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Noen dager er dørstokkmila uoverkommelig. Andre dager 
glemmer en igjen lua eller solbrillene hjemme fordi en ikke 
kommer deg raskt nok ut. I blant blir turen lengre enn  
planlagt, andre dager må vi snu før vi hadde tenkt. 

Vi drar på korte turer og lange turer, tidlig om morgenen 
eller sent på kvelden. Til alle årstider, og i alt mulig slags 
vær. Ut på tur, aldri sur. Men vi har hver og en ulik  
motivasjon for å ferdes ute i naturen. 

For noen er det kanskje å lufte hodet etter en dag inne på 
jobb. For andre er det trening. For noen er det sosialt, det 
er mange som ikke går på lange turer alene. For noen er det 
mestringen når du står på en høy fjelltopp. Opplevelsene 
underveis. Eller å ta med barna ut for å lære om skogens dyr 
og fjellets flora. 

Uansett hva som får deg opp av sofaen og ut på turer og 
aktiviteter, og uavhengig av målet ditt, har vi alle én 

ting til felles. Turgleden!

TURGLEDE OG MOTIVASJON

Et ønske om å se mer av egen 
kommune gav meg motivasjon 
til å gå den egenkomponerte 
ruta Dovre på langs i fjor. Her 
fra starten, grensen mellom Sel 
og Dovre i Langholet i Rondane. 

Selv er jeg sikker på at det å være ute, er veldig bra for oss. 
Før var vi avhengige av høsting og fangst ute i naturen, i dag 
ferdes vi ute fordi det er rekreasjon. Motivasjonen vår er 
ulik, men resultatet er det samme. Flotte opplevelser ute i 
naturen, som beriker sinn og kropp. 

Min egen motivasjon er først og fremst at jeg liker å oppleve 
de fantastiske naturområdene våre. Jeg liker å finne frem til 
og oppleve nye områder. Selv om det gjerne er lokalt –  
i egen kommune eller andre steder i Gudbrandsdalen. Og 
jeg liker å vise frem områdene til andre som turleder. 

Og jeg håper turprogrammet vil gi motivasjon og inspirasjon 
til flere enn oss turledere. Jeg tror dette turprogrammet er 
det mest varierte vi har hatt så langt. Alt fra ferskingkurs, 
barn- og ungdomscamp, trugeturer, toppturer, og rideturer – 
til og med elsykkeltur! 

Kanskje blir du motivert til å prøve noe nytt? 
Velkommen til et nytt turår med DNT Gudbrandsdalen!

Turhilsen fra sekretær i  
DNT Gudbrandsdalen,  
Maria Kampesæter Kleiven

2 gudbrandsdalen.dnt.no



INNHOLD

DNT UNG ..................................................................... side 5

BARNAS TURLAG  ....................................................side 6

OPPTUR ........................................................................... side 7

DRONNINGSETRA ......................................................side 8

DUGNAD  ....................................................................... ... side 9

PADLEGRUPPA ............................................................... side 10

TRILLEGRUPPA ................................................................ side 11

DNT SENIOR - AKTIV I 100  ......................................... side 12

UTLEIE AV UTSTYR ............................................................. side 13

INFO OM TURER OG SIKKERHET .........................side 15-16

TURER 2019 .........................................................................side 17-58

FJELLSPORT ................................................................................ side 57

ÅRSMØTE OG SOSIALE MEDIER ....................................side 60 

PRESENTASJON AV STYRET ..........................................side 62-63 

MEDLEMSSKAP ............................................................................side 64 

. Grafisk design: Maria Kampesæter Kleiven/Therese Hvattum Heramb. Trykk: 07 Media. 
Forsidebilde: Maria Kampesæter Kleiven: 

Foto: Maria K. Kleiven

3facebook.com/dntgudbrandsdalen   @dntgudbrandsdalen  #dntgudbrandsdalen



STOLT FRILUFTSPARTNER 2020



DNT UNG
I år har vi flere turer og aktiviteter i regi av DNT UNG! 

Vi nevner; hengekøyetur, ungdomscamp på Glitterheim og 
mer! Se etter DNT UNG-merket på turene her i programmet. 

Vil du bidra med aktiviteter? 
DNT Gudbrandsdalen er på utkikk etter deg mellom 13 og 
26 år som liker å være ute, og vil være med andre på turer og 
aktiviteter ute i friluft. Høres dette ut som deg, eller kjenner 
du noen som kan passe til den beskrivelsen? I så fall vil vi 
gjerne høre fra deg!

DNT ung er Norges største friluftsorganisasjon for 
ungdom, med over 45.000 medlemmer i alderen 
13 til 26 år. Over hele landet finnes lokale ung-
domsgrupper som arrangerer turer og aktiviteter 
for og av ungdom. 

Som medlem i DNT ung (13 – 26 år) kan du bo på 
over 550 turistforeningshytter over hele landet –  
til halv pris!

Vil du bli med i  DNT ung?
Da vil vi høre fra deg – gudbrandsdalen@dnt.no

5facebook.com/dntgudbrandsdalen   @dntgudbrandsdalen  #dntgudbrandsdalen



Vil du bli med i   
Barnas Turlag? 

Barnas Turlag er for barn fra  
0 til 12 år. DNT Gudbrandsdalen  
arrangerer turer der du bor og 
på fjellet. Teltturer, kveldsmat-
turer eller fjelleirer og helgeturer 
hvor barna reiser med eller uten 
foresatte. 

Dere treffer andre barnefamilier, 
barna får nye lekekamerater og dere får lære  
grunnleggende friluftsliv sammen i trygge rammer. 

Har du lyst til å bidra med en aktivitet for Barnas Turlag? 
Da vil vi gjerne høre fra deg! Send oss en e-post til  
gudbrandsdalen@dnt.no, så tar vi en uforpliktende prat.

Vi håper å se dere på en eller flere 
av våre aktiviteter i 2020, og 
sammen skape et godt miljø for de 
små og store.

BARNAS 
TURLAG 

gudbrandsdalen.dnt.no

Alle DNT-medlemmer som er mellom 0 og 12 år er automatisk med i 
Barnas Turlag. Se i turprogrammet vårt for turer og aktiviteter som passer 
godt for denne aldersgruppen. Disse er merket med en blå Turbo.
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OPPTUR
Vi arrangerer Opptur i Nord-Gudbrandsdalen og 
Midt-Gudbrandsdalen også i 2020. Den 6. juni tar 
vi med elever til topps! 

For Nord-Gudbrandsdalen blir det to turer, men 
endelig turmål er ikke satt ennå. For Ottadalen blir 
det i Lom eller Skjåk, og for resten blir det en tur på 
Høvringen eller sør i Dovre. Regionrådet i Nord-Gud-
brandsdalen samarbeider om Opptur. 

(Foto: Maria Kampesæter Kleiven) 
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I Midt-Gudbrandsdalen blir det tur til det flotte utkik-
kspunktet Skutelen, med start fra Harpefoss. Beløn-
ningen etter motbakkene er flott utsikt over dalføret.  

Opptur er en nasjonal turdag for 8. klasse, arrangert 
for 15. gang i 2020. Turene er gratis for skolene, og 
fokus er på sosialt samvær og naturopplevelser. 

Vi synes det er stor stas å ha med 8. klassingene ut på 
tur. Invitasjon blir sendt til skolene på nyåret. 
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Vi er godt i gang med siste etappe med å 
bygge Dronningsetra ved Strålvatnet i  
Nord-Fron kommune.

Arbeidet startet i 2014, da vi tok over prosjektet etter 
DNT Oslo og omegn. De hadde da arbeidet med å få 
etablert en hytte mellom Langsua og Jotunheimen i 
flere år, men ville overføre prosjektet til lokalforenin-
gen. 

Kjernevirksomheten til DNT Gudbrandsdalen er å 
legge til rette for st folk skal få oppleve et sporløst og 
enkelt friluftsliv. 

Dronningsetra blir en enkel, selvbetjent hytte. Det blir 
35 sengeplasser fordelt på flermannsrom og sovesal/
hems. Plasseringen er ved gamle ferdselsråk og allere-

de etablert stinett. Dronningsetra er med på å knytte 
rutenettet i Langsua sammen med vandrerutene i 
Jotunheimen, gjennom Skåbu og Sikkilsdalen.

I 2018 har vi jobbet med å få på plass resten av  
finansieringen, samt å planlegge og legge til rette for 
å sette i gang byggingen. Vi har inngått avtale med 
entreprenør Brun Bygg AS som skal bygge hytta. Vi 
har fått godkjent nødvendige tillatelser hos Nord-Fron 
kommune for å sette igang byggingen og kjøre inn 
nødvendig material og utstyr. 

Vinteren kom brått på, så vi får ikke startet gravingen 
før til våren. Vi gleder oss til å se DNT Gudbrands-
dalens første hytte reise seg, og kunne tas i bruk!

Les mer om status på gudbrandsdalen.dnt.no

DRONNINGSETRA 
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DUGNAD

DNT Gudbrandsdalen er en forening som er tuftet på frivillig 
arbeid. Vi vedlikeholder Peer Gynt-stien som strekker seg fra 
Gausdal og Skeikampen i sør og Skåbu og Espedalen i nord 
og vest, og vil også vedlikeholde stien som går til Dronning-
setra som binder sammen Skåbu mot Jotunheimen fra Vågå 
og Sjodalen. 

I arbeidet med oppføringen av Dronningsetra trengs det dug-
nadskrefter, kunnskap og kompetanse. Vi er veldig takknem-
lige for all hjelp vi kan få. 

Vil du bidra? Da vil vi gjerne høre fra deg!
Send en e-post til: gudbrandsdalen@dnt.no

Foto: Aina Rolstad)
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KAJAKKUTLEIE
DNT Gudbrandsdalen har to kajakker, og disse kan 
leies ut på forespørsel. Medlemmer blir prioritert, 
samt deltagere på våre padlearrangementer.

Leie pr. døgn kr. 100,- 
Betal på VIPPS (#118418) for medlemmer.

Kr. 300,- til ikke-medlemmer (kajakkene leies ut 
kun på våre arrangement til ikke-medlemmer.)

Kajakkene oppbevares på lageret til  
DNT Gudbrandsdalen på Otta. 

Vil du leie kajakk? Kontakt Richard Høiberg,  
tlf.: 468 44 481 rhoiberg10@gmail.com.

PADLEGRUPPA

DNT Gudbrandsdalen har 
kajakker til utlån.
(Foto: Marius Dalseg)

Padling er en sosial og morsom aktivitet. Det er 
flere ivrige padlere i Gudbrandsdalen, og noen 
av dem finner du på vår Facebook-gruppe “Ka-
jakkpadling DNT Gudbrandsdalen”. Her kan du 
planlegge turer sammen med andre padlere. 

Vil du bli med på 
padling? 
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TRILLEGRUPPA
Trillegruppa prøver å legge alle turene slik at vi har et 
sted å gå inn etter turen, spesielt når det er kaldt og 
mørkt ute. Noen turer blir også lagt opp til med niste 
ute i det fri, så lenge været tilsier det. Når det er lagt 
opp til turer med bæremeis vil det alltid være en alter-
nativ rute hvis du bare vil trille med vogn.

Kjenner du flere som er hjemme i permisjon, så inviter 
dem gjerne inn i Facebook- gruppa vår.

TRILLETURER
Hver onsdag og torsdag blir det lagt opp til tur med 
Trillegruppa i DNT Gudbrandsdalen.

Det blir trilleturer, turer med bæremeis, og turer 
med pulk når snøen er tilstede. Målet er å utforske 
nye turområder, kose oss med barna på tur, og 
bli kjent med nye folk på tvers av kommunene i 
Gudbrandsdalen.

Besøk Trillegruppa på 
Facebook:
/trillegruppadnt- 
gudbrandsdalen

Har du et forslag til en fin tur og kan tenke deg å være turleder? Ta 
kontakt med oss via Facebook-gruppa vår /trillegruppadntgud-
brandsdalen.

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu:
Torsdager, turene annonseres på Facebook-gruppa.

Otta: 
Torsdager møtes trillegruppa på Otta på Amfi Otta kl. 
11.00. Sosialt samvær for store og små etter turen.

Foto: Andre Marton Pedersen
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DNT SENIOR

AKTIV I 100
Turer som passer for seniorer  er  
markert med Aktiv i 100. 

Vil du bli med i   
DNT senior?
Følg oss på Facebook
Seniorgruppa DNT Gudbrandsdalen

Turer for deg som vil på tur helt til  
du blir 100!

Vi går oss yngre, friskere og gladere på tur i trivelig 
DNT fellesskap. Seniorgruppen tilbyr turer mens 
mange er på jobb og turene har variabel lengde og 
tempo. 

Vi har et mål om tur annen hver onsdag store deler 
av året. Bare et fåtall av turene er med i pro-
grammet her, så følg med på hjemmesiden under 
Seniorgruppa, der det ligger program som fylles på 
etterhvert. Se også vår gruppe “Seniorgruppa DNT 
Gudbrandsdalen” på Facebook. 

Vi tar gjerne mot turforslag hvis du vil være 
turkoordinator på tur i ditt område. Vi har  
seniormøter hvor vi sammen setter opp flere
turer i kalenderen.

Har du tur kan du kontakte Gitte Bertelsen 
gitber56@gmail.com / tlf. 975 38 167. 
Turene kan også legges direkte inn på  
Facebook-gruppen.

Er du over 67 år får du honnørrabatt på medlemss-
kap i DNT og alle over 60 har i tillegg fortrinnsrett 
til sengeplass på hyttene. 
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Trenger barna fjellsko eller drømmer du 
om overnatting i lavvo? Nå kan du leie 
turutstyret du mangler, og spare både 
miljøet og lommeboka.  Å kjøpe nytt 
turutstyr, som du sjelden bruker eller 
som barna vokser ut av raskt, er verken 
bra for miljøet eller økonomien.

VANDRESKOEN LILLEHAMMER
Vandreskoen på Lillehammer har derfor startet 
med utleie av turutstyr. Butikkhyllene hos Van-
dreskoen bugner av det nyeste og beste turutstyret 
på markedet. Her leier de ut fjellsko, klær, sekker, 
bæremeiser og tekniske, superlette lavvoer. 
vandreskoen.no/kategori/utleie/

BUA VINSTRA
Bua Vinstra er et bibliotek for fritidsutstyr. Hos 
oss kan du kan du låne utstyr helt gratis.
Her finner du telt, soveposer, liggeunderlag, 
snowboard, langrennski, alpinski, staver, støvler, 
skisko, hjelmer og pilkeutstyr. I sommersesongen 
kan du låne sykler, pennyboards, skateboards, 
sparkesykler og mye mer.
Besøk oss på Jobbservice i Maskinvegen 14.
www.bua.io/bua-vinstra

UTSTYRSBANKEN I SEL
På Utstyrsbanken i Sel kan du låne forskjellig 
friluftsutstyr. Den ligger på Sel bibliotek på Otta 
og er åpen i biblioteketets åpningstider.
www.sel.folkebibl.no.

UTLEIE AV UTSTYR
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Mye moro og utfordringer på høstferiecamp. Foto: Aurora K. Heramb

14 gudbrandsdalen.dnt.no



15

TURER 2020

Vanskelighetsgrader på turer 
Vi bruker DNT sin gradering på turene. Merk at dette 
er veiledende. 

Om det er påmeldingsfrist melder du deg på direkte 
til turkoordinator, selv om du melder din interesse på 
våre Facebook-arrangement. Ta kontakt med turkoor-
dinator om du har spørsmål om en tur. 

 ENKEL  Lette dagsturer på merkede ruter, eller 
arrangementer for alle.

 MIDDELS  Dagsturer/dagsetapper på inntil  
15 km, for det meste på merkede ruter/stier. Ofte med 
litt høydemeter. Passer for deg som er vant til å gå med 
sekk og er i normalt god form.

 KREVENDE Dagsetapper på inntil ca. 20 km, 
delvis utenom merkede løyper. Passer for deg som er i 
god form og har noe fjellerfaring.

 EKSTRA KREVENDE Dagsetapper på mer enn 
ca. 20 km, ofte utenom merkede ruter. Eller spesielt 
bratte turer. Passer for deg som er i svært god form og 
har god fjellerfaring.
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§ 1 FORMÅL
DNT Gudbrandsdalen skal arbeide for å legge forhol- dene 
til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvenn- lig 
friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur – og kultur-
grunnlag. Arbeidet for barn og unge skal ha høy prioritet. 
Arbeidet skal foregå i samarbeid med eksisterende turlag og 
fjellsportsklubber i området.

§ 3 FORENINGENS VIRKE
Etter formålet skal DNT Gudbrandsdalen bl. a. arbeide med 
å :
– Stimulere til økt interesse for natur- og friluftsliv.
– Arrangere turer, aktiviteter og møter for alle aldersgrupper.
– Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i og 
rundt Gudbrandsdalen.
– Samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur-, og miljø- 
organisasjoner.

§ 4 MEDLEMMER
Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og 
bor i en av kommuene Ringebu, Sør-Fron, Nord- Fron, Sel, 
Dovre, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk. Andre medlemmer av 
DNT som bor utenfor distriktet kan også bli medlem.

TURER OG AKTIVITETER
Det kan være grunner som gjør at det blir gjort endringer 
i forhold til programmet. Eventuelle endringer blir lagt ut 
hjemmesiden og Facebooksiden vår. På turer/ aktiviteter 
blir det tatt bilder for bruk i turreferat og publisert på våre 
nettsider. Si fra til turkoordinator dersom du ikke ønsker å 
være med på en slik publikasjon.

INFO OM TURER OG SIKKERHET
HUND
Ta gjerne med din firbente venn på tur, men ta hensyn og vis 
respekt for de gjeldene båndtvangsregler.

TURKOORDINATOR
Lokalkjent person som kjenner området og turmålet, og 
som ønsker å dele naturopplevelser med andre. Ta kontakt 
med turkoordinatoren dersom du har spørsmål om turen/
aktiviteten du har lyst til å bli med på. Telefonnummer til 
turkoordinator er oppgitt i turprogrammet.

KLÆR OG UTSTYR
Det er viktig å ha med gode klær for alt slags vær når du 
skal til fjells sommer som vinter. Det samme gjelder mat og 
drikke. Ta gjerne med litt ekstra. Forslag til pakkeliste finner 
du her: Sommertur www.dnt.no/pakkeliste, vintertur  
www.dnt.no/pakkeliste-vinter. Ved spesielle krav til utstyr 
står det i turbeskrivelsen. Ta også kontakt med turkoordina-
tor for råd.

SIKKERHET OG ANSVAR
Det er viktig at alle tenker gjennom og vurderer egen form i 
forhold til planlagt tur eller aktivitet. Turkoordinator har alle 
detaljene om turene, spør gjerne om turen på forhånd.
Deltakelse på DNT Gudbrandsdalen sine turer/aktiviteter 
skjer på deltakerens eget ansvar. Arrangøren tar ikke på seg 
ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som 
måtte inntreffe under avvikling av turen/aktiviteten.

For mer utfyllende informasjon,– se på hjemmesiden vår 
eller kontakt turkoordinator, daglig leder, eller et  
styremedlem.

Foreningens formål og virke: (utdrag av vedtektene)
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Onsdag 22. januar, Ringebu 

Skitur til Storfallet i Tromsa
 MIDDELS

Fossen Tromsa danner et eventyrlandskap hver vinter. 
Vi bærer skiene ca 50 høydemeter ned til elva. På elva 
og langs elvebredden går vi på ski, turen tar ca 1 time 
hver vei inn til fossen. Fjellski anbefales. Matpause 
ved fossen. 
Passer for: Seniorer/voksne. Alle som er vant med 
skitur i terreng. 
Varighet: ca 3 timer.
Oppmøte: Klokken 10.00. Brekkomsvegen i Fåvang, 
ved Dalarampa, som ligger 600 m forbi Brekkomsve-
gen 1203. 
Kart: Ringebu 
Turkoordinator: Lars Haugen, tlf. 971 48 107.

Søndag 2. februar, Vågå 
Aktivitetsdag ved Lemonsjøen 
for hele familien

 ENKEL 

Vi arrangerer Kom deg ut-dagen med en morsom 
aktivitetsdag på Lemonsjøen for hele familien. Ta 
med deg akebrett, alpinutstyr og/eller langrennsutstyr 
og kos deg ute. Det vil være griller ute, og mulighet 

AKTIV I 100 

KOM DEG UT-DAGEN for å kjøpe seg mat og drikke inne på Lemonsjøen. 
Arrangementet er gratis og i samarbeid med Lemons-
jøen alpinsenter. Mer informasjon om arrangementet 
vil annonseres på nettside og facebooksiden når det 
nærmer seg.  
Passer for: Alle.
Oppmøte: Lemonsjøen alpinsenter. 
Kostnader: Eventuelt heiskort dersom en skal stå i 
alpinbakken. 
Informasjon: Lene Jevnheim, tlf. 911 58 931. Ingen 
påmelding.

Storfallet i Tromsa i Fåvang. (Foto: Gitte Bertelsen) 
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Søndag 2. februar, Nord-Fron

Tur til Isslottene
 ENKEL 

Isslottene i Vinstraelva kan være spektakulære. Isen 
varierer fra år til år. Turen er kort, men bratt. I år set-
ter vi tak på 50 personer på grunn av sikkerheten, men 
vi setter opp to turer hvis mange påmeldte.
Passer for: Alle.
Oppmøte: Vinstra Vegtrafikksenter/Circle K kl. 11. 
Tuurkordinator: Jo og Ingrid Agøy, tlf. 926 84 313/  
971 24 895.

Søndag 2. februar, Vågå

Trugetur i Valbjørmorka
 ENKEL 

Søndagstur på truger med pause i gapahuk. Lån av 
truger og skyss fra Vågåmo kan avtales.
Passer for: Alle. Varighet ca. 3 timer.
Påmelding innen: 28. januar.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Valbjør Gård,  
Øvre Norherad. 
Kart: Vågå, Norherad.
Turkoordinator: Tesfahiwet Hailu, tlf. 912 84 550.

KOM DEG UT-DAGEN

Trugetur til Valbjørmorka i Vågå. (Foto: Tesfahiwet Hailu) 
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Lørdag 22. februar, Nord-Fron

Trugetur til Elgtårnet
 ENKEL 

Bli med på trugetur til det flotte Elgtårnet i Espedalen. 
Ta med bålmat til lunsj så lager vi bål og nyter en 
utendørs lunsj nede ved Ramstjønna før vi går tilbake. 
Ca. 3 km t/r. 
Passer for: Alle. Varighet: dagstur, 2 – 3 timer.
Påmelding: Senest kvelden før.
Oppmøte: Ruten Fjellstue, Espedalen kl. 12.00.
Kart: Skåbu-Espedalen-Fefor.
Turkoordinator: Monica H. Moer, tlf. 924 14 303.
    

Lørdag 29. februar, Lesja

Høgtunga (1838 moh)
 KREVENDE

Turen starter ved Kvitkrysset på Dalsida. Vi skrår opp 
lia og følger ryggen over Lågtunga, Salen og Tungneb-
ben før vi når toppen av Høgtunga. Flott utsikt over 
Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark samt vestov-
er mot Eresfjordfjella. Retur samme vei. Hvis føret 
tillater det returnerer vi via Vesl-Svartdalen. Turen 
passer for både fjellski og randonee. Værforbehold.
Passer for: Voksne. 
Varighet: Dagstur.
Påmelding: Innen 25. februar.
Oppmøte: Aurstad ved E136, 3 km øst for Lesja sen-
trum, kl. 08.30, parkering ved Kvitkrysset, Dalsida.
Kostnader: Bomvei.
Kart: Storskrymten.
Turkoordinator: Eva-Britt Riise, tlf. 416 30 869.

Bli med på skitur til Høgtunga i Lesja-fjella i februar. 
(Foto: Berit Rødstøl)
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Fredag – søndag 6. – 8. mars, Ringebu

Vintercamp for barn og unge
 ENKEL

Bli med på ei helg fyllt med mye frisk luft og utendør-
saktiviteter for barn og unge mellom 7 og 14 år. Vi 
deler inn aldersgruppene, slik at opplegget passer 
optimalt for alle.
Passer for: Barn/ungdom.
Varighet: Helgetur.
Påmelding: Innen 1. mars.
Oppmøte: Jønnhaltvegen 613, klokkeslett avtales 
nærmere.
Kostnad: Kr. 500 for DNT-medlemmer. Kr. 750 for 
ikke-medlemmer. 
Kart: Ringebu.
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074.

Søndag 9. mars, Lesja

Fullmånetur til Tussheimbue
 MIDDELS

Denne dagen er det ikke bare fullmåne, men superfull-
måne. Vi håper på oppholdsvær og en riktig stemn-
ingsfull tur. Vi går på truger etter sommerstien som 
følger den gamle setervegen. Ta med hodelykt. Det 
er mange høydemeter på de 3,5 kilometrene, men vi 
holder et rolig tempo. Den flotte Tussheimbue var ny 
i 2018, vi nyter kveldsmaten og utsikten her før vi tar 

fatt på returen.  
Passer for: Voksne/ungdom/seniorer .
Varighet: Ca 3 timer.
Påmelding: innen 8. mars.
Oppmøte: Lesja sentrum, parkeringsplassen på 
nordsiden av E136 kl. 18.00.
Kart: Dombås (tidl. Lesja).
Turkoordinator: Maria K. Kleiven. Tlf. 476 19 145.

BARNAS TURLAG

Tussheimbue. Den 9. mars er det superfullmåne og trugetur hit. 
(Foto: Maria K. Kleiven)
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Torsdag – søndag 12. – 15. mars, Nord-Fron

Langsua-Skaget-Oskampen
 MIDDELS/ KREVENDE

Langsua nord byr på praktfull fjellvidde med tradis-
jonsrike setre, tamrein og rikt fugleliv, og majestetiske 
fjell vi går rundt. Turens lengde er på ca. 65 km i slakt 
terreng og kvista løyper (scooterspor). Turen passer 
voksne/seniorer i god form. Vi overnatter på selvbet-
jente DNT-hytter, og deler utgifter til mat- og biltrans-
port. Vi passerer åpne buer som gir ly. Vi samkjører til 
Finnbøle seter fra Vinstra stasjon. Torsdag kveld går 
vi til Storhøliseter. Fredag går vi via Skriurusten til 
Storeskag. Lørdag går vi til Oskampen. Søndag blir det 
retur til Vinstra ca kl. 16 til Vinstra stasjon. Det kreves 
godt vindtøy og fjellski, ellers normalt turtøy. Turplan 
og pakkeliste sendes ved påmelding, begrenset antall 
plasser. Vi blir to turledere. 
Passer for: Voksne/seniorer. 
Varighet: 3,5 dag.
Påmeldingsfrist: 8. mars.
Oppmøte: Vinstra stasjon kl. 17.00.
Kostnader: Overnatting på selvbetjente DNT-hytter. 
Vi deler på kostnad på mat. Parkering Finnbøle, kr. 80.
Kart: Huldreheimen.
Turkoordinator: Morten Laake, tlf. 480 99 110.

 

Fredag 13. mars, Ringebu

Skitur med hodelykt
 ENKEL 

Vi starter utenfor Lundes turisthandel og følger 
løypenettet innover, målet blir den nye Gråhøgdbu. 
Der koser vi oss med kakao etter endt tur. Ta med egen 
hodelykt, skiutstyr (langrennski eller fjellski) og klær 
så du ikke blir kald. 
Passer for: Ungdom. 
Varighet: 3 timer.
Påmelding innen: 12. mars kl. 12.
Oppmøre: Utenfor Lundes Turisthandel på Ven-
abygdsfjellet, klokkeslett avtales nærmere.
Kart: Ringebu.
Turkoordinator: Karoline Piro, tlf. 959 47 353.

Lørdag 14. mars, Vågå

Randonee/fjellski til Skaihøi
 MIDDELS

Nybegynnertur på randoneeski, eller fjellski opp til 
Skaihøi 1590 moh, “Vågås” fineste utsiktspunkt. Ligger 
midt på grensa mellom Vågå og Lom. Turen vil gå fra 
Midtli i Nordherad.
Passer for: Alle.
Varighet: 3 – 5 timer.
Påmelding innen: 10. mars.
Oppmøte: YX Vågå kl. 09.00.
Kart: Vågå.
Turkoordinator: Rune Holen, tlf. 919 15 555.
 

DNT UNG

Langsua. (Foto: Morten Laake) 
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Søndag 15. mars, Ringebu

Skitur langs Tromsa
 MIDDELS

Vi bærer skiene ca 50 høydemeter ned til elva og går 
ca 1 time inn til fossen Storfallet som danner even-
tyrlige isformasjoner. Videre går turen på isen ut til 
Fløtarbua der vi tar matpause. Videre langs elva til 
Iskjørkja hvor man kan gå inn bak enorme istapper. 
Videre ut til Fåvang. Fjellski anbefales og feller kan 
være greit å ha. Passer for alle som er vant med skitur 
i terreng.
Passer for: Voksne, ungdom, seniorer.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: Innen 13. mars. Viktig med påmelding 
pga. billogistikk. 
Oppmøte: Brekkomsvegen i Fåvang, ved Dalarampa, 
som ligger 600 m forbi Brekkomsvegen 1203. 
Kart: Ringebu.
Turkoordinator: Lars Haugen og Ivar Flyen, tlf. 971 
48 107/ 918 47 814.

 

Søndag 15. mars Sel 

Randotur på Ljosåbelgen 
(1948 moh)

 KREVENDE

Ljosåbelgen, Rondanes fineste skitopp. Denne toppen 
kalles også Sukkertoppen, grunnet den karaktisteriske 
formen. Toppen er ikke blant de høyeste i Rondane, 
men har den flotteste nedkjøringen. Kjøringen er un-
der tretti grader, men det byr fortsatt på fin skikjøring! 

Vi starter fra Mysusæter, Letruds parkering. Turen 
er med værforbehold, og kan bli utsatt til den 23. 
mars. 
Passer for: Ungdom/voksne.
Varighet: 8 – 9 km, 9 timer.
Påmelding: Innen 15. mars 
Oppmøte: Ved Letruds Parkering, Mys-
usæter.   
Kostnader: Parkering, kr 40 per døgn.
Kart: Rondane Nord.
Turkoordinator: Tor Christer Augdal Siljehaug, tlf. 
481 26 422. 

 

I vinter har vi flere flotte randoneeturer. (Foto: Sindre Thoresen)
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Lørdag 21. mars, midtdalen

Skitur Gålå – Kvitfjell
 MIDDELS

Vår tradisjonelle langrennstur i flott skiterreng. 
Start på Gålå og videre til Sveiphuslykkja, Nysetrin, 
Vendalen, Svinslåa og ned til mellomstasjon i Kvitfjell. 
Preparerte spor hele veien, best å gå med smale ski. 
Totalt 28 km. Lett og småkupert terreng uten lange, 
tunge stigninger og harde utforkjøringer. Matpause på 
Vendalen ved hytta til Dag. Busstransport tilbake til 
Gålå. Føremelding og smøretips legges ut på hjemmes-
iden og Facebook kvelden før.  

Passer for: Alle.
Varighet: Cirka 4 timer. 
Påmelding: 19. mars pga bussbestilling. 
Oppmøte: Hallen ved Vinstra Videregående skole kl. 
9.30 og samkjøring med egne biler opp til Gålå, eller 
møt opp direkte på P-plass ved Røsslyngsetra kafé kl. 
10.00.
Kostnad: 200 kr for bussbillet ved minimum 10  
deltagere. Betales kontant eller VIPPS. 
Kart: Peer Gynts Rike.
Turkoordinator: Olaf Giverhaug, Dag Sogndalen og 
Gitte Bertelsen, tlf. 412 26 871 (Olaf).
Turen er i samarbeid med Sorperoa Friluftsgruppe.

Lørdag 21. mars, Rauma

Topptur til Kirketaket (1439)
 EKSTRA KREVENDE

Kirketaket i Romsdalen har en spektakulær utsikt og 
fantastisk nedkjøring. Fra parkeringen på øvre Kavli 
starter man oppstigningen til Kavlisætra. Vi følger 
videre østryggen av Steinberget (981 moh) før man tar 
til på selve stigningen opp mot Kirketaket. 
 
Turen opp tar omtrent 4 – 5 timer, alt etter form og 
føre. Nedkjøringen skjer på sørsida og vi følger skis-
porene tilbake til parkeringsplassen på øvre Kavli. Vær 
oppmerksom på at brattheten i øvre del av nedkjørin-
gen er ca. 35 grader slik at snø og skredforhold må tas 
i betraktning før man går denne turen. Dette er en tur 
der de som har langt å kjøre kan ha behov for over-
natting. Vi har innhentet pris på hytter på Gjerdset 
Turistsenter som ligger 10 – 15 minutters kjøring fra 
Isfjorden. Hyttene har plass til 6 personer og koster ca 
1300 kroner pr. natt. Hvis vi vil betale for sluttreng-

FJELLSPORT
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jøring, koster dette 350 kroner ekstra. Hvis vær- og 
føreforholdene er slik at vi er usikre, kommer vi til å 
leie inn guide frå firmaet Friluftslek i Åndalsnes. Kost-
naden til guide kommer i tillegg til eventuell overnat-
ting. Denne prisen er avhengig av antall deltakere. 
Passer for: Voksne.
Varighet: Dagstur, pluss eventuell overnatting.
Påmelding: 1. mars kl. 19.00.
Krysset der veien til Kavlisetra tar av fra riksvegen i 
Isfjorden kl. 09.
Kostnad: Eventuell kostnad til guide om nødvendig. 
Kart: Romsdalsfjella (1:50 000).
Turkoordinator: Arnt Sveen, tlf. 483 21 233.

Søndag 29. mars, Lesja

Familieskidag i  
Hattremsådalen

 ENKEL

Turen starter på parkeringen ovenfor Bøsetra 
(Slådalsveien). Derfra er det ca. 2 km å gå i lett ter-
reng. Hattremsådalen har et artig terreng med skavler 
og snøfonner. Ved leirplassen vil det være mulighet 
for skileik med blant annet hopp, kuleløype og slalom. 
Velkommen til en trivelig skidag med mye leik og 
moro!
Passer for: Alle.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: 25. mars.
Oppmøte: Ved parkering på Slådalsveien ovenfor 
Bøsetra kl. 10.00.
Turkoordinator: Eva-Britt Riise, tlf. 416 30 869.

Lørdag 4.april

Skitur til Dalsnibba (1476 moh)
 KREVENDE

Vi starter frå krysset RV15/FV63 ved Langvatnet. 
Derfra går vi nesten til Djupvasshytta, der vi starter 
oppstigningen til Dalsnibba. Det er stigning hele 
vegen opp. Det er litt bratt i begynnelsen, men så blir 
det behagelig terreng å gå i. På toppen får vi et fantas-
tisk utsyn til Geiranger og fjella rundt. I Geiranger er 
våren i ferd med å gå over til sommar og på fjellet er 
det fortsatt vinter. Frå toppen er det fin nedkjøring til 
Djupvatnet og retur til bilene. De fleste går på fjellski, 
men det er mulig å gå på randoneeski for å gjøre ned-
kjøringen frå toppen enda artigere.
NB! Turen er svært væravhengig. Tidspunkt kan bli 
endret på kort varsel, og både helga før 4. april og 
helga etter er aktuelle reservedatoer. Endelig dato blir 
fastsatt nærmere turen. 
Passer for: Alle.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: Innen 30. mars kl. 19.
Oppmøte: Grotli Høyfjellshotell kl. 09.00.  
Kart: Tafjordfjella (1:50 000).
Turkoordinator: Arnt Sveen, tlf. 438 21 233.

Torsdag – søndag 9. – 12. april, Vågå

Påsketur for ungdom til Glitter-
heim 

 MIDDELS/KREVENDE

Drømmer du om å bestige topper og ha en påskeferie 

BARNAS TURLAG
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sammen med andre ungdommer? Nå har du sjansen! 
Torsdag: Ankomst med beltebil fra Veoli. 
Fredag:  Tur til Glittertind, randonee, snowboard eller 
fjellski.
Lørdag: Tur til Ryggehø. Påskeskirenn på Glitterheim. 
Søndag: Avreise med beltebil til Veoli, fra Glitterheim 
kl. 10.
Begge toppene er skitopper som er har veldig fin ned-
kjøring. Fra Glittertind er det en veldig lett nedkjøring 
for alle, litt brattere fra Ryggehø, men fullt mulig også 

DNT UNG

på fjellski.
Passer for: Ungdom.
Varighet: 4 dager.
Påmeldingsfrist: 1. april.
Oppmøte: Veoli ved RV51 i Sjodalen, ca 10 km sør for 
Randsverk. Kl. 16.00 9. april.
Kostnad: Kr. 2350 pr. pers. Inkluderer kost og losji 
(sovesal) i tre døgn og transport inn/ut. 
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074.

Toppen av Glittertind. (Foto: Helle Hovden)
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Bli med på hengekøyetur. (Foto: Karoline Piro)
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Fredag – lørdag 17. – 18. april, Ringebu

Hengekøyetur med bålkos
 ENKEL 

Bli med på overnattingstur for ungdom i hengekøye 
med bålkos og utsikt. Si ifra i god tid hvis du vil låne 
hengekøye. Vi fikser bålkos og frokost til dagen etter. 
Ta med klær så du ikke blir kald, lue og votter, liggeun-
derlag, hengekøye og sovepose. Vi møtes ved Ringebu 
stavkirke og samkjører et lite stykke derfra. 
Passer for: Ungdom.
Varighet: Overnatting.
Påmeldingsfrist: 14. april.
Oppmøte: Ringebu Stavkirke kl. 19.00.
Turkoordinator: Karoline Piro, tlf. 959 47 353.
     
 

Lørdag 25. april, Lom

Sørvestre Smørstabbtindane
 KREVENDE

Dette er en flott fjellskitur som passer alle. Vi starter 
opp ved Krossbu kl. 09.00 og beregner god tid, da 
dette er en medium lang tur. Vi går inn mot Bøver-
breen via Smørstabbren. Vi går hele veien opp til top-
pen av breen. Når vi kommer opp til toppen av breen, 
skjærer vi til høyre mot Sørvestre Smørstabbtindene. 
Her får vi tre 2000-meters topper på en liten time.  
Her kreves Gode klær, god matpakke og at man har 
gått lengere fjellski-turer før. På finværsdager er dette 
en tur for minneboka! 
Passer for: Alle.
Varighet: Ca 17 – 18 km, ca 7 timer. 

Påmeldingsfrist: 21. april.
Oppmøte:Krossbu, kl. 09.00.
Turkoordinator: Syver Ole Eggen, tlf. 976 82 317.

Lørdag 2. mai, Lom

Veslfjelltind (2157 moh)
 KREVENDE

Flott randoneetur for nybegynnere. Vi starter ved 
Krossbu, og går direkte opp mot Veslfjelltinden. Dette 
er strekning på ca 5 km oppover. Slak motbakke, med 
jamn stigning opp til «skardet» mellom Veslfjelltinden 
og Hurrbreatinden. Fra her går vi opp ryggen mot 
Veslfjelltinden og mot toppen. Etter en god matpause 
på toppen, tar vi fatt på nedkjøringen, som er slak, 
fin nedkjøring, som alle bør klare veldig greit. Total 
distanse på turen er ca 10 km. Ta med gode klær, 
skredsøker, sjokolade og godt humør.
Passer for: Alle.
Varighet: 10 km, ca 5 timer.
Påmeldingsfrist: 29. april.
Oppmøte: Krossbu, kl. 09.00.
Kart: Jotunheimen.
Turkoordinator: Syver Ole Eggen, tlf. 976 82 317.
 

Onsdag 3. juni

Skodalsåa Kulturstig 
 ENKEL 

Møt opp på Harpefoss Barneskule. Her fyller vi opp 
bilane og kjører til Baukholstulen. Turen startar 
på Svintjønn, som er øvste punkt langs Skodalsåa 
Kulturstig. Frå her følger vi den merka kulturstigen 
ned gamle Baukholstulvegen og langsetter Skodalsåa 

DNT UNG
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til Harpefoss skule. Mykje levande kulturhistorie å 
høyre om og å lese på dei mange informasjonstavlene 
undervegs. Vi avtaler henting av bilane etter turen. 
Passer for: Alle.
Varighet: Ca. 3,5 timar. Lengde ca. 8 km. 
Oppmøte: Harpefoss skule kl. 17.   
Turkoordinator: Gunn-Marit Brenden og  
Guri Skurdal Tofte, tlf. 911 59 917/480 26 504.

Lørdag 6. juni Vågå

Elsykkeltur tur rundt  
Lemonsjøen

 MIDDELS

Bli med på en flott sykkeltur rundt Lemonsjøen med 
lommekjent sykkelentusiast Vidar Glende. Vi har fått 
spesialpris for anledningen på leie av el-sykler, og det 
er selvsagt mulig å delta med egen el-sykkel.  
Passer for: Voksne/ungdom. 
Varighet: Dagstur.
Påmeldingsfrist: 30. mai
Kostnad: Leie av el-sykkel, kr 490 pr. pers. 20 sykler 
tilgjengelig.
Oppmøte: Lemonsjøen Fjellstue kl. 10.00. 
Turkoordinator: Rune Holen og Vidar Glende, 
 tlf. 919 15 555. 

Torsdag 11. juni, Sør-Fron

Tur i Augldalen
 ENKEL 

Tur i nedre del av Augldalen i Sør-Fron, der du får 
oppleve den rike floraen i område. Dette er en enkel 

tur, selv om terrenget er litt bratt. Fra parkeringen går 
turen til Øvre Bakstad, ned i Augldalen og et stykke 
inn i østsiden av dalen. 
Passer for: Alle.
Varighet: 3 timer .
Oppmøte: Kl. 17.00. Følg merkinga til Rudi gard frå 
gamle E6 mellom Harpefoss og Hundorp. Etter ca 1 
km er parkering langs vegen mellom Rudi Gard og 
Øvre Bakstad.
Turkoordinator: Anders Nustad, tlf. 900 11 369.
     

Lørdag 13. juni, Vågå

Olashovda
 ENKEL 

Bli med på en flott rundtur i lett og fint turterreng og 
et område med mye historie. Olashovda ligger mellom 

Lesjaskogsvatnet er et flott padlevann. 
(Foto: Gitte Bertelsen) 
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Sjårdalen og Flatningen, og gir god utsikt over Vågå og 
inn i Jotunheimen. Oppmøte ved YX i Vågå, vi starter 
fra Lauvsetre. 
Passer for: Voksne/ungdom/seniorer .
Varighet: ca. 3  timer.
Oppmøte: YX Vågå, 3. juni kl. 10.00.
Turkoordinator: Magnar Bakke, tlf. 481 52 826.

Tirsdag 16. juni, Nord-Fron

Kveldstur til Torgeirkampen
 ENKEL 

Vi går fra Holsætrin til Torgeirkampen. På toppen er 
det fin utsikt inn i Rondane. Her tar vi pause og koser 
oss med mat og drikke så lenge været tillater det. Det 
er ikke så mye parkeringsmuligheter på Holsætrin, så 

vi møtes ved Sandbu barnehage (Varphaugen) og sam-
kjører fra der. Turen er i samarbeid med “Turkomp-
is”-prosjektet i Sel kommune. 
Passer for: Voksne/ungdom/seniorer.
Varighet: ca. 3 – 4 timer.
Oppmøte: 16. juni, Sandbu barnehage (Varphaugen) 
kl. 18.00.
Kostnad: Bomveg, kontantbetaling. 
Påmelding: Innen 14. juni
Turkoordinator: Kristin Hjørnevik /  
May Britt Josten tlf. 959 16 321.
     

Fredag – søndag 19. – 21. juni, Lesja

Padlehelg på Lesjaskogsvatnet
 MIDDELS

Vi padler på idylliske Lesjaskogsvatnet og utforsker 
øyer, kriker og kroker langs vannet. Kanskje ser vi 
beveren eller spor etter aktiviteten dens. 
Deltakerne må selv ha med utstyr: kajakk eller kano, 
redningsvest, egnede klær for padling osv. DNT 
Gudbrandsdalen har to utleiekajakker med nødvendig 
utstyr, se hjemmesiden vår. Turdeltakerne padler på 
eget ansvar og bør ha padleerfaring. Er du nybegynner,  
ring på forhånd. 
Vi overnatter i telt på Lesjaskogvatnet Camping. 
Mulighet for å leie campinghytte (Bestill i god tid; 
greie avbestillingsregler om noe endrer seg). Vi spiser 
middag sammen lørdag kveld ved bålplassen. 
Passer for: Voksne/ungdom/seniorer.
Varighet: Helgetur.
Påmeldingsfrist: 16. juni.
Oppmøte: Lesjaskogsvatnet Camping fredag kveld 
eller lørdag. Padleklar ca kl. 10.30 lørdag. 
Turkoordinator: Gitte Bertelsen, tlf. 975 38 167.
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Fredag – søndag 19. – 21. juni, Ringebu/Øyer

Helgetur langs Rondanestien
 MIDDELS

Bli med på helgetur langs Rondanestien og oppdag 
vakre Øyer og Venabygdsfjellet. Rondanestien er 
en langrute på 435 km merket fra Oslo sentrum til 
Hjerkinn.  Første natt overnatter vi på DNTs selvbet-
jente hytte Djupslia i Øyer før vi lørdag morgen 
vandrer til Vetåbu i Fåvang. Søndag går vi videre til 
Jammerdalsbu og går ned til Friisvegen hvor vi tar 
felles taxi ned til Ringebu. Dette er en samarbeidstur 
med Gjerdrum Turlag i Akershus. 
Passer for: Voksne.
Varighet: 3 dager, ca 6 timer gange hver dag.
Påmeldingsfrist: 5. juni.
Oppmøte: Avtales nærmere.
Kostnad: Overnatting på hyttene. Deling av mat- og 
transportutgifter.
Kart: Øyer og Ringebu.
Turkoordinator: Monica H. Moer, tlf. 924 14 303.

Fredag – søndag 19. – 21. juni, Ringebu  
Hytte til hytte med swingkurs 
og dans

 MIDDELS

Vi går fra hytte til hytte, kort tur fredag, litt lengre tur 
lørdag og dans på kvelden ute i friluft! Søndag blir 
det en kort gåtur. Endelig rute avtales nærmere, men 
beregn lørdagens dagsmarsj til 10 – 15 km.

Djupslia i Øyer.  (Foto: Monica Moer)
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Passer for: Alle.
Varighet: Helgetur.
Påmelding: Innen 14. juni.
Oppmøte: Avtales nærmere.
Kostnad: Overnatting på hytte.
Turkoordinator: John Sønsteli, tlf. 917 53 895.
Samarbeid med DNT Lillehammer og Ringebu Swing 
og Gammeldans.

Lørdag 20. juni, Geiranger 

Tur til Skageflå i  
Geirangerfjorden

 MIDDELS/KREVENDE

Vi tar skyssbåten til punktet der man startet oppstig-
ningen til Skageflå. Før vi blir satt i land, blir vi med 
på en rundtur på Geirangerfjorden, noe som er en 
flott opplevelse. Det er bratt oppstigning opp til den 
gamle fjellgarden som er satt fint i stand av foreningen 
Storfordens Venner. Fra gardstunet er det en fantas-
tisk utsikt til Geirangerfjorden og over til Knivsflå, 
fjellgarden som ligger på motsatt side av fjorden. Fra 
Skageflå går vi videre oppover til Homlongsetra før vi 
går tilbake til Geiranger via Homlong. Vi får nå flott 
utsikt mot Geiranger.
Passer for: Alle.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: Innen 18. juni kl. 19.00.
Oppmøte: Ved Turistinformasjonen i Geiranger (på 
kaia) kl. 10.00. 
Kostnader: Båtskyss frå Geiranger til startpunktet for 
turen.
Kart: Geiranger.
Turkoordinator: Arnt Sveen og Nils Arne Haugen, tlf. 
483 21 233 / 907 70 162.

Mandag 22. juni, Sel

Langs Pilegrimsleden med 
Kristin Lavransdatter

 ENKEL 

Bli med på en kulturell vandring langs pilegrimsleden 
i Kristin Lavrandsdatters fotspor. Vi starter på Sel 
kirke hvor milestein står. Vi går Pilegrimsleden langs 
Gudbrandsdalslågen til Jørundgard på Nord-Sel og 
får høre litt om Kristin Lavransdatter. Langs Pi-
legrimsleden møter vi flere steder som Sigrid Undset 
skriver om i trilogien om Kristin Lavransdatter. 
Passer for: Alle. 
Varighet: 13 km / 4 timer lett tur. 
Påmeldingsfrist: 18. juni. 
Oppmøte: Sel kirke kl. 11.00.
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien, 
tlf. 456 04 608.

Skageflå. (Foto: Arnt Sveen)

GD-TUR
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Mandag – fredag 22. – 26. juni, Ringebu

Rideferie på Venabygdsfjellet
 MIDDELS

Få minnerike opplevelser i fjellet med hest på Vena- 
bygdsfjellet. Ankomst mandag til middag, avreise fred-
ag etter frokost. Det blir ridning i tre dager, og du får 
også tid til å gå deg en fottur utenom rideøktene tirs-
dag og onsdag. Torsdag rir vi på heldagstur og får med 
oss den populære seterlunsjen på setra på Jønnhalt. 
Du må beherske trav for at du kan være med. 
Passer for: Erfarne ryttere (må beherske trav).
Varighet: Fire dager.
Påmeldingsfrist: 1. mai.
Oppmøte: Venabu Fjellhotell 21. juni innen kl. 19.00.
Kostnad: Pris kr. 6700 pr. pers med ridning og full-
pensjon på fjellhotellet mandag – fredag. Dersom du 
kun ønsker å være med å ri (uten opphold) er prisen 
kr. 3000 pr. pers.
Påmelding/turkoordinator: Gjøres direkte til Venabu 
Fjellhotell på e-post post@venabustallen.no eller tele-
fon 922 13 456. Samarbeid med Venabustallen.
     

Lørdag 27. juni, Vågå 

Jostigen fra Gjende og direkte 
opp på Besseggen

 KREVENDE

Jostigen har fått navnet sitt fra reinsgjegeren Jo Gjende 
– som har navnet sitt fra fjellvatnet Gjende hvor han 
levde deler av sitt voksne liv. Vi går fra Gjendesheim 
og ca 1 time langs Gjende mot Memurubu før vi går 

bratt opp, luftig, men ikke utsatt. Vi tar det med ro 
og nyter vakker utsikt før vi kommer opp på selve 
Besseggen og følger normalruta videre og ned igjen til 
Gjendesheim, og kanskje nyter en velfortjent middag.
Passer for: Ungdom, voksne.
Varighet: 15,7 km, ca 7 timer.
Påmeldingsfrist: 20. juni.
Oppmøte: Gjendesheim kl. 09.00, parkering på Reins-
vangen. (Ca 3 km fra Gjendesheim). Skyttelbuss går 
uavbrutt til Gjendesheim fra Reinsvangen.
Turkoordinator: Mona Kleiven, tlf. 990 25 211.

Jostigen opp til Besseggen. (Foto: Geir Holen) 
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Rideferie på Venabygdsfjellet. (Foto: Kristine  Øihaugen)
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Flott utsikt fra Vassberget i Rondane. (Foto: Janne Bjørklund)
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Mandag – fredag 29. juni – 3. juli, Ringebu

Sommercamp for barn og unge
 ENKEL

Bli med på ei uke fyllt med mye frisk luft og utendørs- 
aktiviteter for barn og unge mellom 7 og 14 år. Vi deler 
inn aldersgruppene, slik at opplegget passer optimalt 
for alle.
Passer for: Barn/ungdom.
Varighet: Fem dager dagtid, overnatting siste natta.
Oppmøte: Jønnhaltvegen 613 kl. 09.00.
Kostnad: Kr. 1250 for DNT-medlemmer. Kr. 1450 for 
ikke-medlemmer.
Kart: Ringebu.
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074.

Søndag 28. juni, Sel/Dovre

Vassberget (1855 moh)
 KREVENDE

Tur til Vassberget på 1857 moh. Høvringens mest 
markerte topp. Vi starter ved Smuksjøseter. Sti 
omtrent halve turen. Det er noe stein siste etappen, så 
det krever skikkelig fottøy.
Passer for: Voksne/ ungdom/ seniorer.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: Innen 27. juni. 
Oppmøte: Smuksjøseter kl. 09.00.
Kostnad: Bomveg.
Kart: Rondane Nord. 
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf. 468 44 481.

Nye vennskap 
og mye moro 
på sommer-
camp. 

BARNAS TURLAG

Søndag 28. juni, Sel

Tordkampen (1166 moh)
 ENKEL/ MIDDELS

Tur fra Horgesetrene til Tordkampen, rundtur om 
Tronddalen. Vi følger merket råk og fin sti hele turen. 
Fint og lett turterreng. God utsikt over Selsvatnet og 
inn i Rondane og Jotunheimen. Vi tar returen om Sjug-
urdshøpiggen. Vi tilpasser et rolig tempo som passer 
de fleste.  
Passer for: Voksne/ungdom/seniorer .
Variget: Ca 11 km, 5 – 6 timer.
Påmelding: 28. august.
Oppmøte: Innkjøringen til Rostgrenda ved E6 kl. 10.00.
Kostnad: Bomveg kr. 40. 
Turkoordinator: Maria K. Kleiven, tlf. 476 19 145.
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Lørdag 27. – 28. juni, Vågå

Ferskingkurs
 ENKEL

Ferskingkursene arrangeres over hele landet og er 
åpne for alle som ønsker å lære mer om friluftsliv. De 
er både for dem som har gått litt på tur før og dem 
som er helt nybegynnere. Dette er et praktisk kurs 
der deltakerne selv skal få prøve seg på bålfyring, 
matlaging ute, bruk av primus, kart, kompass og tur-
planlegging. Man lærer også om bekledning, pakking 
av dagstursekk, allemannsretten, stier og merking, 
spørløs ferdsel, overnattingstur og telt, og DNTs hytter 
og tilbud. Etter endt kurs får man kursbevis og en fin 
håndbok i friluftsliv.
Dette kurset er en del av introduksjonsprogrammet til-
hørende flyktningekontoret i Vågå, men er også åpent 
for andre. Kurset vil være tilpasset et enkelt språk. 
Passer for: Alle.
Varighet: 5 + 5 timer.
Påmeldingsfrist: 21. juni.
Oppmøte: Sted og tid blir opplyst på våre nett- og 
Facebook-sider.
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074. 
Samarbeid med flyktningekontoret i Vågå. 
 

Hold deg oppdatert 
Oppdatert informasjon om turer finnes på 

www.gudbrandsdalen.dnt.no og  
facebook.com/dntgudbrandsdalen 
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Onsdag 1. juli, Dovre/Oppdal

Reinheim
 ENKEL

Bli med Wiggo på tilsynstur til Reinheim Turisthytte i 
Stroplsjødalen. Vi møtes på Hjerkinn før første bussen 
inn til Snøheim kl. 8.30. Oppmøte ved flaggstangen på 
Snøheim kl. 9.00.
Passer for: Alle.
Varighet: Dagstur.
Påmeldingsfrist: 30. juni.
Oppmøte: Ta første buss inn til Snøheim kl. 08.30. 
Oppmøte ved flaggstangen ved Snøheim kl. 09.00
Kostnad: Bussbillett Snøheimbussen.
Kart: Snøhetta.
Turkoordinator: Wiggo V. Hansen, tlf. 997 03 761

Lørdag 4. juli, Ringebu

Flyvraket ved Øverlihøgda
 MIDDELS

Starter ved Brekkom Saubua, går via Kiststeinen over 
Svælhøgdene til Øverlihøgda hvor flyvraket ligger. 
Flyet falt ned i 1942 på grunn av ising. Går tilbake via 
Borkebua.
 
Fin tur i lettgått terreng med noen våte partier. Hele 
turen er ca. 15 km, vi beregner 5 – 6 timer inkludert 
pauser. De som ønsker samkjøring fra Fåvang kan 
møtes ved YX Kvitfjelltunet kl. 10.00.
Passer for: Alle. 
Varighet: 5 – 6 timer.

Påmelding: Kvelden før.
Oppmøte: Saubua, Saubuvegen 1063, 2634 Fåvang, kl. 
11.00.
Kostnad: Bom kr. 100 (kr. 60 kort + kr. 40 kontant/
vipps).
Kart: Ringebu.
Turkoordinator: Trine Trøstaker, tlf. 994 69 878.

Reinheim er ei selvbetjent hytte i Stroplsjødalen, og en fin dagstur fra 
Snøheim. (Foto: Wiggo V. Hansen)

Flyvraket ved Øverlihøgda. (Foto: Trine Trøstaker)

AKTIV I 100 
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Lørdag 4. juli ,Sel/Nord-Fron

7-fjellstur / 3-fjellstur  
i Rondane

 MIDDELS   KREVENDE

Vi starter på Kvamsnysetra (sør-øst for Furusjøen 
på Kvamsfjellet) og går Vuludalsråket. Tar til høyre 
over Søre Geitberget og Veslhøa. Neste topp blir Søre 
Eldåkampen, her ser man utover hele Vulufjell og 
villreinens rike. Når vi går mot Nyseterhøgda krysser 
vi Vuludalsråket igjen. De som velger 3-fjellstur tar av 
her og følger stien tilbake til Kvamsnysetra. 7-fjells-
turen fortsetter over Nyseterhøgda, Bløyvangen og opp 
på Skjerellfjellet og over to toppunkt på Skjerellhøa. 
Her er det en fantastisk utsikt over Furusjøen og de 
mektige 2000 m toppene lenger nord. Vi følger T-stien 
til vi tar til høyre og går ned ved den fine Jørafossen og 
følger denne stien tilbake til Kvamsnysetrin. 
Passer for: Alle.
Varighet: 7-fjellstur er 26 km, gangtid cirka 7,5-8 tim-
er + pauser. 3-fjellstur er 14 km. gangtid 3,5-4 timer + 
pauser.
Påmelding: Innen 2. juli.
Oppmøte: Vinstrahallen kl. 08.00.
Kart: Rondane Sør.
Turkoordinator: Magnar Bratlien / Helle Hovden 
950 11 395 / 948 84 280.

Søndag – torsdag 5. – 9. juli, Vågå

Sommercamp for ungdom
 MIDDELS 

Velkommen til en uke spekket med morsom aktivitet, 

spesielt tilpasset ungdom! 
Søndag: Ankomst Glitterheim. 
Mandag går vi på Glittertind (2452 moh). Tirsdag blir 
det klatring, padling, fisking og mer i nærområdet 
ved Glitterheim. Onsdag går vi på bretur i blåisen på 
Veobreen. Torsdag er det hjemreise etter frokost. Vi er 
tilbake ved bommen ca kl. 12.00. 
Passer for: Ungdom.
Varighet: 5 dager.
Påmelding: innen 28. juni.
Oppmøte: Ved bommen i Veodalen kl 16.00. Skiltet 
veg fra Randsverk/RV51. Gå inn til Glitterheim.
Kostnad: Kr. 2550 pr. pers. Inkluderer kost og losji 
(sovesal) i fire døgn, pluss transport inn/ut. Utgifter 
til bre- og klatreutstyr og guide kommer i tillegg. Vi 
kommer tilbake med mer informasjon.
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074.

Onsdag 8. juli, Dovre/Vågå

Fottur til Jetta (1617 moh)
 MIDDELS

Vi går til toppen av Jetta (1617 moh) frå Ilka på Dovre. 
I finvær får vi panoramautsikt til Rondane, Dovrefjell, 
Reinheimen og Jotunheimen, og ned i dalen til Dovre, 
Vågå og Sel.
Passar for: Voksne/seniorer.
Varighet: Dagstur.
Oppmøte: 6. juli, kl. 10 ved Ilka, vest for E6 før for 
Dovre sentrum.
Kart: Otta.
Påmelding: Innan 6. juli. 
Turkoordinator: Arne Skuterud, tlf. 907 47 875.’

DNT UNG

AKTIV I 100 
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Bli med på en spennende sommercamp for ungdom på 
Glitterheim. (Illustrasjonsfoto: Stian Gustafsson)
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Lørdag 11. juli, Dovre

Høgste Skredahøe (2004 moh)
 KREVENDE

Vi møtes på Hjerkinn og tar første bussen inn 
til Snøheim 8.30. Fra der følger vi råket over til 
Svånådalen og krysser elva Svåni. Går så opp til Fisket-
jønne, og opp til høgde 1701, følger eggen opp til den 
høgeste av Skredahøin. Krevende tur med mye steinur 
og høydemetre. For de som er raske på foten, kan de 
andre Skredahøene besøkes før vi tar returen samme 
veg.
Passer for: Voksne/ungdom.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: Innen 9. juli.
Oppmøte: Ta første buss inn til Snøheim. Flaggstanga 
Snøheim kl. 09.00.
Kostnad: Bussbillett Snøheimbussen.
Kart: Snøhetta 1519 IV og Storskrymten 1419 I.
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen / Maria 
Kampesæter Kleiven, tlf. 997 03 761 / 476 19 145.

Onsdag 22. juli, Nesset

Mardalsfossen
 ENKEL 

Vi kjører ned til Stuguflotten vest for Bjorli og kjører 
inn anleggsvegen innover Sandgrovbotn. Vi følger 
råket langs Mardalstjønna, og ut på stupet der Mard-
alsfossen starter. Ca 4 km gange tur-retur. Etterpå 
kjører vi til enden av vegen, og følger råket ut på Yste 
Mardøla, slik av vi får også sett fossen fra en annen 
vinkel. Ca 3 km gange tur-retur. 
Passer for: Voksne/seniorer. 
Varighet: Dagstur. 
Påmelding: Innen 20. juli.
Oppmøte: YX Bjorli kl. 09.00.
Kart: Romsdalen 1319 I.
Turkoordinator: Wiggo V. Hansen, tlf. 997 03 761.

Lørdag 25. juli Lesja

Gråhøe (2014 moh)
 EKSTRA KREVENDE

Dette er den mest anonyme 2000-meterstoppen i lan-
det. Vi kjører inn til Nysætre i Lordalen, og parkerer 
der. Følger råket langs elva Lora, og videre inn til Løft-
bue. Fra der går vi på skrå oppover. Tar oss så opp på 
toppen av Gråhøe 2014 moh. Retur samme veg. Meget 
krevende tur både i kilometer og timer.
Passer for: Voksne/ungdom.
Varighet: 10 – 12 timer. 
Påmeldingsfrist: 22. juli.
Oppmøte: Coop Lora, ligger ved E136.  kl. 08.30. 
Kostnad: Bomveg inn i Lordalen.
Kart: Lesjaskog 1419 III, Tordsvatnet 1319 II.
Turkoordinator: Wiggo V. Hansen, tlf. 997 03 761.

Retning Skredahøin og Svånåtind. (Foto: Pål Koxvig) 

AKTIV I 100 
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Swaledale Gunnerside. 
(Foto: Kreuzschnabel/Wikimedia Commons)

Torsdag 23. juli - måndag 27. juli 

Fottur i Swaledale, England
 MIDDELS

Bli med på ein fottur med kulturinnslag i England. 
Turen går i Richmond og Swaledale i Nord-England. 
Frå Richmond går vi tre dagar i Yorkshire Dales Na-
tional Park, i flott turterreng gjennom nakent jordb-
ruks- og heilandskap. Vi går med sekk og går innom 
pubar og overnattar på bed & breakfast i idylliske 
landsbyar. Der vil vi få oppleva kulturinnslag og få 
informasjon om området og stadene vi passerer. Det 
blir særleg lagt vekt på den gamle kontakten mellom 
Nord-England og Norge, som vi kan sjå att i språk og 
namnebruk.  

AKTIV I 100 Vi reiser med fly til Manchester, tek tog nordover til 
Darlington og buss/bil til Richmond. Same vegen i re-
tur fire dagar seinare. Mer informasjon om turen kjem 
på DNT Gudbrandsdal sin nettside.
Varighet: 5 dagers tur med 3 dagers vandring fra B&B 
til B&B. 10 – 15 km pr dag. 
Oppmøte: Gardermoen for felles reise. Det er rom for 
individuell reise til og frå, med for eksempel tog eller båt 
for å reise klimavennlig. Den enkelte kjøper sjølv fly- 
billett / ordner seg transport når flyavgang er bestemt. 
Kostnad: Vi lager felles bestilling av overnatting og 
buss/togbilletter. Prisanslag kjem.
Kart: Swaledale.
Turkoordinator: Arne Skuterud, tlf. 907 47 875. 
I samarbeid med vennskapsforeninga Nord-Fron – 
Richmond.
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Fredag – søndag 31. – 2. juli/august, Surnadal 

Telttur til Snota i Trollheimen
 KREVENDE

Fredag reiser vi over Dovrefjell og parkerer ved Grås-
jøen i Folldalen i Øvre Surnadal. Vi går i lett stigning 
i omlag to timer. Vi kommer snart over tregrensa 
og etterhvert dukker Snotamassivet opp. Slår opp 
teltleiren ved Svartvatnet. Fine fiskemuligheter for de 
som ønsker det. 
Lørdag bestiger vi Snota 1669 moh., det er den 
høyeste toppen i Trollheimen. Vi krysser elva ved 
Svartvatnet og går stien opp lia til noen små vann.Fra 
her er stien merka til toppen. Her går man store deler 
av turen opp svaberg og snøfonner. Fantastiske farger 
på bergartene. Veldig fint å gå for både to og firebe-
inte. I klarvær er det en fantastisk utsikt fra toppen. 
Vi går ned igjen til campen ved Svartvatnet og lager 
middag og har en fin kveldstund ute. 
Søndag rydder vi leir og går tilbake til Gråsjøen. Hvis 
det er godt og varmt vær kan vi stoppe og avkjøle oss i 
de fine badekulpene i elva Folda. Dette er en tur der vi 
er avhengig av fint vær. Ved meldt regn og skodde blir 
turen avlyst. 
NB:Vi har satt opp en alternativ dato 7. – 9. august.
Passer for: Alle.
Varighet: Helgetur.
Påmeldign: Innen 27. juli.
Oppmøte: Vinstrahallen fredag kl. 09.00, eller etter 
avtale. 
Kart: Trollheimen.
Turkoordinator: Magnar Bratlien / Helle Hovden, tlf. 
950 11 395 / 948 84 280.

Toppen av Mardalsfossen. 

Utsikt mot Vesl-Snota. Idyllisk i Trollheimen. (Foto: Helle Hovden) 
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Fredag 7. august, Vågå

Glitterheim og  
Glittertind (2452 moh)

 ENKEL/MIDDELS/KREVENDE

Dette er en tur for deltagere i introduksjonsprogram-
met og deres familier, tilhørende flyktningekontoret 
i Vågå. Vi går inn til Glitterheim fra bommen ved 
nasjonalparkgrensa i Veodalen. Fra bommen er det 7 
km inn til Glitterheim som dere må gå eller leie syk-
kel. Ingen bestilling på sykkel fra nasjonalparkgrensa, 
det er sykler tilgjengelig ved bommen. De som vil kan 
bli med på topptur fra Glitterheim og opp til selveste 
Glittertind! De som ikke ønsker det kan være på Glit-
terheim og kose seg med bålgrilling og aktiviteter der. 
Har du lyst til å bli med å møte noen av flyktningene 
er du selvsagt velkommen til det!
Passer for: Alle.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: 2. august.
Oppmøte: Avtales nærmere.
Turkoordinator: Therese Heramb, tlf. 415 17 620. 
Samarbeid med flyktningekontoret i Vågå.

Mandag 3. august, Sør- og Nord-Fron

Pilegrimsleden Vinstra – Kvam: 
en vandring i historien

 MIDDELS

Vi starter ved Dale-Gudbrands Gard på Hundorp der 
Olav Haraldsson møtte Dale Gudbrand i 1021, det 
historiske Kristningstinget som er beskrevet i Snorres 
saga. Dagsetappen tar deg med gjennom et vakkert 
kulturlandskap med gårder med røtter tilbake til 
middelalderen. Opp fra Grytting stiger leden opp til 
ledens høyeste punkt i Gudbrandsdalen. Gjennom 
Lauva med gravhauger og spesielt kulturlandskap går 
turen opp til Skar ca 700 moh. Her ligger det gamle 
husmannsplasser oppunder berget. Her har DNT 
Gudbrandsdalen restaurert to bygninger til overnat-
ting. Her ser du ut over Gudbrandsdalen og innover 
mot Jotunheimen. Ferden går videre gjennom variert 
landskap høyt over Vinstra før en bratt nedstigning tar 
deg ned til Vinstra Her passerer vi Hågå gard – Peer 
Gynt-garden, garden der Peer Olsson Hågå bodde og 
som Ibsen har hentet inspirasjon fra i Peer Gynt. 
Passer for: Alle.
Påmelding: Innen 1. august kl. 12.00.
Oppmøte: Dale-Gudbrands gard på Hundorp, kl. 
10.00.
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien, 
tlf. 456 04 608.
Kart: Turkart Peer Gynts Rike eller  
www.pilegrimsleden.no.

Bli med på en kulturell tur langs pilegrimsleden i august. Her fra  
Selsvollene. (Foto: Per Gunnar Hagelien)
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Utsikt frå Kleneggen. (Foto: Wiggo Vasshaug Hansen)
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Tirsdag 4. august, Nord-Fron

Pilegrimsleden mellom 
Vinstra – Kvam

 MIDDELS

Vi starter ved Peer Gynt huset på Vinstra. Vi er nede 
i dalen i trafikkstøy og urbant miljø. Turen går opp til 
Tokse hvor vi finner Pilegrimsleden mot Trondheim. 
Går gjennom boligfeltet i Tokse før skogens ro og fu-
rutrærne tar i mot oss høyt oppe i dalsiden. Ferden går 
nordover i åssiden med variert landskap og husman-
nplasser. Vi har utsikt mot sidedalene og ser hvordan 
Gudbrandsdalen svinger seg gjennom landskapet. Etter 
en svak nedstigning gjennom kulturlandskap kommer 
vi til Kvam. Bygda som fikk hard medfart under krigen 
og nå i nyere tid, to flommer. Her finner du Gud-
brandsdal Krigsminnesamling og Fredsparken. 
Passer for: Alle.
Påmelding: Innen 1. august kl. 12.00.
Oppmøte: Peer Gynt-huset, Kapellvegen 1.
(ved Sødorp Gjestgivergård), kl. 10.00. Transport 
tilbake.
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien, 
tlf. 456 04 608.
Kart: Turkart Peer Gynts Rike eller  
www.pilegrimsleden.no.
     

Onsdag 5. august, Lesja

Kampen (1369 moh)
 MIDDELS

Bli med opp på den karakteristiske Kampen på  
Lesjaskog. Vi starter ved Dambrue på Lesjaskog. Følger 
råket opp til Raubergan. Fra der går vi råket opp på 
Kampen. Retur samme veg.
Passer for: Voksne/seniorer.
Varighet: Cirka 14 km, dagstur.
Påmelding: 3. august.
Oppmøte: Bunnpris Lesjaskog kl. 09.00.
Kart: Lesjaskog 1419 III.
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.

Lørdag 8. august, Rauma/Nesset

Kleneggen (1964 moh)
 KREVENDE

En flott tur i vestlandsfjell, ikke langt fra Lesja. Vi 
kjører ned til Stuguflotten og anleggsvegen innover 
Sandgrovbotn. Går så opp på Kleneggen 1964 moh. 
Returen tar vi om Børa og Kalbottinden. Kleneggen 
er en av de høgste toppane i Norge nord for Snøhetta. 
Krevende tur med mye steinur. 
Passer for: Voksne/ungdom/seniorer.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: 6. august.
Oppmøte: YX på Bjorli kl. 09.00.
Kart: Romsdalen 1319 I.
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761.

Spør gjerne!
Spør turkoordinatorene om du har spørsmål 

om en tur. Husk å meld deg på turene du ønsker
 å delta på! 

Oppdatert oversikt over turene på: gudbrandsdalen.dnt.no

45facebook.com/dntgudbrandsdalen   @dntgudbrandsdalen  #dntgudbrandsdalen



Søndag 9. august, Årdal 
Vestre Austabotntinden 
(2100 moh)

 KREVENDE

Flott topptur i spektakulært område. Vi følger stien 
det første stykket og deretter ryggen til toppen. Litt 
lett klyving en del plasser. Det er ikke behov for 
klatreutstyr. Vestre er plassen der de fleste tar på kla-
treutstyr. Turen kan nok oppleves som litt luftig, men 
det er ikke noe vanskelig klyving. På toppen så ser vi 
Austre Austabotntinden og om vi er heldig de som 
klatrer der. Ved dårlig værmelding kan dato bli endret. 
Passer for: Voksne, ungdom.
Oppmøte: Berdalsbandet kl. 09.30. Ca 15 minutter 
kjøretur fra Turtagrø på Tindevegen (Turtagrø–Årdal). 
Parkér på Berdalsbandet noen hundre meter nord for 
bomstasjonen.
Varighet: Dagstur. Turen tar 6 – 7 timer.
Påmeldingsfrist: 7. august kl. 18.00. 
Maks 25 deltagere.
Kart: Hurrungane 1: 25 000.
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf. 468 44 481.

Søndag 9. august, Rauma

Bruabottmillom (1829 moh)
 MIDDELS

En flott topptur i fjellene vest for Lesja. Vi kjører an-
leggsveien mot Sandgrovbotn (avkjøring mot Brude, ca 
4,5 km etter Bjorli). Vi parkerer ved Kaldåe og følger 
ryggen forbi Danielbua og videre til topps. Umerka 
trase. Litt steinur. Flott utsikt lang turen opp og spek-
takulært toppunkt med utsikt rett ned i Bruåbotn og 
videre ned mot Eikedalen.
Passer for: Alle, inkludert fjellvant barn og ungdom. 
Varighet: Dagstur.
Påmelding: 4. august.
Oppmøte: YX på Bjorli kl. 10.00.
Kart: Romsdalen.
Turkoordinator: Eva-Britt Riise, tlf. 416 30 869.
  

Fredag – lørdag 14. – 15. august, Lesja

Fra Naustvika til Lesjaskog
 KREVENDE

Vi møtes ved Naustvika på Dalsida fredag ettermiddag. 
Går så til Aursjøhytta og overnatter der. 
Lørdag bruker vi på turen over til Lesjaskog. Vi skal 
innom den myteomspennende Trughamarkoia,  
Skredderhytta, Trondbua og eventuelt andre buer i 
området. Tar en god pause ved Langtjønnbue til  
Lesja Fjellstyre. Går eventuelt Meløypet eller 
Mølmsløypet ned til Lesjaskog. Dette er en lang tur i 
det «innerste av høgfjellet i Lesja». Alle ordner med 
transport selv. Aursjøhytta er  sjølbetjent, har både mat 
og seng. Du trenger kun å pakke kun det mest nødven-
dige.Vestre Austbotntind ligg i Hurrungane, her sett frå Fanaråken.  

(Foto: Marius Dalseg Sætre)

FJELLSPORT
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Passer for: Voksne/ungdom/seniorer .
Varighet: Helgetur.
Påmelding:Innen 12. august.
Oppmøte: Naustvika på Dalsida (skiltet til Dalsida fra 
E136 ved Aurstad) fredag 14. august kl 16.00 eller etter 
avtale. Det er greitt merka råk fram til Aursjøhytta, slik 
at en kan komme senere på kvelden. Kan også kjøre 
bil til Aursjøhytta (kjører via Eikesdalen) fredag kveld 
eller lørdag morgen.
Kart: Aursjøen 1419 lV, Lesjaskog 1419 III .
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen, 
tlf. 997 03 761.

Bruabottmillom. Flott tur med fantastisk utsikt. (Foto: Eva Britt Riise)

Trughamarkoia. (Foto: Wiggo V. Hansen)
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Lørdag – søndag 15. – 16. august, Nord-Fron

Ridetur til Slangen
 MIDDELS

Bli med på stemningsfull ridetur hos Slangen Seter i 
august! Vi får låne stødige hester fra Slangen. Lørd-
ag: Vi møtes kl. 11.00 på Slangen seter, og tar oss en 
ridetur ut i storslått terreng. Etter rideturen spiser vi 
matpakka vår, før vi senere på dagen har et spennende 
opplegg med hest (mer informasjon kommer). Vi spis-
er middag og overnatter på trivelige Slangen Seter. 
Søndag: Etter en god frokost setter vi oss på hesteryg-
gen igjen og rir en tur i det fantastiske skogsterrenget 
rundt Slangen.  
Passer for: Ungdom/voksne. 
Varighet: To dager.
Påmeldingsfrist: 9. august. Maks 14 deltakere.
Oppmøte: Lørdag kl. 11 på Slangen Seter.
Kostnad: Pris pr person DNT-medlem: 1650 kr. 
Pris pr person ikke-medlem: 1850 kr.  
Turkoordinator: Therese Heramb, tlf. 415 17 620.

Besshø i bakgrunn. 
(Foto: Mona Kleiven)

Ridetur til Slangen i august. (Foto: Therese Heramb)

Spør gjerne!
Spør turkoordinatorene om du har 

 spørsmål om en tur. Husk å meld deg på turene 
du ønsker å delta på! 

Oppdatert oversikt over turene på: gudbrandsdalen.dnt.no
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Lørdag 15. august, Vågå

Besshøe (2258 moh)
 KREVENDE

Forholdsvis lang, men enkel tur, med fantastisk utsikt 
over Besseggen og Jotunheimen. Vi går fra Bessheim 
Fjellstue og følger merket sti opp til vakre Bessvatnet. 
Vi går vider på sti langs Bessvatnet inn til Grotåe, og 
opp langs denne, siste stykke mot toppen er langdryg, 
med stigning og gange i steinur. Belønningen på  
toppen er knall utsikt!
Passer for: Alle .
Varighet: Ca 7 – 8 timer med pauser. 
Påmelding: Innen 9. august.
Oppmøte: Bessheim fjellstue, (Ved riksveg 51) kl. 
09.00.
Turkoordinator: Mona Kleiven, tlf. 990 25 211.
   

Søndag 16. august, Rauma

Dønttinden (1676 moh)
 EKSTRA KREVENDE

Oppmøte ved butikken på Verma kl 09.00, hvor vi 
bestemmer hvor vi skal parkere bilene. Vi sykler opp/
inn i Vermedalen på grusvei. (Veien er stengt med 
bom). Etter ca 8 – 10 km parkerer vi syklene og fort-
setter videre til fots. Vi må krysse/vade over elva, før vi 
setter kursen opp i umerka terreng langs Tverråa. En 
del stigning og ur opp mot målet, turen er krevende. 
Fantastisk utsikt i alle retninger fra toppen av Dønttin-
den! På dager med klart vær kan en blant annet se helt 
til Molde. Værforbehold. 
Passer for: Voksne. 
Varighet: Dagstur.
Påmelding: 14. august.
Oppmøte: Nærbutikken på Verma. Kl. 09.00.
Kart: Romsdalen (kartblad 1319 I).
Turkoordinator: Liv Enstad, tlf. 986 42 524.

Dønttinden er karakteristisk på avstand, og på toppen! 
(Foto: Liv Klara Enstad)
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Fredag – søndag 21. – 23. august, Nordal

Tafjordfjella
 MIDDELS/KREVENDE

Fredag går vi til Pyttbua og ligger der til søndag. Dag-
sturer til Pyttegga og Karitind. Motbakke og ur, men 
ingen vanskelige parti. Begge turene er middels tunge 
og tar omlag 6 timer. Søndag går vi i tillegg tilbake til 
Tunga, en lett tur på et par timer. Turene er væravhen-
gige, så dersom været er dårlig blir det alternative 
dagsturer.  
Passer for: Voksne.
Varighet: Helgetur.
Påmelding: 15. august.
Oppmøte: YX på Bjorli
Kostnad: Bom, samt opphold på Pyttbua.
Kart: Tafjordfjella .
Turkoordinator: Kari Enger og Margareta Ivarsson, 
tlf. 416 47 880.

Onsdag  26.  august, Dovre/Lesja

Grønseterhøe (1417 moh)
 ENKEL

Vi starter ved Grønsætrin, og følger råket opp på Grøn-
høe. Retur samme veg. Dette er en enkel tur med flott 
utsikt inn i Dovrefjell og over Dombås. 
Passer for: Voksne/seniorer.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: 25. august.
Oppmøte: Circle K på Dombås kl. 10.00.
Kostnad: Bomveg til Grønsetrene.
Kart: Dombås 1419 ll.
Turkoordinator: Wiggo V. Hansen, tlf. 997 03 761.

AKTIV I 100 

Grønseterhø. 
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Tafjordfjella. 
(Foto: Sindre Nikolai Aker)

Fredag – lørdag 28. – 30. august, Rauma

Vandring i Romsdalsfjella
 MIDDELS

Vandring til DNT Romsdals flotte selvbetjente hytter, 
Måsvassbu og Skorgedalsbu. To dagsmarsjer på 6 – 7 
timer og topptur til Skarven, flott utsikt til tindene i 
sør. Avreise med tog, buss eller bil fra Otta kl. 11.00 til 
Åndalsnes, retur Otta søndag kl. 19.00. 
Passer for: Voksne/seniorer i god vandreform.
Påmelding: Innen lørdag 22. august for å reservere rom 

og avtale felles transport til/fra Otta/Åndalsnes og 
startpunkt Isfjorden. Turen har værforbehold. 
Varighet: Helgetur.
Påmelding. Innen 22. august.
Oppmøte: Otta stasjon kl. 11, eller Åndalsnes kl. 13.
Kostnad: Overnatting. Vi deler mat- og transportut-
gifter.
Kart: Romsdal.
Turkoordinator: Morten Laake, tlf. 480 99 110.
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Søndag 6. september, Nord-Fron

Kom deg ut-dagen i Øldalen
 ENKEL

Vi går på god sti nordover Teigkampen til Lonan. Retur 
til Kleivene samme vei eller skogsvegen. Vi tilpasser 
tempoet så alle kan bli med på turen. Natursti un-
derveis. Med unntak av et par bløte partier er stien lett 
å gå. Ved gapahuken på Lonan er det varm grill, pølser, 
kanelsnurr på pinne og kaffe/te/saft.
Passer for: Alle.
Oppmøte: Øldalsvegen ved Taarud kl. 10.00,  
kjører opp Kleivebakkene og parkerer.
Varighet: Snaut 3 km og bare 140 høydemeter. 
Kostnad: Bom kr. 50.
Kart: Vinstra 1718 II. 1:50 000 Kart ref. Vesle Lonan 
349 – 335.
Turkoordinator: Ragnhild og Ånen Giverhaug, tlf. 
958 69 012/ 450 69 528.

Søndag 6. september, Ringebu

Kom deg ut-dagen
i Ulbergskogen

 ENKEL

Vi møtes til en hyggelig dag ute ved gapahuken i  
Ulbergskogen. Her blir det bålgrilling og morsomme 

spill og aktiviteter vi kan kose oss med hele dagen. Ta 
med grillmat og drikke selv. Passer for alle!
Passer for: Alle
Oppmøte: Gapahuken i Ulbergskogen, Ulbergvegen 
kl. 10.00.
Turkoordinator: Therese Nibe Klaussen og Tuva Bre-
vik, tlf. 913 47 419

Tirsdag 8. september, Sør-Fron 

Tur til Steinbua i Langvassdalen
 MIDDELS

Vi går frå Baukholstulen over Skjerellkampen (fint 
utsiktspunkt 1033 moh) og ned i Langvassdalen. Godt 
råk opp til Skjerellkampen, men delvis dårleg/ingen sti 
ned til Langvassdalen, der vi tek ein rast ved den gamle 
steinbua som er under restaurering. Greitt råk attende 
til Baukholstulen. 
Passer for: Alle.
Varighet: 3 timer. 
Oppmøte: Kl. 17.30 på Baukholstulen. Følg skiltinga 
til Gålå frå rundkjøringa på E6 på Harpefoss. Etter 
4,5 km tek du vegen til venstre merka Baukholstulen 
(bomveg kr. 50 pr. bil). Ved vegskillet etter ca 1 km 
tek du Brennsetervegen og følgjer den i ca 1 km, der vi 
parkerer. 
Kostnad: Bomveg kr. 50.
Turkoordinator: Solveig og Kristen Brendhaugen,  
tlf. 958 18 673.  

BARNAS TURLAG

BARNAS TURLAG

53facebook.com/dntgudbrandsdalen   @dntgudbrandsdalen  #dntgudbrandsdalen



Onsdag 9. september, Sør-Fron/Ringebu

Rundtur i Vendalen
 MIDDELS

Tur fra Vendalen – Svinslåa – Storhaugen – Småtjøn-
nin – Digeråsen og tilbake Vendalen. Småkupert til 
Svinslåa, deretter er det et par stigninger på maks. 100 
m. Fin utsikt fra Storhaugen. 2 – 3 km på vei, resten 
på sti.
Passer for: Seniorer/alle.  
Varighet: Ca 12 km 4 timer. 
Påmelding: 8. september. 
Oppmøte: Prix på Hundorp kl. 10.00 for felleskjøring. 
Kostnad: Automatisk bom kr. 75 (Youpark.no).
Kart: Peer Gynts Rike.
Turkoordinator: Astrid Beitdokken / Dag Sogndal  
tlf. 952 20 417.

Lørdag 12. september, Lesja/Rauma

Tur til Pyttbua
 ENKEL

Vi kjører inn til Tunga i Brøstdalen. Fra der følger vi 
råket langs elva inn til Pyttbua, og tar er kvil der. Re-
turen tar vi over fjellet, og tilbake til parkeringen.
Passer for: Voksne/seniorer.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: Innen 10. september.
Oppmøte: YX på Bjorli kl. 09.00.
Kart: Romsdalen 1319 I, Tordsvatnet 1319 ll.
Turkoordinator: Wiggo V. Hansen, tlf. 997 03 761.

Lørdag 19. september

Tur til Sottjønnen
 MIDDELS

Vi starter på Sota Sæter og Turisthytte og følger 
DNT-stigen opp gjennom lia og opp til Sottjønn. Her 
tar vi av stigen og går mot Sottjønnbue.  Turen er 11 
kilometer lang (tur/retur). Vi bruker ca. tre timer hver 
vei. Det er jevn stigning hele turen opp til Sottjønnen, 
men det flater litt ut etter at vi kommer over skoggren-
sa. Fra Sottjønnen har vi fin utsikt mot Holtåtindan, 
Tundradalskyrkja og Tverrådalskyrkja. 
Passer for: Voksne, ungdom, senior.
Varighet: Ca 11 kilometer, dagstur. 
Påmeldingsfrist: torsdag 17. september.
Oppmøte: Sota Sæter turisthytte kl. 09.00.
Kostnad: Bomveg inn til Sota. 
Kart: Breheimen.
Turkoordinator: Arnt Sveen, tlf. 483 21 233.

AKTIV I 100 

Liadalen i høstfarger. (Foto: Arnt Sveen)

AKTIV I 100 
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Rundtur i Vendalen er dagstur midt i uka. 
(Foto: Aina Rolstad)
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Søndag 27. september, Sel

Tur over Martnasråket
 ENKEL/

Vi starter fra Sæther i Øverbygda, Nedre Heidal kl 
11.00. Det er satt opp minibuss fra Otta stasjon kl 
10.15. Bussen henter v/ bommen til Thosetrene for den 
som ønsker. Si fra om dette ved påmelding. Skyss: kr. 
50 p.p. / kr. 100 for familie (tre eller flere). Arrangeres 
i samarbeid med FYSAK/kulturkontoret i Sel kom-
mune og prosjektet “Turkompis”. 
Passer for: Alle.
Varighet: 3 – 4 timer.
Påmelding: 24. september.
Oppmøte: ved Otta skysstasjon kl. 10.15 eventuelt ved 
Sæther i Øverbygda, Nedre Heidal, kl. 11.00. 
Kostnad: Skyss kr. 50 p.p. / kr. 100 for familie (tre 
eller flere). Turen arrangeres med forbehold at det blir 
nok deltagere til å dekke transportutgiftene. 
Turkoordinator: May Britt Josten, tlf. 913 53 064.

Lørdag 3. oktober, Nord-Fron

Topptur til Saukampen
 MIDDELS

Høstferietopptur til Saukampen. Vi møtes ved park-
eringsplassen langs Øldalsvegen rett ned for Nordre 
Silikampen. Vi følger stien opp via Ljoshytta, deretter 
går turen slakt oppover til toppen på 1659 moh. Den 
siste kilometeren til toppen går turen i steinura. Fra 
toppen har vi nydelig utsikt både innover i Rondane og 
Jotunheimen.  
Passer for: Voksne, ungdom, senior.   
Varighet: Ca. 12 km t/r. Dagstur 4 – 5 timer.
Påmelding: 2. oktober.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Slettfjellet kl. 11.00. 
Kart: Jakt og Fiske-kartet Kvikne og Skåbu grunneierlag.
Turkoordinator: Monica H. Moer, tlf. 924 14 303.

Saukampen. (Foto: Monica Moer)

Spennende tur over Martnasråket i Sel  i september.  
(Foto: Eva Martinsen)
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BARNAS TURLAG

Våre camper for barn og unge er populære, og i år 
har vi både sommer- og høstcamp. 
(Foto: Marius Dalseg Sætre)

Mandag – onsdag 5. – 7. oktober, Ringebu

Høstcamp for barn og unge
 ENKEL

Bli med på en høstferie fyllt med mye frisk luft og 
utendørsaktiviteter for barn og unge mellom 7 og 14 

år. Vi deler inn aldersgruppene, slik at opplegget  
passer optimalt for alle.
Passer for: Barn/ungdom. 
Varighet: Tre dager.
Påmelding: 28. september.
Oppmøte: Jønnhaltvegen 613 kl. 09.00.
Kostnad: Kr. 750 for DNT-medlemmer. Kr. 950 for 
ikke-medlemmer. 
Kart: Ringebu.
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074.
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Lørdag – søndag 5. – 6. desember, Nord-Fron

Alternativt julebord
 ENKEL

Hyggelig og sosial tur. Bli med og finn ekte jule- 
stemning i fjellet. Vi går til en ubetjent hytte, detaljer 
om turen blir satt senere, og lagt ut på DNTs nettsider. 
Passer for: Voksne/ungdom/seniorer .
Varighet: Helgetur.
Påmelding: 1. desember.
Turkoordinator: Magnar Bratlien / Helle Hovden 
tlf. 950 11 395 / 948 84 280.
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FINN TURER PÅ UT.NO

UT.no har mange flotte turforslag.  
Turene er lagt inn både av foreninger, 
kommuner og av ivrige turgåere.  

Kartet på UT.no har høydekurver og 
mye info, og viser merkede ruter over 
hele Norge. Du finner også info om 
turistforeningens hytter og inspirasjon 
og tips om turer og friluftsliv. 

Prøv også den gratis appen UT.no, som 
gir deg kart på mobilen og tips om 
 turer der du er! 
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Sosiale medier
#DNTGUDBRANDSDALEN

Oppdatert informasjon om turer finnes 
på nett- og Facebook-sidene våre.  

Følg oss også på Instagram: 
@dntgudbrandsdalen

Årsmøte 2020
TIRSDAG 3. MARS KL. 19.00

Hos Andre Etasje i Vågåmo

Mer informasjon kommer på 
nett- og Facebook-sidene våre.

Fra Dalsnibba. (Foto: Arnt Sveen)
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Fra Dalsnibba. (Foto: Arnt Sveen)

FJELLSPORT

Vil du bli med i   
Fjellsportgruppa? 

Følg oss på Facebook
Fjellsportgruppa DNT Gudbrandsdalen

Bli med på toppturer og andre utfordringer med 
Fjellsportgruppa fra DNT Gudbrandsdalen! I årets 
program har vi flere turer som går på høye fjell, 
både med fjellsko og ski på beina. 

Vi gleder oss til et år spekket med høyder og moro! 
For oppdatering av turer, bli med i Facebook-gruppa 
vår: Fjellsportgruppa DNT Gudbrandsdalen.
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Du høge fjell
Du høge fjell
ti sjog og eld,
du blåe hø
og foss og sjø,
du fuglemyr
og blomster-eventyr,
du kvite tind
og ville vind
som mot me syng,
du brone lyng
du grøne li –
du stille tona mi,
med brus tå æ
frå fonn og bræ
ti vårljos natt, –
på fangade dine
e me sjøl og mine
ska finne att!

Ragnar Solberg
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Kontaktinformasjon styret

Kontaktinformasjon administrasjon

Navn Rolle E-post Telefon
Magnar Bratlien Leder mbratlie@bbnett.no 950 11 395
Arnt Sveen Nestleder arsvee2@online.no 483 21 233
Nils Arne Haugen Kasserer nahtm@icloud.com 907 70 162
Maria K. Kleiven Sekretær maria@snohetta.net 476 19 145
Trine Trøstaker Styremedlem trine.trostaker@live.no 994 69 878
Eva-Britt Riise Styremedlem ebriise@gmail.com 416 30 869 
Mona Kleiven Styremedlem moan-k@hotmail.com 990 25 211
May Britt Josten Varamedlem mbjosten@gmail.com 913 53 064
Rune Holen Varamedlem runeholen@hotmail.com 919 15 555

Navn Rolle E-post Telefon
Therese H. Heramb Daglig leder therese.heramb@dnt.no 415 17 620

MAGNAR

EVA-BRITT

ARNT

MONA

NILS ARNE

TRINE

MARIA

MAY BRITT

THERESE

RUNE

63facebook.com/dntgudbrandsdalen   @dntgudbrandsdalen  #dntgudbrandsdalen
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Vi støtter et aktivt friluftsliv  
gjennom DNT Gudbrandsdalen

DNT GUDBRANDSDALEN  
Postadresse: Jernbanegata 4, 2630 Ringebu
E-post: gudbrandsdalen@dnt.no 

gudbrandsdalen.dnt.no 
fb/dntgudbrandsdalen
instagram: @dntgudbrandsdalen

Som medlem i DNT Gudbrandsdalen får du dette:
-  Medlemspris på DNTs 500 hytter.  
-  Rabatt på turutstyr.
-  Medlemsbladet Fjell og Vidde. 
-  Tilbud om turer og kurs over hele landet. 
-  Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger  
 på overnatting. 

Meld deg inn på dnt.no/medlem

Priser medlemsskap 2020

Familiemedlemskap:   1 275,–
Hovedmedlems fra 27 – 66 år:   710,–
Ungdom 19 – 26 år:   360,–
Honnørmedlemskap:   555,–
Barnas Turlag 0 – 12 år:   135,–
Skoleungdom 13 – 18 år:   220,–
Husstandsmedlemskap:   390,–
 
Livsvarig medlemskap:   17 750,–
 
Dåpsgave:     1 300,–
Jubileum:     7 100,–

Takk for at du gir din andel i vårt arbeid!

Fra tur til Tromsa.
(Foto: Gitte Bertelsen)


