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Bærekraft i DNTD

La meg først nevne at 2020 er valgt som 
bærekraftsåret i DNTs strategidokument, Vegvalg 
2019-2023, vedtatt på siste Landskonferanse i 
juni 2019. Og faktum er at DNTs aktiviteter ba-
sert på det enkle friluftslivet er mer bærekraftig 
enn mange andre alternative aktiviteter. Men 
også vi må stille krav til oss selv slik at vi tar de 
nødvendige natur- og klimahensyn og forbedrer 
prosesser der vi kan.

Bærekraft må prege vår bruk av naturen, graden 
av klimautslipp og våre økonomiske valg. DNT 
sentralt arbeider med å finne hensiktsmessige 
parametere for at vi skal kunne måle vår påvirkn-
ing av naturen og klimaet. Første utkast ble pre-
sentert på felles ledersamling for DNT-familien i 
oktober. Når sant skal sies synes jeg nok oppleg-
get var i overkant ambisiøst. Det var hele 32 indi-
katorer innenfor hyttedrift, aktiviteter og natur/
kulturarv/miljø som ble lagt fram. Noen av dem 
vil kreve daglige nye registreringer for å fungere. 
Kan man konsentrere målingene til noen få, helt 
sentrale temaer, gjerne basert på hva som allere-
de registreres, vil gjennomføringen bli desto mer 
håndterbar. Jeg nevner samtidig at DNT baserer 
sin innsats innen feltet på FNs 17 bærekraftmål.

Men altså – hva skjer innen bærekraft i vår foren-
ing? Det virkelig store tiltaket gjelder oljefor-
brenningen på våre betjente hytter til fjells. På 
Rauhelleren turisthytte på Hardangervidda er vi 
i gang med et nasjonalt pilotprosjekt der energi-
bruken hovedsakelig skal baseres på solenergi, 
både til batterier/strøm og direkte til oppvarming. 
Det vil redusere dagens oljeforbruk med ca 80%. 
Det får også positiv konsekvens for transportbe-
hovet, både til hytta med diesel og fra hytta med 
spillolje. Projektet innebærer noen bygningsmes-
sige endringer og montering av solcellepaneler 
og solfangere på alle sørvendte tak og mange veg-
ger. Samlet kostnad er ca 6 mill.kr, og gjennom-
føringen er avhengig av ekstern finansiering. Alle 
tilskudd er pr i dag bekreftet, og prosjektet er i 
god framdrift og settes i drift i år. Erfaringene fra 
prosjektet vil få betydning for drift av andre DNT-
hytter, også vår egen Mårbu.

Hvis oljefyring/aggregat skal avvikles eller bruken 
reduseres, er alternative energikilder for hytter 
utenfor strømnettet enten vannkraft (eks. Iungs-
dalshytta med nytt minikraftverk basert på vann-
føring i nærliggende liten elv), vindkraft (eks. 
Heinseter med liten vindturbin) eller solenergi. 
Hva som er mulig og mest hensiktsmessig, er 
avhengig av lokale forhold.

Linda Verde, 
styreleder DNTDL E D E R

Bærekraft er blitt et sentralt begrep i alle deler av samfunnet.  
Hvordan står DNT Drammen og Omegn i dette bildet?

Som tidligere nevnt på nettsiden vår, vil vi i 2020 gjøre 
en vri på årsmøtet, samt på festen som vi avholder for alle 
våre frivillige hvert år. I år slår vi disse to arrangementene 
sammen.

Arrangementet blir i år avholdt onsdag 1. april 2020. 
Hvor det skal avholdes, blir annonsert på nettsiden og på 
Facebook, og alle er hjertelig velkomne!

Men mer daglig praksis enn nevnte store energi-
prosjekt er også viktig for å ivareta bærekrafthen-
syn i foreningen. Vi i styret og i administrasjonen 
er bevisste om vårt ansvar, hvilket manifesteres 
gjennom blant annet

- Alle fellesaktiviteter søkes lagt opp med mu-
lighet for kollektivtransport eller organisert 
fellestransport. Det gjelder også jobbreiser for 
ansatte.

- Det største omfanget av organiserte aktiviteter 
foregår i lokalsamfunnene i foreningens medlem-
sområde. Lokale, ukentlige gåturer utgjør antake-
lig den største turaktiviteten målt i deltakelse.

- Tilbudet av hytter i lokalområder er økt. I 
Drammensområdet har vi nå Hamborgstrøm-
paviljongen, Goliaten, Garsjøkoia, Eiksetra,  
Blektjernstua.

- Særlig DNT Ung-medlemmene er svært aktive 
med å praktisere og lære bort gjenbruk og 
reparasjon av utstyr og klær.

- Varetilbudet i Turbutikken er valgt ut med 
blikk på bærekraft, og der finner man også et 
stativ for brukttøy (av god kvalitet).

Men jeg er ikke i tvil om at vi stadig har et be-
tydelig potensial til å forbedre oss innenfor 
bærekraftig og ressurseffektiv drift. Det vil vi 
jobbe videre med i 2020.

Årsmøtet og dugnadsfesten  
– Étt arrangement

Foto: Hans Ohrstand
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Nykjuadagen 
Søndag 8. mars arrangeres 
Nykjuadagen for å markere  
tragedien som skjedde 10. mars 
1945 da to MILORG-karer ble 
skutt og drept.

Det blir bålkaffe fra kl. 11.00 
ved Vesle Nykjua i Finnemarka.  
Seremonien starter kl. 12.30.  

Nordøst for Glitre, i hjertet av 
Finnemarka, ligger skogsvannet 
Vesle Nykjua. Det er mange som 
ikke vet at 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 planlagt - og 
brukt - lenger syd mot byen, 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, ammuni-
sjon, sprengstoff, håndgranater osv. 
Kort sagt det MILORG ville trenge 
hvis det skulle bli nødvendig å støtte 
en alliert invasjon i Norge, om det 
skulle komme til det. Slipplasser i 
nærheten av Lille Nykjua var Slåt-
temyrene (mellom Lille Nykjua og  
Tverråsen), Sneisa/”Sneisetorget” (øst 
for Sørsneisa) og Sneiseholane (mel-
lom Svartvannet og Kluftetangane). 
Området ble også brukt til skytetren-
ing, og man bygde snøhytter for å 

dempe skuddsmellene, men lyden 
bar godt, og det skulle vise seg at ak-
tiviteten ble lagt merke til av folk som 
man ikke ønsket skulle vite om dette.
Klokken 04.30 den 10. mars 1945 la 
28 norske SS-skijegere og 12 tyskere 
fordelt på 4 lag, bestående av 7 nord-
menn og 3 tyskere på hvert lag inn-
over 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 hadde det 
overnattet 10 mann, men seks av 
dem hadde forlatt hytta i morgen-
timene på forskjellige oppdrag, og 
det var 4 mann igjen på hytta: Bjarne 
Wilhelm Nilsen, Gunnar Mølsted, 
Rudi Christensen og Kjell Pedersen. 
Rundt 09.30 ble en hund som man 
hadde med seg (Newfoundlenderen 
”Bjønn”) vár mennesker. Dette 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. Skuddvekslingen tiltrakk seg 
også NS-lag 2 som da befant seg nær 
Hvalsputten sør for Vesle Nykjua. For 
å gjøre historien kort, endte angrepet 
med at 2-MILORG karer ble skutt og 

drept: Bjarne Wilhelm Nilsen (født 
1912) og Kjell Pedersen (født 1922). 
Rudi Christensen ble tatt til fange, og 
Gunnar Mølsted unnslapp etter å ha 
holdt seg skjult i en sprekk i isen, og 
rømte i sokkelesten ned til Kanada i 
Lier. Det var 2 tyskere som også falt i 
trefningen.
Senere på dagen den 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, bun-
det 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 
søndag den 11.  Koia som MILORG 
brukte, ble satt i brann med Nilsen 
og Pedersen inni. Andre MILORG-
karer som hadde sett det som hend-
te, sprengte et våpenlager i området. 
Disse ble ikke oppdaget av SS folkene, 
da MILORGkarene 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.

En perle i Strømsåsen
Mange av DNT Drammen og Omegns turisthytter har en 
interessant, spennende og lang historie bak seg. Så også med 
trivelige Blektjernstua turisthytte i Strømsåsen i Drammen.

Av: Anne Gallefos Wollertsen, kontorsjef

Barna Aksel og Eva skjærer ved, under 
oppsyn av far Ulrik Ulriksen. 1940.

Hytta var damvokterbolig fra 1927 
til 1956, og har vært bebodd av tre 
damvokterfamilier opp gjennom 
årene. Blektjern var på den tiden 
drikkevannskilde for Drammen.
Sidsel Ulriksen er etterkommer 
(barnebarn) av den ene damvok-
terfamilien, og har sammen med 
ildsjelen Inger Ramberg skrevet 
en svært interessant, innholdsrik 
og fin, liten bok både om damvok-
terlivet i Blektjernstua og området 
rundt, og om bruken av hytta etter 
at den siste damvokteren flyttet ut. 

Mange eldre, gode bilder fortel-
ler om hverdagsliv og friluftsliv, 
og etter at damvokteroppgavene 
tok slutt, overtok både speidere 
og fiskere stedet i flere tiår. I 2011 
overtok DNT Drammen og Omegn 
driften for å benytte hytta og områ-
det som arena for enkelt friluftsliv, 
og plassen har siden vært mye be-
nyttet til aktiviteter, kurs og store 
nasjonale turdager, med besøk av 
både ministre og dronning Sonja.
Boka er – som Blektjernstua selv - 
en liten perle, og er du av dem som 

har tilknytning til området, er his-
torieinteressert, eller benytter om-
rådet til turer og annet friluftsliv, 
så gå til anskaffelse! Boka får kjøpt 
ved henvendelse direkte til Inger 
Ramberg, tlf. 92 83 75 76, i DNT 
Drammen og Omegns Tursenter/
Turbutikk i Nedre Storgate 10/
Gågata i Drammen, hos ARK på 
Strømsø Senter, og hos NORLI på 
Gulskogen Senter og Papirbred-
den/Union.

Trefningen ved Vesle Nykjua

Minnestunden arrangeres av Norske  
Reserveoffiserers Forbund i Dram-
men i samarbeid med DNT   
Drammen og Omegn.
Lettest adkomst er på ski fra 
Kanada i Lier, eller fra Sponevollen i  
Modum. Begge turene er på 9-10 km i 
oppkjørte løyper.
Ansvarlig fra DNTD er Harald Bjerke.

Foto: NROF Drammen
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Begge er vokst opp i Solbergelva, og bor nå i 
Krokstadelva. De er begge veldig glad i skogen 
- kanskje ikke så rart, når de bor ved kanten av 
Finnemarka, og har hytte ved Marivann. Dette er 
området de trives best i, og som de kjenner som 
sin egen bukselomme.
 
- I fjor ble det nesten 70 overnattinger på hytta. 
Den bruker vi mye; vi er der i helger og i ferier. 
Vi har også feiret nyttår der flere ganger, forteller 
Hilde.

 Det er en hytte som har gått i arv i hennes fami-
lie. Nå er det Hilde og Knut-Erik som bruker den, 
og de går mange turer ut fra den. Men de liker 
også å prøve ut andre områder. 

- Vi har snakket om å gå Finnemarka på tvers; 
starte i nordenden og gå til hytta ved Marivann. 
Da må vi sannsynligvis ha med full oppakning og 
telt, eller ligge over på DNT-hytta Svarvestolen. 
Dette er bare én av de mange turene vi har på lista 
vår, forteller Hilde.

OPPSØKER BYLIVET

Hyttelivet på Marivann er stille, og noen ganger 
får de lyst på en smak av det urbane liv når de er 
der over flere dager.

- Det har hendt at vi har gått til Drammen og 
spist på restaurant, og så tatt buss tilbake et stykke 
og gått til hytta. Eller vi har tur til Landfallhytta 
og spiser der, forteller Hilde.

Når de er så mye på tur i Finnemarka, legger de 
merke til steder de mener det mangler skilt, eller 
det gamle som henger der, er klart for utskifting.

- Vi kan like godt sette opp skilt for DNT i ny 
og ne når vi går disse turene. Men vi ønsker ikke 
å gape over for mye, eller binde oss til faste dug-
nadsoppgaver. 
Knut-Erik er tidligere aktiv fotball- og bandyspill-

er, og er fortsatt mye med i dugnadsarbeidet i det 
lokale idrettslaget, og da blir det lite tid til overs.

GNAGSÅR OG JOGGESKO
Fjellturer har det også blitt mange av. I fjor gikk 
de Hardangervidda på tvers, startet i Kinsarvik og 
gikk til Ustaoset. 

- Det er en tur vi hadde tenkt på i mange år. Vi 
er jo blitt litt voksne, så vi synes det er greit med 
de betjente hyttene der vi kan få en god seng, en 
tre-retters middag og et glass vin til maten, sier 
Hilde.

På de første fjellturene de gikk sammen på mid-
ten av 2000-tallet, pakket de godt med seg. Sek-
kene var tunge å bære, og de hadde en del unød-
vendige ting med seg. Og de gjorde feilen mange 
gjør; på føttene hadde de nyinnkjøpte fjellstøvler.

Hvem er DNT-medlemmene?
Hvem er DNT-medlemmene? Denne gangen har vi truffet Hilde Røren og Knut-Erik 

Sørensen fra Krokstadelva. Hilde er utdannet blomsterdekoratør, men jobber nå med 

blant annet HR og marked i et byggefirma. Knut-Erik er entreprenør i byggebransjen.

Av: Maria Kommandantvoll

P O R T R E T T
Foto: Privat

Foto: Knut Erik Sørensen
Fra overnatting i Trollbo ved Goliaten. 
Foto: Privat
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- Turen endte opp med vonde gnagsår, og jog-
gesko. Så en god ryggsekk og riktige og inngåtte 
sko er viktig for en vellykket fottur, sier Knut-
Erik.

- Vi har blitt flinkere til å pakke fornuftig, og 
har også skaffet oss lettere utstyr etter hvert. Men 
det er en ting som for meg er helt uunnværlig. 
Det er hodeputen min. Da jeg gikk på Kilimanjaro 
for noen år siden, lærte guiden oss at det var tre 
ting som var helt nødvendige for en vellykket tur, 
nemlig oppblåsbart liggeunderlag, en god sov-
epose, og hodeputen din. Så den drasser jeg alltid 
med meg når jeg skal overnatte ute, legger Hilde 
til.

VÅKNET UNDER ET LAG AV NYSNØ

De liker å utfordre seg selv. Under friluftsåret i 
2015 hadde de et nyttårsforsett. De ville prøve å 
sove under åpen himmel vinterstid. Den første 

gangen de prøvde det, sov de under en helt 
stjerneklar himmel. Men i løpet av natten kom 
det ti centimeter snø, og Hilde frøs hele natten. 
Men de lot seg ikke skremme av det.
 
- Vi skaffet oss skikkelige vinterposer, og har 
sovet ute flere ganger etter det, både under åpen 
himmel, i gapahuk og i en steinhule som heter 
Trollbo ved Goliaten. 

OPPLEVER STILLHETEN PÅ TRUGER

De siste årene har samboerparet blitt truge-
entusiaster. 

- Det som er så fint, er at du kan gå når den 
første snøen kommer, og når vinteren er på 
hell. Trugesesongen varer lenger enn skiseson-
gen. Men du må passe på, og kunne lese ter-
renget, slik at du ikke trår feil, sier Knut-Erik, 
som gjerne tar seg en trugetur helt alene.

De kan godt ta seg en tur på kveldstid med 
hodelykt. Tverråsen og Goliaten-området er 
ideelt på grunn av alle myrene, synes de.

- Det å ta på seg trugene og gå utenfor de 
opp-kjørte skiløypene, traske rundt på kryss og 
tvers der ingen andre er, kjenne på stillheten. 
Det er bare helt fantastisk, synes både Hilde og 
Knut-Erik.

Hytta ved Marivann vinterstid. Foto: Hilde Røren

Fra trugetur. Foto: Hilde Røren

Hilde og Knut Erik liker å gå på trugeturer.   
Foto: Maria Kommandantvoll

Soveposer med nysnø. Foto: Privat
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DNT er som kjent tuftet på frivillighet, og vi er avhen-
gige av frivillige for å kunne tilby bl a aktiviteter til våre 
medlemmer. I denne spalten ønsker vi å møte de vik-
tige bidragsyterne som gjør dette mulig.

Av: Anita Sørensen

I dag er turen kommet til Kathrine Hopstad på Rød-
berg, en aktiv bidragsyter til Barnas Turlag. 
Når oppveksten din skjer ved en blinkende sjø på Vol-
len i Asker, nær Vestmarka som lokker med sykkel-, 
ski- og teltturer, og besteforeldrene dine har hytte på 
Røros – ja, da ender man gjerne opp som en frilufts 
entusiast. 

Da Kathrine fra Vollen i Asker møtte Terje fra Rød-
berg, tenkte hun at med så stor geografisk avstand 
kom det hvert fall ikke til å bli de to. Nå er det 10 
år siden hun pakket sakene sine på Vollen, byttet ut 
sjøidyll med fjellidyll, og etablerte seg på Rødberg for 
å satse på en fremtid med nettopp Terje. Sykkeltur 
langs kyststien er byttet ut med sykkeltur i Smådøl, 
som raskt ble en favoritt. Sammen har de en datter på 
7 år, og som fysioterapeut med egen klinikk må man 
kunne si at hun har rot på Rødberg nå.

Som fysioterapeut har Kathrine fokus på fysisk aktiv-
itet, og som mamma er hun svært opptatt av at dat-
teren skal få en innføring i friluftslivet og kjenne hva 
det betyr for kropp og sinn, på samme måte som både 
hun selv og Terje har vokst opp med. Da kan veien til 
DNT være kort. 

Kathrine ble medlem i DNT nettopp pga Barnas Tur-
lag. Primus motor Marie Thorsson Natten startet Bar-
nas Turlag her oppe, og ønsket etter hvert å dele på job-
ben med å stå for arrangementet. Hun spurte Kathrine 
og Terje, og de sa ja. Kathrine forteller at hun ønsket å 
dra på tur med andre som også har barn, både for egen 
del. og datterens skyld. Det er en relativt liten innsats 
for mange fine opplevelse! Nå er de 4 damer som byt-
ter på ansvaret for å arrangere aktiviteter for barn og 
barnefamilier.

Kathrine ser mange fordeler ved det frivillige arbeidet, 
og fremhever spesielt samholdet. I tillegg opplever hun 
at hun gjennom dette blir kjent med nye turområder i 
kommunen. 
- Ved å bli med på turer i litt mer ukjente områder, 
finner også vi som familie nye steder å dra til, når vi 
ikke er på tur med Barnas Turlag, forteller hun.

Jeg er alltid nysgjerrig på om ikke en frivillig noen 
ganger heller vil ligge på sofaen, om det er en ekstra 
sur dag. Det er da helt menneskelig! Kathrine sier at; 
- Joda, men turene med Barnas Turlag er lagt opp slik 
at det skal fungere uansett vær. Vi har fryst, og vi har 
måttet sette oss inn i provisorisk lavvo pga mye vind. 
Det er litt av sjarmen, synes jeg. Kanskje hadde vi ikke 
kommet oss på tur i det hele tatt om det ikke var for 
Barnas Turlag disse dagene. For ruskete værdager er 
det mange av i Norge!

Som alle oss andre kan også Kathrine kjenne på tids-
klemma. Men som hun sier: - Man prioriterer mye 
uten at man egentlig helt tenker over det, og dermed 
får man til mye av det man har spesielt lyst til. Da er vel 
kanskje dette en ting jeg har spesielt lyst til?

Dette skulle være en presentasjon av Kathrine, men 
Kathrine er gjennom hele samtalene svært opptatt av å 
fremheve både mannen sin og de øvrige bidragsyterne 
i Barnas Turlag. 
- Jeg tenker at det er jo akkurat det som er det fine med 
dugnadsarbeidet: Vi drar lasset sammen. 

H I L S  P Å  E N  F R I V I L L I G

Ildsjelen i BT Nore & Uvdal

Foto: Privat
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K U R S

Ønsker du å bli turleder 
eller frivillig i turistforeningen?

I 2020 arrangerer vi flere kurs og aktiviteter for at du 
kan bli bedre kjent med DNT!

Ambassadørkurs
DNT-ambassadørkurs (modul 1) er det første og enkleste nivået, 
og er en innføring i hva DNT er og står for, ulike aktiviteter, tur-
grupper og organisering.
Ønsker du å være frivillig for DNT på et arrangement, eller i en 
turgruppe, må du har gjennomført denne 3 timers innføringen.
Kurset holdes flere steder i vårt medlemsområde:

12. februar kl 17.30 – 20.20 på Friluftslivets hus i Drammen
23. mars kl 17.30 – 20.30 på Friluftslivets hus i Drammen
Andre steder: Røyken og Ål

Nærturlederkurs

Nærturlederkurset er et praktisk kurs som kvalifiserer til å lede 
dagsturer i nærområder av der folk bor. Det er fokus på turled-
errollen, turkunnskap og sikkerhet og ansvar. Nærturlederkurset 
har en varighet på fire timer, og er et kurs som kvalifiserer til å lede 
kortere dagsturer, opptil 5 timer, i områder hvor nærturleder er 
lokalkjent. Kurset foregår utendørs. Ta på varme klær, og gjerne 
en ekstra genser i sekken, litt mat og drikke. Husk hodelykt.

Drammen 29.april:
Oppmøte kl 17.00 på parkeringsplassen ved Drafnkollen på 
Strømsø.
Avsluttes sammen sted ca kl 21.00.
Påmelding på www.drammen.dnt.no 

Vi trenger stadig flere turledere, og med flere turledere kan vi også 
utvide vårt turtilbud.
Har du vært mye på tur, og ønsker å ta med andre ut og dele gode na-
turopplevelser? Da er DNTs turlederutdanning noe for deg. Turleder-
utdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT, og gi en 
enhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltak-
erne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, allsidig, trygt og natur-
vennlig friluftsliv, i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Andre Marton Pedersen
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Grunnleggende 
Turlederkurs:  
21.-22.mai 2020
Vi vil på dette kurset ha hovedvekt på turledelse, orien-
tering med kart og kompass, turutstyr, turbekledning, 
mat/drikke på tur og generell turkunnskap.
Kurset starter ved oppmøte på øvre parkeringsplass på 
Landfalltjern, overnatting vil skje på DNTs ubetjente 
hytte Goliaten, ute i telt eller hengekøye. 
Kurset vil i sin helhet foregå i området Goliaten, 
Tverråsen, Skimten, Tverken.
Kursstart torsdag 21.mai kl 12.00, oppmøte øvre 
parkeringsplass Landfalltjern.
Kursslutt fredag 22.mai kl 14.00, avslutter samme 
sted som oppmøte.

Se mer på www.DNT.no/turleder 

«Kart og kompass er ferskvare», sier de som kan det.
De fleste av oss har lært det en eller gang på 
ungdomsskolen, men ikke brukt det siden.

Det kan være gøy å kunne lese kartet riktig, og ikke minst 
navigere etter kompasset utenfor stiene!
Bli med på grunnleggende opplæring i kart og kompass, 
her behøver du ikke ha noen forkunnskaper!
Kursholdere Ellen og Elisabeth er erfarne kursholdere på 
akkurat dette området, og vise deg på en enkel måter hva 
du bør kunne.
Bli med på en av kurskveldene:
2. mars 2020
20. april 2020
18. mai
Alle kursene holdes kl 18.00 til 21.00 på Friluftslivets 
Hus, Gågata/Schwenckegata i Drammen sentrum.
Du må melde deg på, og kurset koster 100 kroner for 
medlemmer i DNT, og 175 kroner hvis du ikke er medlem.
Velkommen!

Kart- og kompasskurs

Foto: Thea Hajum

Foto: Marius Dalseg Sætre

Kurset er lagt opp som en seks dag-
ers tur over Hardangervidda der alle 
temaene blir tatt opp og gjennomført 
både teoretisk og i praksis. 

Under kurset går vi bl.a. gjennom 
disse emnene:
Orientering, turplanlegging, veivalg, 
værforhold, grunnleggende fysiologi, 
nedkjøling, førstehjelp, nattorienter-
ing og ledelse av turer sommerstid.

Opptakskrav:
•   Gjennomført og bestått de tidligere 

modulene i turlederstigen (trinn 1 
Ambassadørkurs og trinn 2 Grunn-
leggende turlederkurs)

•   Kunne dokumentere gode kunnska-
per om orientering og om ferdsel i 
høyfjellet

•   Vise til erfaring fra turer over flere 
dager i høyfjellet

•   Erfaring som turleder på turer i 
nærområdet

•   Medlemskap i DNT

Kurssted: Hardangervidda 
Til dette kurset er det opptak ved 
søknad. Skjema fås ved henvendelse 
til:
DNT Drammen og Omegn v. Thea 
Hajum Utvik thea@dntdrammen.no 

Sommerturlederkurs 30. juni -5. juli

Foto: Marius Dalseg Sætre
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For mer informasjon om turen, se nettsiden til 
DNT Drammen og Omegn, eller kontakt oss.

Klart det går-aktiviteter er turer og andre frilufts-
tilbud tilrettelagt for folk med nedsatt fysisk funks-
jon - du som ønsker å gå i sakte tempo og leve ut 
friluftsdrømmen!

13.-15.mars
Bli med Klart det går til Iungdalshytta 

F E L L E S T U R E R

12.-14.juni Hytte til hytte i Vestmarka

Bli med på hengekøyetur
til Knabben 21. mai

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: DNT 

Foto: Thea Hajum
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Markus Landrø sjekker skredfare!
Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Kalven med Veslebjørn i bakgrunnen. Foto: DNT  arkiv 

Ikkje noko er meir lokkande en kvite toppar, gnis-
trande pudder og det å vere undervegs i dette ter-
renget ein klår vinterdag. Toppen ligg der, kvite 
høgdemetrar forserast med fast blikk og jamne 
steg. Likevel kjenner ein på ei pirrande spenning 
- skredfaren. For det kvite gullet, fonnene og ren-
nene ligg der, forlokkande medan dei inneheld 
løyndomar auge ikkje kan sjå. 

Å drive med bratt friluftsliv på ski har auka sta-
dig i omfang, også i område til DNT Drammen 
og Omegn. Toppar i Hemsedal, i Nummedal og 
i Skarvheimen freistar toppturfolket når pud-
deralarmen går. Men kvar vinter høyrer vi óg om 
skred som nesten tek, eller tek, liv. Ufarleg friluft-
sliv er det ikkje. Korleis kan ein gjere toppturen 
til ei trygg naturoppleving?

Med bakgrunn som tindevegleiar og skredfor-
skar, med inngåande kunnskap og erfaring, deler  
Landrø praktiske tips om korleis å redusere risiko 
når ein ferdast i vinterfjel-
let, samt kva ein må gjere 
om ulykka råkar. 

Korleis veit ein om turen 
ein vil gå, går inn i terreng 
som kan vere skredfarleg? 
Det er fire forhold som er 
avgjerande, svarar skred-
forskaren. Du må kunne 
lese terrenget. Han mein-
er toppturen kan bli trygg 
om ein lærer seg teikna og 
signala naturen gir i om-
råde som er skredutsette.

Det første du må vurdere 
er kor bratt terrenget er. 

Terreng over 30 grader er brattare en ei svart 
løype i alpinbakken, forklarar Landrø. Eit tips er 
å bruke bratthetskarta på VarsomRegobs-appen, 
som skredvarslinga har utvikla. Der får du eit 
overblikk over terrenget, men du må i tillegg føl-
gje med underveis. 

Vidare må du sjå på verforholda. Regn og nysnø 
gjer snøen tung, og aukar skredfaren. Vinden 
er også farleg, då fonner fort byggjer seg opp. 
Dermed aukar belastninga på eventuelle svake 
lag i snødekke, i tillegg til at det det vert danna 
flak som kan losne som skred.  

Snøen. Mykje nedbør, vind og temperaturendrin-
gar er typisk skredver. Det kan gje varige svake 
lag i snøen. Det er lagdelinga i snøen som er 
avgjerande for om eit flakskred losnar, eller ik-
kje. Ein må lese skredvarsel med tilhøyrande skil-

Den 
farlege 

freistinga 
- toppturar utanom 

skredfarleg område

- Dette er fullt mogeleg, meiner skredvarslaren Markus  
Landrø i Noregs vassdrags og energidirektorat (NVE).
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Rast i sola. Foto: Maria Algers Bakken Ryggen mellom to søndre Smørstabbtinder. 
Foto: DNT arkiv 

Ryggen på Smørstabbtind. Foto: DNT arkiv

TUR  /  23

dring av eit aktuelt skredproblem for å få eit godt 
bilete av forholda. Vidare må du sjå etter teikn og 
signal i naturen, som sprekker i snøen, drønn og 
ferske skred. Men ver merksam på at det kan vere 
skredfare sjølv om du ikkje ser desse teikna. Om 
du ikkje har kunnskap til å vurdere snøen, eller 
veret som gjer situasjonen uoversiktleg, bør ein 
velja ei trygg rute, seier Landrø.

Det siste forholdet er oss menneske sjølv. Vi står 
for om lag halvparten av risikoen. I dei fleste 
skred som tek liv, er det vi sjølve som utløyser 
skredet. Difor er vurderingane og vala vi tek heilt 
avgjerande. Faren er at vi overser openberre farar 
vi ser, at vi ikkje har kunnskap eller tek omsyn til 

det vi ser.
Det viktigaste er å velje tur etter evne, og å vurdere 
terrenget for å unngå skred, seier Landrø. Fleire 
gode tips kan du finne i Skikompis snøskred og 
trygg ferdsel av Christer Lundberg Nes, Fri Flyt 
(2018) og i Trygge toppturer; 111 norske skifjell 
der du kan unngå skredfarleg terreng, Fri Flyt 
(2016)
Har vi kunnskap og erfaring i å vurdere skred-
faren, vil vi lettare oppnå ein balanse mellom sit-
uasjonar der vi køyrer inn i heng, og situasjonar 
der vi avstår frå å køyre. Det er gleda ved å ferdast 
på ski vinterstid, og ønske om eit langt liv i fjellet, 
som bør vere drivkrafta til å skaffe seg dette. Også 
for min del, avrundar den erfarne skredforskaren 
og toppturentusiasten Landrø.

Turtips:
Hemsedal: Slettind, 1592moh, er ein lett 
tilgjengeleg topp på Hemsedalsfjellet og  blir 
rekna for å vere ein trygg topptur. Start frå 
parkeringsplassen på Eldrevann, og rekn 2,5 
time på turen. Ruta går i terreng under 30 
grader. Men det er skredterreng nord for top-
pen.

Hemsedal: Nibbi, 1741 moh, populær og lett 
tilgjengelig topp. Det er mulig å gå heile turen 
skredtrygt, altså under 30 grader, men det er 
skredterreng både øst og vest for den vanligste 
vegen opp. Om lag 800 hm stigning.   

Strandavatnet: Her ligg Blåbergi, og litt lengre 
NV Urevassnutane. Dette er også populære 
fjell hos topptur-folket, men også meir krev-
jande terreng. Her er du nøydt til å forholda 
deg til skredterreng på delar av turen. 

Aurland: Eit siste tips må vera Blåskavlen, ein 
topp som ligg mellom Aurland og Lærdal. Den 
gamle vegen over fjellet tek deg eit stykke opp 
i høgda. Turen er populær på våren, og kan gås 
skredtrygt hele veeen.  

Andre tips: 
Les skredvarselet for det område der du har tenkt 
deg. Sett deg inn i kva skredproblemet er, og kva 
råd som gis. Spørsmålet du bør stille deg er: Kva 
tur lar seg gjennomføre under desse forholda, med 
denne gruppa? 

På skredskulen, som du finn på varsom.no, er det 
mykje godt opplæringsstoff. 

Ta eit skredkurs. Der lærer du det grunnleggjande 
som du kan bygge vidare på på eige hand. 

Installer VarsomRegobs-appen på telefonen. Der 
har du tilgang til både skredvarsel, bratthetskart og 
andres observasjoner. Du kan óg sjølv bidra med ob-
servasjoner. Ser du et ferskt skred, ta bilete i appen 
og send inn. 
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Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Foto: Marius Dalseg Sætre
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Fjellvettregel 4 minna oss på ein dyr lærepenge; 
«Vær budd på uvær og kulde, sjølv på korte turar». 
Påfølgande fjellvettregel seier «Ta med naudsynt 
utstyr for å hjelpe deg sjølv og andre». Det kan fort 
bli ein tung sekk, spesielt når ein skal forberede 
seg både på solskin, påskevær og hyttekos sams-
tundes som ein skal handtere eit potensielt uvær 
midt mellom to hytter. 

Med rett og godt utstyr, er det som regel desse 
turane man husker best, og som gir både samhald 

og gode historiar, uansett vær. I fjellet er det ingen 
som preppar løyper, og man må være førebudd 
på å trakka spora sjølv. Ved å pakke sekken riktig 
og smart, kan ein fortsett ivareta tryggleiken og 
kosen. Her skal vi presentere tre produkt som 
kan spare deg for både vekt og volum, og gi hygge 
på din neste fjelltur. Alle produktene finner du i 
DNT Drammen sin turbutikk i Nedre Storgate 10/
Gågata.  

Vindsekken 
– ein billig og lett livsforsikring. I tillegg er den 
ypparleg som levegg når du raster. 
Ein vindsekk er ein stor tøysekk som kan romme 
to vaksne og eitt born. Den er sydd i eit lett og tynt 
kunststoff, ofte nylon, og veg ikkje særleg meir 
enn ca. 500 gram. Vindsekken er vindtett på begge 
sider, og ofte vatntett på ei side for å kunne stå 
imot sludd, regn og snø. Vindsekken er obligator-
isk for vinterturar i høgfjellet. Den gir ly for vær 
og vind når du tar en pause, eller skal skifte klær, 

samt god beskyttelse over lengre tid hvis det er 
vanskeleg å grave seg ned på grunn av lite snø, 
eller liknande. Den held vind, snø og regn ute, og 
kan på den måten erstatte tyngre alternativ som 
Jervenduk, eller telt. 

Samanleggbart fat og kopp
Dei fleste av oss har med både kopp, tallerken, og 
bestikk enten vi går frå hytte til hytte, søv i telt, 
eller går på dagstur. Sjølv om det er små ting kvar 
for seg, blir det samla sett mykje vekt og eit stort 

T I P S E T

Utstyr ved ferdsel i høyfjellet

Vinterfjell er vakkert, men også lunefullt. 
Sjølv dei enklaste turane kan bli svært 
krevjande når vær og skiføre endrar seg fort.

Av: Sigbjørn Bøtun
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H Y T T E N Y T T

Det er nå blitt lettere å gjøre opp for seg etter  
opphold på en DNT-hytte.
Du må bare laste ned appen “DNT hyttebetaling”, 
og registrere deg, så er du i gang!

Appen er godt testet, og det er allerede flere  
foreninger som har hatt suksess med bruk av 
denne.

Det er lagt inn koordinater på hyttene, så på 
første siden vil det komme opp «Hytter i nær-
heten» når du åpner appen (og har stedtjeneste 
aktivert på telefonen). 
Man får opp hyttene i nærheten til alle  
foreningene som bruker appen, ikke bare DNT 
Drammen og Omegns hytter.
Når du er på hytta, registrerer du oppholdet ditt, 
samt maten du forsyner deg med. 
Har du booket og betalt oppholdet på forhånd, 
velger du kun proviant, og trenger ikke registrere 
oppholdet i appen.
Husk at du må alltid registrere deg i protokollen 
på hytta, uansett om du har bestilt på forhånd, 
eller ikke.

Du kan lagre betaling underveis i et hytte- 
opphold, og etter hvert som du tar mer proviant. 
Dette gjør at det blir veldig enkelt for deg å holde 
oversikt på hva du har forsynt deg med. 

Når du er ferdig med hytteoppholdet (eller på 
siste turdag hvis du besøker flere hytter), så 
trykker du “Betal nå”, og kommer videre til betal-
ing med kort, eller Vipps. 
Du får bekreftelse på at betalingen er godkjent.
Dersom det ikke er dekning i området, lagrer ap-
pen besøket til gjesten, og man får et push-varsel 
om betaling når man kommer til dekning.

Se beskrivelsen og bilder av hvordan den brukes 
på nettsiden vår!

volum å bære på i sekken. I Turbutikken finner du 
sammenleggbare produkt til dine måltid, både kaf-
fikoppen, middagsfatet og kasserollar. Her kan ein 
spare mykje i vekt og volum. 

Kaffebrygger – ingen tur utan.
Tur utan kaffi er ingen god tur. Og er du som meg, 
har du fått nok av dårleg pulverkaffi i upraktiske, 
klumpete og tunge behaldarar. Med Sea To Sum-
mit Xbrew Caffee Dripper trenger du kun vanleg 
filterkaffi, varmt vann og turkoppen din for å 
trakte ein deileg og fersk kaffikopp. Denne er 
sjølvsagt også samanleggbar, og svært lett i vekt, 
kun 85 gram. 

«Mange bekker små, gir ei stor å» lærte eg som 
ung friluftsutøvar. Ein må passe seg for 200 gram 
her, og 350 gram der. Plutseleg er sekken blitt 
fleire kilo tyngre, og turen litt mindre triveleg. 
DNT Drammen og Omegn ynskja deg ein god tur, 
gjerne med ein liten, lett og innhaldsrik sekk. Og 
husk at du alltid kan komme innom Turbutikken 
for fleire tips til din neste tur. 

Ta også gjerne et skredkurs før du legger ut på tur 
i vinterfjellet – sjekk DNTs nettside for kursover-
sikt.

Betalingsapp 
for hyttebesøk
Nå kan du betale for oppholdet ditt 
på våre selv- og ubetjente hytter via  
appen “DNT Hyttebetaling”!
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H Y T T E N Y T T

Egil Lindberg er en av disse flere hundre frivillige 
som gir av sin fritid til glede og nytte for mange 
tusen andre. Han stakk innom Turistforeningen 
for noen år tilbake fordi han ønsket noe positivt 
å henge fingrene i. Siden han drev eget firma in-
nen skiltproduksjon, var det kanskje behov for 
hans kunnskap og tjenester? Det hadde vi jo, og 
dermed var han «innafor»!

Det neste var at han ble forespurt om han kunne 
være interessert i å bidra innen merking av stier, 
og da ble det Merkekurs. Dette resulterte i ansvar 
for stien Delekant – Gjevlekollen – Sagaveien i 
Lier. 

Så fikk Egil en god idé; hva med en ny rundløype 
i forbindelse med Gjevlekollen, slik at man slapp 
å gå samme vei opp og ned? Grønt lys ble gitt, og 

resultatet ble en fin skiltet og merket runde via 
Gampetjern og Skjærsvannet - en trasé som raskt 
ble populær, og benyttes hele året. Om vinteren 
er særlig trugeturer populært.

For et års tid siden ble Egil forespurt om han 
kunne tenke seg å bidra i arbeidet med FDV på 
alle hyttene til DNTD. Dette gjelder forvalt-
ning, drift og vedlikehold av hyttene. Spesielt 

Egil – Driftavdelingens høyre hånd de betjente hyttene har lovpålagt oppfølging av 
dette. Positivt svar medførte kursing samt del-
takelse på bestyrersamlinger, og et stort stykke ar-
beid ble påbegynt. Alle hyttene ble besøkt opptil 
flere ganger med tanke på branntegninger, merk-
ing av rømningsveier, kontakt med branntilsyn 
osv., og et utall antall timer er tilbrakt ved PCen 
for dokumentasjon. Egil er blitt Driftsavdelingens 
«høyre hånd», og grunnlaget er lagt med tanke på 
enklere framtidig oppfølging. 

Nye Høgevarde turisthytte ble innviet i mars 
2017, og Egil deltok i dugnadsarbeidet i forkant av 
åpningen. Han ble da så fascinert av fjellområdet 
og hytta, at han like godt tok på seg jobben som 
hytteansvarlig. Dette har medført et utall fjell-
turer i årene siden, noen av dem sammen med 
kjæresten Margaret – som han traff på Merkekur-
set! Utover dette, har de også bidratt på flere an-
dre hytter.

Vi har de siste åra sporadisk arrangert uhøyt-
idelige dugnadskaféer for våre dugnadsfolk, samt 
personer som kan tenke seg å bli frivillige. Vi 
vil gjerne fortsette med dette i noe mere fastere 
former, og her er Egil den viktigste medspilleren 
med ansvaret for planlegging og gjennomføring.

Utover dette, har vi gleden av å se Egils blide åsyn 
nærmest daglig; når vi hører det plystres i trappa, 
da vet vi hvem som er på vei opp! Egil har en unik 
evne til å se hva som trengs å gjøres av smått og 
stort i Turistforeningens lokaler, det være seg i 
kontorene, eller i utstyrslageret i kjelleren. Det 
siste prosjektet under jorda var rydding i alt utsty-
ret og oppsetting av flere lagringshyller sammen 
med hoved-dugnadskollega Jan Sundberg og flere 
andre frivillige. Nå er det orden i systemet, og vi i 
administrasjonen er en stor takk skyldig!

Uten frivillige, intet DNT! Dette er ord som ikke kan sies for ofte, 
og som er høyst reelle. Uten dugnadsinnsatsen fra flere hundre 
frivillige bare i DNT Drammen og Omegn, hadde det ikke blitt 
ledet turgrupper, merket og skiltet stier, vedlikeholdt hytter eller 
arrangert store arrangementer.

Av: Anne Gallefos Wollertsen, kontorsjef

Foto: Marius Dalseg Sætre
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H Y T T E N Y T T

Solheimstulen turisthytte 
stengt i vinter
Av tekniske årsaker vil dessverre Solheimstulen turisthytte i Uvdal ikke være 
åpen denne vintersesongen/påsken. 
Utfordringer med den tekniske tilstanden vil medføre arbeider en tid framover, 
men vi håper hytta vil være åpen som normalt til sommeren.

Tekst: Simon Torgersen, daglig leder

Fra Hønefoss, har DNT Ringerike etablert Vass-
farstien som går nordover via tre av DNT Ringe-
rikes hytter frem til Fønhuskoia ved Strøen. Her-
fra tar DNT Drammen og Omegn over ansvaret 
for merkingen og skiltingen videre nordover mot 
Gol og Hemsedal. Her var, og er vi, så heldige at 
Buvasstølan sti- og løypelag har tatt initiativ og 
motivert frivillige til å gjøre mer eller mindre 
hele jobben med etableringen av stien. 

Videre nordover fra Fønhuskoia, har det imidler-
tid manglet husvære, og foreningen har jobbet 
med flere alternativer de siste årene. Derfor er 
det meget gledelig at vi nå har fått til en langsik-
tig leieavtale på setra Røggjen. Her ligger det flere 
hytter og bygninger, og den nye DNT-hytta ble 
bygd i 1969 og er den nyeste av byggene. 

For én gangs skyld er hytta i god stand ved 

overtagelse, og vil kreve lite arbeid før vi kan åpne 
i løpet av vinteren 2020. Hytta får 10 sengeplasser 
totalt, og vil virke som en standard ubetjent DNT-
hytte. Plassen ligger ved vannet Røggjen, ca 16 
km rett øst for Gol sentrum. 

Eventyrløypa, som er en skiløype anlagt mellom 
Hemsedal og Flå, går rett nedenfor hytta, og som-
merstid går det grusvei helt frem. Riktignok må 
gjestene i god DNT-stil gå de siste kilometerne, 
da det er bom før det siste stykket. Uansett betyr 
dette at turfolket kan komme seg dit både med 
sjumilsstøvlene, sykkel og ski. Skal en videre nord- 
over mot Hemsedal, mangler det fortsatt DNT-
tilbud før man ankommer Kljåen turisthytte. 
Imidlertid fins det muligheter ved Kamben Høy-
fjellshotell. 

God tur!
Følg med på nettsidene våre for å bli oppdatert på 
når hytta åpner. Da blir det fest! VI SEES!

H Y T T E N Y T T

Røggjen - ny hytte langs Vassfarstien
Foto: Tore Haare

Alle foto: Leif Engene

Foto: Anne G. Wollertsen
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FTU på Eiksetra i Lier  
én gang i måneden. 

Foto: Monica H. Langen
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F r i l u f t s l i v  f o r  a l l e

Velkommen til Friluftsliv for alle

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)  
starter opp med turer og aktiviteter på Årbogen i 
Krokstadelva.

En tirsdag ettermiddag hver måned ønsker vi turdeltakere velkommen 
ut på tur; inviter med familie, venner og de du liker å ha med deg på tur.
FTU er friluftsliv som er tilrettelagt for utviklingshemmede, og skal skape 
et tilbud for utviklingshemmede, deres familie, venner og støtteapparat. 
Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer, øn-
sker DNT å skape en felles arena for å ha det gøy sammen ute i naturen.
Vi fyrer bål hver gang, og har ulike aktiviteter.
Vi starter kl 18.00.
Ta med det dere selv ønsker å spise og drikke, og gjerne mat til å lage på 
bålet.

Turdatoer våren 2020:

11.februar

10.mars

21.april

12.mai 

Last ned appen og se 
arrangementene her
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Foto: Pål Malm

For å få gode råd, spurte vi Tom Atle Bordevik 
som nylig er valgt inn i det nyopprettede loka-
llaget til Syklistenes Landsforening i Drammen, 
Lier og Asker. Lokallaget ble stiftet for bare noen 
måneder siden. Han er en ivrig syklist, og nøyer 
seg ikke med turer i marka. Opp gjennom årene 
har det også blitt mange konkurranseritt, både 
nasjonalt og internasjonalt. Om vinteren sykler 
han frem og tilbake mellom hjemmet i Lier og 
jobben i Drammen, året rundt. 

Han kan gi oss mange gode råd.
- En godt vedlikeholdt sykkel er en god 

forsikring mot uventede tekniske problemer. 
Men uhell kan skje, og det aller viktigste er å 
kunne håndtere en punktering på egen hånd når 
man legger ut på sykkeltur. Jo mer du kan gjen-
nomføre av enkle reparasjoner, desto bedre og 
tryggere er du.  
Bordevik anbefaler at man alltid pakker med seg 
litt ekstra på sykkeltur, så man slipper å stå på bar 
bakke om noe skulle skje.

Utstyr til sykkelen
Slange, CO2 patron + adapter, pumpe, multiverktøy, 

kjedelås, ekstra girøre, et par strips og lappesaker. 
Det er også viktig å ha med mobiltelefon selv om 
det ikke alltid er mobildekning der man sykler i 
marka og fjellet. Bordevik forteller at han pleier 
å sette på «livetracking» på telefonen, slik at de 
der hjemme kan følge med på hvor man befinner 
seg på sykkelturen, og om han er i bevegelse. Da 
slipper de å være urolige. 

Mat og drikke
Mat og drikke er selvsagt både nødvendig og 
hyggelig å pakke ned. Hvor mye man skal be-
regne er individuelt, men Bordevik anbefaler å  
pakke ned noen energibarer i tillegg til mat- 
pakken. Drikke kan alltids etterfylles fra bekker 
ute i naturen.

Klær
Klærne du pakker ned, er avhengig av været og 
værmeldingen. Det er lurt å ta med et ekstra 
plagg hvis været skulle skifte underveis. Dårlig 
vær kan komme fort, og da er det fint å ha med 

noen ekstra plagg. 
Du kan også være 
uheldig underveis 
og bli nødt til å sitte 
og vente. Om som-
meren holder det 
ofte med en over-
trekkjakke, mener 
Bordevik. 
Bordevik råder 
dem som sykler 
om vinteren til 
alltid å pakke med 
seg et ekstra tørt 
skift (undertrøye, 
votter, lue etc.) og 
dunjakke. 

Sykkelregler
Sykler du i marka, 
er du nødt til å for-
holde deg til andre. 

Selv om det ikke er biler der, møter du på både 
andre syklister, folk som går tur og ridende. 
- Først og fremst handler det om å bruke 
sunn fornuft. Vi som sykler i skogen og på stier er 
ikke tjent med å få et dårlig rykte, så å vise hensyn 
til andre brukere av marka er essensielt, sier han. 

- I tillegg er det smart å tenke litt på marka 
i seg selv. Når det er veldig vått, kan det være lurt 
å velge godt etablerte stier slik at slitasjen ikke 
blir så stor. Fatbike er for øvrig et svært godt al-
ternativ for mindre slitasje i marka når det er vått 
i bakken, sier den erfarne syklisten.
Selv om Bordevik har syklet i mange år, har han 
opplevd få uhell og lite dramatikk. 
- Men en gang brakk jeg girøret i Finne-
marka, og der er det store områder uten mo-
bildekning. Det ble ganske langt å gå hjem. Etter 
det har jeg ikke reist hjemmefra uten et ekstra 
girøre i bagasjen, forteller den ivrige syklisten, 
som råder andre syklister til å gjøre det samme. 

SYKKELTIPS
Sykkelsesongen nærmer seg, i hvert fall for de fleste av oss som ikke 

sykler året rundt. Og da er det jo en god idé å begynne og tenke gjen-

nom utstyret og vedlikeholdet av sykkelen frem til vi kan legge ut på 

vårens første sykkeltur i marka. 

Av: Maria Kommandantvoll
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Vintertursesongen står for dør, og med 
den mange fine turopplevelser. I DNT 
Drammens turbutikk ønsker man å bidra 
til at flest mulig kommer seg ut og får  
oppleve hvor fantastisk naturen vår er. 

Sveinung Tofte i turbutikken forteller at man får mange 
ulike henvendelser.
«Alt fra japanske turister, til skifolk som ønsker å krysse 
Hardangervidda med telt og pulk kommer innom for å få 
råd og komplettere vinterpakkelista. 
Det er alltid spennende å veilede folk med krevende tur-
mål, men vel så hyggelig å treffe dem som bare ønsker å 
komme seg mer ut og oppleve noe annet i dagliglivet. Jeg 
anbefaler gjerne skogsområdene både sør og nord for 
Drammensdalen, som både er lett tilgjengelige og byr 
på svært gode turmuligheter som passer for alle.  Uansett 
turmålsetningen, har vi mange gode tips og råd – så kom 
innom for en hyggelig turprat», oppfordrer Sveinung. 

T U R S E N T E R E T

Inspirasjon – kunnskap – produkter
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Er sekken klar for 
vinterturen? 
Fjellheimen er vill og vakker, men sikker ferdsel til 
fjells stiller krav til riktig utstyr. 
Turbutikken har det du behøver for å komplettere 
vinterpakklista.  

1.

2.

3.

5.
9.

7.

8.

10.

4.

6.

T U R S E N T E R E T

1 DNT Lakenpose kr 899,- Medl pris kr 764,- 

2 Øyo Sitteunderlag filt kr 199,- Medl pris kr 169,-

3 Helsport Vindsekk  kr 815,- Medl pris kr 723,-  

4 Voile søkestang kr 979,- Medl pris kr 832,-  

5 Turkart kr 239,- Medl pris kr 203,- 

6 Primus stormlighter kr 299,- Medl pris kr 254,-

7 MSR Spade kr 899,- Medl pris kr 764,- 

8 Z-Lite Liggeunderlag kr 799,- Medl pris 679,-

9 Multiverktøy kr 399,- Medl pris kr 339,- 

10 Bergans Helium Pro 55l kr 2200,- Medl pris kr 1870,-

Et lite utvalg fra lista: 

God tur!
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I år igjen vil vi arrangere den hyggelig familie-
leiren på Mårbu turisthytte i starten av sommer-
ferien. Vår betjente hytte Mårbu ligger ved foten 
av Hardangervidda, og det er ei ypperlig fjellhytte 
for familier å reise til. Den er lett tilgjengelig med 
båttransport helt frem fra der man parkerer bilen, 
og terrenget rundt hytta er lett å bevege seg i. 

På leiren skal vi gå på tur, klatre opp «fjelltopper», 

være sammen med dyra, leke, ri, gå på skattejakt 
og kose oss i den vakre naturen rundt hytta. Oda 
og Svein Arne, det hyggelig vertskapet, sørger for 
deilig mat og god stemning, og vi har hytta for oss 
selv disse dagene! 

Bli med på en kickstart av sommeren, skap gode 
familieminner i vakkert fjellandskap!
Påmelding via nettsiden vår.

B A R N A S  T U R L AG

Bli med på vår populære «Familieleir på Mårbu» 22. - 25. juni

I mai inviterer Barnas Turlag i  
Drammen og Lier til en introhelg til 
tur i naturen. 

Har dere planer om å være i byen i 
påsken, eller ikke reise på tur før i  
slutten av påsken, da bør dere ta 
turen til Eiksetra turisthytte i Lier  
tirsdag 7. april. 

Påsketreff på Eiksetra 7. april

Nybegynnerfamilie på tur i 
naturen 9. – 10. mai

Eiksetra og Barnas Turlag Lier 
inviterer til påsketreff med lek 
og påskeverksted. 
Vi møtes kl. 18.00 på tunet foran 
Eiksetra. Vi håper det er nok snø 
til at vi kan starte med å leke i 
akebakken, og lage morsomme 
skulpturer i snøen. Vi serverer 
appelsiner og saft utendørs.

Etter en stund går vi inn på  
Eiksetra hvor vi skal male egg og 
lage påskekyllinger. Vi serverer 
et enkelt varmt måltid. 
Vi avslutter dagen med påske-
jakt! 
Bilvei helt fram. Meld dere på 
via nettsiden vår. 

Denne helgen skal 
barnefamilier få prøve seg 
på forskjellige aktiviteter 
utendørs, som blant annet 
kanopadling, overnatting i 
telt, enkel, men spennende 
fottur, matlaging utendørs, 
lage gapahuk, spikke og 
førstehjelp. 
Man trenger ikke være med 
på alle aktivitetene, det er 

lov å prøve så mange man 
selv vil. 
Helgen blir holdt i området 
ved Eiksetra turisthytte/
Garsjø i Lier. 
Du finner mer informasjon 
om helgen på nettsiden 
vår, og der kan man også 
melde seg på en eller flere 
aktiviteter. 
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Foto: DNTD arkiv
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DNT Ung er stolt over å 
kunne presentere eit tur-
program med fokus på 
det enkle, men samtidig 
attraktive friluftslivet, 
med miljøet i sentrum. 

DNT Ung Drammen ynska 
at ungdommen skal ha gode 
møteplassar nær der dei bur. 
På våre fellesturar skal vi ha 
attraktive aktivitetar med 
i et inkluderande og varmt 
miljø. Med utgangspunkt i 
miljøvettregelen” Reis min-
dre, opplev meir” ynska vi å 

formidle friluftslivets eigen-
verdi. 
På tur saman med nye, eller 
gamle venner, får vi mog-
legheita til å utforske nye 
turområder, oppleve eit større 
fellesskap og innhaldsrike 
aktivitetar. Vi trur at det du 
er glad i, tek du vare på. Om 
fleire blir glad i naturen, vil 
også fleire av oss jobbe for eit 
betre nærmiljø. 
Vi håper å sjå deg på ein eller  
fleire av turane våre, anten det 
er turtirsdag, overnattings- 
tur eller BASECAMP.

D N T  U N G  D R A M M E N

DNT Ung Drammen

DNT ung Drammen er DNT 
Drammen og Omegns tilbud til 
medlemmer mellom 13 og 30 
år. Vi tilbyr HELT EKTE opplev-
ingar i vårt nærområde, og håper 
nettopp DU blir med oss på tur! 
DNT ung Drammen tilbyr eit 
variert aktivitetsprogram med ut-
gangspunkt i Drammen.
Vi har aktivitetar som klatring, 
padling, skiturar, teltturar , 
nærmiljøturar, BaseCamp, 
aketurar, hengekøyeturar, kurs 
og foredrag.

Sjekk gjerne vår Facebook-side 
på www.facebook.com/dntung-
drammen eller send ein e-post 
til ung@dntdrammen.no om du 
lurar på noko!
Følg oss gjerne på Instagram  
@dntungdrammen

Ungdommens 
turprogram

Dette skjer i DNT Ung Drammen

1.-2. februar Skredkurs på Norefjell 
/16-30 år

8-9. februar Snøhuletur til Fagerfjell 
/18-30 år

25. februar Turtirsdag: Båltur til 
Haukåstoppen

14.-15. mars Skitur Sigridsbu  
/18 – 30 år

31. mars Turtirsdag Gourmetmiddag 
på primus

24. april: Utekino på Hamborgstrøm-
paviljongen 

28. april kl 18.00 Turtirsdag:  
Klatring/buldring på Klatreverket

26. mai Turtirsdag kl 18.00:  
Tjernhopping

13.-14. juni: Hengekøyetur /18-30 år

22.-26. juni BaseCamp Hemsedal 
/13-17 år

Følg oss på facebook, instagram på  
@dntungdrammen for å få med deg 
siste nytt! 

Sjå www.drammen.dnt.no/dnt-ung-
drammen/ for meir informasjon

22.-26. JUNI BASECAMP /13-17 år

Naturopplevelser for livet!

Foto: Marius Dalseg Sætre
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TUR  /  45

DNT Drammen og Omegns (DNTDs) 
gode resultater på inkludering, var 
tema under en EU-samling i Skottland 
i oktober 2019, noe vi er stolte av å 
kunne dele her med våre medlemmer.

Tekst og foto: Havva Ince, fagsjef inkludering

Forskere fra Universitetet i Innlandet hadde 
tidligere forsket på DNTs inkluderingsarbeid 
som både DNT Drammen og Omegn og DNT 
Gudbrandsdalen var med på. Dette prosjektet 
skulle presenteres i Aberdeen i Skottland for EU-
representanter, lokale aktører og forskere med 
mål å utvikle gode innovative sosiale prosjekter 

i diverse EU land, som kan danne grunnlaget for 
politiske anbefalinger.
I den forbindelse ble Havva Ince og to forskere 
fra Universitetet i Innlandet invitert til en sam-
ling i Aberdeen i oktober. Havva forteller at ingen 
av EU-landene hadde sett på naturen som inte-
greringsarena, og de viste derfor stor interesse 
for prosjektet. Hun var stolt av å kunne repre-
sentere både DNT og inkluderingsprosjektet un-
der denne samlingen. Det ble også laget en liten 
filmsnutt av prosjektet. Filmsnutten skal vises på 
forskjellige fora i alle EU-land i 2020. 

I tillegg ble det i høst holdt et seminar i Drammen 
om Flerkulturelt friluftsliv og folkehelse. Semina-
ret ble arrangert i samarbeid med DNTD, Dram-

Inkluderingsarbeid i DNTD

men Friluftsforum, NFF og Norsk Friluftsliv. Her 
fikk DNTD presentere resultatene av inkluderings- 
arbeidet i regi av DNTD for politikere, ansatte i 
det offentlige og i frivillige organisasjoner. 

I 2019 har vi hatt størst fokus på inkludering av 
flerkulturelle barn og unge i DNTDs aktiviteter. 

For å nå fram til enda flere barn og unge, har DNT 
Ung opprettet en komité som skal jobbe med 
dette. Vi gleder oss til å fortelle mer om ungdoms- 
komiteen og deres arbeid i neste medlemsblad. 
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DNTakTiv er en tur-
gruppe som går turer 
på ettermiddagen hele 
året.

På vintertid, som nå, går den 
på tirsdager kl 18.00 på 
ulike steder i området Eiker,  
Drammen, Lier.

Fra april går den to kvelder 
i uken, på tirsdager og  
torsdager, og dette er årets 
treningsturer til Topp7 turen.

Bli med kl. 18.00 tirsdag og 
torsdag, og tren deg i form 
frem til Topp 7- eller Topp3- 
turen 6. juni!

Turgruppen deles inn i rask 
gange og rolig gange.

Åpent for alle, og er perfekt 
mulighet til å bli kjent på nye 
steder i marka!

D N T  A K T I V
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Topp7Turen og Topp3Turen 
- vårens vakraste eventur!

T O P P 7 T U R E N

T O P P 3 T U R E N

T O P P 7 T U R E N

T O P P 3 T U R E N

Laurdag 6. juni arrangerer DNTD turen for 11. 
gang, og mange vel å delta kvart år. Dei siste åra 
har ca. 1100 menneskjer valt å gå enten Topp-
7Turen, eller Topp3Turen. 

Arrangementet startar ved registrering ved Ne-
dre Storgate 10 (ved DNT/Turbutikken i Gå-
gata). Derifrå er det satt opp gratis buss for alle 
med billett til start på Bjørkedokk i Krokstadelva 
(Topp7Turen), eller Eiksetra turisthytte i Lier 
(Topp3Turen). 

Nokon vel å gå turen som en lang og krevjande 
treningstur, andre vel å ta med venner, kjære, 
born, eller kjæraste, for å vandre gjennom Dram-
mens vakre nærturområde i sitt eige tempo. 
Uansett om du går turen åleine, eller saman med 
nokon du er glad i, håpar vi at du får ein tur fylt 
av meistring og spektakulære utsikter i trygge 
omgivnadar, omgitt av turglade menneskjer. 

I byen arrangerer vi familiearrangementet Topp-
Tur På Torget. Her er det musikk og morosame 
aktivitetar for dei små. Vi håper at dei som ikkje 
har anledning til å gå Topp7- eller Topp3Turen vel 
å ta turen hit for å sjå på livet, treffe menneskjer 
og delta på aktivitetar.

Topp7Turen er eit av DNT Drammen og 
Omegns største arrangement. 

Tek du utfordringa?
Ytterlegare informasjon og påmelding 
finn du på www.topp7turen.no

Foto: Eli Renate Bergans TUR  /  49/  TUR48



Senhøsten, vinteren og våren 
kalles gjerne «tørrdrakttida». 
Selv om det er kaldt, kan du 
få mange fantastiske natur- 
opplevelser på vannet. Still-
heten råder. Det er få båter, og 
vannet ligger der innbydende, 
ofte speilblankt. Solnedgangene 
kan være helt spektakulære. 

Forberedelsene
Sjekk alltid værforholdene: 
Temperatur, nedbør, vind og 
bølger. YR vil være til god hjelp. 
Ta en kikk på marinogrammene. 
Isen hører vinteren til. Ikke ta 
risiko, og unngå isen når det er 
mulig. Husk at fersk- og brakk-
vann fryser fort. I sjøen er isen i 
bevegelse, blant annet på grunn 
av flo og fjære. Ei råk som var 
der ved starten av turen, er der 
kanskje ikke når du skal tilbake. 

Når dette er sagt; du finner 
gjerne åpne bukter og områder i 
sjøen selv når det er kaldt.

Bekledningen
Kle deg alltid etter vann- 
temperaturen. Om vinteren er 
det i tillegg kaldt i lufta. Det 
er viktig å redusere faren for  
hypotermi.
Du må alltid ha på deg ei 
tørrdrakt. Sjekk at det ikke er 
hull i den, og smør glidelåsene 
før turen! Tørrdrakta holder 
deg tørr, men ikke varm. Her 
er det 3-lags modellen som 
gjelder: 
2 lag med ull under drakta; 
overdel og stillongs, og ullsok-
ker på beina. 
Invester i et par gode vinter-
støvler i neopren, med stram-
ming i toppen for å unngå at 

det kommer kaldt vann ned i 
dem. Kjøp 1 til 2 størrelser over 
det du vanligvis bruker, så blir 
det god plass til ullsokkene.
Varmetapet vil kunne være stort 
fra hode, halsen og håndled-
dene. Bruk en god lue i ull, ei 

hette i neopren, en buff rundt 
halsen og et par hansker eller 
votter i neopren på hendene. 
Ta alltid med ekstra tøy i en 
vanntett pakkpose. En del tenker 
kanskje: «Kan det være så far-
lig da? Tar med ei ekstra lue og 

noen votter, 
jeg. Det får 
holde». IKKE 
slurv, selv på 
korte turer! 
Ta med en 
lett anorakk, 
ei fjellbukse, 
undertøy, en 
ullgenser, ull 
overdel/stil-
longs, sok-
ker og lue og 
votter. Blir 
du våt, kom-
mer kulda 

krypende veldig raskt, og 
med den faren for hypoter-
mi.
Det er også viktig holde var-
men under pauser på land. 
Mange bruker en foret 
Jerven-duk. Varmedres-
sen fra Europris er et bra 
og rimelig alternativ. Husk 
å pakke dem i en vanntett 
pose.
 
Mat og drikke
Ta med mat og varm drikke, 
gjerne en god matpakke, snacks 
og nøtter. En stor termos med 
varmt vann hører med. Ikke bare 
til å lage drikke, men også til å 
tine opp det som har frosset fast. 
Til standardutstyret hører også 
førstehjelpssaker, litt bålved, 
tenn-poser og fyrstikker.

Kajakken og padleutstyret
Så må du jo ha med kajakken, 
vesten, spruttrekket og åra. Ta 
alltid med sikkerhetsutstyret 
som er standard uansett årstid: 
reserve-åra, tauelina, pumpa, 
åre-posen og fløyta. Det blir fort 
mørkt om vinteren. Husk hode-
lykta, og et lys til å ha på kajak-
ken, Naviligth anbefales.
God tur på vannet!

På vannet i 
de kalde årstidene

VINTERPADLING

De fleste forbinder nok kajakkpadling med sommeren. Padling 
kan imidlertid være en flott aktivitet hele året. Det gjelder bare 
å planlegge turen, ta hensyn til været, vurdere egne ferdigheter, 
være godt kledd og ha riktig utstyr. Og viktigst av alt, ikke legg ut 
på egen hånd. Bli med noen som har erfaring, og tren på kamerat- 
og egenredning, også når det er kaldt.

Tekst og foto: Jens Petter Ørjansen
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Nytt i sesongen 2020 er at vi kan tilby 
grunnkurs i kanopadling i samarbeid med 
Eian fritid. Det er satt opp to kurs, et i juni 
og et i august.  Kurssted er Sundhaugen 
ved Fiskumvannet, og instruktøren er Hege 
Eian fra Eian Fritid.

Tekst: Jens Petter Ørjansen / Foto: Hege Eian

Nyhet - 
Grunnkurs kano

På kurset, som går over to dager, 
vil du få en grundig opplæring i 
bruk av kanoen med tilhørende 
utstyr. Det legges spesiell vekt 
på padleteknikk, redning (kam-
erat-/egenredning) og sikkerhet. 
Dette kurset har blitt etterspurt 
av mange. Det vil garantert være 

en god investering, og bidra til 
å sikre at du får mange fine og 
trygge naturopplevelser på van-
net. Etter kurset vil du få utstedt 
Norges Padleforbund (NPF) 
sitt våttkort for kano, alle kano-
padleres sertifikat.
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Ei ny bok om disse storslagne skogs- 
traktene mellom Drammen, Eiker og 
Sande. ble forfattet i høst, og i denne boka 
blir man med på en vandring gjennom 
vakker og vekslende natur med mye spen-
nende historie. 

Av: Anne Gallefos Wollertsen, kontorsjef

Faunaen, fugle- og dyrelivet i dette området er 
stort og variert; her vokser det flest orkidéer i hele 
landet, og du kan være så heldig å treffe på en kron- 
hjort, høre orrhanens buldring og tiurens knep-
ping, eller høre plasket fra en ivrig bever.
Her er flotte og spennende utsiktstopper, hvorav 
to har utsiktstårn, og vakre fiske- og badevann. 
Og, som nevnt, historien i område er gammel, 
spennende og omfangsrik. Her har mestertyven 
hatt tilhold, dikteren funnet inspirasjon, og her 

er mange spor etter gammel gruvevirksomhet og  
seterdrift.
Området er flott å bevege seg i gjennom hele året. 
Vinterstid kan man gå milevis i godt preparerte og 
sammenhengende skiløyper, og om sommeren 
er nettverket av blåmerkede og skiltede stier stort. 
Det finnes også mange fine muligheter for sykkel-
turer. 

Med sine beskrivelser, gode bilder, kart og tur- 
forslag vil nok boka pirre nysgjerrigheten og inter-
essen hos flere for å besøke dette store og innholds- 
rike skogsområdet!

Boka, som er et samarbeid mellom forlaget Tom & 
Tom og DNT Drammen og Omegn, er å få kjøpt 
i DNTs Tursenter/Turbutikk i Gågata/Nedre Stor-
gate 10 i Drammen, samt i bokhandler.

Drammen
Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10.00 hele året. 
Oppmøte hos Turistforeningen i Nedre Storgate 
10. Varighet 3-5 timer, inkludert god rast. Vi be-
nytter ofte rutebuss, eller tog, til turens startsted.

Eiker
Fotturer på dagtid hver tirsdag kl. 10.00 hele året. 
Oppmøte på P-plassen på Eikersenteret, borten-
for vaskehallen. Varighet inntil 4 timer, inklud-
ert god rast. Turene går i turområder i hele Eiker. 
Samkjøring i private biler til startsted.

Modum & Sigdal
Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10.00 hele året, 
i samarbeid med Modum Frisklivssentral. Fast 
frammøte på P-plassen på Furumo på Geithus. 
Varighet inntil 4 timer, inkludert evt. kjøring til 
startsted/retursted, og god rast.

Lier
Fotturer på dagtid hver torsdag kl. 10.00 hele 
året. Varighet inntil 4 timer, inkludert god rast. 
Fast oppmøte på Haugestad i Lierbyen. Turene 
arrangeres i samarbeid med Lier Frivilligsentral.

Røyken & Hurum
Fotturer på dagtid på onsdager kl. 10.00. I par-
tallsuker går turene i Røyken, i oddetallsuker i 
Hurum. For turene i Røyken, er det fast oppmøte 
ved Røykenbadet kl. 10.00, eller ved startstedet 
for turen kl. 10.15.
For turene i Hurum, er det fast oppmøte ved 
Semsporten (på RV 289 mellom Sætre og Klok-
karstua) kl. 10.00, eller ved startstedet for turen 
kl. 10.15. Varighet 3- 4 timer. Innimellom er det 
noen lengre turer som varer hele dagen.

Sande & Svelvik
Fotturer på dagtid to tirsdager hver måned. Det 
er fast oppmøte kl. 10.00 på Torget i Sande. 
I samarbeid med Frisklivssentralen.

Oversikt over turene finner du 
på dntdrammen.no eller i vårt 
Tursenter i Nedre Storgate 10.

Med sjumilsstøvler 
– mellom Drammen, Eiker og Sande
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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.


