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Kommende aktiviteter 

Kom deg ut-dagen 

 [6. sept.] 

Utsiktstur på Tandbergmoen. 

Senior 

 [8. sept.] 

Kaffekoken på Grønknuten 

 [13. sept.] 

Sopptur. Senior 

 [15. sept.] 

1000 års markering av Olav 

Haraldssons hjemkomst 

 [19. sept.] 

Grunnkurs kajakk. Åsatangen 

 [19. sept.] 

Høsttur til Gjevlekollen (602 

moh) i Lier 

 [20. sept.] 

Se http://ringerike.turistforeningen.no 

for fullstendig program. 

Kjære medlem! 

I skillet mellom sommer og høst er det stor aktivitet i fore-

ningen. Tiden før vinteren brukes på å gjennomføre 

planlagte turer og vedlikeholde koier og stier.  

Samtidig er vi godt i gang på denne tiden med å plan-

legge neste års turer og det er mye å se frem til. Blant 

annet utvider vi tilbudet vårt, og nytt neste år vil være 

at vi tilbyr kajakkpadling  i  DNT  Ringerike. Vi håper at 

du etter hvert blir med oss ut i det det våte element. Vi 

arrangerer en liten smaksprøve nå i september. Vår 

svært aktive seniorgruppe tilbyr som vanlig et rikholdig 

program. Vi kan også med glede melde at Barnas Tur-

lag øker aktiviteten sin og har planlagt hele 16 spennen-

de turer i 2016. Spennende Ti på topp mål plukkes også 

ut for neste år. 

Kom deg ut dagen går av stabelen 6. september og du 

må gjerne besøke standen vår på Ringeriksdagen da-

gen før. Her tilbyr vi blant annet familiemedlemskap i 

DNT som gjør det enklere og rimeligere for familien å 

være medlem hos oss.    

Meld dere inn og skap gode vaner for barna! Vi ønsker 

dere en aktiv høst  - det er enda  lenge til jul . 

Turbo-hilsen fra  

daglig leder  

Vibeke  

Nyhetsbrev jul./aug. 2015 

 

KOM DEG UT DAGEN- Norges største søndagstur ! 

Kom deg ut-dagen er Norges nasjonale turdag 

og arrangeres to ganger i året . Arrangemente-

ne finner du i hele Norge, Turistforeningen ønsker 

med denne dagen å blåse liv i den enkle og go-

de søndagsturen for hele familien, og å gi flest 

mulig en smakebit på det beste man kan opple-

ve i naturen. Nærmere 40.000 deltakere er ven-

tet til de lokale arrangementene på landsbasis. 

Der gis det gode muligheter for å møte andre 

barnefamilier, leke, lære og teste ut aktiviteter 

barna kanskje ikke har prøvd før.  Vi vil inspirere 

alle til å komme seg ut for å oppleve en fin og sosial dag i naturen, og håper opplevelsen kan 

bidra til en aktiv og god høst. Som et ledd i familiesatsingen gir vi i forbindelse med Kom-deg-ut

-dagen også et spesialtilbud på det nye Familiemedlemskapet som ellers lanseres i januar 2016. 



 

DNT Ringerike - Pb. 51, 3502 Hønefoss - Besøksadresse - Osloveien 10 -  tlf. 32122100/92664825 - http://ringerike.turistforeningen.no 

Andre nyheter 

Månedens dikt   

Eit dikt i ein hage 

 eg fann eit dikt i ein hage 

 iblant blomar 

 mold og stein 

 tørre grastustar 

 badeshortsar 

 trampoliner og hageslangar 

 solkrem 

 syklar 

 sandalar og strandmadrasser 

 Og under den brennande steikande sol 

 Diktet var slik:  

 I dag er det 152 dagar att til jol 

   Odd Norstoga 

Ti på topp samarbeidet—en suksess! 

Vi er i full gang med planlegging av neste års Ti på topp-

kampanje og aktuelle poster er plukket ut.  DNT Ringerike 

skal med sine turvaktmestre gjennom Ti på Topp fortsette 

å bidra til turglede på Ringerike. 

Ti på Topp har vist seg å være et svært godt tilrettelagt 

turtilbud for barn, voksne og eldre hvor det er merket 

opp 19 ulike turmål i Ringerike fra 10.mai til 10.oktober 

hvert år.  Alle som deltar får et deltagerhefte med kart 

og rutebeskrivelser over de ulike turmålene. Det arbeides 

nå også med en vintervariant.  

Skauleis og Superskauleis, DNT Ringerike sine egne mer-

ker avvikles derfor i sin nåværende form og erstattes 

med Ti på topp som når ut til enda flere. Det synes vi er 

topp! 

Barn og natur 

Møtet med naturen har stor verdi for 

barns og unges utvikling, både kropps-

lig og sanselig, helsemessig, sosialt, ved 

utvikling av følelses- og fantasiliv, opp-

levelse av tilhørighet, personlig identitet 

og konsentrasjonsevne. 

 

De siste tiårene har barn og unge vært 

mindre ute i naturen enn før. Særlig et-

ter niårsalderen tar den organiserte, 

voksenstyrte aktiviteten over. 

 

Årsaker til redu-

sert naturkontakt 

er urbanisering, 

at familien har 

fått mindre be-

tydning som fri-

tidsenhet, flere 

organiserte akti-

viteter og flere 

mediebaserte 

aktiviteter . 

 

Kilde:  ut.no 

Utvidede åpningstider 

Kontoret vårt er nå også åpent på dagtid torsda-

ger. 

Åpningstider: 

Mandager: 16.00-20.00 (daglig leder) 

Torsdager: 12.00*-19.00 

Velkommen innom!  

* på grunn av eksterne oppdrag/høstferie er kontoret 

åpent fra 1600 på følgende datoer: 3/9, 17/9 og 1/10. 


