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HØYDEPUNKTER DNT Drammen og Omegn

Løypekultur

Jeg håper at det er stabil vinter og skiføre når dette 
leses en gang i februar.  Jeg håper januar, februar og 
mars byr på mange fine dager med sol, snø og masse 
folk på ski!

Dessverre ser det ut til at stadig flere glemmer at det 
finnes noe som heter løypekultur. God løypekultur 
er f.eks å holde til høyre. Venstre halvdel av traseen 
er for dem som kommer deg i møte og for dem som 
går fortere enn deg. (Samme uskrevne regel gjelder 
forresten på sykkelveier og i rulletrapper.) Gå helt ut 
av skiløypa på høyre side hvis du stopper. God løype-
kultur er også gi plass til dem som kjører nedover.

Skispor skal ikke ødelegges! Hvis du i en bakke må 
gå fiskebein oppover eller ploge nedover, så gjør 
dette ved siden av skisporene.  Klassisk skigåing er 
på retur, men skal du skøyte, må du ta hensyn til at 
skisporene ikke skal ødelegges. Går du med hund, 
så hold hunden utenfor skisporet. Og ikke minst, 
ikke gå på beina i skisporene! Marianne Reusch, 
med doktorgrad på friluftsloven, har en meget 
interessant hjemmeside: allemansretten.no. Ut fra 

Friluftsloven fastslår hun det opplagte: skiløyper er 
for skiløpere.

For å unngå konflikter mellom ulike brukergrup-
per, bør man være bevisst hvor man ferdes. Det er 
f.eks ikke lurt å bruke fatbiken i skiløypa mellom 
Landfalltjern og Tverken på søndager, hverken om 
sommeren eller vinteren. Også hunde-eiere bør 
velge løyper med lite trafikk.  Og det gjør vel kanskje 
naturopplevelsen finere?

De aller fleste av reglene for god løypekultur gjelder 
også på stiene i barmarktiden. For eksempel er det 
en selvfølge at man tar med all søppel hjem hele 
året. Sjokoladepapir og appelsinskall hører ikke 
hjemme i naturen! Har du hatt appelsinen med deg 
hjemmefra, klarer du å bære skallet hjem igjen! 
Tomme geltuber skal også være med hjem!

Hvis du i tillegg til å vise god løypekultur, smiler 
og hilser på dem du møter, vil du og de andre få en 
finere og hyggeligere tur! 
God skitur!

Jens Vig, styreleder

Dette skrives 10. desember. Det er seks varmegrader ute.  
All statistikk viser at klimaet forandrer seg. Hva som kommer 
ut av det pågående klimatoppmøtet i Paris er uklart, men at 
det haster med tiltak, er det ingen tvil om.
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Breililøypene 

Bestyrerskifte
på Mårbu

Ny hytte i 
Hamborgstrøm-
skogen
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Årsmøte i DNT Drammen og Omegn 
(DNTD) med Bjørn Tordsson

Etter selve årsmøtet får vi besøk av Bjørn Tordsson. Tordsson er forsker på  
friluftsliv, og er tidligere ansatt ved Institutt for Idretts- og friluftsfag ved  
Høgskolen i Telemark. Han er opptatt av hva friluftsliv gjør med oss.  
Hvilke verdier kan friluftslivet realisere, og hvilken betydning har det med 
hensyn til menneskelig utvikling, modning, kunnskap og innsikt? 
Velkommen til et inspirerende foredrag!

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET I DNTD ONSDAG 13. APRIL 2016  
KL. 18.30 I AUDITORIET A2503 PÅ PAPIRBREDDEN, 
GRØNLAND 58 I DRAMMEN.
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Nordøst for Glitre, i hjertet av Finnemarka, lig-
ger skogsvannet Vesle Nykjua. Dette fredelige 
stedet var et viktig utgangspunkt for trening av 
MILORG-jegere og mottak av slipp med utstyr 
fra Storbritannia i siste halvdel av 2. verdenskrig. 

Slipplasser hadde vært brukt lenger syd, blant annet 
ved Kampen nord for Vrangla, men etter en storaksjon 
mot området rundt Eiksetra ble det bestemt at man 
skulle komme seg lenger innover i marka.

Slippene besto av våpen, ammunisjon, sprengstoff, 
håndgranater osv. Kort sagt det MILORG ville trenge 
hvis det skulle bli nødvendig å støtte en alliert invas-
jon i Norge. Slipplasser i nærheten av Lille Nykjua 
var Slåttemyrene (mellom Lille Nykjua og Tverråsen), 
Sneisa/”Sneisetorget” (øst for Sørsneisa) og Sneise-
holane (mellom Svartvannet og Kluftetangane). 
Området ble også brukt til skytetrening, og man bygget 
snøhytter for å dempe skuddsmellene. Lyden bar likevel 

godt, og det skulle vise seg at aktiviteten ble lagt merke 
til av folk som man ikke ønsket skulle vite.
Klokken 04.30 10. mars 1945 la 28 norske SS-skijegere 
og 12 tyskere fordelt på 4 lag bestående av 7 nordmenn 
og 3 tyskere på hvert innover i marka fra Natveit (NS-
lag 3), Austad (NS-lag1), Hovland (NS-lag 2) og Disen 
(NS-lag 4) i områdene ved Vikersund og Geithus. 

I hytta ved Lille Nykjua overnattet 10 mann, 6 av dem 
forlot hytta i morgentimene på forskjellige oppdrag, og 
det var 4 mann igjen: Bjarne Wilhelm Nilsen, Gunnar 
Mølsted, Rudi Christensen og Kjell Pedersen. Rundt 
09.30 ble hunden de hadde med seg (Newfoundlen-
deren ”Bjønn”) vár mennesker. Det viste seg å være NS 
lag nr.1 som raskt åpnet ild mot de som befant seg i og 
ved hytta. MILORG- karene returnerte ilden. Skud-
dvekslingen tiltrakk seg også NS-lag 2 som befant seg 
nær Hvalsputten sør for Vesle Nykjua. Angrepet endte 
med at 2 MILORG -karer ble skutt og drept: Bjarne 
Wilhelm Nilsen (født 1912) og Kjell Pedersen (født 

TREFNINGEN VED VESLE NYKJUA

Bilde av bautaen på Nykjua. Foto Bjørn Codling

Nykjuadagen. 
Foto: Bjørn Codling 6. mars 2016 markeres for 70. gang Nykjuatragedien som skjedde for 71 år siden. 

Som det har vært vanlig en rekke år nå, er arrangementet et samarbeid mellom DNT- 
Drammen og Omegn og Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) – avd. Drammen. 

Kilder:   

Audun Knappen Motstandskamp og krigsseilas, Brakar Forlag. Nedtegnelser fra Rolf Langum/Forsvarsmuseet sammenfattet av Bjørn Ivar Codling.

DNT akTiv er for dem som ønsker å gå turer i god 
gangfart i nærmiljøet, men som ikke ønsker de mest 
ekstreme utfordringene. 

Turene er for aktive mennesker i aldersgruppen 30 til 50+ , 
og er lagt til ettermiddager på hverdager og dagtid i helger. 
I første omgang er det turer annenhver uke enten tirsdag 
eller torsdag alt etter hvem som er turleder. Det blir også ar-
rangert tur en gang i måneden på dagtid helg. På dagsturer 
lagt til helg kan det noen ganger være lagt inn ulike temaer. 
På enkelte av turene er det mulig å ha med hund. Dette vil det 
i så tilfelle informeres om i turbeskrivelsen.

Hensikten med tilbudet er:
- Turer i rask gange som gir god trening
- Nærmiljøturer som krever lite tid og planlegging.
- Gode friluftsopplevelser
- Sosialt, blir kjent med andre med samme interesser

Håper vi blir en stor gjeng med felles interesse for å bruke 
det fine nærmiljøet for hyggelige utfarter! Her er det mange 
muligheter! 

Kle deg etter været og bli med DNT akTiv! 

DNT akTiv – nytt tilbud i DNT Drammen og Omegn!

1922). Rudi Christensen ble tatt til fange, og Gunnar 
Mølsted unnslapp etter å ha holdt seg skjult i en sprekk 
i isen og ha rømt i sokkelesten til Kanada i Lier. Det var 
også 2 tyskere som falt i trefningen.

Senere på dagen 10. mars kom 4 andre MILORG -karer 
uforvarende på SS folkene ved Lille Nykjua. Disse ble 
tatt til fange, og sammen med Rudi Christensen brutalt 
behandlet, bundet til trær natten mellom 10. og 11. 
mars og tvunget til å trekke, til fots, de falne tyskerne 
på skikjelker som forsterkninger hadde brakt med seg. 
Koia ble satt i brann med Nilsen og Pedersen inni. 
Andre MILORG-karer som hadde sett det som hendte 
sprengte et våpenlager i området. Disse ble ikke op-
pdaget av SS folkene, da MILORG-karene hadde brukt 
8 timers “tidsblyanter”/forsinkersatser for å sette av 
ladningene, og var langt unna da det smalt.

En minnebauta ble satt opp ved Lille Nykjua i 1946 i 
forbindelse med den første minnemarkeringen. TEKST / Harald Bjerke
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Hvis du bor i området ved Røine eller Øversko-
gen i Lier, har du kanskje undret deg over lysene 
du har skimtet i skogen en sen vinterkveld eller 
midt på natten. Det du sikkert har sett, er løype-
maskinen til Breililøypas venner som er ute og 
kjører løypene klare for skifolket.

Den kjører nemlig jevnt og trutt hele vinteren, når det 
er snø. Og alt dette gjøres av frivillige blant lokalbefolk-
ningen. I fjor bestod løypegjengen av tre stykker. I år 
har de fått med én til på laget, så nå er de fire som deler 
på jobben. 
Det er en jobb som tar mange timer. De deler opp hel-
gene og kveldene ellers i uken i en turnus. Dette er en 
jobb de synes er moro og givende.

Én av de disse ildsjelene er Arve Markussen. Han 
har holdt på med løypekjøring i cirka sju år og kjen-

ner skogen i denne delen av Finnemarka svært godt. 
Han forteller at det ikke er problemer med å få folk 
til å stille opp som verken løypekjørere eller til andre 
dugnader. Men de kan ikke være for mange som deler 
på løypekjøringen. 
- Det er viktig å få kjørt så ofte som mulig for å holde 
kompetansen og treningen ved like. Og blir vi for 
mange, kan det lett bli litt uoversiktlig, sier han. 
Selv foretrekker han å kjøre løypene på kveldstid for 
da får det fryst på og blir harde og fine til neste dag. 
Men det hender også at det skjer på nattestid eller en 
grytidlig morgen. 

LANGE DUGNADSTRADISJONER
Det har vært kjørt opp med løypemaskin i denne delen 
av Finnemarka i cirka 20 år. Før det ble løypene prepar-
ert med snøscooter. Og før det igjen, tråkket skiløpere 
opp løypene.

I dag har de en stor og flott garasje der løypemaskinen 
står parkert. Også den er et resultat av dugnadsinnsat-
sen til bygdefolket. De var cirka 30 stykker som holdt 
på hver helg fra midten av august 2013 frem til den stod 
ferdig i februar 2014. 
- Det ble noen hundre dugnadstimer, ja, forteller 
Markussen.  

I november i fjor jobbet frivillige en helg med å gjøre 
løypene klare for vinteren. Alle ble bedt om å ta med 
sag, øks, kniv og greinsaks. Og folk stilte ikke bare med 
verktøy, men også med bakervarer og kaffe. 
- Det er en lang tradisjon med å preparere løyper fra 
Øverskogen til Breili. Dugnadsånden har alltid vært 
sterk her og er det fortsatt, sier han.

STOPPET OPP MIDT INNE I SKOGEN
Da Arve Markussen startet å kjøre løyper, eide Breil-
iløypas venner en maskin fra 1979. Markussen husker 
godt at det kunne bli mer skruing og mekking enn 
løypepreparering. 
- Det hendte rett som det var at maskinen bare stop-
pet. Det kunne være langt inne i skogen. Da var det 
bare å spenne på seg skiene og komme seg hjemover og 
ta med verkstøyskasse tilbake neste dag for å reparere.
I 2010 klarte de å skrape sammen nok penger til å 

kjøpe en 1994-modell som var blitt brukt i Sauda. Så i 
fjor oppgraderte de maskinen nok en gang. Da fikk de 
kjøpe en brukt løypemaskin fra Lier kommune. Den er 
de ute med og preparerer den 2,3 kilometer lange lys-
løypa på Øverskogen tre kvelder i uken. I tillegg kjøres 
Breilirunden og løypa til Breiliflaket opp i helgene; en 
tur som tar cirka fem timer å preparere.  

GAVER FRA NÆRINGSLIV OG SPONSORER
Det koster å ha en løypemaskin. Ikke bare skal den 
kjøpes inn, den skal også vedlikeholdes. Penger til dette 
samler de inn ved å søke om stipend, de får støtte og 
gaver fra sponsorer og fra næringslivet i Sylling.
- Vi har et veldig godt samarbeid med Lier kommune 
og får hvert år et driftstilskudd, forteller Markussen. 

Man kan lure på hvorfor de gjør dette; binder opp fri-
helgene sine og kvelder i uken for å kjøre løyper - uten 
å få et eneste øre betalt.
- Det er selvsagt gleden ved å gå på ski som er 
drivkraften. Og så ønsker vi at folk skal komme seg ut 
på ski og oppleve den samme gleden som oss, forklarer 
Markussen. 
Når Lier har en slik dugnadsgjeng med på laget, er det 
kanskje ikke å undres over at kommunen ble kåret til 
Årets friluftslivskommune i 2015.

BREILILØYPENE 
– tradisjonsrike løyper nord i Finnemarka TEKST / Maria Kommandantvold

Løypemaskinen ute på jobb i marka på kveldstid. 
Foto: Arve Markussen

Arve Markussen foran stoltheten til Breililøypas venner. 
Foto: Maria Kommandantvold

Slik ser det ut når løypemaskinen har kjørt opp løyper - 
som her på Breiliflaket. Foto: Maria Kommandantvold

Her parkeres løypemaskinen i den flotte garasjen på 
Øverskogen. Den er kommet til takket være flere hundre 

timers dugnadsjobbing. Foto: Maria Kommandantvold
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SOVEPOSE OG LIGGEUNDERLAG
Soveposen og liggeunderlaget skal holde deg 
varm gjennom natten og er derfor det viktigste 
utstyret du har med deg på en slik tur. Å få tak i en 
skikkelig varm vintersovepose er ikke billig, men 
her kan du bruke stikkordet lag på lag. Har du 
to sommersoveposer, går det fint å bruke disse i 
stede for å kjøpe en tykk vinter-sovepose. 

Det er lurt å plukke ut noen av de lagene du 
trenger, ettersom hva du har av utstyr. Her er en 
liste: 
Lag 1: Lakenpose
Lag 2: Tynn sovepose
Lag 3: Tykkere sovepose
Lag 4: Utenpåtrekk til sovepose. Evt. vindsekk

Liggeunderlag: 2 vanlige liggeunderlag, evt et 
celleplastunderlag i tillegg til et liggeunderlag. 
Granbarkvister kan også være fint å bruke under 
liggeunderlagene.

VALG AV STED
Valg av sted er viktig når man skal sove under 
åpen himmel. Unngå å bli utsatt for vind.Finn et 
sted i ly inni skogen hvor det er tilstrekkelig med 
ved i nærheten. Og det er lurt å finne ut hvilke vei 

det blåser før du starter å opparbeide leirplas-
sen.Unngå å få røyk mot deg om du lager bål. I 
tillegg er det alltid bonus om du finner en plass i 
nærheten av en åpen bekk osv. 

PÅKLEDNING: 
her er det igjen lag på lag som gjelder
• Ullunderbukse

• Lang ullundertrøye 

• Lang ullongs

• Innersokker ull

• Tykke ullsokker

• Ullkjerf/ullhals

• Ullue

ANNET:
• Vær passe mett.

• Gå på do før du legger deg. 

•  Gå en tur før du legger deg.  
Skift til tørt tøy før du kryper i posen.

•  Legg de ekstra klærne (tørre) oppå  
underlaget under soveposen. 

• Ikke tørk støvler eller våte klær i soveposen

Hvordan holde seg varm under åpen himmel på vinteren?
Stikkordet er lag-på-lag

TIPSET!

INTROKURS KAJAKKPADLING:
Avholdes ved Gyldenløve Kajakklubb, på Strømsø i Drammen. 
Kursstart kl 18.00  
Kursene varer i ca. 3 timer. 
Pris introduksjonskurs: Kr. 1000,-.
April: 23.04.16 
Mai: 09.05.16 – 12.05.16 – 19.05.16 – 24.05.16 – 31.05.16
Juni: 02.06.16 – 07.06.16 – 14.06.16 – 21.06.16 – 23.06.16  
– 28.06.16
Juli: 13.07.16 – 16.07.16 – 23.07.16 – 31.07.16  
avholdes i Sigdal
August: 09.08.16 – 23.09.16 – 18.09.16

GRUNNKURS KAJAKKPADLING:
Mai: 07-08.05.16 – 21-22.05.16
Juni: 04-05.06.16 – 25-26.06.16
Juli: 23-24.07.16 avholdes i Sigdal
August: 13-14.08.16 – 27-28.08.16
September:  10-11.09.16

KOMMENDE KURS
Foto: Ken Erik Larsen

Gyldenløve Kajakk Klubb

TEKST / Anja Lena Jordahl
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En gang var det ei lita jente som var med sin far på 
søndagsturer. Faren var hobbygeolog og hadde med 
seg hammer og meisel. Jenta ville ikke være dårligere, 
og hadde meg seg en liten hammer som fikk navnet 
Lillehammer. De studerte steiner, blomster, fugler og 
sopp.  Slik startet Pernilles nærkontakt med naturen. 

Da Pernille var 12 år, gikk hennes far bort og hennes 
mor ble alvorlig, kronisk syk. En krevende situasjon 
for ei ung jente. De bodde like ved marka, og hit søkte 
Pernille stadig oftere. - Naturen tok alltid i mot meg, 
forteller Pernille, den ga meg trygghet og hadde alltid 
noe fint å vise meg. Den ble min egen trygge sone når 
det var litt for mye krevende i livet ellers. Og har vært 
det siden.

I dag er Pernille turleder i Fjellsportgruppa, og viser 
selv frem naturen til andre. - Å gi dette videre er en 
trivelig sak, sier hun. - Jeg har selv lært så utrolig mye 
gjennom denne gruppen. Vi utveksler erfaringer og 
lærer av hverandre hele tiden. Både den vanlige turgåer 
og den som søker mer krevende utfordringer finner 
passende turer i Fjellsportgruppa. 

Pernille har både klatre- og brekurs, men trives best til 
fots, på ski eller med sykkel. - Jeg liker å ha driv, sier 
hun. - Gå videre. For mye tau og utstyr tar tid og blir for 
stillestående. 

Men det betyr ikke at hun har det travelt. Turgleden 

er stor både som opplevelse, energiprodusent og som 
sosial arena. - Gå og prate og bli kjent på tur er koselig, 
sier hun videre.

Nysgjerrigheten på naturen har ført til en noe spesiell 
samlemani. I dag samler Pernille på Norge, spesielt 
fjellområdene Det handler om å se mest mulig av det 
norsk natur og fjellverdenen har å vise frem. Samlingen 
vokser stadig; i 2014 gikk hun Sulitjelmafjellene inn i 
samlingen, i år håper hun å få inn deler av Troms med 
Senja og Lyngsalpene. I fjor tok hun initiativet til Fjell-
sporttur til Helgelands topper etter tidligere å ha erfart 
at det er Norges flotteste område.

Pernille har mange flotte turer å fortelle om, jeg 
skjønner at jeg må begrense meg og ber om turtips i 
nærområdet. Jeg får begeistret svar: - Gå Eggekollen, 
videre over Storkollen og rundt Garsjø. Fra Eggekollen 
får man utsikt over Lierdalen og mye av sørøst Norge. 
Fra Storkollen ser man Blefjell og Gaustadtoppen. Det 
er flere steder å raste underveis; Solvang, Eiksetra tu-
risthytte og Garsjøkoia turisthytte. En morsom tur som 
går både opp og ned! 
Nettopp denne turen blir å finne som onsdagskveldstur 
med Fjellsportgruppa til sommeren. Turleder: Pernille 
Rød Larsen. Undertegnede er ikke i tvil om at denne 
energibunten vil jeg være med på tur, så jeg melder 
meg på!

Fjellsportgruppas turprogram finner du lenger ut i bladet.

TURLEDER´N

TEKST / Anita Sørensen

HILS PÅ PERNILLE RØD LARSEN
Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til skitur 
fra Haglebu til Dalabu turisthytte. Her blir det 
hyttekos, flott fjellterreng og fine skiturer, bl.a. til 
Hallingnatten på over 1300 m.o.h.! 

Turen starter på Flatvollen ved Haglebu. Herfra 
går turen inn til Dalabu via sørenden av Reinsjøen. 
Terrenget er lettgått, og ingen vanskelige oppover- 
eller nedoverbakker. Turen er cirka 15 km. Dalabu 
er en hyggelig ubetjent DNT-hytte som ligger fint til 
1000 m.o.h., i tregrensen.
Hvis været tillater det, går vi via Hallingnatten 

(1314 m.o.h.) tilbake til bilene på søndag. Det er 
ca. 2 mil uten store høydeforskjeller. Mesteparten 
av turen går utenfor oppkjørte løyper, så du må ha 
fjellski.
Maks antall deltakere er 10 personer. Påmelding 
på www.dntdrammen.no
Prisen er kr. 500,- for DNT-medlemmer og kr. 
620,- for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer 
overnatting på Dalabu, fellesmiddag lørdag og 
turledelse.
Turlederne Christine Hægstad og Kjersti Stenseth 
ønsker deg velkommen på tur!

BLI MED PÅ FLERDAGSTURER PÅ SKI I VINTER!

Pernille over tåka på Dønnamannen i Helgeland.  
Foto: Harald Bjarås

Drømmer du om å oppleve en skitur i vinterfjellet 
med trivelig turfølge og overnattinger på turisthyt-
ter, er dette turen for deg!

Om du ønsker, kan du få gode tips om veivalg med 
kart og kompass i vinterfjellet underveis – spen-
nende, nyttig og lærerikt for senere fjellturer. Hver 
kveld etter middag evaluerer vi dagens tur og 
planlegger neste dags tur.
Turen går fra Finse til Geiterygghytta, videre til 
den selvbetjente hytta Hallingskeid og retur til 
Finse. Hvis været tillater det, blir det mulig å ta en 
tur på Hardangerjøkulen.
Vanskelighetsgrad: Du må ha godt fjellutstyr og ha 

erfaring fra å gå på ski med ryggsekk i høyfjellet. 
Vanskelighetsgraden avhenger av værforholdene, 
og du bør kunne gå i 8 -10 timer (hvis nødvendig).
Turledere: Eivind Kjølsrød og Christine Hægstad.
Pris: 4 200,- / 4 900,- (DNT-medlem / 
ikke-medlem). Prisen inkluderer togreisen t/r 
Drammen-Finse, kost og losji på turisthyttene fra 
middag onsdag til lunsj søndag. Matpakke til lunsj 
på onsdag og mat/middag på toget hjem kommer 
i tillegg.
Bindende påmelding på www.dntdrammen.no  
innen 28. mars. Minst 8 og maks 14 deltakere.

Her er en liten forsmak på hvilke fellesturer vi skal ha på fjellet 
til sommeren. De blir presentert i neste medlemsblad:

11.-12. JUNI Til Helberghytta på Hardangervidda, i det 
lettgåtte terrenget nord for Rjukan. 
17.-21. AUGUST  Aurlandsdalen fra Geitrygghytta til Flåm.

SKITUR TIL DALABU 12.-13. MARS

SKITUR PÅ HARDANGERVIDDA 6. – 10. APRIL

SOMMERENS FJELLTURER
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Gikk du glipp av Topp7Turen i fjor? Da kan du få en 
ny sjanse til å delta søndag 29. mai!

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og håper det blir fullbooket i år, også!
Løypen på ca. 26 km er nå permanent skiltet og merket fra Bjørkedokk i 
Krokstadelva gjennom Finnemarka til Spiralen og videre ned til Bragernes 
torg. Start og mål er som alltid på Bragernes Torg, og vi gleder oss til å ta 
imot alle slitne, men glade deltakere!

Synes du 26 km er vel langt, blir det også i år bli mulighet for å gå Topp-
3Turen med start på Eiksetra turisthytte i Lier. Turen er på omtrent 15 km, 
og går innom de tre siste toppene på Topp7-ruta. 
Og for alle dere som skal heie kjente og kjære over mål, blir det mulighet 
for morsomme aktiviteter , opplevelser og gode tilbud på Topptur på Tor-
get! 
Påmeldingen åpner i begynnelsen av mars.  
Følg med på www.topp7turen.no
Vi vil også i år tilby treningsturer i forkant av turen. De vil starte opp i løpet 
av april.
Følg med på nettsiden vår og Facebook.

VÅRENS STORE TURDAG 
– TOPP 7 TUREN 29. MAI!

VINNERE AV INSTAGRAM-KONKURRANSEN 2015!

Anettesun Anne Britt Kjønsberg Helle Berntsen-Lillejord Helle Berntsen-Lillejord

Helle Berntsen-Lillejord

Helle Berntsen-Lillejord

Lajla BækøTorill Mykstu

Louise G Sletta Madeleine Jarnang Peter Sverdrup

Helle Berntsen-Lillejord

Helle Berntsen-Lillejord

Helle Berntsen-Lillejord

Helle Berntsen-Lillejord

Helle Berntsen-Lillejord

Helle Berntsen-Lillejord

#
topp7turen
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At det skjer mye i DNT Drammen er vel ingen nyhet, 
og 2016 er intet unntak. På hyttesiden er begivenhe-
tene både mange og store i år. Av de aller største sakene 
for historiebøkene, er nok at vi endelig skal sette 
spaden i jorda på Høgevarde.  29. mars er det planlagt 
byggestart på Høgevarde. De fleste detaljene begynner å 
falle på plass, og vi ser frem til å endelig komme i gang 
med den nye selvbetjente hytta. Denne prosessen vil bli 
dokumentert nøye på våre nettsider. 

Et bestyrerskifte er en viktig begivenhet for foreningen. 
Vi er veldig fornøyde med å kunne presentere Svein 
Arne Tyssebotn fra Eidfjord og Oda Mykkeltvedt fra 
Voss velkomne som nytt bestyrerpar på Mårbu. Vi ser 
frem til deres sesong start 26. februar. 

TILSYN
Det er veldig hyggelig å erfare økt interesse for vårt 
hyttetilbud. Stadig flere besøker og overnatter på våre 
hytter. Dette er svært gledelig, og nettopp det vi jobber 
for - å få flere ut på tur. Flere gjester betyr også økt 
forbruk av ved, stearinlys, toalettpapir mm, som øker 
behovet for jevnligere tilsyn med påfyll av forsyninger 
og noe renhold og vedlikehold. Behovet for større 
tilsynsgrupper rundt hver hytte er i ferd med å melde 
seg. Vi håper derfor at i løpet av 2016 får etablert større 
tilsynsgrupper på de mest populære hyttene.

I år kan vi glede oss over et nytt hyttetilbud, Garsjøkoia 
ved Garsjø i Lier, kort vei fra Eiksetra. En svært aktiv 
dugnadsgjeng har gjort en fantastisk jobb med denne 
lille og trivelige hytta. Garsjøkoia forventes åpnet i 
vinter.

Det jobbes med flere nye hytteprosjekter i foreningen. 
Dessverre er det ikke offisielt enda, men jeg håper jeg 
i løpet av året kan presentere konkrete planer for hyt-
teprosjekter i både Finnemarka og på Hardangervidda.
Vi kan takke Olav Thon-fondet for at vi kan sove enda 
bedre på våre hytter i 2016. Vi har fått penger til 75 nye 
madrasser. Disse erstatter de madrassene som er slitte. 
Det vil nå være nye madrasser i alle sengene på DNT 
Drammens hytter. Vi jobber også med å få på plass nytt 
DNT-sengetøy, dyner og puter samtidig. 

Veslekillingen har fått ny robåt. Til våren blir turen ut 
til Vesle Killingen lettere med splitter ny og flott robåt. 
Dette er en suveren og lettrodd båt vi håper du kommer 
til å like. 

Det er selvsagt mye mer som skjer i 2016, men her var 
noen store og små saker, i tilfelle du lurte!

Mange av byens innbyggere – og sikkert mange an-
dre, også – kjenner nok til den gamle staselige hytta 
som ligger flott til i det store nettet av spaserveier i 
Hamborgstrømskogen i Drammen.

I «gamle dager», fra nåværende hytte ble bygget i 1912 
og opp til 1950-tallet, var paviljongen et populært sted 
å besøke for forfriskninger og litt å bite i på fine som-
merdager. I skogen var det svalt i skyggen av de store 
trærne, og stedet ble raskt et yndet sted for spaserturer, 
leik, dans og moro. Gamle bilder og postkort viser el-
egante damer på spasertur med parasoll, og barn kledt i 
matrosdresser. 

Paviljongen eies i dag av Drammen kommune, men har 
ikke vært drevet som serveringssted på mange, mange 
år. Utearealet har imidlertid vært mye benyttet av 
skoleklasser og barnehager, og det er vårt håp og ønske 
at enda flere nå vil legge leik og moro til dette flotte 
stedet! Vi har, i samarbeid med Drammen kommune og 

Statskog, etablert spennende Tarzanløype, innholdsrik 
natursti, gapahuk, bålplass og utendørs sittegrupper. 
Innendørs finner man nytt kjøkken og spiserom/spises-
tue med peis og vedovn. Strøm er det også, og utendørs 
frostsikker vannpumpe. Og nytt toalettbygg. 

Hamborgstrømpaviljongen ble offisielt «gjenåpnet» 
10. desember 2015 av varaordfører Yousuf Gilani og to 
hundre barn fra nærliggende barnehager og barneskol-
er. Så endelig er den flotte og ærverdige gamle paviljon-
gen igjen blitt tilgjengelig for allmenheten! 

Turistforeningen drifter nå stedet, og ønsker små 
og store velkommen til spennende og utfordrende 
aktiviteter. Vi håper barnehager, skoler og alle andre vil 
benytte anlegget flittig! 
Det er også mulig å booke stedet til bursdagsfeiringer, 
møter mm, og vi ønsker alle velkommen til byens nye 
“gamle” perle i åsen!

NOEN AV PLANENE FOR 2016

HYTTENYTT HYTTENYTT

HAMBORGSTRØMPAVILJONGEN 
- med fokus på barna! TEKST / Anne Gallefos Wollertsen

TEKST / Drifts- og markedssjef Johan Fegri

Veslekillingen

Ny robåt til Veslekillingen

Ny hytte på Høgevarde

Foto: DNTD
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Vi har gleden av å presentere vårt nye bestyrerpar 
Svein Arne Tyssebotn (30) og Oda Mykkeltvedt (24).

Det er store forventninger til det unge paret som ser 
frem til å åpne hytta 26. februar. Svein Arne har nemlig 
fått turistvertlivet inn med morsmelken, og er født og 
oppvokst på Hardangervidda. I dag driver moren Finse-
hytta og faren driver Sandhaug turisthytte.

Svein Arne har vært på Sandhaug så lenge han kan 
huske. Der var bestemoren, bestefaren, moren og man-
nen hennes Edvar. Faren (Jan Tyssebotn) tok han stadig 
vekk med til Rauhelleren, der han ble godt kjent med 
Hans Olav, bestyreren. 

Svein Arne merket tidlig at dette var et liv han trivdes 
med. Han vet godt hva han går til når han begynner 

på Mårbu. Påsken 1999 drev faren Jan og kona Brita 
Tyssebotn Mårbu turisthytte sammen, og Svein Arne 
var med. I 2003 kom de tilbake til Mårbu, og drev hytta 
frem til 2008 da de tok over Sandhaug, som de fortsatt 
driver. Siden 2008 har drømmen om å komme tilbake 
til Mårbu og drive hytta selv, vært der. I høst dukket 
muligheten opp, da Jan Petter Røisgaard valgte å gi seg.  
Drømmen er nå i ferd med å realiseres.

Med seg til Mårbu har Svein Arne vært så heldig å få 
med seg sin samboer Oda. Oda er fra Voss, er utdan-
net travtrener og har de siste årene jobbet ved en stall 
i Vestfold. Oda har allerede rukket å bli godt kjent på 
Hardangervidda. Turene har blitt mange til Finse. Hun 
har også jobbet litt på Rauhelleren, og tatt noen ride-
turer innover fjellet.

Hester blir det også på Mårbu til sommeren. Dette er 
en interesse begge deler. Svein Arne har to hester, Oda 
har en, og de skal selvsagt bli med til Mårbu.

Planen til paret er å fortsette det gode arbeidet til 
tidligere bestyrere, servere tradisjonell sunn og god 
norsk mat, ha dyr på tunet og lage god stemning på 
hytta.

De gleder seg begge til masse besøk, og ønsker alle 
velkommen innom i 2016!

TEKST / Drifts- og markedssjef Johan Fegri

Jan Petter Røisgaard gir seg som 
bestyrer på Mårbu Turisthytte 
etter kun to år i tjenesten, men 
hytta har vært drevet av de fjell-
vante Uvdølingene i Røisgaard-
familien helt siden 2008.
Broren Tor Olav Røisgaard 
med familie tok over driften av 
Mårbu Turisthytte i 2008. Hytta 
ble raskt noe som hele familien 
engasjerte seg i, og da Tor Olav 
i 2013 fant ut at nok var nok, 
stod broren Jan Petter klar til å ta 
over. Han hadde tilbrakt mange 
ferier på Mårbu og hjulpet til 
med driften, så det ble en enkel 
avgjørelse å ta. Dermed snudde 
rollene seg ved at Jan Petter ble 
bestyrer, og Tor Olav hjalp til når 
han hadde mulighet.
Jan Petter har gjort en fantastisk 
jobb på Mårbu, og vil bli savnet 
som kollega av oss i administras-
jonen og av de mange gjester 
som besøkte hytta under hans 

drift. Gjestenes tilfredshet kan 
jeg bekrefte ved alle de hyggelige 
hilsninger og tilbakemeldingene 
vi får fra turfolk som har gjestet 
Mårbu. 

Jan Petter er en person som 
tar stor glede i jobben og har 
alltid gjesten i fokus med sitt 
ekte og personlige engasjement 
i gjestens opplevelse under 
deres opphold. Han har alltid et 
smil på lur, er svært opptatt av 
kvalitet i alle ledd, god service og 
lokale matopplevelser. Mye tid 
mellom sesongene ble brukt til 
forberedelser og tilberedning av 
mat som skulle presenteres på 
Mårbu. Å tilby et sunt, godt og 
næringsrikt kosthold med noe 
godt å drikke til var avgjørende 
for Jan Petter.
Vi ønsker Jan Petter alt godt 
videre med nye og spennende 
prosjekter.

RØISGAARD-FAMILIEN  
TAKKER FOR SEG PÅ MÅRBU

TEKST / Drifts- og markedssjef Johan Fegri

Vårt hytte- og aktivitetstilbud i DNT Drammen er 
stadig under utvikling, og vi opplever god vekst i 
besøkstallene på hyttene. 

Dette øker behovet for flere frivillige på våre hytter 
og anlegg. DNT Drammen ønsker å tenke nytt hva 
gjelder rekruttering av frivillige til foreningen, og har 
innledet et samarbeid med Karriere.no som er et nytt 
produkt fra Amedia for rekruttering og markedsføring 
av bedrifter.

Karriere.no viser frem bedrifter og jobbmuligheter i an-
nonser i lokalavisen og på sosiale medier.  Målet deres 
er å:
• Fremheve bedriftene og deres jobbmuligheter.
• Vis frem jobbmuligheter nå og for fremtiden

Vi er spente på om dette kan tilføre foreningen og vårt 
hyttetilbud enda flere folk som ønsker å bidra til å op-
prettholde det gode tilbudet vårt.

NY MÅTE Å REKRUTTERE  
FRIVILLIGE PÅ

TEKST / Drifts- og markedssjef Johan Fegri

HYTTENYTT

NYTT BESTYRERPAR PÅ 
MÅRBU TURISTHYTTE
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SØNDAG 24. JANUAR
MÅNELYS TRUGETUR (VOKSENTUR)
Liten kveldstur. Kjører sammen til egnet sted.  
Rangler i rolig tempo, tar en liten rast underveis.
Ta med: truger og staver (turlaget kan evt. hjelpe), 
varm drikke, “noko godt å biti ti i en rast” varme 
klær, hodelykt.
Pris: kr. 30,- for DNT-medlemmer,kr. 50,- for ikke-
medlemmer. 
Oppmøte: Kl. 19.00 på Geilojordet. 
Turledere: Maren Sofie Lundteigen, tlf. 90 62 15 
74 og Trond Fredrik Persen, tlf 97 12 53 47

7. FEBRUAR
KOM DEG UT-DAGEN
Leik og moro for små og store på Norhols-jordet i 
Holsbygda. Overraskelser! Åpent for alle, medlem-
mer og ikke- medlemmer.
Ta med: ski- og akeutstyr, klær etter vær, varm 
drikke, formiddagsmat som gjerne kan varmes på 
bål.
Oppmøte: 13.00 på Nerhoels-jordet.
Turledere: Styret i Hol Turlag v/Trond Persen, tlf 
971 25 347

7. FEBRUAR
ÅRSMØTE I HOL TURLAG
Kl. 19.30 på Bardøla Høyfjellshotell. Vanlige 
årsmøtesaker. Evt. saker meldes inn til styret innen 
24. januar. Enkel servering, underholdning. 
Styret i Hol Turlag v/ Trond Fredrik Persen,  
tlf 971 25 347

SØNDAG 14. FEBRUAR
AKEMORO PÅ 2 KM! (BARNAS TURLAG)
Aking på Gamlevegen fra Kvisla til Hagafoss! 
Starter i tunet til Hammersbøen og fører ca. 2 km 
gjennom mark og skog. På slutten venter koselig 
bål.
Ta med: bålmat, varm drikke, sitteunderlag, ved-
kubbe, varme klær/sko, ev. slalåmbriller og hjelm 
og noe å ake på.
Oppmøte: Kl. 12.30 foran Bygdehall på Hagafoss. 
Transport: shuttle-buss mellom Hagafoss og Kvisla.
Pris: 50 kr for DNT-medlemmer, 100 kr for  
ikke-medlemmer.
Turledere: Juliane (91 30 94 88) og Johanne.
PS! Foresatte har selv ansvar for barna i akebakken. 

4. – 6. MARS
VINTERTELTTUR 
Vinteren er også teltliv! Tur på Hardangervidda. 
Skitur med tung sekk, eller pulk. Følger DNTs 
kvistløyper. Dagsetapper opp mot 15 km.
Påmelding og spørsmål til: 
hol@turistforeiningen.no 
Påmeldingsfrist: 2.mars. 
Planleggingsmøte: torsdag 3.mars kl 18:00 på 
Geilo Skole. 
Pakkeliste og mer info på planleggingsmøtet.
Turledere: Vidar Bjørkedal, tlf. 41562555, og 
Kenneth Trasti-Smestad.

FEBRUAR/MARS (DATO KOMMER)
SKREDKURS (HOL TURLAG UNG OG  
VOKSEN)  
•  Skredkurs for «nybegynnere» som liker å  

bevege seg utfor turløypene.
•  Alder: Ung og voksen-gruppen, hvis noen barn 

vil være med, ta kontakt!
•  Tidsrom: februar-mars alt etter snøforholdene, 

følg med på facebooksidene til Hol Turlag.
• Kurset avholdes i området rundt Geilo.
• Utstyrsliste legges ut når lokasjon er bestemt.
•  Ansvarlige for arrangementet er Vidar Bjørke-

dal, tlf. 41562555 og Hans-Olav Gullstein,  
tlf. 90522309.

•  Samarbeid med Geilo Røde Kors og Hol og 
Hovet Røde Kors skredgruppe samt politiet. 

12.-13. MARS
TUR TIL DUSEHESTEN TURISTHYTTE  
(BARNAS TURLAG)
Den koselige ubetjente hytta i Smådøldalen ved 
Dagali er spesielt tilrettelagt for barnefamilier. 
Liten skitur for de som ønsker det på søndag i 
lettkupert terreng. Mye lek og moro og sosialt sam-
vær. Overnatting inne, i telt eller gapahuk. Ca 20 
minutter å gå fra bilene. Må pakke i sekk. Anbefalt 
alder fra 4 år.
Oppmøte: 12. mars kl.14.00 på p-plass på 
Smådølveien. Kjør riksvei 40 forbi Dagali, oppe på 
fjellet, ca 3,7 km etter Dagali, går veien inn til vens-
tre; Smådøldalen (NB! Bomvei). Du skal ca. 13 km 
innover. Parkering der den T-merkete ruta krysser 
bilveien. Derfra ca 20 minutter å gå. 
Ta med: mat, drikke, sitteunderlag, utsyr for skitur, 
ev. skift/varme, overnattingsutstyr.
Påmelding: til turleder Hans-Olav Gullstein, tlf. 
90522309, eller gullstein@gmail.com innen 11. 
mars. 
Vansklighetsgrad: lett/middels.

10. APRIL
VÅRSKITUR PÅ HOLSÅSEN FOR HELE 
FAMILIEN (BARNAS TURLAG)  
Går i rolig tempo en langrensssløyfe på ca. 4 km i 
lett terreng. Underveis lærerike aktiviteter. Stopper 
for matpause.

Ta med: Skiutstyr, skismøring, mat og varm/kald 
drikke, sitteunderlag, solkrem og solbriller. Evt. 
pulk.
Oppmøte: Kl. 12.00 på p-plassen på Holsåsen. 
Veibeskrivelse: Når du kommer fra Hagafoss og 
nærmer deg Hol, er det skiltet til Holsåsen inn til 
høyre. Ganske bratt vei opp, veibom med betaling 
med mobiltelefon. 
Turleder: Veronica, tlf. 479 30 853.  
veronica@jkservice24.no
Vanskelighetsgrad: Lett

TAPRIL (DATO KOMMER)
TOPPTUR
Ja, visst går det an å gå på topptur i Hol! Sted, dato 
og nærmere turbeskrivelse kommer senere. 
Terreng: Kupert
Vanskelighetsgrad: Noe krevende
Passer for: Fjellsportinteresserte
Turleder: Giljar Groven (tlf 93223846)

APRIL (DATO KOMMER)
SKITUR MED HODELYKT PÅ FLATÅSEN 
(UNG/VOKSEN)
- Ta med skia ut på tur
etter en liten middagslur
Det er mest flatt
og litt bratt
Kanskje du ikke har vært der før
Det er et sted det snør
Som det gjerne bør!

Møt opp på p-plassen ved Flatåsen kl 18.30. 
Rusler innover med hodelykt, kanskje oppover mot 
Oddnakk. Ingen krav om gode skiferdigheter.  
Ønskes skyss, ta kontakt med turlederne Vidar 
Bjørkedal (41562555) og Maren Sofie Lund-
teigen (90621574)
Veibeskrivelse til p-plass: ca 7 km i retning ÅL, ta av 
til Sandsvegen fra Rv 7, ta av til venstre inn  
Hingsavegen.

VELKOMMEN MED PÅ TUR!  
Her er turtilbudet vårt i vinter

Følg oss også på Facebook!
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Vi nordmenn er jo født med ski 
på bena, og da forventes det at vi 
mestrer disse plankene på en impo-
nerende måte. Skikurs er for barn 
og «folk som ikke er født med ski på 
beina», tenker kanskje du og flere 
med deg.

Jeg tok kontakt med Lage Sofien-
lund i Idrettsgleden. Idrettsgleden 
holder skikurs og lykken var stor da 

Lage kunne fortelle meg at jeg slett 
ikke er alene om å ønske jeg var 
flinkere på ski.
I vintersesongen 2014/2015 hadde 
nemlig Idrettsgleden ca 250-300 
personer på sine kurs.

Kursene fylles opp av barn, voksne 
og pensjonister, kvinner og menn. 
Noen har på ski for første gang, 
andre er erfarne, men ønsker en 

bedre teknikk. 

Lage forteller at på et skikurs får du 
først og fremst muligheten til å øke 
skigleden.  Dessuten vil du garan-
tert utvikle teknikken din. Du får 
hjelp til å gå mer energiøkonomisk 
slik at du bruker mindre krefter, og 
raskere hvis du ønsker det. Sær-
lig det første er et vanlig mål for 
mange.  «Jeg har lyst til å kjenne 

at jeg kan gå på ski uten å bli helt 
utslitt etter 200 meter», er et vanlig 
sitat vi hører. 
- En fellesnevner for alle som 
kommer til oss, er at de er nysgjer-
rige på hvordan de kan få finere 
skiopplevelser. De ønsker å gå på 
ski fordi de liker det. Noen har til 
og med gått mye på ski før de kom-
mer til oss. 
Det de alle erfarer er at et skikurs 
kan åpne nye dører i en bevegelses-
form de trodde de kunne det meste 
om, sier Lage. 

Et siste tips fra Lage: Hvis du er 
sjelden på ski, men har lyst på noen 
turer i løpet av vinteren, pleier jeg å 
si: -  Velg dager det er kuldegrader 
og oppholdsvær. Da er det lett å 
smøre ski. Gå i sportsbutikken å be 
om å få de vanligste festesmørin-
gene for kuldegrader og opphold-
svær. Be de vise deg hvordan du 
smører. Anbefaler alltid også alle å 
bli med på et skikurs. Det vil garan-
tert åpne dører og skape trygghet.

Enten du ønsker å bedre din 
teknikk, eller bare komme deg ut på 
noen søndagsturer, uten å bekymre 
deg for om du kommer til å ploge 
ned hele barnefamilier, kan kanskje 
et skikurs være noe for deg.

Idrettsgleden er bare en av mange 
aktører som holder kurs i regionen. 
Hvorfor ikke sjekke ut tilbudet i ditt 
nærområde? 

God skitur!

Er du lei av at sosiale medier flommer over av spektakulære toppturer du 
bare kan se langt etter? Folk som kaster seg utfor halsbrekkende fjellsider på 
randoneeski, mens du har mer enn nok med å stokke vanlige turski og komme 
deg ned en middels bratt bakke med ære og stolthet i behold?

IKKE FØDT MED SKI PÅ BEINA?

TEKST / Anita Sørensen

På skikurs
Lage Sofienlund i Idrettsgleden. 
Foto: Privat

På skikurs!
Foto: Lage Sofienlund,Idrettsgleden

Øvlse uten staver med lukkede øyne.
Foto: Lage Sofienlund,Idrettsgleden



TURBUTIKKEN
ALT DU TRENGER TIL VINTERENS SMÅ OG STORE TURER!

> DNT Drammen og Omegn
 Nedre Storgate 10, inngang Schwenckegata
 Tel.: 32 25 51 40
 Man-fre kl. 10-17, Tors 10-18, Lør 10-15
 www.dntdrammen.no

UTSALGSSTED

DNT DRAMMEN OG OMEGN hjelper deg ut av jungelen av lite funksjonelt utstyr, og har gjort valget betydelig enklere for deg. Vi 
knytter salg og råd om utstyr til formidling av turopplevelser. Tålmodig tester vi utstyr og kan med erfaring utvikle og forhandle produk-
ter som gir deg trygghet og komfort i fjellet. Ved å handle hos de mange medlemsforeninger rundt om i landet støtter du virksomheten 
direkte. Velkommen til en hyggelig utstyrsprat. Se www.dnt-turutstyr.no

KOM INNOM FOR EN HYGGELIG HANDEL OG TURPRAT!

DNT Drammen og Omegn

Bergans Gaiter Zipper  
cot/pol 

Gamasje i polyester og bomull
Snorstramming i topp.  
Feste med krok. 
Utskiftbar, justerbar strikk.

Medl: 510,- Veil: 600,-

Hestra Helags Sr.

Votten er en klassisk vott til tur-
bruk. Vegetabilgarvet geiteskinn 
som innervott og vokset bomull/
polyester på utsiden.

Medl: 591,- Veil: 695,-

Silva Kompass 

Et perfekt kompass for deg 
som aldri har brukt kompass 
før, eller som ønsker et en-
kelt kompass til tur og fritid.

Medl: 212,- Veil: 250,-

Eagle Products Vaffeljern i 
aluminium

Ta med i sekken på tur
Lag nydelige vafler
Brukes over flamme
Lett aluminium og hendig 
i bruk
Vekt: 597 g

Medl: 297,- Veil: 350,-

Devold Sweater highneck

Fritidsplagg for kaldt vær 
Tradisjonelle strikkeplagg 
100% ren, ny ull

Medl: 934,- Veil: 1099,-

Kart 

Den Nasjonale Turkartse-
rien omfatter ca 200 kart 
som til sammen
dekker de mest populære 
turområdene i Norge.

Medl: 169,- Veil:199,-

Norrøna Trollveggen dri3 
bukser

Dame og herre.
Værbeskyttende og vanntett 
bukse.
Laget i materialet dri™3 
for alle typer høyfjells- og 
klatreaktiviteter.
Bruksområder: Turgåing, 
Klatring, Skitopptur, 
Storfjellsklatring, Generelt 
friluftsbruk, Fjelltur, Brevand-
ring.

Medl: 2550,- Veil: 2999,-

Exped Downmat 9 LW 
liggeunderlag

Underlaget er gjennomtestet 
på en mengde ekspedisjoner.
Underlaget består av en  
kombinasjon av impregnert 
dun og luft kammer. 
Luften gjør at dunen holder 
sin spenst og isoleringsevne 
også når du ligger på  
underlaget.

Medl: 2295,- Veil: 2699,-

Icebreaker Siren tank

Siren Tank er en myk og ele-
gant topp med flatterende 
passform
Laget av ultralett merinoull, 
med en anelse elastan for å 
få den fine passformen

Medl: 424,- Veil: 499,-
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Rett før jul hadde vi gleden 
av å presentere våre nye 
nettsider. 

Våre nettsider fremstår i en helt 
ny drakt. Hvis du ikke allerede 
har sett det, kan du ta en titt på 
www.dntdrammen.no når du er 
ferdig med å lese gjennom dette 
bladet! 

Vi håper at vårt tilbud frem-
står enda lettere tilgjengelig 
med disse sidene, og at du blir 
inspirert til å dra ut på tur eller 
bli med på noen av våre mange 
arrangementer og aktiviteter i 
løpet av året.

SOSIALE MEDIER
Med nærmere 10 000 medlem-
mer er det viktig med gode verk-
tøy for å kunne kommunisere 

best mulig med deg som medlem, 
slik at du enklest mulig skal få tak 
i all nødvendig informasjon om 
vårt tilbud. For at du til enhver 
tid skal være oppdatert, kan du 
følge oss i disse mediene: 
•Nettsider 
•Nyhetsbrev
• Facebook  

www.facebook.com/dntdram-
men eller søk opp DNT Dram-
men på Facebook og lik oss der. 
Da vil du enkelt kunne holde 
deg oppdatert på vårt tilbud.

• Instagram 
#dntdrammen. Del dine turop-
plevelser med oss, og vær med 
å inspirere andre til fine turer 
med dine turbilder!

Vi oppfordrer deg til å bidra ved 
å dele dine turopplevelser i våre 
sosiale medier!

 
DNT DRAMMEN OG OMEGN PÅ NETT
TEKST / Johan Fegri

FRA 2016 ER DET TO NYE ANSIKTER I 
TURBUTIKKEN VÅR I SCHWENCKEGATA!

I 2015 hadde DNT Drammen 9 974 
medlemmer ved utgangen av året. Dette 
betyr at vi manglet kun 26 personer for å 
passere den magiske grensen på 10 000 
medlemmer.
Dette er et mål vi har bestemt oss for å nå i 
år, men vi klarer det ikke uten din hjelp. Bli 
med og verv venner og kjente 
Medlem nummer 10 000 kan vente seg 
en hyggelig velkomstgave.

HJELP OSS Å NÅ 10 000 MEDLEMMER I 2016!

Foto: Hallgrim Rogn

Foto: Johan Fegri

Jeanette Zetterstrøm tar over jobben som  
butikksjef og Heidi Helgaker Johansen jobber  
1 år som vikar for Solveig Førrisdahl.

Solveig har permisjon og skal bo 1 år i Bergen, 
mens Thea Hajum Utvik nå jobber i vår  
aktivitetsavdeling som Fagsjef aktivitet Ungdom.

VELKOMMEN TIL OSS I TURBUTIKKEN!
Våre åpningstider er som før:
Mandag -Fredag 10-17
Torsdag 10-18
Lørdag 10-15  
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Legg skituren til Hardangervidda
– på langs, tvers, rundtur eller med fast opphold på en turisthytte

> I år kvistes mange av løypene allerede fra 26. februar. (se eget kvistekart) 
> Hardangervidda ligger lett tilgjengelig med mange gode startpunkter så du enkelt 
 kan velge hvor lang turen skal være og hvor du skal ende.

DNT Drammen og Omegn

Hardangerjøkulen

Møsvatnet

Kjeldebu

Fagerheim

Krækkja

Heinsæter

Haugastøl

Finsehytta

Lia Fjellstue

Nutebekken

Skinnarbu

Rjukan Fjellstue
Haukeliseter Krokan

Gaustatoppen
Turisthytte

Helberghytta

Varland

Stordalsbu

Lågaros

Mogen Kalhovd

Synken

Mårbu
Imingfjell 

Turistheim

Dr. Holms

Ustaoset
Geilo

Tuva

Åan
Halne

Dyranut

Hakkesetstølen

Stigstuv
Trondsbu

Besso

Ulvelilægret

Demmevasshytta

Rembedalseter

Hellevassbu

Rauhelleren

Sandhaug

Litlos

Hadlaskard

Steinsbøle

Rjukan

E134

7

37

Solheimstulen

Liseth

Vivelid fjellstova

Hedlo

Betjent  DNT-hytte
Selvbetjent  DNT-hytte
Ubetjent  DNT-hytte
Ubetjent  DNT-hytte,  
må besti l les

P r ivat  b etj e n t  hyt te  m  D N T- r a b at t

P r ivat  b etj e n t  hyt te
Privat  overnatning,  må besti l les

Privat  overnatning m DNT-r abatt ,  
må besti l les

   FINSEHYTTA 6/3 – 8/5

   KRÆKKJA 27/2 – 8/5

   MÅRBU 26/2 – 3/4

SANDHAUG 11/3 – 3/4

   KALHOVD 26/2 – 3/4

RAUHELLEREN 26/2 – 3/4

MOGEN 26/3 – 3/4

LITLOS 11/3 – 3/4

(Se eget kvistekart på dntdrammen.no)

f o r

w o r l d w i d e
dreamers

www.ticketothemoon.no

Enten du reiser jorden rundt eller bare vil strekke ut hjemme er Ticket To The Moon 
hengekøye helt suveren. Den er laget av super solid fallskjerm materiale, kommer i 
fem forskjellige størrelser og utallige fargekombinasjoner. Tankene dine kommer til 
å fly helt til månen og tilbake i en Ticket to the Moon hengekøye!

TTTM_Tur170x240_01.indd   1 11/12/14   14:06 
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Klart det går!

KLART DET GÅR! 
VINTERTUR 2016 
Fjellturer for personer med bevegelsesnedsettelser, 
synshemming og deg som ikke liker å gå så fort!
TID OG STED KOMMER PÅ NETTSIDEN

SOMMERTUR
LANGHELG PÅ HARDANGERVIDDA
4.-7. AUGUST 2016
Ønsker du deg en tur på høyfjellet der man ikke må 
gå langt og bære tungt, så bli med!
Mårbu er en betjent DNT-hytte på den østlige delen 
av Hardangervidda. 
Mer informasjon om turen finner du på nettsiden til 
DNT Drammen og Omegn

Klart det går -Wenche og Bjørg Elise på Øksne.
Foto: Jens Petter Ørjansen

Presentasjon av Cathrine Liveng-Ness, ny leder i Barnas Turlag Drammen

“det handler om å skape turglede”

Det å være ute i naturen, sammen med andre 
– det er glede! Om turen er kort eller lang, om 
det regner eller snør, det er ikke så viktig. 

Cathrine Liveng-Ness er ny leder i Barnas Turlag Dram-
men. Gjennom jobben som lærer i barneskolen er hun 
vant til å ta med barna og undervisningen ut. Det å 
kunne kombinere fag med bål og matlaging er lærerikt 
og meningsfullt. I naturen har vi tilgang til fri utfold-
else noe som er motiverende og gir gode opplevelser. 

Selv er hun vokst opp med skogen som nærmeste 
nabo, tursko- og ski på bena. Ukentlige søndagsturer, 
ferieturer med kajakk, telt, og sykkel samt hytteturer 
preget barndommen. 
- Jeg satte nok ikke like stor pris på denne form for ferie 
da jeg var liten, innrømmer Cathrine. - Jeg var siste-
mann opp på fjelltoppen, men førstemann tilbake på 
hytta.  Kvikklunsj og appelsin var «gulrota» underveis, 
og bøker og kortspill på kvelden var motivasjonen for 

å komme raskt hjem. Når jeg ser tilbake, er jeg veldig 
glad for at jeg ble dratt med både hit og dit. Det har gitt 
meg verdifull erfaring, noe jeg nyter godt av nå som jeg 
har egne barn. Det har også vært med på å skape den 
enorme turgleden jeg har i dag, forteller hun videre. 

- Turistforeningens røde T har vært et kjent og kjært 
merke gjennom oppveksten, og bokhyllene på fjellet er 
fulle av gamle årbøker. Det er gøy å kunne se tilbake, og 
ikke minst lese om andres turer, det gir inspirasjon til 
egne turer, og turer man planlegger for Barnas Turlag 
og andre turgrupper innad i foreningen.  Turene med 
Barnas Turlag skal være fulle av latter og smil, aktivitet 
og nysgjerrighet. Det er ikke lengden på turen som 
er viktig, men det å være ute, sammen.  Nærgjemsel 
rundt Risdalstårnet i Strømsåsen, spøkelseshistorier 
rundt bålet på Halloween, fakkeltur til Prins Oscars 
utsikt i Bragernesåsen og julehygge i Blektjernstua – 
barneglede og nye vennskap. Bli med da vel!   

Foto: Thea Hajum Utvik

TEKST / Fagsjef aktivitet Barn & Unge Åshild Woie
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DNTD DNTD

FAMILIECAMP PÅ MÅRBU
2.-6. JULI INVITERER VI BARNEFAMILIER MED TIL HERLIGE 
FJELLDAGER PÅ MÅRBU TURISTHYTTE PÅ HARDANGERVIDDA.

Det blir felles båttransport til og fra hytta, så ingen lang fottur  
– om ikke man selv vil det. 

Under oppholdet skal vi utforske den flotte og barnevennlige naturen rundt hytta. 
Vi skal bli kjent med kart og kompass, fiske, bade, ro, leke, kose oss rundt bålet og 
kanskje er det en hest eller to der som man kan ri på. Det blir varme senger in-
nendørs, og herlig mat servert på hytta. Ønsker noen å sove i gapahuk eller under 
åpen himmel, er det mulighet for det.
Sammen skal vi skape flotte opplevelser i det fri for små og store!

Pris per medlem:  barn (til 12 år) 1.400/voksen 2.800 
Pris per ikke-medlem: barn (til 12 år) 1.800/voksen 3.300

Prisen inkluderer overnatting, frokost, middag, båttransport,  
aktiviteter og turledelse.

Påmelding innen 15. juni på vår hjemmeside www. dntdrammen.no
Ses vi?

SOMMER PÅ CAMP KILLINGEN
DAGER MED SOL, SJØ, BADING, FISK OG KRABBER, PADLING, 
ORIENTERING, LEK OG KOS RUNDT BÅLET! 

Alt dette og enda mer er hva barn og ungdom mellom 10 og 15 år får oppleve på 
leir på Camp Killingen om sommeren.

Camp Killingen er et fantastisk leirsted som ligger på Killingholmen i Sandebuk-
ta i Vestfold. Her det gjerne sol når regnværet drar forbi i innlandet! 

I uke 25 har vi Friluftsskole fra mandag til onsdag hvor barn mellom 10 og 13 
år i tillegg til å bade, padle, leke og kose seg får lære om bl.a. kart og kompass, 
kameratredning i vann, lage mat på bål og om livet i fjæra. På denne leiren er 
det kun overnatting fra tirsdag til onsdag.

I uke 31 og 32 er det leirer med overnatting alle netter. Aktivitetene er mye det 
samme som sommerens første uke, men det blir ekstra fokus på aktiviteter ved 
og på sjøen. Disse to ukene er for de fra 10 til 15 år, fordelt på forskjellige leirer.

Målet og ønsket vårt med Camp Killingen er å gi barn og unge unike, glade og 
minnerike sommeropplevelser ved sjøen.

Foto: Thomas Revetal Kolbækk

Foto: Dnt Drammen og Omegn
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Er du mellom 13 og 16 år, og ønsker en som-
meropplevelse du sent vil glemme? Hold av 
siste uka i juni, og bli med oss på Basecamp 
ved Rauhelleren turisthytte på Hardangervid-
da!  

I løpet av uka får alle mulighet til å prøve ut ulike fri-
luftsaktiviteter som klatring, ridning, padling, tenning 
av bål og fisking. 
Kanskje du til og med er tøff nok til å prøve akrobatiske 
øvelser på hesteryggen?

Søndag 26. juni er det avreise fra Drammen med buss 
til Trondsbu på Hardangervidda. Derfra skal vi gå 18 
km inn til Rauhelleren. Det er viktig at alle har godt 

fottøy, og har pakket sekk de kan bære selv.  
Terrenget er lettgått fjellterreng på T-merket sti. 

Vi kommer til å ha Rauhelleren som campområdet 
hele uka. Deltakerne skal selv sette opp campen, og 
nettene vil bli tilbrakt ute i lavvo. Måltidene får vi 
servert inne på Rauhelleren Turisthytte. Dagene vil bli 
fylt med spennende opplevelser og utendørsaktiviteter. 
Fredagen går vi tilbake  til bussen som transporterer oss 
tilbake til Drammen.

Vi har også et stort fokus på at deltakerne skal få god 
mulighet til å bli godt kjent med hverandre. 
Bli med, og få gode venner som du kan dele dine turop-
plevelser med!

BASECAMP 2016 DATO: 26. juni – 01. juli 
MÅLGRUPPE: Jenter og gutter i alderen 13 – 16 år
PRIS : kr. 2.700/medlem, kr. 3.000/ikke-medlemTEKST & FOTO / Heidi Helgaker Johansen
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HÆLJRACE 2016
I juni braker det løs med Hælj!Race  
for 4. gang! 

Dette er en multisportkonkurranse som går tvers i gjen-
nom Finnemarka, Drammens nordmark. Det er DNT 
ung Drammen som står i spissen for arrangementet, og 
vi vil sørge for å gi dere nok av spennende opplevelser 
og utfordringer i løpet av denne helga.

Lag på 3 og 3 deltakere konkurrerer mot hverandre 
innen tid, ferdigheter på ulike poster, taktikk og ori-
enteringskunnskap. I løpet av helga vil samspill og et 
godt samarbeid være avgjørende for at laget skal lykkes 
gjennom løypa.

Turen starter i Vikersund på fredag. Lørdag morgen 
sendes lagene ut i marka. I løpet av dagen skal deltak-
erne komme seg igjennom løypa på best mulig måte 
og ende opp på Eiksetra turisthytte i Lier. Her blir det 
god mat og sosialt samvær resten av kvelden. Søndag 
morgen forsetter konkurransen videre til målgang i 
Drammen. De tre beste lagene vinner gode premier fra 
vår turbutikk.

Få med deg to venner og meld dere på til en minnerik 
og grensesprengende helg!

TEKST / Heidi Helgaker Johansen FOTO / DNT Ung Drammen

MÅLGRUPPE: Jenter og gutter fra 18 år
DATO: 17.-19.juni 2016
PRIS: 1.500 kr per lag 
MAKS ANTALL LAG: 20



TUR  /  39/  TUR38

Påskevær, påskeføre, appelsin i solveggen og 
påskeferie som avslutning på skisesongen - 
slik er det for mange. I mens har våren jobbet 
andre steder. Å komme hjem gir en forsterket 
vårfølelse - gresset grønnes, løvet spretter. 
Det virker som om våren kom fra en dag til en 
annen - under hjemreisen - og skiene parkeres 
i boden. 

For en større og større andel skiløper starter hovedse-
songen i tiden før påske, når det blir lysere og dagene 
blir lengre. Jakten på snø slutter ikke før vårsola har 
gått over i sommersol, det søkes bare lengre inn i fjell-
heimen og høyere opp. 

Fjellsportgruppas rikholdige vinterturprogram går 
høyere, brattere og lengre. Det inneholder klassiske 
fjellskiturer, overnatting i telt, toppturer og turen som 
har rukket å bli en klassiker: Høgruta i Jotunheimen.

Bli med på noen av vinterens mange eventyr!

26.-28. FEBRUAR
TOPPTURHELG I HEMSEDAL 

 
Vi jakter topper og flotte nedkjøringer i samarbeid 
med Hemsedal Turlag som står for lokal guiding og 
kunnskap.
Dag1: Opp til Holdeskaret, starter tur over topper sør 
for heisen: Systerskardsfjell og Såta. Kanskje tar vi noen 
flere småtopper på veien. Fra Såta lang nedkjøring til 
dalen igjen.
Dag 2: Bakkedag for de som ønsker det, alternative 
topper er Storebottskarvet (en Hemsedalsklassiker), 
Skurvefjell (opp og ned fra dalen - 1000 høydemetere), 
eller kortere turer som Raudberg eller Harahorn.
Turen går opp og ned over mange høydemeter, brukbar 
fysisk form og randonee/telemarkutstyr anbefales. Er 
vær og føre dårlig, kan turene forkortes/flyttes til andre 
områder i Hemsedal som vil være bedre egnet for tur 
under gjeldende værforhold. Overnatting i utleiehytte.

11.-13. MARS
FINSE-GEILO, SKITUR PÅ LANGS OVER 
HALLINGSKARVET

  
Hallingskarvet, markant landemerke på Hardangervid-
da, strekker seg fra Geilo og vestover og er ca. 35 km 
langt. Høyeste punktet er Folarskarnuten, 1933 moh. Vi 
går klassisk fjellskitur på langs over toppene, overnat-
ting i telt.
Turstart fredag kveld på Finse (1222 moh), går i østlig 
retning mot Geilo. Etter ankomst Finse gjennomføres 
den første kilometeren retning Hallingskarvet før telt-
slaging. Det vil være mørkt, teltoppsetting i mørke må 
drilles på forhånd. 
Neste dag går vi 7-8 timer over første halvdel av Skarvet 
og ned Folarskaret med teltslaging ved Lordehytta. 
Søndag opp på motsatt side av Folarskaret, og videre til 
Geilo. 
Hver deltaker må bære eget utstyr/fordelt fellesutstyr 
i sekk, teltslaging blir i mørket, det kan være kaldt og 
dagsetappene er lange, typisk ca. 8 timer. Samlet kan 
dette gjøre turen krevende.

9.-14. APRIL
UKESTUR, HØGRUTA I JOTUNHEIMEN 

 
Årets store eventyr - krysser Jotunheimen fra øst til 
vest! Topptur i hjertet av Jotunheimen, Norges svar på 
alpenes klassiker Haute Route. Ruten går over breer og 
flere 2000-metertopper inkludert Glittertind og Gald-
høpiggen. Dagsetapper fra 14 til 20 km, ca. 1000-1500 
meter stigning hver dag. En Randonee/Telemarktur, 
«høy og bratt». Den ultimate vinterturen!
Du bør kunne kjøre komfortabelt ned svart løype i 
alpinanlegg og kjøre off-piste under varierende forhold. 
Krav til eget utstyr; medbragt skiutstyr, skred- og 
breutstyr som du må kjenne og kunne bruke. Godt vant 
i vinterfjellet, god fysisk form, gode kunnskaper om 
skred og noe brekunnskap er forutsetning. Overnatting 
på betjente hytter.

13.-17. MAI
VÅRSKITUR I JOTUNHEIMEN

 
17. mai feires best på ski! Tur til Smørstabbreen og 
omkringliggende områder. Aktuelle topper er Store-
bjørn(2222), Veslebjørn(2150), Gravdalstind (2113), 
Veslfjelltind (2157) og hva med å feire nasjonaldagen på 
Loftet (2170)? 
Utgangspunkt Krossbu, turene går over bre, men stig-
ningene vil være ganske “snille”. Bratte partier på top-
pene, men det meste er “finkjøring” opp mot 25 graders 
helning. Turen krever gode skiferdigheter og fjellski. 
Loftet er brattere, kan også egne seg for randonee/
telemark. Krossbu ligger på ca 1250moh. og er betjent. 
Turene tar i utgangspunktet 5 -7 timer, er været bra 
bruker vi hele dagen ute. 

26.-31. JULI
FJELLSPORTSGRUPPAS SOMMERTUR GÅR 
RONDANE RUNDT 
Tur til fots og på sykkel, få det beste fra begge sider! 
Planlegger bestigning av alle 10 toppene over 2000 
meter, du kan velge hvor mange topper du vil være med 
på. Utgangspunkter Rondvassbu og Dørålen, det blir 
traverser, klyving og “bratt, luftig og tidvis løs affære”, 
som skildra i Norges fjelltopper. Har du formen og 
knærne, så har vi turen!

Veien mot toppene med 
Fjellsportgruppa

Hemsedal.
Foto: Frode Abbedissen

Har du spørsmål, eller ønsker informasjon om turer, send mail til: fjellsport@dntdrammen.
no Påmelding til noen turer er bindende og med forhåndsbetaling, det er også begrensing på 
antall deltakere. Påmelding på www.dntdrammen.no
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Gyldenløve Kajakk Klubb

Styret i Kajakklubben har utferdiget Ferdighetskrav 
for kajakkturer i GKK, vist med antall årer:

Grunnleggende sikkerhetsutstyr skal være med på alle 
turer. I tillegg til disse retningslinjene, må alle selv vur-
dere elementer som vær, vind, bølgehøyde, strøm, døn-
ninger, annen båttrafikk og egen styrke og kondisjon.
Påmelding til turene via DNT Drammens og Omegns 
nettsider.
 NB! Før alle flerdagersturene blir det samlinger for de 
påmeldte i forkant med repetisjon av egen- og kamera-
tredning og felles planlegging.

30.04.16
LØRDAGSTUR I TØNSBERGS SKJÆRGÅRD 
FRA FJÆRHOLMEN 
Våren ønskes velkommen i Tønsbergs idylliske 
skjærgård. En fin start på sesongen, vi håper på 
strålende sol og blankt hav. Pga kaldt vann anbefales 
tørrdrakt. Dagstur med henger fra ca. 09.00 – 19.00.
Turkoordinator: Ikke fastsatt

27-29.05.16
VÅRTUR TIL JOMFRULAND
Vi drar fra Drammen fredag ettermiddag, setter ut på 
Valle. Kurs mot Stråholmen, etablerer leir, utforsker 
øya. Lørdag padling til Jomfruland, fottur på øya. Padler 
til Vestre Rauane, teltslaging i Skutevikkilen på Gumøy. 
Søndag områdepadling før retur til Valle.
Tur for erfarne padlere med telt. Kombinasjon mye 
padling og utforskning av skjærgården. Må kunne takle 
en del vær og vind.
Turkoordinator: Kjersti Stenseth

11-12.06.16
FORSOMMERTREFF PÅ VESLE-KILLINGEN 
TURISTHYTTE
Treff tilpasset ulike ferdighetsnivåer. Start fra Stein-
bruddet i Sandebukta (4 km), fra Bokerøya ved 
Svelvik (11 km) eller fra Drammen via Svelvikstrøm-
men. Fra Drammen 36 km, krever god fysisk form og 
padleteknikk. Alle møtes på Killingen klokka 18.00 
til samvær/grillmat. Søndagsaktiviteter: Øyhopping i 
Sandebukta, tur i bølgene, teknikk- og redningstren-
ing. Man kan delta en eller to dager. Overnatting: 12 
sengeplasser i hytta, evt. telting. 
Turkoordinator: Ikke fastsatt

19-21.08.16 AUGUST
HELGETUR TIL JOMFRULAND
Padling i Kragerøs skjærgård. Tur for de fleste fra Valle 
ved Kragerø til idylliske Jomfruland. Overnatting i hyt-
ter på Jomfruland Camping, evt. i telt. Ved dårlig vær, 
mulig å ta ferge fra Kragerø til Jomfruland og starte der.  
Jomfruland er fantastisk turområde med flotte turstier 
og muligheter.
Turkoordinator: Torill Flyen og Andre Endresen

19-21.08.16 AUGUST
TØNSBERGFJORDEN
Overnatting i telt. Avreise fra kajakkbua fredag kl 17.00. 
Overnatting på Fjærholmen, eller et sted nær ved. 
Padler fra Fjærholmen via Tønsbergfjorden til Lindhol-
men sør for Veierland. Søndag  padling forbi Tønsberg 
Tønne  til Sandefjord. Dagsetapper ca 25 km. Søndag 
muligens padling i eksponert farvann. 
Logistikk avklares deltakerne i mellom.
Turkoordinator: Frode Graff

30.09 – 02.10.16.
HØSTTUR TIL HVASSER OG VERDENS ENDE
Bor på Tjønneberget turisthytte. Utforsker  
Tjømeskjærgården og havgapet. Smale sund, svaberg, 
åpent hav, ro. Du må takle forholdsvis lange dager i ka-
jakk, kan ikke være redd for litt vind og bølger. Helgen 
legges opp etter vær, vind og deltakernes ønsker. 
Avreise fra Drammen fredag kl.18:00, retur søndag ca. 
16:00. Maks antall deltakere: 15 personer.
Turkoordinator: Martin Brauer

GRADERING
Svært skjermet farvann, vel-
egnet for nybegynnere med 
introduksjonskurs 

Skjermet farvann. Egnet for 
padlere med grunnkurs som 
mestrer kameratredning. 

Noe eksponert farvann. 
Deltakere bør ha gjennomført 
grunnkurs, ha en del padleer-
faring og mestre egenredn-
ing. 

Eksponert farvann/langtur.  
Tur egnet for erfarne padlere 
med god teknikk.

Svært eksponert farvann med 
mulighet for lange kryssinger 
i rom sjø eller utsatt farvann 
langs land.  Tur egnet for svært 
erfarne padlere. Tørrdrakt 
påkrevet. 

HER ER EN OVERSIKT OVER TURENE I 2016!

Foto: Gyldenløve Kajakklubb

Foto: Jens Petter Ørjansen TUR  /  41
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EN TUR SOM PASSER FOR DEG
Det skal være gøy å være med på fellestur! Skal du 
og dine turkamerater få maksimalt utbytte av turen, 
er det viktig at du finner en tur som passer for deg og 
den formen du er i. Hvis du er nybegynner, anbefaler 
vi gjerne en kortere tur, merket med én eller to støvler. 

Snakk gjerne med Turinformasjonen i DNT Drammen 
og Omegn hvis du er i tvil eller trenger mer informasjon.

KLÆR OG UTSTYR
Gode klær og riktig utstyr kan være avgjørende for 
en vellykket tur, særlig hvis den går over flere dager. 
Klær, støvler og sekk bør være funksjonelle og kjennes 
behagelige å ha på. Med så mange forskjellige 
stofftyper som finnes på markedet i dag, er det å 
investere i fjellklær like mye et spørsmål om personlig 
smak som om hva som er «riktig». Det er viktig å legge 
mye omtanke i pakkingen. Se forslag til pakkeliste på 
våre sider. Fjellstøvler er viktig, og husk at de bør være 
vel inngått før du legger i vei gjennom fjellheimen.

Trenger du mer informasjon om klær og utstyr, kan du 
komme innom Turinformasjonen til DNT Drammen 
og Omegn i Schwenckegata. 

Som DNT-medlem får du 15 % rabatt på alle varene – 
og gode råd med på kjøpet.

HUSK KART OG KOMPASS
Planleggingskart som viser hyttene, merkede ruter, 
avstander i timer mellom hyttene etc. fås gratis i 
Turinformasjonen. Under hver enkelt turbeskrivelse 
på UT.no finner du hvilke detaljerte kart du har bruk 
for. Kjøp kartene på forhånd, studer dem nøye og bruk 
dem på turen. Derved lærer du deg stedsnavnene og 
å lese kart, en kunnskap som kan være både morsom 
og nyttig på senere turer. Kartene kan du kjøpe i 
Turinformasjonen. Vi er best på turkart i Drammen og 
Buskerud!

TURLEDER
Turene ledes av personer som har solid turerfaring og 
har gjennomført DNTs turlederkurs. Turlederne er ikke 
profesjonelle, de er turledere på dugnadsbasis fordi 
de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med andre 
på sine opplevelser.

SIKKERHET
Skulle det skje uhell/ulykker underveis, har turlederne 
god kjennskap til førstehjelp. Det hjelper hvis den 
enkelte deltaker også er bevisst sitt ansvar som 
deltaker (se generelle vilkår). Selv om de fleste turene 
går langs merkede stier, kan det skje ulykker, og da 
må gjerne hjelp tilkalles fra nærmeste sted med 
telefonforbindelse. Det er fremdeles mange steder i 
Norge som er uten mobiltelefondekning, og det betyr 
at det kan ta tid før hjelp kan komme fram.

TURPROGRAM

Bli med på tur, da vel! Foto: Elin Hansson, DNT

MEDLEMSKAP
Turene er åpne for alle. Hvis du ikke er medlem av 
Turistforeningen, er det som regel et pristillegg. Hvis 
du ønsker å tegne medlemskap, kan dette gjøres på 
våre hjemmesider eller i Turinformasjonen.

PÅMELDING OG BETALING
Der det er påmelding, gjøres påmelding på nett 
eller i Turinformasjonen. På noen av turene er det 
nettbetaling ved påmelding, ellers får du faktura 
tilsendt i forkant av turen.

TURINFORMASJONEN
De ansatte i DNT Drammen og Omegn har lang 
erfaring fra turer i skog og fjell og hjelper deg 
gjerne med å finne en tur som passer for deg. I 
Turinformasjonen kan du kjøpe turutstyr, få råd om 
utstyr og få mer informasjon om turene våre.

BRUK AV BILDER
Som deltaker på turer i regi av DNT Drammen og 
Omegn vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i 
løpet av turen. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs 
publikasjoner og egne internettsider. 
Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi 
beskjed til turleder.

REISEGARANTIFONDET
Som arrangør av Pakkereiser er DNT Drammen og 
Omegn medlem av Reisegarantifondet.

Fyldigere og oppdatert informasjon 
om turene finner du på 
www.dntdrammen.no

Turen går i flatt lende Terrenget er småkupert Mye opp- og nedstigning

GRADERING DAGSTURER OG FLERDAGSTURER – VINTER

Turer for alle, tilrettelagt for personer med bevegelsesnedsettelser og personer 
som ikke kan gå langt og bære tung sekk.

Lett - tidligere erfaring fra skiturer er nødvendig, men nødvendigvis ikke fjellturer. 
Turene går i oppkjørte løyper.

Ganske lett - tidligere erfaring fra skiturer med ryggsekk er nødvendig. Turene vil 
være opptil 20 km pr dag. Turene kan gå både i oppkjørte løyper og utenfor.  
Terrenget vil være forholdsvis flatt uten de store høydeforskjeller.

Middels - tidligere erfaring fra skiturer med ryggsekk er nødvendig. Turene vil 
være opptil 25 km pr dag og krever at man behersker skiløping med ryggsekk i 
kupert terreng.

Litt krevende - krever flere års erfaring fra skiturer i høyfjellet. Turene vil være opp-
til 30 km pr dag. Deltagerne må kunne mestre lange opp- og utforbakker under 
vekslende vær- og føreforhold.

Krevende - dette er turer for spesielt gode skiløpere som har omfattende fjeller-
faring, gode skiferdigheter, og spesielt god kondisjon og særdeles utholdenhet.

Ekstra krevende - dette er turer med mye opp- og nedstigning.  
Gode skiferdigheter og toppturutstyr er påkrevet.

Her er en gradering av turene. Graderingen er basert på skjønn med utgangspunkt i vår erfaring.   
Graderingen er kun ment som en veiledning. Vær og føreforhold vil ha stor betydning.  
Turer som varer i flere dager, vil gjerne ha noe høyere gradering enn beregningen av hver enkelt dagsetappe.
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NÅR ALDER

13.3 Akedag på Løvåsjordet. Alle

10.4 Skitur på Spiralen Alle

1.5 Tur til Skioldhytta Alle

5.6 Tur til Kollerudåsen Alle

Juni Kajakkurs 6 - 12 år

20.-23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.-6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

NÅR ALDER

20.-23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.-6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

NÅR ALDER

20.-23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.-6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

DRAMMEN

Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10 hele året. 
Oppmøte hos Turistforeningen i Schwenckegata 
Drammen. Varighet 3-5 timer, inkludert god rast. 

LIER
Fotturer hver torsdag kl. 10 hele året. Varighet inntil 
4 timer inkl. rast. Fast oppmøte på Haugestad i 
Lierbyen. Turene arrangeres i samarbeid med Lier 
Frivilligsentral.

EIKER
Fotturer på dagtid hver tirsdag hele året. Oppmøte 
kl. 10 på P-plassen mellom Hokksund ungdomsskole 
og stasjonen. Varighet inntil 4 timer inkludert god 
rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre Eiker. 
Samkjøring i private biler til startstedet. 

MODUM

Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager) 
hele året i samarbeid med Modum Frisklivssentral. 
Fast fremmøte kl. 10 på P-plassen på Furumo på 
Geithus. Varighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring til 
startsted/retur og god rast. 

Ut på tur-gruppene

TURPROGRAM

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook!

NÅR Eiker ALDER

13.3 Akedag i Ormåsen Alle

17.4 Skattejakt i Hoensmarka Alle

22.5 Sykkeltur "Drammenselva rundt" Alle

12.6 Klatretur i Finnemarka Alle

20.-23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.-6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

Følg oss på Facebook!

TURPROGRAM

NÅR Barnas Turlag Røyken & Hurum ALDER

Mars Vårtur i fjæra Alle

April Utendørsklatring i Hyggen Alle

Mai Sykkeltur i Bjørnåsen Alle

Juni Kanotur Alle

20.-23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.-6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

Følg oss på Facebook!

Alle Barnas Turlag har egne sider på 
Facebook. Følg ditt lokale turlag og hold 
deg oppdatert på hva som skjer!

NÅR Lier ALDER

24.4 Sykkeltur langs jernbanelinjen 6 - 12 år

1.5 Temadag på Eiksetra med Jørn Hurum Alle

12.6 Asdøljuvet 6 - 12 år

20.-23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.-6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

Følg oss på Facebook!
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TURPROGRAM

NÅR ALDER GRADERING

26.-29.2 Basecamp Vinter 13 - 17 år

18.-25.3 Gunnerside-tur 19+

6.-10.4 Topptur i Sunnmørsalpene 19+

21.-22.5 Ferskingkurs for ungdom 13 - 17 år

05-jun Aktivitetsdag i Aron klatrepark 13+

17.-19.6 Hælj!Race 18 - 30 år

26.6-01.7 Basecamp Rauhelleren 13 - 16 år

20.-23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram! 

Følg oss på  
Facebook!

NÅR NIVÅ

26.-28. 2 Toppturhelg i Hemsedal. Vi jakter topper og flotte nedkjøringer  

11.-13.3 Hallingskarvet. Finse-Geilo, skitur på langs over Hallingskarvet med 
telt.  

09.-14.04. Høgruta i Jotunheimen: Via bl.a. Gjendesheim,Glitterheim, Leirva-
ssbu og Turtagrø.  

13.-17.05. Langhelg i Jotunheimen. Smørstabbreen og omkringliggende 
områder.

Følg oss på Facebook!

TURPROGRAM

NÅR Dagsturer NIVÅ

07.02. Thorleif Haug-marsjen (45 km) fra Kanada til Spiralen. Uten tidtak-
ing.  

07.02. Familiehauer'n (23 km) fra Eggevollen til Spiralen. Uten tidtaking.  

14.02. Søndagstur fra Eggevollen til Eiksetra   

06.03. Nykjuadagen. Til minne om trefningen her under krigen.  

13.03. Søndagstur elvelangs og Hamborgstrøm med rast  
på Hamborgstrømpaviljongen.  

10.04. Søndagstur Kobberhaughytta fra Sørkedalen skole  
via Finnerud gård.  

22.05. Søndagstur til Semsvannet og Gupu gård.  

12.06. Søndagstur i Kjekstadmarka med Sørumåsen og Skapertjern.  

NÅR Flerdagsturer NIVÅ

12.-13.3 Skitur til Dalabu turisthytte med tur til Hallingnatten. Turledere: 
Christine Hægstad og Kjersti Stenseth.  

6.-10.4
Skitur Finse - Geiteryggen - Hallingskeid - Finse. Tur på Hardan-
gerjøkulen hvis været tillater det. Turledere: Christine Hægstad og 
Eivind Kjølsrød. 

 

11.-12.06. Smak av vidde! Hardangervidda nord for Rjukan. Overnatting på 
Hellberghytta.  

NÅR ALDER

12. - 13.3 Tur til Dusehesten Alle

10.4 Vårskitur til Holsåsen Alle

20.-23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.-6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

Følg oss på Facebook!

Nedre aldersgrense for deltagelse på turene våre er 18 år - ingen øvre! Vi har ingen turleder i vanlig forstand, 
men turkoordinatorer. Disse sørger for tilrettelegging og gjennomføring av turen. 
Alle er med på turene på eget ansvar. Transport foregår ofte med privatbiler, med fast godtgjørelse til sjåførene. 
Andre fellesutgifter spleises det på.
Med mindre noe annet er nevnt, så er påmelding til DNT Drammen og Omegns kontor senest tirsdag før helgetur. 
Noen turer kan ha deltagerbegrensning.

NÅR NIVÅ

11.04. Kyststien fra Asker til Vollen   

18.04. Fra kirken på Klokkarstua til Knivfjell og Himmelvann.  

25.04. Asdøl – Aschenberg – Asdøltjern – Haukelia.  

02.05. Kyststien fra Gyttesø til Berger   

09.05. Historisk rundtur fra Solberg Spinneri til Batteriet, Herstrøm og Fallak-
søya. 7 km på gode stier.  

23.05. Bjørgeseter – Bjørgeslettås. 6-7 km.  

30.05. Tur over Tretjerna ved Solberg.  

06.06. Gullaug – Skapertjern – Gullaug.  

13.06. Neperudjordet - Hvalsdammen, via Åspaviljongen.  

20.06. Orkidétur i Bremsåsen  
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TURPROGRAM TURPROGRAM

NÅR NIVÅ

24.01. Månelys trugetur. Oppmøte kl. 19 på Geilojordet, samkjøring derfra.  

??? Skredkurs for "nybegynnere" som liker å bevege seg utenfor turløypene.  

4.-6.03. Vintertelttur på Hardangervidda med tung sekk eller pulk.  

April Topptur med Hol Turlag. Mer informasjon kommer.  

April Skitur med hodelykt på Flatåsen.  

Mai Skarvet på langs.  

NÅR NIVÅ

Veke 9 Vinterferien. Tur i samarbeid med Hemsedal Skiforening og Skibussen.  
Nærare info  på foreningane sine FB-sider og på vår nettside

12.-13.03 Overnattingstur til Sulebu  

Påska 2016 Tur i smb m Hemsedal Skiforening og Skibussen.   
Nærare info på foreningane sine FB-sider og vår nettside

NÅR KURS

04.04 og 
11.04. Grunnkurs førstehjelp, 6 timer over to kvelder

21.-22.05 GPS-kurs. På Selsli turisthytte mellom Bolkesjø og Jondalen.

27.05. Livredningskurs på Killingen.

06.06. Livredeningskurs på Blektjern.

Kurs i kart og kompass. Følg med på våre hjemmesider for datoer og sted.

NÅR Friluftsliv for alle NIVÅ

03.02. Aktivitetskveld på Sæteren Gård, Bærum

17.02. Aktivitetskveld på Eiksetra, Lier

02.03. Aktivitetskveld på Sæteren Gård, Bærum

16.03. Aktivitetskveld på Eiksetra, Lier

30.03. Aktivitetskveld på Sæteren Gård, Bærum

13.04. Aktivitetskveld på Eiksetra, Lier

27.04. Aktivitetskveld på Sæteren Gård, Bærum

11.05. Aktivitetskveld på Eiksetra, Lier

25.05. Aktivitetskveld på Sæteren Gård, Bærum

08.06. Aktivitetskveld på Eiksetra, Lier

22.06. Aktivitetskveld på Sæteren Gård, Bærum

NÅR Klart det går! NIVÅ

06.04 Elvelangs i Drammen. Rast på Grua   

13.04 Rundtur i Hamborgstrømskogen.Rast Hamb.pav. 

20.04              Rundtur Hamborgstrømskogen

27.04             Elvelangs. Åssiden til Drammen Sentrum 

04.05            Landfalltjern rundt

11.05            Bragernesåsen rundt

25.05          Fra Bernåsvillaen om Blektjern til Drammen 

29.05        Historisk vandring rundt Stegla/Nikkerud 

01.06         Hvalsdammen rundt

08.06        Hamborgstrømpavlijongen

15.06        Gamle Drammensbanen.Reistad mot Spikkestad  

19.06        Goliaten. Middels lang tur. Ca 12km.

Aktivitetskvelder annenhver onsdag. Aktivitetene vil foregå på Sæteren Gård i Bærum og Eiksetra i Lier.  
På aktivitetskveldene blir det aktiviteter og naturopplevelser for voksne, barn og ungdom avhengig av vær og årstid.  
Alle kan være med uansett funksjonsnedsettelser.
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EKSTREM TURGLEDE

Slingsbytind Down 
Jacket w/Hood Ulriken Jumper

bergans.no

TURUTSTYR AV HØY KVALITET SIDEN 1908

Meget le�  og komprimerbar 
dunjakke, spesielt utviklet som 
varmeforsterker eller til bruk alene 
på topptur.  Varm nok på på kalde 
dager, le�  nok til å ha med i sekken.

De� e er en tykk ullgenser i myk og behagelig 
merinoull. Den har ekstra høy krage med 
besky� elseskla   som forhindrer gnaging 
mot haken. Bruk den alene eller som 
varmeforsterkning under 
en skalljakke.

FREDRIK SCHENHOLM

Protect our winters!
Get involved, support POW and spread the word.

www.protectourwinters.org

Tell cold weather 
where to go!
 
We don’t believe in stealing birds’ feathers 
but do believe in the advantages of modern 
technology.

Sleepwalker features EcoSphere® instead of down and will 
provide thermal comfort not only in dry but also
in damp (even wet) conditions. It is featherweight, soft and 
stowable. It stays dry, is easy to care for and will last a lifetime.

www.houdinisportswear.com

David Kvart by Djävulspincklarna “Devil Pinackels” heading for Martins run, Sylarna, Sweden. Photo: Jakob Wallin
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Raskeste vei,
fra oss ti l deg!

DNT Drammen og Omegn

Dett e bladet er trykket i Norge for å støtt e norske arbeidsplasser
og lokalt næringsliv. For DNT Drammen og Omegn er det et vikti g miljøhensyn 

at produksjonen skjer kortreist. Vi oppfordrer andre ti l å
sikre lokalt næringsliv og ti l å ta vare på miljøet.

Ta kontakt med en av våre rådgivere eller
se www.zum.no for mer informasjon.


