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Tur rundt Snøhetta 2012
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10 AKTIVE ÅR I DNT GUDBRANDSDALEN
Det er med stolthet at vi i forbindelse med 10 års jubileet gir ut et skriv om aktivitet og utvikling i foreningen 
vår. Et av målene med skrivet er å sikre historikken vår også for ettertiden. Aktiviteten er ikke blitt til uten 
en enorm dugnadsinnsats fra en rekke ildsjeler som i tidens løp har bidratt på mange forskjellige fronter. Å 
begynne og navngi de som har bidratt, vil lett føre til at noen utelates og det er derfor i liten grad nevnt navn. 
Lengere nede har vi satt opp en oversikt over alle de som gjennom 10 år har deltatt i styrearbeidet. I tillegg 
er det hvert år mellom 30 og 40 personer som stiller opp som turledere. Det er folk som rydder og kvister sti 
og som stiller opp når vi har større arrangement. Fra starten var det en gjeng med småbarnsforeldre som 
startet organisert turaktivitet. Alt i alt, svært mange mennesker som vi skylder stor takk for at DNTG i løpet 
av 10 år er blitt en aktiv og voksende lokalavdeling.
 Det har vært turaktivitet, og også DNT-aktivitet (hytter/stier) i Gudbrandsdal i mange år, men først på 
DNT sitt landsmøte i 2006 ble DNT Gudbrandsdalen vedtatt opprettet som medlemsforening i DNT fra 
01.01.2007. Fra og med denne datoen ble alle DNT-medlemmer med adresse i Ringebu, Sør-Fron, Nord-
Fron, Sel, Dovre, Vågå, Lom og Skjåk automatisk overført til den nye foreningen. Fra 2010 ble også medlem-
mer bosatt på Lesja automatisk medlem i DNT Gudbrandsdalen (de var tidligere medlemmer av Møre og 
Romsdal turistforening).

Vi har utfordret de som tok initiativ til å opprette DNT Gudbrandsdalen, Gry Ramstad og Kristine Sørlie, til å skrive 
litt om tiden rundt oppstart. Kristine ble den første styreleder og Gry tok over frem til 2012 hvoretter Magnar  Bratlien 
har vært og er styreleder.

BARNAS TURLAG
GRY RAMSTAD
Sel var tidlig ute med å satse på barn og unge. Da DNT starta Barnas Turlag, hadde vi en gruppe av foreldre 
og andre, som i nesten 10 år hadde arbeidet for barn og unge sine interesser. 
 Gry Ramtad var den gang aktiv med i Barn og unges vel og hadde et ønske om å utvikle et nytt tilbud for 
de yngste. For å gjøre en lang historie kort; – det nærmeste lokallaget var den gang på Lillehammer, og etter 
en del kontakt med DNT-sentralt, fikk Gry klarsignal om at hun kunne få starte opp et turlag for barn på 
Otta. Første turen ble lagt til Selsvatnet en sen høstdag. Selv om det var hustrig den dagen og årets første snø 
dalte ned-kom det 17 store og små turglade dit. Mange dyktige folk ble med som turledere etterhvert. Det 
var alltid enkelt å få folk til å stille opp og være med å stelle i stand turer for ungene.
 Turlaget gjennomførte mange og spennende turer for barn; snøhule og isfisketurer, kanotur, aketur, ski-
leik, Luciaturer, Beversafari, for å nevne noen … Mange av turene foregikk med matservering ute, og i 2005 
ble det holdt et matkurs med Arne Brimi på Vianvang, der vi lærte å lage spennende og enkel turmat.
 I 2001 ble en trillegrupppe for de minste etablert. Dette tilbudet har eksistert «non stop» i over femten 
år, til glede for mange babyer og deres foreldre.
 Barnas Turlag i Sel starta opp i 2000 uten å være tilsluttet noen lokalforening. Det ble også ett av landets 
første og da i godt selskap med byer som Bergen, Trondheim, Oslo og Bodø.

DNT – GUDBRANDSDALEN 10 ÅR
KRISTINE SØRLIE
Arbeidet med å få på plass en lokal forening startet for alvor i 2005, etter en tur med Barnas Turlag i Sel til 
Haldorpiggen!
 Under turen ble Gry Ramstad og Kristine Sørlie enige om å ta kontakt med DNT sentralt for å komme i 
gang med etableringen. Både Gry og Kristine hadde tenkt på at det burde være grunnlag for en lokalforening 
også i Gudbrandsdalen. Som småbarnsmødre hadde vi fokus på hvordan vi kunne få til et bedre organisert 
turmiljø i Gudbrandsdalen, spesielt for å gi barn og unge et organisert turtilbud. Som innflytter til Lom i 
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1998, og DNT-medlem siden 16 års alderen, savnet Kristine et lokallag av DNT i Nord-Gudbrandsdalen. 
Den nærmeste lokalforeningen var på Lillehammer i sør, og Luster, Molde og Ålesund-Sunnmøre i vest. 
Gjennom et kvinne-nettverk i Nord-Gudbrandsdalen, «Fyrkje-Fokus», ble Gry og Kristine kjent, og nett-
verket har indirekte vært viktig for at arbeidet med lokalforeningen kom i gang. Etter turen til Haldorpiggen 
i 2005, ble det gjennomført møter med DNT sentralt og etablert et interimsstyre lokalt som skulle jobbe 
med å få på plass organisasjonen. 
 Som leder for interimsstyret, ønsket Kristine velkommen til det første årsmøtet på Otta i 2006, og det 
oppsummerer litt tankene med en lokalforening i starten:

«Velkommen til det historisk første årsmøtet i DNT Gudbrandsdalen. Nå vi starter for alvor. Dette er og blir spen-
nende og noe vi både har venta på og gleder oss til å gå i gang med. Årsmøtet er øverste myndighet i foreningen, og 
det valgte styre skal ha ansvar for den daglige virksomheten og drifta. Vedtektene våre er våre formelle retningslin-
jer og det styre skal forholde seg til og støtte seg til i arbeidet. Vi er kanskje litt dristige som går løs på dette prosjektet 
med å starte medlemsforening i Gudbrandsdalen. Vi inkluderer medlemmer fra alle Norddalskommunene og 

Killistudulen 2011

Blåistur 2013
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Fronskommunene helt sør til Ringebu. Vårt arbeid handler om å skape et best mulig tilbud til medlemmer i forenin-
gen som har en følelsesmessig tilhørighet til natur, miljø og friluftsliv. Vi ønsker å skape et godt tilbud for alle 
medlemmer i DNT Gudbrandsdalen, uansett hvor de har bosted. Pr. i dag (altså i 2006) er det ca. 600 DNT med-
lemmer i Gudbrandsdalen og det er et godt utgangspunkt.
 Vi bor i store områder med natur- og kulturlandskap av nasjonal stor verdi. Med snart 5 Nasjonalparker rett uten-
for stuedøra, god tilrettelegging med merka stier og hytter, og mange turentusiaster i lokalmiljøet med god lokal-
kunnskap og erfaring, så må dette blir en suksess.
 Barn og ungdom er, jf. våre vedtekter, en viktig målgruppe. Vi må jobbe for at foreldrene tar med ungene ut i 
naturen slik at de blir glade i naturen og utvikler respekt for den.»

Interimsstyreperioden i 2006 arbeidet med å få på plass formelle strukturer i forhold til etablering av en 
lokalforening i Gudbrandsdalen. Dette kom på plass i løpet av året, og styret i DNT Gudbrandsdalen kunne 
endre sitt hovedfokus på områder som; strategiarbeid, profi lering, økt medlemsmasse, kompetanse og tu-
rer/kurs/aktiviteter/medlemsmøter. Det ble også jobbet mye med å være synlig i lokalsamfunnet, der vi 
blant annet hadde stand på Ottamartnan og natursti for barn under åpningen av Reinheimen nasjonalpark 
på Billingen i 2007. Medlemsmassen økte raskt og styret gjorde en stor innsats i å selge medlemskap under 
turer og stand der laget var synlig. Den første turen i 2007 var 26.–28. januar, med Barnas Turlag til Putten 
ved Rondane, der 26 deltok på turen. I 2007 ble det også innledet en dialog med DNT Oslo og Omegn, for 
å kunne vurdere om det kan være aktuelt å arbeide for å få på plass en stilling i området. Kristine Sørlie 
(leder) og Rita Nordfjæren (kasserer) gjennomførte et møte i Lom 05.07.2007 med Jan Erik Reiten i 
DNT-Oslo og Omegn. 
 Konklusjon etter møtet var følgende:
«DNT-G og DNT-Oslo og Omegn skal ha nytt møte til høsten for å vurdere konkrete sider ved samarbeid om en 
stilling og andre relevante samarbeidsområder.
2007 var en tidlig fase for å få på plass en stilling, og arbeidet ble heller ikke fulgt opp da.

VEIEN VIDERE
I 2006 ble det sendt ut skriv til alle kommende med-
lemmer med informasjon og med første Turpro-
gram. Det var på ett ark og dekket 2. halvår 2006. 
Barnas turlag i Sel hadde eget program på eget ark. 
 Medlemstallet og aktivitet har vært jevnt stigende 
i alle år.

Medlemstall 31.12.2007 – 745
medlemstall 31.12.2015 – 1.023 

I 2007 hadde vi 48 turer med 511 deltakere
I 2015 hadde vi 68 turer med 1.675 deltakere. 

Med andre ord var det mange tilbud og stor aktivitet 
fra første dag, – og siden har det bare økt! Parallelt 
med turene i programmene har det i alle år vært 
ukentlige trilleturer på Otta med bra oppmøte.
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Isslottene i Vinstraelva 2012

Juletrehogst 2008

Glitterheim 2010
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VIKTIGE HENDELSER GJENNOM 10 ÅR
2007
Turprogram for første halvår i 2007 var et ark som vedlegg til årsmeldingen. 
Heretter gikk vi over til hefter. De inneholdt da som nå, et bredt spekter av 
turer for alle aldersgrupper og interesser. 17. mai var det tur til Galdhøpiggen, 
en tradisjon som har vært med i alle program siden. Ellers inneholdt program-
met akedager, familieturer, snøhuletur, fi sketur, skiturer og toppturer.
 Aktiv Fjellferie ble gjennomført på Glitter heim, som et samar beids pro sjekt 
mellom DNT Gudbrandsdalen og Lom kommune. 35 barn deltok. 
 Ottamartnaen ble brukt som en viktig profi leringsarena og vi hadde be-
mannet stand i mange dager. Det ble servert mange liter med bålkaffe og delt 
ut program og annet materiell. 

2008
Opptur (en sentral DNT satsing for elever i 8. 
klasse) ble gjennomført for første gang til 
Høgkollen i Lom, for elever i Skjåk, Lom og 
Vågå. Det har vært et årlig tilbud siden.
 For første gang var det tilbud om kurs i ka-
jakkpadling men det ble for få deltakere. Vi 
hadde nå opparbeidet et lite økonomisk over-
skudd og kjøpte de første profi leringsklærne 
til styremedlemmer og andre, grå softshellves-
ter med DNT Gudbrandsdalen og logo.
 Alle årets turledere ble invitert til den før-
ste turledersamling på Glitterheim. Det var 
både korte turer og lange bre- og tindeturer i 
området rundt. Lørdagskvelden var det god 
mat og sosialt samvær i Steinbua. Gode ideer og utfordringer kom fra turlederne våre. Etter oppfordring på 
turledersamlingen hadde vi førstehjelpskurs på høsten 2008. Det ble også ønsket GPS kurs, noe som ble 
gjennomført året etter. 

2009
Turantallet var nå doblet siden første år og det 
lykkes å få turer fordelt godt i hele det store 
geografi ske området. Trugeturer, fi sketurer og 
fugleturer var blitt med. Det var for første 
gang fi re dagers hytte-til-hyttetur. Åtte delta-
kere var med på tur i Lesja/Sunndalsfjella.
 Vi startet nå med tur til de magiske «Isslot-
tene i Vinstraelva». Det har siden vært en årlig 
tur som på det meste var oppe i 120 deltakere.
 På årsmøtet kom det forslag om å DNT-mer-
ke Peer Gynt stien som allerede var etablert fra Espedalen om Gålå til Skeikampen. I løpet av året ble stien 
ferdigmerket av ildsjeler fra Sør-Fron. Ildsjeler er vi helt avhengige av, og i 2009 hadde vi ildsjeler som sto for 
St. Hansfeiring ved Odden i Finndalen. Det ble både bål, kaffe og biteti, musikk og dans for de 180 fremmøtte.
 KomDegUt-dagen er en nasjonal DNT-satsing med ekstra markedsføring av en tur tidlig i februar og en tur 
i september. I 2009 hadde vi KomDegUt-tur både vinter og høst. 

Sommer og høstmeny 
fra DNT Gudbrandsdalen
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Besseggen via Jo-stigen 2007 Klatrekurs i Tronoberget 2015
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 I 2009 var det spesielt mange turer på slutten av året. Måneskinnstur på ski på Gålå, Nissespiontur i Lom 
for barna, Luciatur på Otta, juletrehogst på Sør-Fron, for så å avslutte med et par skiturer i romjulen. På årets 
siste dag har det blitt tradisjon med tur til Grønseterhø ved Dombås ved solnedgang. 

2010
Det ble nå innledet et samarbeid med Peer 
Gynt Arrangement. I forbindelse med årets 
festival tilbød vi 6 turer, blant annet over 
Besseggen og tur langs Pilegrimsleden i Fron. 
Turene ble annonsert både i vårt program og i 
Peer Gynt- programmet. Det var stand i Ned-
regate på Vinstra i samme forbindelse. I alle 
år har vi stilt opp med stand når det var en 
passende anledning for å vise seg frem og for å 
verve nye medlemmer. Vi har ofte med bål-
panne, kaffekjele og vaffeljern og får mange gode samtaler med de vi møter. Turprogram trykkes opp i store 
mengder, slik at vi kan dele raust ut på stand, i butikker, på kommunale bygg og på DNT hytter mm. 

2011
Nye samarbeidsprosjekt kom til og det ble eta-
blert samarbeid med Nasjonalparkfestivalen i 
Skjåk med fellesturer. Under Mjølbølafestiva-
len «Korps til fjells» stilte vi med turledere, 
slik at deltakerne kom på topptur til Gråhø 
mellom konserten og kveldens fest. Det var 
første fjelltur for en del, men det viste seg at 
alle var godt vant med å gå, denne gang uten 
musikkinstrument. 
 Besseggløpet gjenoppsto og vi sto som 
medarrangør og laget tur for barna mens de voksne løp. Vi hadde ellers sosial samlingsplass med bålpanna 
og kaffe i målområdet. 
 Det var klatrekurs i Tronoberget. Kurset var forbehold de over 40 år og ble raskt fulltegnet. 
 DNT Oslo og Omegn tok initiativ til et møte for å drøfte muligheten for hytte på Nysetra i Skåbu, med 
DNT Gudbrandsdalen som driftsansvarlig. Styret var den gang avventende til videre fremdrift. 
 Per Gynt-stien var nå kommet så langt at åpningsturen var annonsert både av DNT og Peer Gynt-stemnet. 
Deltakelsen var god. 
 Med en begredelig sommer rent værmessig, så ble 2011 nok året med fl est avlyste turer.

2012
Samarbeid ble i år utvidet med «Markens grø-
de» på Lesja med fl ere fellesturer.
 Desemberaktivitetene med juletrehogst i 
Sør-Fron, Nissespiontur i Lom og Grønseter-
hø på årets siste dag var blitt klassikere og 
spesielt de to barneturene hadde stor delta-
kelse. 
 Laget hadde nå god økonomi og det ble 
 bestilt buff med logoen til DNT Gudbrandsda-
len som heretter deles ut til alle turdeltakere. 

TURMENY
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Raubergshytta 2009

Runde 2013
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Vi hadde fra før et fi nt rødt beachfl agg med navn og logo, og nå bestilte vi rollup med informasjon om laget 
og bilder fra egne turer. 
 Det har vært gjort fl ere forsøk på etablering av DNT ung uten å lykkes. Heller ikke årets forsøk vakte 
inter esse. 
 Dette ble året da DNT Gudbrandsdalen kom på Facebook, noe som har vist seg å være en god informa-
sjonskilde til våre medlemmer. Siden brukes til å minne om neste tur og som link til hjemmesiden når nytt 
stoff er lagt ut der. 

2013
Styret fant nå tiden moden til å gå fra halvårlig program til ett helårlig. Dette 
har i etterkant vist seg å fungere helt fi nt. Vi har et godt innarbeidet sam-
arbeid med mange turledere og en del turer er blitt «tradisjon».  
 Hytte i Skåbu var tema på møte med Skåbu Bygdautvalg ut på året.
 På årets Opptur ble 8. klassene fra Skjåk, Lom og Vågå som vanlig invitert. 
Nytt av året var at også Otta og Heidal Ungdomsskole ble invitert. Dette er 
viktig for å gi elevene en smakebit av friluftslivets gleder. 
 For første gang hadde vi en tur hvor været gav så kraftig motstand at 
deltakerne var i reell fare. Heldigvis klarte de å ta seg tilbake til hytta, alle i 
god behold, men svært slitne etter timer i snø og sterk vind. Deltakerne ble 
fulgt godt opp etterpå og har deltatt på mange turer i etterkant. 
 Dovre kommune ble ny samarbeidspartner. Vi samarbeider om et folkehelseprosjekt med det formål å få 
folk med helseutfordringer motiverte til fysisk aktivitet. Etter ukentlige treningsturer, var målet å komme 
på Snøhetta. Prosjektet har blitt gjentatt og gruppen har også vært på Galdhøpiggen. 
 Aktivitetsnivået utvides stadig, og nå var det kanotur på Feforvatnet. Turen er siden blitt en fast tur på 
Espedalsvatnet i juni. Turen er utvidet til en hel helg med padling, sosialt samvær og bra deltakelse. 
 Fra 2013 og 4 år fremover hadde samarbeidet med Peer Gynt funnet en form med egen UT-dag på Gålå, 
med fokus på friluftsliv hele dagen frem til kveldens teaterforestilling. DNT sto for padling, sykling og fottur. 
På hver tur dukket en tidligere «Gynt» opp. (dvs vinner av Peer Gynt-statuetten). Vi hadde stand som nå var 
utvidet med eget bord/skap til materiell og stor parasoll. Alt med trykt informasjon og foto fra våre turer. 
Altså begynte vi nå å være godt synlige der vi viste oss frem. I tillegg til buff til utdeling, har alle styremed-
lemmer fått gode røde Bergans allværsjakker med logo.

2014
Begrepet Hverdagstur ble innført. Begrepet seniorturer ble valgt bort fordi 
alder ikke er det vesentlige, men det å ha tid til tur på hverdager. Frem til nå 
har vi ikke klart å få hverdagsturer fordelt ut over vårt store område, men det 
er noen turer på programmet hvert år. Også Folkehelseturene på Dovre er 
Hverdagsturer som er åpne for alle. 
 Padleinteressen førte i år til gjennomføring av kajakk-kurs en helg på Espe-
dalsvatnet.
 Ny turaktivitet ble ridetur i Skåbufjellet. Det har blitt populært.
 Med støtte fra Gjensidigestiftelsen ble det kjøpt inn klatreutstyr og tilbudt 
Basecamp for barn, med et bredt aktivitetstilbud. Som det av og til går, så ble 
det for få påmeldte og turen måtte avlyses. 

2015
Dette var Friluftslivets år, FÅ15. Hele året var det stort fokus på friluftsliv. Vi deltok fra start med «Natt-i- 
naturen» hvor vi inviterte ordførerne med på tur. Fire ordførere og totalt 150 deltakere ble med på tur en 
januarkveld. Flere overnattet også ute på våre tre arrangement. 

TURMENY 2013

PROGRAM 2013
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 I forbindelse med FÅ15 arrangerte vi 7-fjellstur på Kvamsfjellet. Ikke de 
høyeste fjellene, men stor utsikt, mange kilometer og bra deltakelse. Med 
FÅ15 fulgte det økonomisk støtte til nye tiltak. Vi kunne nå tilby OPPTUR til 
ungdomsskolene i Midt-Gudbrandsdalen. Det ble en stor suksess som blir 
med videre. 
 Dette ble året da vi beveget oss utenfor lokalområdet. Turen gikk til Kreta 
med lange fotturer i fi nt og varmt fjellterreng hver dag. Turen ble fulltegnet. 
 Trofast turleder gjennom alle år, Wiggo Vasshaug Hansen ble den første til 
å ta sommerturlederkurs i DNT Gudbrandsdalen.

2016
Årets største begivenhet for lokalforeningen, var å være vert for DNT sitt 
landsmøte i Lom. Det ble fra fl ere hold oppfattet som vågalt å invitere hele 
DNT til vår vesle, relativt nye forening. Det er derfor all grunn til å være 
stolte over å få hele DNT-familien på besøk en fl ott juni helg i Lom. Det ble 
deltakerrekord og styreleder Magnar Bratlien sa i velkomsttalen: «Velkom-
men til slektstreff i DNT familien», et begrep som gikk igjen i taler og avis-
omtaler både lokalt og sentralt ut over helga. Tilbakemeldingene i etterkant 
har vært voldsom positive. Det kan man også lese om i lederen i turprogrammet 
for 2017. 
 I løpet av året har arbeidet med å bygge hytte i Skåbu kommet noen steg fremover og samarbeidet om 
hytteprosjekt med DNT Oslo og Omegn ser ut til å bli en realitet. 
 Det er også reelle drøftinger i gang med sikte på å opprette en 30 % stilling for å avlaste styret noe. 
 På turfronten fortsetter vi å prøve ut nye turtyper. Årets langtur gikk til Svalbard, med et tidligere styre-
medlem som turleder på mai-skiekspedisjon. Turen gav store opplevelser. Toppturen 17. mai ble til en dag 
værfast i teltleiren. 
 Nytt i årets program var «Generalsekretærens fi neste tur». Avisa GD valgte denne turen som samarbeids-
tur, og etter massiv markedsføring kom det 100 deltakere på dagens fottur på Venabygdsfjellet.
 Siden kajakkinteressen har vært økende, gikk laget til anskaffelse av 2 turkajakker med årer, redningsvest 
og annet nødvendig utstyr, slik at medlemmer kan leie disse til individuell bruk eller til bruk på kurs og 
fellesturer. 

TURPROGRAM 2015

PROGRAM 2013

Turprogram 2015.indd   1 18.11.14   20:16

turProGram 2016
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Turprogram 2016.indd   1 19.11.15   17.00

7-fjellstur FÅ15
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HVA SKAL «TURLEDEREN HETE?»
I lagets første år var betegnelsen ofte oppe til diskusjon. I DNT systemet finnes en turlederutdanning bestå-
ende av flere trinn. Ambassadørkurs, grunnleggende turlederutdanning, sommerturlederkurs og vintertur-
lederkurs. Svært få i vårt område hadde dette eller ga uttrykk for å ville bruke så mye tid på dette. Folk påtar 
seg ansvar for tur i et område der de er godt kjent, og deltakerne informeres om at de har ansvar for å 
bedømme egne evner i forhold til turkrav. Begrepet turkoordinator er nå godt innarbeidet i programmet, for 
ikke feilaktig å love tur med utdannet turleder. Det er et langt ord slik at vi i daglig tale ofte snakker om 
turledersamling, gruppen av turledere osv. Etter hvert har svært mange tatt Ambassadørkurs. Dvs at våre 
turledere kjenner til organisasjonen DNT og den lokale arbeidsmåten. Noen har også tatt flere trinn av den 
videre utdanning. 

MEDLEMSMØTER OG ÅRSMØTER
Med ujevne mellomrom har det blitt invitert til medlemsmøter. Geografien gjør at det er vanskelig å nå alle. 
De fleste møter har vært på Otta som ansees som knutepunktet i forhold til medlemmene. Størst deltakelse 
var det på foredrag med Stein P. Åsheim «Et liv som eventyrer gir noen historier som er verdt å fortelle». På 
møte på Vinstra var hovedmålet å få gode innspill fra medlemmene og gode samtaler om veien videre. 
Mange av forslagene ble da innarbeidet i kommende års program.
 Årsmøtene avsluttes med bildevisning, enten fra eksotiske turer som medlemmer har vært på, eller bilder 
fra årets turer i DNT Gudbrandsdalen. En liten oppramsing av turer som folk har fortalt fra:

«I Heitkøtters fotefar» med Gro Heitkøtter
«Fjelloplevelser – turer i Nepal og Everest Base Camp» med Stein Grevrusten
«Tema Fjellrev» med Nina Eide fra NINA
«Friendly enemies» filmsnutt av og med lokal ungdom fra Otta VGS
«Kilimanjaro, Afrikas høyeste fjell» med Håkon Haugen
«3 langs Norge ved 2 av dem» med Henrik Teigøen og Håkon Brandvol
«Spitsbergen på langs» med Oddbjørn Dahl
«Foredrag og naturbilder» med Margareta Ivarsson

TURLEDERSAMLINGER
Turledersamling er en veletablert møteplass for styre og turledere som verdsettes av alle parter. I tillegg til 
turer, er det rom for erfaringsutveksling og idédugnader. Også ledsager inviteres med slik at de får bli med i 
DNT familien, selv om de kanskje ikke deltar på turene. Vi ser at helga prioriteres høyt og folk kommer 
gjerne en kveld eller en dag om de ikke har anledning for å delta i hele samlingen. 

For de som har deltatt på samlingene kan det være interessant med en oppsummering:
2008 Glitterheim – med turer langs T-sti eller til tinder og topper.
2009 Gudbrandsdal Leirskole Fagerhøy – liten fottur i tåkeheimen
2010 Raubergstulen – med klatring i klatreparken og tur i Dumdalsgrottene. 
2011 Furuhauglia – med tur til Mehø
2012 Rondvassbu – med tur i Illmanndalen
2013 Raubergstulen – med klatring i klatrepark og besøk i Klimapark 2469
2014 Sotaseter – med tur på Sveinkollen, kultursti og turer i Mysubuttdalen
2015 Gjendesheim – med tur opp Jo-stigen og tilbake via Besseggen ene dagen og Knutshø andre dagen.
2016 Grimsdalshytta – med litt forskjellig valg av turer i fint Rondane-terreng begge dager. 
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PEER GYNT STIEN
VED LEDER I STIGRUPPA, KRISTEN BRENDHAUGEN
Peer Gynt Stien vart etablert som DNT rute i 2011, da i samarbeid med turistbedriftene i området. Stien går 
gjennom fjellterrenget i Peer Gynts Rike på vestsida av Gudbrandsdalen fra Skeikampen over Fagerhøy, 
Gålå, Fefor til Dalseter. Stien har også en avstikker som går fra Skardbua til Kvitfjell og videre til Fagerhøy. 
Fra 2015 har Peer Gynt stien også fått en forbindelse over til østsiden av Gudbrandsdalen. Denne delen av 
Peer Gynt stien starter på Gålå og går ned til Harpefoss hvor ruta krysser Lågen for deretter å gå opp igjen 
på østsida av dalen fram til Sulseter. Fra Sulseter og videre til Eldåbu er ikke stien T-merket ennå. Dette på 
grunn av villreininteressene som forutsetter at Nord-Fron kommune utarbeider en sti-plan før dette kan 
gjøres. Terrenget er imidlertid lett å orientere seg i og har gode stier som gjør det enkelt å ta seg fram uten 
T-merking.
 Mellom Harpefoss og Sulseter passeres Øvre Skar, en tidligere husmannsplass, der DNT Gudbrandsdalen 
i samarbeid med Harpefoss IL har satt i stand to små hus som det går an å ta inn i. Husa har til sammen 
6 sengeplasser. For 2016 viser hytteboka i Øvre Skar ca. 40 overnattinger og i tillegg ca. 100 dagsbesøk.
 Peer Gynt stien blir holdt vedlike av DNT si stigruppe som for tiden består av 12 personer som deler på 
arbeidsoppgavene med ettersynet.

HJEMMESIDE
På hjemmesiden vår https://gudbrandsdalen.dnt.no er alle kommende turer lagt ut og det kommer referat 
og bilder så snart en tur er gjennomført. Alle foto som sendes med turreferat taes godt vare på i vårt foto-
arkiv. Noen av disse er brukt i dette skriv. 
 Fra årsskiftet er det plan om at alle turprogram som er utgitt skal legges ut på hjemmesiden slik at dere 
kan bla i de og mimre om turer som har vært.
 Vi legger et stort arbeide i å skrive årsmeldinger som gir et godt bilde av året som gikk. Gjennomgang av 
årets turer er en del av årsmeldingen. Vi vil nå legge alle ut på hjemmesiden, som en dokumentasjon av 
aktivitet som har vært. 

STYREMEDLEMMER
Interimstyret besto av følgende:
Kristine Sørlie Vågå styreleder
Petter Kittelsen Otta
Rita Nordfjæren Otta
Gry Ramstad Otta
Tor Vorkin Otta

Styremedlemmer i de første 10 år har været:
Kristine Sørlie Vågå 2007
Gry Ramstad Otta 2007–2011
Rita Nordfjæren Otta 2007
Petter Kittelsen Otta 2007–2008
Tor Vorkinn Otta 2007
Knut Vole Lom 2007 – 2011
Gitte Bertelsen Vinstra 2007–2010+2012–
Kirsti Myrvang Vågå 2007
Berit Fiksdal Dombås 2008–2011
Marita Aanekre Sør-Fron 2008–2010
Kjell Andersen Vågå 2008–2011

Reiret 2011
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Silje Sveen Lien Otta 2008–2010
Kari Elin Sperstad Skjåk 2009
Trine Sørumsgård Lom 2010–2011
Oddbjørn Dahl Gålå 2011–2012
Helle Hovden Kvikne 2011– 
Håkon Haugen Skjåk 2011–2012
Magnar Bratlien Kvikne 2012– 
Øystein Garden Vågå 2012–2013
Marius Haugaløkken Gjendesheim 2012–2013
Ranveig Stee Lom 2012–2013
Richard Høiberg Sel 2013–2014
Barbro Kvernes Sør-Fron 2013– 
Thor Even Vågheim Vågå 2014–2015
Irene Amundgård Lesja 2014–2015
Eldar Oddbjørn Eggen  Skjåk 2014–2015
Nils Arne Haugen Lom 2015– 
Brit Nilsen Ringebu 2016– 
May Britt Josten Otta 2016– 
Erki Markson Lom 2016– 
Trine Trøstaker Fåvang 2016– 

HVOR STÅR VI OG HVOR GÅR VI
All virksomhet i DNT Gudbrandsdalen foregår på dugnad. Det er prisverdig når noen tar seg fri eller bruker 
helger for å delta i møter og annen virksomhet på region- og nasjonalt nivå. Det er til stor nytte her i Gud-
brandsdalen og hjelper til med å knytte nyttige kontakter til andre lag og foreninger. 
 Vi har en målsetting om en ansatt som kan avlaste styret og være med og videreutvikle DNT Gudbrands-
dalen. Vi har og en målsetting om hytteprosjekt ved Strålvatnet for å binde sammen Langsua/Skåbu/Jotun-
heimen. Det skal bli spennende å se hva de neste 10 åra vil by på.

FOR STYRET, GITTE BERTELSEN 

FÅ15  – Natt-i-naturenFra Lesjaskog til Vangshaugen 2014

Øvre Skar 2015



GENERALSEKRETÆRENS HILSEN
På vegne av Landsstyret i DNT og DNT sentralt roper vi høyt hurra 

for DNT Gudbrandsdalen sitt 10-års jubileum
Det er ikke til å legge skjul på at DNT Gudbrandsdalens medlemsområde ligger mitt hjerte veldig nært. Jeg 
vokste opp i Molde med familie i Oslo, så jeg har hele livet reist mange ganger hvert eneste år gjennom det 
fl otte kulturlandskapet i dalen, eller over fjellveiene fra Lesja til Valdres. Med egen hytte på Venabygds-
fjellet, ungdomstidens første langturer fra Dovre og hjem, min kusines mange somre på jobb på Høvringen, 
barndomsvenners hytte i Skåbu eller turer i Jotunheimen og i Rondane gjør at det alltid føles godt å komme 
til Gudbrandsdalen. Jeg har også hatt gleden av å gå pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen med overnat-
ting på de fl otte gårdene langs den ruta.
 Det er morsomt at både kommunikasjonssjefen, markedssjefen og personal-sjefen i DNT har egen hytte i 
deres medlemsområde – så det mangler ikke på turhistorier herfra rundt lunsjbordet på Youngstorget.
 Vi i DNT sentralt setter veldig stor pris på det gode samarbeidet med DNT Gudbrandsdalen. Til tross for 
at foreningen ikke har noen faste ansatte så stiller dere opp på veldig mange av våre nasjonale møteplasser 
for å dele kunnskap og erfaring, og for å bidra til å styrke fellesskapet i DNT.
 Det at dere tok på dere arrangørrollen for landsmøtet i Lom i 2016 skapte en fantastisk ramme rundt det 
som uansett hvordan vi måler det har vært DNTs beste år noen sinne. Et festpyntet Lom markerte på mange 
måter reisen fra våre røtter i norsk tur- og kulturhistorie frem til den moderne og mangfoldige foreningen 
vi har blitt i dag.
 Som generalsekretær har jeg fått være med på UT-dagen på Gålå i forbindelse med Peer Gynt-spelet, 
 åpning av klimaparken på Juvass, en spektakulær tur til Galdhøpiggen i forbindelse med feiringen av 10-års-
jubileet for «Til Topps» i Lom og videreutviklingen av Norsk Fjellsenter i Lom. Vi gleder oss alle til å få 
jobbe videre med den nye utstillingen som skal være på plass til vårt 150-årsjubileum i 2018. At jeg også fi kk 
min egen tur i turprogrammet i år var stas. Det ble litt krevende å holde fl okken på over 100 deltagere noen-
lunde samlet på turen til Dørfallet og Myfallet på Venabygdsfjellet, men med god hjelp av Magnar, Helle og 
Gitte så synes jeg vi klarte oss riktig bra med både GD og Dagsrevyen som hyggelig turfølge.
 Jubileet feires i en periode der interessen for friluftslivet er større enn noen gang og Oppland fylke er i 
2016 også det fylket i landet som har hatt fl est besøk av norske turister. Alt tyder derfor på at dere byr på noe 
som bare vil skape enda større interesse i fremtiden. Svært få av våre medlemsforeninger har et så rikt utvalg 
av fl otte turmuligheter rett utenfor stuevinduet. Her kan nærtur virkelig være topptur!
 Vi gleder oss til samarbeidet i tiden som kommer og ønsker dere all mulig lykke til med jubileumsåret og 
det vi skal få til i felleskap i årene som kommer.

NILS ØVERAAS, GENERALSEKRETÆR DNT

Landsmøte Lom 2016
Foto:  Marius Dalseg


