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Nytt UV ﬁlter installert på Mogen
Offentlige krav gjelder også på Turisthytter, dette
tar styret i TTF på alvor og følger opp fortløpende.
Mattilsynet ba oss etter fjorårets sesong om å
installere UV filter på Mogen Turisthytte, styremedlem Halvor Sagvolden tok ansvar. I god dialog med
Mattilsynet og leverandører har han sørget for at
dette kom på plass til årets sesong, til nær halvparten av forespeilet kostnad.
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Medlemsservice

Har du spørsmål til medlemskap
eller ønsker å melde deg inn?
Besøk oss på kontoret i Skien, ring 35 53 25 55
eller send en e-post til telemark@turistforeningen.no.

Få med deg det som skjer
Følg med på våre nettsider: www.telemarkturistforening.no
Lik oss på facebook: facebook.com/telemarkturistforening
Følg oss på twitter: @TelemrkTuristfor.

UT.no
Trenger du turtips?
Finn turer og hytter på UT.no

Følg oss på
Facebook

#telemarkturistforening på Instagram
@telemark_turistforening er på Instagram!
Det er flere som har delt sine sommerbilder med oss
på Instagram, og det setter vi stor pris på. Husk @
telemark_turistforening når dere også legger ut høstog vinterbildene deres – det gir turinspirasjon til mange!
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Her finner du oss:

Expert

Kjørbekkdalen

Jula

Kjørbekkdalen

Kjørbekkdalen 12, Skien • Telefon 35 53 04 04
www.systemkjokken.no • post@systemkjokken.no
Åpent man-ons 08.00 - 16.00 • tors 08.00 - 19.00 • fre 08.00 - 16.00
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LEDEREN HAR ORDET
En sommer med mye ustabilt vær er over. Selv om været
har vært dårlig viser besøkstallene på hyttene at mange
har tatt turen til Fjell Telemark. Ut fra antallet som har
skrevet seg inn i 10-topperbøkene, ser det i hvert fall ut
til at mange har vært på tur. I fjellet var det i starten av
sesongen mye snø. Dette medførte at sesongen startet
litt svakt, men etter vært har besøket tatt seg opp. Andre
deler av Hardangervidda har hatt en reduksjon i antall
besøkende.
I år har DNT avholdt sitt landsmøte i Harstad. Den eneste
saken som medførte en del diskusjon, var vindkrafsatsingen i Norge. Denne saken har stor interesse i store deler
av landet. Hittil har vi i Telemark ikke vært berørt av denne
utfordringen. Det ble vedtatt en resolusjon som Landsmøtet kunne stille seg bak. Denne har vært omtalt i media,
men kan også leses på DNT sine hjemmesider. Der vil du
også finne en oppdatering på hva som skjer i saken.

Telemark fylke er et av de fylkene i Norge som bruker
minst penger på friluftsliv og frivillighet. Derfor har
foreningen intensivert vårt arbeid med å påvirke fylkespolitikerne. Dette må vi i fremtiden satse ytterligere på
for å forbedre våre rammevilkår. Målsettingen er ikke å
uforbeholdent forvente mer penger fra TFK, men finne
løsninger sammen med det offentlige for å øke tilførselen
av friske friluftsliv midler til Telemark.

Pr 1. juli 2015 har Telemark Turistforening passert 8.400
medlemmer. Dette er en økning på 2,5 % fra samme
tidspunkt i 2014: Denne økningen er litt lavere enn
tidligere år, men vi forventer at medlemstallet ved årets
slutt vil nærme seg 9000. Landsgjennomsnittet ligger
på en økning på 5,8 %. Vi er fornøyd med utviklingen,
men ser samtidig at vi for første gang på 8 år ligger under
landgjennomsnittet.

Det ligger store utfordringer i årene som kommer. På
Gaustatoppen arbeides det med å forbedre toalettforholdene. Dette er et samarbeid mellom Gaustabanen
AS og TTF. På Mogen turisthytte arbeides det med
planer om planer om fornyelse av byggingsmassen, samt
rehabilitering av de eksisterende byggingene. Til dette
arbeidet kreves det betydelige midler. Søknadsprosessen
er allerede i begynt. På Kalhovd Turisthytte skal toalettforholdene for bevegelseshemmende utbedres. Vi har en fin
dugnadsgjeng som utfører et utmerket arbeid. Men det
er mye som skal utføres og ser gjerne at flere stiller opp
på dugnad. Ta kontakt med kontoret til TTF dersom du er
interessert.

Vi har i år fått nye drivere på alle våre hytter i fjellet.
Det arbeid som er nedlagt fra de ansattes side både
på hyttene og i administrasjonen har medført at disse
hyttene viser en god økning i omsetningen. Samtidig har
antall gjestedøgn steget. Dette medfører forhåpentligvis
at regnskapet for 2015 vil bli bedre enn 2014. Mye av
økningen skyldes nok mye snø på vestvidda og den
generelle reiselivsveksten i Tinn. En annen viktig årsak er
grunnlaget Kjersti og Petter la i fjor ved å vinne prisen for
årets mathytte 2014, dette har gitt ringvirkninger både for
Mogen og Kalhovd. Det er og moro å se at nysatsningen
på overnatting på Gaustatoppen kaster av seg.
En del av vår drift er avhengig av stønader og tilskudd.
Det er mye penger å hente hos staten og andre større
fond. Midler fra disse er ofte avhengig av at fylkeskommunen engasjerer seg både med å stille med personell og
med økonomiske midler.

Høsten står for døren, skog og mark ligger klare og
venter på turfolket..
Ut på tur aldri sur

Kaj Eggesvik
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Bamble Turlag

8000 på kyststien på en måned
Bamble Turlag har montert to elektroniske tellepunkter ved kyststien. Dette er en populær turløype,
bare på en måned ble det telt over 8000 passeringen
mellom disse punktene.
Bamble Turlag fikk støtte av Bamble sparebank til
tellepunkt-prosjektet. De fikk 75.000 kroner av deres
gavepott. Den resterende kostnaden er tatt ut av dugnad
og turlagets konto.
Kyststien i Bamble måler 60 kilometer med gangbar sti.
Det er spennende å få tall fra systemet og se hvor attraktiv
stien og turområdet ved kysten er.
– Nå skal det ikke lenger være tvil om bruken. Vi har
montert opp to elektroniske tellepunkter, ett på Langesundshalvøya og ett i Vest-Bamble. Dette vil gi oss klare
tall på bruken av Kyststien, forteller turlaget.
Sensoren som benyttes ved tellingen av personer er en
passiv infrarød sensor. Telledata blir sendt til databasen en
gang i døgnet og derfra får turlaget full oversikt over pas-

Total
Toppdag
Minste dag
Beste dagen i uka
Gjennomsnitt i timen
Gjennomsnitt per dag
Månedlig gjennomsnitt

seringene. Bamble Turlag tror for øvrig at det er mange
flere som bruker stien enn det tellerene fanger opp.
– Når vi registrerer ferdselen på to av etappene, tilsier
matematikken at det går tre ganger så mange på stien totalt som det antallet vi registrerer. Dette vet vi selvfølgelig
ikke noe om, men det er et interessant tankeeksperiment,
forklarer Steinar Skilhagen i Bamble Turlag.
Den første uken tellerne har vært i drift har ganske nøyaktig 1000 personer passert de to tellepunktene. Statistikken for den første måneden viser tydelig at det er søndag
som er den store turdagen på kyststien.
- Dette er veldig bra og viser tydelig at stien har blitt et
populært sted å gå på tur, sier Skilhagen.
Gir gode tall for fremtidig satsning
– Ved å måle antall turgåere vil Kyststiens betydning som
rekreasjonsområde bli avklart, noe som er viktig for å
vurdere tilleggs tilbud langs stien, og fremtidig satsing på
turstier i kommunen for øvrig, forklarer turlaget.

Langesundshalvøya
3850
Søndag 12. juli 2015 (284)
Onsdag 17. juni 2015 (31)
Søndag
6
133
4041

Vest Bamble
3433
Søndag 12. juli 2015 (261)
Torsdag 18. juni 2015 (6)
Søndag
5
123
3732
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Se turutstyret for høsten
Gnagesårsokk

Hælsokk belagt med gel. Perfekt
til bruk i sko for å forebygge
gnagsår. Sokken inneholder
naturlige vitaminer, essensielle
oljer og planteekstrakter.

165,Veil. 189,-

Medlemspris

Devold Expedition
Tolags superundertøy for
ekstreme værforhold, testet
på flere polarekspedisjoner.
Dame HOODIE

Thermolite Reactor
Sovepose med fiber som gir
ekstraordinære varme for sin
vekt og er fortsatt ekstremt
pustende.

390,Veil. 450,-

Medlemspris

Bergans Genser – ulriken
Tykk ullgenser i myk og behagelig
merinoull til dame og herre

850,Veil. 1000,Medlemspris

595,Veil. 699,-

Medlemspris

Herre ZIP

515,Veil. 599,Medlemspris

Z-lite sol liggeunderlag
Superlett og kompakt
liggeunderlag for vår,
sommer og høst.

595,Veil. 680,Medlemspris

Bergans fjellrapp

Allsidige ulltøyserie i 100 % merinoull,
utviklet for enhver aktivitet.
SHIRT

465,Veil. 500,-

Medlemspris

LONGSLEVE

465,Veil. 500,-

Medlemspris

Vår butikk har åpent: Mandag til fredag 10.00–16.00
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Visste du at vi er størst på kart i Telemark?

Vi har mange lokalproduserte kart i topp kvalitet, turkart og den plastbelagte topografiske Norges-serien.

Bergans tydal

Hoftesekk 3 liter som rommer akkurat det du trenger.
Stort hovedrom, flaskelomme, topplomme og sidelommer med glidelås.
Medlemspris

Granger`s 2 in 1

295,-

140,Veil. 159,-

350,-

Bergans storebjørn bukse

Vasker og impregnerer samtidig.
Anbefalt for alle stoffer inkludert
Gore-Tex og eVent.
Medlemspris

Veil.

Skallbukse til bredt helårsbruk.
Vindtett, vanntett og pustende
egenskaper.

1900,Veil. 3000,-

Medlemspris

Smartwool sokker

Supre sokker til tur og hverdag.
HIKE

125,Veil. 149,-

Aclima

PHD

Medlemspris

Medlemspris

210,Veil. 249,-

Ull for helårsbruk og variert aktivitetsnivå.

499,-

Veil.

599,-

Medlemspris

TREKKING

210,Veil. 249,Medlemspris

Lek og lær aktivitetsbok
Lek og lær er boka for deg
som vil ta med deg barn i alle
aldere ut i naturen. Her finner
du forslag til ulike aktiviteter
både med og uten faglig fokus.
Medlemspris

Torsdager 10.00–18.00 Lørdager 10.00–14.00

190,-

Veil.

220,-
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BRO OVER HVITSTEINTJERN
Ny bro er nå på plass over Hvitsteintjern til erstatning
for den gamle som begynte å bli utrygg. Den gamle
broen var bygd på to tømmerstokker med et toppdekke og rekkverk. De to stokkene hadde begynt å råtne
selv om kjerneveden fortsatt var frisk var det viktig å få
på plass en ny bro.
Beslutning om å bygge ny bro ble tatt i 2014 og en
av løypekomiteens medlemmer, Bjørn Tullerud, fikk i
oppdrag å planlegge og tegne broen. Flere alternativ ble
vurdert, men til slutt kom vi fram til det alternativet som
ble valgt. Valget falt på et byggeelement fra Telebryggen
med Kebony toppdekke med landganger på begge sider.
Bryggen blir utstyrt med badetrapp og redningsbøye, så
det er mulig å ta et bad om det er ønskelig.
Etter at beslutningen var tatt sto finansieringen på programmet, budsjett ble satt opp og søknad ble sendt Sparebankstiftelsen DNB. Svaret forelå 2. desember 2014 og
det var positivt, de bevilget kr 77.000 til prosjektet.
Siden dette var en forholdsvis stor endring i forhold til
tidligere bro måtte søknad om bygging sendes Skien
Kommune og nabovarsel måtte innhentes fra aktuelle
grunneiere. Både grunneiere og kommunen var positive
og tillatelsen fra kommunen forelå skriftlig 4. mai i år.
Bryggen var da bestilt og rekkverket og landganger ble
produsert på dugnad i hovedsak av Bjørn hjemme i egen
hage. Bryggen med tilbehør ble sjøsatt ved dammen i
Hvitsteintjern med kranbil først i juni, men det var ikke ved
dammen broen skulle ligge. Broen måtte fløtes ca. 400
innover i tjernet, den måtte blant annet forbi noen flytetor-

ver som ligger i vannet. Vi hadde visuelt vurdert forholdene og trodde de ville gå greit, men vi var vel usikre
flere av oss. Vi hadde behov for båt til slepingen og Skien
Turlags båt som ligger i Eiangen ble hentet onsdag 17. juni
og fløtingen kunne begynne. Det var en lettet gjeng som
kunne konstatere at bryggen var fortøyd der den skulle
brukes på ettermidagen.
Den gamlen broen lå imidlertid i vegen for den nye og
måtte fjernes, så ny dugnad ble tillyst onsdagen etter for å
få alt på plass. En god gjeng satte i gang fra tidlig morgen,
noen begynte å rive den gamle broen og andre startet
med forberedelse til den nye. Alt av impregnerte materialer fra den gamle måtte fraktes ut for destruering. Materialene ble fraktet med båten til dammen hvor de ble lastet
på henger og kjørt vekk. Alt verktøy som skulle brukes
ble også fraktet inn med båten, det var blant annet bruk
for fjellbormaskin, slik at bryggen og landgangene kunne
sikres i fjell. Etter at toppdekket var fjernet dukket det opp
en sporty dame som skulle over og hun tok utfordringen
med å gå over på de to tømmerstokkene som lå igjen.
En fornøyd dugnadsgjeng kunne sent på ettermiddagen
konstatere at gammel bro var fjernet og ny var på plass
med nødvendige sikringer, klar til bruk, og båten var
tilbake i Eiangen.
Stor takk til Bjørn Tullerud som har hatt hovedansvaret for
planlegging og bygging og til de andre dugnadsarbeiderne som har deltatt med gjennomføring av hele prosjektet.
Vi forventer at broen blir formelt åpnet medio august med
litt festivitas rundt.

Tekst: Jon Ingebretsen
Bakgrunnen for at Kviteseid Turlag i samarbeid med Telemark Skogselskap, og med støtte frå mange andre lokale
organisasjonar, Kviteseid kommune og Telemark fylkeskommune, har tilrettelagt ein natur- og kultursti på øyperla
Fossøy i Vrådal, er at det i reguleringsplanen for golf
og hytteparken på øya skulle opparbeidast tursti, slik at
turfolket fortsatt kan bruke området og gå trygt i forhold til
golfspelet og usjenert når det gjeld hyttene. På den måten
får ein fram potensialet for fleirsidig bruk av naturen her,
både til hytter, golfbane og ikkje minst friluftsliv.
I tillegg fell dette saman med Kviteseid kommunes plan
om å utvikle sentrumsnære turvegar, delvis med universell
utforming, i dei tre tettstadene Morgedal, Kviteseidbyen
og Vrådal. Deler av stiprosjektet på Fossøy har derfor
universelt utforma turvegar.
Eit av satsingsområda i Telemark Skogselskap er å
rehabilitere tidlegare naturstiar eller tilrettelegge ny slike
nye stiar rundt i telemarkskommunane, og natur- og
kulturstien på Fossøy er med det skogselskapets bidrag i
Kviteseid kommune.
Fossøyprosjektet blir gjennomført i godt og positivt
samarbeid med firmaet Brødrene Hansen Eiendom som
eig og utviklar Vrådal Golf og Hyttepark.
Kviteseid Turlag, som prosjekteigar, ser det som svært
viktig å ha eit breidt spekter av turstiar, med ulik lengde og
vanskegrad, der Fossøystien nå representerar nærmiljøog lågterskeltilbodet. Veneli turområde har eit middels
krevjande og familievenleg turstinett, medan stiane til
Brokefjell og Roholtsfjell byr på lengre og meir krevjande
turtilbod. Turlaget har også toppturstiar til Næring og
Ånås i Fjågesund innarbeidd i turstiprosjekta sine.
Turlaget vil takke for den store og positive interessa som
er vist frå samarbeidspartnarar og støttespelarar når det
gjeld arbeidet med å få til denne fine natur- og kulturstien
på Fossøy, og har tru på at dette friluftslivtilbodet vil bli
mykje nytta og satt pris på.
Fossøy natur- og kultursti blei formelt opna sundag 21. juni
i form av eit mangfaldig arrangement.
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Fossøy natur- og kultursti
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Naturvokterne
Tekst: Mariken Kjøhl
Naturen trenger en stemme. Jeg har møtt flere av
naturens stemmer. Uten disse stemmene hadde vi hatt
en fattigere natur og færre friluftsmuligheter i fylket.
Tidligere tenkte jeg lite på hvem som sto bak de oppmerkede stiene og de brulagte myrene da jeg vandret innover
i fjellheimen eller skogområdene i nærheten av der jeg
bodde. Jeg tenkte lite på at bymarka og flere av naturperlene jeg var så glad i hadde blitt utsatt for gjentatt utbyggingspress i mange år. Jeg tenkte også lite på at det fantes
plante- og dyrearter som trengte ekstra beskyttelse fra folk
som engasjerte seg i naturvernsaker. I dag vet jeg bedre.
Naturen kan ikke ta vare på seg selv. Den trenger andre
til å snakke for seg. La meg fortelle et par historier om
naturstemmene i Telemark. Jeg kaller dem naturvokterne.
Mariken Kjøhl og Orion.

Foto: Allen Røsand

Bymarkas voktere protesterer mot steinbrudd i bymarka i
Porsgrunn.
Foto: Allen Røsand

Ruben er en av naturens voktere og har et stort hjerte for rovfuglene i Telemark.
Foto: Mariken Kjøhl

Bymarkas voktere
- Mariken, vi trenger hjelp. Bymarka er i fare! Stemmen i
den andre enden er ilter og bekymret. Bymarkas voktere
har mottatt dokumenter fra kommunen. Der står det at
noen ønsker å etablere steinbrudd i bymarka i Porsgrunn.
Steinen som finnes der er av utmerket asfaltkvalitet og
utbygger lover at de vil ta hensyn til stinettet og andre
miljøverdier. Stemmen i telefonen er ikke overbevist. De
har kjempet denne kampen før og kjenner til bit-forbit nedbyggingen. Nå heves stemmen til han som har
merket stiene i området i en årrekke. Stemmen til han
som kjenner hver eneste meter, sving og hvert melkesyreparti av stien fra parkering til utsiktspunkt på toppen av
Årdalsåsen. Kampen om marka er ikke ukjent. I Oslo og
Trondheim har bymarkas voktere kjempet mot en stadig
nedbygging og inngripen fra ulike interessegrupper i
årevis. I Porsgrunn samles nå naturvokterne til enda en
kamp om marka. De skriver, snakker, demonstrerer og
argumenter. Det blir ikke steinbrudd. Politikerne lytter
og blir enige om at marka trenger en egen grense der
bymark skal være bymark og ingenting annet.
Skjærgårdens voktere
De samler plast og søppel langs kulesteinsstranda på
Jomfruland. Plastkorker, gamle snusbokser, fiskesnører,
taustumper, enslige sko og garnrester samles flittig i
store søppelsekker. Et tjuetalls sekker ligger samlet i en
haug nede i fjæresteinene. – Det verste er mikroplasten.
Små, mikroskopiske plastbiter tas opp av de minste og
viktigste dyra i havet: dyreplankton. De er grunnsteinene

i næringskjeden i havet. Skjærgårdens vokter snakker
videre om fisk som har satt seg fast i gamle garn som
flyter hvileløst rundt i havet, såkalt spøkelsesfiske. Han
snakker om fugler og pattedyr som har skåret seg på
knuste glassbiter på strendene. Han snakker og plukker.
Søppelposen fylles opp mens havets tragedier oppsummeres i en lang monolog. Plutselig lyser han opp. –Men vi
blir stadig flere. Flere engasjerer seg! I år ryddet 20 000
mennesker strender på Strandryddedagen! Det gir håp
for fremtiden!
Fossefallets voktere
De har vokst opp med fossefallet like ved. Hørt den bruse
og tordne på tur langs elva. Nå skal den legges i rør.
Kraften fra trilliarder av fallende vanndråper skal bli til etterspurt fornybar energi. Fossefallets voktere har gitt klar
beskjed: – Fossen er livsnerven i det viktigste friluftsområdet vårt. Det er turområdet vårt. Om sommeren padler
vi i elva like ved og fiskerne er bekymret for ørreten. Det
er et stort tap om den forsvinner. Det er til og med funnet
en kjempesjelden mose i elva. Politikerne har bestemt seg.
Kraftselskapet får bygge. Fossefallets voktere har brukt
stemmen sin, men denne gangen lytter ikke politikerne.
De ønsker et nytt kraftverk i kommunen. Det er snakk om
millioninntekter som er vanskelig å takke nei til. Naturvokterne er skuffet, men gnisten er fortsatt der. –Kampen
er ikke over enda. Dette skal vi klage på! Fossen buldrer
fortsatt videre og mosen klamrer seg fast til elvebredden.
De går en usikker fremtid i møte.
Bruk stemmen din!
Natur- og friluftsorganisasjonene i Telemark består
av mennesker med en sterk stemme for naturen og

Skjærgårdens voktere rydder søppel på Jomfruland.

HVA er FNF?
Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Telemark fylke.
HVORFOR FNF?
Styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta
natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker.
HVEM er FNF?
I Telemark består FNF av 9 organisasjoner:
Telemark Turistforening, Norges Jeger- og
Fiskerforbund i Telemark, 4H Telemark, Naturvernforbundet i Telemark, Telemark Orienteringskrets,
Grenland Krets, Telemark Botaniske Forening,
Porsgrunn og Omegns Turistforening og Rovfuglgruppa i Telemark.

friluftslivet. Hver dag møter jeg mennesker som forteller
sine historier. Personer som kjemper for nærområdene,
for bevaring av sjeldne arter, for turstiene, for fiskevannet
sitt eller for hundremeterskogen sin. FNF Telemark tar
imot tips om pågående saker som er av interesse for våre
organisasjoner. Det er aldri for sent å bidra og kanskje det
er deg som vil utgjøre den store forskjellen! Bruk stemmen din og bli en naturvokter du også.
Kontakt
telemark@fnf-nett.no
Tlf. 97 14 72 45
www.fnf-nett.no/telemark

Foto: Mariken Kjøhl
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Om FNF Telemark
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Dilla på toppturer
Tekst: Roger Gundersen
Grenlandsfolk vet å bestige topper – mange topper.
Når våren kommer kribler det i tusener av bein og
suget mot toppene økes. Når kalenderen endelig viser
1. mai og årets titoppsesong er i gang, er det ikke få
topp motiverte, store som små, som legger i vei.
Oppstarten av årets Ti-Topper falt i år på en langhelg med
glitrende turvær, og det lot seg merke. Iveren var stor etter å komme i gang med toppturer og det krydde av folk i
løypene. Den første helgen på Piggen ble det notert 740
registreringer i titopperboka. Flere andre topper kunne
også skilte med skyhøye besøksantall åpningshelgen.
Nå har det lenge vært tradisjon med pangstart av
Ti-Topper’n, men årets sesongstart ble noe utenom det
vanlige. Bøkene våre som tar opp mot 1900 navntrekk,
ble flere steder skrevet ut på rekordtid. Allerede halvveis
ute i sesongen var det nesten like mye besøk på flere av
toppene som på hele sesongen i fjor. At det har vært en
formidabel økning av nye deltagere gjenspeiles også
fra nettsiden vår, der det bare på de 11 første dagene ble
registrert 1765 nye brukere.

Knallbesøk på Fantekjerringkollen
Et eksempel på hvordan Ti-Topper’n trekker folk vises på
Fantekjerringkollen som var tilbake igjen i år, etter noen
års fravær. Her har besøksantallet de siste par årene
ligget på rundt 3000 registreringer i ordinær besøksbok
fra januar til desember. Nå i år hadde det på drøye 1,5
måned, fra 1.mai til rundt midten av juni, allerede vært
4435 besøkende på toppen. Og da snakker vi om et
antall på unike registreringer.
Vi er stolte av at et enkelt konsept som Ti-Topper’n når ut
og motiverer såpass mange mennesker i Grenland. Det
handler om å få folk ut og det enkle er jo ofte det beste.
På stiene møtes alle generasjoner, turvante som nybegynnere, store som små, sprek eller ikke, her er det ingen
terskel eller hindring for deltagelse.
Ti-Topper’n Grenland er et stort fellesskap der vi samles
om felles mål: Å nå toppen.
Bli med du også da vel.

Å gå på tur må være noe av det enkleste og beste du
kan gjøre. Kravene til utøveren er minimale, og utbyttet i helse og opplevelse er enormt. Likevel er inaktivitet blitt en av vår tids store helseutfordringer. For å
motvirke dette kan vi som arbeider med friluftsliv bidra
på to sentrale områder; tilrettelegging og motivasjon.
I år er det Friluftslivets år, og vi har et særlig fokus på nærfriluftslivet. I nyere tid har friluftslivet blitt stadig mer prestasjonsorientert – i hvert fall i mediene. Selv om høye topper
og tøffe ekspedisjoner kan være inspirerende for mange,
er det vel så viktig at friluftslivet er en del av hverdagslivet
vårt. Også de enkle turene kan gi store opplevelser, økt
livskvalitet, bedre helse og et rikere liv.
Turglade nordmenn… i teorien
Visste du at bare én tredjedel av befolkningen oppfyller
Helsedirektoratets anbefaling om 30 minutters moderat
aktivitet daglig? Alt for mange av oss sitter på vei til jobb,
på jobb og fra jobb – også setter vi oss ned når vi kommer hjem. En vanlig hverdag for en gjengs nordmann
krever ikke stort mer enn en jevn hvilepuls.
Likevel identifiserer vi oss gjerne som et turfolk, og
Folkehelserapporten fra 2014 viser at «fotturer i skog og
mark» er nordmenns foretrukne metode for å holde seg
aktive. I valget mellom aktivitetsanlegg har turstier og
utmarksarealer overlegent flere brukere enn for eksempel
treningsstudioer og fotballbaner. Dette viser tydelig viktigheten av tilgjengelige turområder – noe som slett ikke er
en selvfølge i byer og boligområder.
Motivasjon og tilrettelegging
For at turområdene skal tas i bruk er motivasjon og tilrettelegging viktig. Gjennom organiserte turer og aktivitetstilbud vil flere bli introdusert for friluftslivets gleder, mens
god informasjon og tilrettelagte utfartsporter gjør det
lettere å fortsette å dra på tur på egenhånd.
Det er heldigvis mange som gjør viktig arbeid med
motivasjon og tilrettelegging i dag, blant annet turistforeningene og turlagene. Friluftsrådene ønsker å bidra til dette
arbeidet, gjennom å støtte kommunene i sitt arbeid med
friluftsliv.

Friluftsrådet vil ha alle ut
Grenland friluftsråd er opprettet som et samarbeid
mellom Skien, Porsgrunn og Drangedal kommune. Vår
hovedoppgave er å være en pådriver for friluftslivet i vår
region. Vi skal hjelpe både kommuner og organisasjonslivet med å planlegge, finansiere og gjennomføre sine
tiltak, og vi bidrar til samarbeidet mellom organisasjoner,
politikere og offentlig administrasjon.
I Friluftslivets År jobber friluftsrådet blant annet med opprusting av friluftsområder, introduksjonskurs i friluftsliv for
innvandrere, og informasjonsarbeid som Naturlos samt
ulike arrangementer og konferanser. I tillegg er vi alltid
tilgjengelige for en prat dersom du har forslag til tiltak for
friluftslivet i ditt nærmiljø.
Man skulle kanskje tro at et friluftsråd først og fremst er til
for dem som driver aktivt med friluftsliv. Men vår primære
målgruppe er tvert imot dem som ennå ikke har oppdaget alle friluftslivets gleder, eller som av ulike grunner har
en inaktiv livsstil. Ved å introdusere så mange vi kan for
friluftsliv håper vi at flere vil komme seg ut. For hvorfor
sitte inne når alt håp er ute.
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Grenland friluftsråd satser
på hverdagsturene
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Topptur Turtagrø
Tekst: Thor Christiansen
Som en erstatning for Houte Route Jotunheimen ble det
på kort varsel planlagt en toppturhelg på Turtagrø og
Sognefjellet i pinsen. Sognefjellshytta var fullbooket, men
på Turtagrø fikk vi plass til 16 stk i sveitservillaen fra 1889.
Interessen var stor og vi måtte si nei til flere. Stein Løberg
og Thor Christiansen var turledere.
Ankomst var fredag kveld på hotellet, men mye dårlig
vær, rasødelagte veier og toglinjer og ikke minst flere
stengte fjelloverganger gjorde at mange hadde til dels
store utfordringer med å komme fram. Det var heller ikke
gode værmeldinger, med til dels rasfare og mye nysnø
i fjellet. Likevel kom alle – de siste ca klokka ett på natta.
Det var ikke noe å si på engasjement og innsats i den
gjengen som ble med.
Turtagrø Hotel ble bygget i 1888 og ble fra begynnelsen
det viktigste møtestedet og tilholdsstedet for fjellklatrere

Foto: Siri L. Olsen

og fjellvandrere i Norge. Mange av pionerene innen
norsk klatresport har bodd her, blant andre Emanuel
Mohn, Thomas Heftye, Carl Hall, Cecil Watson Patchell
og William Slingsby. Henrik Ibsen var òg innom hotellet og Edvard Grieg spilte der flere ganger. Hotellet fikk
etterhvert en stor samling bøker, tidsskrifter, brev og
fotografier fra norsk og internasjonal tindesport. Dessverre brant hovedbygningen ned i 2001, og uerstattelige
verdier gikk tapt. Nytt hotell ble bygd opp igjen.
Hurrungane er et av Norges mest alpine områder, og
24 av toppene er over 2 000 moh. Tindene har kvasse
topper og smale egger, ofte adskilt av breformasjoner.
Mange av fjellene krever kunnskap om brevandring og
fjellklatring for å nå toppen, og dette er noe av det som
lokker mange fjellentusiaster til Turtagrø .
Lørdagen var Lauvnostind 1950 moh sett på som et pas-
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selig mål – hvor man nærmest kan vandre mellom 2000
meters topper. Vi håpet at det lave skydekket skulle
sprekke opp noe utover dagen. Stein holdt oss i tømme
til kl 11, men da måtte vi bare avgårde. Været lettet gradvis
på vei oppover, nesten helt til topps. Skodda lå dessverre
fortsatt over den siste smale eggen opp til toppunktet.
Med utoverhengende skavler og tusen meter ned – ”du
rekker å ta en selfie og legge den ut på Facebook før du
når bakken igjen” – lot vi det være med det. Vi bare ante
suget fra juvet under oss.
Det var sol, flott vintervær og en fantastisk nedkjøring
igjen til en lunsj i lyngen ved Turtagrø. Noen tok deler av
turen to ganger. Utover ettermiddagen og kvelden klarnet
det helt opp – Store Skagastølstind og de andre spisse
eggene kom gradvis ut av skyene. Et uforglemmelig syn!
Vi skulle nok ha drøyd turen den dagen enda noen timer
Stein! Veldig god mat og høy stemning under middagen,
forventningene til neste dag var tydeligvis store i en spisesal fullsatt med skientusiaster.
Når man driver på med å ferdes ute, må selvsagt finne
seg i at været gjør det hele litt uforutsigbart. Søndagen ble

en slik dag. Lavt skydekke med noe nedbør og dårlig sikt.
Likevel - Sognefjellsveien var nå åpen og Steindalsnosi
(2025 moh og nabo til Fanaråken) ble et mål i håp om at
Yr og værgudene måtte være med oss. Det var de ikke.
Tilbake til bilene, og nytt forsøk lenger nord fra Krossbu,
med et ønske om kunne nå en av Smørstabbtindene.
Godt inne på Smørstabbreen (største breen i Jotunheimen) var sikten like dårlig, og det var bare å snu. Vi hadde
likevel prøvd, vært ute hele dagen og fulgt fjellvettregelen
om å snu i tide. En fireretters gourmetmiddag i den helt
spesielle atmosfæren det er på Turtagrø, var et svært godt
plaster på ”såret”.
Mandagen startet ikke noe særlig bedre – Stein hadde
aldri opplevd så dårlig vårvær på Sognefjellet. Vi skulle
hjem, og da yr.no viste at det var sol lenger øst var det en
lett avgjørelse for de fleste å dra tidlig og få seg en topptur på veien. Noen drøyde likevel litt, skodda begynte å
sprekke opp og Dyrhaugsryggen kom gradvis til syne. Vi
møtte skodda på 1500 moh, men fikk en flott nedkjøring
i vårvær og slush – som vi hadde drømt om. Vi kommer
tilbake!
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Samarbeid om arrangementer
Når vi skal planlegge årets turer kan det være en utfordring å finne fengende turer som er av interesse for
fler enn de faste turgjengerne. Kanskje kan vi tiltrekke
oss nye deltagere ved å tilby noe mer enn «bare å gå
på tur». Samarbeid med andre organisasjoner kan da
være en interessant tilnærming.
Det er ikke bare Turistforeningen som ønsker å tiltrekke
seg nye grupper til sine arrangementer. Mange organisasjoner opplever at det er de faste deltagerne som går
igjen på arrangementene og det er liten fornyelse. Noen
ganger er deltagelsen også lavere enn ønskelig og de
som er ansvarlige for arrangementene opplever å bruke
uforholdsmessig mye tid på planlegging og gjennomføring i forhold til hvor mange som deltar.
I slike tilfelle kan samarbeid med andre organisasjoner
være løsningen. Da kan man gjerne tilby et mer variert program som kan fenge flere potensielle deltagere.
Turistforeningens aktiviteter kan være et svært interessant
tilskudd til andre foreningers aktiviteter. For de andre
organisasjonene kan vårt bidrag gi dem en ekstra dimensjon. Dette blir dermed til glede for begge parter. Ved et

slikt samarbeid kan man også oppleve at selv et variert
program gir moderat innsats fra hver enkelt samarbeidspartner.
Et samarbeid med andre er i dag på ingen måte fraværende. Mange av arrangementene har knyttet til seg
eksperter for å gjøre arrangementet ekstra interessant.
Dette er flott og bør absolutt fortsette. Kanskje kan likevel
samarbeidet utvides og forsterkes?
Noen vil kanskje være redde for å involvere seg med
andre. Kanskje er man redd for ikke å få tilstrekkelig
oppmerksomhet om egen virksomhet. Kanskje kan det
virke kompliserende å involvere nye mennesker, som man
kanskje ikke en gang kjenner. Kanskje kan det være andre
grunner.
I Bamble Turlag har vi flere ganger samarbeidet med
andre. Det har alltid vært positivt. Her er noen eksempler:
• Samarbeid med lokal velforening om tur til «skauguttleiren» på Gonge. 65 deltagere fra lokalmiljøet og
andre steder

• Er med å tilrettelegge opplegget for «Opptur» med
kommunens 8. klassinger. I år var det nesten 200 som
stilte.
• Barnas Turlag samarbeider med Villmarksleir for spennende klatreaktiviteter og andre morsomme aktiviteter.
Deltagerantallet varierer med deltagerne har mye
moro.
• Deltar sammen med Langesundsfjordens kystlag i
deres «kystkulturuke». Da har vi eget opplegg på
Langøya, hvor arrangementet foregår. Dette er til nytte
for begge orgaisasjoner. I år ble dette også kombinert
med at det var Villblomstens dag og representanter fra
Telemark botaniske forening bidro meg mye fin informasjon på tur langs kyststien på øya. På dette arrangementet stilte over 50 deltagere opp. Noen tok det
mest som en tur, mens andre fulgte nøye med på de
botaniske orienteringene.
Håper dette gir inspirasjon til mer samarbeid på tvers av
organisasjonene og dermed bidra til ytterligere interesse
for friluftsliv.
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skaper nye muligheter
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Stor suksess med sommermoro i Bø og Grenland!
Telemark Turistforening arrangerte i år sommermoro
for barn i Grenland og i tillegg tatt opp igjen sommermoro i Bø. Sommermoro er et populært ferietilbud
for barn mellom 10–12 år, hvor aktivitetene skjer på
dagtid første og siste uken i ferien.
Aktivitetene foregår i lokalområdet og vi forsøker å få til
mest mulig varierte aktiviteter i mest mulig variert natur.
Målet er klart: Vi vil gi barna gode friluftslivsopplevelser,
med fokus på leik og det sosiale. I år ble det arrangert
ekspedisjonstur til Fantekjerringkollen, aktiviteter i klatreparken i Skien Fritidspark, kanotur på Falkumelva og
krabbefiske og annen moro ved kystperlen Sildevika for
barna i Grenland.
Turistforeningen har fått mye god tilbakemelding fra barn
som storkoser seg på arrangementene.
Nå står høstferien for døren, og da er vi naturligvis i gang
igjen med Høstmoro i Grenland.

Turtips! Høstmoro
I høstferien (uke 41) arrangerer vi Høstmoro
i Grenland. Ta kontakt med oss om du har lyst
til å bli med. Vi gleder oss!
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På nye stier
Tekst: Søren Therkildsen, prosjektleder
27. april i år startet På Nye Stier opp i Skien og 4. juni
også i Drangedal. Konseptet med å ta arbeidssøkende
med ut og vedlikeholde løypenett har blitt tatt imot av
både NAV og brukerne. Disse gir uttrykk for at løyperyddingen med frisk luft og fysisk aktivitet er et veldig
fint avbrekk i hverdagen som går med å sitte inne foran
dataen og søke jobb - særlig for de som har sittet der
flere måneder uten å få napp. Det er veldig positivt av vi i
Turistforeningen kan bidra til, at folk, som sliter med å finne
seg jobb, holder oppe motet, og får mulighet til å bidra til
lokalsamfunnet.
I Skien startet vi opp med å hjelpe Trollmyr Barnhage med
å rydde og merke løyper i Skogen bak barnehagen deres.
I tillegg bygget vi sammen med barna en «Bukkene Bruse
bru». Ellers har vi brukt mesteparten av tiden vår i den
vestlige delen av Gulsetmarka. Utover høsten planlegger

vi å fortsette østover i Gulset samt hjelpe Limi barnehage
med bygging av gapahuk i skogen bak barnehagen.
I Drangedal har vi fokusert på å gjenskape løypenettet
på Braknesheia og forbinde dette til byen via Mjelkeåsen.
Dette er gamle løyper som holdt på å forsvinne og som
mange lokale ikke bruker fordi de var dårlig merkete og
for få kjenner til dem. Den neste oppgaven blir nå å få
opp ny tydelig skilting og få løypene lagt inn i de lokale
turkartene.
Som avslutting på denne lille statusrapporten vil jeg takke
dugnadsgjengen i Skien Turlag og Gautefall Turlag for
kjempefint samarbeid.
Jeg ser frem til å fortsette med dette ut over høsten inntil
vinteren slutter løyperyddingssesongen.
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Til Topps Telemark

Årets Til Topps tur gikk i år til Blefjell den 14. juni. Over
50 deltagere med innvandrerbakgrunn var med, og
til sammen cirka 80 med turedere, frivillige og andre
gode turvenner.
Det ble en flott tur til Sigridsbu på 1180 moh i nydelig
turvær og med mange positive og ivrige turgåere. Det var
deltagere fra Voksenopplæringa i Skien, Siljan og Seljord,
Flyktningetjenesten i Bø og Dagsrud mottak i Ulefoss. De
spreke deltagerne var fra Litauen, Thailand, Polen, Sudan,
Eritrea, Syria og Somalia. Noen hadde litt erfaring med
å gå turer og mange fra Skien har vært med på forberedelsesturer til topper i nærmiljøet i vår. Andre hadde
ikke gått noe særlig på tur og fikk en ”bratt”, men positiv
opplevelse med norsk natur og fjellet.
Dette var andre året Telemark Turistforening og Røde
Kors samarbeidet om dette arrangementet. Til Topps
er et integreringsprosjekt som skal gi innvandrere og
nordmenn en helsebringende hverdag gjennom friluftsliv. Disse turene er også en veldig fin måte å praktisere
og trene på å snakke norsk, noe deltagerne setter stor
pris på. Denne søndagen ble en dag fylt med felleskap
på tvers av kulturer, i flott natur. En fantastisk ramme for
integrering.
Tre av de som var med til Blefjell var søstrene Muna,
Subeydo og Sahro Hassen Jimale fra Somalia. De har
bodd fire år i Norge, nærmere bestemt i Siljan. I fjor var
Subeydo med Til Topps til Gaustatoppen, men som i år
måtte nøye seg med å se den i det fjerne, dekt av snø.

– Det var en minnerik, spennende og fin opplevelse å
være med på årets Til Topps tur til Blefjell. Det var ikke
slitsomt, fordi jeg har vært med på flere gåturer med
turgruppa i Siljan gjennom hele vinteren og våren. Det er
godt med frisk luft og turer er godt for helsa og kroppen.
Disse turene har gitt meg motivasjon til flere fjellturer,
og jeg kunne tenke meg en tur til Norges høyeste fjell,
Galdhøpiggen. Det ville vært en fin utfordring, forteller
Subeydo.
Til Topps Telemark har spennende turer og aktiviteter i
høst også, så da er det bare å melde seg på og bli kjent
i nærmiljøet, få gode og sosiale opplevelser og aktive
dager i norsk natur!

Klart det går Telemark er et tur- og aktivitetstilbud for
mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser og vår målgruppe er blant annet blinde og svaksynte, rullestolbrukere, CP- MS- og slagrammede, inaktive og andre som
har utfordringer med å bevege seg fritt i naturen. De fleste
av turene på barmark, blir tilrettelagt for rullestolbrukere.

Mitt navn er Hamid Rezai
Jeg er fra Afghanistan og kom til Norge som mindreårig
flyktning i 2009. Jobben i turistforeningen har gitt meg
mye, og det beste er å bli kjent med mennesker og få
vært mye ute på tur. Jeg er veldig glad i å være ute i
naturen. Turistforeningen hjalp til med sosialisering på nytt
sted. Jeg ble kjent med nye mennesker, nye steder og
flotte turområder. Folka jeg møter gjennom arrangerte
turer med turistforeningen er ofte veldig hyggelige og
åpne og lett å bli kjent med.
Jeg ble mer og mer engasjert i DNT ung Telemark og
det er gøy! Her treffer jeg ungdommer på min alder, og
kan være med å påvirke turmål og aktiviteter. Spesielt er
det moro med klatring. Vi har besøkt en del av hyttene til
turistforeningen med DNT ung Telemark og det er kjempeartig. En tur som har satt sitt merke er soloppgangstur
til Gaustatoppen.
I sommer er jeg på Mogen Turisthytte og hjelper Marthe
og Kyle med å drive hytta. Det er en fantastisk opplevelse
med et godt arbeidsmiljø på en vakker plass.

Klart det går Telemark ønsker nye deltagere velkommen
til å bli med oss på turer i høst. Vi har et variert tur og
aktivitetsprogram med to turer i måneden. Klart det går
arrangerer fisketurer, padleturer, hundekjøring, bålturer,
sykkeltur og fjelltur. Ikke minst er det en fin gjeng som har
det morsomt og sosialt sammen.
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Bli med i
Klart det går Telemark
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Gaustatoppen Turisthytte

Sommerrapport
Skyhøyt vaffelsalg på Gaustatoppen
I sommer har det vært mange på overnatting, og flere
ganger fullbooket. Fin solnedgang og soloppgang frister
mange, og da er Gaustatoppen en fin plass å være for å
oppleve nettopp dette.
Nesten hver dag setter vi nye rekorder på Gaustatoppen.
Enten det er i form av omsetning eller antall solgte vafler.
Grått vær er ikke en hindring for turfolket og de første
vaffelsultne står på døren når vi åpner klokken 10:00. Ikke
så rart, når vi, etter hva vi har fått høre, har de beste vaffelene i verden! Takket være Gaustabanen kommer folket til
topps selv når hytta er innhyllet i en sky og regnet plasker
på steinene. Da er det mange som syns det er godt og
kun å trenge og gå 100 meter på sherpalagt steintrapp
fra heishuset til hytta.
Bak disken er stemningen på topp, og gjennom disen fra
de åtte vaffeljernene kan vi nyte det som må være Norges
fineste kjøkkenutsikt. Når kvelden faller på serverer vi
middag og dessert til flotte overnattingsgjester fra alle
hjørner av verden. Vi har til og med opplevd franske
klarinettoner fra en fortapt franskmann som vi ga husly en
stormfull natt. Alt dette på denne fantastiske fjelltoppen
nord i Telemark.
Vi hatt mange morsomme og fine opplevelser her på
toppen. Vi har blant annet fått oppleve at noen har mistet
mobilen i utedoen, vi har servert salt til vaflene i stedet for
sukker og vi har mistet et helt lass med vafler foran gjestene på gulvet i den verste vaffelkøen. Smilet er uansett
ikke langt unna både hos turistene og personalet.
Mikel, Nattvakt @Gaustatoppen

Utrolig start på sommersesongen på Kalhovd
1100 meter over havet ved Kalhovdfjorden ligger vår nye
arbeidsplass. Det er så ufattelig vakkert her, utsikten og
viddene som omgir oss. I skrivende stund er det blikkstille
på fjorden. Hestene beiter fritt rundt, mens resten av gjengen fra Fjellhest gjør seg klare for dagens utflukt. I hele juli
arrangeres det rideturer fra Kalhovd, de rir hele dagen for
så å komme tilbake til 3-retters middag på kvelden.
Med utsikt mot Vegardhovde og grusveien liggende godt
skjult i terrenget dukker det et følge med syklister opp.
Om kun få minutter møtes vi i resepsjonen. Det er 3 generasjoner som har syklet fra Gvepseborg og hit. Sultne
lunsjgjester som vi kan friste med hjemmelaget rømmegrøt, hjemmelaget tomatsuppe med hjembakt brød eller
hjemmelaget karbonade av skotsk høylandsfe fra gården
på Vårli på Møsstrond. De skal sykle videre til Stegaros
for å ta båten inn til Jan Petter på Mårbu. I morgen kommer de tilbake hit og da skal de sove her.
For våre utenlandske gjester har vi lansert konseptet hike,
bike and boat. Genialt at man kan kombinere turen med å
sykle, vandre og bli fraktet med båt den ene veien.
Det har vært en utrolig start på sommersesongen – veldig
mange, både hikere og bikere har tatt turen hit. På det
meste har vi hatt 96 overnattingsgjester. Alle blir tatt godt
i mot av team Kalhovd: frokost-kongen over alle konger
Jan, kokken over alle kokker Jostein, pizza-kongen
Stephen, havregrøt- og kanelbolle-dronning Anne, fix- og
smart-kongen Petter, storsmil-prinsesse Thea, oversikt
over alt- og alle-dronning Marthe, hestejente-prinsesse
Ridhima og blande seg bort i alt og alle-mor Kjersti. Til sist
og ikke minst husreven vår som er en selvskreven del av
velkommen til Kalhovd teamet.

Kalhovd Turisthytte
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fra hyttene
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Mogen Turisthytte

Sommer på Mogen Turisthytte
Under sitt første år som vertskap på Mogen Turisthytte,
hytta med den praktfulle beliggenheten innerst av Møsvatn i Vinje kommune, har Kyle og Marthe hatt en relativt
hektisk sommer til tross for sen snøsmelting i fjellet. Men
mest av alt har det vært veldig, veldig morsomt.
– Gjestene er fornøyde og vi får gode tilbakemeldinger
på både service og mat. Det er det aller viktigste. Det
motiverer hele teamet til å stå på videre. Våre besøkende
har satt av tid i ferien sin, ofte reist langt, og brukt penger
for å besøke Mogen. Da sier det seg selv at absolutt alle
skal få en god opplevelse, forteller Marthe.
Turmålene i området rundt Mogen er mange, både som
innfallsport til Hardangervidda, men og som dagsturdestinasjon. – De fleste av gjestene våre sier at de har lyst
tilbake igjen kun et par timer inn i oppholdet her. Det er
fantastisk, sier vertskapet.
Maten har også i sommer vært et fokus på Mogen, og
med Thorsten på 20 år i bresjen for kjøkkenet, har det
gått fint å leve opp til forventningene. For det nye teamet
er det viktig å føre arven videre, men maten er ikke eneste
fokus på Mogen. Stedet taler nemlig for seg selv, og Møsstrond er best når det kan vise seg fra sin egen side.
– Vi har vel opplevd de fleste årstider her oppe på to
måneder. Fjellet er så flott, og vi setter så stor pris på den

uberørte naturen. I tillegg har området mange spennende
historier som vi blir fascinert av. Et eksempel er Roald
Amundsen som var treningstur her inne og hadde fryst
i hjel om det ikke var for en av de fastboende. I tillegg er
det gjort flere funn fra steinaldertid på Møsstrond.
- Det er fascinerende at det har bodd mennesker her så
lenge, og det har vært gøy å servere både historier og
gode matopplevelser i sommer, sier det nye vertskapet på
Mogen.
Marthe og Kyle ble inspirert av polarhistorie da de skulle
bestemme seg for lunsjpakke til gjestene med Fjellvåken,
og har servert Biff Ala Lindstrøm med kortreist kjøtt
fra nabogården. – Responsen har vært overveldende.
Lindstrøm var kokk på blant annet Amundsens sydpolekspedisjon og den andre Fram-ferd, og han visste hva som
gir godt med energi på tur. Mogens nye kokk Thorsten
har utarbeidet en egen vri på denne klassikeren – uten
selspekk! – Med en så rik historie og fantastisk posisjon
er det en ære å få være en del av dette unike samfunnet
omringet av vakre fjell og brusende Kvenna, sier Kyle.
Gjester på Mogen kan forvente en helt spesiell opplevelse ved et besøk. God mat, god fiske og en familievennlig atmosfære der resten av Norge plutselig føles veldig
langt unna.
Velkommen til Mogen påske og sommer 2016!
For booking, send e-post til mogen@turistforeningen.no
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Hyggelig hilsen fra fornøyde gjester
Tekst: Frederik Steenbuch
DNTs generalsekretær Nils Øveraas fikk i sommer et
spesielt brev, noe vi er svært stolte over.
Du mottar sikkert mange e-mailer fra medlemmer og
andre, hvorav de fleste sikkert er positiv tilbakemelding.
Det har jeg også lyst til å gi deg.
Vi er tre vennepar som de siste 19 årene har enten gått
eller syklet på forskjellige steder i Norge, dvs. Jotunheimen, Aurlandsdalen, Sylene, Trollheimen, Sunnmørsalpene, Rondane, Helgelandsskysten, Lofoten, Vestlandet
og Hardangervidda. Vi opplever alltid positive holdninger
fra de som bestyrer hyttene eller eierne. Alt i alt har jeg
overnattet på godt over 100 forskjellige (betakte) overnattingssteder i Norge.
I år ble vår erfaring bedre enn noensinne. Vi syklet først
fra Gvepseborg til Kalhovd, videre et kort opphold på
Mårbu, tilbake til Kalhovd og derfra til Skinnarbu og med
siste opphold på Mogen. Det var fantastisk å oppleve

en så stor grad av gjestfrihet, service og entusiasme som
vertskapene viste. Det var nesten som om vi følte at
det var toppen av alt at nettopp vi kom til de respektive
hyttene. Vi var forøvrig innom Mårbu Fjellstue; bare 500
meters gange fra DNT´s Mårbu, og der var også gjestfriheten og entusiasmen over all forventning.
Hva de respektive bestyrerne gjør for at alle skal trives
inklusive servering av god mat, er helt ubeskrivelig. På
Mogen, som har sengeplass til 48, var det tilsammen
70 som overnattet. Noen av enhver kunne ha stønnet
over det, men vertskapet på Mogen gav inntrykk av at de
synes det var toppen av alt.
Hvis alle mennesker kunne vise brøkdelen av den innstillingen og holdningen DNT´s representanter/bestyrere
på disse hyttene har, da hadde det ikke vært mange
problemer her i verden.
Vi kommer igjen!
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Bli med barnas turlag på tur!
For de aller minste arrangerer vi trilleturer, og for de litt
eldre arrangerer vi dags- og overnattingsturer i nærområdet, alt fra kveldsmattur, fisketur, spikketur, skitur, aketur,
pinnebrødtur, klatretur, lek i fjæra og mye mer. Se våre
hjemmesider for mer informasjon og turprogram.
Husk at du kan være med på alle turer med Barnas
Turlag, uavhengig av hvor du bor. På tur er det aller
viktigste å ha det gøy!

Barnas Turlag er Den Norske Turistforenings
tilbud til barn og barnefamilier. Disse er unike
møtested for barnefamilier der barna kan glede
seg over å treffe andre barn på tur. Et medlemskap
koster kr 115,- og tilbudet er for barn mellom
0–12 år. Fra 13 år får ungdommene tilbud
gjennom DNT ung Telemark.

Engasjer deg i Barnas Turlag
Telemark Turistforening er glade for alle Barnas Turlag
her i Telemark. Per i dag har vi 13 godt drivende Barnas
Turlag, og med andre ord stor aktivitet over mesteparten
av fylket. Dette lover godt for fremtidig rekruttering til
friluftslivets gleder.
Vi trenger stadig hjelp – kontakt ditt lokale Barnas Turlag
hvis du har lyst til å engasjere deg eller har gode turforslag og hjelpe til. Er det ikke Barnas Turlag der du bor
hjelper vi deg gjerne med å starte opp.

Oppgaven som trillekoordinator i Barnas Turlag går på
omgang blant dem som er i permisjon. Det eneste kriteriet for å være trillekoordinator er at man faktisk må møte
opp på de turene man er ansvarlig for – ellers skal turen
gå stort sett av seg selv.

Er du en av våre nye trillekoordinatorer?
Hver tirsdag kl. 10.00 møtes småbarnsforeldre med
barnevogn til en trilletur i Grenlands nærområde. Turene
er vanligvis 5–10 km og varer i 2,5 til 3 timer inklusive
lunsj ute. Trilleturene er en fin anledning til å treffe andre
i samme situasjon og bli kjent med trillemuligheter med
barnevogn.

Mange av vårens trillere er allerede tilbake i jobb. Trillegruppen er avhengig av trillekoordinatorer for å organisere turene. Nå er det tid for nye trillere å finne turløyper.
Er du klar for å ta over ”stafettpinnen”?

Å være trillekoordinator er en fin måte å bli kjent med
andre trillere og å bli kjent med nye steder. Det er absolutt
ikke noe ”must” å være lokalkjent. Etter å ha vært trillekoordinator blir du kanskje det?

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon!
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Turtips!

Utvalgte BT-turer høsten 2015

Fisketur med Barnas Turlag Siljan
Torsdag 24. september kan du bli med på Barnas Turlag
Siljan på fisketur. Ta med barn og/eller barnebarn og kom
til Raubern for å bli med og teste fiskelykken. Raubern
ligger på veien mellom Grorud i øvre Siljan og Lardal.
Oppmøte og mulighet til samkjøring fra parkeringen sør
for Siljan Kirke kl 17.00.
Pannekaketur med Barnas Turlag Gautefall
Bli med på høstens faste begivenhet med Barnas Turlag
Gautefall, pannekaketur på bygdetunet fredag 23.
oktober. Ta med hodelykt. Barnas Turlag fyrer, står for
pannekaker og har mørkeorientering med hodelykt. Turen
er gratis. Oppmøte: Drangedal Bygdetun kl 19.00
Pinnebrødtur med Barnas Turlag Porsgrunn
Søndag 18. oktober inviterer Barnas Turlag Porsgrunn til
pinnebrødtur. Ta med kniv til å spikke pinne! Barnas Turlag
har med deig. Ta også med egen mat og husk varm
drikke i termosen.
Oppmøte ved Movegen på Moheim kl. 11.30
Turleder er Anette Omland tlf: 909 84 554
Kart og kompass med Barnas Turlag Bø
Barnas Turlag Bø arrangerer tur i Breisåsskogen med kart
og kompass mandag 9. november. Det vil være merket
med bånd inn til samlingsplassen, vi har kart og kompass
til utlån. Det blir full fart med gøy i skogen og bålfyring for
å varme mat.
Oppmøte: Breisås Sør, Steinfyllinga.
Turleder Dag Øyvind Olsen Djuvik tlf 90 85 92 15

Kveldsmattur med Barnas Turlag Skien
Store og små inviteres til å spise kveldsmaten ute i
skogen torsdag 19. november. Her blir det mat og moro.
Oppmøte: Parkeringen til Åletjern på Gulset.
Ta med lommelykt på turen.
Grøttur i Nisseskogen med Barnas Turlag Bamble
Bli med Barnas Turlag Bamble på stemningsfull grøttur
i nisseskogen 9. desember. Her blir det spennende å se
om vi kan finne nissen eller nissene. Kanskje han har med
en liten overraskelse?
Vi serverer nissegrøt og rød saft. Ta på varmt fottøy og ta
med hodelykt.
Oppmøte: Kiwi Grassmyr kl. 17.00.
OBS: Bindende påmelding innen 4. desember til
Reidun tlf 97 66 58 95 eller Kari tlf 95 97 46 95.
Adventstur med Barnas Turlag Kragerø
Oppmøte: Skarbo skole kl 16.30 onsdag 2. desember,
derfra følger vi faklene opp til gapahuken. Rundt bålet
serveres grøt, varm saft og pepperkaker. Turen passer
for alle aldere.
Påmelding til turleder Linda Kristiansen tlf 91 78 39 46.
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Tilbud om familiemedlemsskap
Telemark Turistforening og DNT tilbyr fra og med 2016
FAMILIEMEDLEMSKAP.
I et familiemedlemskap kan det være inntil 2 voksne og
et ubestemt antall barn og ungdom under 26 år i samme
husstand. Det er krav om at det skal være et hovedmed-

lem som del av familiemedlemskapet. Hovedmedlemmet
får tilsendt felles faktura. Det er kun ett medlemsblad og
en årbok pr familiemedlemskap. Alle blir individuelle
medlemmer og får eget medlemskort. Alle skal også ha
samme adresse. Det gir tilbud om overgang til familiemedlemsskap i forbindelse med kontigentkravet for 2016.

NY ANSATT

Rine Grinilia
28 år, Skien

Rine tok Bachelor i Økonomi og Administrasjon med
fordypning i reiseliv ved Høgskolen i Bø, og er nå vår
nye Økonomi- og Organisasjonssekretær. Hun har lang
erfaring som regnskapsfører i Skien, og praksis fra hotell i
Norge og Shanghai, Kina.
Hun er oppvokst med skogsturer, skiturer og seilturer
med familiens seilbåt – både langs norskekysten og i
Middelhavet. Hun er ivrig på skytterbanen, både med

leirdueskyting og med rifle, og er nå klar for jegerprøven
og jakt.
Hun synes arbeidet Turistforeningen gjør er spennende
og svært viktig – jeg ønsker at flere skal komme seg ut i
naturen og se alt det vakre Telemark har å by på.
Jeg har fått drømmejobben – jeg kan kombinere utdannelse og fritidsinteresser.

Vi er opptatt av natur og friluftsliv, og i forbindelse
med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 stilte
vi fylkespolitikerne om friluftslivet i Telemark.
Her kommer spørsmålene og svar fra den enkelte.

Sven Tore Løkslid, AP
1) Friluftssatsningen i Telemark har et større potensiale
– som jeg gleder meg til å ta
fatt på som fylkestingspolitiker (og helst fylkesordfører).
Telemark har alt et friluftshjerte kan ønske seg, men
mulighetene ved å benytte,
legge til rette for og å utvikle er ikke tatt i bruk på en god
nok måte. Det viktigste forholdet til friluft er prinsippet om
allemannsretten, og at vi alle skal stille likt i å ta i bruk vårt
felles eie.
2) Mitt forhold til friluftsliv er fylt av positive opplevelser.
Jeg er født og oppvokst på et småbruk i Hjartdal, og
mamma og pappa har vært flinke til å ta oss med ut på
tur, fiske og ikke minst på jakt. Jeg bruker fortsatt store
deler av helgene på høsten ute i skogen og på fjellet på
rein, elg og hjortejakt. Så naturen og det å komme seg ut

Ingvar Torvik, De kristne
1) Telemark må være
landets beste når det gjelder
friluftsliv. Vi har en fantastisk
Skjærgård, og bare en times
veg til skieldoradoet Lifjell fra
tettstedene i Grenland. Det
vrimler av turmuligheter ved
alle tettstedene.
2) I Porsgrunn der jeg bor har vi Ureddløypa om vinteren
den går rett forbi huset vårt. Om sommeren har vi Frierstien som går i vakre omgivelser langs Frierfjorden fra

1) Hva tenker du om friluftslivsatsning i Telemark?
2) Hva er ditt forhold til friluftsliv?
3) Hva vil ditt parti gjøre for å styrke friluftslivet i Telemark?
4) Hva er ditt beste stiminne?

og bruke/høste av den vil alltid være det som gir meg økt
energi og masse positive opplevelser.
3) Arbeiderpartiet er friluftspartiet. Det er vi fordi vi
kjemper for den prinsipielle retten om at alle skal ha muligheter til å ta i bruk naturen, fremfor at private eller større
internasjonale aktører skal kjøpe opp f.eks statskog. Arbeiderpartiet har i tillegg en ønsket satsning på folkehelse
via friluft, et økt antall samarbeids og partnerskapsavtaler
med idrett og frivillighet, vi skal føre en kunnskapsbasert
klima- og miljøpolitikk – og legge til rette for at de gode
friluftsvanene er etablert når elevene er gått ut av de
videregående skolene.
4) Mitt beste stiminne var krevende spørsmål. Jeg har gått
langs mange fine stier og til mange topper. Det er klart å
gå til Gaustatoppen er alltid fint, men det finaste minne
må nok være når jeg og noen kamerater gikk til Vindeggen, telta ved et fiskevann der før vi dagen etter gikk til
toppen av Brattefjell og hjem til bygda. Det var en utrolig
fin tur.

Porsgrunn til Brevik. Min kone og jeg går tur her nesten
hver dag i ca en time. Det gjør at vi er friske og spreke
selv i en alder av nesten 80 år.
3) Partiet De Kristne vil satse på et godt sosialt miljø i
fylket. Det å komme seg ut i naturen, gjerne med familie
og venner vil være et godt bidrag. Vi vil si med speiderne:
En sunn sjel i et sunt legeme!
4) Mitt beste stiminne er når hele familien spente på seg
skiene med minstemann i pulk, og gikk Ureddløypa til vår
faste rasteplass. Der tente vi bål og grillet pølser, mens
barna laget hopp og lekte.
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Politikerne vil styrke friluftslivet i Telemark
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Politikerne vil styrke friluftslivet i Telemark
Edvard Mæland, Høyre
1) Friluftsliv er ein viktig del av norsk kultur, med stor
betyding for trivsel og helse, stadtilknytning, busetting og
næring. I Telemark sin storslåtte natur har me alt som skal
til for å ha eit aktivt og variera friluftsliv.
2) Som elgjeger gjennom fleire tiår har eg lært å sette
pris på naturen og friluftslivet. Med ein far som var ivrig
friluftsmann blei eg tidleg tatt med ut i naturen. Eg lærte
tidleg kva naturen hadde å by på med fiske i fjellvatn og
ivrig plukking av bær på gule moltemyrar.

Knut Morten Johansen
1. kandidat, FRP
1) Jeg ser først og fremst på
friluftsliv som en sunn og positiv tilvekst til befolkningens
livskvalitet, samt folkehelsen.
Gode rekreasjonsmuligheter, som vi har så mange av i
Telemark, fremmer helse og
en sunn livstil. Jeg merker at
friluftsliv generelt er svært utbredt i fylket. Spesielt positivt
synes jeg satsningen og markedsføringen av den såkalte
ti-topper´n, som nå har økt i antall, er et spesielt positivt
tiltak.
2) Jeg er født på sekstitallet, hvor friluftsliv var en viktig og
stor del av familiens fritid. Jeg vokste opp i skoggrensen,
og det ble ofte turer i skog og mark med venner i ung
alder. Vi hadde stort sett nøkkel rundt halsen, kniv i beltet
og et klokkeslett å forholde oss til. Våre foreldre var nok
ikke så beskyttende som mange er i dag? Vi fikk nok et
mer naturlig forhold til å ordne opp selv, samt at det å
klatre i trær og falle å slå seg nok var litt mer «innafor» på
den tiden. Selvfølgelig på godt og vondt ;-) Jeg dyrker
ofte friluftslivet og naturen i dag også. Det blir mye turer
med fiskestang på hytta ved Breivann i Lardal, samt at
Vealøs og området rundt Åletjern er mue brukt. Dessuten
elsker jeg å fiske gjedde i Falkumelva.

3) Telemark fylkeskommune har eit stort ansvar for å sikre
områder for friluftsliv gjennom bevisst arealplanlegging.
Å ha tilgang til naturen også i nærområdet er viktig for
avkopling i ein hektisk kvardag og for komande generasjonar å ha ein stad fysisk aktivitet.
4) Mine beste stiminne er nok frå Flatdal-sida av Mælefjell
der eg har traska frå barnsbein av.
Stien opp til Gaustatoppen på ein fin solskinsdag er nok i
ei klasse for seg og ikkje minst med den opplevelsen det
er når du har kome opp til toppen og ser utover.

3) Vi i Fremskrittspartiet er opptatt av at kommunene i
størst mulig grad skal tilrettelegge for friluftsaktiviteter
som fiske, turer i skog pg mark, bading og skigåing. Vi
ønsker å sikre allemannsretten og øke informasjonen om
tur- og friluftsmulighetene i kommunen og fylke. Dessuten
er det viktig å tilrettelegge forholdene for et aktivt friluftsliv
for mennesker med alle typer og grader av funksjonshemninger. I denne forbindelse er det viktig at det gis
gode parkeringsmuligheter på viktige utfarts-steder og
tilrettelegge flere områder for funksjonshemmede som
bruker hjelpemidler som rullestol osv. Eksempelvis ved
Skifjell, Fjelldalen, Vestre Gulset, Bakkestranda, Bliva og
Skien fritidspark. Dette har vi programfestet i Skien FrP. Vi
mener også at det er viktig å samarbeide med turistforeningen om verdifulle tiltak som eks nevnte «Ti-topper´n»
4) Mitt beste minne er fra en tid tilbake hvor jeg sammen
med en kollega fra forsvaret hoppet ut fra fly, over Hardangervidda. Vi hadde med proviant (mye god mat og
drikke) i en egen container som vi slapp ut fra flyet, med
egen skjerm, i forkant. Etter landing, lyden av flydur som
ertattes av totalt stillhet, kan bare beskrives som fantastisk.
Det ble noen døgn med mange fine øyeblikk rundt bål og
primus. En fantastisk naturopplevelse!

Hans Edvard Askjer
1. kandidat KRF

er også fine aktiviteter. Å være ute er god rekreasjon og
avstressende.

1) Det gjøres veldig mye bra,
vi har en fantastisk og variert
natur. Det er godt tilrettelagt
med stier, merkede løyper,
brygger, strender, løyper og
ramper.

3) Vi ønsker å bidra til at alle både funksjonsfriske,
funksjonshemmede, norskfødte og nye landsmenn skal
oppdage og få mulighet til å delta i ulike friluftsaktiviteter.
Vi vil hedre og heie på de mange frivillige som bidrar til å
rydde, snekre og tilrettelegge for oss.

2) Jeg stortrives ved og på sjøen, i skogen og på fjellet.
Det store for tiden er å ferdes i robåt ved Kragerø hvor
vi har hytte. Jeg har også nylig rodd hele Telemarksvassdraget. Å fiske, leke med barnebarn i strandkanten, spikke
seljefløyter, lage konglekyr, plukke markblomster og bær

Olav Kasland, 1. kandidat
Telemark Venstre
1) Eg tenker at friluftslivsatsninga i Telemark er svært
god. I hovedsak takke være
all den frivillige innsatsen som
blir nedlagt. Eg meiner at eit
av varemerka til Telemark er
friluftsliv frå sjø til fjell.
2) Mitt forhold til friluftslivet er omlag som gjennomsnittet
tenkjer eg. Me brukar nærområdet i Bø både vinter og sommar, ikkje minst Lifjell. I tillegg brukar me sjølvsagt Fyresdal
kor me har hytte. Eg har budd og arbeida fleire år i Afrika og

Ole Roger Dyrkorn
1. kandidat Rødt Telemark
1) Det er mye bra, men det er
viktig å satse på å holde stier
åpne for turgåere.
Innredningen mot folkehelse
er viktig og må følges opp
med konkrete tiltak. Planen for
2012 til 2016 må videreutvikles og styrkes.

4) Da ønsker jeg å trekke frem vannveien mellom
Strengen og Vrangfoss hvor jeg har ferdes i båt, kano,
på selvlaget flåte fra jeg var en liten guttunge. Å komme
lyskastere og tett på fugler, fisker, bever og mink er gode
opplevelser jeg setter stor pris på.

Asia. Da har eg reist mykje på safari.
3) Telemark Venstre vil alltid være forkjempar for ein fri
og uavhengig frivillig sektor. Rammevilkåra til dei frivillige
bør styrkast. Dette fordi ein som samfunn både er, og bør
være, avhengige av frivillig innsats. Ein vil legge til rette for at
friluftslivet skal være tilgjengeleg for alle, nær der ein bur. For
eit grønt parti som Venstre er klassisk naturvern også viktig.
Skal me fortsatt kunne dyrke friluftslivet må allemannsretten
være hellig.
4) Mitt sterkaste stiminne går frå Jønnbu på Lifjell, opp til
Glekse. Her tilbrakte eg mange vinter- og påskeferiar i min
barndom og ungdom. Far min dreiv kiosken i Glekse på 70
tallet og me budde i denne vesle bua.

2) Jeg like å bruker naturen til opplevelser, fisking og
kjøring med hest. Jeg er opptatt av at allemannsretten blir
ivaretatt.
3) Rødt vil bidra til at arbeidet med friluftsliv blir styrket og
at de planer som et utarbeidet blir fulgt opp og realisert.
Folkehelse perspektivet i forhold til friluftsliv er viktig å styrke.
4) Turen over Flåte og videre over Rørholt Langen og inn
til hytta på Moen er en fin opplevelse av indre Bamble.
Her får vi en fin opplevelse av deler av den gamle vannveien gjennom Bamble.
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Politikerne vil styrke friluftslivet i Telemark
Terje Riis Johansen, SP
1) Det gjøres mye bra når det
gjelder friluftsliv i Telemark
i dag, og dette er det viktig
å videreføre. Turistforeningen gjør først og fremst en
kjempejobb og er med på
opprettholde god tilstand på
friluftslivet i fylket vårt.
Jeg må også si at vi politikere har et ansvar som går på å
tilrette-legge for at frivillige organisasjoner kan fortsette å
gjøre den gode jobben de gjør i dag.
2) Jeg er storforbruker på området og er mye ute i skogen, sommer som vinter. Naturopplevelser er for meg veldig viktig her i livet. Jeg har vokst opp i skogen og friluftsliv
er noe jeg viderefører til mine barn igjennom søndagsturer og turer på fjellet. Det er vel fjellet som trekker meg
mest. Jeg og kona har et prosjekt hvor vi går til Nordkapp
fra Telemark. Vi har ikke kommet så veldig langt ennå, vi
er nord for Trønderlag, men vi kommer litt lengere hvert
år, og bruker veldig mye Turistforeningens stinettverk og
betjente og ubetjente hytter i prosessen. Det er veldig
moro for nå har også barna slengt seg på prosjektet.

Lena Solli Sal
2. kandidat MDG

3) Det har jeg et todelt svar på. Det første går på å sørge
for å oppretholde samarbeid med turistforeningen,
røde kors og idretsorganisasjoner slik at vi har et avklart
samarbeid om hvem som gjør hva. Slik at vi har avsatt folk
til å bistå friluftsorganisasjonene. Det andre går på penger.
Vi må prioritere friluftslivet. Det mener jeg SP alltid har
gjort, og det lover vi at vi skal fortsette videre med. Vi
skal prioritere penger til friluftslivsorganisasjoner slik at
ildsjelene kan fortsette å legge ned det frivillige arbeidet
som de gjør.
4) Mitt beste stiminne må være en opplevelse på
Hardangervidda for to år siden. Vi var på tur fra Mårbu
til Lågaros, et ganske langt strekke, og barna var med.
Astrid, dattera mi, var 13 år da og var allerede godt vant
til fjellturer. Vi hadde gått 2/3 av turen og hadde kanskje
gått 2 mil, da plutselig en stor flokk med reinsdyr dukker
opp bak en åskam. De flyr i full fart over og til slutt ser vi
bare gevira forsvinne over åsen. Da snudde Astrid seg og
sa «Pappa, nå er jeg ikke sliten lenger». Dette øyeblikket,
sammen med barna mine og på Hardangervidda, et sted
jeg har et veldig godt forhold til - Det er et minne som jeg
aldri vil glemme.

tilværelsen her og nå. Jeg har også brukt mesteparten av
sommerferien min de tre siste årene på å nyte den vakre,
norske naturen.

1) Mye av friluftssatsningen
i dag er avhengig av frivillig
innsats og dugnadsarbeid.
Jeg synes det offentlige
burde verdsette dette ytterligere og støtte opp om gode
prosjekter. Men, det er flott at
vi har fått et nytt friluftsråd i
Telemark, Grenland Friluftsråd, og jeg håper på flere slike
i fylket.

3) De Grønne vil jobbe for å gjøre friluftsliv og naturopplevelser mer tilgjengelig for alle. Da er det viktig å ta vare
på og videreutvikle de grønne lungene og stinettene i
nærheten av der folk bor, i tillegg til å ta vare på strandsonen, for å sikre allemannsretten og allmennhetens tilgang
til naturområder. Vi ønsker å støtte prosjekter for å få flere
ut i naturen, særlig de som er inaktive, siden dette er et
godt tiltak for både fysisk og psykisk helse. Dette vil vi
blant annet gjøre ved å styrke friluftslivet i skolen.

2) Jeg er veldig glad i natur og friluftsliv. Jeg går ofte
lengre turer i skogen og på fjellet, i tillegg til de daglige turene med hunden min. Ikke bare fordi jeg syns
naturen er så vakker, men også fordi det er god trim
og god avkobling fra skjermene som ellers kan kreve
så mye av oppmerksomheten og tiden. Og så slipper å
høre trafikkstøy, å lukte eksos og kan i stedet bare nyte

4) Foreldrene mine tok oss (min bror og jeg) mye med ut
på tur rundt i Telemark da jeg var liten. Da jeg var syv år
besteg vi Gaustatoppen og jeg kan huske den fantastiske
følelsen av mestring når vi nådde toppen, og det fantastiske utsikten. Jeg har også gått turen flere ganger siden
den gang med både familie og venner og synes det er en
flott tur både med tanke på trim og utsikt.
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1 nøkkel – 500 hytter
Som medlem får du medlemspris på DNTs 500 hytter, rabatt på turutstyr, medlemsbladet Fjell og Vidde, tilbud om turer
og kurs over hele landet, og mye mer. Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger på overnatting.

Telemark Turistforening sine hytter

Gaustatoppen

Mogen

Kalhovd

Fugleleiken

Sildevika

Mule Varde

Flekkerhytta

Solumhytta

Sommerseter

Blåtjennhuken

Siljuknatthytta

Tjennhuken

Medlemsskapet følger
kalenderåret og gjelder
fra 1. januar til 31. desember.

KONTIGENTSATSER
Hovedmedlem
Ungdom(19–26 år)
Skoleungdom (13–18 år)

610,320,195,-

Barn (0–12 år)
Honnørmedlem
Husstandsmedlem
Livsvarig medlem

120,480,280,15250,-
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TURLEDEREN

Silje
Tollefsen
Jeg kommer fra en typisk søndagstur familie. Ikke hver
søndag, men ganske ofte. På ski i fjellet var helt vanlig
i påsken og vinterferie. Bærturer og rusleturer på let
etter hasselnøtter og markjordbær. Innimellom var jeg
også med faren min på fisketur.
Men det var ikke før jeg ble eldre at jeg traff mennesker
som presenterte meg for naturen på en annen måte
og forholdet utviklet seg. Jeg ble med på lengre turer.
Overnattingsturer sommer og vinter, både med og uten
telt. Helgeturer flere ganger i måneden og etter hvert
ukesturer enten til fots eller i kano. Tung sekk ble jeg vant
til og jeg nøyt turen tross regnvær, gnagsår, konstant
bakglatte ski eller Real Turmat 5 dager på rad. Dette er
ting jeg måtte lære meg til å takle. Jeg lærte meg at på
tur kan ting være litt ubehagelig, men etter hvert blir de
ubetydelig detaljer i forhold til den opplevelsen og gleden
det gir å være ute i naturen på den måten. Jeg lengtet ut
når jeg var inne.
Så er det slik at ting skjer i livet og forhold til mennesker
endrer seg. Det «turmiljøet» jeg i flere år hadde tilhørt
var ikke lenger en del av min nære omgangskrets. Men
interessen for tur forsvant ikke av den grunn og jeg
begynte å dra alene. Jeg kjøpte kart og gikk ukjente stier.
Jeg overnattet ute og følte meg som verdens tøffeste.
Mestring. Dette ga meg noe mer en flotte naturopplevelser, det styrket selvtilliten min. Jeg måtte stole på meg selv
og jeg fiksa det!
Frem til nå hadde jeg hatt delt ansvar for mine 2 fantastisk
flotte Alaskan Malamuter. De, eller en av dem, var alltid
med på tur. Det stemmer derfor egentlig ikke at jeg var
helt alene. Disse to fungerte utmerket som turkompiser
og var erfarne i feltet. De bidro blant annet med godt
humør, bærehjelp i form av kløv og var en deilig varmekilde når de la seg oppå soveposen min om natten.
Om vinteren snørekjørte jeg med dem på ski og det var
utrolig morsomt, selv om jeg stort sett alltid kom hjem
med blåmerker etter litt knall og fall. Det var det verdt!
Dessverre skulle omstendighetene ha det til at jeg ikke

lenger fikk beholde denne ordningen med delt ansvar og
igjen mistet jeg gode turvenner. Siden jeg jobber fulltid
i turnus og har overganger hvor jeg kun rekker hjem å
sove litt mellom vaktene var det heller ikke aktuelt å ha
hund på heltid da den ville blitt stående i hundegården
langt mer en fortjent.
Så, hvorfor vil jeg bli turleder i Den Norske Turistforening?
Først og fremst fordi jeg fortsatt lengter ut når jeg er inne.
Ikke for det, jeg er slettes ikke bare inne. Jeg er fortsatt
på tur, men kanskje ikke like ofte som da jeg hadde mine
firebente venner. Og de litt lengre turene med overnatting
blir sjeldnere og sjeldnere. Jeg kunne tenkt meg mer- og
der kommer DNT inn. Turistforeningens oppmerkede
løyper har mang en gang guidet meg gjennom skog
og over fjell. Jeg har benyttet meg av hyttene og DNT
nøkkelen er fast inventar i tursekken. Jeg ønsker nå å
gi noe tilbake. Jeg vil engasjere meg i arbeidet som blir
lagt ned i tilretteleggingen for at norske- og utenlandske
turglade mennesker skal få oppleve Telemark- og Norges
flotte natur. Samtidig ønsker jeg å lære mer. Bli stødig
navigatør slik at jeg kan finne frem om jeg mister stien. Jeg
ønsker å lære hva som må til for å være godt forberedt
og hvordan utfordringer kan løses underveis. Og ikke
minst, jeg ønsker å møte menneskene. De som deler mine
interesser og som helt sikkert har noe å lære meg. Etter
hvert kan det være jeg som lærer noen noe- og kanskje
er med på å engasjere andre til å være med ut!
Turen trenger ikke være hverken lang eller strabasiøs for
å oppleve de fine øyeblikkene. Solen kan glitre fantastisk
en tidlig ettermiddag i Huldreløypa på Svanstul. Med en
nystekt vaffel i hånda kan turen med Fjellvåken inn til Mogen være flottere en cruise i Karibien. En sommerkveld på
Gaustatoppen når man ser det høye fjellet kaste skygge
over de lavere toppene i øst er magisk. Og ikke minst en
vårkveld rundt bålet når man prøver å være stille i håp om
å oppleve tiurleiken morgenen etter.
Opplevelsene står i kø og jeg ønsker å fortsette å
være en del av det.

Styggemann, Skrimfjella

Siljan Turlag

Tekst: Rune Aasheim (turleder)
Søndag 21. juni gjennomførte 13 spreke turvandrere
en topptur til Styggemann i Skrimfjella. Flott turvær i
nydelig natur med god utsikt mot Gaustatoppen, Lifjell
og Blefjell. Informasjon om geologi, flora og kulturminner undervegs gjorde turen ekstra interessant og
trivelig.
Turen til Styggemann (872 moh), Skrimfjellas høyeste
fjelltopp, startet fra parkeringsplassen i Langlidalen nord
for Myklevann i Buskerud. Sola skinte på denne årets
lengste dag. Alle så fram til en flott fottur i nydelig natur!
Stien var stedvis våt etter den regnfulle og kalde våren.
Godt fottøy var derfor viktig. Vi fulgte blåmerket sti i lett
terreng et par kilometer til Sørmyrseter. Videre bratt opp
til Styggemann. Klatreferdigheter og kondisjon ble satt på
prøve i de bratteste partiene opp mot toppen.
Vi håpet at trollet som er forstenet på toppen, ikke våknet
til live igjen. Trollet hadde tidligere kastet mange store
kampesteiner mot inntrengere på fjellet sitt. Med litt fantasi
kunne vi fra Jotefjellet tydelig se Trollets ansikt på toppen.
I dalføret før oppstigningen passerte vi rester etter gamle
seterstøler fra 1600-1800-tallet. Helt utrolig at folk kunne
livbegre seg i de karrige naturforholdene.
Utsikten var praktfull mot Kongsberg og fjellområdene
i nord. Til å være midtsommer var det uvanlig mye snø
igjen i Lifjell, Blefjell og på Gaustatoppen. Returen fra
Styggemann gikk via Breidstulskaret og Urdstjern til
Sørmyrseter turisthytte. Vi passerte idylliske furumoer og
fjellvann. Molteblomstene var i fullt flor på myrene. Det

ser ut til å bli et meget bra molteår for ivrige plukkere, selv
om de fleste blomstene vi så var hannblomster. Huldra var
visstnok blitt sett ved Urdstjern tidligere, men ingen av oss
mannfolka ble bergtatt på denne turen!
På Sørmyrseter Turisthytte hvilte vi trøtte bein i ettermiddagssola. Den flotte ubetjente hytta ble bygget i 2002 og
har 13 sengeplasser. Kongsberg og Omegns Turistforening eier hytta og har ansvaret for drift og vedlikehold.
Vi møtte en dugnadsgjeng fra foreningen som hadde
gjennomført arbeid på hytta denne helga.
En fornøyd turgjeng kom tilbake til parkeringsplassen
7 timer etter start. GPSen viste turlengde 13,5 km. Alle
gjennomførte turen uten plagsomme gnagsår og forstuinger eller nærkontakt med troll og hulder.
Vi takker Siljan Turlag for turen og oppfordrer flere til å ta
en tur i de flotte Skrimfjella.
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Camp
Kalhovd
Tekst: Ruben Andre Smith
Camp Kalhovd er en ungdomsleir som er et samarbeid
mellom ADHD Norge Telemark og Telemark Turistforening.
Visjonen med leiren er å gi ungdommene mestring og
glede sammen med andre ungdommer og trygge ledere.
I år arrangerte vi leiren for tredje året på rad, fulle av
forventninger om at vi skulle få nok en god leir! Mandag
29.juni møtte ungdommer og voksne opp utenfor TTF
sine lokaler klare for Camp Kalhovd. Noen kjente hverandre fra før, og noen var nye. Alle var spente og gledet
seg til leir.
Vi samlet oss i private biler, og turen bar oppover mot
vakre Kalhovd Turisthytte. Allerede i bilene ble deltakerne godt kjent med hverandre, praten gikk i ett på alle
sammen. En stor glede å se hvor fort ungdommen finner
tonen sammen.
Vi stoppet ved Tinnsjøen, hvor vi spiste niste og voksne
og ungdom ble enda bedre kjent med hverandre.
Vel framme på Kalhovd ble vi godt mottatt av betjening,

som var ny i år. Petter og Kjærsti som har drevet Mogen
i åtte år, skal nå drive Kalhovd i årene framover. Vi gledet
oss til et nytt opphold på Kalhovd Turisthytte som ligger
vakkert til ved inngangsporten til Hardangervidda.
Vi hadde et infomøte mandagen vi kom opp, hvor deltakerne ble informert om aktivitetene. Fisking, matlaging på
bål og kart og kompass. Dette var hovedaktivitetene som
ungdommen satt veldig stor pris på å få oppleve på fjellet.
Ved matlaging på bål så var flere av deltakerne skeptiske
til å lage fiskesuppe på bål, men de fleste syns det var
godt, og så syntes de det var gøy å bake nanbrød som vi
skulle ha ved siden av suppen. En stor glede å se ungdom
lage mat selv på bål langt oppe på fjell. Det ble også tid
for kanotur for de som ville ved siden av matlagingen.
På ettermiddagene ble det tid til luftgeværskyting, fotball,
bading for de tøffeste og en liten fjelltur.
Fisketurene var noe som var alle tiders for alle, da fikk
både deltakerne og ledere seg en god gåtur i fjellet før de
kom fram til vannet de ønsket å fiske i. Selv om noen synes
det var litt slitsomt å gå til vannet, synes de det var koselig
å få god tid til hyggelig samvær og fiske. Fiskelederen var
veldig flink til å lære bort fiskekunnskapene og ta seg tid til
prat med hver enkel ungdom. Fisk var noen av deltakerne
heldig å få også. Så stor mestringsfølelse deltakerne fikk
da, var en stor glede å se for oss ledere.
Kart og kompass gruppa hadde en gåetappe på 3,5 km,
med ulike poster hvor de lærte å bruke kart og kompass.
Den ene dagen på ruten var også en av oppgavene å leite
etter en mobiltelefon som ei av deltakerne hadde mistet
dagen i forvegen. Det passet veldig godt inn den dagen
pga. en av deltakerne var veldig lite motivert for å gå langt
på tur. Da det ble utlovet finnerlønn, var det ikke vanskelig
å motivere til å gå langt. Vi hadde gått langt, og egentlig
gitt opp håpet om å finne mobilen. Plutselig så hørte vi
deltageren som var lite motivert for turen, rope ” hurra” her
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er den! Etter at vi hadde gått over ei brei elv, som de fleste
kom tørre over, måtte Ruben gjøre som Lars Monsen, gå
over elven til vannet rant over støvlene. Dette syntes alle
var gøy! Så da lovet Ruben enda en premie til finneren av
mobilen. Det var at han skulle gå rett ut i det iskalde vannet
i Kalhovdsfjorden, når vi kom fram til matlagingsgruppa.
Han gjorde som han lovet, og alle ropte: «Ruben, turen er
over! Alle lo godt av den gale lederen.

middagstider. En av deltakerne var så stolt og glad, og
utropte med stor glede: «Så nære en rev har jeg aldri vært
før», da han fikk lov til å mate reven.

På kveldene hadde vi tid til kortspill og samtal-runde hvor
deltakerne og lederne fortalte om det mest positive de
hadde opplevd på dagen. En av kveldene kom også mikkel rev utenfor hytta. Betjeningen hadde begynt å mate
en villrev siden påske, og den dukket opp ved frokost- og

Været var med oss hele uken, stålende solskinn og masse
glede og mestring fikk vi bøtter og spann! Vi gleder oss til
neste års leir på vakre Kalhovd Turisthytte!

Vi hadde en topp uke på Kalhovd Turisthytte som drives
av Telemark Turistforening. Vi ble veldig godt tatt vare på
av betjeningen, og gleder oss til neste år! Da vil vi også
kanskje få hesteridning som en av dagsaktivitene.

Vi kommer igjen!
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Høstdikt

Inger Moen frå Dalane i Kviteseid, som gjeng mykkje opp
til Raudbergnuten har skreve eit dikt om denne nuten.

Eit anna dikt som Inger Moen har skreve,
er eit høstdikt.

Har vore her før – og eg kjem her på ny
sjølv om vegen til Raudbergnuten, meir blir meg til bry
enn før – når eg gjekk hit med lettare steg
kjenner eg nå meir i leddi det gneg.
Her oppe – med utsyn over fjell og vidder
eg vert meg sjølv – det er derfor eg gidder!

Ein tur i september det ville eg ha
Så det passar i dag når været var så bra.
Alt lauvet har reist, men fuglane syng
og du verden for fargar på mose og lyng!
Eg trur nok den størst kunstnar er Vår Herre
det er nok mange som gløymer det – dessverre!

Tilsynsutvalget ser etter folk
med det lille ekstra
Tilsynsutvalget oppfordrer lokallagene til å foreslå
kandidater til turistforeningens hederstegn Turistknapp og Æresmedlem.

eller på annen måte åpnet for nye og rikere mulighet
for Telemark Turistforening, kan tildeles foreningens
æresmedlemskap.

Kriterier for tildeling av Turistknapp
Medlemmer som gjennom mange år har bidratt til
foreningens fremme ved uegennyttige innsats kan
tildeles foreningens turistknapp i gull.

Æresmedlemskap kvalifiseres til:
Livsvarig gratis medlemskap
Invitasjon til foreningens årsmøter og jubileer.
Presentasjon i årboka under våre hedrede.

Kriterier for tildeling av Æresmedlemskap
Personer som gjennom mange år sterkt har bidratt
til foreningens fremme ved betydelig arbeidsinnsats

Forslag, med en kort begrunnelse kan sendes til
Tilsynsutvalget på epost:
guro.vale.kvavik@domstol.no

STARTSTREKEN
Medlemsbrev:
«Ja, nå som jeg er her så må jeg jo nesten prøve da», Liv
drar litt på ordene. Hun har nevnt at hun har høydeskrekk – to ganger. Hun har hatt så lyst til å prøve
klatring og står derfor i kveld og titter opp klatreveggen
i Skjærgårdshallen.
Det varmer våre turlederhjerter når nye fjes dukker opp
på turer. Uten erfaring, uten utstyr, kun med det viktigste, nemlig lysten til å prøve. Vi er like spente som Liv.
Åttetallsknuten og selen er sjekket – to ganger. Liv setter
konsentrert i gang med å flytte seg oppover veggen, flytt
etter flytt. Forskjellige tak, forskjellige problemer. Konsentrasjonen er på topp og alle musklene i kroppen er i sving.
På toppen blir det mer utfordrende, men Liv får presset
høydeskrekken bort og kroppen opp. Plutselig er hun på
toppen og kan nyte utsikten og den påfølgende firingen
ned. «Det var jo helt rått!».
Fredrik møtte opp på mandagstopptur til Vestre Skrehelle
en høstkveld i Skien. Det gjorde flere andre også, men det
var få som hadde kjørt helt fra Sandefjord for å bli med på
tur. Fredrik hadde lyst til å prøve noe nytt og spennende
den kvelden og begynte jakten på DNT ung sine nettsider
for noe i nærheten. Lønn for strevet ble utbetalt i form av
god stemning, mye latter og en sprakende solnedgang.
Senere har Fredrik vært med på mange turer.

«Who is staring at the sea is allready sailing a little». Dette
sa den belgiske forfatteren Paul Carvel, antagelig en sen
ettermidag ved vannkanten. En trenger verken være kjent
med Carvels værker, eller seiling, for å innse at dette
sitatet også kan gjelde for mye annet, og dermed være
en motivator for å ta steget og hoppe i det. Når man først
skal hoppe i noe, så er det få plasser hvor det er bedre
enn på tur med DNT ung. Det handler nemlig ikke om
å være best eller sprek. Du trenger ikke være flink, du
trenger ikke en gang å ha erfaring fra før.
Du trenger bare lysten, det første steget. Er du med på
surfetur trenger du ikke å «catche» en eneste bølge, du
trenger ikke klatre til toppen på klatring, du trenger ikke
gå i perfekt diagonalgange på skitur.
Det handler om å være ute, sammen med andre som
også prøver. Kjenne pulsen av havet, varmen fra fjellveggen, høre ulvene i vinden og kjenne de rive i håret. Det
er få ting som slår spenningen av å stå på startstreken,
og best er det om du står der sammen med den herlige
gjengen i DNT ung.
Dette er en hyllest til alle som har hoppet i det med oss på
tur, hilsen leder i DNT ung Telemark.
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Surf’s Up
Tekst: Hedda Sofie Borgen
Har du opplevd å se solen gå ned i havet, fra toppen av
en sanddyne, med Jærens slående vakre natur som bakgrunn? Det fikk turdeltakerne på årets Surf’s Up oppleve
da de ankom Norges Hawaii en torsdags kveld i juli.
Utsikten over strender ingen trodde fantes i Norge, havet
som kun stoppet der øyet ikke lenger så, og vinden som
hvisket løfter om store bølger satt forventningene høyt for
en spennende helg fylt med surfing.
DNT ung Telemarks årlige surfetur ble i 2015 arrangert
for femte gang og med stor suksess. Som årene før var
en lavvo på Bore strandcamping basen for den glade
deltakergjengen. Selv om bilturen fra Porsgrunn til Jæren
er lang, ble de fleste i godt humør da de vel fremme
ble møtt med vakker natur og tidenes solnedgang over
fristende bølger. Godværet på torsdagen fortsatte på
fredag formiddag, og etter en stor frokost var alle ivrige
etter å hive seg ut i de nye utfordringene. Siden det var
lovet best forhold på Solastranda, hoppet deltakerne i
bilene og kjørte det lille strekket nordover. Der fikk utdelt
våtdrakt og brett. Det var nesten som å være på en strand
i California, og med en instruktør som faktisk var derfra,
var det kun temperaturen som minnet oss om at vi fortsatt
var i lille, vakre Norge. Etter en liten sikkerhetsleksjon med
en klar undertone fra den amerikansk/norske instruktøren
at «there’s no fun without a little risk», kunne surfingen
endelig starte. Selv om de fleste kun hadde surfet litt eller
aldri hadde tatt i surfebrett før, beviste de virkelig at er det
noe medlemmer i DNT ung er flinke til, så er det å ta nye
utfordringer med et stort smil!
Imens noen av deltakerne ble fristet av en varm dusj
på campinga da himmelen plutselig åpnet seg litt utpå
ettermiddagen, ble de mest ivrige igjen enda noen timer
i de kalde bølgene. Allerede den første dagen var det
flere som mestret teknikken og fikk kjenne på den deilige
følelsen av å stå på surfebrettet. Før alle ble samlet rundt
grillen litt senere på kvelden, kjente de fleste også på hvor
deilig det var å ta seg en halvtime på øyet etter timevis i
det friske havet.
Alle som har vært litt ute i naturen vet at været er uforutsigbart og umulig å styre. Selv om det var bestilt store
bølger til lørdagen også, var dessverre ikke vinden helt på
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de nybakte surfernes side. Bølgene var litt mindre og kom
med litt lenger mellomrom enn dagen før, men stemningen var likevel god blant de tålmodige ungdommene.
Med gode tips fra instruktøren underveis, viste resultatene
seg også fort. Mestringsfølelsen lyste opp den overskyede dagen, og alle var til slutt enige om at dette var noe
de ville gjøre igjen.
Den aller siste kvelden gikk med til å grille pølser, spille
kort og dele erfaringer fra bølgene. Da solen gikk ned i
Nordsjøen og regnbuen strakte seg over himmelen, satt
en trøtt men fornøyd turgjeng rundt et bål på stranda.
Allerede neste dag skulle de vende nesa østover igjen og
legge bak seg en helg fylt med nye vennskap, mestringsfølelse og mye latter.
Turleder Ingeborg Wilsher kan fortelle at samholdet på
slike turer ofte blir helt spesielt. Ikke bare fordi man sover
tett sammen i en lavvo med folk man nettopp har møtt,
men fordi man møter nye utfordringer sammen. På denne
turen var det ingen av oss som hadde mye erfaring med
surfing fra før, men det var utrolig gøy å se hvor positive
og oppmuntrende alle var ovenfor hverandre. En tommel
opp fra et surfebrett litt lenger borte eller et oppmuntrende rop fra en av de andre når man dukker opp fra en
bølge, er veldig motiverende. Også var det så gøy å se
hvor flinke alle ble på så kort tid!
Nå gleder vi oss allerede til neste år.
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Tradisjonsrik sommarskitur på sitt beste!
Tekst: Jon Ingebretsen
Knallfint ver, med sol frå nesten skyfri himmel, varmt
og vindstille. Uvanleg mykje snø, bra skiføre, ingen
rasfare, sjølvsagt is- og snødekte vatn og lite opne
elver og bekkar.
18 glade, spreke og nøgde deltakarar på laurdag med på
langturen til Sandfloeggi (Hardangerviddas høgste topp),
og nokre få enda sprekare mannfolk som i tillegg la turen
over Nupsfonn og Nupseggi på vegen tilbake. På sundag
la 9 deltakarar i same gode sinnstilstand turen opp
brattlia frå Middyrdalen til Verjesteinsnuten, ned på andre
sida til Nupsreet (vasskiljet mellom aust og vest), fram
Nupsdalen til utgangspunktet ved Piparsteinen. Også
denne gongen nokre turglade folk som heldt turen fram
frå Nupsreet, over Viddas nest høgste topp utan namn
vest for Nupsfonn, over fonna og via Trollnup til Ulevå.
«Heldigvis» såg me ikkje korkje reinssimler med kalvar
eller bukkar og heller ikkje rjupekull på nokon av turane,
bare to nyfikne rjupesteggar nord for Nupsfonn.
Dette er status etter nok ein vellukka sommarskitur, denne
gongen siste helga i juni, i motsetnad til det vanlege, fyrste
junihega. Trass i dette, meir snø enn nokon gong tidlegare.
Dette er mellom 30. og 40. gongen underteikna har
vore med på og leia desse tradisjonsrike skiturane som
Telemark Turistforening starta med for så mange år sidan.
Nå har Vinje turlag overteke som arrangør, og dei har
gledeleg nok ambisjon om å føre tradisjonen vidare, og
underteikna blir med enten som turleiar eller deltakar så
lenge han orkar i følgje med dei jamt over yngre deltakarane.
Det blir sikkert fleire skiturar på Haukelifjell, til langt ut i
august, denne sommaren. 25. august på ski frå Dyrskard
til Sandfloeggi er rekorden så langt.
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Fire jenter, fire hytter og
90 km på Hardangervidda

Teamrosa på tur, dette er ikke noe B-lag!
En regnfull onsdag kjørte vi til Kalhovd Turisthytte. Tur
skulle det bli uansett vær. Vel fremme ble vi innlosjert
i et koselig 4 persons rom og pakket ut mens vi ventet
på siste del av reisefølget kom med buss fra Oslo.
For å lade opp til turen de neste dagene spiste vi en god
3 retters middag og gikk så for å gjøre oss klare til morgendagens 3 mils etappe til Mogen Turisthytte. Torsdag
morgen klokken 8 ble det servert en god hjemmelaget
frokost, hvor vi også smurte med oss niste. Vi parkerte
bilen på Stegaros og vandret inn på Hardangervidda.
Turen startet med at Tuva mistet sin nistepakke på vei ut av
bilen, denne åpnet seg selvsagt og la seg med pålegget
ned i grusen på parkeringsplassen.
Med hver vår sekk på overkanten 10 kg, godt kledd i
ull og fjellsko, begynte vi å gå i flott terreng mot Mogen.
Terrenget mot Mogen er litt myrete, men flatt og ganske
enkelt. I løp av de første fire timene fikk vi oppleve ordentlig norsk sommer i fjellet, med alt fra nydelig sol til en stor
hagelbyge. Regntøyet ble flittig tatt på og av.
Halvveis i vår dags etappe ligger Stordalsbu som er en
ubetjent hytte, her traff vi en svært hyggelig dame som

hadde hyttetilsyn der. Lunsjen ble inntatt, Tuva uttalte
ordrett «det knaser bare litt godt i tenna» da vet du at du
er på tur. Hytten ligger fint til i et lite dalsøkk. Her kan man
overnatt å kjøpe seg mat i et velfylt matlager.
Stien mellom Stordalsbu og Mogen er varierende og
svært flott, etter 2,5 mil var vi glade for at vi skulle gå ned
til Mogen og ikke oppgjennom den flott bjørkeskogen. I
det jeg satt foten på første trappetrinn på vei inn på Mogen sa gpsen fra at vi hadde gått 3 mil og gleden var stor
over å bli møtt av en smilende Marthe som ønsket oss
hjertelig velkommen til Mogen Turisthytte og en fantastisk
treretters middag.
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Etter en lang dags etappe første dagen tok vi en rolig
morgen på Mogen dagen etterpå, koset oss med frokosten og ventet på noen fantastiske kanelboller som ble
med oppover mot Lågaros. Med strålende vær og en
etappe på bare 1,5 mil, ble dette den roligste dagen med
flere lengre pauser i lyngen. Dette var også etappen hvor
vi møtte mest mennesker, turens hyggeligste kommentar
ble «dette er ikke noe B-lag» som kom fra far og sønn i
det de passerte oss i lyngen. Utrolig moro å snakke med
folk og se hvor forskjellige planer alle har som vandrer
innover på den flotte vidda.
På Lågaros ble vi tatt godt imot av en hyggelig jente som
var hyttevakt på denne selvbetjente hytta. Her ble vi innlosjert i et koselig rom i annen etasje og gjorde oss klare til
å stå for kveldens matlaging på egenhånd, etter å ha blitt
skjemt bort på Kalhovd og Mogen. Her var det også et
bra matlager og med lapskaus, joikakaker og fruktcocktail
som valg alternativer ble også denne middagen vellykket
med mange andre turentusiaster rundt oss.

Med en fantastisk solnedgang på den ene siden av Lågaros og månen som kom opp på den andre siden kunne vi
slitne men fornøyde legge oss til å sove på denne perlen
av en hytte inne på Hardangervidda.
Lørdag sto vi opp til kaldt, men flott vær på Lågaros. Vi
laget oss frokost, vasket rommene, fylte ut giroen for oppholdet og maten vi hadde spist og var klare for turen mot
Mårbu Turisthytte, 2,5 mil.

Flott etappe med noe myrete områder i flatt og fint terreng. Man skjønner fort at det er store områder på Hardangervidda, for tross ganske fulle hytter så får man ofte
følelsen av å være alene på fjellet når man vandrer rundt.
Det ble nok en etappe med masse flott natur, godt humør
og matlaging på Jetboil. Vel fremme på Mårbu ble vi også
her tatt imot av veldig hyggelig personell. Her fikk vi et fint
4 persons rom og en god dusj etter to dager på vandring i fjellet. Vi ble servert middag, som ble spist mens vi
hadde mange gode samtaler med andre hyggelige folk
som hadde flott turopplevelser å dele.
Søndag valgte vi å gå tilbake til parkeringen på Stegaros,
men man kunne også tatt båten som går til parkeringen
like ved, Synken. Etappen på underkant av to mil langs
vannet er flott med noe stigning til tider. Siste måltidet
med Real Turmat på noen uker ble spist i flott natur og
turen tilbake til bilen var som en liten vuptidu.
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Dugnad på
Gaustahytta 7.–9. juli
Fire sterke seniorer fra Skien Turlag reiste opp til Gaustahytta for å lage trapp opp til sørsiden av hytta, og dessuten forbedre uteområdet langs hytteveggen. Sherpaene
hadde vært der året før, så vi kunne studere kunsten å
legge steinheller.
Den første dagen var det sol og fin utsikt. Vi leita fram de
beste hellene til trappetrinn, fikk lirka de på plass og kila
inn steiner så ingen ting rugga. Neste dag var det tåke og
småregn, så da ble vi ikke distrahert av utsikten. Trappa
ble ferdig, og vi laga en overdekning for vannledning og
strømkabel langs hytteveggen. Dessuten ble snublesteinene på veien til do fjerna. Det kan jo være greit for de
som har det travelt.
Utpå dagen kom Jon Ingebretsen, kongen av Gaustatoppen, og han kunne foreta den høytidelige snorklippingen
for den nye trappa.
Vi takker for oss, og en spesiell takk til Vilde som sørget
for at vi fikk god bevertning og et hyggelig opphold. Hilsen Alf Krossli, Helge Lohne, Gunne Ryntveit og Torkjell
Berge.

Dugnad på Gaustatoppen 9.–10. juli
Torsdag kveld samlet 12 ivrige dugnadssjeler seg for å
hjelpe til med varelevering på Gaustatoppen. De fikk
servert god mat når de ankom hytta, overnattet i myke
senger og våknet opp til deilig frokost tidlig fredag morgen, klare for dugnadsjobb.
Varene som skulle opp til toppen ble pakket og fraktet
opp med helikopter fra parkeringen. Til sammen ble det
8 helikopterløft – med brus, syltetøy, sjokolade og andre
kafévarer.
Dugnadsgjengen tok imot varene på toppen og fikk fraktet og stablet dem inn på lager. Det hele gikk som en lek,
takket være en blid og arbeidslysten dugnadsgjeng.

Kammerherrens utsikt
Onsdag 23. september arrangerer DNT fjellsport
Telemark kveldstur til Kammerherrensutsikt (430 moh).
Gratid for medlemmer og krever ingen påmelding.
Oppmøte kl 17.00 ved TTF eller direkte oppmøte på
parkeringen til Ulvskollen på Valebøvegen kl 17.15
Aktivitetshelg på Kalhovd
25-27. september skal Klart det går ha aktiviteter på
Kalhovd Turisthytte. Da blir det mulighet for de med fysiske funksjonsnedsettelser å komme opp på fjellet, være i
aktivitet, oppleve høstfarger og høstluft i flotte omgivelser.

langs skogsbilvei. Ta med sykkelen og bli med. Oppmøtested er på Skagerak Arena kl 09.00 for
felleskjøring til Godal.
Kaffe og kaker på Blåfjell
Torsdag 1. oktober har seniorene den tradisjonelle høstturen til Blåfjell. Det blir avreise med privatbiler fra Gamle
Urædd i Porsgrunn og Skagerak Arena kl 09.30. Det er
bare å møte opp, så blir transporten organisert. Vi samles
ved parkeringsplassen på Solvika ved Heivannet, og går
i samla flokk opp til Blåfjell. Vi ser fram til en hyggelig dag
på Blåfjell.
Ut på tur med TTF

Sykkel/fottur til Skrim
Skien Turlag arrangerer sykkel og fottur til Skrim
søndag 27. september. Turen er ca 20 km og foregår

Onsdag 14. oktober arrangerer turgruppa lavterskeltur
til Skotfoss, her får du mulighet til å få en dose frisk luft,
mosjon og gode samtaler. Oppmøte på Skagerak Arena
kl. 10.40.
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