

Store infotavler med karter og historiske opplysninger er 
satt opp ved Væleren og ved Klokkergården. Mindre tavler 
står inne på gruveområdet til Nikkelverket. Dessuten er det 
satt opp postkasser som inneholder permer med historiske 

opplysninger ved Hovinkoia, Væleren, Kolbjørnrud , Ertelia 
og Svenskerud. 
For Ringerikes Turistforening er Holleia, hvor vi har to koier, 
et viktig turområde, og dette prosjektet har bidratt med 
rikere og lettere tilgjengelig informasjon. 
Holleias spennende forhistorie med gruvedrift og gammel 
bosetting er nå kommet oss nærmere. Jeg håper at veldig 
mange vil vandre på blå og grønne stier, eller bruke sykkelen 
til nye naturopplevelser. Kanskje vi møtes ved et stidele til 
sommeren?

kulturprosjektet på holleia  snart i havn

Bønsnes kirke

Søsterkirkene

Foto: Kaare Fleten

SkauleiSpoSten – ringerikeS turiStforeningSide 20



hunder ønskes velkommen 
på koiene våre
tekSt og foto: vibeke tjøM

Ringerikes Turistforening ønsker at turfolk kan ta med 
hunden sin på tur og i tillegg kunne benytte koiene våre. 
Hundebur er derfor kjøpt inn til de fleste koiene. P.g.a. 
plassmangel på koiene og hensyn til allergikere har vi 
valgt å installere hundebur i vedskjulet på Grønknutkoia, 
Buvasskoia, Vassfarkoia og Hovinkoia. Hundebur vil også et-
terhvert bli installert på Vikerkoia, på Tjuenborgkoia har det 
allerede i mange år vært mulig å ta med hund for overnatting 

i Juliussenbua. Vi håper 
hundeeierne benytter 
dette tilbudet og tar med 
hunden på koiebesøk, og 
at hensynet til allergikere 
fortsatt respekteres ved at 
hunder ikke tas med inn 
på koia. 

Balder koser seg ved Setertjern 
på Hovinsetra

fiskeutstyr på koiene
tekSt: vibeke tjøM
foto: kjetil Sudgarden

I forbindelse med prosjekt Fiskelykke initiert av Statskog 
SF har Ringerikes Turistforening fått fiskeutstyr til utlån på 
noen av koiene våre. Statskog ser utdeling av fiskestenger 
som et flott tiltak for å øke rekrutteringen av barn og unge 
til fritidsfiske. Derfor vil du som besøkende på Buvasskoia, 
Hovinkoia, Storekrak, Vassfarkoia og Vikerkoia finne fiske-
utstyr som er til utlån i tillegg til informasjon om fiske. På 
hjemmesiden vår finner du ytterligere  informasjon om fis-
kemuligheter og kortutsalg under hver enkelt koie. Vi håper 
det frister å prøve fiskelykken og at utstyret blir tatt godt 
vare på slik at mange kan benytte seg av dette flotte tilbudet. 

NB! Ta med 
sluker, mark 
til eget bruk 
og skitt fiske!

Koiesjef Arne 
Holth fikk napp 
på første forsøk 
ved Vassfarkoia

av: vibeke tjøM

Som et resultat av kontakt med Buskerud Fylkeskommune 
(BFK) i forbindelse med planlegging av OPPTUR fikk 
Ringerikes Turistforening muligheten til å inngå en ettårig 
partnerskapsavtale med  Fylkeskommunen våren 2010. 
Strategi og handlingsplan for arbeidet er utarbeidet og 
Ringerikes Turistforening har mottatt kr. 60.000,– i tilskudd 
til gjennomføringstiltak i tråd med handlingsplanen.

Formålet med avtalen er at den skal bidra til å fremme 
folkehelsen for befolkningen i Buskerud gjennom fysisk 
aktivitet knyttet til friluftsliv. Helt konkret skal Ringerikes 
Turistforening legge til rette for tur-og aktivitetstilbud 
hele året, forberede etablering av DNTung gruppe og bidra 
aktivt for å få med fremmedkulturelle i ordinært turtilbud. 
Samarbeidet vil i hovedsak knytte seg til målgruppene barn 
og unge, fremmedkulturelle og grupper med særlig behov for 

fysisk aktivitet og sosialt samvær.

Ringerikes Turistforening er allerede godt i gang med å opp-
fylle noen av målene for avtalen. Som en del av satsningen 
for barn og unge skal vi også i 2011 arrangere OPPTUR for 
8. klassingene i distriktet, DNTung Ringerike er etablert og 
aktiviteter for ungdommer og turer for fremmedkulturelle er 
en del av turprogrammet for neste år.

Som daglig leder synes jeg det er både utfordrende og spen-
nende å inngå en slik avtale som gir oss muligheter til å utvi-
kle tilbudet vårt, bidra til bedring av folkehelsen og kanskje 
også få noen nye medlemmer. Avtalen innebærer behov for 
enda mer innsats fra engasjerte medlemmer for uten den 
hjelpen vil vi ikke klare å gjennomføre målene for avtalen.  
Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke hver og en av 
dere som bidrar til at vi sammen klarer også dette.

partnerskapsavtale med buskerud fylkeskommune

kaffekoken,  
grønknuten
Torill Kjos ble besøkende nr. 3000 
på kaffekoken, Grønknuten 19. 
september 2010. Til h.  gratu-
leres hun av primus motor, Jan 
Fredriksen.  Foto: Brit Olaug Monserud
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tekSt: arnhild ballangrud

I det minste stemmer ovenstående utsagn for en fjerdedel av 
tirsdagene i 2011. Seniorgruppas formiddagsturer starter opp 
med tre skiturer; resten er fotturer. Turprogrammet består av 
en blanding av forskjellig typer turer, så formodentlig finnes 
det noe for enhver smak!

Turene er ment å være et tilbud til dem som foretrekker 
at man ikke går så fort og så langt, slik at ingen behøver å 
være redd å delta. Siden turene går på formiddagstid, vil det 
naturlig nok hovedsakelig være pensjonister som har anled-
ning til å bli med, men det betyr ikke at det finnes noen som 
helst aldersbegrensning - hverken opp eller ned! Alle som 
har tid og lyst til å være med ønskes varmt velkommen til et 
hyggelig sosialt samvær.

Turene har vist seg å være populære med 15 - 20 deltakere 
i gjennomsnitt, og det er ikke vanskelig å finne noen å gå 
sammen med og å prate med på kafferastene. 

Det har sågar kommet forespørsler om ikke enkelte av 
seniorgruppas turer kan gå på kveldstid, slik at flere kan få 
anledning til å delta. Til det er å bemerke at RT allerede ar-
rangerer kveldsturer - det er bare å studere programmet for 
onsdagskveldene, så finner man ganske sikkert noe interes-
sant å bli med på.

Blant tirsdagsturene har tematurene vist seg å være spesielt 
populære, og i 2011 kan Kaare Fletens tredje tur ved nikkel-
verket på Nakkerud varmt anbefales.

Turleder Kaare Fleten (til h.) og lokalkjent Bjørn Engen forteller om nik-
kelverket på Nakkerudturen i mai 2010. Foto: Arnhild Ballangrud

Andre turer i 2011 med historisk tilsnitt er ”byvandringen” 
på Hen i mai og turene på Krokskogen, èn på ski og èn til 
fots.

Turleder Finn Abildgaard (nr. 2 f.v.) og ”ekspertkommentator”/tidl. setter 
Erik Halkinrud (sittende ved hushjørnet) forteller om illegale aviser 
under 2. verdenskrig utenfor ”setteriet” på Krokskogen. Foto: Brit Olaug 
Monserud.

Styret i seniorgruppa gleder seg til å møte gamle og nye tur-
venner i 2011 og ønsker alle RT-medlemmer GOD TUR!

Glade turdeltakere tar en hvil underveis på turen ved Skuterudgruvene 
på Modum i juni 2010. Turledere var Liv Skretteberg og Inger Hvitmyhr 
(nr. 1 og 2 f.v. foran). Foto: Ola H. Hoel

tirSdag er turdag!
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av: per h. Stubbraaten

Kjetil rundet de 70 den 7. oktober- i like god form som før. 

Gjennom årene har han hatt mange ulike oppgaver i RT:

- styremedlem
- turleder
- arkitekt og komiteleder for bygging av Vassfarkoia
- koieansvarlig
- løypeansvarlig
- komiteleder for bygging av sikringsbu på Storekrak

Kjetil er et typisk handlingsmenneske, og det han har satt 
seg fore, blir utført – alltid med et smil om munnen. Han 
er veldig sosial og trives som turleder: Alltid godt forberedt 
og med en sjelden evne til å skape god atmosfære blant 

deltakerne. Kjetil har et øye for alle!
Kjetil er veldig kultur- og naturinteressert. Han snuser opp 
spennende hendinger i fortida eller spesielle naturfeno-
mener. Og som et krydder over det hele drysser han poesi, 
enten egenprodusert eller av kjente eller mindre kjente 
lyrikere. 

Diktet han skrev i hytteboka vår på Fjellstølen denne som-
meren, kan illustrere denne livsinnstillingen:

Prosjektet denne gongen var veggen imot sør.
Her må vi skifte kledning som seg hør og bør.
Litt lenger utpå kvelden vi legger lett i veg
for å finne gryta der gygra laugar seg
Gryta den var kolsvart og avsindig djup.

Så tok vi mat og kaffe på kanten av et stup.
Vi gjorde ferdig veggen, det skjedde i en fart.
Vi skulle sjekke myran og telle moltekart.
Som du sikkert skjønar, her kan du få med alt.

Arbeid det er pepper, fritid det er salt!

I RT er vi kjempeglade for hva du har utrettet, og noen ned-
trapping har du ikke signalisert.
En stor takk.

Kjetil Sudgarden ved Jøgerlaugitn (gygrebadet), Stavadalen i Sør-Aurdal. 
Foto: Marit Stubbraaten.

kjetil  Sudgarden – 70 År

drømmen om kilimanjaro
av: per h. Stubbraaten

Hanni Leiros var den 
første som meldte 
seg på da Ringerikes 
Turistforening inviter-
te til Kilimanjaro-tur 
i 2008, og skuffelsen 
var stor da vi måtte 
kansellere turen pga få 
påmeldte.
I dypeste hemmelig-
het  meldte hun seg på 

Ringerikes Blads Kilimanjaro-tur i mars 2010,  og i vinter-
ferien innløp følgende sms-melding til flere turvenner: Jeg 
befinner meg nå på 5895 moh, gjett hvor? 
I Ringerikes Blad den 18. mars kunne vi lese om den 
fantastiske ekspedisjonen, og i denne reportasjen var det 
- ikke overraskende for oss som kjenner henne - nettopp 
Hanni som var blitt hovedpersonen: ” Hanni var ikke blant 

de yngste, men definitivt den sprekeste.”…”Hun fungerte 
som propell. Alltid med når noe skjedde, interessert i alt, 
som regel foran i køen, iherdig fotograf og en munter sjel. 
Særdeles trivelig følge.” 
Hanni forteller med begeistring at hun ikke hadde noen 
problemer underveis. Hun unngikk magesyke, høydesyke og 
andre plager. Resepten var gode forberedelser: Etter mange 
lange skiturer var formen god. Hun spiste relativt lite under 
oppstigningen, men var særdeles nøye med inntak av varm 
drikke. Da hun nådde toppen av Kilimanjaro sammen med 
den første gruppa, var inntrykket formidabelt. Å skue havet 
fra 5895 moh var en stor opplevelse.
Siste delen av Afrika-reisen var litt annerledes. Gruppa 
besøkte naturreservatet Ngorongoro, og Hanni fikk også med 
seg et besøk på øya Zanzibar.

Takk Hanni, for at du opptrer som en god 
ambassadør for RT!
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tekSt og foto: per h. Stubbraaten

Kunne det ikke vært spennende å besøke sagaøya Island med 
aktive vulkaner, varme kilder, sprutende geysirer og buldren-
de fossefall? Naturen byr på usedvanlig stor variasjon, og for 
oss nordmenn er fjellenes fargeskiftninger imponerende. 
Utbruddet på Eyjafjallajøkullen med etterfølgende askepro-
blemer våren 2010 har vel ikke skremt oss? Forhåpentligvis 
har det heller pirret nysgjerrigheten.
Undertegnede reiste rundt på Island i 14 dager sist sommer. 
I høst har jeg snakket med andre i RT som både har vært på 
Island eller har hatt det på ønskelista. Alle kunne tenke seg 
en felles uketur i regi av RT.
Den mest kjente fotturist-ruta går fra Landmannalaugar til 
Torsmørk som ligger ved Eyjafjallajøkullen. For å komme til 
Landmannalaugar kan vi ta bussen rett fra Keflavik, og herfra 
er vandrerruta sørover til Torsmørk 55 km. Om vi ønsker,  
kan vi forlenge turen til Skogar. Med 4 overnattinger fram til 
Torsmørk blir dagsturene på 12-15 km (4-7 timer), noe som 
skulle være overkommelig for de aller fleste. Standarden på 
de islandske turistkoiene er relativt enkel. Turen rommer 
alle de spektakulære naturopplevelsene som Island kan gi, og 
”målområdet” Torsmørk regnes som en av

Islands naturperler.
Tilbaketuren til Reykjavik går om de kjente turiststedene 
Gullfoss-Geysir-Tingvellir. Vi tar sikte på to overnattinger i 
Reykjavik før vi returnerer til Gardermoen.
Slutten av juli skulle klimatisk være en gunstig tid, så som-
meren 2012 vet du hva du skal bruke feriepengene til. Når 
en tenker på de økonomiske problemene Island har vært 
gjennom, har det vist seg svært prisgunstig for nordmenn 
å besøke øya!  Et mer detaljert opplegg vil komme på RTs 
hjemmeside.

bli Med til iSland i 2012

Gullfossen

SkauleiSpoSten – ringerikeS turiStforeningSide 24



1 
      

2 
 

3    4    5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 21 
 

       22  23      24     

25 
 

 26   27  28   29  30    31  32   

33 
 

   34    35   36   37 38    39  

40 
 

   41     42  43 44 45   46    47 

48 
 

 RINGERIKES 49   50  51  TURISTFORENING 52  

53 
 

54   55   

56 
 

      

57 
 

58 59  60 61  

62 
 

      

63 
 

    64  

65 
 

 66  67   

68 
 

  69    

70 
 

 71 72 73   

74 
 

75   76   

77 
 

    ↓  

78 
 

  79 80  81 

81 
 

  82    

83 
 

84 85     

86 
 

   87   

88 
 

89   90   

91 
 

   92  93 

94 
 

  95 96   

97 
 

 98  99 100  

Vannrett 
        1 Ide 

11 Turmål 
21 Flaten 
22 Form på hale til skogsfugl 
24 Levere mot penger 
25 Bok 
26 Plog 
27 Til å gi bort (flt.) 
29 Tøm 
30 Renholdskompani 
31 Sluttes, (til) slutt 
33 Blei 
34 Gjøre opp varme 
35 Til hest 
36 Varighet 
37 Viktig på årsmøtet 
40 Den beste hagen 
41 Bar 
42 Feste 
45 Bragder 
48 Natrium 
49 Fille 
51 Som 48 V 
52 Innrømme 
53 Stasjon Gjøvikbanen 
55 Soldater 
56 Åker 
57 Susete 
59 Hell 
62 Utsettelse av beslutning 
63 Ring 
64 Akseptere 
65 ”Statsbærende” parti 
66 Vektenhet 
67 Belegg 
68 Universitet i Agder 
69 Mannsnavn 
70 Grøtredskapene 
 
 

 

101    102   

Vannrett forts 
74 Kvinnenavn 
76 ..åring 
77 Vann (Kart Vikerfjell) 
78 Bønn 
79 Som en roper i skogen – 
81 Eventyrfigur (og RT-figurer!) 
82 Samarbeidsgruppe (eng) 
83 Finnes 
85 Finn, rydd! 
86 Med vinger 
87 Organisasjon i Midt-Østen 
88 Ovenfor 
90 Sted, nedlagt stasjon på Ringerike 
91 Minke 
92 Vann 
94 Få hit! 
96 Retning 
97 Røys 
98 Plassen for baken 
101 Visjonær 
102 Solo 
 
Loddrett 
1 Ideen 
2 Gammel tidsperiode 
3 Greie 
4 Muligheten for noe (neg) 
5 Produsent av flaskevann 
6 Rim 
7 Utsatt kyststrekning 
8 50 
9 Drette 
10 Rygg S for trolsk haug  
(Kart Oslo Nordmark) 
11 Som blir igjen 
12 Forsikringsselskap 
13 Turveivisere i sommer- og vinterutgave 
14 Lage hull 
 
 

Loddrett forts 
15 Lengdemål 
16 Bilmerke 
17 Drøyt 
18 Norge (fly) 
19 Ha i seg føde 
20 Ansiktsdel 
23 Blandingen 
28 Viten 
30 Vinterbolig 
32 Artikkel 
35 Styregjenstand 
38 Flatemål 
39 Pynt 
43 Månefase 
44 Ledd (flt) 
46  1 
47 Ordne 
50 Kolleksjonen 
53 681 moh, Holleia 
54 Ujevn 
55 Eie 
58 Sump-plante 
60 Vurderer 
61 Vektenhet 
64 Svake, milde / Botaniker 
71 Betalingsskille 
72 Uvanlige 
73 Som 19 L 
75 Ha det brukbart (!) 
78 I slekt med mennesket (jfr Darwin) 
80 Nyttig i ukjent lende 
81 Kirkehøytid 
82 Ung sei 
84 Som 54 L 
86 Forfatter (n) 
89 Smerter 
93 På grensa Ringerike / Krødsherad 
95 Viser 
99 Drikk 
100 Artikkel 
 
 
Frist 1. mars 2011.  Vinner blir 
kontaktet og får to overnattinger 
fritt på RT-koie i 2011. 
 
 
AJH 2010 
Skauleisposten 2011 

 

 

krYSSord 2011
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Vannrett
  1 Ide
11 Turmål
21 Flaten
22 Form på hale til skogsfugl
24 Levere mot penger
25 Bok
26 Plog
27 Til å gi bort (flt.)
29 Tøm
30 Renholdskompani
31 Sluttes, (til) slutt
33 Blei
34 Gjøre opp varme
35 Til hest
36 Varighet
37 Viktig på årsmøtet
40 Den beste hagen
41 Bar
42 Feste
45 Bragder
48 Natrium
49 Fille
51 Som 48 V
52 Innrømme
53 Stasjon Gjøvikbanen
55 Soldater
56 Åker
57 Susete
59 Hell
62 Utsettelse av beslutning
63 Ring
64 Akseptere
65 ”Statsbærende” parti
66 Vektenhet
67 Belegg
68 Universitet i Agder
69 Mannsnavn
70 Grøtredskapene
74 Kvinnenavn
76 ..åring
77 Vann (Kart Vikerfjell)
78 Bønn
79 Som en roper i skogen –
81 Eventyrfigur (og RT-figurer!)
82 Samarbeidsgruppe (eng)
83 Finnes
85 Finn, rydd!
86 Med vinger
87 Organisasjon i Midt-Østen
88 Ovenfor
90 Sted, nedlagt stasjon på Ringerike
91 Minke
92 Vann
94 Få hit!
96 Retning
97 Røys
98 Plassen for baken
101 Visjonær
102 Solo

Loddrett
1 Ideen
2 Gammel tidsperiode
3 Greie
4 Muligheten for noe (neg)
5 Produsent av flaskevann
6 Rim
7 Utsatt kyststrekning
8 50
9 Drette
10 Rygg S for trolsk haug 
(Kart Oslo Nordmark)
11 Som blir igjen
12 Forsikringsselskap
13 Turveivisere i sommer- og vinterutgave
14 Lage hull
15 Lengdemål
16 Bilmerke
17 Drøyt
18 Norge (fly)
19 Ha i seg føde
20 Ansiktsdel
23 Blandingen
28 Viten
30 Vinterbolig
32 Artikkel
35 Styregjenstand
38 Flatemål
39 Pynt
43 Månefase
44 Ledd (flt)
46 1
47 Ordne
50 Kolleksjonen
53 681 moh, Holleia
54 Ujevn
55 Eie
58 Sump-plante
60 Vurderer
61 Vektenhet
64 Svake, milde / Botaniker
71 Betalingsskille
72 Uvanlige
73 Som 19 L
75 Ha det brukbart (!)
78 I slekt med mennesket (jfr Darwin)
80 Nyttig i ukjent lende
81 Kirkehøytid
82 Ung sei
84 Som 54 L
86 Forfatter (n)
89 Smerter
93 På grensa Ringerike / Krødsherad
95 Viser
99 Drikk
100 Artikkel

Frist 1. mai 2011. Vinner blir kontaktet og 
får to overnattinger fritt på 
RT-koie i 2011.
AJH 2010



rast på holleia

Seniorgruppa på tur

vintertur på krokskogen

“trykkeriet” ved fjellsetra Mens vi venter på bussen

Finn Abildgaard, Trygve Berge og Arnhild Ballangrud.

Alle foto: Brit Olaug Monserud
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Banken for de turglade

Byens eneste
lørdagsåpne bank

Hønefoss Sparebank

www.honefossbank.no

– din trygghet

Besøksadresse:

Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 HØNEFOSS

Tlf.    32 17 97 99
Faks 32 17 97 91

Hønefoss Sparebank filial
Nordre Torv 4
3510 HØNEFOSS

Tlf. 32 17 97 40
Faks 32 17 97 45

Postadresse
Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 HØNEFOSS

E-post: post@honefossbank.no



Dikt og poesi ble muntert fremført 
på høstmøtet til RT av skaukar og 
friluftsmann Ragnar Otto Eriksen. 
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Tradisjon tro, på høstmøtet er det alltid utdeling av Superskauleis-glasset med RT-logo. Foto: Ole-Martin Høgfoss.

høStMøtet

Initiativtaker til kaffekoken 
Jan Fredriksen. Foto: RB.
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Så rusler jeg innover åsen og heia,
lauvet tar til å bli gult.
Målet er Grønknuten innpå Holleia
-- en kaffekok, har jeg fått spurt.

Og veien går opp ifra Soknedar’n
fra Bårnås, det bærer i mot!
Våt over ryggen blei jammen den kar’n
som flyg på så lett en fot.

Så lett en fot, du?  Nei, pusten den går
der jeg farer opp bakken så kvasst.
Til Modalsetra jeg endelig når
og får meg en velfortjent rast.

Der under meg ser jeg Soknedalen
så fint fra min plass her i hellet.
Og rett imot  -  reine kongesalen
med kvite tak  -  Vikerfjellet.

Tross sol så er nok september kald.
Får se til å få aksle sekken.
Til kaffen på Grønknuten er det jeg skal,
men først en slurk vann i bekken!

Langs Bergsvatna går det i krik og i krok
med myrhalser og bekkedrag.
En beinveg  --  og SÅ er det kaffekok
og kake!  Å du, for en dag!

Men ingen GÅR vel fra bygda mer nå,
de kjører vel skogsveien inn.
Min oppfordring lyder:  Ta stien  -  den blå
og fang skogens ro i ditt sinn.

Men før jeg nå slutter.  En takk til deg, Jan!
Et kvart hundreår  -  du verden!
Og passert 3000 besøkende har’n  --
Ha lykke til vid’re på ferden!

Takk for en flott dag på Grønknuten 
søndag 19.09.10.
Hilsen Axel Holt

September på holleia



Utgiver: Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss

naturopplevelser for livet

blid og kvikk, 
god replikk
ved axel holt axel@holt.no

Arnhild Solberg overrasket meg  da 
hun sa at medlemskapet i Turist-
foreningen ikke gikk lenger tilbake enn 
til 1990. ”Nei, før det hadde jeg for 
dårlig tid.  Det var forresten søstra mi 
som meldte meg inn.  Hun og mannen 
er ivrige friluftsfolk ennå.  De går nå 
helst turer på egen hånd, de da.  Ja, det 
gjør jeg ofte sjøl og det.  Jeg er ikke så 
veldig avhengig av turfølge.  Faller det 
seg slik at jeg har lyst til å dra ut og det 
ikke er noen som vil slå følge, blir det 
til at jeg tar en tur aleine.  Ikke alle har 
tid samtidig.  Men turer sammen med 
andre er veldig bra, det og.  I mange år 
har vi vært noen venninner som har 
hatt faste turer sammen.  Jo, det sosiale 
i fellesturene er viktig”.

kjærlighet i Soknedalen
Det var kjærligheten som fikk Arnhild 
til å flytte fra Sysle til Sokna, tvers over 
Holleia.  Erland er soknedøl, og da 
blei det slik.  Selv om han ikke lenger 
er fullt så interessert i å praktisere 
friluftslivet som han engang var, setter 
han pris på ei blid kone som kommer 
hjem etter en god tur.  Det er liksom 
bonusen, det. ”Men som mor mi sier 
(86 år), - husk på at du har en mann!”

næroMrÅdene viktig
Utadvent som Arnhild er, var det å bli 
kjent på et nytt sted ganske lett.  Etter 
at hun ble med i Turistforeningen 
har det blitt mange turer og mange 
kontakter er knyttet.  Aller helst liker 
hun nærområdene, og gjerne ”i ville 
skauen”.  En vellykket tur kan like 
gjerne være innover mot Vælsvatna 
som på Hardangervidda.  Eller som en 
gang nå i våres (2010) da hun overnat-
tet ute ikke langt hjemmefra og nøt 
stillheten, bare avbrudt av elvesus og 
fugleliv. ”Å nei, jeg frøys ikke!  Har fått 
meg en sovepose som er både god og 
varm, men SÅ tung!  Nytter ikke å dra 
på langtur med no’ sånt.  Men hvorfor 
ska’n dra langt, når det er så fint like i 
nærheten av der’n bor?”  

hallingblod
Men med hytte i Nes i Hallingdal har 
det blitt utrolig mange og fine turer der 
også.  Arnhild blir fjern i blikket når 
hun kommer inn på områdene rundt 
hytta på Nystølen i Rukkedalen vest for 
Nesbyen. ”Faren min var rukkedøling, 
og med hytte der har jeg gått mye i 
området mellom Tunhovd og Haglebu.  
Jo, jeg har da vært på Hallingnatten.  
Men sørover mot Reinsjøen, der er 
det flott, der!  Fra Reinsjøfjellet ser du 
vestover mot Jøkulen og Skarvet og 
videre nordover mot Ål og Hemsedal.  
Dette er noe av det fineste fjellområdet 
jeg veit om.”  

Snart penSjoniSt?
Arnhild drar litt på det når jeg spør om 
hun ser fram til å  bli pensjonist.  Hun 
håper det blir litt bedre tid til å gjøre 
mer av det hun selv vil, for fritidspro-
blemer er et fremmedord!  Hun er 
fortsatt fullt opptatt som bibliotekar på 
Sokna.  Dessverre har Ringerike kom-
mune skåret ned på stillingen hennes 
der, så hun er også litt på biblioteket 
på Hønefoss.  ”Jeg er redd for at når jeg 
slutter, blir det slutt med bibliotekar-
beid på Sokna, og det vil gå ut over 
skolen og elevene.  Dette arbeidet liker 
jeg godt og jeg har jo holdt på i 29 år.  

Men som pensjonist får jeg jo bedre tid 
til andre ting jeg driver med, slik som 
onsdagsklubben (”søndagsskole” på 
onsdager), at jeg er aktiv i Ringerikes 
Turistforening, og at jeg er med på 
Soknatunet der jeg driver med å arran-
gere hyggestunder med for eksempel 
utlodninger og underholdning.  Og så 
har vi (Erland og hun) jo vedlikeholdet 
av Tuftin, hjemplassen til Erland.”

ville veier
Å gå egne veier og ikke alltid følge 
hovedstrømmen er et typisk trekk ved 
Arnhild. Vi kommer tilbake til gleden 
ved å nytte nærområdene til tur og 
rekreasjon, og til evnen å finne fram 
på egen hånd.  ”Gps? Nei, det er litt 
skummelt. Jeg holder meg til kart og 
kompass, men jeg har da gått meg 
bort noen ganger. Husker spesielt en 
gang oppe i Sandvasstraktene. Erland 
hadde kjørt meg opp til Skardsetra der 
jeg skulle pelle molte. Jeg gikk der og 
pelte, men plutselig kom skodda og jeg 
ante ikke hvor jeg var. Jeg tok mobilen 
og ringte til n’Maribo og heldigvis så 
var det dekning. ”Alle bekker renner 
nedover mot Sandvannet”, sa han, og 
dermed berga jeg meg den gangen 
også. Nei, jeg blir lett stressa når 
skodda kommer, da er det lett å tape 
hodet, Skodda er skummel!”

diabeteS
Så langt kan alt se glatt og lyst ut, men 
Arnhild har også sitt å stri med, som 
hun ber meg ta med. Hun har suk-
kersyke og er avhengig av insulin.  ”Så 
lenge jeg husker blodsukkeret fungerer 
jeg fint.  Det er viktig å spise jevnlig og 
ikke gå tom. Sukkersyken har jeg hatt 
siden jeg var 18. Den har aldri hindret 
meg fra å leve et normalt liv.” Alle vi 
som kjenner Arnhild, ønsker henne 
fortsatt med i turfellesskapet og håper 
at hun, enten hun blir pensjonist nå 
snart eller venter noen år, får gleden 
av å se at biblioteket på Sokna lever 
videre uten henne. Biblioteket er en 
viktig kulturbærer, særlig for barn og 
ungdom.  


