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DNT-ung på tøffe tokt

DNT Ung: Det første året har ført glade, unge turgåere på mange, tøffe tokt.

N

å som desember har sneket seg innpå
oss i år igjen og julestria er i full gang,
er det tid for en liten juleferie for oss i DNT
Ung. Men før vi setter oss i go'stolen foran
peisen med duften av røkelse i nesa og
«driving home for christmas» på øra, vil vi
mimre tilbake til de turene som har dannet
DNT Ung så langt.
et hele begynte en passe varm sommerdag i slutten av juli. Seksten
ungdommer, på rekke og rad, med friskt
mot og sekken på ryggen ruslet vi avgårde.
Over barnål, gjennom skogen og opp
bakkene bar det, og den ene etter den
andre kastet vi i oss hver dråpe i vannflasken. Mørkgonga er en tøff kneik for de
fleste, men for dere som aldri har tatt utfordringen; det er verdt det. Tunge ben,
skrikende lunger og hver svettedråpe ble
glemt da vi sto sammen på toppen og
speidet utover skoger, fjell og fjord.
e sprekeste tok en avstikker opp
Gyrihaugen, så resten av gjengen
kunne rusle videre i bedagelig tempo med
store smil og blåbærblå ansikter. Det var en
fornøyd gjeng som satt samlet i gresset da
magene krevde lunsj. De mest vågale av
oss testet badetemperaturen og stupte ut i
tjernet blandt siv og vannliljer. Vi andre
fikk også avkjølt oss, dog ikke like frivillig,

D

da tungt regn brått kastet seg over oss da vi
var på vei hjem. Vår første tur hadde blitt
en suksess, og vi gledet oss allerede til
neste gang.
en som prøver å si at hver tur har vært
like populær, overdriver en liten
smule. Entusiasmen kokte ikke akkurat
over da vi arrangerte natursti i Harahaugen
og fottur på Ringkollen. Men med både
høstferie og grått høstvær som medvirkende faktorer tok vi ikke det dårlige
oppmøtet særlig tungt. For du kan ikke
oppleve en skikkelig opptur uten en
nedtur, og vi har sannelig hatt våre (t)
oppturer. Da vi arrangerte klatretur i
Oppenåsen tidlig i oktober, fikk vi igjen
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På tur: Utfordringene har vært mange,
Foto: DNT Ung
humøret på topp.
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DNT UNG:
◗◗Svette, latter

og mestring;
det har vært
en spennende
begynnelse for
DNT Ung på
Ringerike. Vi
har erfart hvilke
aktiviteter som
slår an og hvilke
som rett og slett
ikke gjør det,
og på bakgrunn
av det har vi
snekret sammen
turplanen for
første halvdel av
2015. Kickoff på
sesongen skjer
allerede 11.januar,
og videre
utover: klatretur,
snøhuletur og
overnattingstur
til Høgevarde
som noen av
aktivitetene.

H

a en riktig god
jul! Kamilla og
Oda.

bekreftet hvor viktig og givende det er å
jobben med DNT Ung. Den ti meter høye
fjellveggen var en kamp for de fleste. Mot
krampen i tærne, melkesyra i lårene, og
stemmen i hodet som garanterte at du kom
til å falle. Da er oppmuntrende tilrop,
klapp på skuldrene og beroligende ord fra
gode venner det lille dultet man trenger for
å utfordre seg selv, og finne motet til å
overvinne frykten. Mestring og samarbeid
er stikkord fra denne turen, og vi strålte
om mulig like mye som dem da vi fikk se
hver eneste en leke seg i fjellveggen.
midten av november, var vår aller første
overnattingstur og stien førte oss til
Grønknutkoia. Mye regn og sludd dagene i
forveien hadde gjort stien om til en
sildrende bekk, og myrene var blitt til små
innsjøer av iskaldt gjørmevann. Heldigvis
var gjengen som var med av det sporty
slaget, så myr og vann ble fort glemt da vi
ankom hytta. Godteri, pølser og kortspill er
alle viktige elementer for en fin hyttetur,
men akkurat den kvelden var ingenting så
kjærkomment som fyr på peisen. De våte
skoene sto på rekke og rad langs kanten, vi
fikk endelig i oss varmen igjen og den
deilige knitringen satte oss alle i riktig
hyttemodus. Og til neste år venter flere
spennende turer!
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