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Leder
Kjære turvenner, dugnadshjelpere og turledere!

Vi har lagt bak oss et år med feiring av DNT Gjøvik og Omegns 25 år og 
Turistforeningens 150 år. 2018 var et år med ny rekord for dere som var med 
oss på turer og arrangementer; det var også ny rekord med antall medlemmer 
og med alle frivillige som hjalp til. Vi er en stor DNT-familie som inspirerer, leg-
ger til rette, deltar på turene og aktivitetene og bidrar til det gode sosiale fel-
les-skapet sammen med deg. La oss fortsette med det!

Hvorfor blir vi friskere og gladere av å være ute i naturen? Naturen på-
virker helsen vår både mentalt og fysisk. Nærhet til grønne omgivelser endrer 
hjernen vår og senker stressnivået vårt kun etter tre minutter i det grønne. For 
barn og unge er naturen den perfekte arena for læring, mestring, naturopplevel-
se og fysisk aktivitet. Friluftsskolene sommeren 2018 på DNT Osbakken og Lek 
deg sprek-aktivitetene er gode eksempler på hvordan lek, fellesskap og mest-
ringsopplevelser oppleves veldig sterkt.

Ifølge DNTs medlems- og befolkningsundersøkelse (2017) oppfattes det 
enkle friluftslivet som jordnært, troverdig og sympatisk. Noe av det viktigste 
DNT gjør, er å legge til rette for tur- og hytteopplevelser der det enkle frilufts-
livet blir prioritert og friluftslivets natur- og kulturgrunnlag blir sikret, sier tilbake-
meldingene.

Turprogrammet for 2019 bærer preg av dette og har et mangfold av tu-
rer og aktiviteter. Størst er aktiviteten på nærmiljøturer og aktiviteter for barn 
og unge. Du kan få mulighet til å oppdage nye steder i vårt eget nærområde, 
bli med på padletur og ridetur, delta på friluftsskolen eller ta en tur med Barnas 
Turlag. Den ukentlige klatrekvelden fortsetter. I år forsøker vi oss med nesten 
faste onsdagsturer fra skytebanen på Raufoss til DNT Osbakken og er med-
arrangør av friluftsaktiviteter for utviklingshemmede én gang i måneden. 
Vandreturene over flere dager er alltid populære; du finner dem i årets turkalen-
der. Fjellsportturer sommer og vinter byr vi på for deg som liker litt tøffere utfor-
dringer!

Har du tid til overs og har lyst til å bidra og være en del av et sosialt 
DNT-fellesskap? Vi trenger deg til forskjellige dugnadsoppgaver. Si gjerne fra! 
Kontaktpersoner finner du lenger ut i heftet.

Litt ekstra reklame fortjener DNT Ung. De har spennende aktiviteter og 
turledere som er fantastiske til å skape god stemning. Mon tro om jeg selv er 19 
...?

«Et rikt liv med enkle midler» er oppsummering av vegvalget framover 
som Turistforeningens landsmøte 2018 besluttet. Det oppsummerer godt 
hvilken retning DNT Gjøvik og Omegn har for aktiviteten i turprogrammet.

Velkommen på tur – bli gjerne med! Godt turår!
Lise Lundby, styreleder

Om DNT Gjøvik og Omegn
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Kontaktinformasjon
Styret 2018–2019

Styret består av Ingrid Andersson, Robert 
Steigedal, Jan-Erik Nordrum, Lise Lundby, 
Vedis Hauger og Arne Wiken

Foto: Fredrik Langballe

Styreleder: Lise Lundby, tlf. 466 16 
148; e-post: liselundby09@gmail.com
Daglig leder: Ann-Kristin Johansen 
er vikar til Elin Enger er tilbake etter 
permisjon
Besøksadresse: Turistkontoret på 
Jernbanetorvet 3, togstasjonsbygnin-
gen på Gjøvik. Her kan du melde deg 
inn og skaffe deg DNTs standardnøk-
kel til hyttene.
Postadresse: Postboks 421, 2803 
GJØVIK
Organisasjonsnummer: 984 774 
745
Bankkonto: 1604.15.57013
Hjemmeside: gjovik.dnt.no
e-post: gjovik@dnt.no
Tlf.: 959 72 850 (daglig leder)

Du finner oss på Facebook 
som «DNT Gjøvik og Omegn», 

«Barnas Turlag DNT Gjøvik og Om-
egn», «DNT Ung Gjøvik og Omegn», 
«Trilleturer med DNT Gjøvik og 
Omegn» og «Friluftsliv tilrettelagt 
for utviklingshemmede i Gjøvik og 
omegn». Her legger vi ut informa-
sjon om arrangementene våre og har 
gjerne dialog med deg.

Redaksjon for På tur 2019
Pål Brekke, Kjell Gulbrandsen, Kari 
Løken Kalsnes, Anne Myhre og Arne 
Wiken

Om DNT Gjøvik og Omegn
DNT Gjøvik og Omegn ble stiftet 
i 1993 og er en av 57 medlems-
foreninger i Den Norske Turistfore-
ning (DNT). Vi dekker kommunene 
N. Land, S. Land, Ø. Toten, V. Toten
og Gjøvik.

Som deltaker på fellesturer 
arrangert av DNT Gjøvik og Omegn 
kan man bli fotografert enten av 
turlederen eller andre deltakere. Bil-
dene kan bli brukt i DNTs egne pub-
likasjoner, på facebooksida vår og på 
nettsida. Ønsker du å reservere deg 
mot å være med på bildene, er det 
viktig at du sier fra til turlederen når 
turen starter.

Kom deg ut, meld deg inn!
Det er ikke nødvendig å være med-
lem for å bli med på DNT-tur, men vi 
håper sjølsagt at du melder deg inn 
likevel for å nyte godt av medlemsfor-
delene og støtte arbeidet for å få folk 
ut på tur! Og ta gjerne med en venn!

Som medlem får du medlems-
pris på DNTs over 500 hytter, rabatt 
på turutstyr, medlemsbladet Fjell og 
Vidde, tilbud om turer og kurs over 
hele landet og mye mer. Barn og ung-
dom har ekstra gode rabattordninger 
på overnatting. Du kan også delta 
på turer og ulike aktiviteter over hele 
Norge. Se det nasjonale programmet 
på dnt.no/aktiviteter. Medlemsfordeler 
og priser ser du på https://www.dnt.
no/medlem/fordeler.
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Forandring eller avlysning – og 
turutstyr
Turene i dette programmet ble plan-
lagt høsten 2018. Vær derfor opp-
merksom på at turer kan bli forandret 
eller avlyst. Dette kan skyldes værfor-
hold, personlige forhold for turle-
derne eller annet som kan inntreffe. 
Kurs og leirer arrangeres med forbe-
hold om nok påmeldte. Følg med på 
hjemmesida vår (gjovik.dnt.no) for å 
bli oppdatert! Har turen en påmel-
dingsdato, skal du ta kontakt med 
turlederen innen fristen. Du vil da få 
informasjon direkte om eventuelle 
forandringer.

Vi legger dessuten vekt på 
samkjøring, og deltakerne spleiser på 
utgifter til drivstoff og bom etter våre 
egne satser. Oppgitte priser gjelder 
for 2018, så vi tar forbehold om end-
ringer. Bare for arrangementer i Bar-
nas Turlag inneholder kalenderen 
informasjon om klær, mat, drikke og 
lignende. For alle utearrangementene 
ellers gjelder regelen om å kle seg 
etter vær og terreng og sørge for å ha 
med tilstrekkelig mat og drikke. Vi har 
fjellsportutstyr til utlån, f.eks. seler, 
isøks og skredsøkere. Kontakt tur-
lederne dersom du har spørsmål.

Hyttene våre
Vi disponerer Gamle Torsætra, 
Vesterås og Vollumsætra, som alle er 
nærmere beskrevet nedenfor. I tillegg 
har vi Fogdehytta, Mæhlumsetra og 
DNT Osbakken. Alle hyttene er ube-
tjente. Finn mer informasjon på hjem-
mesida (gjovik.dnt.no/hytter).

Stiene våre
Mange stier i området vårt er nå 
merket. I år vil vi spesielt omtale 
Totenåsstien med hytter.

Totenåsstien
Stien går fra Lygnasæter ved rv. 4 
i vest til Evjua ved Mjøsa i øst og 
har middels vanskegrad. Den er 
ca. 52 km. lang, og går i sin helhet i 
skogsområder i kupert terreng, med 
mange høydemeter i alt. Høyeste 
punkt er Tjuvåskampen med 812 
moh. Landskapet er blanding av 
tørt terreng og våte myrer, og det 
er mange bekker og elver som 
må krysses. Stien er godt merket 
med skilt som viser vegen. Det er 
enklest å gå vestfra med start på 
Lygnasæter og ende opp ved Ev-
jua. Fra Tjuvåskampen kan du se de 
rike bygdene på Toten, og du kan se 
fjellområder fra Gaustatoppen via 
Jotunheimen til Rondane. Fra Her-
venknappen ser du Toten og Hede-
marken og fjellområdene fra Rondane 
i nord til Trysilfjellet og skogene i øst 
inn i Sverige. Langs stien har vi tre 
ubetjente hytter av god kvalitet for 
overnatting:

Vollumsætra har fem senge-
plasser pluss noen madrasser, pro-
pan til matlaging, kjøkken- og kokeut-
styr, vedovn til oppvarming og brønn 
med godt vann.

Vesterås har fem sengeplas-
ser, propan til matlaging, kjøkken- og 
kokeutstyr, vedovn til oppvarming og 
brønn (med vann som bør kokes).

 Gamle Torsætra har åtte sen-
geplasser pluss fem madrasser, 
strøm til matlaging, komfyr, vannkoker 
og kaffetrakter, panelovner og vedovn 
til oppvarming og vannpumpe med 
godt vann.

Her ser du avstanden mellom 
dem:

• Lygna–Vollumsætra: 13 km
• Vollumsætra–Vesterås: 13 km
• Vesterås–Gamle Torsætra: 9 km

Om DNT Gjøvik og Omegn
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• Gamle Torsætra–Evjua: 17,5 km
Alle hyttene, som du finner på ut.no, 
ligger ved eller nær bilveg slik at det 
er mulig å dele opp turen. Langs stien 
er det også to lavvoer som kan bru-
kes til overnatting.

Jotunheimstien
Jotunheimstien går fra Oslo gjennom 
distriktet vårt mellom Glåmhaugen 
nord for Hadeland og Lundsetra i 
Snertingdalen. Du kan overnatte på 
Kjerringfred (åpen bu), Mæhlumsetra 
(ubetjent hytte) og i gapahuker ved 
Skyberg, Langevatnet og Lundsetra 
før du går videre mot Gjendesheim 
(se jotunheimstien.dnt.no).

Turstier i Biri
Turstiene på Biri er ryddet og merket 
og gir mulighet til flotte opplevelser i 
variert terreng (se gjovik.dnt.no/
biriturstier for detaljert beskrivelse og 
kart):

• Brynstadberget: 7,5 km fra Biri
idrettspark

• Utsikten: 5,3 km fra Krem-
merodden, opp Kjærlighetsstien
til Honne og videre til Utsikten
og ned til Skulhus bru

• Skulhuselva: 1,9 km fra
Skulhus bru til Klundby forbi
Læggerstuggufossen

• Steigrunden: 8,7 km fra Lie-
rengvegen over Liberget og
gjennom Sigstadskogen

• Sigstadskogen: 5,3 km fra Biri
kirke eller Skrinnhagen skole

Turstier i Gjøvik
• Bergstoppen rundt (Eiktunet–

Bergstoppen–Berg terrasse):
4 km

• Byrunden: 2,7 km
• Mjøspromenaden: 2,4 km

• Storgata–Hovdetoppen–Hovde- 
tjernet–Sentrum: 3,6 km

• Mathias Topps veg–Øverby–
Eiktunet–Bergstoppen: 3 km

• Øverby–Fogdehytta: 1,2 km

Fornøyd dugnadsgjeng Foto: Fredrik Langballe

Tursti i Nordre Land
DNT har merket en 12 km lang 
skogsti fra Ringen stadion (skiltet 
langs fv. 245 ca. 3 km vest for Dokka 
mot Jevnaker). Stien er godt merket 
opp på åsen forbi Mæhlumsetra og 
Aksjødammen til Vestersetrene. In-
fotavler gir opplysninger om stedene 
langs ruta.

Bli med i dugnadsfellesskapet!
Rydde buskas, merke stier, beise 
hyttevegger, hogge ved – det er mye 
som skal gjøres for å vedlikeholde 
og etablere ruter og hytter. Vi tar 
imot alle former for dugnadsinnsats! 
Arbeidsoppgavene varierer etter be-
hov og ferdigheter. Et sosialt felles-
skap med hyggelige kaffepauser 
hører med! Vi trenger også frivillige til 
stimerkeprosjektene våre og til å for-
telle om DNTs tilbud på ulike arrange-
menter. Det er altså varierte 
arbeidsoppgaver å ta av!

Vi har faste dugnadsdager på 
tirsdag og torsdag mellom kl. 10.00 
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og 15.00 (avvik fra disse tidene kan 
forekomme ut fra oppgaver og vær). 
Nye dugnadsinteresserte kan ta 
kontakt med Bjørn Storre (se ned-
enfor) for nærmere informasjon om 
oppmøte, samkjøring, behov for med-
brakt verktøy etc.

Hvis det ikke passer for deg å 
bli med på de faste dugnadsdagene, 
kan du sende e-post til gjovik@dnt.
no og si hvor og når du kan jobbe og 
hva du kan jobbe med – og om du har 
spesielle ferdigheter å bidra med.

I tillegg arrangerer vi egne dug-
nader med sosialt samvær, både på 
hyttene våre og på bynære stier i Gjø-
vik. Se turprogrammet for nærmere 
informasjon.

Trillegruppa
DNT Gjøvik og Omegn arrangerer 
også trilleturer i skog og mark. Her 
kan du møte andre mødre og fedre i 
permisjon, få mosjon og være sosial.

Turene går i forskjellige turom-
råder i Gjøvikregionen, og er en fin 
måte å bli bedre kjent med flere av 
turmulighetene i nærområdet på. Vi 
legger hovedsakelig turene til fine 
turområder i marka, men har også 
turer i nærheten av sentrum. På de 
fleste turene er det bra å ha med mat-
pakke og termos. På noen av turene, 
særlig i den kalde årstida, legges det 
opp til en pause med mulighet for å 
sitte innendørs og kjøpe en matbit.

Trilleturene er gratis og åpne for alle, 
men vi oppfordrer interesserte til å 
melde seg inn for å bistå oss i arbei-
det. Turlederne er frivillige som sjøl 
kan ha med vogn eller bæremeis eller 
-sele. Vi er helt avhengige av frivillige
for å drive tilbudet, så meld fra om du
ønsker å bidra på en tur eller to! Vi
har egen facebookgruppe som brukes
til å legge ut turer og informere om til-
budet; søk etter «Trilleturer med DNT
Gjøvik og Omegn».

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

Kontaktpersoner for 
aktivitetsgruppene
Tirsdagsdugnader: Bjørn Storre, 
tlf. 902 13 646
Stidugnader på Gjøvik: Fredrik 
Langballe, tlf. 900 11 501; 
e-post: fredrik.langballe@gmail.com
Barnas turlag: Mildri Urke
Andreassen, tlf. 909 60 334
DNT Ung: Silje Kristine Tandsæther
Hagen, tlf. 971 83 189
Seniorgruppa: Gunnor Andersen,
tlf. 996 41 134

Om DNT Gjøvik og Omegn
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Fjellsportgruppa: Trond Gaarder, 
tlf. 976 73 785 og Arild Flisen, 
tlf. 911 99 771
Klatregruppa: Ingemari Jürgensen, 
tlf. 997 17 178. Vi klatrer på tirsdager 
kl. 16.00 i oktober–april, ute eller inne.

Bli med i DNT Osbakkens venner!
DNT Gjøvik og Omegn ønsker å fylle 
DNT Osbakken med friluftsaktiviteter 
for store og små. Venneforeningen 
«DNT Osbakkens venner» er et viktig 
bidrag for å få til dette. Som takk for 
medlemskap gir vi deg en gratis over-
natting på hytta vår og DNTs flotte 
turkopp.

Du kan betale med VIPPS 13572 eller 
til konto nr. 1604.15.57013 (merk inn-
betalingen «DNT Osbakkens venner» 
og navnet ditt). 

Det fins ulike typer medlemskap:

Type medlemskap Pr. år Livsvarig
Enkeltmedlem kr.    250,- kr.   2 500,-
Familie kr.    500,- kr.   5 000,-
Bedrift kr. 1 500,- kr. 10 000,-

Vi håper at mange vil oppleve det 
som givende å bidra til utviklingen av 
DNT Osbakken!

Årets blinkskudd 2019?
Bli med på konkurransen om å ta det 
beste turbildet! Vinnerbildet blir premi-
ert og får en prominent plass i neste 
års turprogram! Send dine beste bil-
der i fullformat før 15. oktober, men 
begynn gjerne allerede nå. Flere 
bilder øker sjansen for å skyte gull-
fuglen! Det er de frammøtte på møtet 
25. oktober for bl.a. dugnadsfolk og
turledere som kårer vinneren. Bildene
sender du til gjovik@dnt.no. Merk
meldingen «Blinkskudd 2019», og
opplys om navnet på fotografen, titte-
len på bildet og hvor bildet er tatt.

På tur i 2020
Går du med planer for eller ønske 
om turer og kurs i året som kommer? 
Turlederne for neste år bør begynne 
tidlig å planlegge menyen! Vi sender 
ut brev til registrerte turledere i løpet 
av høsten om dette, og ber sterkt om 
å få svar innen den fristen som blir 
oppgitt. Andre som ønsker å komme 
med turforslag, kan sende ideene til 
gjovik@dnt.no før 15. oktober.

Farger og symboler
I turprogrammet bruker vi disse 
fargene i overskriftene:
• Grønn: Enkel tur. For nybegynnere.

Krever ingen spesielle ferdigheter.
Moderate stigninger og ingen bratte
partier.

• Blå: Middels vanskelig tur. For
middels trente turgåere med grunn-
leggende ferdigheter og litt erfaring
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i terreng. Kan inneholde enkelte 
bratte partier.

• Rød: Krevende tur. For erfarne
turgåere. Krever god utholdenhet,
godt turutstyr og kunnskap om kart
og kompass. Kan ha flere typer
stigninger og utfordringer, luftige
partier og noe klyving.

• Svart: Ekspert. Tur for erfarne
fjellfolk. Krever god utholdenhet,
godt turutstyr og kunnskap om kart
og kompass. Ingen maks. høyde
eller lengde, toppturer, bratte og
vanskelige egger og sva.

• Gul: Kurs, møter og dugnader.

Noen av turene og arrangementene 
er merket med symboler:

•	            Turer og aktiviteter for 
barn opp til 12 år. Barn som 
deltar på tur i regi av Barnas 
Turlag, må alltid ha med seg en 
voksenperson. og voksne uten 
barn og barnebarn kan gjerne 
delta!

•	 Turer og aktivite-
ter for aldersgruppa 13–26 år  
(i noen tilfeller har vi avgrenset 
aldergrensen noe)

• Turer der farten er
avpasset deltakere over 60 år,
men der alle aldersgrupper er
velkomne

•	              Turer som krever  
kompetanse i klatring,  
brevandring o.l.  

JANUAR
Onsdag 9. januar
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Dersom Olavegen er åpen for ferdsel 
til fots, starter vi turåret med felles 
onsdagsvandringer i lett terreng fra 

Mot Flisbanen Foto: Torgeir Seim

Vildåsen skytebane på Raufoss til 
DNT Osbakken for koselig samvær. 
Kafeen åpner kl. 11.00. Følg med på 
hjemmesida (gjovik.dnt.no) for å se 
om det blir endringer.
Turleder: Som regel Gaute Gjerdin- 
gen, tlf. 928 97 014; e-post: 
gautegjerdingen@gmail.com
Oppmøte: Vestre Toten Pensjonist-
senter, Veltmannåv. 4, Raufoss, kl. 
9.50, eller direkte på Vildåsen skyte-
bane, Skytebanev. 151, kl. 10.00: Kjør 
Nysethvegen fra Raufoss, fortsett 
oppover Vildåsvegen og ta Skyte-
banevegen til venstre. Turen fra sky-
tebanen til DNT Osbakken tar ca. 1 t.

Fellesturer
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Onsdag 16. januar
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Om det er føre til det, fortsetter vi 
tradisjonen fra 9. januar (se ovenfor) 
fra skytebanen på Raufoss til DNT 
Osbakken og tilbake, etter pause med 
mat og prat. Følg med på hjemmesida 
(gjovik.dnt.no) for å se om det blir 
endringer.

Lørdag 19. januar
VANDRING MED TRUGER OG 
HODELYKT, S. LAND
Vi møtes i Fluberg og går en trugetur 
på isen. I utgangspunktet går vi nord-
over mot Kristenstuen. Hvis isen ikke 
er trygg, velger vi en annen veg. Husk 
staver og hodelykt – og det er sjølsagt 
også lov med (fjell)ski for den som 
ønsker et alternativ til truger.
Turleder: Anna Opperud Nicolaisen, 
tlf. 905 47 190
Oppmøte: Fluberg båtbrygge og ba-
deplass, Meierigutua 11, Fluberg, kl. 
18.00

Lørdag 19. januar
BÅLTUR PÅ 
TOTENÅSEN, Ø. TOTEN
Vi møtes på Oksbakken på 
Totenåsen. Mye av turen blir utenfor 
oppkjørte løyper. Vi går litt over en 
kilometer og finner en fin bålplass 
hvor vi kan lage mat og kanskje en 
hopp- eller akebakke. Det blir spen-
nende å være ute ved et bål når det 
er mørkt! Ta med hodelykt og mat, 
gjerne middagsmat. Turen avsluttes 
ca. kl. 19.00.
Påmelding: Innen 17. januar
Turleder: Trond Gaarder, tlf. 976 73 785
Oppmøte: Oksbakken kl. 12.00. 
Fra Lena sentrum følges fv. 73 forbi 
Lindholm og Toppen idrettsplass til 

Olterud i Øverskreien. Her står det 
skilt mot Oksbakken (bomveg). En 
kan også kjøre fra Kraby, via Kraby-
skogen, på fv. 74, og så inn på fv. 73 
ved Stange og deretter nordover mot 
Olterud.

Søndag 20. januar
MÅNESKINNSTUR PÅ 
VARDALSÅSEN
Målet for turen er Mæhlumsetra, 
som vil være oppvarmet, og hvor det 
serveres varmt drikke. For dem som 
ønsker følge inn, starter turen på Rør- 
myra og går over Øytjern og Eikvelta 
og videre inn til setra. Tilbake kan vi 
gå over Trollheim eller gjøre en runde 
på åsen først.

Solnedgang Foto: Fredrik Langballe

Turledere: Siri Stageboe, tlf. 971 07 
167, og Kjell Bjørnerud, tlf. 61 19 13 46
Oppmøte: Rørmyra kl. 18.00. Kjør fv. 
114 Raufoss–Fall, og ta av ved Gotte-
rud mot Skjellerud. Bomavgift kr 40,-

Mandag 21. januar
FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE, 
GJØVIK
En mandag i måneden (NB tirsdag i 
april) møtes vi på Øverby for å drive 

Fellesturer
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med morsomme friluftsaktiviteter. Ta 
med deg venner, familie og bekjente. 
Her er det plass for alle uansett alder 
og fysisk form. Det vil være aktivitets-
løype med ulike poster.

Om noen har lyst, er det mulig-
het for å synge eller spille. Vi sørger 
for noe å spise. Du bør huske å ta på 
klær etter vær og ha med kopp, vann-
flaske og sitteunderlag.

Last ned FTU-appen og følg 
med på turer i Gjøvik og omegn!

Denne aktiviteten arrangerer 
vi sammen med Norsk forbund for 
utviklingshemmede og Gjøvik kom-
mune, Tilrettelagte kulturtilbud (tlf. 61 
18 95 00). De andre datoene er 18.2., 
18.3., 23.4., 20.5., 17.6., 19.8., 16.9., 
21.10., 18.11. og 16.12.
Turledere: Siri Syvrud, tlf. 481 85 724 
og 901 10 24, Gerd Kålås, tlf. 416 50 
774, og Edny Blokkum Kjelstad, tlf. 
908 45 415
Oppmøte: Øverbyvegen 95, Gjøvik, 
kl. 17.30–19.30. Buss 33 fra Gjøvik 
skysstasjon kl. 17.12 går til busstopp 
Øverby i Panoramavegen. Du finner 
oss på friarealet nedenfor Gjøvik 
Klatrepark (utenfor lavvoen).

Mandag 21. januar
MÅNESKINNSTUR I GJØVIKMARKA
Vi samles på en utsiktsplass langs 
Haugrunden hundre meter fra Tøm-
merhoelkrysset i Vardal, der vi har bål 
fra kl. 19.00. Du velger sjøl hvor lang 
tur du vil ta; den korteste vegen er fra 
parkeringsplassen ved Haug gård rett 
ovenfor Vardal kirke (Hørstadskau-
vegen 1, Bybrua). Dersom været ikke 
tillater tur på dette tidspunktet, prøver 
vi oss tirsdag 19. februar. Følg der-
for med på hjemmesida vår, gjovik.
dnt.no. Denne turen arrangerer vi 
sammen med Skiforeningen Gjøvik 

og omegn, og det følger ikke med tur-
leder.
Kontaktperson: Line Bakkum, tlf. 
907 97 188; e-post: bakkumline@
gmail.com

Onsdag 23. januar
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Er vi nå snart inne i faste onsdags-
turer? Se programmet for 9. 
januar og møt opp!

Lørdag 26. januar–
søndag 27. januar
SKITUR TIL VESTFJELLHYTTA, 
GAUSDAL
Vi kjører bil til Espedalen og videre 
på bomveg mot Revsjøen. Fra par-
keringsplassen er det ca. 8 km å gå 
til Vestfjellhytta. Kanskje forlenger vi 
turen med noen km ved å gå oppom 
Vetafjellet, 1 113 moh. Vestfjellhytta 
var ny i 2015 og tilhører DNT Lille-
hammer. Den er sjølbetjent og har 
18 sengeplasser. Ta gjerne med god 
mat. Det kan være en fordel med tid-
lig påmelding da det er mulig å reser-
vere senger.
Turledere: Trond Gaarder, tlf. 976 73 
785, og Ine Gulbæk, tlf. 997 49 115
Påmelding: Innen 21. januar
Oppmøte: Plantasjen, 
Huntonstranda, Gjøvik, kl. 8.00

Søndag 27. januar
SKITUR PÅ TOTENÅSEN, 
Ø. TOTEN
Ny skitrasé er lagt fra Torsætra nord-
over mot Skjeppsjøen, innpå traseen 
Kronborgseter–Oksbakken–Rau-
steinshytta. Turen går i oppkjørte spor 
med- eller motturs Torsæterkampen 
rundt. Kanskje er Rausteinshytta 
åpnet for vinteren?
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Totenåsen Foto: Tom Halvorsrud

Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 
964, og Tom Halvorsrud, tlf. 480 62 
771
Oppmøte: Torsætra, Torsætervegen, 
Skreia, kl. 9.30.

Onsdag 30. januar
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

FEBRUAR
Lørdag 2. februar
HERSJØRUNDEN, Ø. TOTEN
Bli med på fin skitur på Totenåsen! Vi 
møtes ved parkeringsplassen innen-
for bommen på Torsætra. Turen er 18 
km lang og går i kupert terreng.
Turleder: Geir Vang, tlf. 977 35 259
Oppmøte: Torsætra, Torsætervegen, 
Skreia, kl. 10.00

Søndag 3. februar
KOM DEG UT-DAGEN I GJØVIK
Over hele landet inviterer DNT denne 
søndagen til Kom deg ut-dagen. Vi 
ønsker å skape en flott familiedag på 
Skumsjøen. Det blir mulighet for pil-
king samt ski- og skøyteaktiviteter. 
Kafeen er åpen. 
Kontakt: gjovik@dnt.no

Oppmøte: DNT Osbakken, Skum-
sjøv. 590, Hunndalen, kl. 11.00. Ar-
rangementet varer til kl. 14.00.

Søndag 3. februar
KOM DEG UT-DAGEN PÅ 
GUTUKOLLEN, N. LAND
Over hele landet inviterer DNT denne 
søndagen til Kom deg ut-dagen! Hos 
oss blir det familiedag i nærmiljøan-
legget på Gutukollen i Østsinniåsen 
med ski- og akeaktiviteter i morsom-
me bakker, der vi underholder oss sjøl 
med mye morsomt som hører vinter 
og snø til. Ta med ski og ake- eller 
rompebrett samt masse mat og drik-
ke.
Kontaktperson: Robert Steigedal, tlf. 
482 45 345
Oppmøte: Gutukollen nærmiljøan-
legg, Hombslinna 661, kl. 11.00. Kjør 
Østsinnilinna (fv. 162) opp på Østsin-
niåsen til avkjøring for Hombsvegen. 
God parkering ved nærmiljøanlegget. 
Arrangementet varer til kl. 14.00.

Onsdag 6. februar
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Mandag 11. februar
AMBASSADØRKURS, GJØVIK
Velkommen til alle som vil vite mer 
om DNT som bakgrunn for frivillig 
innsats for DNT Gjøvik og Omegn! 
Vi gjennomfører et tre timers kurs i 
foreningens historie, verdier og or-
ganisering. I tillegg vil du få informas-
jon om lokallaget vårt og få vite mer 
om hvordan du kan engasjere deg. 
Ambassadørkurset er første trinn på 
DNTs utdanningsstige for turledere.
Kontakt: gjovik@dnt.no 
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Påmeldingsfrist: 4. februar via DNTs 
nettside, gjovik.dnt.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv. 
590, Hunndalen, kl. 18.00

Tirsdag 12. februar 
TRUGETUR TIL BERGEVATNET,
N. LAND
Vi går rolig opp fra Pigstad til
gapahuken ved Bergevatnet på
grensa mellom N. Land og S.
Land. Her tar vi en god pause og
koser oss med nista vår. Ta med
truger (kan lånes på Dokka stas-
jon) og staver. Turen tar ca. 4,5 t
og er på ca. 7 km.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf.
470 23 607, og Kari Løken Kalsnes,
tlf. 959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.30

Onsdag 13. februar
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Mandag 18. februar
FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE, GJØVIK
Se 21. januar for informasjon om 
dette tilbudet.

Mandag 18. februar
MÅNESKINNSTUR 
VIND–DALBORGEN, GJØVIK
Vi går til fots på skogsvegen fra 
Ås gård ved Vind idrettsplass mot 
Breiskallen, med retur over Dalbor-
gen, en fin runde med nydelig utsikt 
over Gjøvik. Turen vil ta ca. 2 t.
Turledere: Birgit Lund, tlf. 416 58 
551, og Åse Bratli, tlf. 976 71 816
Oppmøte: Parkeringsplassen på 
Østbyhøgda (200 m nedenfor Vind 

idrettsplass, Vestre Totenv. 523) kl. 
19.00

Onsdag 20. februar
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Torsdag 21. februar
TRUGETUR TIL 
LAUVHØGDA, V. TOTEN
Vi går fra Rørmyra til bålplassen bak 
Lauvhøgda. Ta med staver og truger. 
Turen tar ca. 3 t + pause.
Turledere: Aagot Sveen, tlf. 938 32 
463, og Margrethe Leirdal, 
tlf. 934 04 460
Oppmøte: Skjellerudbommen kl. 
11.00. Kjør fv. 114 Raufoss–Fall, og ta 
av ved Gotterud mot Skjellerud. Bom-
avgift kr. 40,- (samkjøring fra bommen 
til Rørmyra).

Lørdag 23. februar
LANGTUR VÆRSKEI–
SNERTINGDAL, GJØVIK
Denne skituren arrangerer vi i samar-
beid med Skiforeningen Gjøvik og 
Omegn. Vi tar buss fra bussgarasjen 
i Snertingdal kl. 8.00. Påstigning kan 
også skje i Redalen og Biri. Turen er 
på 42 km i lett terreng, men det er 
mulig å korte den ned ved å ta bus-
sen tilbake fra parkeringsplassen 
på Vingromsåsen. Alle går turen på 
egenhånd.
Kontaktperson: John Olav Toppen, 
tlf. 415 88 496; e-post: jotoppen@
gmail.com

Søndag 24. februar
SKITUR PÅ LYGNA, GRAN
Vi går fra utfartsparkeringen på 
Lygna, forbi det nye hyttefeltet og til 
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Sverasetra. Herfra følger vi Oslo–Gjø-
vikløypa opp til Lushaughytta, der 
det har skjedd mye i løpet av fjoråret. 
Derfra tar vi turen om Finnskjegg-
holen og tilbake til utgangspunktet. 
Ta gjerne med kaffe og niste for tu-
ren, men vi beregner en god stopp på 
Lushaughytta, som ganske sikkert er 
åpen for servering. Turen er på ca. 11 
km.
Turledere: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 
16 706, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 
97 014
Oppmøte: Bunnpris, Sagvollv.1 (ved 
Raufoss stasjon) kl. 10.30 for samkjø-
ring eller direkte på Lygna kl. 11.00

Vinterskog Foto: Ann-Kristin Kihle

Søndag 24. februar
RANDONNÉETUR TIL 
NIBBI, HEMSEDAL
Vi kjører til Hemsedal søndag morgen 
for en dagstur til Nibbi, nabotoppen til 
Skogshorn. Vi går fra Lykkjestølane; 
dette er i overkant av 900 høydemeter 
og 7 km tur-retur. Turen egner seg 
godt for nybegynnere på randonnée- 
og telemarkski og som vil ha en kort 
tur uten flat anmarsj i flotte omgivel-
ser. Vi beveger oss ikke i skredter-
reng, men det er likevel nødvendig 
med skredutstyr som søker, spade og 
søkestang. Turlaget har en del utstyr 
til utlån (kontakt Svein Skoglund, tlf. 
930 69 121).

Turleder: Anders Nygaard Mathisen, 
tlf. 474 15 649
Oppmøte: Etter avtale med turlede-
ren (samkjøring kan avtales)

Mandag 25.–
onsdag 27. februar
BASECAMP PÅ DNT 
OSBAKKEN, GJØVIK
DNT Ung inviterer til BaseCamp i 
starten av vinterferien for deg som er 
mellom 13 og 16 år. BaseCamp er so-
sialt, artig, utfordrende og lærerikt – vi 
byr på muligheter som for eksempel 
skitur, trugetur, pilking, bygging av 
nødbivuakk, natt i naturen, isbading 
med badstue, stjernekikking, bålkos 
og sosialt samvær. Du trenger ikke å 
være medlem av DNT Ung for å del-
ta, men det er sjølsagt hyggelig hvis 
du blir det! På BaseCamp bor vi den 
første natta på rom inne på DNT Os-
bakken og ute i lavvo den andre. Det 
er ikke noe problem å melde seg på 
alene – BaseCamp er stedet for å bli 
kjent med andre ungdommer og prø-
ve ut ting du aldri har gjort før. Stedet 
ligger lett tilgjengelig og kan nås med 
både bil og buss (buss 340 fra Gjø-
vik). Følg gjerne arrangementet på 
facebooksida vår (DNT Ung Gjøvik og 
Omegn) for nærmere informasjon.
Påmelding: Innen 18. februar via 
DNTs nettside, gjovik.dnt.no
Pris: kr 700,- for medlemmer og kr 
1 000,- for ikke-medlemmer. Prisen 
inkluderer lunsj, middag og kveldsmat 
første dag og frokost, lunsj, middag 
og kveldsmat andre dag og frokost og 
lunsj tredje dag samt to overnattinger.
Turledere: Silje Kristine Tandsæther 
Hagen, tlf. 971 83 189, og Peter Nagt-
zaam, tlf. 938 18 394
Møtested: DNT Osbakken Skumsjøv. 
590, Hunndalen. Oppmøte kl. 10.00 
på mandag og avreise kl. 15.00 på 
onsdag.
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Flotte løyper

Onsdag 27. februar
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Torsdag 28. februar
SKIKURS, DEL 1: 
HOVDEBAKKEN
Vil du børste støv av fjellskiene, eller 
fikk du nye telemarkski til jul? Har du 
lyst til å finpusse teknikken i slalåm 
eller kjøre randonnéeski i fjellet?

På kurset vil du lære korrek-
te svingteknikker uansett skitype. 
Dette krever ikke forkunnskap og fer-
digheter på området. Vi starter med 
en kveld i Hovdebakken i Gjøvik og 
fortsetter med tur til Hafjell 10. mars. 
Meld deg på, og bli kjent med DNT 
Ung Gjøvik og Omegn!
Turleder: Peter Nagtzaam, tlf. 938 18 
934; e-post: peternagtzaam@gmail.
com
Påmelding: Innen 27. februar til dn-
tunggjovik@hotmail.com (maks 20 
deltakere)
Instruktør: Thomas Frydenlund
Møtested (første dag, 28.2.): Hovde-
bakken ved Hovdetjernet, Gjøvik

MARS
Lørdag 2. mars
SKITUR PÅ VINGROMSÅSEN, 
GAUSDAL
Vi kjører til Vingrom og opp mot Ving-
romsåsen på fv. 250 mot Dokka eller 
fra Dokka over Torpa på fv. 250 forbi 
Storlon til en stor parkeringsplass på 
Nyseterhøgda, på nordsida av ve-
gen. Turen går i oppkjørte spor i lett 
terreng. Vi tar en rast ved Borosetra 
etter drøye 7 km. Da har vi mulighet til 
å utvide turen om Skjelbreia og Prest-
kjerringa. Turen vil ta 4–4,5 t.
Turleder: Åse Bratli, tlf. 976 71 816
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjø-
vik, kl. 9.00 eller direkte på Nyseter-
høgda kl. 10.00

Onsdag 6. mars
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Lørdag 9. mars
SKITUR LYGNA–GJØVIK 
ELLER EINA–GJØVIK
Denne turen arrangerer vi i sam-
arbeid med Skiforeningen Gjøvik 
og Omegn. Vi ordner gratis trans-
port til Eina og Lygna, og delta-
kerne går tilbake på egenhånd. 
Turen fra Lygna til Gjøvik er 65 
km lang, og vanlige turgåere må 
regne med å bruke 6–8 t. Turen 
med bussavganger annonseres i 
lokalpressen.
Kontaktperson: Øistein 
Schjellerud, tlf. 908 25 352; 
e-post: schje@online.no
Oppmøte: Gjøvik skysstasjon kl.
8.00, rundkjøringa ovenfor Hagen
Bil i Hunndalen eller Raufoss
stasjon
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Søndag 10. mars
SKIKURS, DEL 2: 
HAFJELL, ØYER
Vil du børste støv av fjellskiene, eller 
fikk du nye telemarkski til jul? Har du 
lyst til å finpusse teknikken i slalåm 
eller kjøre randonnéeski i fjellet?

På kurset vil du lære korrekte 
svingteknikker uansett skitype. Dette 
krever ikke at du har annen forkunn-
skap og andre ferdigheter på området 
enn at du var med på kursets første 
dag (se 28. februar). Kursets andre 
dag blir tur til Hafjell (10.3.). Meld deg 
på, og bli kjent med DNT Ung Gjøvik 
og Omegn!
Turleder: Peter Nagtzaam, tlf. 938 18 
934; e-post: peternagtzaam@gmail.com
Påmelding: Innen 27. februar til 
dntunggjovik@hotmail.com (maks 20 
deltakere)
Instruktør: Thomas Frydenlund
Møtested (andre dag, 10.3.): Gjøvik 
skysstasjon eller Hafjell (tidspunkt 
avtales med turlederen)

Søndag 10. mars
SKITUR PÅ VARDALSÅSEN
Turen går i lett terreng og gode løy-
per. Vi går Rørmyra–Eikvelta–Kjøy-
vemyra–Høgbrenna–Fjortentjern–
Mæhlumsetra. Ta med kaffe og niste 
sjøl om vi håper Mæhlumsetra er 
åpen for servering. Turen er på ca. 
16–17 km, men det er mulig å gå en 
kortere runde for dem som foretrekker 
det.
Turledere: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 
16 706, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 
90 714
Oppmøte: Rørmyra kl. 10.00. Kjør 
fv. 114 Raufoss–Fall og ta av ved 
Gotterud mot Skjellerud. Bomavgift  
kr 40,-

Onsdag 13. mars
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Torsdag 14. mars
ÅRSMØTE OG ÅPENT TURMØTE, 
GJØVIK
Vi holder årsmøte kl. 18.00 på DNT 
Osbakken med påfølgende åpent tur-
møte. Se hjemmesida for mer infor-
masjon: gjovik.dnt.no.
Adresse: Skumsjøv. 590, Hunndalen

Lørdag 16. mars
SKITUR TIL SILLONGEN, V. TOTEN
Vi går skiløypa fra Vind til Sillongen 
og tilbake igjen. Turen er på ca. 28 
km, og vi går i avslappet tempo med 
flere pauser undervegs. Dersom det 
er for lite snø, avlyses turen. Følg der-
for med på hjemmesida (gjovik.dnt.
no)!
Turleder: Vagn Makholm, tlf. 979 06 
667
Oppmøte: Parkeringsplassen på 
Østbyhøgda (200 m nedenfor Vind 
idrettsplass, Vestre Totenv. 523) kl. 
10.00

Søndag 17. mars
TOPPTUR (PÅ SKI) TIL 
SPÅTIND, N. LAND
Dette blir topptur på ski til høyes-
te toppen i Synnfjell, Spåtind – fra 
Fjellsætri i løs snø eller kjørt løype 
(med forbehold). Første delen fra 
Fjellsætri er litt bratt, men det går greit 
nok med feller. Etter første kilometer 
går terrenget nesten jevnt oppover til 
toppen. 

Turen er på 5,2 km hver veg og 
tar ca. 4 t + pauser.
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Turledere: Peter Nagtzaam, tlf. 938 
18 934 (e-post: peternagtzaam@
gmail.com), og Martin Ellingsen, tlf. 
469 39 427 (e-post: martin.ell@hot-
mail.com)
Påmelding: Innen 15. mars til 
dntunggjovik@hotmail.com (maks 20 
deltakere)
Oppmøte: Gjøvik skysstasjon kl. 
11.00 for samkjøring. Bomveg fra 
Hugulia til Fjellsætri (bomavgift 
kr 30,-).

Mandag 18. mars
FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE, 
GJØVIK
Se 21. januar for informasjon om det-
te tilbudet.

Onsdag 20. mars
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Torsdag 21. mars–søndag 24. mars
MED FJELLSKI PÅ HARDANGER-
VIDDA
VI kjører til Ustaoset og tar toget til 
Finse hvor vi overnatter på Finse-hyt-
ta. Neste dag går turen til Krækkja. 
Dagen etter går vi til Tuva og returne-
rer til Ustaoset neste dag. Turen er på 
til sammen 50 km. Løypene er kvistet, 
og vi overnatter på betjente hytter. 
Hver enkelt betaler for seg.
Turledere: Siri Stageboe, tlf. 971 07 
167, og Mona Løkser, tlf. 913 43114; 
e-post: mona.lokser@gmail.com
Påmelding: Innen 6. mars til Mona
Løkser

Spor på vidda  Foto: Mona Løkser

Frammøte: Avreise torsdag formid-
dag etter avtale med turlederne eller 
frammøte direkte på Finsehytta om 
kvelden

Fredag 22. mars
TRUGETUR UNDER SUPERMÅNEN,
N. LAND
I kveld tar vi turen opp Mæhlumse-
tervegen og snører på oss truger ved
setra for så å gå 2 km i lett, flatt ter-
reng til gapahuken ved Langmyra.
Der blir det varme på bålet og
mulighet for ei natt i naturen på bris-
ken for dem som ønsker det. Vi andre
planlegger å gå videre 2 km over
Varphøgda til Aksjøen. Her håper vi å
ha en bil eller to slik at vi lett kommer
hjem.
Turledere: Dugnadsgruppa «Måså-
bjønna» ved Torgeir Kolbu og Jan
Kolbjørnshus, tlf. 906 53 217
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Oppmøte: Dokka stasjon kl. 18.00 for 
samkjøring på bomveg i Mæhlumslia 
(bomavgift på kr 80,- kan vippses)

Onsdag 27. mars
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

APRIL
Onsdag 3. april
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Onsdag 10. april
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Tirsdag 23. april
FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE, 
GJØVIK
Se 21. januar for informasjon om det-
te tilbudet.

Onsdag 24. april
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Lørdag 27. april
AKERSELVA, OSLO
Tur langs Akerselva er nå tradisjon! I 
år går vi på en lørdag med profesjo-
nell gaid fra Hønse-Lovisas hus og 
ned til Blå! Vi tar toget til Kjelsås sta-
sjon og rusler den fine gang- og syk-
kelvegen langs elva til sentrum. Følg 
med på hjemmesida (gjovik.dnt.no) 

for mulige endringer i opplegget. Hver 
enkelt tar toget hjem når det passer. 
Turen tar 3–4 t + pauser. Det blir en 
liten egenandel for gaidingen.

Foto: Visitoslo.com

Turledere: Kjell Gulbrandsen, tlf. 415 
16 706, og Solfrid Thorstensen, tlf. 
456 00 130
Påmelding: Innen 20. april til Kjell 
Gulbrandsen
Oppmøte: Gjøvik skysstasjon før kl. 
9.30 eller den togstasjonen som pas-
ser for hver enkelt

Søndag 28. april
ELVELANGS PÅ DOKKA, 
N. LAND
Hele familien koser seg med uteak-
tiviteter langs ei våryr elv. Vi møtes
ved renseanlegget og har gapahuken
som mål, en drøy kilometer unna. Der
lager vi bål og varmer kakao. Kanskje
har du også noe med deg som du vil
varme på bålet?
Turleder: Kjetil Aasheim, tlf. 413 23
829
Oppmøte: Renseanlegget på Dokka,
Odnesv. 82, kl. 12.00

MAI
Torsdag 2. mai
PILEGRIMSLEDEN FRA 
KAPP MOT GJØVIK
Vi parkerer ved Kapp Melkefabrikk 
(Båtkroa) og går pilegrimsleden på 
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grusveg og sti til Svingen, ca. 100 
m nord for grensa mellom Gjøvik og 
Ø. Toten. Turen, som byr på vakre 
vårblomsteropplevelser langs Mjøsa, 
er på ca. 14 km og beregnet til 3–4 t 
+ pauser. Det er mulig å gjøre turen
kortere hvis noen ønsker dette. Etter
endt vandring kan vi ta buss tilbake til
Kapp.
Turledere: Solfrid Thorstensen, tlf.
456 00 130, og Gaute Gjerdingen, tlf.
928 97 014
Oppmøte: Båtkroa på Kapp kl. 10.00

Fredag 3. mai–søndag 5. mai
TOPPTURER FRA 
KROSSBU, LOM
Vi kjører til Krossbu fredag ettermid-
dag og blir enige om mål for topptu-
rene lørdag og søndag. Ta med fjell-, 
randonnée- eller telemarkski. Det vil 
være nødvendig med skredsøker, 
spade og søkestang samt stegjern og 
isøks. Turlaget har noe utstyr å låne 
ut (kontakt Svein Skoglund, tlf. 930 69 
121).
Turleder: Anders Nygaard Mathisen, 
tlf. 474 15 649
Påmelding: Innen 26. april
Møtested: Etter avtale med turlede-
ren (samkjøring eller oppmøte direkte 
på Krossbu)

Mandag 6. mai
DAGSKURS FOR 
BARNEHAGEANSATTE
Velkommen til en annerledes kurs-
dag: DNT Gjøvik og Omegn inviterer 
til et fem timers kurs om temaet 
«Hvorfor bruke naturen som lekearena 
i barnehagen? Praktiske forberedelser 
og gjennomføring». Har dere spesielle 
emner dere ønsker vi skal ta opp? 
Ta kontakt med kurslederne! Dette 

gjelder også om dere ønsker kurset 
gjennomført i nærmiljøet deres.

Kurset er praktisk rettet, så ta 
på tøy for aktivitet utendørs. Pris: kr 
500,- per person.
Kursledere: Ann-Kristin Johansen, tlf. 
936 74 950, eller Ine Gulbæk, tlf. 997 
49 115
Påmelding: Innen 29. april til gjovik@
dnt.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv. 
590, Hunndalen, kl. 10.00 eller etter 
avtale med kurslederne

Onsdag 8. mai
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Torsdag 9. mai
DUGNAD PÅ DNT OSBAKKEN, 
GJØVIK
Vi tar i et tak ute for å gjøre Osbakken 
fin til 17. mai. Ta med hageredskap og 
grillmat.

Kontaktpersoner: Tor Aaslund, tlf. 
466 37 063, og Elin Aamodt, tlf. 415 
64 596
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv. 
590, Hunndalen, fra kl. 17. 00. Vi av-
slutter med å tenne opp en bålpanne 
og spise sammen.
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Fredag 10. mai
VEDSET OG ELGSJØEN, 
GJØVIK
Vi feirer verdens aktivitetsdag ved å 
gå fra parkeringsplassen ved Vedset 
i retning Vesterås før vi svinger av 
mot Elgsjøen. Der tar vi en rast og går 
tilbake om Gillerhaugen, i delvis våte 
partier. Turen tar ca. 3 t + rast.
Turledere: Viggo Kristiansen, tlf. 928 
06 756, og Gunnor Andersen, tlf. 996 
41 134
Oppmøte: Parkeringsplassen ved 
Vedset kl. 11.00. Fra gamle rv. 4 i 
Breiskallen kjører vi fv. 148 mot Os-
bakken. Ta av mot Skonhovd og vide-
re mot Vedsetvegen. En kan også ta 
rv. 33 fra Hunndalen til Bybrua og så 
ta av mot Osbakken til Skonhovd og 
videre inn på Vedsetvegen.

Søndag 12. mai
KLATREDAG I 
GJØVIK KLATREPARK
DNT Ung ønsker å invitere deg mel-
lom 13 og 26 år til en dag i Gjøvik 
Klatrepark. Etter en kort opplæring 
i hvordan man skal sikre seg kan 
du boltre deg i løyper med ulik van-
skegrad. Ta med egen matpakke og 
drikke til felles lunsj; vi stiller med 
frukt. Følg gjerne arrangementet på 
facebooksida vår (DNT Ung Gjøvik og 
Omegn) for nærmere informasjon.
Turledere: Silje Kristine Tandsæther 
Hagen, tlf. 971 83 189, og Peter Nagt-
zaam, tlf. 938 18 394
Påmelding: Innen 6. mai til dntung-
gjovik@hotmail.com 
Pris: Kr 250,- for medlemmer og kr 
310,- for ikke-medlemmer (10 % ra-
batt ved framvisning av studentbevis). 
Pengene betales direkte til klatrepar-
ken ved oppmøte.

Møtested: Gjøvik Klatrepark, Øver-
byv. 93, Gjøvik. Det er mulig å ta by-
buss 33 mot Øverby og følge skilting 
fra bussholdeplassen til klatreparken. 
Møt opp kl. 10.00 ved resepsjonen; 
arrangementet slutter kl. 15.00 (par-
ken er åpen til 17.00 for den som 
ønsker å bli lenger uten turledere til 
stede).

Tirsdag 14. mai
DUGNAD PÅ FOGDEHYTTA, 
GJØVIK
Vi skal vaske rundt, rydde opp ute 
og kjøre vekk rusk og rask ved den 
ubetjente hytta vår i Bymarka. Kan du 
delta på noe av dette, så møt opp!
Kontaktperson: Arne Wiken, tlf. 977 
35 778
Oppmøte: Fogdehytta kl. 18.00

Onsdag 15. mai
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Søndag 19. mai
ØVERBY–BYHAUGEN–
ØVERBY, GJØVIK
Vi møtes på den store parkeringsplas-
sen ved Øverby i Gjøvik. Turen går i 
skogen på sti forbi Gamlekarenes hyt-
te, hvor det er mulighet for å kikke på 
fugler og ekorn. Stien går videre inn i 
skogen, og etter ca. 1 km kommer vi 
til Eik Naturbarnehage. 
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Deretter går vi opp til Byhaugen med 
god utsikt. Her tar vi hovedrasten. Så 
går turen tilbake forbi Bikkjebakkmyra 
til startpunktet. Turen er ca. 4,7 km i 
lett terreng med noe stigning opp til 
Byhaugen og tar ca. 2 t + pauser. Ta 
med sekk med sitteunderlag, mat og 
drikke og en vedkubbe. Vi tenner bål 
på Byhaugen. Klær etter vær!
Turledere: Bente Skaugerud, tlf. 957 
93 022, og Astrid Bredesen, tlf. 464 
15 067
Oppmøte: Øverby parkeringsplass kl. 
11.00

Mandag 20. mai
FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE, 
GJØVIK
Se 21. januar for informasjon om det-
te tilbudet.

Tirsdag 21. mai
PÅ TURSTIER TIL 
BERGSTOPPEN, GJØVIK
DNT har merket fem turstier i Gjøviks 
nærområde. På denne turen går vi 
på to av stiene, først om Hovdetjernet 
opp til Hovdetoppen for å se på utsik-
ten derfra etter at skogen er tynnet ut. 
Videre passerer vi Bassengparken, 
går opp til Øverby og når turens høy-
este punkt, Bergstoppen, med flott 
utsikt til Mjøsa og Gjøvik by. Vi raster 
her eller på Eiktunet. Vi lager en run-
de og vender etter hvert tilbake til ut-
gangspunktet. Turen er 8–10 km lang 
og tar omtrent 3 t.
Turledere: Fredrik Langballe, tlf. 900 
11 501, og Mona Løkser, tlf. 913 43 
114

Utsyn over Mjøsa          Foto: Fredrik Langballe

Oppmøte: Gjøvik Tennishall, Mathias 
Topps veg 5, kl. 10.00

Onsdag 22. mai
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Torsdag 23. mai
FORMIDDAGSTUR TIL 
TRETTROTA, VARDALSÅSEN
I dag tar vi en tur opp til Trettrota. Her 
tar vi en kafferast og nyter utsikten ut-
over Toten. Turen varer et par timer.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 
734, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 
014
Oppmøte: Sagtunet i Sagvoll kl. 
11.00. Kjør fv. 114 fra Raufoss til Sag-
voll, ta av til høyre og kjør snaut 500 
m opp til Sagtunet.
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Lørdag 25. mai
DUGNAD PÅ VOLLUMSÆTRA, 
Ø. TOTEN
Vi møtes lørdag formiddag for å ta ei 
vaskeøkt. Har du lyst til å være med 
på en hyggelig lørdagsvask sammen 
med andre energiske dugnadsfolk? 
Møt opp!
Kontaktpersoner: Jan-Erik Nordrum, 
tlf. 959 17 906, og Arne Slettum, tlf. 
977 26 969
Oppmøte: Bensinstasjonen på Lund, 
Kolbuv. 996, Kolbu, kl. 10.00

Lørdag 25. mai
RIDETUR I BRÅSTADMARKA, 
GJØVIK

Til hest i marka          Foto: Trond M. Henriksen

Flott ridetur med ivrige islandshester 
fra stall Vang i Bråstadmarka nord for 
Gjøvik! Turen går først rolig til Brå-
stadsetra der vi tar pause med mat-
pakke. I noe større fart rir vi så rundt 
Øveråstjønnet til Neråsen og nyter ut-
sikten over Mjøsa før vi setter kursen 
hjemover ned i sjølve Bråstadmarka. 
Med pause tar turen 3–4 t. Vi legger 
opp tempoet etter ferdighet, men du 
må tørre å trave noen strekk; det kan 
bli et par galopper til og med. Turen er 
derfor for noe øvede ryttere. Alders-
grense er ti år og vektgrense 90 kg. 
Stall Vang har rideturer hele våren for 
dem som vil prøve seg litt på forhånd. 
Vi har bare fire hester til disposisjon, 
så først til mølla … 

Turen koster kr 400,- per person for 
hest og utstyr.
Turleder: Trond Maukon Henriksen, 
tlf. 920 83 788; e-post: trhe0501@
hotmail.com
Påmelding: Innen 20. mai
Oppmøte: Åslendev. 4, Gjøvik, kl. 
11.00

Onsdag 29. mai
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Onsdag 29. mai
FORSOMMERTUR TIL KVASSHAU-
GEN, N. LAND
I dag har vi Kvasshaugen som mål, 
og med oss er en lommekjent turle-
der. Turen går på lettgåtte stier og 
skogsbilveger innover seteråsen. Vi 
beregner 3 t + pauser.
Turleder: Oddvar Lundhaug, tlf. 900 
96 082, og Kari Løken Kalsnes, tlf. 
959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.30 eller 
ved Joker’n, Vest-Torprunden 228, kl. 
10.00

Onsdag 29. mai–søndag 2. juni
VÅRSKITUR PÅ 
FOLGEFONNA, 
HARDANGER
Vi kjører til Odda onsdag kveld og 
overnatter første og siste natt i telt i 
nærheten av bilene. Resten av turen 
er vi på sjølbetjente DNT-hytter. Vi 
starter fra Tokheim ved Sørfjorden 
og går til Holmaskjærbu, Fonnabu, 
Reinanuten og ned i Buerdalen, med 
muligheter for endringer.
Turleder: Trond Gaarder, tlf. 976 73 
785
Påmelding: Innen 20. mai
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Oppmøte: Plantasjen, Huntonstran-
da, Gjøvik, kl. 16.00, eller etter avtale 
med turlederen

JUNI
Søndag 2. juni
VEALØYSA, N. LAND
Vi kjører opp Leppdalen og parkerer 
ved den gamle skolen Fjellheim. Der-
fra går vi forbi de gamle Stuvegarde-
ne og på sti via Skardtjern til toppen, 
900 moh. Vi bruker ca. 1,5 t hver veg 
+ pauser.
Turledere: Ingrid Haug, tlf. 977
55 050, og Erland Øversveen, tlf.
976 87 575
Oppmøte: Samkjøring med avreise
fra Dokka stasjon kl. 10.30 eller av-
gang fra Fjellheim skole kl. 11.00

Mandag 3. juni
KVELDSTUR TIL 
LAUVHØGDA, V. TOTEN
Vi parkerer nedenfor Skjellerudbom-
men og går Driterbakken opp til tårnet 
på Lauvhøgda. Her tar vi en drikke-
pause, og mange vil nok gå opp i 
tårnet og nyte den flotte utsikten. Vi 
går videre ned til den nye gapahuken 
hvor vi tar en god rast før vi går Kræ-
mervegen (Skjærdalstien) ned igjen. 
Turen vil ta 3 t + pauser.
Turledere: Margrethe Leirdal, tlf. 934 
04 460, og Aagot Sveen, tlf. 938 32 
463
Oppmøte: Skjellerudbommen kl. 
18.00. Kjør fv. 114 Raufoss–Fall, og 
ta av ved Gotterud mot Skjellerud.

Tirsdag 4. juni
STEFFENSRUDRUNDEN 
MED «NOGO ATTÅT», 
V. TOTEN
Vi starter med å gå en skogsti fra fv.
82 til Steffensrudrunden. Vi går denne

fine runden og returnerer på stien 
gjennom skogen. Steffensrudrunden 
er en lett, gangbar grusveg, og stien 
er en brukbar skogsti. Turen tar ca. 
3,5 t.
Turledere: Odd Gulbrandsen, tlf. 412 
43 192, og Margrethe Leirdal, tlf. 934 
04 460
Oppmøte: Bunnpris, Sagvollv. 3 (ved 
Raufoss stasjon) kl. 10.30 for sam-
kjøring eller ved fv. 82 kl. 11.00 (kjør 
til Reinsvoll, ta Nils Juls gate til fv. 82 
(Borgen/Kyseth), ta til høyre og kjør 
ca. 1 km, til bunnen av dalen og se 
etter T-skilt)

Foto: Silje T. Hagen

Tirsdag 4. juni
KANOTUR PÅ TREVATNA, 
S. LAND
Vi padler rolig fra Vassendlandet på
Trevatn og sørover. Etter hvert tar vi
en kafferast på land eller ei øy før vi
setter kurs mot startstedet. Turen tar
ca. 3 t. DNT har kanoer til utlån. Si fra
når du melder deg på om du trenger
kano.

Turledere: Mari Lundby, tlf. 970 19 
495, og Lise Lundby, tlf. 466 16 148
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Påmelding: Innen 3. juni
Oppmøte: Vassenden i nordenden av 
Trevatna (fv. 114 mellom Raufoss og 
Fall) kl. 17.30

Onsdag 5. juni
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Onsdag 5. juni
ETTERMIDDAGSTUR FRA ELTON, 
V. TOTEN
Turen går på en gammel skogsveg
mot Breiskallen. Tilbake til Elton går vi
på stier. Kaffepause undervegs. Turen
tar ca. 2 t.
Turledere: Anne Westby, tlf. 958 23
059, og Gunnar Westby, tlf. 480 55
630
Oppmøte: Elton hotell, Øverbyv. 303,
kl. 18.00

Torsdag 6. juni
DRESIN PÅ VALDRESBANEN,
N. LAND
I kveld sykler vi sørover langs Rands-
fjorden på dresiner som leies ut hos
SHELL på Dokka. Vi tar sikte på å
sykle til Sagvika i nærheten av Bjør-
nen, Odnes. Der er det flott badeplass
og rasteplass ved fjorden, med andre
ord supert for en god pause. Dit er det
ca. 8 km. Dresiner koster kr 450,- for
en tandemsykkel som i tillegg til to
syklende har plass til to passasjerer,
og kr 350,- for en enkeltdresin med
plass til én passasjer.
Turledere: Kari Løken Kalsnes, tlf.
959 95 735, og Idun Hovelsrud, tlf.
470 23 607
Påmelding: Innen 4. juni
Oppmøte: SHELL Dokka, Storg. 54,
kl.18.00

Fredag 7. juni–
lørdag 8. juni
AKTIVITETSDAG OG 
NATT I NATUREN PÅ SKUMSJØEN, 
VARDALSÅSEN
DNT Ung ønsker å invitere deg mel-
lom 13 og 26 år til en natt i naturen 
etterfulgt av aktivitetsdag ved og 
på Skumsjøen. Det er muligheter 
for blant annet padling i kano og på 
SUP, bading, fisking og volleyball. Gi 
beskjed innen påmeldingsfristen der-
som du ønsker å overnatte, så kan vi 
planlegge måltider (fredag: kveldsmat 
på bål; lørdag: frokost) og være be-
hjelpelige dersom noen trenger å låne 
noe utstyr (kontakt Svein Skoglund, 
tlf. 930 69 121). Lunsj på lørdag må 
deltakerne ha med sjøl.

Følg gjerne arrangementet på 
facebooksida vår (DNT Ung Gjøvik og 
Omegn) for nærmere informasjon.

Turledere: Einar Nordengen, tlf. 991 
06 114, og Silje Kristine Tandsæther 
Hagen, tlf. 971 83 189
Påmelding (kun ved overnatting): 
Innen 5. juni til dntunggjovik@hotmail.
com
Oppmøte: DNT Osbakken Skumsjøv. 
590, Hunndalen, kl. 18.00 på fredag 
for dem som skal overnatte, og kl. 
10.00 på lørdag for dem som kun skal 
være med denne dagen. Arrange-
mentet slutter kl. 15.00 på lørdag.
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Lørdag 8. juni
FØRSTEHJELPSKURS
Har du behov for ny kunnskap eller 
oppfrisking av førstehjelpskunnskap-
ene dine? Vi arrangerer et totimers 
kurs i grunnleggende førstehjelp som 
viser deg hvordan du best kan hjelpe 
til dersom det skulle skje noe med tur-
kameratene dine. Kurset, som er gra-
tis, er reservert for voksne turledere i 
DNT eller voksne som ønsker å være 
turledere fra 2020.
Kontakt: gjovik@dnt.no
Påmelding: Innen 31. mai via DNTs 
nettside, gjovik.dnt.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv. 
590, Hunndalen, kl. 10.00

Søndag 9. juni
TUR I ØVERBY-
SKOGEN, GJØVIK
Vi går fra Øverby, enten en 3 km-løy-
pe i lett terreng eller en 5 km-løype 
om Byhaugen. Etterpå spiser vi med-
brakt mat i skogen.
Turledere: Ariana Balsam, tlf. 476 77 
880, og Tina L. Bjerke, tlf. 418 08 580
Oppmøte: Innerst på den store par-
keringsplassen på Øverby kl. 11.00

Søndag 9. juni
I JOSEF ELVEBAKKENS FOTSPOR 
PÅ ØSTSINNIÅSEN, N. LAND
Vi følger den gamle seterstien som 
folk og dyr brukte til setra si på Øst-
sinniåsen. Den er ryddet og merket 
fra Skihytta, forbi Mårsjøhøgda og 
Bergsetervatnet til Gardsetra. Vi ser 
på steder der eneboeren Josef Elve-
bakken oppholdt seg. Turen tar ca. 
5–6 t + pauser.
Turleder: Tore Røbergshagen, tlf. 
481 01 357
Oppmøte: Østsinni kirke, 
Østsinnilinna 217 (fv. 162), kl. 10.00

På seterstien Foto: Pål Brekke

Mandag 10. juni
DAGSKURS FOR SFO-ANSATTE
Velkommen til en annerledes kurs-
dag! DNT Gjøvik og Omegn inviterer 
til et fem timers kurs om hvorfor vi 
kan bruke naturen som aktivitetsare-
na i skolefritidsordningen. I tillegg blir 
dette en dag med praktisk påfyll med 
aktiviteter og informasjon om hvordan 
man kan planlegge og gjennomføre 
friluftsaktiviteter i SFO. Har dere 
spesielle emner dere ønsker vi skal 
ta opp? Ta kontakt med kurslederne! 
Dette gjelder også om dere ønsker 
kurset gjennomført i nærmiljøet deres.

Kurset er praktisk rettet, så ta 
på tøy for aktivitet utendørs. Pris: kr 
500,- per person.
Kursledere: Ann-Kristin Johansen, tlf. 
936 74 950, eller Ine Gulbæk, tlf. 997 
49 115
Påmelding: Innen 25. mai til gjovik@
dnt.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv. 
590, Hunndalen, kl. 10.00 eller etter 
avtale med kurslederne

Onsdag 12. juni
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.
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Onsdag 12. juni
HERVENKNAPPEN OG 
NYHUSKNAPPEN, Ø. TOTEN
Vi samkjører til Helgestadfeltet. Herfra 
går vi ca. 2 t opp til Hervenknappen, 
784 moh., nyter den fantastiske utsik-
ten og tar en god rast før vi går videre 
ca. 30 min til Nyhusknappen, 793 
moh. Vi går ned en annen veg, ca. 
1,5 t. Turen er totalt 13,6 km lang med 
670 m stigning og tar totalt ca. 4,5 t.
Turleder: Ola Brox, tlf. 908 71 352
Oppmøte: Esso Skreia, Totenvegen, 
kl. 17.30

Onsdag 12. juni
ASKVIKSETRA 
PÅ VESTÅSEN, 
S. LAND
Vi kjører til Hemsetra. Herfra lig-
ger 5 km vandring på nyrestau-
rerte stier og seterveger i variert
skogsterreng foran oss. Stiene er
ryddet av Ringelia Idrettslag og
Hele Vestsida, og etter ca. 2 km
kommer vi til en koselig gapahuk
med bålpanne. Dette kan være
et passelig mål for små bein den-
ne kvelden; de som vil, fortsetter
til setra. Vi har med lommekjent
gaid.
Turledere: Odd Nydal, tlf. 971 48
280, Idun Hovelsrud, tlf. 470 23
607, og Kari Løken Kalsnes, tlf.
959 95 735
Oppmøte: Dokka stasjon kl.
17.30, eller kl. 18.00 ved Brakar
gård langs fv. 245, hvor vegen til
Hemsetra tar av og er skiltet

Torsdag 13. juni
ETTERMIDDAGSTUR MED 
KAFFEKOS OG UTSIKT, 
VARDALSÅSEN
Vi går opp «Kongevegen», over mot 
Nyberg og videre mot en fin plass 
med utsikt mot Skumsjøen. Her tar vi 
en god rast før vi tar stien mot Put-
ten og ned til skiløypa som vi følger 
til Dalheimsletta. Herfra går vi over 
Sandberg og tilbake til utgangspunk-
tet. Vi beregner snaut 3 t med pause.

I godt driv Foto: Torgeir Seim

Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 
734, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 
014
Oppmøte: Fredrik Aas’ veg ved Lønn-
berget hoppsenter, Raufoss, kl. 18.00

Fredag 14. juni–mandag 
17. juni
KLATRESAMLING I
ROMSDALEN, RAUMA
Vi reiser til Åndalsnes fredag kveld,
etablerer leir og blir enige om lørda-
gens tur(er). Vi overnatter på cam-
pingplass i telt, hytte, bobil e.l. etter
eget valg.



26 Turprogram 2019 – gjovik.dnt.no

Turvalgene legges opp etter deltaker-
nes ønsker og kunnskap, men vi tar 
sikte på turer hvor det er nødvendig 
å bruke tau. Vi legger derfor til grunn 
at deltakerne har en viss erfaring med 
hva utendørs klatring innebærer av 
utstyr og at de har en viss oversikt 
av hvilken høyde de trives og ikke 
trives i. De trenger imidlertid ikke å 
kunne sette egne sikringer og lede. 
Videre må deltakerne ha personlig 
utstyr som f.eks. sele, skrukarabinere, 
taubrems og hjelm (turlaget har en del 
utstyr til utlån; kontakt Svein Skog-
lund, tlf. 930 69 121). Tau og sikrings-
midler sørger turlederne for.

Vi betaler egne kostnader og 
spleiser på kjøring. Ta gjerne kontakt 
med spørsmål eller ønsker!
Tuledere: Arne Wold, tlf. 905 81 442, 
Bjørn Bredesen, tlf. 480 81 815, og 
Svein Skjølås, tlf. 958 67 424
Påmelding: Innen 1. juni
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjø-
vik, fredag kl. 17.00. Vi avtaler sam-
kjøring.

Lørdag 15. juni
OPPMERKSOMHETSTUR VED 
SKUMSJØEN, VARDALSÅSEN
Vi går en vakker runde i skogen med 
flott utsikt mot Skumsjøen. Mestepar-
ten av turen går vi i stillhet for å kom-
me mer i kontakt med oss sjøl og na-
turen rundt oss. Vi utforsker naturen 
med sansene mens vi går og tar oss 
tid til å sitte stille og bare være tilste-
de. Det blir også rom for den gode 
samtalen og felles lunsj undervegs. Vi 
legger inn noen stående qi gong-øvel-
ser før eller etter turen. Turen tar ca. 
4 t i lettgått terreng.

Turledere: Bente Muditadevi Kjøn-
stad, tlf.410 83 739, og Lise Lundby, 
tlf.466 16 148
Møtested: Parkeringsplassen ved 
DNT Osbakken, Skumsjøv. 590, 
Hunndalen, kl. 10.00

Lørdag 15. juni
SKJEPPSJØEN RUNDT, 
TOTENÅSEN, Ø. TOTEN
Vi starter ved de nedre husa på Tor-
sætra og tar inn på den delvis blå-
merkete «Jens Hansens sti», som 
etter hvert stiger ganske bratt opp mot 
Torsæterkampen og Rausteinshytta, 
hvor vi tar en liten avstikker opp på 
Totens høgeste punkt, 841 moh., før 
vi fortsetter forbi Rausteinshytta og vi-
dere nordover mot Holokampen med 
fantastisk utsikt over Totenbygdene 
og Mjøsa. Så kommer en bratt ned-
stigning og kryssing av Torsæterve-
gen før Bygdeborgen og Borgenkam-
pen, 765 moh. Fra Fiskelausen følger 
vi Totenåsstien tilbake til Torsætra. 
Her kan vi avslutte vandringen på 
kafeen. Turen vil nok vare 6–7 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 
964, Christina Buri, tlf. 480 58 862, og 
Tom Halvorsrud, tlf. 480 62 771
Oppmøte: Torsætra kl. 9.00
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Årets blinkskudd 2018: Soloppgang i januar på Aurdalsåsen Foto: Mona Løkser
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Søndag 16. juni
SETERVANDRING RUNDT 
VESTERÅS, Ø. TOTEN
Vi møtes på Vesterås og går 
Totenåsstien til Øvre Kolbusætra. 
Derfra går turen til Vålsjøen og Ragn-
hildsætra. Videre går vi langs Myrsjø-
en og til Syljulia. Så går turen videre 
på fin sti til Laupendsætra og følger 
skitraseen tilbake til Vesterås. Turen 
går i fint skogsterreng og har ingen 
veldig bratte partier. Den er ca. 11 km 
lang og tar ca. 4 t + pauser.
Turledere: Wenche Skinstad, tlf. 905 
20 327, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 
97 014
Oppmøte: Vesterås kl. 10.00. Kjør 
forbi Lensbygda idrettsplass og 
deretter rett fram til Vesterås. Bom-
avgiften betales med kort.

Mandag 17. juni
FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE, GJØVIK
Se 21. januar for informasjon om 
dette tilbudet.

Tirsdag 18. juni
KVELDSTUR «FRA HYTTE TIL 
HYTTE» PÅ VARDALSÅSEN
Vi går fra Rørmyra og tar runden om 
Trollheim og Skjærsjøhytta til Rogn-
lihaugen. Det er også mulig å gå fra 
«Rundkjøringa» ved bommen til Kor-
peruddalen for den som ønsker en litt 
kortere tur. Vi sitter ned og nyter na-
turen og utsikten der det passer. De 
som vil, blir på Rognlihaugen til vi kan 
beundre solnedgangen i nord – om 
været tillater det. Turen tar ca. 3–5 t.
Turledere: Gunnor Andersen, tlf. 996 
41 134, og Ragnhild Morka, tlf. 924 
20 612
Oppmøte: Skjellerudbommen kl. 
19.00. Kjør fv. 114 Raufoss–Fall, og 

ta av ved Gotterud mot Skjellerud. 
Bomavgift kr 40,-

Onsdag 19. juni
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 9. januar for informasjon om dette 
tilbudet.

Lørdag 22. juni
LANGTUR PÅ VARDALSÅSEN
I dag vil vi gjennomføre årets langtur 
på åsen. Vi starter på Rørmyra og 
går ned Korperuddalen og over til 
Fuglerudsveen og Volden. Herfra 
tar vi turen om Skriverhaugen og 
Mæhlumsetra og tilbake til Rørmyra. 
Vi beregner å raste to ganger i tillegg 
til drikkepauser. Anslått tid for turen vil 
være i overkant av 6 t + pauser.

Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 
734, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 
014
Oppmøte: Bunnpris, Sagvollv. 3 (ved 
Raufoss stasjon) kl. 10.00 for samkjø-
ring eller direkte på Rørmyra (kjør i så 
fall fv. 114 Raufoss–Fall, og ta av ved 
Gotterud mot Skjellerud)

Søndag 23. juni
KLATREDAG I 
GJØVIK KLATREPARK
DNT Ung inviterer deg mellom 13 og 
26 år til en dag i Gjøvik Klatrepark. 
Etter en kort opplæring i hvordan 
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man skal sikre seg kan du boltre deg 
i løyper med ulik vanskegrad. Ta med 
egen matpakke og drikke til felles 
lunsj; vi stiller med frukt. Følg gjerne 
arrangementet på facebooksida vår 
(DNT Ung Gjøvik og Omegn) for nær-
mere informasjon.
Påmelding: Innen mandag 17. juni til 
dntunggjovik@hotmail.com
Pris: kr 250,- for medlemmer og kr 
310,- for ikke-medlemmer (10 % 
rabatt ved framvisning av student-
bevis). Pengene betales direkte til 
klatreparken ved oppmøte.
Turledere: Silje Kristine Tandsæther 
Hagen, tlf. 971 83 189, og Peter Nagt-
zaam, tlf. 938 18 394
Oppmøte: Gjøvik Klatrepark, Øver-
byv. 93, Gjøvik. Det er mulig å ta by-
buss 33 mot Øverby og følge skilting 
fra bussholdeplassen til klatreparken. 
Møt kl. 10.00 ved resepsjonen; arran-
gementet slutter kl. 15.00 (parken er 
åpen til 17.00 for den som ønsker å 
bli lenger uten turledere til stede).

Mandag 24. juni–
torsdag 27. juni
FRILUFTSSKOLE PÅ 
DNT OSBAKKEN, GJØVIK
Vi inviterer til friluftsskole for 
10–13-åringer for å drive med friluft-
saktiviteter og ha det gøy sammen: 
Vi skal blant annet slå leir, få fyr på 
bålet, være ute på tur og gjennomgå 
enkel bruk av kart og kompass. Vi har 
også tilgjengelige kanoer som skal 
være i bruk.
Påmelding: Så snart som mulig (be-
grenset antall deltakere). Påmeldings-
skjema på hjemmesida, gjovik.dnt.no.
Kontakt: gjovik@dnt.no, tlf. 959 72 
850 

Oppmøte: Parkeringsplassen på DNT 
Osbakken, Skumsjøv. 590, Hunndalen, 
hver morgen kl. 9.00 (henting kl. 
16.00). Vi overnatter fra onsdag til 
torsdag.
Pris: Kr 700,- per barn inkludert akti-
viteter og en overnatting. Det er krav 
om medlemskap i Barnas Turlag (kr 
130,- årlig) for å kunne delta.

Mandag 24. juni
KVELDSTUR VED 
SKJELLBREIA, V. TOTEN
Turen går i litt kronglete terreng en-
kelte steder med myr og stein. Med 
oss på turen har vi fått den lokalkjente 
Trygve Iversen, som driver Innlandet 
Aktivitet & Hestesenter Toten. Dette 
blir en rundtur på 3 t + pause.
Turledere: Ragnhild Morka, tlf. 924 
20 612, og Margrethe Leirdal, tlf. 934 
04 460
Oppmøte: Felles avreise fra Nytorvet 
ved Raufoss kirke kl. 18.00. Lokal-
kjente kan møte kl. 18.15 i krysset 
(Saksbøle) hvor vegen deler seg mot 
Åsen og Skjellbreia.

Mandag 24. juni–lørdag 29. juni
BASECAMP HYLLESTAD
Vi inviterer til fast opphold i to private 
hytter i Hyllestad ytterst i Sognefjor-
den, der vi legger til rette for korte 
og lange, bratte og flatere turer. Et 
turmål i godvær vil være Lihesten og 
Gygrekjeften. Det er også mulighet 
for å padle egen kajakk og for å fiske. 
Det går an bare å delta deler av peri-
oden.

Turlederne vil koordinere opp-
hold og turer og delta etter avtale. Vi 
samarbeider om maten. Pengene for 
overnatting betales ved påmelding.
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Kjøreturen tar 7 t fra Gjøvik, så vi 
oppfordrer til en god stopp undervegs, 
kanskje med overnatting og en tur 
eller severdighet? Vil legger til rette 
for samkjøring.

Hyllestad Foto: Unni Skaugrud

Turledere: Eva Karstad, tlf. 489 96 
346, og Elin Aamodt, tlf. 415 64 596; 
e-post: eaamodtr@gmail.com
Påmelding: Innen 15.5. til Elin
Aamodt
Oppmøte: Hyllestad mandag 24. juni
kl. 17.00 eller etter avtale

Onsdag 26. juni
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Siste felles Skumsjøtur før ferien! Se 
9. januar for informasjon om dette til-
budet.

Lørdag 29. juni
TUR TIL 
LYKKJENUTEN, 
VANG I VALDRES
Vi parkerer ved Bygdin Fjellhotell eller 
Bygdinstoga (parkeringsavgift ca. kr 
50,- per døgn) og går herfra på fin sti. 
Etter ca. 1 km når vi toppen Lykkje- 
nuten, 1 266 moh., med flott utsikt 
over Vinstervatn og området rundt 
Bygdin og Valdresflya. Vi tar lunsjen 
her før vi går samme veg tilbake. 

Dette er en enkel tur med lite stigning 
som passer fint for både små og store 
turgåere.

For dem som ønsker å 
overnatte, er det gode muligheter 
for å finne teltplass i nærheten. På 
Fagerstrand, ved utgangspunktet for 
turen, kan man campe med bobil og 
campingvogn, og det er masse mulig-
heter for andre turer i området.
Turleder: Tina L. Bjerke, tlf. 418 08 
580
Påmelding: Innen 25. juni
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, 
Gjøvik, kl. 9.00 for samkjøring

Lørdag 29. juni
SYKKELTUR LANGS TYSKER-
VEGEN, VARDALSÅSEN
Etter en del motbakker fra Raufoss 
sykler vi langs Trevatna på fv. 114 før 
vi svinger inn på Tyskervegen over til 
Linnerud. Så drar vi bort til rv. 33 og 
videre tilbake til Raufoss. Turen er på 
ca. 55 km og vil ta ca. 4,5 t + pauser. 
Turen passer også for dem som har 
elsykler.
Turleder: Iren Lerud Haugum, tlf. 911 
17 225
Oppmøte: Raufoss stasjon kl. 9.00

Lørdag 29. juni–søndag 30. juni
HELGETUR I SØRØSTRE DELEN 
AV LANGSUA, GAUSDAL
Denne helga reiser vi til Liomseter og 
går strekningen Liomseter–Kittilbu. Vi 
overnatter på DNT Lillehammers sjøl-
betjente hytte Vestfjellhytta omtrent 
halvvegs på turen.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 
734, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 
014
Påmelding: Innen 23. juni pga. 
bestilling av overnatting (maks. åtte 
deltakere)
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Oppmøte: Bunnpris, Sagvollv. 3 (ved 
Raufoss stasjon) kl. 9.00 eller etter 
avtale med turlederne

Søndag 30. juni
FRA JUVSVEBYGDA TIL HOGNER 
KIRKE, NORDSINNI, N. LAND
Turen går fra Juvsvea til Hogner kirke, 
og på vegen passerer vi et gammelt 
tjærebrenneri og et fint utsiktspunkt. 
Dette er en koselig tur i lett og fint ter-
reng langs veg og sti som tar ca. 3 t + 
pause og er ca. 5 km lang.
Turleder: Tor Arne Vinjarengen, tlf. 
957 39 938
Oppmøte: Hogner kirke kl. 9.30. Ta 
av til høyre fra rv. 33 mot Dæhli ca. 5 
km vest for Dokka. Fortsett Dæhlilinna 
oppover lia til Leikarvold idrettsplass 
(nr. 148). Her tar Gamlebyen av til ven-
stre mot Hogner kirke et par km unna.

JULI
Mandag 1. juli–lørdag 
6. juli
STILLE VANDRING FRA
TISLEIA TIL SØRRE
HEMSING, VALDRES
Den historiske stølsruta som DNT
Valdres åpnet i fjor, går fra Tisleia
i Nord-Aurdal gjennom V. Slidre til
Hugastølen og til Sørre Hemsing ved
Vangsmjøsa i Vang. Overnattingsste-
dene er både ubetjent og betjente:
Tyrishølt, Nøsen Yoga og Fjellhotell,
Flikja, Syndinstøga og Sørre Hem-
sing. Turen er til sammen 67 km i
lett terreng (se ut.no/tur/2.21897/). Vi
regner med fem dagsetapper. Maks
antall deltakere er tolv.
Turledere: Lise Lundby, tlf. 466 16
148 (e-post: liselundby09@gmail.
com), og Ingemari Jürgensen, tlf. 997
17 178
Påmelding: Innen 16. juni
Oppmøte: Mandag morgen 1. juli

etter avtale med turlederne om felles 
avreise. Buss tilbake til bilene som er 
parkert ved start.

Onsdag 3. juli
PILEGRIMSLEDEN KOLBU 
KIRKE–HOFF KIRKE, TOTEN
Vi kjører til Kolbu kirke og går mer-
ket sti og veg til Hoff kirke. Vi raster 
undervegs. På Hoff har vi en bil som 
kan kjøre sjåfører tilbake til bilene på 
Kolbu. Turen tar ca. 3,5 t + pause.
Turledere: Sidsel Hammerstad, tlf. 
911 59 577, og Aage Kyseth, tlf. 920 
18 734
Oppmøte: Kolbu kirke, Presterud- 
gutua 68, kl. 11.00

Fredag 5. juli–søndag 7. juli
HELLSTUGGURYGGEN, 
JOTUNHEIMEN
Vi kjører til Spiterstulen fredag etter-
middag. Avmarsj blir tidlig på lørdag; 
da går vi Hellstugguryggen til Midtre 
Hellstuggutind. Vi tar oss ned i Urada-
len og tilbake til Spiterstulen. Søndag 
tar de som ønsker det, en kort tur før 
hjemreise. Turen er lang og krevende 
med mange høydemeter og enkelte 
partier med klyving. Det er løse for-
hold enkelte plasser.
Påmeldingsfrist: 28. juni
Turleder: Anders Nygaard Mathisen, 
tlf. 474 15 649
Oppmøte: Etter avtale med turlede-
ren om felles transport (eller oppmøte 
direkte på Spiterstulen)

Fredag 12. juli–søndag 14. juli
FJELLSPORTTUR TIL 
ØST-JOTUNHEIMEN
Vi lager fjellsportcamp på Maur-
vangen Camping ved rv. 51 over 
Valdresflya og går på topptur både 
lørdag og søndag. Her finnes man-
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ge flotte turalternativer med topper 
både over og under 2 000 m. Turmål 
blir bestemt ut fra vær og forhold i 
fjellet, men de mest aktuelle ture-
ne er Kvassryggen (2 071 moh.) og 
Høgdebrotet (2 226 moh.) lørdag 
og Knutshø (1 517 moh.) søndag. 
Turene vil kunne inneholde noe lett 
klyving, men det kreves ikke klatre-
utstyr eller -ferdigheter for å delta. Vi 
satser på å bruke mange og harde 
timer ute begge dagene, 5–10 t, med 
lørdag som lengste turdag.
Turledere: Johannes Nygaard (DNT 
Lillehammer) tlf. 938 81 201, og Heidi 
M. Pedersen (DNT Gjøvik og Om-
egn), tlf. 951 50 036
Påmelding: Innen 5. juli
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, Gjø-
vik, kl. 16.00, eller Strandtorget Lille-
hammer fredag kl. 16.00

Søndag 21. juli
HITA I SYNNFJELLET, N. LAND
I dag har vi et mindre kjent områ-
de av Synnfjellet som mål, nemlig 
Hita, toppen og vannet med samme 
navn. Vannet ligger på 1 111 moh., 
og toppen kneiser snaue hundre 
høydemeter over. Vi går i retning av 
Svartkampen og videre på sørsida av 
Strangtjernet. Stien deler seg snart, 
og nå er det strake vegen til Hita. 
Hjemturen kan gå over Svartkampen. 
Ellers er det flere muligheter for retur. 
Turen tar 5 t + pause.
Turleder: Jan Kolbjørnshus, tlf. 906 
53 217, og Grete Stensvold, tlf. 909 
41 293
Oppmøte: Ved Svinning bru langs 
Synnfjellvegen, fv.196, knappe 3 km 
forbi Synnfjellporten, kl.10.00. Vi par-
kerer i ei lita parkeringslomme ved 
vegen før brua.

Snaufjell Foto: Idun Hovelsrud

Søndag 21. juli–tirsdag 23. juli
SOMMERTUR TIL STØLS-
VIDDA OG GOMOBU 
FJELLSTUE, NORD-AURDAL
Vi prøver oss på en liten sommer-
tur i blidt og åpent terreng. Vi har 
tilbud på kr. 950,- pr. pers. og døgn 
i dobbeltrom og kr. 1 150,- i enkelt-
rom ved minimum ti personer. Det er 
fine muligheter for å sykle og få seg 
er ridetur, og det er en kort kjøretur 
videre om noen vil forlenge turen med 
vandring på Kongevegen mot Lærdal.
Turleder: Gunnor Andersen, tlf. 996 
41 134, sammen med lokal turleder
Påmelding: Bindende påmelding 
innen 15. juni til gunnor.andersen@
gmail.com
Oppmøte: Avreise kl. 10.00 fra 
Raufoss Amfi eller etter avtale med 
turlederen. Samkjøring organiseres 
etter behov.

Søndag 28. juli
SPENNENDE TUR I SYNNFJELLET, 
N. LAND
Vi starter turen ved Svinning bru, går
opp til Svinningsætra og følger stien
videre derfra til fjells opp gjennom
Vakkerdalen. Ferden videre avhenger
av været. Vi kan gå til Svartkampen
og få en rundtur ved å følge Helse-
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lagets sti tilbake til bilene (ca. 3–4 t), 
men kanskje frister det mer å gå inn-
over fjellet og opp på Olavskampen 
eller Høgkampen og få en lengre tur 
(6–7 t)? 
Turledere: Grete Stensvold, tlf. 909 
41 293, og Hans Lysen, tlf. 986 35 334
Oppmøte: Svinning bru langs Synn-
fjellvegen (fv. 196), knappe 3 km forbi 
Synnfjellporten, kl. 10.00. Vi parkerer i 
ei lita lomme før brua.

Onsdag 31. juli–lørdag 3. august
SYKKELTUR MED KULTUR: 
RØROS–FEMUNDSMARKA–
ØSTERDALEN
Onsdag setter vi bilene på Os og syk-
ler 15 km på sykkelveg til Røros, hvor 
det blir byvandring om formiddagen. 
Kl. 16 besøker vi Olavsgruva, og kl. 
21.30 opplever vi musikkspelet Elden. 
Vi overnatter på Erzscheidergården 
eller Bergstadens hotel, begge med 
mye historie i veggene.

Torsdag går turen 32 km sør-
østover på litt grov grusveg til Langen 
Gjestegård.

Fredag sykler vi 3 km før vi tar 
skyssbåten Femund II fra Synnervika 
sørover til Jonasvollen. Turen tar 2 
t. Herfra sykler vi 45 km til Os og tar
bilene videre til Tolga. Vi overnatter
på Malmplassen Gjestegård.

Lørdag tar vi rundtur fra Tolga 
til Vingelen som har Norges største 
antall setre i drift – og prøver å få til et 
seterbesøk. Det finnes også ca. 750 
mer enn hundre år gamle tømmerhus 
i området. Turens lengde bestemmes 
litt undervegs. Tidlig om ettermidda-
gen sykler vi tilbake til Tolga.

Overnattinger og arrangemen-
ter bestilles felles. Pris overnatting i 
dobbeltrom med frokost, båt, spel og 
gruve blir i underkant av kr 3 200,-

Punktering Foto: Fredrik Langballe

Turledere: Mona Løkser, tlf. 913 43 
114, og Fredrik Langballe, tlf. 900 11 
501
Påmelding: Innen 1. mai på e-post 
til mona.lokser@gmail.com (maks 14 
deltakere)
Oppmøte: Malmplassen Gjestegård, 
Rørosvegen, Tolga, kl. 12.00

AUGUST
Lørdag 3. august
MESNAELVA, LILLEHAMMER
Vi drar til Lillehammer i buss eller bil 
for å vandre langs Mesnaelvas kul-
turminner og fossefall før vi fortsetter 
opp Birkebeinerløypa og kommer 
fram til DNT-hytta Krokbua. Vi går 
samme vegen tilbake. Det er mulig-
heter for bærsanking og i tillegg gode 
bademuligheter. Turen er ca. 10 km 
lang og tar ca. 4 t + pauser.
Turleder: Vagn Makholm, tlf. 979 06 
667
Oppmøte: Lillehammer skysstasjon 
kl. 10.15. Deltakere kan møtes på 
Circle K Mjøsstranda, Gjøvik, kl. 9.00 
for å avtale om vi skal ta buss nr. 
151 fra Gjøvik skysstasjon kl. 9.15 til 
Lillehammer skysstasjon, eller kjøre 
bil sammen.
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Fredag 9. august–søndag 
11. august
KLATRING PÅ
ROMSDALSHORN, RAUMA
Vi reiser fredag ettermiddag til Venge-
dalen og slår leir. Lørdag bestiger vi
Romsdalshorn; dette krever klatring
med tau og sikringer, og krav til delta-
kelse er derfor erfaring med klatring,
sikring og rappellering. Turlaget har
en del utstyr til utlån (kontakt Svein
Skoglund, tlf. 930 69 121). Maks an-
tall deltakere er seks. Søndag vurde-
rer vi andre turalternativer.
Påmelding: Innen 31. juli
Turleder: Geir Vang, tlf. 977 35 259
Oppmøte: Etter avtale med
turlederen

Søndag 11. august
VANDRING PÅ TOTENÅSEN, 
Ø. TOTEN
Vi møtes ved Torsætra og kjører 
videre langs Hersjøvegen og til 
venstre opp Stillvatndalen (fint med 
samkjøring fra Torsætra da parke- 
ringsplassen i Sillvatndalen er liten). 
Turen går forbi Fløita og opp på 
Brennberget. Her er det nydelig utsikt 
i alle retninger. Etter en god kaffe-
rast går turen videre til Steinborgen 
og Startjernsætra og forbi Gåstjern 
tilbake til Fløita. Den går i variert 
terreng over myrer og i idylliske fjell-
kløfter. Turen er ca. 9 km lang og ikke 
veldig bratt. I Stillvatndalen er det 
nesten litt trolsk stemning. Turen tar 
ca. 3,5 t + pauser.
Turledere: Wenche Skinstad, tlf. 905 
20 327, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 
97 014

Oppmøte: Torsætra kl. 10.00 eller i 
Stillvatndalen

Mandag 12. august–
torsdag 15. august
FRILUFTSSKOLE 
PÅ DNT OSBAKKEN, GJØVIK
Vi inviterer til friluftsskole for 
10–13-åringer for å drive med frilufts-
aktiviteter og ha det gøy sammen: 
Vi skal blant annet slå leir, få fyr på 
bålet, være ute på tur og gjennomgå 
enkel bruk av kart og kompass. Vi har 
også tilgjengelige kanoer.

Påmelding: Så snart som mulig (be-
grenset antall deltakere). Påmeldings-
skjema på hjemmesida, gjovik.dnt.no.
Kontakt: gjovik@dnt.no, tlf. 959 72 
850
Oppmøte: På parkeringsplassen 
på DNT Osbakken, Skumsjøv. 590, 
Hunndalen, hver morgen kl. 9.00 
(henting kl. 16.00). Vi overnatter fra 
onsdag til torsdag.
Pris: Kr 700,- per barn, inkludert akti-
viteter og en overnatting. Det er krav 
om medlemskap i Barnas Turlag (kr 
130,- årlig) for å kunne delta.
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Tirsdag 13. august
PELLESTOVA–
NEVELFJELL, ØYER
Vi kjører til Pellestova og går opp på 
Nevelfjell (1 089 moh.), der vi tar en 
god rast og nyter utsikten. Turen er på 
ca. 8 km tur-retur, i lett terreng og på 
god sti. Den tar ca. 2,5 t pluss pauser. 
Etterpå kan det friste med bespisning 
på Pellestova.
Turledere: Åse Bratli, tlf. 976 71 816, 
og Birgit Lund, tlf. 416 58 551
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, 
Gjøvik, kl. 9.00, eller på parkerings-
plassen før Pellestova kl. 10.00.
Bomavgift kr. 30,-

Torsdag 15. august
RUNDTUR FRA SKYTEBANEN, 
VARDALSÅSEN
Denne kvelden går vi fra Skytebanen 
om Putten og Vårnessetra. Vi tar æf-
taskaffen ved Åsløypas venners lade-
stasjon mellom Putten og Vårnes-
setra. Turen tar ca. 2 t + pause.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 
734, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 
014
Oppmøte: Skytebanen på Raufoss kl. 
18.00. Kjør Nysethvegen fra Raufoss, 
fortsett oppover Vildåsvegen og ta 
Skytebanevegen til venstre.

Søndag 18. august
HOLMVASSDAMMEN, VESTÅSEN, 
N. LAND
Dette er en familievennlig tur til dam-
men hvor Rotary nå har bygd bru. Vi
rusler til en koselig plass på svaber-
get og nyter nista vår der. Vi får høre
om og se rester av sagbruksaktivitet i
området før vi går samme veg tilbake.
Turen er drøye 6 km lang, og vi for-
haster oss ikke hvis været er bra.

Turledere: Grete Stensvold, tlf. 909 
41 293, Jan Kolbjørnhus, tlf. 906 53 
217, og Hans Lysen, tlf. 986 35 334
Oppmøte: Dokka stasjon kl.10.00 for 
samkjøring til bommen på Kistefoss-
vegen (automatisk bom som betales 
med kort eller mobil)

Mandag 19. august
FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE, 
GJØVIK
Se 21. januar for informasjon om 
dette tilbudet.

Onsdag 21. august–
lørdag 24. august
HØSTTUR TIL IUNGSDALS-
HYTTA, HARDANGERVIDDA

Djupsvatnet Foto: Pål Brekke

I år har vi lagt høstturen til Skarvhei-
men. Prisen på kr 796,- per døgn for 
DNT-medlemmer inkluderer frokost, 
fire skiver og termos til lunsjpakke, 
treretters middag og sengeklær). Vi 
har reservert 20 plasser (Iungsdals-
hytta har ikke enkeltrom).
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18 
734, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97 
014
Påmelding: Innen 1. juli 
Oppmøte: Torvet ved Raufoss kirke 
kl. 10.00 eller etter avtale med turle-
derne. Det er ikke bilveg helt inn til 
hytta, så vi parkerer ved Toviki og har 
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ca. 1 t gåtid videre. Båttransport for 
bagasje kan ordnes.

Fredag 23. august–
søndag 25. august
VANGSMJØSA–GRINDADN–
RANKONOSI, VANG I VALDRES
Helgetur i Vangsfjella! Vi planlegger å 
overnatte på en av campingplassene 
langs Vangsmjøsa og ta dagsturer 
til Grindafjellet og Rankonosi, begge 
med Grindvatnet på vegen mot Små-
dalen som utgangspunkt. Det er også 
mulighet for villcamping i dette områ-
det. Fiskeutstyr kan være aktuelt den-
ne helga! Toppene som skal besøkes, 
ligger mellom 1 700 og 1 800 moh.

Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 
964, og Tom Halvorsrud, tlf. 480 62 
771
Oppmøte: COOP Prix Fjellvang, 
Grindaheim, fredag ettermiddag etter 
avtale med turlederne (samkjøring fra 
Gjøvik og Dokka kan avtales)

Lørdag 24. august–
søndag 25. august
MINIEKSPEDISJON 
TIL SPÅTIND, N. LAND 
Lørdag kjører vi til Synnfjell og forbi 
Hugulia og parkerer ved vegen mot 
Gammalsætra. Herfra begynner den 
korteste vegen mot Spåtind. Det er 
noen brattere partier i begynnelsen 
av turen, men etter hvert fint turter-

reng. Vi tar gode pauser, da sekkene 
blir tunge. Vi finner en leirplass ved 
Smørbukktjern og bruker resten av 
dagen på lek og utforsking av områ-
det rundt teltplassen.

Søndag pakker vi det vi trenger 
for topptur, i lettere tursekker. Vi går 
til toppen og tar lunsjpause på Spå-
tind, 1 414 moh. På veg ned pakker vi 
ned leirplassen og fortsetter tilbake til 
bilene.

Turen er 9 km lang, fordelt på 
to dager, og det er ca. 600 høyde-
meter fra parkeringen til toppen. Den 
passer spesielt for fjellvante barn med 
foreldre og/eller besteforeldre. Dette 
er en fin mulighet til å bli kjent med 
andre turfamilier!
Turledere: Dienne Versteeg, tlf. 926 
24 165, og Petra Kaderkova, tlf. 988 
77 380
Påmelding: Innen 18. august
Oppmøte: Etter avtale med turleder-
ne

Tirsdag 27. august
TUR I GJØVIKMARKA
Vi går Folkestien fra parkeringsplas-
sen på Øverby til Fogdehytta og 
videre om Byhaugen til Bergstoppen. 
Her kan vi nyte den flotte utsikten før 
vi går om Eiktunet tilbake til bilene. 
Turen er på 7 km og tar ca. 3 t + pau-
ser.
Turledere: Gunnor Andersen, tlf. 996 
41 134, og Ragnhild Morka, tlf. 924 
20 612
Oppmøte: Parkeringsplassen på 
Øverby kl. 10.00
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Onsdag 28. august
TOPPTUR PÅ TOTENÅSEN,
Ø. TOTEN
Turen starter fra parkeringen ved 
Hongsetra. Vi følger Totenåstien opp 
på Tjuvåskampen, videre nedover 
på andre sida og inn på stien over 
Pålsknappen i retning Rausteinshytta 
og til Totens høyeste topp, Torsæter-
kampen, 841 moh. Derfra tar vi stien 
nordover forbi hytta og ut på Holo-
kampen. Returen går herfra og ned til 
Hongsetra. Turen tar rundt 3–4 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 
964, og Tom Halvorsrud, tlf. 480 62 
771
Oppmøte: Oksbakken kl. 17.00. 
Fra Lena sentrum følges fv. 73 forbi 
Lindholm og Toppen idrettsplass til 
Olterud i Øverskreien. Her står det 
skilt mot Oksbakken (bomveg). En 
kan også kjøre fra Kraby, via Kraby-
skogen, på fv. 74, og så inn på fv. 73 
ved Stange og deretter nordover mot 
Olterud.

Lørdag 31. august
LANGTUR PÅ TOTENÅSEN, 
Ø. TOTEN
Lyst på en trivelig rusletur i nydelige 
omgivelser i lodd nr. 5 på Totenå-
sen? Vi kjører 8,5 km fra Fjellhaug, 
parkerer ved enden av bilvegen ved 
Fløyta og rusler først på nykvistet sti 
fra Hofsrudtjennslia opp til toppen av 
Vestre Brennberget. Der tar vi en liten 
fotostopp med kaffe mens vi nyter flott 
utsikt. Ferden går videre over Østre 
Ormtjern mot den idylliske Lersjøen 
for en god, lang matpause. Hvis væ-
ret tillater det, er det muligheter for å 
ta en dukkert. Etterpå tar vi oss opp-
over den idylliske Klukkbekkdalen og 
videre i retning Herva, der vi kommer 
inn på Totenåsstien, som vi følger 

langsmed Hervenvatnet. Vi rusler 
så mot Startjennsseter hvor vi igjen 
tar en kaffestopp før vi rusler forbi 
Gåstjenn og nedover den idylliske, 
trolske og trange Gåstjennsdalen ned 
mot Fløyta og tilbake til utgangspunk-
tet. Turen vil ta 7–8 t med pauser.

Turleder: Edith Tangsveen, tlf. 454 21 
012
Oppmøte: Fjellhaug, ytterst i 
Totenvika, kl. 9.30

Lørdag 31. august
TUR TIL NEVELFJELL, 
LILLEHAMMER
Vi går fra parkeringsplassen mellom 
Ilsetra og Pellestova og tar en god 
sti over Slåsæterfjell (1 064 moh.) til 
Nevelfjell (1 089 moh.). Her er det på 
klarværsdager utsikt til både Jotunhei-
men og Rondane og et flott sted å ta 
lunsjen. Vi tar en litt annen veg tilbake 
til parkeringsplassen slik at vi får en 
rundtur. Turen er på ca. 6,5 km i fint 
og lettgått terreng og passer for små 
og store.
Turleder: Tina L. Bjerke, tlf. 418 08 
580
Påmelding: Innen 27. august
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, 
Gjøvik, kl. 10.00 for samkjøring
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Lørdag 31. august
«NATTINATUREN» PÅ 
STENBERG, V. TOTEN
Vi arrangerer «Nattinaturen» i samar-
beid med festivalen «Friluftsliv for 
alle». Alle tar med telt, sovepose eller 
hengekøye – og det dere ellers tren-
ger for ei fin natt ute. Vi stiller med bål 
og teltplass. Har du lyst til å sove ute, 
men mangler utstyr, kan du ta kontakt 
med den daglige lederen i DNT Gjø-
vik og Omegn på tlf. 959 72 850.
Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: Stenberg museum, 
Sillongenv. 230, Bøverbru, i løpet av 
kvelden. Turledere fra DNT vil være til 
stede fra kl. 17.00.

Lørdag 31. august–
søndag 1. september
BLAAFARVEVÆRKET MED 
KOBOLTKOIA, MODUM
Vi kjører til Blaafarveværket, Åmot i 
Modum (ca. 2 t). På museet kan vi 
besøke kunstutstillinger (følg med på 
blaa.no). Vi spiser niste eller kjøper et 
måltid på et av spisestedene der. Tu-
ren går videre ca. 13 km gjennom kul-
turlandskap og deretter i mer kupert 
skogsterreng forbi boplasser fra gru-
vetida. Vi kommer til flere utsiktspunkt 
undervegs før vi er framme ved DNTs 
Koboltkoia. Hytta ligger helt øverst i 
gruveanlegget, har tolv sengeplas-
ser og er ubetjent med vannpost 50 
m unna (til matlaging og vask, ikke 
for drikkevann). Vi må ha med mat til 
frokost på søndag; denne dagen har 
vi bestilt omvisning i gruvene. Vi spi-
ser lunsj (niste eller i Gruvekroa) før vi 
går samme veg tilbake til bilene.
Turledere: Ingrid Andersson, tlf. 920 
17 690, og Siri Stageboe, tlf. 971 07 
167
Påmelding: Innen 12. august

Oppmøte: Plantasjen, Huntonstran-
da, Gjøvik kl. 8.00 eller etter avtale 
for deltakere som ikke bor i Gjøvik og 
omegn

SEPTEMBER
Søndag 1. september
KOM DEG UT-DAGEN PÅ DOKKA, 
N. LAND
Vi markerer DNTs nasjonale turdag
med tur langs Folkestien. Det blir na-
tursti med premiering til barna. Turen
passer ekstra godt for barn med led-
sagere.
Kontaktperson: Robert Steigedal, tlf.
482 45 345
Oppmøte: Renseanlegget, Odnesv.
82, kl. 11.00. Arrangementet avsluttes
kl. 14.00.

Søndag 1. september     
AKTIVITETSDAG PÅ    
SKUMSJØEN, VARDALSÅSEN
DNT Ung ønsker å invitere deg mel-
lom 13 og 26 år til aktivitetsdag ved 
og på Skumsjøen. Det er muligheter 
for blant annet padling i kano og på 
SUP, fisking og volleyball. Ta med nis-
te. Det blir muligheter for å grille.

Følg gjerne arrangementet på 
facebooksida vår (DNT Ung Gjøvik og 
Omegn) for nærmere informasjon.
Kontaktperson: Silje Kristine 
Tandsæther Hagen, tlf. 971 83 189
Møtested: DNT Osbakken, Skumsjøv. 
590, Hunndalen, kl. 10.00. Arrange-
mentet avsluttes kl. 14.00.



39Turprogram 2019 – gjovik.dnt.no

Søndag 1. september
KOM DEG UT-DAGEN OVER 
BERGSTOPPEN, GJØVIK
Vi markerer DNTs nasjonale turdag 
med tur fra Eiktunet over Bergstop-
pen. Det blir natursti med premiering 
til barna. Turen passer ekstra godt for 
barn med ledsagere.
Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: Eiktunet friluftsmuseum, 
Øverbyv. 108, kl. 1100. Arrange-
mentet avsluttes kl. 14.00.

Søndag 1. september
TUR TIL SILLONGEN, 
V. TOTEN
Vi går fra Lerud til Sillongen tur og re-
tur. Dette tar 4 t + pause; vi tar rasten
på Toten Hotell, Sillongen.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18
734, og Sidsel Hammerstad, tlf. 911
59 577
Oppmøte: Raufoss Amfi kl. 10.00 for
samkjøring

Tirsdag 3. september
KVELDSRUNDE 
RAUFOSS ØST, 
V. TOTEN
Vi parkerer ved Gamlelåven etter
Gamlevegen, går et lite stykke bort-
over til en sti og går en runde på godt
merkede stier i området øst for Rau-
foss. Ta med æftaskaffen. Vi går i ca.
2 t; pause kommer i tillegg.
Turledere: Gunnor Andersen, tlf. 996
41 134, og Turid Trettenes, tlf. 936 72
712
Oppmøte: Parkeringsplassen ved
Gamlelåven (der lysløypa starter) kl.
18.00. Ta av fra Øverbytoppen (på fv.
89 mellom Raufoss og Landheimkrys-
set) og følg derfra Gamlevegen noen
hundre meter sørover.

Onsdag 4. september
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Vi starter med onsdagsturene igjen 
og går fra Vildåsen skytebane på 
Raufoss til DNT Osbakken og tilbake 
etter pause med mat og prat. Men 
følg med på hjemmesida (gjovik.dnt.
no) for å se om det blir endringer!

Skogstur Foto: Torgeir Seim

Turleder: Som regel Gaute Gjerdin-
gen, tlf. 928 97 014; e-post: gaute-
gjerdingen@gmail.com
Oppmøte: Vestre Toten Pensjonist-
senter, Veltmannåv. 4, Raufoss, kl. 
9.50, eller direkte på Vildåsen skyte-
bane, Skytebanev. 151, kl. 10.00: Kjør 
Nysethvegen fra Raufoss, fortsett 
oppover Vildåsvegen og ta Skyteba-
nevegen til venstre. Turen fra skyte-
banen til DNT Osbakken tar ca. 1 t.

Onsdag 4. september
BORGENKAMPEN PÅ 
TOTENÅSEN, Ø. TOTEN
Turen går fra Torsætervegen over 
Bygdeborgen og Fiskelausen og opp 
på Borgenkampen til en nydelig utsikt 
over Toten. Returen går ned igjen 
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forbi klatrefeltet – eller kanskje i den 
andre retningen. Turen tar ca. 3 t.
Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 
964, og Tom Halvorsrud, tlf. 480 62 
771
Oppmøte: Borgen, langs vegen til 
Torsætra (der høyspentlinja krysser 
vegen) kl. 17.00

Onsdag 4. september
HIMALAYA PÅ TONSÅSEN, 
ETNEDAL
Vi parkerer ved «hovedvegen» til 
Bagn (fv. 219) ved jernbanelinja i 
nærheten av Tonsåsen stasjon. Her-
fra går vi et lite stykke vestover på 
hovedvegen før vi tar av til venstre på 
Midtsetervegen og går noen minut-
ter før vi tar av opp lia til toppen, 828 
moh., med utrolig flott utsikt utover 
blinkende vann og skogområder. Det 
er bratt oppover et stykke, men ikke 
utsatt. Her tar vi en god pause før vi 
returnerer samme veg. Turen er ca. 4 
km lang og tar ca. 3 t.
Turledere: Torborg Woxen, tlf. 926 20 
072, og Toril Stubbene, tlf. 988 57 550 
Oppmøte: Parkeringsplassen like før 
Tonsåsen stasjon kl. 10.00

Torsdag 5. september
SOPPTUR VED SKUMSJØEN, 
VARDALSÅSEN

Vi møtes ved DNT Osbakken der 
kokk og soppekspert Damian har for-

beredt matretter som bare venter på 
sopp. Vi går derfor til gode soppste-
der i nærheten og plukker ulike sopp-
slag før vi vender tilbake til DNT Os-
bakken, tilsetter soppen og koser oss 
med smaksprøver.
Turledere: Ingemari Jürgensen, tlf. 
997 17 178, og Damian Grajewski
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv. 
590, Hunndalen, kl.18.00

Lørdag 7. september 
(og søndag 8. september)
TOPPTUR TIL UTSIKTEN PÅ 
SKJENEGGE, VANG I VALDRES
Utsikten på Skjenegge er en av de 
flotteste og lettest tilgjengelige topp-
turene i Jotunheimen. Dette er en tur 
som passer for de fleste! Den er på 
ca. 6 km tur-retur og tar ca. 4 t. Vi tar 
en rast på toppen, og etter endt tur 
kjører vi tilbake – eller overnatter hos 
Solbjørg på Fondsbu (for dem som 
fristes av tur på søndag).
Turleder: Anna Opperud Nicolaisen, 
tlf. 905 47 190
Oppmøte: Samkjøring fra Dokka 
stasjon kl. 10.00 eller frammøte på 
parkeringen ved Fondsbu og Eidsbu-
garden kl.12.30. Ta kontakt med tur-
lederen dersom du bor mellom Dokka 
og Tyin og ønsker samkjøring.

Søndag 8. september
MORGENBAD I 
SKUMSJØEN, VARDALSÅSEN
Ta med deg bestemor, bestefar, tan-
ter, onkler, barn og barnebarn til et 
forfriskende bad i Skumsjøen! Og de 
som er tidlig oppe, rekker å gå en 
lang eller kort tur fra Vildåsen skyte-
bane på Raufoss først. Etter badet 
koker vi kaffe over bålet. De som ikke 
synes at vannet frister, er velkommen 
til bålkaffen.
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Arrangører: DNT Gjøvik og Omegn, 
tlf. 959 72 850, og Kulturnettverket 
Frisklivssentralen, V. Toten kommune
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv. 
590, Hunndalen, kl.10.00. Arrange-
mentet avsluttes kl. 12.00.

Søndag 8. september
SKUMSJØEN RUNDT, 
VARDALSÅSEN
Vi går fra friarealet ved Skumsjøen 
om Tjuruvika og på østsida tilbake 
mot Osbakken. Kafferasten tar vi ved 
Åsløypas venners ladestasjon ved 
Ulvestua i nordenden av Skumsjøen. 
Turen er ca. 11 km lang og tar ca. 3 t 
+ pause.
Turledere: Aage Kyseth, tlf. 920 18
734, og Gaute Gjerdingen, tlf. 928 97
014
Oppmøte: Friarealet ved Skumsjøen
kl. 10.00

Søndag 8. september
PADLETUR I DOKKADELTAET, 
N. LAND
Vi padler ut fra Fjordheim på Vestsida
i et fint område for både nybegynnere
og erfarne. Har du ikke egen kajakk
eller kano, kan du kontakte turlederen
om lån eller leie. Lengden på turen
avpasser vi etter ønsker fra gruppa.

Turleder: Anna Opperud Nicolaisen, 
tlf. 905 47 190
Påmelding: Innen 4. september
Oppmøte: Fjordheim, Jevnakerv. 
699, Dokka

Onsdag 11. september
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

Onsdag 11. september
TUR FOR FUNKSONSHEMMEDE, 
GJØVIK
Vi går fra Øverby Helsesportsenter 
opp til Bergstoppen og har fruktpause 
på toppen før retur til lavvoen ved 
Øverby, hvor vi griller pølser.
Turledere: Gerd Kålås og Olav Kålås, 
tlf. 997 76 349; e-post: gerdk51@hot-
mail.com
Oppmøte: Øverby Helsesportsenter, 
Øverbyv. 5, kl. 17.30

Fredag 13. september–
lørdag 14. september
NATT I NATUREN I 
GJØVIK KLATREPARK
DNT ung ønsker å invitere deg mel-
lom 13 og 26 år til en litt annerledes 
og spennende tur til Gjøvik Klatre-
park. Mens skumring glir over til 
høstmørke gjør vi telt, lavvoer og/eller 
hengekøyer klare for ei natt i natu-
ren. Etter ei kort opplæring i hvordan 
man skal sikre seg tar vi utfordringen 
med å teste ut klatreparkens løyper 
i mørket med hodelykt! Kvelden av-
sluttes med mat på bål før vi kryper 
opp i soveposene. Etter ei deilig natt 
under stjernene nyter vi felles frokost 
før den som ønsker det, kan ta fatt på 
en ny dag i klatreparken. Følg gjerne 
arrangementet på facebooksida vår 
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(DNT Ung Gjøvik og Omegn) for nær-
mere informasjon.
Påmelding: Innen 6. september til 
dntunggjovik@hotmail.com (minimum 
ti deltakere)
Pris: kr 400,- for medlemmer og kr 
600,- for ikke-medlemmer. Prisen in-
kluderer kveldsmat fredag og frokost 
lørdag samt klatring fredag kveld og 
dagspass for lørdag.
Turledere: Silje Kristine Tandsæther 
Hagen, tlf. 971 83 189, og Peter Nagt-
zaam, tlf. 938 18 394
Oppmøte: Gjøvik Klatrepark, 
Øverbyv. 93, Gjøvik. Det er mulig å 
ta bybuss 33 mot Øverby og følge 
skilting fra bussholdeplassen til klatre-
parken. Møt kl. 17.00 på fredag ved 
resepsjonen; arrangementet slutter 
kl. 14.00 på lørdag (parken er åpen 
til 17.00 for den som ønsker å klatre 
lenger; turlederne vil være tilstede til 
kl. 14.00).

Lørdag 14. september
SPÅTIND, N. LAND
Sammen med «mandagstrimmen» 
i Torpa går vi opp på Spåtind, 1 414 
moh. Vi parkerer ved Synnfjellavoen, 
går forbi Strangsetra og fortsetter på 
fin sti opp på fjellet hvor vi krysser 
Midtstrangen. Vi bruker ca. 3 t hver 
veg + pauser.
Turledere: Ingrid Haug, tlf. 977 
55 050, og Guri-Mette F. Sollien, 
tlf. 918 51 850
Oppmøte: Samkjøring med avreise 
fra Dokka stasjon kl. 9.15 eller av-
gang fra Synnfjellavoen kl. 10.00

Lørdag 14. september (og søndag 
15.9. – én- eller todagers tur)
FOSSEFALL OG HØYDER PÅ 
VENABYGDSFJELLET, RINGEBU 
Venabydsfjellet har mer å by på enn 
myke topper. Lørdag går vi en runde 
fra Forrestadsæter til Dørfallet og My-
fallet, to bortgjemte og flotte fossefall. 
De som vil overnatte, tar bilene inn til 
Bølisætrin hvor vi parkerer og går inn 
til Gråhøgdbu. Søndag går vi topptur 
opp Muen (1 420 moh.) før vi kjører 
hjem.

Turledere: Ingemari Jürgensen, tlf. 
997 17 178 (ingemari@kentaur.no), 
og Eli Linnerud, tlf. 911 17 299
Påmelding: Innen 9. september
Oppmøte: Lørdag kl. 8.00 på Circle K 
Mjøsstranda, Gjøvik, eller direkte ved 
Forrestadsæter på Venabygdsfjellet 
kl. 10.00

Søndag 15. september
ÅPEN DAG VED 
LAVVOEN PÅ ØVERBY 
HELSESPORTSENTER, GJØVIK
Vi leker og koser oss, griller medbrakt 
mat og lager pinnebrød.
Turledere: Ariana Balsam, tlf. 476 77 
880, og Tina L. Bjerke, tlf. 418 08 580
Oppmøte: Lavvoen ved Øverby 
Helsesportsenter, Øverbyv. 5, kl. 
11.00
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Søndag 15. september
REINSVOLLDAMMEN–
KVÆRNA VED BRUFLAT, V. TOTEN
Vi starter i nordenden av Dammen og 
går vestsida av Hunnselva til Vestbak-
ken og videre forbi to nedlagte gårds-
bruk, Kalstad og Rosendal, til kverna 
ved demningen på Bruflat. Dette blir 
en kulturhistorisk vandring på for-
holdsvis bra stier. Turen er 5 km lang 
tur-retur og vil ta ca. 4 t. Vi tar en god 
rast undervegs.
Turledere: Odd Gulbrandsen, tlf. 412 
43 192, og Margrethe Leirdal, tlf. 934 
04 460
Oppmøte: Dammen ved Reinsvoll kl. 
10.00. Kjør rv. 4 og sving mot Skjelle-
rud. Kjør deretter ca. 500 m og over 
brua.

Mandag 16. september
FRILUFTSLIV FOR UTVIKLINGS- 
HEMMEDE, GJØVIK
Se 21. januar for informasjon om 
dette tilbudet.

Onsdag 18. september
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

Lørdag 21. september
STILLVATNDALEN OG SVART-
DALEN, TOTENÅSEN, Ø. TOTEN
Vi møtes ved Torsætra på Totenåsen 
hvor vi fyller opp biler og kjører Her-
sjøvegen sørover til Stillvatndalen. 
Turen tar ca. 6 t. Etter en kjøretur på 
ca. 20 min forbi Hersjøsetra parkerer 
vi ved stien som går innover Svart-
dalen. På turen langs elva passerer 
vi flere fine kulper og fossefall. Vi 
går forbi de fem tjerna og kommer 
til Fiskelausen før vi svinger inn på 

Totenåsstien over Borgenkampen og 
til Torsætra. Her avsluttes turen med 
kaffe og vafler før vi henter gjensatte 
biler i Stillvatndalen.

Stillvatndalen Foto: Tom Halvorsrud

Turledere: Rune Øverli, tlf. 995 93 
964, og Tom Halvorsrud, tlf. 480 62 
771
Oppmøte: Torsætra, Totenåsen, kl. 
9.00

Søndag 22. september
HØSTTUR I GJØVIKMARKA
Søndagstur fra Øverby og Eiktunet 
i gammel og ny skiløype til Skistua, 
der vi tar en rast før vi går videre 
over Snekkerhaugen, Furumoen og 
Bergstoppen og returnerer over Eik-
tunet. Turen tar ca. 3 t + pauser.
Turledere: Inger Bjugstad, tlf. 464 64 
246, og Arne Wiken, tlf. 977 35 778
Oppmøte: Innerst på parkeringsplas-
sen ved skiløypa på Øverby kl. 10.00

Søndag 22. september
KOSEDYRENES DAG PÅ 
DNT OSBAKKEN, GJØVIK
Alle barn, kosedyr, foreldre, beste- 
foreldre, familie og venner inviteres 
inn i skogen denne søndagen. Kose-
dyrene trenger å luftes! Turbo, Barnas 
turlags blå revemaskot, gleder seg til 
en utedag der han får treffe alle kose- 
dyrene til uteglade barn!  Det blir 
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natursti for kosedyr og pinnebrødste-
king. Vi har kanoer som kosedyrene 
kommer til å elske, og frister det med 
et bad, står badebrygga vår klar! Alle 
er velkomne. På DNT Osbakken er 
kafeen åpen med buffet. Det er fint å 
sykle, gå og trille barnevogn i områ-
det.
Kontakt: gjovik@dnt.no, tlf. 959 72 
850
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv. 
590, Hunndalen, kl. 12.00–14.00

Søndag 22. september
AKTIVITETSLEDERKURS FOR 
BARNAS TURLAG, GJØVIK
Har du lyst til å bli turleder? Vi invi- 
terer flere voksne til å bli turleder for 
barneaktiviteter. Enten du er tante, 
onkel, besteforelder eller forelder til 
små eller store barn, trenger vi deg 
på laget! Vi inviterer derfor til tre timer 
med aktivitetslederkurs og litt voksen-
prat om Barnas Turlag. Dette blir en 
dag med praktisk påfyll av aktiviteter 
og informasjon om hva det innebærer 
å være turleder for barneaktiviteter. 
Kurset er gratis, og deltakerne får et 
eksemplar av boka Lek og lær. Ta 
med tøy for aktivitet, matpakke og 
drikkeflaske.
Turleder: Mildri Urke Andreassen; 
e-post: mildria@gmail.com
Påmelding: Innen 15. september via
hjemmesida, gjovik.dnt.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv.
590, Hunndalen, kl. 10.00

Tirsdag 24. september
HUNDTJERNSRUNDEN, N. LAND
Dette er en relativt ny runde i Dokkas 
nærmiljø på nesten 10 km som vi bru-
ker så godt som hele formiddagen på. 
Den er opparbeidet av dugnadsgrup-
pa «Måsåbjønna» langs gamle stier i 
skogsterreng over Hundtjernshøgda. 
I nærheten av Hundtjern tar vi en god 
rast, kanskje med litt tyttebær attåt.
Turledere: Jan Kolbjørnshus, tlf. 906 
53 217, og Ivar Lien, tlf. 959 60 343
Oppmøte: Dokka stasjon kl.10.00 
eller parkeringsplassen ved Elgtråkket 
i Tonlia kl. 10.15
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Onsdag 25. september
SKYTEBANEN– OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

Søndag 29. september
MAKALAUSFJELLET, REINLI, 
SØR-AURDAL
Dette fjellet bærer sitt navn med ret-
te! Til tross for sine 1 099 moh. byr 
dette fjellområdet på et utrolig vakkert 
rundskue og en flott utsikt. Terrenget 
er lettgått og stiene gode. Turen er på 
5,5 km tur-retur.
Turleder: Kjetil Aasheim, tlf. 413 23 
829
Oppmøte: Krysset ved det tidligere 
Tonsåsen Sanatorium, der vegen ned 
til Bagn tar av, kl. 10.00, til Bagn og 
videre til Stavadalen alpinanlegg i 
Reinli

OKTOBER
Tirsdag 1. oktober
GAPAHUEN VED 
ROKKETJERNET, 
N. LAND
Nå i høstferien kan alle unger med
foreldre, besteforeldre, onkler og/
eller tanter gå kort kosetur til den fine
gapahuken ved Hundeløypa. Vi går
på nymerket, trivelig sti opp gjennom
skogen og er straks framme ved må-
let. Der koser vi oss ved bålet og akti-
viserer oss i skogen rundt oss. Turen
er på ca. 3 km tur-retur.
Turledere: Idun Hovelsrud, tlf. 470 23
607, og Kari Løken Kalsnes, tlf. 959
95 735

Oppmøte: Dokka stasjon kl. 9.00 for 
samkjøring eller kl. 9.30 direkte ved 
Midtvatna der Ellingsveløypa krysser 
vegen 

Onsdag 2. oktober
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

Søndag 6. oktober
TUR I VINDOMRÅDET, 
GJØVIK
Vi tar en runde i merket løype i Vind-
området. Lengden på turen avhenger 
av været.

Foto: Kjell Høgseth

Turledere: Birgit Lund, tlf. 416 58 
551, og Aage Kyseth, tlf. 920 18 734
Oppmøte: Parkeringsplassen på 
Østbyhøgda (200 m nedenfor Vind 
idrettsplass, Vestre Totenv. 523) kl. 
10.00

Onsdag 9. oktober
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.
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Søndag 13. oktober
DAGSTUR MELLOM PELLESTOVA 
OG HORNSJØEN, ØYER
Vi kjører forbi Nordseter og parkerer 
ved Ytre Reina. Turen går i lettgått 
fjellterreng på sti over Kriksfjell, Hitfjell 
og Reinsfjell. Det er flott utsikt fra alle 
tre toppene. Gangtid ca. 3–4 t + pau-
ser.
Turledere: Anne Westby, tlf. 958 23 
059, og Gunnar Westby, tlf. 480 55 
630
Oppmøte: Circle K Mjøsstranda, 
Gjøvik, kl. 9.00

Onsdag 16. oktober
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

Onsdag 16. oktober
REFLEKSTUR I MØRKET, 
GJØVIK
Besteforeldre arrangerer tur til «Tøm-
merhoggerkoia». Vi følger reflekser 
langs stien, og framme ved leirplas-
sen steiker vi små pannekaker på bål 
og leser eventyret om pannekaka. Ta 
med egen lommelykt eller hodelykt.
Turledere: Inger Bjugstad, tlf. 464 64 
264, og Arne Wiken, tlf. 977 35 778
Oppmøte: Innerst på parkeringsplas-
sen på Øverby ved skiløypa kl. 18.00

Lørdag 19. oktober
RIDETUR I BRÅSTADMARKA, 
GJØVIK
Flott ridetur med ivrige islandshester 
fra stall Vang i Bråstadmarka nord for 
Gjøvik! Turen går først rolig til Brå-
stadsetra der vi tar pause med mat-
pakke. I noe større fart rir vi så rundt 
Øveråstjønnet til Neråsen og nyter ut-
sikten over Mjøsa før vi setter kursen 

hjemover ned i sjølve Bråstadmarka. 
Med pause tar turen 3–4 t. Vi legger 
opp tempoet etter ferdighet, men du 
må tørre å trave noen strekk; det kan 
bli et par galopper til og med. Turen er 
derfor for noe øvede ryttere. Alders-
grense er ti år og vektgrense 90 kg. 
Stall Vang har rideturer hele våren for 
dem som vil prøve seg litt på forhånd. 
Vi har bare fire hester til disposisjon, 
så først til mølla … Turen koster kr 
400,- per person for hest og utstyr. 

Foto: Tone K. Ø. Rønning

Turleder: Trond Maukon Henriksen, 
tlf. 920 83 788; e-post: trhe0501@
hotmail.com
Påmelding: Innen 12. oktober
Oppmøte: Åslendev. 4, Gjøvik, 
kl. 11.00

Mandag 21. oktober
FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE, 
GJØVIK
Se 21. januar for informasjon om 
dette tilbudet.

Onsdag 23. oktober
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.
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Fredag 25. oktober
MØTE FOR TURLEDERE OG 
DUGNADSFOLK, GJØVIK
Styret for DNT Gjøvik og Omegn 
har møte med samarbeidspartnere 
og turledere, dugnadsfolk og andre 
som er registrert som frivillige. Her 
vil bl.a. forslaget til program for 2020 
bli presentert, og «Årets blinkskudd 
2019» skal kåres. De inviterte vil få 
e-post med nærmere informasjon om
programmet.

Mange frivillige!            Foto: Fredrik Langballe

Kontakt: gjovik@dnt.no
Oppmøte: DNT Osbakken, Skumsjøv. 
590, Hunndalen

Onsdag 30. oktober
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

NOVEMBER
Onsdag 6. november
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

Onsdag 13. november
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

Torsdag 14. november
ÅPENT TURMØTE, GJØVIK
Velkommen til møte på DNT Osbak-
ken, Skumsjøv. 590, Hunndalen, kl. 
19.00! Se hjemmesida (gjovik.dnt.no) 
for mer informasjon.

Mandag 18. november
FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE, 
GJØVIK
Se 21. januar for informasjon om det-
te tilbudet.

Onsdag 20. november
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

Onsdag 27. november
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

DESEMBER
Onsdag 4. desember
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

Onsdag 11. desember
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.
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Foto: Idun Hovelsrud

Mandag 16. desember
FRILUFTSLIV FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE, 
GJØVIK
Se 21. januar for informasjon om 
dette tilbudet.

Onsdag 18. desember
SKYTEBANEN–OSBAKKEN, 
VARDALSÅSEN
Se 4. september for informasjon om 
dette tilbudet.

Foto: Idun Hovelsrud
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KURS, MØTER OG DUGNADER
Her ser du oversikt over kurs, møter og dugnader i 2019. Utfyllende informasjon 
om klokkeslett, emner, påmelding, kontaktpersoner m.m. finner du på de enkel-
te datoene i kalenderen.

Mandag 11. februar
AMBASSADØRKURS, GJØVIK
Kveldskurs på DNT Osbakken i DNTs historie, verdier og organisering. Obliga-
torisk for kommende turledere.

Torsdag 28. februar
SKIKURS, DEL 1: HOVDEBAKKEN, GJØVIK
Kurs i svingteknikker m.m. Krever ikke forkunnskap.

Søndag 10. mars
SKIKURS, DEL 2: HAFJELL, ØYER
Kurs i svingteknikker m.m. Krever ingen annen forkunnskap enn deltakelse på 
del 1.

Torsdag 14. mars
ÅRSMØTE OG ÅPENT TURMØTE, GJØVIK
Vi holder årsmøte på DNT Osbakken. Etterpå har vi åpent turmøte.

Mandag 6. mai
DAGSKURS FOR BARNEHAGEANSATTE
Kurs på dagtid om naturen som lekearena.

Lørdag 8. juni
FØRSTEHJELPSKURS
Kurs på DNT Osbakken i grunnleggende førstehjelp for nye turledere og andre.

Mandag 10. juni
DAGSKURS FOR SFO-ANSATTE
Kurs på dagtid om naturen som aktivitetsarena. 

24.–27. juni og 12.–15. august
FRILUFTSSKOLE PÅ DNT OSBAKKEN, GJØVIK
På DNT Osbakken arrangerer vi i år to separate samlinger for 10–13-åringer for 
å drive med friluftsaktiviteter og ha det gøy sammen.

Søndag 22. september
AKTIVITETSLEDERKURS FOR BARNAS TURLAG, GJØVIK
Kurs for alle som vil være turledere for Barnas Turlag.
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Fredag 25. oktober
MØTE FOR TURLEDERE OG DUGNADSFOLK, GJØVIK
Møte mellom styret, samarbeidspartnere og registrerte frivillige. Invitasjon kom-
mer på e-post.

Torsdag 14. november
ÅPENT TURMØTE, GJØVIK
Høstens åpne turmøte finner sted på DNT Osbakken.

DUGNADER
Torsdag 9. mai: DNT Osbakken
Tirsdag 14. mai: Fogdehytta
Lørdag 25. mai: Vollumsætra

Foto: Idun Hovelsrud
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Nedre Torvgate 12, 2815 Gjøvik  |  611 74 655  |  firma@gamletorvetsport.no 

gamletorvetsport.no
kvalitet og lidenskap • siden 1989

Husk dnt-rabatten! Bruk 

kode dnt i handlekurven, 

og få 10–15% rabatt!

Forsidefoto: Idun Hovelsrud
Baksidefoto: Roya Øverjordet



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