
 

TRUGETUR HENGELTJØNNLOFTET, 21-22 FEBRUAR 2015  

Da var tiden kommet, årets trugetur skulle gjennomføres.  

Lørdag 21. februar kl. 08.00 stod fem spente deltakere klare på                                                            

Harebakken for tur. Målet for turen var Hengetjønnloftet.  

 

 

Etter en liten stopp i Åmli, for å kjøpe pølser og kaffe, var vi kl. 11.00 klare med 

trugene på. Turkoordinatorene hadde gjort en strålende jobb, og skaffet truger 

til alle.  

 

 

Vi startet fra Løkedalskrysset, og dagens marsj var på ca 3,5 

km. Forholdene var perfekte, ca 50 cm snø, med tjukk skare. 

Lett å gå oppå snøen. Med fjorårets trugetur friskt i minne, og 

med utallige historier fra "den gang" gikk kilometerne unna 

denne gangen.  

 

Været, pluss 5 grader lettskyet og helt vindstille. Vi fulgte 

rødmerket sti, gjennom kupert skog.  

 

Oppe ved et nydelig vann, ble det besluttet rast med bål og 

pølsegrilling. Her kom gruppas eneste mannlige deltaker 

virkelig til sin rett. Det ble et digert tørrgran bål i løpet av et 

øyeblikk.  Takk til Kåre.  

 

 

 

Sola kom også fram fra skyene.  Pølsene smakte nydelig, Eneste lille 

trekket til  turkoordinatorene var mangelen på marshmallows, regner med 

at dette ikke gjentar seg på neste tur. :-)  

 

Løypa gikk videre litt kupert, langs vannene.  Her valgte Linn, som også hadde med seg ski, å 

teste disse på vannene inn til hytta.  

 

Vel framme på hytta kunne vi fra verandaen ble ovnen tent, vannhentingen 

gikk strålende lett med truger på. Deretter kunne vi nyte solens siste stråler 

med kaffe og sjokolade, mens hytta ble varm.   

 

Sandra tryllet fram de nydeligste retter. Chilli con Carne og lun frukt med 

sjokolade til dessert. Mette som vi ble, var det bare så vidt plass til kaffe.  

Etter tannpuss i måneskinn var det tid for sengene. 



 

Søndag 22. Februar 

Neste dag, søndag åpenbarer seg med et nydelig solskinn. Minus seks grader og endel vind. Ettersom det 

bare var en liten "svipptur" tilbake til bilene unnet vi oss en god lang frokost.  

 

 

Tilslutt var det på tide å dra, vi valgte å gå 

på vannene tilbake.  

Det var lett å gå, så vi hadde så god tid at 

vi måtte ha en ekstra kafferast. Nydelig, 

påskestemning, vi kunne høre at snøen 

smeltet rundt oss mens vi satt der.  

 

 

 

Tilbake til bilene var vi alle enige i at det 

hadde vært en knallfin tur.  

 

 

 

Tusen takk til turkoordinatorene Sandra og Inger-Johanne som tok på seg å arrangere en tur med litt 

annerledes fremkomstredskap i vakkert landskap.  

 

Nå er det bare å glede seg til neste års trugetur, hørte jeg Granbystøyl??  

 

Linn, Inger-Johanne (turkoordinator), Kåre, Sandra (turkoordinator) og Isabell (referent) 


