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Leder Forsidefoto: Utsikt fra Lushaugtårnet. Foto: Bjørn Haslerud

Turprogrammet som du nå holder i hånda 
har mange flotte turalternativer, så “dør- 
stokkmila” behøver ikke bli så lang. Vi har 
alle ulike motiver for å komme oss ut på tur. 
Noen vil lufte hodet etter en lang dag på 
jobb, noen vil ut på treningstur. For andre er 
det det sosiale som er viktig, å kunne treffe 
hyggelige folk underveis. For noen er det 
mestring. Uansett motiv, det er turgleden  
ved å komme ut i frisk luft som gjelder!

Koronapandemien har gitt oss alle noen ut-
fordringer i å møtes og kunne være sammen 
i større grupper. Vi tar smittevernhensyn på 
alvor, noe som betyr at det i 2021 vil være 
viktig å følge med på hjemmesiden til DNT 
Hadeland, og vår Facebookside. Da får du 
informasjon om hvilke regler og tiltak som 
gjelder for å delta på våre aktiviteter, og 
bruken av våre ubetjente hytter. 

Vi er glade for at vi fremdeles kan invitere 
deg med ut på tur. En stor takk til våre tur- 
ledere som bidrar, og som legger til rette for 
at vi fortsatt kan gjennomføre turene på en 
god og trygg måte. Hytte- og rutetilbudet er 
nok den viktigste grunnen til at DNT har 
mer enn 320.000 medlemmer, og er Norges 
største friluftsorganisasjon. Som medlem  
har du tilgang på nøkkel til over 500 hytter 
over hele landet. 

DNT Hadeland er en av 57 foreninger under 
DNT paraplyen. Vi har blitt 21 år, og har 
nærmere 1300 medlemmer. Vi har plass til 
flere, så hvis du ønsker fine turopplevelser, 
og mulighet til å treffe hyggelige folk, er 
du velkommen som medlem. Har du tid til 
overs, og vil bidra som turleder, eller rydde/
holde våre stier i god stand, hører vi gjerne 
fra deg.

DNT Hadeland drifter to ubetjente hytter, 
Kjørestua på Sagvollen, og Gulsjøhytta ved 
Søre Gulsjøen. Begge hyttene er lett til- 
gjengelige og kan være fine turmål i  

nærområdet. Dette er flotte helårshytter, og 
hyttene tåler mer besøk. 

Turer og aktiviteter i regi av Barnas Turlag og 
DNT Ung, vil for turåret 2021 bli presentert 
digitalt på Facebooksiden til Barnas Turlag. 
De har planer om mange spennende og mor-
somme aktiviteter gjennom året.

Etter flere måneder med mange digitale 
møteplasser og nedskalering/ avlysning av
arrangement og aktiviteter, håper vi at 2021 
skal gi oss muligheten til å vende tilbake til
normalen i større grad. Ledergruppa i DNT 
sentralt ønsker at det fra 1. februar plan- 
legges for fysiske møteplasser, men under-
streker at all planlegging bør inkludere en 
plan B, med mulighet til å legge om til digital 
gjennomføring, dersom smittesituasjonen 
skulle kreve det.

Avslutningsvis vil jeg sende en stor takk til 
alle frivillige som bidrar med sin dugnads- 
innsats i DNT Hadeland.

Med ønsker om gode turopplevelser i 2021!

Jon Sønsteby

Kjære turgåere

Jon - lederen i DNT Hadeland. Foto: Privat.
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Noen opplysninger til deg  
som turdeltaker

DNT Hadeland 

Info

Gradering av turer
I omtalene her i bladet ser du at vi merker turene 
med et vandrer/sykkel/ski-symbol i en spesiell farge. 
Fargene går fra grønn-blå-rød til svart, hvor grønn 
er enklest og svart er vanskeligst. Graderingen er 
skjønnsmessig, og hvis du er usikker så oppfordrer 
vi til å ta kontakt med turleder.

        Grønn vandrer – enkel
Krever ingen forkunnskaper, hovedsakelig  
kortere turer på fast og jevnt underlag med  
moderat stigning.

        Blå vandrer – middels
Passer middels trente turgåere med litt erfaring  
i terreng, moderate stigninger med enkelte bratte 
partier. 

         Rød vandrer - krevende
Turer for erfarne turgåere med god utholdenhet. 
Stigninger og flere typer utfordringer.

         Svart vandrer –  ekspert
Passer erfarne fjellfolk med god utholdenhet.  
Lange turer / toppturer på krevende underlag.  

Ansvar / forsikringer 
Som i andre lokallag av DNT, deltar du på eget 
ansvar på turene våre. Sørg derfor for å ha gode  
nok forsikringer ved tøffere turer. Du må være i 
god nok form til å delta (snakk med turleder på 
forhånd hvis du er i tvil), og du må ha egnet utstyr. 
Turleder har anledning til å avvise deltakere som  
er i for dårlig form eller har for dårlig utstyr

Endringer / avlysning 
Turene er beskrevet i denne medlemsinforma- 
sjonen. Vi tar likevel forbehold om endringer,  
eventuelt avlysning. Følg med i avisen Hadeland 
eller på www.hadeland.turistforeningen.no, eller 
Facebook.com/DNT-Hadeland.  
Du kan også ringe turleder. 

er en medlemsforening av Den Norske  
Turistforening (DNT), stiftet i mars 2000  
og hadde ca. 1300 medlemmer i 2020.   

Postadresse: Postboks 87, 2711 GRAN

E-postadresse: hadeland@turistforeningen.no

Hjemmeside: www.hadeland.turistforeningen.no 

Bankkontonummer: 2020.08.04857. 
Denne kontoen benyttes til innbetaling på turer  
det er henvisning til i turprogrammet.  
Det er viktig at det fremgår tydelig hvilken tur  
innbetalingen gjelder, samt hvem den gjelder for. 

Organisasjonsnummer: 994 039 113.  
Dette nummeret kan du bruke hvis du vil gi  
DNT Hadeland din grasrotandel. 

Styret: For oppdatert oversikt over styre- 
medlemmer og medlemmer i ulike utvalg og  
komitéer, se hjemmesiden, eller ta kontakt på 
hadeland@turistforeningen.no   
Kontaktperson for DNT Hadeland for 2021 er:  
Jon Larsen Sønsteby, tlf. 930 51 060.

Hytteutvalget står for drifta av lagets to hytter, 
Kjørestua på Sagvollen og Gulsjøhytta.

Ruteutvalget har ansvar for merking og ved- 
likehold av stinettet i DNT Hadeland sitt område. 

Turkomitéen sørger for at vi har allsidige og  
spennende turer for alle.

Redaksjonskomitéen arbeider med lagets 
medlemsblad, og sørger for at dette kan utgis  
i januar hvert år.

Barnas Turlag tilrettelegger aktiviteter og 
turer spesielt beregnet på barn. Følg med på vår 
Facebook-konto og hjemmeside.
Kontaktperson for Barnas Turlag og DNT Ung for 
2021 er: Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173. 
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Turbeskrivelser 2021   

Skitur fra Skjervetråkket til Brovoll 
Søndag 17. januar kl. 11.00

Møtested: Skjervetråkket. 
Hvis det er snø og kjørte løyper går turen langs 

Åklangselva og sørsiden av Avalsjøen til Brovoll. Videre 
går vi om Snellingen og tar skogsbilvegen tilbake til 
Brovoll og derfra til utgangspunktet. Raster underveis. 
Lengde og varighet: ca. 25 km og 4 timer. 
Påmelding til turleder Dagfrid Birketveit, tlf. 996 23 418.

Skitur i bygda 
Søndag 21. februar kl. 11.00

Møtested: Parkeringsplassen på Fredheim skole, 
Fjordlinna 100, Brandbu. 

Vi går i oppkjørte løyper i det flotte kulturlandskapet i 
Tingelstad og Granavollen. Så snart det er snø blir det 
kjørt fine skiløyper i bygda. Fra Fredheim følger vi løyper 
mot Granavollen og går den såkalte «Hotellrunden» før  
vi tar en annen trasé tilbake. En fin skitur med mye 
utsikt, ekstra flott i sol. Ta med mat og drikke.    
Lengde og varighet: ca. 15 km og 3 timer. 
Info ved turleder Inger Torunn Østen, tlf. 930 65 682.Se opp - nykjørt løype. Foto: Dagfrid Birketveit.

Januarlys. Foto: Ruth Inger Braanaas.
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Fin vårdag på Skotjernfjellet. Foto: Ruth Inger Braanaas.

Trugetur        
Søndag 28. februar kl. 11.00

Møtested: Harestua holdeplass. 
Dette blir en tur i området lysløypa og Linnabakken. 

Vi går til det nyeste og nærmeste utsiktspunktet på 
Harestua, vi lager bål og raster, og nyter utsikten over  
det nye sentrum med omsorgssenteret.  
Lengde og varighet: ca. 2,5 timer. 
Info ved turleder Vidar Bollum, tlf. 938 54 041. 

Hvem har gått her? Foto: Ruth Inger Braanaas.Is og vann. Foto: Ole Bjerke.
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Til Svarthaugen i løssnø
Søndag 14. mars kl. 11.00

Møtested: Bommen øverst i Lynnebakka. 
Felleskjøring til Sagvollen på bomveg (SMS). Turen 

starter på Sagvollen og går utenom oppkjørte løyper. Vi 
passerer Ognillelva, forbi Knattputten til Bestemormyra. 
Videre forbi Kløvputten og opp til toppen av Svarthaugen, 
Hadelands tredje høgeste topp, 791 moh. Fine områder 
med myr og store hogstflater. Litt kronglete fram til  
toppen, kupert med skog. Retur planlegges med ned- 
kjøring til Leirfallet, en høydeforskjell på 244 m, og  
videre på isen tilbake til Sagvollen. Løypevalg vil bli  
tilpasset vær og snøforhold.  
Lengde: ca. 12 km. 
Fjellski/brede ski og staver med store trinser er nødvendig.   
Info ved turleder Amund Bø, tlf. 928 58 560.

Vinter. Foto: Ole Bjerke.

Over Lushaugbreen. Foto: Amund Bø.

Kan falle i staver. Foto: Amund Bø.
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Skitur til Gråkampen
Lørdag 27. - søndag 28. mars kl. 09.00

Møtested: Esso Jaren. 
Dette er en tur i samarbeid med DNT Valdres.  

Vi må reise opp lørdag og overnatte på hytte. Mer  
informasjon kommer nærmer turen. Det er en for- 
utsetning å ha egnede fjellski og utstyr til denne turen. 
Hund er ikke tillatt. Vi starter på Trollhovd og går igjen-
nom Murkelii opp mot nordsiden av Grønsennknippa via 
Jaslangen over fjorden, og går Bukonofjellet fra sør-øst 
opp til Gråkampen. Returen går vi via Grønsennknippa, 
kjører ned i retning Bjørnahovda, igjennom Murkelii  
tilbake til Trollhovd. 
Lengde og varighet: ca. 40 km og hele dagen. 
Påmelding innen 25. mars, begrenset til 5 stk.  
fra DNT Hadeland. 
Info ved turleder Steinar Kvåle, tlf. 928 91 245, og  
Anne Britt Skrettberg, tlf. 412 22 173.

Skaretur til Firbeinsmasta. Foto: Ruth Inger Braanaas.

Grønsennknippa. Foto: Hans Gunnar Wien.

Ski/truge/skaretur til 
«Firbeinsmasta»
Søndag 28. mars kl. 10.00  

Møtested: Harestua holdeplass. 
Denne turen går i hovedsak utenom oppkjørte  

løyper. Vi starter opp lia til Solobservatoriet. Så legger  
vi ruta på «baksida» av «Solobsen» og følger høyspent- 
linja sørover til det som harestuingene kaller 
Firbeinsmasta. Nydelig terreng med store myrer og  
fin gammel furuskog. Tilbake prøver vi å komme oss  
ned til en gammel vei på østsiden av Langpiperen, men 
det avhenger av hva vi har på beina. Litt vel kronglete  
hvis vi bruker ski, så da finner vi eventuelt en annen  
vei tilbake. Om dette blir ski- eller skare/trugetur, er 
avhengig av hva slags føre vi får. Følg med på Facebook 
eller kontakt turleder.    
Lengde og varighet: ca. 10 km og 4 timer. 
Info ved turleder Ruth Inger Braanaas, tlf. 992 78 647.
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Fra Skjervumsmoen til 
Hammarenga/Hvaleby
Onsdag 21. april kl. 18.00

Møtested: Skjervum helse- og omsorgssenter, 
Skjervumsvegen 7, Gran. 

Vi starter turen gjennom nedre del av Skjervumsmoen  
og går oppover mot Horgen. Der får vi etter hvert fin 
utsikt til Jarenvannet og Brandbukampen. Følger gutu  
og veg oppover til Hammarenga og videre til Hvaleby.  
Fin utsikt vestover. På tilbaketuren følger vi Hvalebygutua 
nedover til vi kommer ned i Skjervumsmoen igjen. Der 
følger vi sti opp mot byggefeltet og går på oversiden av 
bebyggelsen frem til Sykehjemsvegen. Det er en del  
oppoverbakke, men turen går for det meste på gode 
skogsstier og gutuer. 
Lengde og varighet: ca. 6 km og 3 timer. 
Info ved turleder Tove Undli Bjørkli, tlf. 482 682 50.

Gårdsbesøk på Heier gård
Søndag 25. april kl. 10.45

Møtested: Grindvoll barnehage, Løkengutua 55. 
Hvis koronaen ikke plager oss for mye, inviterer  

vi til gårdsbesøk på Heier atter en gang. Fra barnehagen 
følger vi vegen over Dihle fram til Heier, godt egnet til 
barnevogn. På gården er det lam, det er kaninunger og 
kanskje er det hest også? Vi må sikkert ta en del hensyn 
for å unngå smitte, men vi håper det skal gå greit med 
både kosing og riding, og å sitte på med to-hjulstraktor 
med «henger». Her er også leketraktor, sandkasse, huske 
og trampoline. Salg av lammeskinn, kaninskinn og  
kanskje kaffe og lapper – hvis det er lov. Vertskapet Sigrid 
Heier og Knut Erling Moksnes tenner opp grillen, så ta 
gjerne med grillmat, samt drikke, sitteunderlag og hånd- 
sprit til eget bruk.  
Lengde: 1,6 km én vei. 
Påmelding (begrenset antall plasser) senest lørdag kveld 
til turleder Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Skjervumsmoen. Foto: Hans Gunnar Wien.

Nye vennskapsbånd knyttes. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Spennende elvekryssing. Foto: Amund Bø.
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Vårtegn. Foto: Dagfrid Birketveit.

Fra Harestua til Sørli 
Onsdag 5. mai kl. 18.00

Møtested: Harestua holdeplass. 
Det er tidlig i sesongen og vi vet ennå ikke  

hvor snøfritt det er på stiene i skogen. Turen vil gå på 
asfalt og grusvei opp til Sørli, via Vestbygda og Harestua- 
skogen. Lett å gå og fin utsikt mot Harestua deler av 
turen. Vi spiser nistematen vår i nærheten av Sørli.  
Hvis vær- og føreforholdene tillater det, følger vi sti  
tilbake til Harestua gjennom Haganskogen. Ellers går 
turen tilbake samme vei, med en liten vri. Vi vil for det 
meste gå på asfalt og grusvei. Våt sti, om vi velger å gå  
sti tilbake.  
Lengde og varighet: 9 km og 3 timer. 
Info ved turleder Hanne Laugsand Evensen,  
tlf. 415 20 694.

En natt i mai forbi. Foto: Dagfrid Birketveit. Fossekall ved Vigga. Foto: Bjørn Haslerud.
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Langtur i Lunner sør  
Søndag 9. mai kl. 9.00

Møtested: Harestua holdeplass. 
Vi starter turen gjennom boligfeltet Furumo og går 

til Hanekne. Der fortsetter vi under R4 til grustaket ved 
Blyverket. Derfra går vi sti opp mot Gulleiksrud og en 
liten omvei til Vesle Klattertjern. Videre sti på østsiden  
av vannet opp til klatrefeltet ved Svaraberget. Der blir  
det kaffepause. Flott furumo innover med en del bart 
berg, så litt myrer mot umerket sti til Grua. Vi følger 

Munkerudtjern. Foto: Ruth Inger Braanaas.

denne stien ned mot Bergverksmuseet og videre til Kiwi 
og togstasjonen på Grua. Her er det anledning til å ta 
toget tilbake til Harestua hvis været er tøft og beina slitne.  
Turen fortsetter opp forbi gruvene mot Nysetra og videre 
til Korsvannet. Der fortsetter vi umerket sti mot 
Bjørgeseterfjellet. Derfra går vi gamle stier via Bjørgeseter 
og Viubråtan. Etter en lang tur i moderat tempo og flere 
pauser er vi tilbake på Harestua. 
Lengde og varighet: ca. 20 km og 8-9 timer. 
Info ved turledere Berit Skjørshammer, tlf. 977 54 512  
og Gry Skjørshammer, tlf. 404 95 619.

Kafferast på Kvitingen. Foto: Amund Bø. Når du sover. Foto: Dagfrid Birketveit.
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To topper – Randsberget og 
Lisbergtoppen
Søndag 23. mai kl. 10.00

Møtested: Idrettsplassen i Nordre Oppdalen. 
Vi går fra idrettsplassen nordover til 

Kruggerudtjernet og følger den gamle lysløypetrasen i 
SÅS til Martins. Derfra går vi østover i bratt stigning opp 
til Markaveien og videre til Gullputten. Vi følger traktor-
veier og stier opp til Randsberget. Vi er da halvveis og tar 
en god matpause med fin utsikt østover. Fra Randsberget 
går vi sørover og følger stort sett høydedraget til 
Lisberget. Vi går ned til Koperud, videre mot Larshus, 
nedover til Mørtvedt og tilbake til idrettsplassen. Turen 
går hovedsakelig på stier og gutuer.  
Lengde og varighet: ca. 13 km og 5 timer. 
Info ved turleder Morten Berg, tlf. 970 74 822.

Hva skjedde med vulkanen i 
Brandbukampen? 
Onsdag 26. mai kl. 18.00

Møtested: Skihytta på Bleiken. 
Mange leter etter åpningen i vulkanen.  

Nå skal vi få vite hvor den er blitt av, og mere til.  
- Vi går flere hundre millioner år tilbake i tid! 
Lengde og varighet: ca. 4 km og 3 timer. 
Info ved turledere Leif Koch, tlf. 924 82 626 og  
Helge Midttun, tlf. 995 80 355.

Kulturstien på Grindvoll   

Søndag 30. mai kl. 10.00
Møtested: Skogglimt. 
Turen går gjennom et kupert og vakkert kultur- 

landskap, skog og mark. Husk gode sko, samt mat og  
godt med drikke.  
Lengde: 14 km. 
Info ved turleder Hilde Roen Munkelien, tlf. 975 89 565.

Opp skal jeg. Foto: DNT Hadeland.

Utsikt østover fra Randsberget. Foto: Morten Berg.

Rast ved Høltjern. Foto: Hans Gunnar Wien.
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Lushaugtårnet 

Onsdag 2. juni kl. 18.00
Møtested: Bommen ved Lia. 
Ta opp ved Jaren og kjør Risbakkvegen opp til Lia 

hvor det er bompengeavgift (SMS). Deretter samkjører  
vi videre i ca. 6 km til Malsjøsetra. Vi går blåmerket sti 
opp til toppen av Lushaugen hvor vi nyter utsikten fra  
tårnet og tar en kafferast. Deretter går vi blåmerket sti 
mot Bustevollen. Etter ca. 1 km fortsetter vi inn på  
stien som går tilbake til Malsjøen.  
Lengde og varighet: ca. 4 km og 3 timer. 
Info ved turleder Ole P Hval, tlf. 907 76 811.

Rundtur i Vestre Gran
Søndag 6. juni kl. 10.00

Møtested: Grymyr skole. 
Turen starter ved Grymyr skole. Vi går forbi 

Grymyr kirke og følger vei ned mot Randsfjorden.  
Følger så stier og veier sørover langs fjorden. Ved 
Skutelandet badeplass tar vi kaffepause. Videre tar vi  
oss opp til riksveien, følger den et lite stykke og tar av  
opp til Sørum. Går på vei opp til Vestheimsveien og opp 
til ”Vestheim skole” hvor vi tar av og følger traktorvei  
og inn på vei ned forbi Klæstad. Følger riksveien et lite 
stykke, svinger opp mot Grymyr byggefelt og tilbake til 
Grymyr skole.   
Varighet: ca. 3 timer. 
Info ved turleder Kåre Støen, tlf. 971 26 962.

Fra Lushaugtårnet. Foto: Hans Gunnar Wien.

Blåveis. Foto: Ole Bjerke.

Gapahuk på Rauhaugen. Foto: Ole Bjerke.
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Via Ferrata Hemsedal
Fredag 11. - lørdag 12. juni

Møtested: Esso Jaren kl. 15.00 for samkjøring, eller  
i Hemsedal i løpet av kvelden for de som ikke vil/

kan reise så tidlig. Vi camper gratis i nærheten av Via 
Ferrata. En flott opplevelse! Erfarne guider tar oss trygt 
og sikkert opp bratte fjellsider, og langs trange fjellhyller, 
på en tilrettelagt klatrerute som fører oss helt til topps på 
Røgjin. Turen er for voksne og barn over 12 år.  
Pris per person blir ca. kr 650,-. 
Varighet: 3-4 timer.  
Info og påmelding innen 4. juni til turleder  
Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Langs «nye» gamle spor i lia øst  
for Harestua 

Søndag 13. juni kl. 10.00
Møtested: Harestua holdeplass. 
Vi følger stien oppover mot Solobservatoriet  

1,7 km, hvor vi tar av til radiomasta på Piperen. Herfra  
følger vi delvis dyretråkk og sti sydover langs åskammen. 
Vi krysser blå-stien ved Stormyra, følger åsen videre, 
krysser Paradiskollstien før vi skrår nedover lia og gjør 
en stopp med mulighet for frisk dukkert i søndre 
Monsrudtjern. Ta med badetøy. Følger derfra nyere  
stier tilbake til utgangspunktet. Turen går i nydelig  

natur, gammel skog med dyp grønn mose, bekker, myr, 
åpent lende med furu og lyng. Flere egnede rasteplasser 
med utsikt underveis. Vi passerer flere kullmiler der vi  
tar oss tid til en stopp med litt historieprat. 
Lengde og varighet: 9 km, 280 høydemeter og 5 timer 
inkl. pauser. 
Info ved turleder Marianne Jensrud, tlf. 920 29 511.

Forfriskende bad i Monsrudtjern. Foto: Marianne Jensrud.

Grenser pushes. Foto: Anne Britt Skretteberg. Prinsen på Glittersjå. Foto: Ole Bjerke.
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Rundtur på (og litt utafor) 
Jotunheimstien 

Søndag 13. juni kl. 12.00
Møtested: Ved parkering i nordenden av 
Grantrevegen. 

Vegbeskrivelse: Ta av ved Europris Brandbu og kjør opp 
Kjølvegen i ca. 2,5 km / ca. 6-7 min. Etter å ha kjørt forbi 
hønsegård og gjennom skogholt, ta første veg til høgre, 
inn Grantrevegen. Parkeringsmuligheter i begynnelsen  
av vegen. 
Vi går fra parkeringa og opp Guttormsvegen. Fortsetter 
videre til Dølerud og Jotunheimstien forbi Skålsætra og 
opp til Blokhus. Turen går stort sett på sti og det går  
jevnt oppover. Vi fortsetter Jotunheimstien fra Blokhus, 
går forbi Flyndra og ned på Åstjernvegen. Går vegen  
tilbake til Grantrevegen og parkering. Mye myr og vått 
terreng så vanntette sko vil være en fordel. Legger også 
inn en liten rast, så ta gjerne med mat og drikke. 
Lengde: ca. 10 km og ca. 4 timer. 
Info og påmelding til turleder Anne Berit Rækken,  
tlf.  452 00 779.

Nydelig mose. Foto: Marianne  Jensrud.

Fin kveld på Sølvsberget. Foto: Inger Torunn Østen.
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Søre Gulsjøen. Foto: Ole Bjerke.

En smak av midtsommer på 
Grindvoll
Onsdag 16. juni kl. 18.00

Møtested: Vestgarden Oren, Korsrudlinna 681, 
Grindvoll. På en av årets lyseste kvelder inviterer  

vi deg med på en tur i skog og kulturlandskap i Hadelands 
midte; området der alle tre kommunene grenser til hver-
andre. Vi har med en trubadur i turfølget, og underveis 
blir det selvfølgelig sang og musikk rundt St. Hansbålet! 
Ta gjerne med deg en kakebit og en kaffekopp, for vi byr 
på bålkaffe. Sitteplate er lurt; vi må jo nyte denne lyse 
sommerkvelden. Kan ikke stresse for mye da. 
Lengde og varighet: ca. 6 km og 3 timer. 
Info ved turleder Sigrid Heier, tlf. 906 32 857.

Rundtur om Moterudsætra til hytta 
ved Gulsjøen 
Onsdag 16. juni kl. 18.00  

Møtested: I krysset Løvbrøttevegen / Sytjernsvegen, 
700 meter sør for DNT Hadelands hytte ved Søre 

Gulsjøen (ev. avtale samkjøring). Bompenger.   
Vi varmer opp med å gå Løvbrøttevegen sørover, tar opp 
til Torsætra, og går stien mot Moterudsætra. Hvis vi får 
tid, går vi bortom utsikten ovenfor Syljusætra. Fortsetter 
deretter mot Moterudsætra, hvor vi tar en rast.  Går fra 
sætra og ned mot utgangspunktet.   
Lengde og varighet: ca. 10 km og 3-4 timer. 
Info ved turleder Ole Bjerke, tlf. 907 02 437.Ingen røyk uten ild. Foto: Ida Cathrine Tollefsrud.

Midtsommernatt. Foto: Ruth Inger Braanaas.
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Pershusfjellet på langs
Søndag 20. juni kl. 10.00

Møtested: P-plassen ved Esso-stasjonen på  
Jevnaker for samkjøring til Tverrsjøen.  

Bompenger med SMS. Det går mye opp og ned sørover 
Pershus-ryggen, og det veksler stadig i naturtyper fra  
gammel, mørk granskog, til luftig utsikt. Turen omtales 
som en av de flotteste i hele Oslomarka. Vi tar flere  
pauser, og nyter utsikten, før vi rusler ned i Sinderdalen. 
Kanskje vi tar en rast i dalen før vi tar stien mot 
Tverrsjøen. 
Lengde og varighet: ca. 10 km og 6 timer. 
Info ved turleder Leif Grenager Koch, tlf. 924 82 626.

Rudsetra, Monsrud, Løvlia 

Søndag 20. juni kl. 10.00
Møtested: Harestua holdeplass. 
Dette blir en rolig tur på gjengrodde stier, til 

Rudsetra, Monsrud og Løvlia, med litt historikk  
underveis. Vi tar kafferasten på Rudsetra.   
Lengde og varighet: ca. 10 km og 4 timer. 
Info ved turledere, Vidar Bollum, tlf. 938 54 041 og  
Per Gamborg-Nilsen, tlf. 61 32 33 76. Naturlig kunst fra Stormyra. Foto: Marianne  Jensrud.

Langs Pershusfjellet. Foto: DNT Hadeland.
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Sykkeltur til Gulsjøhytta med  
overnatting 
Fredag 25. kl. 16.00 – lørdag 26. juni kl. 16.00

Møtested: Parkeringen nedenfor Brandbu  
ungdomsskole. Fra Brandbu sykler vi opp 

Eggelinna, til Bleiken og videre til Hennung der vi tar  
inn på grusvegen mot Gulsjøen. Den nyrestaurerte 
Gulsjøhytta er målet for sykkelturen (ca. 15 km). Der 
koser vi oss med middag og nyter den lyse sommernatta. 
Det er mulighet for et bad og fisking. Dagen etter sykler 
vi en litt lengre runde, for eksempel om Åstjern og 
Høgkorset, før vi triller lett nedover mot Brandbu.  
Maks 8 deltagere, som er antallet sengeplasser på hytta.   
Info og påmelding innen 22. juni til turleder  
Inger Torunn Østen, tlf. 930 65 682.

På fin sykkelsti ned fra Lygna. Foto: Inger Torunn Østen.

Klar for avmarsj fra Hedlo. Foto: Amund Bø.
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Hardangerjøkulen rundt    

Torsdag 29. juli – mandag 2. august
Fem dagers fjelltur fra Haugastøl til Finse.  
Torsdag: Tog fra Hønefoss kl. 07.55 til Haugastøl  

kl. 10.37. Gå fra Haugastøl til Krækkja, betjent hytte.  
13 km og 5 timer. Middag og overnatting. 
Fredag: Gå fra Krækkja til Kjeldebu, selvbetjent hytte.  
15 km og 5 timer.  
Lørdag: Gå fra Kjeldebu til Rembesdalsseter, selvbetjent 
hytte. 26 km, 8 timer. Krevende tur. 
Søndag: Gå fra Rembesdalsseter til Finse. 20 km, 8 timer. 
Krevende tur. 
Både Finsehytta til DNT Oslo, og hotellet Finse 1222, er 
under oppussing, men begge skal være klare sommeren 
2021. Satser på overnatting på en av disse fra søndag til 
mandag.  
Tog fra Finse til Hønefoss på mandag kl. 10.14. 
Kostnader: Togbilletter, overnatting og mat. Alle betaler 
hver for seg. Vær obs på lavpris på tog. Togtider er hentet 
fra dagens rutetabell. 
Turen er krevende med lange dagsetapper de to siste 
dagene. Det må regnes med litt vading ved elvekryssing, 
men det avhenger jo av snøsmelting og nedbør. 
Maks 8 personer. 
Info og påmelding innen 1. juli til turleder  
Amund Bø, tlf. 928 58 560.  
E-post: amundbo@online.no.

Vassbråa rundt
Søndag 8. august

Møtested: Kjørestua kl. 10.00. 
Starter på Sagvollen og følger veien østover langs 

Bråa. En liten stopp ved gapahuken ved Ognilsoset. Vi 
passerer badeplassen Leirfallet og følger Jotunheimstien 
et lite stykke i østenden av Bråa. Følger vei et stykke  
på sørsiden av Bråa og raster på fin odde vis a vis Sverige-
øya. Heretter fin blåmerket sti over Glåmen, og etter 
hvert fin utsikt mot Sagvollen. Siste stykke på lav  
demning før vi er tilbake på Sagvollen. Her får vi et  
historisk tilbakeblikk på Sagvollens spennende historie. 
Lengde og varighet: ca. 9 km og 3,5 – 4 timer. 
Info ved turleder Gunnar Haslerud, tlf. 976 77 105.

Storåas kilder. Foto: Bjørn Haslerud.

Mye vann på Hardangervidda. Foto: Amund Bø.
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Sykkeltur om Trevatna
Søndag 15. august kl. 10.00

Møtested: Velhuset på Hennung  
(tidl. Hennung skole), Hennungvegen 96.  

Rundtur med sykkel fra Hennung om Eina og Trevatn og 
retur til Hennung. Herfra sykler vi om Revihorn, forbi 
Kutjern og til Sønstebygrenda. Der tar vi traktorvegen 
vestover og passerer under jernbanen i bra motbakke.  
Sykler videre nordover forbi Lomtjern og er snart på 
Trevatn. Her sykler vi på asfaltveg et par kilometer, og  
tar en pause ved Trevatna. Deretter tar vi inn i 
Sandbekkdalen, og sykler sørover til Sytjern. Vi sykler 
over åsen og ned til vegen mot Søre Gulsjøen. Deretter 
vegen tilbake mot Hennung stasjon, og til Velhuset.  
Se turboka «101 turer på Hadeland», side 222.  
Lengde og varighet: 40 km og  4 timer inkl. pause.   
Info ved turleder Ole Bjerke, tlf. 907 02 437.

På ny sti over Skurven          
Onsdag 18. august kl. 18.00

Møtested: Parkeringsplassen ved bommen øverst i 
Lynnebakka. Vi samkjører til Sagvollen. Her starter 

vi på den nye stien som hytteforeningen på Sagvollen har 
ryddet. Oppe på Skurven får vi virkelig se Sagvollen i 
fugleperspektiv. Her tar vi en rast på de fine krakkene  
hytteforeningen har laget av meget kortreist materiale,  
før vi fullfører rundturen tilbake til Sagvollen.   
Lengde og varighet: ca. 4 km og 2 timer.  
Info ved turleder Helge Bjørkli, tlf. 480 71 475. Utsikten fra Skurven. Foto: Helge Bjørkli.

Inne på Kjerringfred. Foto: Ole Bjerke.

På tur til Dynnholmen. Foto: Ole Bjerke.
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Tur til Bukollen og Trollfossen    

Søndag 22. august kl. 9.00
Møtested: Parkeringa ved Esso-stasjonen på 
Jevnaker (samkjøring derfra) Bomveg: kr 60,-. 

Bli med oss på en fin tur til Vassfaret sør. Vi samkjører  
fra Jevnaker til Sokna og tar opp mot Strømsoddbygda,  
og videre til Bukollplassen, 29 km fra Sokna. Fra 
Bukollplassen går vi først et lite stykke på grusveg, så  
over på sti opp gjennom skogsterrenget som tidvis er  
ganske bratt. Der åpner fjellandskapet seg, og en føler  
seg med ett høyt til fjells. Bukollen, 1121 moh. ligger i  
Flå kommune, mellom Strømsoddbygda og Vassfaret. 
Toppen ligger fritt og åpent til, med flott utsikt i alle  
retninger. Det er mulig å gå en annen veg opp til 
Bukollen, men den er mer krevende, og er avhengig  
av gode forhold. Fra Bukollen går vi ned til 
Brænnsetervollen og tar stien mot Trollfossen. Denne  
fossen er helt unik. Den er et imponerende skue, med 
mange fossefall, og kulper i trappelignende platåer. 
Fjellstøvler anbefales da stien er steinete med noen  
våte partier. Det kan være mulighet for et bad.    
Lengde og varighet: 12-13 km med 600 høydemetre  
og ca. 5 timer, pluss pauser og kjøring.   
Info ved turledere Anne Berit Rustad, tlf. 993 52 365 og  
Inger Torunn Østen, tlf. 930 65 682. Trollfossen. Foto: Inger Torunn Østen.

Utsikt fra Bukollen. Foto: Inger Torunn Østen.

Neslesommerfugl. Foto: Ole Bjerke.
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Arnedalslia pluss litt til
Søndag 29. august kl. 11.00

Møtested: Harestua holdeplass (tog) for samkjøring 
til Bjørgeseter. Bompenger. Vi går på gamle stier og 

er innom sju gamle plasser. Turen går for det meste i tørt 
terreng.  
Lengde og varighet: ca. 6 km og 4 timer. 
Info ved turleder Per Gamborg-Nielsen,  
tlf. 901 91 071 / 61 32 33 76.

Kveldstur i Solliskogen  

Onsdag 1. september kl. 18.00
Møtested: Sollivegen 53, Knarud i Nordre 
Oppdalen. En rolig kveldstur på stier og gutuer i 

Solliskogen. Vi går fra Knarud, og vestover forbi Solli,  
før vi dreier nedover marka, rundt Kruggerudtjernet og 
tilbake til Knarud. Vi avslutter turen med kaffe i låven. 
Lengde og varighet: ca. 5 km og 2 timer. 
Info ved turleder Morten Berg, tlf. 970 74 822. Multe. Foto: Ole Bjerke.

Indianerne tar i mot oss. Foto: Ruth Inger Braanaas.



22 Medlems in fo 20 2 1  -  www.tur is t foreningen.no/hadeland

Kul tur med Kulturhistoriske  
Vestre Lunner 

Søndag 5. september
Søndag 5. september kl. 13-16 
Møtested: Øvre Vestern gård, Korsrudlinna 743, 

Grindvoll. 
På den årlige kulturminnedagen på gravfeltet på Øvre 
Vestern blir det både foredrag, musikk og ulike aktiviteter 
for barn. Men det blir også tur! Velg enten en kunstnerisk 
vandring med Anna Widén, for å se hennes stedegne tem-
porære kunstverk, eller en tur langs den meget originale 
og nyetablerte fuglestien. For nærmere informasjon, følg 
med på www.kultur.grindvoll.com. 
Info ved prosjektleder Sigrid Heier, tlf. 906 32 857. Øvre Vestern gård. Foto: Hans Gunnar Wien.

Fiskelykken prøves. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Hårteigen i sikte! Foto: Inger Torunn Østen.
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Kulturlandskapet på 
Tingelstadhøgda 

Onsdag 8. september kl. 18.00
Møtested: Fagerlund barnehage. 
Turen starter forbi gamle ærverdige Folkvang og 

inn på gangsti mot Jarenvatnet. Deretter følger vi 
Gjefsengutua opp til Tuv, og gamle Kongevegen nordover 
til museet, hvor vi tar en rast. Derfra tar vi Langgutua ned 
igjen til Fagerlund skole.   
Lengde og varighet: ca. 7 km og 2,5 timer. 
Info ved turleder Marthe R. Hval, tlf. 909 29 789.

Rundtur fra Harestua holdeplass  
om Rudsetra
Onsdag 15. september kl. 18.00

Møtested Harestua holdeplass.  
Turen går på delvis blå sti opp lia fra Monsrudveien. 

Deretter ny sti i lett kupert terreng. Vi beveger oss gradvis 
oppover i lia til Rudsetra. På dette åpne området passer 
det fint med matpause. Vi får høre litt om dette stedet 
som hadde en stor innvirkning på motstandskampen 
under siste verdenskrig. Noen av stiene vi går på er for-
holdvis nylig merket. Etter rasten går turen rett nedover, 
retning vest mot Monsrud gård. Videre går vi retning 
nord på ny sti. Krysser etter hvert Monsrudveien, følger 
videre sti tilbake til utgangspunktet. 
Lengde og varighet ca. 7 km og 3 timer. 
Info ved turleder Hanne Laugsand Evensen,  
tlf. 415 20 694.

Ku-(l)tur. Foto: Inger Torunn Østen.

Ettermiddagsol sett fra Harestua november 2020. 
Foto: Marianne Jensrud.

Om Vestbyfunnet. Foto: Hans Gunnar Wien.
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Villmarkstur i Søndre Oppdalen 
med toppturer
Søndag 19. september kl. 10.00

Møtested: Badeplassen ved Skjerva. 
Vi følger blåmerket sti til vi krysser sørenden av 

Skjerva. Herfra går turen utenom sti i ulendt terreng 
langs Åklangselva et stykke, før vi går sørover mot 
Breidhaugen 580 moh. Setter så kursen mot Storhaugen 
594 moh. Raster underveis. Derfra går vi ned til Skjerva 
igjen.   
Lengde og varighet: 10 km og ca. 5 timer. 
Påmelding til turleder Dagfrid Birketveit, tlf. 996 32 418.

Kveldstur i Buhammaren  

Onsdag 29. september kl. 18.00
Møtested: Vestre Vien, Vienlinna 276, Gran. 
Dette er siste onsdagsturen denne sesongen. Etter 

en tur rundt Buhammeren inviterer turlederen på kaffe 
og vafler i Gamlelåven. Terrenget går litt opp og ned, 
langs flate stier og veier. 
Varighet: ca. 1,5 time. Kaffekosen varer så lenge du vil 
etterpå.    
Info ved turleder Torstein Wien, tlf. 971 46 821.

Stier i lys. Foto: Dagfrid Birketveit.

Høst. Foto: Dagfrid Birketveit.
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Rundtur i Grualia  
Søndag 3. oktober kl. 10.00

Møtested: Grua stasjon. 
Vi følger vei og sti opp til Nysetra der vi tar sti 

nordover på åskammen. Vi tar en rast ved Hesthagaberget. 
Der er det fin utsikt østover. Videre går vi til vi møter 
«Bergersenveien» ved Sæterberget og følger den ned til 
Orhagan. Der tar vi sørover igjen på gamle veier og stier. 
Den siste biten kan vi gå den gamle arbeidsveien som de 
brukte fra Oppdalen til Nysetergruvene. Da havner vi ved 
skytebanen på Nysætra. Vi kan eventuelt velge en trasé 
lenger ned i lia og komme rett tilbake til Grua. 
Lengde og varighet: ca. 10 km og 4 timer. 
Info ved turleder Ruth Inger Braanaas, tlf. 992 78 647.

Gutulangs i Gran 
Søndag 10. oktober kl. 10.00

Møtested: Gran stasjon. 
Vi går opp til Gisleberg, Gulden og Lunden, og ned 

til Molden. Deretter over Hvalstoppen hvor vi tar en rast, 
så ned til Vigga og opp til Grini. Her tar vi den gamle kir-
kevegen mot Granavollen, men tar av og går over 
Haslerud og inn i Vassenden ved Granstunet.   
Lengde og varighet: ca. 12 km og 4 timer. 
Info ved turleder Ole P. Hval, tlf.  907 76 811.

Fin utsiktspost på Hesthagaberget. Foto: Ruth Inger Braanaas.

Kjærlighetsstien langs Vigga. Foto: Bjørn Haslerud.
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Aktivitetsoversikt 2021

Ukedag/Dato Tittel/Aktivitet Turleder/Ansvarlig Aktivitet Merknad/Påmelding

Søn. 17.01.2021 Skitur fra Skjervetråkket  
til Brovoll

Dagfrid Birketveit Skitur Påmelding

Ons. 20.01.2021 Vintermøte  Styret Møte Avlyst

Søn. 21.02.2021 Skitur i bygda Inger Torunn Østen Skitur Påmelding

Søn. 28.02.2021 Trugetur Vidar Bollum Trugetur Påmelding

Søn. 14.03.2021 Til Svarthaugen i løssnø Amund Bø Skitur Påmelding

Søn. 28.03.2021 Ski/truger/skaretur til  
Firbeinsmasta

Ruth Inger Braanaas  Ski/Trugetur Påmelding

Lør. 27. 03  -  søn. 28.03. 2021 Skitur til Gråkampen Steinar Kvåle Skitur Påmelding innen 25. mars,  
begrenset til 5 stk. fra  
DNT Hadeland

Ons. 21.04.2021 Fra Skjervumsmoen til 
 Hammarenga/Hvaleby

Tove Bjørkli Fottur Påmelding

Søn. 25.04.2021 Gårdsbesøk på Heier gård   Anne Britt Skretteberg Familietur Påmelding senest lørdag  
kveld 24.4

Ons. 05.05.2021 Harestua til  Sørli Hanne Laugsand 
Evensen

Fottur Påmelding

Søn. 09.05.2021 Langtur i Lunner Sør Gry Skjørshammer                     
Berit Skjørshammer 

Fottur Påmelding

Søn. 23.05.2021 To topper - Randsberget og  
Lisbergtoppen

Morten Berg Fottur Påmelding

Ons. 26.05.2021 Hva skjedde med vulkanen  
i Brandbukampen?

Leif Grenager Koch                      
Helge Midttun

Fottur Påmelding

Søn. 30.05.2021 Kulturstien på Grindvoll   Hilde Roen Munkelien Fottur Påmelding

Ons. 02.06.2021 Lushaugtårnet Ole P. Hval Fottur Påmelding

Søn. 06.06.2021 Rundtur i Vestre Gran Kåre Støen Fottur Påmelding

Fre. 11.06  - lør. 12.06.2021 Via Feratta Hemsedal Anne Britt Skretteberg Klatring Påmeldingsfrist 4. juni

Søn. 13.06.2021 Langs nye gamle spor i  
lia øst for Harestua

Marianne Jensrud Fottur Påmelding

Søn. 13.06.2021 Rundtur på (og litt utafor)  
 Jotunheimstien

Anne Berit Rækken Fottur Påmelding

Ons. 16.06.2021 En smak av midtsommer på  
Grindvoll  

Sigrid Heier Fottur Påmelding

Ons. 16.06.2021 Rundtur om Moterudsætera  
til hytta ved Gulsjøen 

Ole Bjerke Fottur Påmelding

Søn. 20.06.2021 Pershusfjellet på langs Leif Grenager Koch Fottur Påmelding
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Ukedag/Dato Tittel Turleder/Ansvarlig Aktivitet Merknad/Påmelding

Søn. 20.06.2021 Rudsetra, Monsrud, Løvlia Vidar Bollum 
Per Gamborg-Nilsen

Fottur Påmelding

Fre. 25.06. - lør. 26.06. 2021 Sykkeltur til Gulsjøhytta  
med overnatting

Inger Torunn Østen Sykkeltur Påmeldingsfrist 22. juni

Tor. 29.07. - man 02.08. 2021 Hardangerjøkulen rundt Amund Bø Fjelltur Påmeldingsfrist 1. juli

Søn. 08.08.2021 Vassbråa rundt Gunnar Haslerud Fottur Påmelding

Ons. 11.08.2021 Fjellsjørunden Gunnar Næss                           
Yvonnne Bjerke

Påmelding                                                                               
Info kommer på  
Facebook/Hjemmeside

Søn. 15.08.2021 Sykkeltur om Trevatna Ole Bjerke Sykkeltur Påmelding

Ons. 18.08.2021 På ny sti over Skurven Helge Bjørkli  Fottur Påmelding

Søn. 22.08.2021 Tur til Bukollen og Trollfossen Anne Berit Rustad                      
Inger Torunn Østen

Fottur Påmelding

Søn. 29.08.2021 Arnedalslia pluss litt til Per Gamborg-Nielsen Fottur Påmelding

Ons. 01.09.2021 Kveldstur i Solliskogen Morten Berg Fottur Påmelding

Søn. 05.09.2021 Kul tur med Kulturhistoriske  
Vestre Lunner

Sigrid Heier Fottur/ 
Familietur

Påmelding

Ons. 08.09.2021 Kulturlandskapet på  
Tingelstadhøgda

Marthe R. Hval Fottur Påmelding

Ons. 15.09.2021 Rundtur fra Harestua  
holdeplass om Rudsetra

Hanne Laugsand 
Evensen

Fottur Påmelding

Søn. 19.09.2021 Toppturer Dagfrid Birketveit Fottur Påmelding

Ons. 22.09.2021 Høstmøte Styret Møte Tid og sted blir annonsert. Se  
også Facebook/Hjemmeside

Ons. 29.09.2021 Kveldstur i Buhammeren Torstein Wien Fottur Påmelding

Søn. 03.10.2021 Rundtur i Grualia Ruth Inger Braanaas Fottur Påmelding

Søn. 10.10.2021 Gutulangs i Gran Ole P. Hval Fottur Påmelding
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Ungdomsside/ Barnas Turlag 2021

DNT Ung Hadeland vil ha flere spennende 
turer for ungdom (fra 13 år og oppover)  
i 2021. Følg oss på vår facebook-side 
 «DNT Ung Hadeland» for å bli oppdatert  
på arrangementene som legges ut.

Kanotur. Foto: Ida Cathrine Tollefsrud.

Hengekøyekos. Foto: Anne Britt Skretteberg.
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Ungdomsside/ Barnas Turlag 2021

Turer for barn
Barnas Turlag er et friluftslivstilbud, til barn og  
barnefamilier. Tilbudet er ment å være lavterskel, 
og ha varierte aktiviteter hele året, både lokalt, 
langs kysten og høyt til fjells.

Det er mer enn 200 lokale Barnas Turlag i hele 
Norge, hvor barn og voksne koser seg på tur 
sammen. Barnas Turlag er etablert fordi vi tror at 
foreldre flest har et ønske om å være mer ute, og 
mer i aktivitet, sammen med barna sine. Mange 
synes imidlertid det er vanskelig å komme seg ut 
på egen hånd, kanskje delvis fordi foreldrene selv 
mangler grunnleggende friluftslivskompetanse. 
Heldigvis er barn lettere å motivere til tur dersom 
de vet at de treffer andre barn, og det gjør de  
gjennom Barnas Turlag.

Barnas Turlag er etablert med tanke på naturen  
og utvikling av friluftsliv. Den som er glad i  
naturen ønsker også å ta vare på den. 

Friluftslivet er inkluderende, og fritt for  
konkurranse og prestasjonskrav. Uteaktivitet er  
bra for fysisk og psykisk helse. Dessuten mener  
vi at de gode friluftslivsvanene etableres i tidlige 
barneår, fordi friluftsliv danner en varig livsstil – 
man legger aldri opp!

Barnas Turlag på Hadeland kan tilby faste  
turer, som for eksempel:  
- Kom deg ut dagen i februar 
- Åpen gård på Heier i april  
- Padletur på Fjorda i pinsen 
- Hvalertur i juni 
- Tøffingtur i juli  
- Kom deg ut dagen i september

Pluss flere andre spennende turer gjennom  
hele året.

Informasjon om turene blir lagt ut på Facebook  
og eventuelt hjemmesida. Følg oss der for mer 
informasjon og datoer.

Akedag er toppers. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Venter på napp. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Bålkos. Foto: Anne Britt Skretteberg.
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Covid-19 restriksjoner
Vi må følge de til enhver tid gjeldende nasjonale og 
lokale tiltak. I den forbindelse er det nå påmelding 
til alle turer.

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet 
en egen smittevernplan for aktiviteter. Målet er  
at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at 
deltakere og turledere skal få god informasjon i  
forkant. Det er viktig at vi har kontroll på hvor 
mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor  
har vi innført krav om påmelding. Informasjon 
om kontaktperson for påmelding er angitt under 
beskrivelsen av hver tur. 

For våre ubetjente hytter gjelder at alle gjester må 
bestille overnatting på forhånd. Overnattingen 
reserveres via DNT Hadelands Facebookside. Du 
som gjest er ansvarlig for å følge anvisningene på 
hytta, for å sikre godt renhold og hygiene.

Planlegg håndhygienetiltak, både inne, og ute  
på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe 
og alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg egne  
søppelposer, og ta med deg søppel hjem. Gjester  
må ta med lakenpose og eget putevar, eller senge-
tøy. Sjekklister på hyttene må følges. Utedo på  
hyttene kan brukes, også av andre enn gjestene  
som bor på hytta, men husk å vaske deg med  
desinfeksjonsmiddel, både før og etter.

Litt av hvert

Sola kaster skygge. Foto: Dagfrid Birketveit.Restaurering av Abborputthytta. Foto: Amund Bø.
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Litt av hvert

Turglede. Foto: Ruth Inger Braanaas.

Til topps 2018-2020
Aktiviteten Til Topps, som startet i 2018 og varte fram til og med 2020, er nå avsluttet. Denne aktiviteten 
har gått ut på at man i løpet av perioden skal besøke totalt 15 topper, sommer og vinter, og registrere  
besøket gjennom appen DNT SjekkUT. Besøkene er registrert i en database hos DNT sentralt, som DNT 
Hadeland har tilgang til. I løpet av disse 3 årene har innsjekkingene fordelt seg slik:
 2018 2019 2020 Innsjekk totalt
Lushaugen 86 78 43 207
Rånåsen 77 55 57 189
Brandbukampen 58 35 43 136
Sølvsberget 63 21 44 128
Fjellsjøkampen 28 27 50 105
Framstadsæterfjellet 47 24 27 98
Paradiskollen 35 16 46 97
Svarttjernshøgda 26 17 37 80
Kollern 22 15 27 64
Kvitingen 16 20 24 60
Svartåsen 21 18 19 58
Snellingshøgda 21 17 18 56
Høgkorset 26 11 18 55
Kjerkeberget 14 13 22 49
Skjykuåsen 6 21 9 36

Hvis vi går inn og ser på tallgrunnlaget ser vi at Kjerkeberget har vært den mest utfordrende.
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Fra Brandbukampen. Foto: Ole Bjerke.

Tallene baserer seg på registreringer pr. midten av 
november 2020.

Premiering vil blir fortatt på nyåret, men pga. den 
pågående pandemien vet vi ikke ennå når.

Det planlegges en ny omgang med Til Topps med 
oppstart våren 2021. Vi kommer tilbake med mer 
informasjon når opplegget er klart, men fram til  
da ønsker vi innspill på topper/steder som kan 
inngå i aktiviteten. Planen er at en del av turene 
skal være innrettet mot barn, slik at de skal være 
overkommelig også for dem.

Det er allerede kommet inn noen forslag på 
turmål: Hornskleiva, Lamannshaugen, Pynten 
eller Stolen på Grindvoll, Kampen, Skjerveknatten, 
Buhammeren, Randsberget, en øy på Fjorda, 
Olsknappen og DNT-hyttene våre. Vi tar gjerne 
imot flere.  
Send forslag til hadeland@turistforeningen.no, 
eller til styret – se kontaktinfo på side 3.

Besøk på turmålene registreres med appen DNT 
SjekkUT som kan lastes ned fra App Store, eller 
Google Play. Du kan sjekke inn inntil 50 meter fra 
toppen. 

Følgende har klart alle topper både sommer og 
vinter:
• Hallgeir Risenfald
• Finn Arve Hellum
• Amund Bø
• Inger Torunn Østen
• Marthe Ruud Hval
• Ole P. Hval
• Sigrid Heier
• Åse Marie Dynna

De som har tatt alle toppene 1 gang: 
• Mari Ulven Blekkerud
• Kirsten Schulz
• Marlene Maria Helander
• Torill Ellefsrud
• Arne Nydal
• Per Edgar Stuksrud
• Anne Marthe Knotterud Hoff
• Marta Tuff
• Anne Wenke Lynne
• Aisha Heier
• Frode Sørumshagen
• Eirik Sørumshagen
• Ingebjørg Sørumshagen
• Elisabeth Ellefsrud



33Medlemsinfo 2021 -  www. tu r is t foren ingen . n o /hadeland

Skiltet viser veg. Foto: Tove Undli Bjørkli.Nymerket sti fra Kjørestua oppom Vassbråskurven.  
Foto: Bjørn Haslerud.

Nye stier 2020
Sagvolden Hytteforening har tatt initiativ til å lage 
en ny tursti, fra Sagvollen opp til Vassbråskurven. 
DNT Hadeland har vært behjelpelig med å blå- 
merke, og vi vil også sørge for skilting.

Rundturen er allerede mye i bruk. Den starter  
fra Sagvolltråkket, og følger vegen 7-800 meter 
vestover. Deretter går stien opp til høyre,  
gjennom et hogstfelt, mot toppen. I lia ned mot  
sør er det felt trær, noe som sikrer bra utsikt. Fra 
utsiktspunktet kan du se tilbake til Sagvolltråkket 
med Kjørestua, og videre sørover mot 
Romeriksåsene. Vender du blikket mot venstre,  

kan du se utover Vassbråa, og områdene sør og øst 
for vannet.

Nå går stien videre østover, og ned igjen til vegen, 
som følges tilbake til utgangspunktet. Total lengde 
på stien fra Kjørestua er ca. 4 km, med en høyde-
forskjell på 150 meter.

DNT Hadeland får fra tid til annen forespørsler 
fra lag/foreninger om å overta ansvaret for vedlike-
hold av turstier. Vi krever i så fall at den aktuelle 
forening har gjort skriftlige avtaler med grunneiere, 
og stiller med egen oneleder de 2 første årene etter 
at DNT overtar ansvaret.
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Leif bygger bru. Foto: Helge Bjørkli.

Ruteutvalgets arbeid og  
oppgaver
Av Jens Olerud

DNT Hadeland har ansvaret for ca. 200 km blå- 
merkede stier. Ansvarsområdet er fra Bruvoll i 
Lunner, til Kvitingen på grensa til Søndre Land. 
Hovedleden er Jotunheimstien gjennom Hadeland, 
men vi har også ansvaret for sidestier til denne, og 
en mengde andre blåmerkede stier på Hadeland. 

Stinettet er delt inn i 14 oner, hvor det er en 
ansvarlig person (oneleder) på hver strekning. 
Onene varierer i lengde fra 9 til 27 km, og vi jobber 
med en revisjon av disse. Det kan være aktuelt å 
dele noen av de lengste onene, slik at vi får behov 
for flere oneledere. 

Vi har vært i kontakt med tre nye medlemmer  
som har sagt seg interessert å bidra med dugnads- 
innsats. Vi synes det er flott! Hvis det er flere som 
er interessert, er det bare å ta kontakt med oss. 
Noen av onelederne har sagt seg villige til å være 
mentorer for nye stiryddere, slik at de kan bli  
kjent med hva arbeidet innebærer. 

DNT Gjøvik og omegn har, fra og med i år,  
overtatt hele ansvaret for Totenåsstien. Vi hadde 
tidligere ansvar for strekningen fra Lygnaseter  
til Vindflosetra i Østre Toten. Det er også noen 
andre endringer og tilføyelser i rutenettet: I  
forbindelse med åpningen av den nye hytta vår  
ved Søre Gulsjøen er det nødvendig å rydde, merke 
og skilte en sidearm til Jotunheimstien, slik at 
vandrerne finner fram til hytta. Dette arbeidet er i 
gang, og vil bli fullført våren 2021. 

Sti til Vassbråskurven er ryddet og merket i sam-
arbeid med hytteforeningen på Sagvollen. Her 
gjenstår kun skilting, noe som gjennomføres våren 
2021. «Kjørkjevegen» fra Grymyr til Granavollen er  
ferdig ryddet og skiltet. For øvrig er vi i dialog  
med Grindvoll vel, og Skjerva løypelag. Planen er 
å samarbeide om etablering av blåmerkede DNT-
stier på Grindvoll, og i området rundt Skjerva på 
Øståsen. Dette arbeidet vil fortsette på nyåret.  

Ellers er vi i gang med en vurdering/revisjon av 
kartmateriell både i form av papirkart og digitalt 
kart i UT.no.

Helge klipper snora. Foto: Leif Mogerhagen.

Utfordring ved Avalsjøen. Foto: Hans Gunnar Wien.
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Åpning av Gulsjøhytta  
og planer videre
Av Ole Bjerke

DNT Hadeland har i flere år vært på utkikk etter  
et hytteprosjekt i nordre del av Hadeland. Dette  
lot seg endelig gjennomføre ved at vi fikk leid hytta 
til Brandbu og Tingelstad Almenning, ved Søre 
Gulsjøen. Vi gjorde avtale om å leie hytta som den 
var, og vi stod selv for restaurering og oppussing. 
Etter at vi søkte SpareBankstiftelsen Gran om  
støtte, fikk vi kr 260 000 til prosjektet.  

Disse pengene har vi brukt til rivning innvendig i 
hytta, for å få en ombygging til to soverom, tørke-
rom, samt stue/kjøkken. Det er nå 8 sengeplasser 
i to soverom, samt sovesofa i stua. På kjøkkenet er 
det gasskomfyr med 4 bluss. For pengene har vi 
fått skiftet vinduer, slipt alle gulvene, og gitt tre lag 
maling på tak og vegger. Vi har møblert hele hytta, 
og installert solcelleanlegg. Hytta er malt utvendig. 
I tillegg har vi kjøpt en 13 fots Pioneer robåt, pluss 
bålpanne.

Rivning, ombygging, og sliping av gulv, ble utført 
av Brandbu og Tingelstad Almenning, på oppdrag 
fra DNT Hadeland. Resten av arbeidet et gjort på 
dugnad. Vi har til nå brukt ca. 450 dugnadstimer 
på hytta.

Tanken var at vi skulle ha en offisiell åpning av 
hytta kombinert med 20-års jubileum på Søre 
Gulsjøen, men så kom koronaen… Resultatet 
ble en enkel samling, og makering av åpningen 
av hytta, den 10. juni i år. Vi ble til sammen 
12 personer. Til stede var Jørn Prestkvern, fra 
SpareBankstiftelsen Gran, Lars Olav Jensen, fra 
Brandbu og Tingelstad Almenning, Jon Sønsteby, 
leder DNT Hadeland, Torstein Wien, fra husstyret 
på Kjørestua, Gunnar Haslerud, Yvonne Bjerke, 
Anne Britt Skretteberg og Hans Gunnar Wien,  
alle styremedlemmer i DNT Hadeland, samt hus- 
styret ved Gulsjøhytta: Ida Bjerke, Lena Nesbakken, 
Helge Midttun og Ole Bjerke.

Offisiell åpning fikk jeg æren av, sammen med  
Jørn Prestkvern og Lars Olav Jensen. Det ble kake 
og kaffe, og ikke minst taler. Uten støtten fra 
Sparebankstiftelsen ville ikke prosjektet vært  
gjennomførbart med slikt økonomisk resultat som 
dette ble. Stor takk til SpareBankstiftelsen Gran  
v/Jørn Prestkvern.

Planer videre 
Til våren skal vi kjøpe inn en Hasle kano, som kan 
benyttes av gjestene på hytta.

Vi er i planleggingsfasen med å etablere ei brygge 
med landgang, fra vegen og ned til Gulsjøen. Dette 
blir tilrettelagt for rullestolbrukere, og plattformen 
ute i Gulsjøen blir på 4 x 4 meter. Det blir også 
badestige. Sjøen blir da lett tilgjengelig, både for 
bading, roing, padling og fisking.

Ellers er det plan om å legge om Jotunheimstien, 
slik at ei sløyfe går innom Gulsjøhytta, på turen 
mot Kvitingen eller Lygnasæter. Dette blir gjort ved 
å merke en avstikker fra Jotunheimstien ca. 1 km 
østafor Vilingrud. Stien går rett nordover, og ender 
like vest for Gulsjøhytta. Stien benevnes 
som ”Bentstien”, og det stemmer at den går beint 
over fra Vilingrud til hytta, ca. 2 km. Hvis en 
velger å gå stien om Gulsjøen, og skal videre på 
Jotunheimstien, må en benytte grusvegen opp mot 
Nordre Gulsjøen, og inn på blåmerket sti.

Hytteåpning med koronameter. Foto: Ole Bjerke.

Gjester. Foto: Ole Bjerke. Kanotur. Foto: Anne Britt Skretteberg.
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Prosjekt Sølvsberget
Av Amund Bø

De siste årene har DNT Hadeland arbeidet med  
tilrettelegging av friluftsliv på Sølvsberget. 
Prosjektet har vært tredelt: Skilting av tursti fra 
Granavollen til Grymyr, bygging av en utedo på 
Sølvsberget, og utskifting av ca. 40 informasjons-
skilt langs turstiene i Sølvsberget.

Første del av prosjektet, skilting av turstien, gikk 
veldig greit. Alle grunneiere var positive, og flere 
møtte opp til dugnad for å rydde langs traseen. 
Leif Mogerhagen er i dag stiansvarlig og dette 
delprosjektet er ferdigstilt. De øvrige tiltakene i 
Sølvsberget har derimot vært noe mer utfordrende. 
Også her har grunneiere vært positive, men fordi et 
forholdsvis stort areal rundt toppen av Sølvsberget 
er rester av en bygdeborg, og dermed fredet, byr 
tiltak på utfordringer. Tillatelser må gis fra rette 
myndigheter.

Utedo på vei til departementet

Det ble etter hvert klart at både utedo og skilt 
innenfor fredet område krevde egen søknad til  
kulturavdelingen i fylkeskommunen. En slik  
søknad ble sendt 26. mai 2019.

Fylkeskommunen frarådet å sette opp utedoen 
innenfor restene av bygdeborgen, men fordi det  
var Riksantikvaren som på det tidspunkt hadde 
myndighet til å gi tillatelse, ble ny søknad sendt  
dit den 26. juni 2019. Vi var spent på resultatet 
etter en befaring med Riksantikvaren, og ble  
skuffet da avslag kom den 3. september samme år.

Da var det bare en ting å gjøre, anke til neste  
myndighetsnivå. Ny søknad ble sendt via 
Riksantikvaren til Klima- og energidepartementet 
den 3. oktober 2019. Det kan jo virke litt rart og 

Dobbel utsikt fra Sølvsberget. Foto: Leif Mogerhagen.
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spesielt, å anke et avslag på oppsetting av en utedo 
til et departement, men vi mente det var gode 
grunner til å gå videre med saken. Vi syntes det  
var litt synd hvis tilrettelegging for aktivt turliv  
ikke kunne realiseres, ettersom ingen skader  
kunne påvises av tiltakene. Det var derfor gledelig 
da det kom et nytt brev fra Riksantikvaren den  
20. november i 2019. I brevet fikk vi beskjed om  
at tidligere vedtak nå var omgjort. Dermed ble  
vår anke ikke sendt videre, og vi kunne forberede  
oppsetting av utedoen. 

13. februar 2020 signerte vi avtalen med Vigga 
Bygg om bygging av utedoen. Den 8. juli kjørte 
Hans Woxen den prefabrikkerte doen opp med 
traktor og henger. Doen ble montert opp samme 
dag, av Vigga Bygg AS. Det må bemerkes at til- 
budet om å levere do, inkluderte et laminert bilde 
av kongeparet.

Manglende informasjon om informasjonsskilt 
Heller ikke informasjonsskilt kan uten videre  
settes opp innenfor et fredet kulturminne. Vår  
første søknad om oppsetting av informasjonsskilt 
var ikke utfyllende nok. Vi fikk beskjed om å søke 
om oppsetting av informasjonsskiltene med mer 
informasjon om beskrivelse, plassering, fundament- 
ering, og utførelse. Tillatelsen fra fylkeskommunen 
kom til slutt, 11. september 2020. En siste befaring 
vedrørende skiltene ble gjort den 23. september, 
sammen med konservator Irene Skauen Sandodden 
fra Innlandet fylkeskommune. Noen skilt blir flyt-
tet, noen blir endret, og noen nye kommer til. Vi er 
nå vel forlikt om hvordan skiltingen skal være.

Første søknad ble sendt i mai 2019, og alle til- 
latelser var i havn den 11. september 2020. Dette 
kan jo virke litt omstendelig og langdrygt, men  
det er viktig å ta hensyn til fredingen. Vi er nå  
godt fornøyd med resultatet: Ni kilometer tursti  
er skiltet. Det er ryddet på toppen av Sølvsberget 
for å bedre utsikten. Utedoen er på plass, og i  
skrivende stund er alle informasjonsplakatene 
sendt til produksjon. Nå gjenstår det bare å få  
satt opp alle de nye skiltene, og deretter ønske  
velkommen til tur i kulturlandskapet.

Bidragsytere til prosjekt Sølvsberget:
 - SpareBankstiftelsen Gran, DNT Hadeland,  

og Kontaktutvalget for skogbruk på Hadeland, 
har finansiert prosjektet.

 - Positive grunneiere har gitt tillatelser.
 - Vigga Bygg AS har bygget og montert utedoen.
 - Gran Almenning har ryddet på toppen av 

Sølvsberget.
 - Grunneier Hans Woxen har sørget for diverse 

transport og hjelp.
 - Korshagan gårdssnekkeri har levert plater til 

skilt.
 - Tint kommunikasjon har designet skiltene,  

og sørget for trykking.
 - Bjørn Haslerud har sørget for foto.
 - Konservator Irene Skauen Sandodden har  

stått for saksbehandlingen på vegne av fylkes- 
kommunen, og kommet med løsningsforslag.

Doen på plass. Foto: Amund Bø. Presisjonskjøring. Foto: Amund Bø.
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Geoagent.no – kunnskap og inspirasjon for liten og stor
Lurer du på hva den rare steinen på favorittrunden 
din egentlig er for noe? Eller hvorfor det er så stor 
høydeforskjell mellom Veståsen og «flatlandet» på 
Hadeland? Eller kanskje du bare trenger tips til et 
nytt turmål? Da kan Geoagent.no være noe for deg.

Geoagent.no er en webapplikasjon som tilbyr 
«ekspedisjoner» på Hadeland. Noen ekspedisjoner 
er lange tidsreiser, for å forstå utviklingen av land-
skapet som omgir oss i dag. Andre ekspedisjoner  
er korte tidsreiser, for å få innblikk i hvordan  
mennesker har nyttiggjort seg geologiske ressurser. 
Alle ekspedisjoner er turer ut i nærmiljøet på 
Hadeland.

Geoagent.no har to hovedmål. For det første er det 
ønsket om å få både store og små ut på tur, og på 
den måten bidra til en bedre folkehelse. Samtidig 
er målet å øke fokuset på vår tids store utfordring, 
nemlig utvikling av et mer bærekraftig samfunn, 
ved hjelp av informasjon og kunnskapsformidling.

Pr. d.d. ligger det inne ca. 50 ekspedisjoner i appli-
kasjonen, til fots og på sykkel. Noen er tilgjengelige 
for alle, mens andre kan være litt mer krevende. 
Alle ekspedisjoner har turbeskrivelser, turstopp 
med natur- og kulturhistoriske hendelser, og minst 
én quiz. Undervegs i ekspedisjonene kan det også 
åpnes karthistorier som knytter ulike temaer til 
punkter i kartet. 

Dersom du ikke ønsker å bruke mobilen underveis 
på turen, vil informasjonen fra ekspedisjonene 
også være tilgjengelig fra hjemmet. Hvis du ønsker 
å utforske Hadelandsgeologien videre, gjennom 
temaer og kart, kan du oppsøke geoagentens 

søster; kulnatur.no. Her kan du finne en rekke 
temaartikler til fordypning, eller utforske geologi 
og kulturhistorie via kart. Forhåpentligvis kan disse 
nettjenestene bidra til at du får mer kunnskap om 
det du ser på turen, og med det gi deg en bedre 
naturopplevelse.

Geoagentens innhold er fortsatt under utvikling, 
slik at det vil arbeides videre med både kvalitet og 
mengde i de kommende måneder. Det er helt gratis 
å bruke geoagent.no, og det kreves ingen person-
opplysninger. 

Randsfjordmuseet AS står som ansvarlig for til-
taket. Museet har sammen med geologene Leif 
Grenager Koch og Ragnar Knarud, samt andre fri- 
villige, etablert det faglige innholdet. Den tekniske 
løsningen er etablert og utført av Geodata AS. 
Sparebankstiftelsen DNB, SpareBankstiftelsen 
Gran, og SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner 
Nittedal, har gjort det mulig å realisere prosjektet 
gjennom pengegaver. Almenningene på Hadeland 
har også bidratt økonomisk. 

Geoagenten har vært inspirert av boken «101 Turer 
på Hadeland», som DNT Hadeland i sin tid var 
med på å gi ut.

 

Jubileum
DNT Hadeland fylte 20 år i 2020, og vi hadde 
planlagt en større markering. Den måtte som kjent 
avlyses, men dersom forholdene tillater det ønsker 
vi å gjennomføre dette i 2021.

Vulkansk kulturlandskap. Foto: Inger Torunn Østen.
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Hyttene våre
Gulsjøhytta

Dette er en ubetjent hytte som leies av Brandbu 
og Tingelstad Almenning. Den er totalrenovert og 
nyoppusset, og ble åpnet for bruk i 2020. Hytta har 
kombinert kjøkken og stue. Det er 2 soverom med 
4 senger hver, i tillegg er det tørke-/vaskerom og 
gang. I uthuset er det utedo, skåle og lagerrom.  
Her er det mulighet for hundeovernatting, og  
dessuten en enkel soveplass. Hytta har installert 
solcellestrøm og propanbluss. Den ligger ved bil- 
vegen ved Søre Gulsjøen, der det er fiske- og 
bademuligheter. Til hytta hører også båt. 
Jotunheimstien går like i nærheten. 

Tidligere var hytta brukt av tømmerhoggere og 
tømmerkjørere, og det er tatt vare på noe av  
historien fra den tid. 

Det er for tiden bare faste, nummererte senge- 
plasser som kan benyttes. Disse må reserveres  
via DNT Hadelands Facebook-side. I løpet av våren 
tar vi i bruk VisBook, som er en digital bestil-
lingsløsning. VIPPSnr. til hytta er 624167 – bank 
2020.08.04857.

Kjørestua på Sagvollen

Vi har siden 2009 leid 1. etasje i ei hytte tilhørende 
Gran Almenning. Den er ubetjent og inneholder 
gang, kjøkken, stue, og soverom. I tillegg er det et 
uthus, med utedo og skåle. Hytta ligger like ved 
kjøreveg på Sagvolltråkket. Det er ca. 70 meter  
ned til badeplass i Vassbråa. I soverommet er det 
seks sengeplasser, og ytterligere ni madrasser er  
tilgjengelig. Slik regelverket er i skrivende stund,  
er det bare faste sengeplasser som kan benyttes. 

Kjøkkenet er utstyrt med bestikk og dekketøy,  
kjeler og stekepanne. Mat kokes på propanbluss. 
Kano ligger i uthuset, og det er noen flytevester 
i gangen. Hytta er forsynt med solcellestrøm til 
belysning, og vann kan hentes i sikret borehull. 
Hytta er overnattingssted langs Jotunheimstien. 

Opphold på hytta må reserveres via DNT 
Hadelands Facebook-side. I løpet av våren tar vi i 
bruk VisBook, som er en digital bestillingsløsning. 
VIPPSnr. til hytta er 583671 - bank 2020.08.04857.

Nyrestaurert hytte. Foto: Ole Bjerke.
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Lushaugtårnet
Tårnet på toppen av Lushaugen, som ble åpnet i 
september 2018, er blitt et svært ettertraktet tur- 
mål. Fram til november 2020 hadde nesten 2000 
personer skrevet seg inn seg i besøksboka, bare  
for året 2020. Tårnet rager 15 meter over bakken, 
og fra toppen har du utsikt over store deler av  
Østlandet. På den øvre plattformen er det montert 
sikteskiver i fire hjørner. Lushaugtårnet delte, 
sammen med naboen Lushaughytta, Gran kommu-
nes byggeskikkpris for 2018/19. Det er flere blå-
merkede stier som leder til toppen av Lushaugen: 
Fra Lygna via Finnskjeggholen, fra Lygna via 
Grevsjøen, fra Bustevollen øst for Lygna, og via 
Fjellstadhytta/Malsjøsetra fra sørlig kant. Vinterstid 
er det preparert skiløype fra Lushaughytta.

Nye turer
Er det en spesiell tur du kunne tenke deg at  
DNT Hadeland arrangerte, eller har du et tur- 
forslag som du kunne tenke deg å dele med oss?  
Ta kontakt med turkomiteen gjennom  
hadeland@turistforeningen.no, og kom med 
forslag. Ønsker du å være turleder, er det mulig 
å melde seg som assisterende turleder for å få 
erfaring. DNT arrangerer kurs for turledere på 
mange nivåer – Ferskingkurs – Ambassadørkurs – 
Nærturlederkurs osv.

På vei mot Lushaugen. Foto: Bjørn Haslerud.

Fra Høkleberget. Foto: Ole Bjerke.

Oppegående damer - nedlagt seter. Foto: Amund Bø.
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Bilder til turprogrammet
Redaksjonskomitèen tar gjerne imot bilder til  
kommende turprogram. Selv om vi hvert år  
sender ut forespørsel om bilder til mange, vet vi 
også at det er mange vi ikke når. Vi oppfordrer  
derfor leserne våre til å sende oss tur- og natur-
bilder. Send de gjerne straks du har gjennomført 
turen eller hatt andre opphold i naturen.

Bildene må ha bra oppløsning, de fleste smart-
telefoner har kameraer med god nok kvalitet. Vi 
kan ikke bruke bilder som er blitt redusert til lav 
oppløsning, derfor kan ikke bilder hentet fra f.eks. 
Facebook benyttes. Hvert bilde må navngis med en 
tittel, og navnet på fotografen, f.eks.: «Bålkos. Foto 
Turid Skogen». For at bildet skal kunne benyttes 
som forsidebilde må det være i stående format.

Har du bilder av andre personer? Da må du  
innhente tillatelse til at bildene blir brukt i tur- 
programmet, og på DNT Hadelands nettsider. 
Bilder sendes til redaksjonskomiteen på  
hadeland@turistforeningen.no, innen midten  
av november.

Hvis du er glad i å ta bilder, så arrangerer DNT  
sentralt og Norsk Tipping fotokonkurranse tre  
ganger i året. De ser etter de beste turbildene 
som er tatt av DNT sine følgere og medlemmer. 
Finalistene konkurrerer om 10.000 kroner, og  
100 Flax-lodd fra Norsk Tipping. Andre- og tredje-
premie er ryggsekker fra Bergans, og overnatting  
på våre hytter. 

Anne Marie nyter livet. Foto: Ruth Inger Braanaas.

Turleder viser veg på Kvitingen. Foto: Amund Bø.

Mange ivrige padlere. Foto: Inger Torunn Østen.
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Fra Landsmøtet
DNT Hadeland sender hvert år representanter 
til DNT sitt landsmøte. I 2020 ble dette avviklet 
digitalt, og fordelt over 2 datoer. Det ordinære 
landsmøtet ble avholdt den 12 juni. Her ble det 
hovedsakelig behandlet tradisjonelle årsmøtesaker, 
som regnskap, årsberetning og budsjett.

Et ekstraordinært landsmøte ble avviklet 24.  
oktober 2020, også digitalt. Hovedpunkter derfra: 

A) DNTs Bærekraftstrategi 2021-2030: Den ble 
konkretisert i 20 hovedmål, men presentasjonen 
ble utsatt til landsmøte juni 2021.

B) Møteplasser i DNT: En arbeidsgruppe skal  
vurderer antall delegater på Landsmøtet, hyppig-
het, og flere digitale møter. 

C) Felles kontingentsatser: Et klart flertall av 
DNTs medlemsforeninger bruker i dag de vei-
ledende satsene, det gjør også DNT Hadeland. 
Det ble vedtatt at kategorien Skoleungdom 
fjernes, og at aldersgruppen blir en del av DNT 
Ung. Kategorien Hustandsmedlem beholdes, 
men Hustandsmedlemmet må tilhøre et Hoved-, 
Honnør- eller Livsvarig medlem.

D) Handlingsplan for natur, kulturarv og miljø 
2021-2024: Planen ble vedtatt med noen tillegg 
som tar hensyn til villrein og tamrein, samt et  
skille mellom frilufts- og reiseliv.

E) Handlingsplan kyst 2021-2024: Denne planen 
ble vedtatt med små endringer.  

F) DNT sentralt sin rolle som kredittaktør under 
årets Covid 19-situasjon: Saken kom opp som en 
følge av at DNT i mars ga likviditetslån til noen 
foreninger. Dette for å kunne avhjelpe betjente 
anlegg som hadde brukt mye likviditet for å gjøre 
klart for å holde åpent i påsken. Saken ble tatt til 
orientering.

Turboka «101 turer på 
Hadeland»
Denne turboka, som ble utgitt i 2010, har vært 
svært populær. Boka ble til etter initiativ fra  
Gran Historielag, Lunner Historielag og Hadeland 
Turlag – nå DNT Hadeland. Det ble nedsatt en 
redaksjonskomite bestående av Jørgen Kvåle, 
Leif Grenager Koch, Dag Sommerset og Harald 
Hvattum. Alle 101 turene er beskrevet av disse fire. 
Artiklene i boka tar for seg seks turområder, og 
dekker hele Hadeland. Det er en egen kartseksjon 
hvor samtlige turer er inntegnet.

Boka har nå i noe tid vært utsolgt. DNT Hadeland 
har fått flere henvendelser med spørsmål om det  
er mulig å trykke opp boka i et nytt opplag. Selv  
om det har gått 10 år siden forrige utgivelse, er de 
fleste turbeskrivelsene fortsatt like aktuelle. Styret 
har i samråd med artikkelforfatterne og deres 
etterlatte, bestemt seg for å oppfylle ønsket om å få 
produsert et nytt opplag. Vi har nå satt i gang dette 
arbeidet.

Turbok for Hadeland.Høst langs Kjørkevegen. Foto: Bjørn Haslerud.
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Møter og kurs

Vi har ikke mange medlemmer som har gjennom-
ført kurs som sommerturleder eller vinterturleder. 
Vi arrangerer ikke disse kursene selv, men vi har 
gode muligheter gjennom samarbeid med blant  
annet DNT Gjøvik og Hamar og Omland turist-
forening. Hvis noen ønsker slike kurs, så ta kontakt.

DNT har innført ordninger hvor personer med  
lang erfaring kan få turledergodkjenning uten å 
gå på disse kursene. Vi kommer tilbake med mer 
informasjon omkring denne ordningen.

Vintermøte  
Avlyses på grunn av koronasituasjonen. 

Årsmøte  
Se annonse og FB/hjemmeside.

Høstmøte  
Se annonse og FB/hjemmeside.

Rakfisklag 
Fredag 5. november. Å gjøre en innsats for DNT 
Hadeland skal lønne seg! Tillitsvalgte, dugnadsfolk 
og turledere blir invitert til hyggelig lag. Invitasjon 
blir sendt ut til den enkelte.

Vintermøte 2022 
Onsdag 19. januar kl. 19.00. Se annonse og  
FB/Hjemmeside.

Svartdalen. Foto: Ole Bjerke.

Rast ved Korsvannet. Foto: Amund Bø.
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