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Familieåret 2016
2016 er familieåret i DNT. For et par år siden ble det foretatt en spørreundersøkelse
blant medlemmer og andre som brukte Turistforeningens tilbud. Svarene viste at vi
ikke var spesielt familievennlige. Aktiviteter og hytter var først og fremst tilrettelagt
for individer og for grupper. En familie på fire ble langt på vei betraktet som to
voksne her og to barn der – og ikke som en enhet i seg selv. Konklusjonen var at
dette måtte man gjøre noe med. De to tiltakene vi er kommet lengst med er å få til
familierom på en del hytter og å etablere familiemedlemskap som en ny kategori.
Familieåret er også et ærlig ment tiltak for å finne ut hva som bør gjøres. I løpet av
året skal man sette fokus på familiens forhold til DNT. Hele familien på tur sammen
styrker både familiesamholdet og friluftslivet – både her og nå og når det gjelder nye
generasjoners forhold til natur og friluftsliv. Forhåpentligvis vil man finne gode svar
på hva man bør gjøre fra Turistforeningens side.
Familiemedlemskap er etablert som egen medlemskapskategori fra 2016. Hvert
familiemedlem får sitt eget medlemskort og kan ha tilhørighet til undergrupper
som Barnas Turlag og DNT Ung. Det er en forutsetning at alle har samme
adresse. En familie består av husstandens barn og inntil to voksne (over 26 år).
Familiemedlemsskapet kan betraktes som en rabattordning der samlet pris er 1150
kroner uansett hvor stor familien er. Det er ikke noe å spare dersom man er to
voksne og ett barn under 13 år, men for alle familier som er «større» enn dette, fra
og med to voksne og en skoleungdom på 13 år, vil det være noe å spare. En familie
på to voksne, to ungdommer i alderen 19-25 år og en i alderen 13-18 vil eksempelvis
spare 670 kroner pr år i kontingent til DNT på familiemedlemskap i stedet for å være
medlemmer hver for seg. Da er det bare å sende en e-post til medlem@dnt.no eller
ringe 40 00 18 70.
Hvordan er det så med DNT Valdres og familiene? Vi kan helt sikkert forbedre
oss. Akkurat nå er det også en fare for at utviklingen kan gå i feil retning. Barnas
Turlag er den fremste arenaen for at småbarnsfamilien kan utøve friluftsliv sammen
og vi er nå inne i et generasjonsskifte når det gjelder drift av Barnas Turlag i DNT
Valdres. Dette er ikke en ukjent problemstilling i andre foreninger i DNT-systemet:
Det er ofte en eller flere ildsjeler – av småbarnsforeldrene - som «driver» Barnas
Turlag. Hos oss er det ingen hemmelighet at det er Morten Helgesen som har vært
primus motor, han har tatt ansvar og stått for både organisering og gjort mye av det
praktiske arbeidet. Det er selvsagt andre som også har bidratt, men man trenger noen
som tar initiativ og føler ansvar over tid. Når man ikke lenger har barn som er i alder
for å delta i Barnas Turlag, er det fullt ut forståelig at ansvaret for organiseringen
må overlates til noen av de øvrige foreldrene med barn i aktuell alder. Store
medlemsforeninger har muligheter til å sette inn ansattressurser, men vi er nok
ganske langt fra å kunne gjøre det.
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Turetusiastene Morten og Julia Helgesen med like ivrige datter Linn Therese.
Foto: Marit Beate Kasin, avisa Valdres.

Morten har bygget opp Barnas Turlag i DNT Valdres til å bli en stor del av den
totale virksomheten vår. Det ser vi på statistikk over aktivitet i form av antall
turer og aktiviteter og ikke minst deltakelsen på disse. Likeledes ser vi det i
medlemsstatistikken. DNT Valdres har hatt – og har fremdeles – en større andel
medlemmer i alderen til og med 12 år enn hva som er gjennomsnittet for DNT.
For par år siden var dette tilfelle i enda større grad enn nå, men selv i 2015 – etter
nedgang de siste to årene - var 14 % av våre medlemmer i alderen 0-12 år, mens
landsgjennomsnittet er 9,7 %. Utgangspunktet er egentlig veldig bra for å ta dette
videre.
Morten har gjort gjentatte forsøk på å rekruttere foreldre til å ta et større ansvar for
Barnas Turlag i DNT Valdres, men det har vist seg å ikke være så lett. Morten og
Merethe arrangerte nylig et møte der hovedpunktet var nettopp å få til en løsning.
Foreløpig ser det litt mørkt ut, men helt håpløst er det ikke. Det er noen foreldre
som har påtatt seg ansvar for enkeltarrangementer – foreldre med barn i de aller
yngste aldersklassene er kanskje de vi setter størst håp til. Det er ikke nødvendig
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at en person tar på seg det aller meste av ansvaret alene – ansvar kan også ivaretas
kollektivt av en gruppe uten noen utpekt leder. Seniorgruppa er vel eksempel på
dette med en Turkomité som sammen utøver den nødvendige organiseringen.
Morten har nå takket nei til å ta gjenvalg i styret i DNT Valdres. Det er fullt
forståelig at alt har sin tid – og at man av og til må legge noe bak seg. Morten har
gjort en innsats i flere roller – også som foreningens leder for noen år siden, som
kasserer og som turleder. Morten vil imidlertid fortsatt være en stor bidragsyter –
helt konkret som organisator for Kremtoppjakten i 2016, men også på andre måter.
Jeg vil uansett benytte anledningen til å takke Morten for innsatsen gjennom mange
år!

Trond Vatn

Medlemstallet økte fra 814 til 858 i 2015
Veksten i medlemstallet vårt var på 5,4% fra 2014 til 2015, mens økningen på
landsbasis var på 4,8%. Dette var en kraftig vekst både for oss og for DNT totalt.
Andel av befolkningen som er med i DNT er 4,8% i Valdres, mens den for Norge
totalt er 5,2%. Både når det gjelder vekst i medlemstall og andel av befolkningen
som er med DNT ligger vi således ganske nær landsgjennomsnittet.
Ser vi nærmere på statistikken for DNT Valdres er det en del interessante tall:
– S
 om en konsekvens av at antall kvinner øker med 31 og antall menn med 13,
øker kvinneandelen fra 51,5% til 52,5%
– På kvinnesiden er veksten sterkest i aldersgruppen 60-69 år (+19), mens for
menn der det aldersgruppen 30-39 som øker sterkest (+10).
– Alderen for den gjennomsnittlige kvinne og mann er ganske lik, så vidt i
underkant av 50 år – og den går opp med ca. ett år pr år. Det er vel ikke
akkurat noe godt tegn på lengre sikt.
– I aldersgruppene under 20 år er det flere hankjønn enn hunkjønn, og det
samme gjelder også i aldersgruppa 70-79, mens kvinnene dominerer i alle
andre aldersgrupper.
– Målt i antall var medlemsveksten størst i Øystre Slidre (+15). Målt i % var
imidlertid veksten størst i gruppa med adresse utenfor Valdres, dernest kom
Vestre Slidre.
– Både Vang og Øystre Slidre har en større andel av befolkningen som er
medlemmer enn landsgjennomsnittet - henholdsvis 7,1% og 6,6%, mens
Nord-Aurdal ligger rett under landsgjennomsnittet med sine 4,8%. I andre
enden av skalaen har vi Etnedal og Sør-Aurdal med henholdsvis 1,7 og 2,0%.
(For Sør-Aurdal kunne nok tallet vært høyere dersom medlemmene i Hedalen
6

Barnas Turlag har bidratt til økning av medlemstallet i DNT Valdres.
Foto: Morten Helgesen
hadde tilhørt oss, men nesten alle DNT-medlemmene der tilhører faktisk DNT
Ringerike. DNT Ringerike hadde etablert seg i Hedalen før DNT Valdres ble
opprettet og de har en avtale om at Hedalen tilhører dem i utgangspunktet.
Det er imidlertid ingenting i vegen for at folk i Hedalen blir medlem i DNT
Valdres dersom de foretrekker det.)
– For Etnedal gikk medlemstallet faktisk nedover (-6) fra 2014 til 2015. Dette
kan kanskje skyldes at noen som tidligere var medlem i DNT Valdres nå
nøyer seg med å være medlem av det gjenopprettede frittstående turlaget der.)
– Sammenlikner vi fordeling av medlemmer på de ulike kontingentgruppene,
ser vi at det for de fleste gruppene er små avvik mellom DNT Valdres
og DNT totalt. Det største avviket gjelder gruppa barn (under 12 år), jfr.
kommentar i lederartikkelen, der vi står sterkere enn landsgjennomsnittet.
Til gjengjeld har vi en lavere andel i aldersgruppa 13-25 år (tilsvarende DNT
Ung) enn landet totalt, 7,7% mot 10,4%.
Styret har diskutert disse tallene og finner at de sier en del om våre styrker og
svakheter – og hvor vi kanskje har et potensiale i årene som kommer. Analysen av
statistikken avspeiler seg derfor i enkelte av punktene forslaget til arbeidsprogram
for 2016.
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Familen Skogstad forteller om året i ei lita koie i Vassfaret. Foto: Ola Onstad

ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Måndag 14. mars kl. 19.00
Sted: Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira
PROGRAM:
• Åpning/innledning
• Årsmøtesaker (sjå sakliste under)
• B
 ildeforedrag:
o Ett år i Vassfaret v/Julie, Tor Ola og Kia Skogstad
o Turen til Peru v/Trond Vatn
• Enkel bevertning og fjellprat
SAKLISTE:
1. Åpning/konstituering
• Godkjenne innkalling og sakliste
• Velge møteleder og referent
• Velge to til å underskrive protokollen
2. Årsmelding for 2015
3. Regnskap for 2015
4. Arbeidsprogram og budsjett for 2016
5. Forslag til vedtektsendringer (se eget dokument på dntvaldres.no)
6. Valg (se forslag på neste side)
VEL MØTT!
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Ved sagnomsuste Machu Picchu i Peru. Foto: Trond Vatn

Forslag til valg av styre i DNT Valdres:
Leder: Merethe Lundene (velges for 1 år)
Nestleder: Trond Vatn (velges for 2 år)
Styremedlem/sekretær: Marte Evensen (ikke på valg)
Styremedlem/web-ansvarlig: Jørgen Wangensten (Ikke på valg)
Styremedlem/redaktør medlemsblad: Tor Harald Skogheim (velges for 2 år)
Styremedlem/kasserer: Steinar Kvåle (velges for 2 år)
Styremedlem/turprogram-ansvarlig: Torkjell Haugen (Ikke på valg)
Vara styremedlem: Mads Wangensten (Ikke på valg)
Vara styremedlem: Svein Helge Skinnes (Velges for 2 år)
Vara styremedlem: Marianne Rognås Larsen (Ikke på valg)
Revisor: Kim Tronrud (Ikke på valg)
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DNT Valdres årsmelding 2015
Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem/Sekretær:
Styremedlem/web:
Styremedlem/redaktør:
Styremedlem/kasserer/BarnasTurlag:
Styremedlem/turprogram:

Trond Vatn
Merethe Lundene
Marte Evensen
Jørgen Wangensteen
Tor Harald Skogheim
Morten Helgesen
Torkjell Haugen

Vara:
Vara:
Vara:

Svein Helge Skinnes
Mads Wangensten
Marianne Rognås Larsen

Styremøter: 5
4. januar, 16. mars, 4. mai, 14. september og 17. oktober
Medlemmer:
Antall medlemmer har økt fra 814 i 2014 til 858 i 2015. Det er medlemstallet pr.
1. november som legges til grunn i årsstatistikken. Utviklingen i medlemstallet er
kommentert nærmere i en egen artikkel i Tinderangler nr. 1 for 2016.
Eksterne møter m.v.:
Styret har i 2015 vært representert ved følgende møter, konferanser m.v.:
Utenfor Valdres:
DNT Vinterforum, Hurdalssjøen, 21. januar
Konferansen Forskning i Friluft, Lillehammer, 27.-28. januar
DNT Østlandsmøte, Kleivstua Ringerike, 31. januar
DNT Oppland – møte om FNF (Forum for Friluftsliv), Gjøvik, 5. februar
Møte med FNF, Biri, 11. mars
Stikonferansen 2015, Fornebu, 17.- 18. april
DNT Landsmøte, Harstad, 4.–6. juni
Seminar, Natur – hva skal vi med det, Raufoss, 28. august
DNT Styrelederkonferanse, Sandefjord, 30.-31. oktober
DNT Regionsmøte (Innlandet), Gjøvik, 21. november
I Valdres:
Partnerskap i Valdres, Valdresrådet, Bagn, 4. mars
Åpning Haugseter (nytt vertskap), Haugseter, 18. juni
Åpning Vassfarstien, Fønhuskoia, 15. august
I tillegg hadde styret samrådingsmøte med Vang Turlag, i Liagardsbygden, 14. desember.
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Merethe Lundene og Trond Vatn møtte som delegater på DNTs Landsmøte, Torkjell
Haugen representerte DNT Valdres på Regionsmøtet og det var Torkjell Haugen og
Trond Vatn som representerte styret i møtet med Vang Turlag. I de øvrige møter var
DNT Valdres representert ved Trond Vatn.
Åpning av Friluftslivets År 2015
DNT Valdres var medarrangør ved åpningen av Friluftslivets År på Fagernes 13.
januar. Undertegning av partnerskapsavtalen mellom DNT Valdres (v/leder Trond
Vatn) og Valdres Natur og Kulturpark (v/styreleder Kjell Berge Melbybråten)
ble foretatt ved en enkel høytidelighet. Trond var turleder for et fakkeltog opp til
paviljongen på Kviteberg og Morten Helgesen hadde ordnet med leirbål og typisk
leirbålmat nede ved Strandefjorden. Der var vi vertskap for ordfører Inger Torun
Klosbøle og rådmann Omar Dajani fra Nord-Aurdal kommune som overnattet under
åpen himmel sammen med medlemmer fra Barnas Turlag og noen andre av foreningens medlemmer.
Høstmøte/(medlemsmøte):
23. november på Valdres Vidaregåande skule (23 frammøtte)
Vangordfører Vidar Eltun fortalte om og viste bilder fra arbeidet med tilrettelegging
av kongevegen over Filefjell. Tor Harald Skogheim fra DNT Valdres fortalte og viste
bilder fra en tur til Georgia i høst. Torkjell Haugen fra DNT Valdres viste bilder og
informerte fra aktiviteter som er gjennomført i 2015, «Friluftslivets år».
Turledersamling:
17. – 18. oktober møttes styret og 16 turleder til samling på Brennabu, Vaset. Programmet for samlingen var turplanlegning, sikkerhet og risikoanalyse, bruk av DNT
Valdres sin hjemmeside og Facebook, evaluering av årets turprogram og planlegning
av turprogrammet for neste år. I tillegg ble det gjennomført orienteringsøvelse med
«Stolpejakten» samt en liten tur på Grønsennknippa på søndag.
Tinderangler (medlemsblad):
2 utgivelser, en i februar 2015 og en i november 2015.
Uttalelser om friluftspolitiske saker
Det er i løpet av 2015 avgitt to uttalelser om planer som innebærer større eller mindre inngrep i friluftsområder. Av disse to var saken om utbygging av fem småkraftverk i Valdres den viktigste. Her hadde vi klart kritiske merknader til planene om
utbygging av Sundheimselvi, mens vi for de øvrige hadde en generell merknad om
at vi er sterkt i tvil om minstevannsføringen er satt tilstrekkelig høyt til å sikre at
opplevelseskvalitetene ikke blir forringet.
Den andre uttalelsen gjaldt legging av jordkabel i området fra skisenteret i Skrautvål
i retning østover. Vi stilte oss ikke negative til dette, men bemerket at man må se til
at inngrepene blir så små som mulig og at det bør ryddes godt opp etter anleggsarbeidet.
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Ola Kjørli fra Skrautvål under kloppe-dugnad på Rasletindruta.
Foto: Jørgen Wangensteen
Stimerking:
Rasletind
Som kjent merket DNT Valdres høsten 2014 en sommerrute fra Vandrerhjemmet til
Rasletinden (2105 m). Ruta går over Øystre Rasletind (2010 m). Høsten 2015 ble det
lagt ca 180 løpemeter klopper på deler av de første 1,5 kilometerne, der det er noen
bløte partier. Jordsmonnet her er slik at det fort blir varige sår i naturen, og når det er
bløte partier finner turgåerne tydeligvis nye steder å gå der det er bløtt, slik at det blir
enda flere varige sår.
Og 20. september, i strålende solskinn, ble ruta høytidelig åpnet av ordføreren i
Øystre Slidre kommune, Kjell Berge Melbybråten.
I september var det befaring på den delen hvor det er klopper, med Øystre Slidre
kommune og Øystre Slidre fjellstyre. Det var et sterkt ønske fra fjellstyret om at det
ble lagt klopper på noen flere partier. Vurderingen er basert på at dersom det legges
ut klopper, vil trafikken følge disse og dermed hindre ytterligere varige sår i naturen.
Så sommer/høst 2016, skal DNT Valdres legge ut 130 løpemeter til med klopper.
Skrautvål Heimås
DNT Valdres har i samarbeid med Skrautvål Idrettslag, Skrautvål Heimås Grunneigarlag og Skrautvål Historielag ryddet og merket et nett med stier på til sammen 35
km. Det praktiske arbeidet ute i felt har først og fremst vært utført av dugnadsmannskap med medlemskap i begge de to førstnevnte foreninger. Stinettet ble åpnet ved
en liten seremoni der ordfører Inger Torun Klosbøle klippet snora. Et slikt nett av
12

stier krever årlig vedlikehold – og spesielt i begynnelsen av det andre året (2016) må
vi gå nøye gjennom hele nettet og supplere med rydding og merking der det viser
seg å være behov.
Aktivitet og dugnad 2015
Antall gjennomførte turer har økt fra 39 i 2014 til 58 i 2015. Antall «deltakerdager»
har ikke økt så kraftig – fra i underkant av 700 til 735. Dette innebærer at gjennomsnittlig antall deltakere har gått ned fra 18 til 13. Nedgangen skyldes først og fremst
at Barnas Turlag hadde en del aktiviteter med meget stor deltakelse i 2014, mens det
har vært færre aktiviteter med så stor deltakelse i 2015. Det er gitt en egen oversikt
over turer og andre aktiviteter i et eget vedlegg til årsmeldingen.
Samlet dugnadsinnsats inklusive styrearbeid og administrasjon er for 2015 anslått til
2500 timer mot ca 1800 timer i 2014. Det er flere årsaker til denne økningen, både
den generelle økningen som følge av Friluftslivets År, større satsing på hjemmeside/
Facebook og dugnader på to stiprosjekter. Tre personer i styret står for øvrig for til
sammen over 50% av det rapporterte antallet dugnadstimer.
DNT Valdres (hovedforeningen):
Programmet hadde 38 turer, av disse ble 13 avlyst. Værforhold er årsak til avlysning
for 6 turer, mens for 4 turer er opplyst årsak liten eller ingen påmeldte. Antall deltakere på de 25 turene som ble arrangert var fra 2 til 24 personer med et gjennomsnitt
på 8.
Barnas Turlag (undergruppe):
Det var planlagt 19 aktiviteter, av disse ble 5 avlyst. Av de 14 gjennomførte turene
var det 5 trilleturer med et gjennomsnitt på 5 «ekvipasjer» (fører og passasjer), 6
turer med gjennomsnittlig 15 deltakere og 3 andre typer aktiviteter med gjennomsnittlig 44 deltakere.
Seniorgruppa (undergruppe):
Planlagt 10 turer, ingen ble avlyst. Antall deltakere varierte fra 2 til 23, gjennomsnitt
på 10. Den 9. desember hadde Seniorgruppa i DNT Valdres innkalt til møte på Vikatunet, og det kom tilsammen 15 personer. Det ble viste fram bildene fra året som
har gått, og hvor hver av turlederne fortalte om sine turer. Etter en god kaffepause
presenterte vi turene for 2016, og la fram årsrapporten for 2015. På turene våre til
Skrautvål og Breiesleiren hadde Kari Borgny fått med seg Harald Sebuødegård og
Ola Breien som kjentmenn. Her får de hver sin blomst som takk for hjelpen.
Vang Turlag (undergruppe):
Det var planlagt 11 aktiviteter, 2 av disse ble avlyst. Antall deltakere varierte fra 2 –
8 med et gjennomsnitt på 5.
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DNT Valdres arbeids- og aktivitetsprogram 2016
Styrets arbeid 2016:
Utover hva som går fram av turprogrammet for 2016, vil styret prioritere følgende:
– Rekruttere foreldre som kan bidra til å drive Barnas Turlag videre.
– Se på mulighetene for å få til et bedre tilbud for ungdom gjennom DNT Valdres,
eventuelt gjennom samarbeid med andre aktører.
– 2016 er Familiens År i DNT. Hva kan DNT Valdres bidra med i den forbindelse?
– Øke antall medlemmer med fast bopel utenfor Valdres. Rette oppmerksomhet
mot at hyttefolk som bor andre steder i landet, men er mest på tur i Valdres, vil ha
nytte og glede av å være medlemmer hos oss.
14

– U
 ndersøke mulighetene for et nærmere samarbeid med det frittstående turlaget i
Etnedal.
– Være aktive i friluftspolitiske saker, både de store sakene på nasjonalt plan og
saker som berører friluftsinteressene lokalt.
– Delta i kommunenes arbeid med det nasjonale prosjektet for kartlegging og verdsetting av våre friluftsområder.
– Bruke partnerskapsavtalen med Valdres Natur og Kulturpark til å øke vår aktivitet
og bidra til en økning av deltakelsen i friluftsliv totalt sett i Valdres.
– Vurdere eventuelle spesielle tiltak i forbindelse med Turistforeningens 150-årsjubileum i 2018.
– Bidra til merking og rydding av stier i nærområder og i fjellet – både direkte
gjennom dugnadsarbeid og indirekte ved å tilby vår kompetanse til andre som har
gode prosjekter
– Etablere samarbeid med partnere i Valdres for å utarbeide en langsiktig plan med
sikte på å realisere «skauleis til fjells», dvs. en sammenhengende rute med overnattingsmuligheter fra Drammen/Hønefoss via Vassfaret til Jotunheimen.
– Arbeide for å få etablert en samarbeidsavtale med Turistinformasjonen på Fagernes.
– Se på mulighetene for et mer formalisert samarbeid med en eller flere sportsforretninger på Fagernes. (Det ble i 2015 etablert en avtale med Sporten Beitostølen.)
– Forhandle fram en avtale om ansvarsfordeling mellom DNT Oslo og omegn og
DNT Valdres når det gjelder aktiviteter, ruter og hytter i våre områder.
– Forbedre de administrative rutinene i laget, bl.a. når det gjelder arkiv og handtering av innkommende e-post.
Turprogram for 2016:
Det er planlagt til sammen 59 aktiviteter, herav 35 i hovedlaget, 7 i Barnas Turlag,
8 i Seniorgruppa og 9 i Vang Turlag. Det er en markant nedgang når det gjelder
Barnas Turlag, og ellers mindre reduksjon i antallet for de øvrige. Det er kanskje
ikke unaturlig med en mindre nedgang etter fjoråret som var Friluftslivets År med et
rekordstort turprogram.
Turprogrammet for 2016 har god variasjon når det gjelder typer aktiviteter og vi
håper selvsagt på at det blir færre avlysninger enn tidligere.
Fullstendig turprogram er midtside i bladet, og på nett som eget vedlegg til årsmeldingen.
Kurs 2016:
13. mars:
4. - 5. juni:
6. november:

(Omtaler på side 41, og på dntvaldres.no)
GPS grunnkurs
«Ambassadør»- og grunnleggende turlederkurs
GPS videregående kurs
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DNT VALDRES - hovedlaget
Måneskinnsturen 23. januar
DNT Valdres hadde denne lørdagen sin årlige måneskinnstur, også i år til Skardåsen,
med start fra Valdres Skisenter. Været var upåklagelig, med 99,7 % fullmåne og
starttemperatur – 10o. Månen lyste så klart at det ikke var behov for noen form for
kunstig lys på vei oppover. Med snøtunge trær var det som å gå i en vakker, naturlig skulpturpark. På toppen var det bare -5o, men månen gjorde seg litt kostbar og
forsvant bak noen skyer, for så å dukke opp helt på slutten av turen. Men lørdag
kveld er nok ikke det optimale tidspunkt, så bare to deltagere dukket opp. Synd at
ikke flere fikk oppleve en slik vakker kveld!
Svein Helge Skinnes (turleder)

TURPROGRAM 2016 - hovedlaget
Se dntvaldres.no for utfyllende beskrivelser av flere av turene.
NB! Ta ut midtsida i bladet, den gir samlet oversikt (etter dato), for samtlige turer
både i hovedlaget, Barnas turlag, seniorgruppa og Vang turlag.
HOVEDLAGET:
02.04 Skitur m/overnatting på Storeskag
Målet er DNTs «nye» selvbetjeningshytte på Storeskag, rett i ytterkant av Langsua
nasjonalpark. Skitur inn på ca 10 km, bruker 2 – 3 t i rolig tempo.
Oppfyring, mat – og evt. en tur opp på Skaget (1685 m) eller mot Buatinden og Marsteinhøgda. Retur søndag evt. langs alternativ rute, avhengig av vær.
Oppmøte: Lørdag kl 10 på P-plass på Selstølshøgda, 3 km forbi Yddin Fjellstogo.
Turleder: Svein Helge Skinnes
481 07 795
s-h-s@online.no
17.04 Harahorn i Hemsedal - skitur
Flott 3 mils-tur i lett høyfjellsterreng med slake nedoverlier og få oppoverbakker.
Fordel med fjellski da det ikke er løyper det meste av turen.
Pga. transport inn i Grøndalen og uvisst skiføre må en regne med at dagen går!
Oppmøte: kl 10 på P-plass ved Skogshorn, Trefta (rett etter Lykkja). Derfra fellestransport til Harahorn Høyfjellshotell (ca 1100 moh). Og så går vi i en stor bue nord
og øst for Veslebotnskarvet og Skogshorn og tilbake til bilene!
Påmeldingsfrist: 10. april til turleder
Turleder: Anne Katrine B. Norbye, a.k.b.norbye@gmail.com
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Fra toppen av Mugnetind, mot fjella mellom Bygdin og Gjende. Foto: THS

23.04 Mugnetind (1738 m) i Vang - randoneetur
Best med randonee-utstyr og tilhørende sikkerhetsutstyr. Skal en bare gå opp og ned
samme vei er fjellski greit. Men først og fremst er dette en randoneetur!
Tid opp ca 3 t. Fra toppen er det fantastisk utsikt mot høgfjella i Jotunheimen.
Oppmøte: På p-plass ved bommen på Slettefjellvegen (fra Beitosida). Tidspunkt avtales. Kommer man fra Fagernes, kjør gjennom Lykkja og Skredbergo til bommen.
Forhåpentligvis kan vi ta på skia med en gang, og gå langs ubrøyta vei til Mugnestølen. Derfra videre som sommerruta langs Mugna til topps. På tilbaketuren er det flere
alternativer, avhengig av snøforhold.
Påmeldingsfrist: 20. april kl 18.
Turleder: Svein Helge Skinnes
481 07 795
s-h-s@online.no
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30.04 – 01.05 Suletinden - topptur m/overnatting på Sulebu
Turen er ansett som middels til krevende basert på det antall høydemeter som skal
forseres. Turen kan gjennomføres med fjellski eller randonee.
Fra Filefjell skisenter, i preparert løype til DNT-hytta Sulebu. Ca 7 km og 2 t hit.
Installering på hytta (standard selvbetjeningspriser).
Værutsikter avgjør om toppturen til Suletinden (1780 m), via Suleskar, blir lørdag
eller søndag. Antatt tid ca 3 – 5 timer t/r Sulebu.
Retur søndag langs raskeste vei, eller en noe lengere rute via Nedre Sulevatnet og
ned til vestenden av Otrøvatnet, og løypa videre til østenden. Ca 3 - 4 t.
Kart: Statens kartverk, turkart «Vang i Valdres», 1:50 000 (2004.)
Info/påmelding til turleder Torkjell Haugen, frist for påmelding senest 26. april.
14.05 Sokse (2189 m) på Sognefjellet – topptur på ski
Turstart: ca kl 9 fra vinterparkering i Leirdalen, ovenfor Geitsætri. Opp Storebreen i
taulag, over på Leirbreen og bortunder Sokse. Derfra til fots (med stegjern og isøks)
opp renna til Sokse.
Også muligheter til å bestige noen andre topper etterpå. Retur samme vei
Oppmøte: kl 7 på parkering Knutsstøl Beitostølen, for evt. samkjøring herfra. Nødvendig utstyr: Randonee/telemark-ski, feller, sele, stegjern og isøks. Sele, stegjern
og isøks kan evt. leies fra DNT Valdres, gi beskjed ved påmelding.
Tidsforbruk: ca 8-9 timer, kommer veldig an på snøforhold.
Kartblad: Sognefjellet/Jotunheimen Vest
Info/påmelding til turleder Arne Magnus Fossnes 913 61 210. Frist: 9. mai.
21.05 Vårskitur Valdresflya til Rasletind - dagstur
Frå tidligere Valdresflye vandrerhjem langs vanleg rute vestover og opp mot Steindalen. Snøforhold avgjør rutevalg videre, enten øst eller vest for 2010 m.
Retur trolig vestover fra Rasletinden, så ned mot og forbi tjern 1798 moh. Vidare
nordøstover flata, og så ned igjen mot Valdresflye.
Kart: Turkart Øystre Slidre (1:50.000) v/Øystre Slidre fjellstyre. Ny utgave 2015.
Oppmøte: Kl 10 ved tidligere Valdresflye vandrerhjem
Info/påmelding: Senest 18. mai kl 18. Også svt koordinering av skyss.
Turleder: Tor Harald Skogheim
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996 90 793

thskogheim@gmail.com

Suletind og Suleskar (t.v.) fotografert med telelinse fra Sulebu. Foto: THS

På Leirbreen, mot Sokse (t.v.) med renna. Bjørnungen og Veslebjørn videre mot
høyre. Foto: THS
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28.05 Leirholshøgda i Vang - fottur
Den gamle stølsvegen fra Leirhol bratt opp stupene til stølen «på Høgdn». Derfra vestover til utsiktspunktet Knappen (ca. 1000 moh). Så bratt ned forbi gamle
stølstufter til Sparstadsanden ved Vangsmjøsa. Derfra på veg tilbake, om vi ikke har
ordnet oss sjåfør/skyss. Mye interessant lokalhistorie, og flott utsikt.
Ca. 10 km i lengde dersom vi må gå vegen tilbake til bilene. Bratt opp med lett klyving på ett sted, regnes som ufarlig. Bratt også nedover, men ingen klyving.
Kart: Vang i Valdres 1:50 000, Statens Kartverk
Oppmøte: kl 10.00 ved bensinstasjonen i Ryfoss. Felles kjøring til Leirhol.
Frist for påmelding til turleder senest 23. mai.
Turleder: Jahn Børe Jahnsen

91817950

jbjahnsen@gmail.com

08.06 – 09.06 Sykkeltur til DNTs landsmøte i Lom
Noe på asfalt, men mest på stille grusveger i stølslandskap. Ca 8 mil onsdag, og 7
mil torsdag. Ankomst Lom ca kl 17. Fellesutstyr/bagasje fraktes med bil.
Ruta: Beitostølen – Bygdin – Jotunheimvegen – Murudalen – Randsverk – Brimi
Fjellstue – Garmo – Lom. Overnatting på Glittersjå fjellgard i Murudalen.
Det vil bli organisert returtransport fra Lom søndag 12/6 etter frokost.
Antall deltakere: 5 – 15
Mer informasjon, spørsmål og påmelding: Se dnt.valdres.no (turer/aktiviteter)
12.06 Bringen i Vassfaret – fottur
Turstart ved Strøsdammen. Sørover Vassfaret, innom siste hiet til slagbjørnen Rugg
og inn i Bringen naturreservat. Opp ryggen til toppen av Bringen. Videre via Fesalskardet og ned langs Buvasselva. Krysser Suluvasselva ved Dreparhølen. Så langs
Suluvatn og Strøselva tilbake til Strøsdammen.
Oppmøte for de som vil kjøre felles: Månovegen 33 på Leira kl 09.00. Oppmøte for
de som vil kjøre selv: Strøsdammen i Vassfaret kl 10.00.
Frist for påmelding til turleder senest 10. juni kl 18:00.
Turleder: Tonny Ingvaldsen
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97426048

Tonny.Ingvaldsen@oppland.org

Fra en tidligere fellestur opp den gamle stølvegen til «Høgdn». Foto: THS

Tonny Ingvaldsen forteller om bjørnehiet under steinen. Foto: THS
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På stien mellom Vargbakken og Knutshøe, mot Bukkehåmåren (t.h.), Kvassryggen og
Høgdebrotet. Foto: THS
25.06 Høgdebrotet - under Jotunheimen Fjellfestival - fottur
Rundtur over Bukkehåmåren, Kvassryggen (2071 m) til Høgdebrotet (2226 m).
Langhelga 23. – 26. juni markerer DNT Oslo og Omegn «åpning» av sommerfjellet
med Jotunheimen Fjellfestival ved Gjendesheim. På programmet står en lang rekke
turer, og DNT Valdres har tatt på seg å lede en av disse.
Turstart ved Vargbakkan, parkeringsplass langs fv 51. På sti mot Knutshøe, men
videre til Leirungsåe og på bru over denne. Nedover langs elva til sideelv/bekk fra
Bukkehåmårtjønne. Opp langs denne, videre opp ryggen mot Bukkehåmåren, på
vide svaparti. Smalere mot toppen. Over denne og lett til Kvassryggen. Ryggen mot
Høgdebrotet blir bratt og smal etter hvert, med et kort, luftig punkt.
Kart: Turkart Øystre Slidre (1:50.000), utgitt av fjellstyret. Ny utgave i 2015.
Påmelding med forbehold om plass. Festivaldeltakere prioriteres, været og antall
turledere vi kan stille blir også avgjørende. Frist: 20. juni.
Turleder: Tor Harald Skogheim
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996 90 793

thskogheim@gmail.com

30.06 Tur til TjuvHans-hola
Debutboka til Mikkjel Fønhus, «Skoggangsmand» fra 1917, handler om fredløse
Hans Trefothaugen, som bodde i årevis i en hule på auståsen i Begnadalen.
30. juni åpner Fønhusforeningen en tursti til Tjuvhans-hola, og turen opp er et felles
arrangement med DNT Valdres. Program og mer opplysninger vil bli lagt på nettside
og facebook på DNT Valdres.
Oppmøte: kl. 17.40 ved innkjøringa til Begna Bruk. Frist for påmelding: 28.06
Turleder: Torkjell Haugen		

928 98 598

haugto@yahoo.no

Sanddalen, med lia mot Skutshorn til høyre. Foto: Torkjell Haugen
03.07 Skutshorn i Vang - fottur
Fra parkeringsplass i Sanddalen over Leineåne på bro, og så bratt opp lia. Vel over
tregrensa langs en bred fjellkant opp mot første topp, til høyeste punkt og frem på
hornet. Samme vei ned igjen. Ruta er ca 8 km t/r og tar ca 4 timer.
Kart: Turkart «Vang i Valdres», Statens kartverk, 1:50 000
Oppmøte: kl 10.00 på veien langs nordsiden av Vangsmjøsa, i krysset like vest for
Vennis, der bomvegen starter opp til Sanddalen. Derfra kjører vi felles til parkeringsplassen i Sanddalen.
Frist for påmelding til turleder senest 29. juni.
Turleder: Torkjell Haugen		

928 98 598

haugto@yahoo.no
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10.07 Mjellknapp i Vang - fottur
Turen er omkring 8,5 km t/r og tar omkring 5 timer.
Fra Nefstadsstølen i Rysndalen langs merket sti opp mot Tjørobyttjednet. På aksla
videre opp mot Kleivane og vestover mot selve toppen. Retur samme vei.
Kart: Turkart «Vang i Valdres», Statens kartverk, 1:50 000
Oppmøte: kl 10 ved bommen på Slettefjellsvegen (Vangsida). Eventuelt kl 10.15
ved parkeringen ved Nefstadsstølen i Rysndalen for dem som tar Slettefjellsvegen
fra Øystre Slidre. Veibeskrivelse fra sør: Kjør E16 til Hemsing bru, rett før gamle
Vang Ysteri, ta så av opp mot Heensåsen og til bommen. Samkjøring videre.
Frist for påmelding til turleder senest 6. juli.
Turleder: Torkjell Haugen		

928 98 598

haugto@yahoo.no

12.07 Grønsennknippa i Vestre Slidre – fottur
Turstart fra parkeringsplassen ved Panoramavegen, 700 m vest for Rensennvatnet.
Opp på vestsiden av Nøsakampen, over Svenskekampen og til Grønsennknippa.
Retur går over toppen av Nøsakampen, så tilbake til bilene.
Gode stier i åpent snaufjellsterreng, med vid utsikt. Start på 950 moh, høyeste punkt
1368 moh. Lengde ca. 10 km og antatt tid 4-5 timer.
Frammøte: kl 09.30 ved Shell i Fagernes, eller kl 10 ved Vasetsenteret. Felles
kjøring vestover Panoramavegen (bom kr 50).
Turleder: Ole Haakon Opperud

926 22 654

oppole@online.no

16.07 Sykkeltur (m/overnatting) fra Valdres skisenter til Haldorbu
45 – 50 km på sykkel (ca 5 t) hver av dagene, på varierende underlag.
Fra Valdres Skisenter i Skrautvål på stølsvegen innover til Helleset, Ranheimsstølan
og over grensa til Øystre Slidre. Fra Skåltjernet inn mot Olægeret, og nesten inn
til Flakstadlægeret. Tar av på kjerreveg/traktorveg over/forbi Sælifjellet og til
Kvitfeten. Herfra på grov traktorveg nordover til DNT-hytta Haldorbu (sjølbetjent).
I alt nesten 10 km på mer terrengmessig underlag mot slutten av lørdagens tur, men
det meste bør kunne sykles.
Overnatting på Haldorbu. Søndag går turen tilbake til Kvitfeten, så på grusveg forbi
Etnstølen til Søre Trollåsen. Videre forbi Skatrudstølen til Bukono, så til Rabalen/
Vangsjøen Høyfjellsstue. Forbi Øyangen og bratt ned bakkene til fylkesveg 51 ved
Eriksonsaga. Herfra tilbake mot Skrautvål/Valdres skisenter.
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På stølsvegen ved Kvitfeten, i Haldorbu landskapsvernområde. Søre Langsua bak til
høgre, Haldorbu ligg så vidt utenfor høgre bildekant. Foto: THS

Utstyr/bakgrunn: Terrengsykkel eller solid tursykkel i god stand. Hjelm.
Reparasjonsutstyr, klær og utstyr, mat/drikke for 2 dager. Treningsgrunnlag!
Kart: Turkart Huldreheimen- Spåtind dekker det meste av turen. Eller «Turkart
Øystre Slidre» i 1:50.000 (2015-utgave). Utgitt av fjellstyret.
Oppmøte: kl 10 i Valdres Skisenter i Skrautvål.
Frist for påmelding til Trond Vatn senest 11. juli. Maks 15 deltakere.
Turleder: Trond Vatn 918 60 320, trond.vatn@gmail.com og Torkjell Haugen
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24.07 Gråskarvet - dagstur
Det er 6 km via Jørungilknappen (3 t) og videre til Gråskavet. Kanskje også til Blåkampen og ned Sørre Åne til Kvitehaugen. Hele rundturen er ca 13 km, og dagen går
med. Det er mye utsikt og steinur over tregrensen.
Turstart: kl 9 fra Kvitehaugen. Hit på stølsvegen Høyme – Strø (bom 50 – 60 kr).
Samkjøring avtales ved påmelding, pga. begrenset mulighet for parkering.
Kart: Turkart Vestre Slidre.
Info./påmelding til turleder Steinar Kvåle 928 91 245
kvaale.steinar@gmail.com, frist for påmelding senest 22. juli.

31.07 Kongevegen over Filefjell - fottur
Fotturen fra Kyrkjestølen til litt forbi Maristova er ca 14 km lang og tar 5 – 6 t.
Den Bergenske Kongeveg mellom Oslo og Bergen ble bygd gjennom Valdres sist på
1700-tallet. Dette var i sin tid den viktigste forbindelsen mellom øst og vest. Kongevegen over Filefjell er av de fineste veihistoriske kulturminnene i Norge.
Ved Kyrkjestølen tar vi først en tur innom St. Thomas-kyrkja. Fotturen langs Kongevegen starter i bjørkeskog, går mest i høgfjellet, og så ned i bjørkebeltet ovenfor
Maristova. Bussen henter oss ved Honingadn.
På hjemveg stopp for middag på Filefjellstuene (betales av den enkelte).
Etter middagen blir det retur med buss til Fagernes.
Busskostnader ca 250 kr (for medlemmer), DNT Valdres dekker resten.
Avreise: kl 9 fra Fagernes skysstasjon. Langs E16 mot Filefjell og Kyrkjestølen.
Mulig med påstigning underveis, gi beskjed til turleder ved påmelding.
Frist for påmelding til turleder senest 24. juli kl 18.
Turleder: Jahn Børe Jahnsen
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918 17 950

jbjahnsen@gmail.com

På Jørungilknappen, mot Helin, Grindane, Skutshorn og Jotunheimen. Foto: THS

Ved stiftsstøtta langs Kongevegen mellom Kyrkjestølen og Maristova. Foto: THS
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04.08 Jotunheimen (Memurubu/Surtningssue) – langhelg med fotturer
Et av Norges mest besøkte turområder, rikt på historie.
Turen starter ved Gjendesheim torsdag 4. august kl 12.
Dag 1: Vi går til fots inn til Memurubu, 4 timer, 11 km. Innkvartering her.
Dag 2: Målet er Surtningssue, vi går Raudhamran opp og Memurudalen ned igjen.
12 - 14 timer, 19 km
Dag 3: Rundtur Memurudalen, Memurutunga og Sjugurdtinden. 6 timer, 12 km.
Dag 4: Besseggen, 7 timer, 14 km. Ekstra bagasje sendes med båten.
Memurubu har flere typer rom. Ved spesielle ønsker: Meld deg på tidlig.
Det er planlagt: Middag torsdag, frokost og middag fredag og lørdag, frokost
søndag. Lunsjpakke kan smøres ved frokost.
Pris: Avhengig av hva slags rom du velger. Parkeringsavgift på Gjendeosen (kr 400500 pr. bil), og ca kr 50,- pr. bagasje med Gjendebåten pr. strekning.
Kart: Turkart «Jotunheimen Aust».
Frist for påmelding senest 28. juli. Turleder koordinerer samkjøring.
Info./påmelding til: Steinar Kvåle

928 91 245

kvaale.steinar@gmail.com

10.08 Padletur Leirin - ettermiddag
Leirin er et idyllisk vann med mange viker og øyer. Vi padler i samlet gruppe en
rundtur på vannet i rolig tempo og returnerer til start. Ca. 8 km, 1,5 t padling.
Utstyr og bakgrunn: Egen kajakk og padleutstyr (bl.a. vest). Det forutsettes noe
erfaring med kajakkpadling, god svømmedyktighet og ferdigheter/kunnskaper om
sikkerhet tilsvarende våtkort (inklusive «kameratredning»).
Oppmøte: kl 17 ved Valdres Skisenter i Skrautvål. Eventuelt omlasting til færre
biler. Vi kjører til aktuelt sted nær mulighet for sjøsetting ved Leirin.
Frist for påmelding til turleder senest 9. august kl 22:00.
Turleder: Trond Vatn
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918 60 320

trond.vatn@gmail.com

Langs stien fra Memurutunga utover mot Sjugurdstind. Memurudalen og Memurubu
til venstre. Besshøe, Besseggen og Gjende lenger bak. Foto: THS

Kveldstur i kajakk kan by på flotte opplevelser og stemninger: Foto: THS
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Fra toppen av Nibbe (1741 m) mot Helsingvatnet og Vannen. Foto: AKB.Norbye.
14.08 Rundtur over Nibbe, Hemsedal - fottur
Turen er en dagstur: 4-6 timer avhengig av form, vær og antall deltagere.
Turen starter på 900 moh og går bratt opp til Nibbe (1741 m). Ca 1,5-2 t opp. Herfra
fin utsikt til Valdres, Jotunheimen, Hallingskarvet og Gaustadtoppen.
Retur mot Trangebøtten, og etter hvert til Såtetjern. Rett før vannet er det flere fine
badekulper! Så på god sti ned til Fekjan hvor det er grusvei tilbake til bilen.
Oppmøte: kl 10.00 ved plass rett etter avkjøring fra Lykkjavegen ved Skogshorn mot
Ulsåkstølen. Vi kjører samlet på bomveien (40 kr) forbi Ulsåkstølen og Skogshorn
og parkerer ved fossen i foten av Nibbe.
Alternativ ved regn/dårlig sikt: 2-3 timers tur fra Blomeslettane. Oppmøte samme tid
og sted. Frist for påmelding til turleder senest 7. august.
Turleder: Anne Katrine B. Norbye, a.k.b.norbye@gmail.com
21.08 Langeskavltind - dagstur
Fra Tyinholmen samordnet transport inn i Koldedalen (begrenset parkering). På sti
nordover mot Uradalsvatnet, og opp mot Uranosbreen. Vadeing av breelven (kan
være litt utfordrende), langsr brekanten og opp på ryggen mellom Langeskavlen og
Langeskavltinden. Langs ryggen opp mot selve tinden.
Fortsetter på side 35
30

31

32

Søndag
Søndag

07.feb
07.feb

20.apr
Ved oppmøte Sparstadsanden i Vang kl 1200
26.apr
Ved oppmøte, Shell Fagernes kl 1800
09.mai
18.mai kl 18:00
Ved oppmøte, Shell Fagernes kl 1800

Vårtur til Vennis

Sulebu og Suletinden, Vang
Kveldstur Fagernes, Nord-Aurdal

Randonee/telemarktur Sokse, fra Leirdalen opp Storebreen, Vågå
Vårskitur Valdresflye til Rasletind, Øystre-Slidre
Kveldstur Garli/Ranheimsbygda, Nord-Aurdal

Lør-Søn
Tirsdag

Lørdag
Lørdag
Tirsdag

Lørdag
Mandag

Lørdag

Lør-Søn
Tirsdag

Ons-Tors

Søndag
Lørdag

Tirsdag

30. apr - 1. mai
10.mai

14.mai
21.mai
24.mai

28.mai
30.mai

04.jun

4. - 5. juni
07.jun

8. - 9. juni

12.jun
18.jun

21.jun

29.mai oppmøte ved Hydro i Vang kl 0900
09.mai
Ved oppmøte, Kiwi Røn kl 1000
23.mai

Galdane rundt, Lærdal

Ambassadør- og grunnleggende turlederkurs, Nord-Aurdal
Fiskeløyse rundt, Vestre Slidre

Sykkeltur Bygdin - Lom til DNTs Landsmøte, Øystre Slidre, Vågå og Lom

15.jun

Raudalsfjellet, Sør-Aurdal

Seniorgruppa

10.jun
16.jun

Bringen i Vassfaret, Sør-Aurdal
Barnas Turlag Bamsetur til Rabbalsmellen, Øystre Slidre

Seniorgruppa

Vang Turlag

23.mai
Ved oppmøte, saga Ranheimsbygda kl 1730

Leirholshøgda, Vang
Barnas Turlag Kveldsmattur ved Køltjern, Nord-Aurdal

Seniorgruppa

Seniorgruppa

Vang Turlag

Søndag

Valdresflye til Storenuten, Øystre-Slidre

24.apr

30.apr
5.apr oppmøte Hydro i Vang kl 1000.
Felles minibuss
Ved oppmøte, Shell Fagernes kl 1000

Storeskag DNT, Øystre Slidre
Skitur Tyinkrysset til Vang, Vang

10.apr

Søndag

17.apr

Seniorgruppa

07.mar
Ved oppmøte, Shell Fagernes kl 0900

GPS grunnkurs, Nord-Aurdal
Spåtind fra Lenningen, Etnedal

27. jan oppmøte ved Slettefjellbommen
i Vang kl 1100
Ved oppmøte, Valdres skisenter kl 1730
Ved oppmøte, Bøkkegøta ved Vangsheimen kl
12.00
28.jan
Ved oppmøte, Valdres skisenter kl 1200

PÅMELDING
Ved oppmøte Raneisvegen 46 kl 1200
Ved oppmøte, Valdres skisenter kl 1930

Randoneetur til Mugnetind, Vang

Tirsdag

12.apr

Vang Turlag

Seniorgruppa

Isklatring Åbjøra, Nord-Aurdal
Barnas Turlag Akedag i Valdres skisenter, Nord-Aurdal

GRAD

Harahorn Hotell - Trefta/Lykkja, Hemsedal

Lør-Søn
Lørdag

2. - 3. apr
09.apr

Isklatring i Sputreføssen, Vang

Barnas Turlag Krokskitur (Kom deg ut-dagen), Nord-Aurdal
Vang Turlag
Tur til Fugleberg (Kom deg ut-dagen), Vang

Vang Turlag

GRUPPE
AKTIVITET / TURMÅL
Barnas Turlag Aking for smårollinger, Nord-Aurdal
Fullmånetur Skardåsen; Nord-Aurdal

479 07 848
951 62 016

978 88 577

TELEFON
975 84 088
481 07 795

Olaug Tronsplass

Trond Vatn
Venke Fredriksen
Tonny Ingvaldsen
Gunn Marit Dahlen Myhre

Aud Irene H. Rogn
Dagny Britt Frøyen
Torkjell Haugen
Marit Brenna

Jahn Børe Jahnsen
Sissel Døvre

Arne Magnus Fossnes
Tor Harald Skogheim
Kari Borgny Fjelltun

Torkjell Haugen
Olaug Tronsplass

Ida Østvold

Svein Helge Skinnes

Torkjell Haugen
Kari Borgny Fjelltun
Ester Christensen
Svein Helge Skinnes
Randi Ødegården
Halvor E. Pedersen
Ester Christensen
Kari Borgny Fjelltun
Anne Katrine B. Nordbye

922 03 247

918 60 320
993 28 832
974 26 048
468 98 262

909 91 318
909 45 485
928 98 598
997 14 328

918 17 950
913 49 146

913 61 210
996 90 793
975 61 507

928 98 598
922 03 247

971 25 821

481 07 795

928 98 598
975 61 507
918 18 842
481 07 795
958 06 019
928 56 057
918 18 842
975 61 507
930 08 516

Venke Fredriksen
993 28 832
Gunhild Rogstad Storsæter 996 90 799

Morten Helgesen
Inger Wangensteen

Gudbrand Karlsen

TURLEDER
Grete Kjørli
Svein Helge Skinnes

Naturopplevelser for livet

23. eller 24. apr Lør/Søn

Søndag
Tirsdag

13.mar
15.mar

13. eller 14. feb Lør/Søn
27.feb
Søndag

Lørdag

DAG
Søndag
Lør/Man

DATO
17.jan
23., 24. eller 25.
jan
30.jan

Mer informasjon om turene finnes i medlemsbladet Tinderangleren (1/2016), på våre hjemmesider www.dntvaldres.no og på facebook.com/dntvaldres. For Vang
Turlag se vangturlag.org og facebook.com/vangturlag. Endringer i turprogrammet kan oppstå. Følg derfor med på nettsiden. Ved spørsmål om turene kontakt
turleder. Ved andre spørsmål kan du sende e-post til valdres@turistforeningen.no, barnasturlag@dntvaldres.no eller til post@vangturlag.org
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Lørdag

Torsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag

Lør-Søn

Søndag
Søndag

Tor-Søn

Tirsdag
Søndag
Onsdag

Ons-Fre

Søndag
Tirsdag
Fre-Søn
Lørdag
Søndag

Lørdag

Søndag

Søndag

Lør-Søn
Fre-Søn

Søndag
Tirsdag
Onsdag

Lørdag

Søndag
Mandag
Søndag

Lør/Søn

25.jun

30.jun
03.jul
10.jul
12.jul

16. - 17. juli

24.jul
31.jul

4. - 7. aug

10.aug
14.aug
17.aug

17.-19.aug

21.aug
23.aug
26. - 28. aug
27.aug
28.aug

03.sep

04.sep

04.sep

10. - 11. sept
16. - 18. sept

18.sep
20.sep
28.sep

01.okt

16.okt
31.okt
06.nov

10. eller 11.des

10.aug

3-dagers tur ved Gjende, Vågå og Lom

31.aug
01.aug
12.sep
Ved oppmøte, Kiwi Røn kl 0930
26.sep
Oppmøte kommunehuset i Vang kl 1100
Smådalsfjellet kl 1130
14.okt

Sykkeltur Rallarvegen, Buskerud og Sogn & Fjordane
Tvergastein, Geilo

Grunke og Smådalen, Vestre Slidre og Vang
Grindane, Vang
Nattorientering på Marsteinshøgda, Nord-Aurdal

Hallingsteinen, Vang

Førjulstur på Valdresflye, Øystre-Slidre og evt. i Vang

Lett tur
Middels tur
Krevende tur

06.des

30.okt

Ved oppmøte Mugnetind kafe kl 1100

Opp Vegabekken og ned til Mugnetind kafe, Vang (Kom deg ut dagen)

Veslebotnskarvet, Hemsedal

Grindane, Vang
Barnas Turlag Alternativ Halloween feiring, Nord-Aurdal
GPS videregående kurs, Nord-Aurdal

Vang Turlag

Seniorgruppa

Vang Turlag

Vang Turlag

Ved oppmøte, Shell Fagernes kl 0930
Vasetsenteret kl 1000
25.aug

Mosvatnet rundt, Vestre-Slidre

20.aug
25.aug

17.aug
Ved oppmøte, Valdres skisenter kl 1800

09.aug
07.aug
15.aug

Padletur Leirin, Nord-Aurdal
Rundtur over Nibbe, Hemsedal
Galdhøpiggen, Lom

Langeskaveltind, Vang
Skrautvål Heimås, Nord-Aurdal
Bretur i Breheimen, Oppland og Sogn & Fjordane
Barnas Turlag Flåteferd på Begna, Sør-Aurdal
Barnas Turlag Vassfaret, Sør-Aurdal

Seniorgruppa

Vang Turlag

28.jul

Langhelg ved Gjende, Lom og Vågå

22.jul

28.jun
29.jun
06.jul
Ved oppmøte, Shell Fagernes kl 0930
Vasetsenteret kl 1000
11.jul

Tur til Tjuvhans-hula, Sør-Aurdal
Skutshorn, Vang
Mjellknapp, Vang
Grønsennknippa, Vestre Slidre

Sykkeltur: Valdres skisenter - Haldorbu -Vangsjøen - Rogne - Skrautvål.
Nord-Aurdal og Øystre Slidre
Gråskarven,Vestre Slidre og Vang
Kongevegen over Filefjell, Kyrkjestølen - Maristova. Vang og Lærdal

20.juni kl 18:00

Høgdebrotet ifm Jotunheimen Fjellfestival for DNT Oslo og omegn, Vågå

Morten Helgesen
Hanne Norunn E. Enger
Jørgen Wangensteen
Torkjell Haugen
Mads Wangensten

Steinar Kvåle
Randi Ødegården
Halvor E. Pedersen
Jahn Børe Jahnsen
Marit Brenna
Steinar Kvåle
Tormod Dahlen
Inger Wangensteen

Ida Østvold

Anne Katrine B. Nordbye

Trond Vatn
Anne Katrine B. Nordbye
Aud Irene H. Rogn
Dagny Britt Frøyen
Ester Christensen
Kari Borgny Fjelltun
Torkjell Haugen
Tormod Dahlen
Venke Fredriksen
Merethe Lundene
Merethe Lundene
Kristin T. Teien
Ole Haakon Opperud

Anne-Lise & Steinar Kvåle

Trond Vatn
Torkjell Haugen
Steinar Kvåle
Jahn Børe Jahnsen

Torkjell Haugen
Torkjell Haugen
Torkjell Haugen
Ole Haakon Opperud

Tor Harald Skogheim

479 07 848
971 44 684
916 84 904
928 98 598
413 56 082

928 91 245
958 06 019
928 56 057
918 17 950
997 14 328
928 91 245
948 08 703
951 62 016

971 25 821

930 08 516

918 60 320
930 08 516
909 91 318
909 45 485
918 18 842
975 61 507
928 98 598
948 08 703
993 28 832
958 45 648
958 45 648
930 06 805
926 22 654

928 91 245

918 60 320
928 98 598
928 91 245
918 17 950

928 98 598
928 98 598
928 98 598
926 22 654

996 90 793
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Kart: Vang i Valdres, 1:50 000 Statens kartverk.
Tur/retur ca 15 km, omkring 6 timer.
Oppmøte: kl 09.30 ved Tyinholmen (veikryss fv 252/Koldedalsveien).
Frist for påmelding til turleder senest 17. august.
Turleder: Torkjell Haugen		

928 98 598

haugto@yahoo.no

23.08 Skrautvål Heimås – kveldstur til fots
Fra Valdres Skisenter, Skrautvål langs den gamle ferdselsveien som bøndene i
Skrautvål gikk med buskapen sin til stølene på Grøslia. Flere nedlagte heimstøler
passeres, og turleder gir oss litt heimstølhistorikk underveis.
Stien er litt bratt i starten, så jevn stigning i glissen bjørkeskog i et svært lettgått
terreng, stein finnes knapt. Hele turen er ca. 7 km. Tidsforbruk ca. 3t.
Kart: Nordeca ga i 2014 ut nytt kart i Norge-serien, «10049 Fagernes» 1:50 000. Det
kan skannes inn på din mobil.
Oppmøte: kl 18 ved Valdres Skisenter, Skrautvål. Ved dårlig vær kan turen bli
utsatt, følg med på heimesida/facebook.
Turleder: Tormod Dahlen		

948 08 703

etdahlen@online.no

26.08 Bre-, topp- og sykkeltur i Breheimen
Turstart tidlig på lørdag morgen fra Sota sæter. Over Fortundalsbreen til
Nørdstedalseter. Om været tillater det blir det en topptur opp på Tverrådalskyrkja
(2088 moh). Lang dag med omkring 11 timers tur.
Søndag: Lett sykkeltur fra Nørdstedalseter ned til Fortun (ca 2 t). Sekker fraktes med
bil. Fra Fortun ved buss tilbake til bilene som ble parkert fredag ved Sota.
Turen egner seg for voksne og fjellsportinteresserte og kan karakteriseres som
middels til krevende. Det er med erfaren brefører.
Påmeldingsfrist senest fredag 19. august
Turleder:

Venke Fredriksen		

993 28 832
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03.09 Mosvatnet rundt, Vestre-Slidre - fottur
Turen går i bjørkeskogbeltet, med liten høydeforskjell. Ca 12,5 km, tar 4-5 t.
Start fra rasteplassen på Buaråne. Langs bilveg til Jaslangen, og ned til vatnet.
Videre på sti langs østsiden av Mosvatnet, og litt på bilveg til Kvitehaugen. Mulig
avstikker nordover til Strø/Helin før retur langs vestsiden av Mosvatnet, først på
traktorveg og senere på sti. Vi følger vestsiden av Matkista og passerer bua til
fjellstyret. Til slutt på bilvegen til Grunke som følges tilbake til bilene.
Frammøte: 09.30 ved Shell i Fagernes sør, eller kl 10 ved Vasetsenteret. Derfra
på Panoramavegen vestover (bomveg kr 50). Vi tar til høyre 500 m før Nøsen
fjellhotell, retning Jaslangen/Grunke, og parkerer på rasteplassen på Buaråne.
Turleder: Ole Haakon Opperud
926 22 654
oppole@online.no
04.09 Veslebotnskarvet i Hemsedal - fottur
Flott og lang dagstur; ca 30 km med ca 1000 høydemetre. Vi bruker 7-8 timer.
Passer for alle som kan holde jevn fart over tid.
Fra Trefta (p-plass) på sti retning Hundsennvatnet og Skogshorn. Så vestover opp
mot nordsiden av Skarvanfjell. Etter hvert på merket sti langs de to Grunntjerna, og
opp ryggen på Veslebotnskarvet til Trøimsfjellet (1778 m).
Dette er området hvor Tjuv-Levor gjemte skatten sin, kanskje finner vi noe? Det er
heller ikke sjelden å se rein her.
Kart: Hemsedal.
Oppmøte: kl 10 på Trefta, parkeringsplassen på Lykkjavegen ved Skogshorn.
Alternativ ved regn/dårlig sikt: Tur til Blomeslettane, hvor vi går en 2-3 timers tur
istedenfor. Oppmøte samme sted og tid. Frist for påmelding: 25. august.
Turleder: Anne Katrine B. Norbye, a.k.b.norbye@gmail.com
10.09 Sykkeltur på Rallarvegen - helgetur
Haugastøl - Myrdal (ca 65 km), og Myrdal - Flåm (ca 18 km). Nødvendig med
sykkelerfaring og egnet sykkel, og brukbar fysisk form.
Rallarvegen byr på mektig natur, og fascinerende kultur og historie. Flåmsbana er
verdenskjent turistattraksjon, og Flåmsdalen har vill natur og mektige fosser.
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Utsyn mot Mosvatnet (i midten), Grønsenn og Nestisfjorden (t.v.) og Svenskefjorden
(t.h.). Grønsennknippa bak. Tatt fra stien mot Jørungilknappen. Foto: THS

Sykkelturen lørdag starter på Haugastøl, og går langs Rallarvegen til Myrdal. Vi
overnatter trolig på Vatnahalsen Høyfjellshotell. Ca 8 timer hit, inkl pauser.
Søndag: Sykler ned til Flåm (ca 1,5 t). Litt sightseeing her før vi tar Flåmsbanen opp
til Myrdal. Så tog tilbake til Haugastøl, og med bilene tilbake til Fagernes.
Oppmøte: kl 07.30 ved Shell Fagernes. Vi kjører til Haugastøl i det antall biler som
trengs for å få med seg deltakere og sykler/utstyr.
Kostnader: Andel av felleskostnader med transport Fagernes - Haugastøl t/r, dessuten togbilletter og overnatting + eventuell mat eller andre ting underveis.
Frist for påmelding: Senest 31. august, til Steinar (se under). Maks 15 deltakere.
Turledere: Steinar Kvåle 928 91 245
og Trond Vatn, 918 60 320

kvaale.steinar@gmail.com
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18.09 Grunke og Smådalen – dagstur til fots
Dagstur, ca. 20 km i lengde, tar ca 7 timer.
Turstart innerst i Grunke, og går til Øynadn. Vassing over Smådøla til den gamle boplassen Vabakkadn. Langs Hydøla til Hydalsstølen i Hemsedal, og på merket sti opp
på Ranastongeggi med flott utsikt. Så ned i Smådalen igjen, opp til vegen og langs
denne med besøk ved Hulabaksteinen. Deretter til Grunke igjen. Stigningen opp fra
Hydalsstølen er lang og bratt, kort stigning opp til Smådalsvegen. Ellers ganske flatt.
Sti bortsett fra i Smådalen, der vi går mer i terrenget.
Kart: Vang i Valdres 1:50 000, Statens Kartverk
Oppmøte: kl 9 ved butikken på Vaset. (NB To vegbommer).
Frist for påmelding til turleder senest 12. september.
Turleder: Jahn Børe Jahnsen

918 17 950

jbjahnsen@gmail.com

28.09 Nattorientering på Marsteinshøgda
Arrangementet er åpent for alle som ønsker å bli tryggere på å orientere i nattemørket. Her blir det øving i enkle, trygge omgivelser på Marsteinshøgda.
Litt forkunnskap om orientering er nødvendig. For å få best utbytte, blir du sendt ut
på egenhånd, eller evt. sammen med en annen person. Hodelykt er obligatorisk. Og
husk kompasset.
Kart: Stolpejakten på Marsteinshøgda. Ta med Stolpejakt-kart, eller gi beskjed at du
trenger kart ved påmelding. Kurset/turen er gratis.
Oppmøte: kl 20 på Marsteinhøgda, der gangveien fra Fagernes kole kommer inn i
boligfeltet. Nærmere veibeskrivelse fåes ved å kontakte turleder.
Frist for påmelding (til Steinar) senest 26. september.
Info: Steinar Kvåle 928 91 245
eller Tormod Dahlen 948 08 703

kvaale.steinar@gmail.com
etdahlen@online.no

16.10 Grindane i Vang – topptur til fots
Turen er ca. 3,5 km hver vei, med 550 høydemeter. Turen tar ca 4 timer totalt.
Grindane er en av de virkelig flotte toppturmålene i Valdres, hele 1724 moh, med en
fantastisk utsikt over Helin og ikke minst innover Jotunheimen. Turen er forholdsvis
enkel, god sti det meste av veien, men litt steinur på toppen.
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I Hydalen, mot Hydalsstølen og Ranastongeggi (t.h.). Foto: Jahn Børe Jahnsen
Det er ganske sent på fottursesongen, så forholdene kan være vinterlige. Det kan
være aktuelt med alternativt turmål dersom snøen har kommet tidlig.
Ankomst: kl 11 ved parkering og skiltet stistart mot Grindane. Hit kommer du på fra
E16 litt øst for Grindaheim, på bomvei mot Helin. Ved Helin til høyre på ny bomvei
mot Smådalen. P-plass etter ca. 4 km. Samkjøring kan avtales.
Frist for påmelding til turleder senest 14. oktober kl 20.
Turleder: Morten Helgesen

479 07 848

forlagspudding@hotmail.com

10.12 Førjulstur på Valdresflye – skitur (evt. 11.12)
Fjellskitur fra Valdresflye vandrehjem i retning Raslet, og så langt føre og forhold
tillater. Kanskje når vi en av 2000-meter-toppene i desemberlyset?
Kan bli alternativ tur ved dårlig vær/snøforhold, evt. fottur eller til Rundemellen,
Bitihorn eller Mugnetinden. Viktigst å kommer seg ut og opp.
Nærmere omtale i høstnummeret av Tinderangler, og på heimeside/facebook.
Turleder: Mads Wangensten

413 56 082

madswangensten@gmail.com
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benytt deg av fordelene dine

Som medlem av Turistforeningen får du rabatt hos Gjensidige fra første forsikring.
I tillegg kan du få redusert egenandel på bilforsikringen. Med de gode dekningene
våre er du og familien bedre forberedt på turen – enten dere skal til fjells eller bare
gå i nabolaget.
Ring oss på 03100 for å få vite mer, eller stikk innom ditt nærmeste
Gjensidige-kontor.

A13_0162/10.13

Se også gjensidige.no/turistforeningen
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KURS 2016 – variant for Rangler
Utfyllende informasjon og info om påmelding: Se www.dntvaldres.no
13.03 GPS grunnkurs
Kurs i GPS for nybegynnere, på 3 timer. Egner seg for ungdom/voksen/seniorer.
Kurset tar for seg Garmin GPS-modeller, men du kan delta med andre modeller.
Teoridelen gjennomføres på Valdres videregående skole, så går vi ut og prøver.
Av innholdet: Praktisk bruk av GPS. Menyer, innstillinger og virkemåter. Lagre et
veipunkt (hytta, bil, multemyr). Finne tilbake til veipunkt. Sporlogg. Bruk av denne.
Lage en rute.
04. - 05. juni «Ambassadør»- og grunnleggende turlederkurs
Gratis for medlemmer i DNT Valdres. Deltagere fra andre foreninger: kr 1000,Kurs i løpet av to dager, på totalt 18 timer. Av dette er 3 timer er avsatt til ambassadørkurset og 15 timer til grunnleggende turlederkurs.
Kursene utgjør de to første modulene i DNTs turlederutdanning. Etter endt kurs
er du formelt kvalifisert til å lede dagsturer i nærmiljøet. Du blir med i en aktiv og
engasjert gjeng med turledere. All innsats som turleder er frivillig arbeid.
Opptakskrav modul 1: Medlem i DNT. Modul 2: Gjennomført modul 1.
Du må ha god og generell turerfaring fra tidligere, og ønske om å dele din turglede
med andre. Kurset blir vurdert med bestått/ikke bestått.
06.11 GPS videregående kurs
Kurs i GPS for viderekomne, gjennomføres på Valdres videregående skole.
Tar for seg dataprogrammet Garmin BaseCamp, og bruk av dette sammen med Garmin GPS-er. Det er en forutsetning at du har datamaskin som kan tas med og som du
har dette programmet på, eventuelt at du laster det ned på kurset.
Av innholdet: Funksjoner i BaseCamp. Planlegging av tur i oversiktskart. Overføring av planlagt tur fra papirkart til BaseCamp. Lagring og overføring av sporlogg
mellom datamaskin og GPS. Lagring og overføring av planlagt rute, fra datamaskin
til GPS. Hente frem og aktivisere planlagt tur på GPS. Overføre data mellom to
GPS-enheter med Garmins trådløse system.
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Etterlyser nye «koster»
16. november 2015 ble det holdt informasjonsmøte i Barnas Turlag Valdres med
siktemål å få til en ny komité til å drive gruppa videre. Dessverre var det ikke
interessenter nok til at dette lykkes, så Barnas Turlag Valdres ligger der og venter
på at noen vil gå i bresjen for dette flotte tilbudet til barnefamilier. Aktivitetsnivå
bestemmer man selv, og de som har vært med tidligere bistår gjerne i en
overgangsfase.
Dersom du kunne tenke deg å engasjere deg litt i Barnas Turlag, er det bare å
kontakte styret i DNT Valdres.
At den driftige komitéen som har stelt i stand en masse friluftsmoro for
barnefamilier de siste 3-4 årene nå takker for seg betyr ikke at det ikke blir noe
tilbud i 2016. Det blir hele 9 turer og aktiviteter gjennom 2016, så bli med og vel
møtt!

«Krokski» på Kom deg ut-dagen 7. februar
Etter forberedelser med løypetråkking dagen før, saftkoking, rigging av utstyr og
tenning av fakler, var alt klart for årets krokskitur ved Skrautvål Skisenter.
Det snødde tett og vått, det var snøtunge trær og 3-4 minusgrader. Likevel møtte
mange ivrige barn alderen 3-6 år. Alt i alt kom nesten 40 barn og voksne.
Løypa var i år lagt opp slik at man flere steder kunne avbryte på steder hvor
krokskiløypa krysset vanlig skiløype. Det gjorde det litt lettere for de minste, for det
var ikke bare bare å kroke seg rundt i skogen. I tillegg til løypas utfordring var føret
også sædeles (bak)glatt.
Folk brukte lenger tid ute i skogen enn vi hadde regnet med. Saftservering og
pølsegrilling pågikk derfor til borti kl. 20. Men folk så ut til å kose seg. Noen akte på
akematter mens andre grillet marshmellows.
Ute i skogen var det rikelig med latter, kvitrings/gledes- (eller angst)-hyl å høre.
For de som gikk glipp av årets krokskitur kommer det nye sjanser neste år.
Morten Helgesen
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Deltakerne under Krokski-dagen så ut til å kose seg. Foto: Morten Helgesen

TURPROGRAM 2016
30.05 Kveldsmattur til Køltjern
Turen går langs grusvei og egner seg også godt for de med barnevogn. Om barna
kan sykle uten støttehjul er det fint å ha med sykkel. Om været er greit blir det mulighet for grilling fremme ved tjernet. Ta eventuelt med grillmat.
Oppmøte: kl 17.30, parkering nede ved saga i Ranheimsbygda.
Turleder: Sissel Døvre.
18.06 Bamsetur til Rabbalsmellen
Tur for barn fra 3-4 år og oppover. Bamsen eller kosedyret kan få være med. Oppmøte: kl 12 ved Vangsjøen Fjellstue, og på sti opp til Rabalsmellen. På retur er det
mulighet for en avstikker bort til en badekulp/bekk. Turvarighet: 3 - 5 t.
Oppmøte: kl 12 ved Vangsjøen Fjellstue. Hit kommer du på stølsveg fra Moane i
Øystre Slidre (bom 60 kr i 2015). Innover stølsvegen, følg skilt mot Vangsjøen.
Frist for påmelding til turleder senest 16. juni kl 18.
Turleder: Gunn Marit Dahlen Myhre 468 98 262, gunnmaritdahlen.myhre@gmail.com
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Flåteferd på Begna er en uvant og spennende opplevelse. Foto: Jørn Damslora
27.08 Flåteferd på Begna, Sør-Aurdal
Se Sør-Aurdal fra en helt ny ¬vinkel - med Barnas Turlag på flåteferd i Begna!
Turstart i Sparkevik, sør for Bagn, og gjennom noen kortere stryk og flate partier før
man ender opp ved Fønhus 8 km lengre ned i elven.
Turen passer for barn fra 6 år og oppover. Tar normalt ca 3 t. Barn mellom 6 og 10 år
må ha med en foresatt, men eldre barn kan ha med en foresatt.
Våtdrakt er påbudt pga. temperaturen i elva. Ta med egen våtdrakt, vest og hjelm om
du har. Hvis ikke får du leie til kr 100. Som fottøy anbefales våtsko eller joggesko,
ha gjerne på ullsokker. Ha med tørt skift og håndkle til etter turen. Selv om dette er
en rolig tur blir du våt i mindre eller større grad.
Turen gjennomføres i samarbeid med Valdres Alpinsenter, som har ansvar for flåteguidene og gjennomføringen av flåteferden.
Oppmøte: kl 14 Nordre Fønhus Gård, sør for Bagn.
Når vi er tilbake på Nordre Fønhus blir det grilling av pølse. Alle som vil får pølse
og saft. Dersom du vil grille noe annet må du ta med selv.
Pris: 100 kr pr person + evt. leie av våtdrakt til 100 kr pr person.
Antall plasser: 20 eller 30? Frist for påmelding til turleder senest 20. august kl 18.
«Først til mølla» gjelder ved påmelding
Turleder: Merethe Lundene
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958 45 648

lundene@online.no

Ved plassen Bjørke i Vassfaret. Foto: Geir Helge Skattebo

28.08 Friluftsaktiviteter i Vassfaret
Villmarka i Vassfaret er kjent frå ei rekkje bøker, segn og historier, ikkje minst forfattaren Mikkjel Fønhus sine skildringar. Med Barnas Turlag på dagstur til Vassfaret,
vil du få oppleve flott natur og få innblikk i spanande historie.
Opplegget høver best for barnefamiliar med ungar i alderen ca. 4-12 år. Vi ser på
gamle buplassar, høyrer historier om Vassfaret, kryp inn i eit gamalt bjørnehi, fisking
og fangst av insekt i vann, samt kanskje grilling av fisk. (Kan vera greitt å ta med
pølser i tilfelle vi ikkje får fisk).
Oppmøte: kl 10 søndag 28. august, ved Bjørke i Vassfaret.
Atkomst: På E16 ved Begnadalen kyrkje, ta av mot Hedalen. Til venstre når du kjem
til Hedalsvegen (fv. 243), og sørover til skilt mot Vassfaret. Ta av på denne Vestsidevegen til du kjem til Vassfarvegen (bom). På denne inn til Bjørke.
Frist for påmelding til Merethe senest 25. august kl 20:00.
Turledere: Merethe Lundene 958 45 648
Kristin Thorsrud Teien
930 06 805

lundene@online.no og
kristin.thorsrud.teien@lifi.no
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Barnas Turlag har tradisjon for alternativ feiring av Halloween.
Foto: Hanne Norun E. Enger
31.10 Alternativ Halloween feiring
Et stemningsfullt og fint arrangement som alternativ til knask eller knep, kjøpepress
og handelsstyrte aktiviteter denne kvelden. Det blir postløype etter reflekser i
skogen, bål, varm saft og spennende eventyrfortelling. Varer ca 2 t.
Oppmøte: kl 17 på Turmo i Aurdal. Hit kommer du via Aurdal, ned til Aurdal
fjordcamping, og tar til venstre rett etter brua. Så inn grusvei til venstre til parkering.
Fakler ved innkjøring. Ta med lommelykt og litt å grille.
Info: Hanne Norunn E. Enger
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971 44 684

hanne-norunn@hotmail.com

SENIORGRUPPA
Medlemsmøte 9. desember 2015

I alt 15 personer møtte fram for å se bilder fra og snakke om turene i 2015. Etter en
god kaffepause ble turforslaget for 2016 presentert. Det vanket også blomster og
takk til Harald Sebuødegård og Ola Breien som stilte som kjentmenn på turene i
Skrautvål og til Breiesleiren.
Olaug Tronsplass

TURPROGRAM 2016

På toppen av Spåtind er det ulike installasjoner, og flott utsyn. Foto: THS
15.03 Spåtind (1414 m) – skitur
Høyeste topp i Etnedal, populært mål både sommer og vinter. Turstart fra Røde
Kors-hytta ved Lenningen. Følger skiløypa 7 km opp til Spåtind, bratt det siste stykket. Turen er middels krevende. Værforbehold.
Kart: Fagernes
Oppmøte: kl 9 på Shell syd på Fagernes. Ca 1 t time kjøring.
Turledere: Kari Borgny Fjelltun 975 61 507 og Ester Christensen
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12.04 Store Nuten (1541 m) på Valdresflye – skitur
Tur på østsida av Valdresflyvegen, opp på Store Nuten. Ikke oppkjørte løyper,
fjellski anbefales. Tur på 4-5 timer inkludert pauser.
Oppmøte: kl 10 på Shell Fagernes (syd), eller på kafeen Bygdinstøgo kl 10.45 Ved
dårlig værvarsel vil endring i turdato bli varslet.
Interessefrist: 5. april til Ester Christensen 918 18 842 eller echriste@bbnett.no.
Turleder: Ester Christensen og Kari Borgny Fjelltun 975 61 507
10.05 Fra paviljong til paviljong på Fagernes - kveldstur
Turen er enkel, men med noen bratte partier. Ta ca 2 t + pauser
På gangvei over Neselva, opp Nesjordet og langs veldig bratt sti opp til paviljongen
på Kviteberg. Medbragt kaffe og kos med utsikten. Videre ned mot Valdres
Auto. Kort langs E16, over gangbrua over Kvitvellafossen og på bratt sti opp til
paviljongen ved Blåbærmyra. Så tilbake til Shell.
Oppmøte: Shell syd kl 18.00.
Turleder: Olaug Tronsplass 922 03 247
24.05 Garli – Ranheimsbygda – Garli, kveldstur
Turen starter litt nedenfor Garlikrysset og går bratt opp til Sustjernet og videre til
Karihuskampen. Så ned til Suskrysset og videre Gamlevegen til Garlikrysset og
bilene. Vi beregner oss gode pauser.
Oppmøte: kl 18 Shell syd, samkjøring til 100 m nedenfor Garlikrysset, mot Leira.
Turleder: Kari Borgny Fjelltun 975 61 507
07.06 Fiskeløyse rundt i Vestre Slidre – dagstur
Fra Lehovd i lett og fint fjellterreng over Syndisfjellet og rundt vatnet Fiskeløyse,
med storslått utsikt. Fotturen tek ca. 3-4 timar inkl. matpause. Fjellsko er å anbefale
så tidleg på sommaren.
Oppmøte: kl 10 på Kiwi i Røn, Vestre Slidre for samkjøring til Lehovd. Dei som vil
samkjøre frå Shell, Fagernes, møter der kl 09.30.
Turleder: Marit S. Brenna 997 14 328
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Store Nuten (i midten) og Valdresflye, sett frå løypa Rød 3 over Olefjellet sør for
Vinstre. Foto: THS

Utsyn fra Kviteberg mot Fagernes og Strandefjorden. Foto: Helge Gudheim
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21.06 Raudalsfjell og Raudalsdansen - dagstur
Dette er en forholdsvis kort og lettgått tur. Fra 2 – 3 t fottur, inkl pauser.
Turen går til Raudalsfjell (1205 m) og Raudalsdansen. Vi passerer Dansarfeten eller
Raudalsdansen, som Mikkjel Fønhus skriver om i boka si ved samme navn. Lett
stigning på god sti til topps på Raudalsfjell, flott utsikt. Retur same veg. På
hjemvegen kan vi velg å kjøre ned til Gol, og videre til Sanderstølen. Der kan den
som vil kjøpe seg mat, og bade i bassenget. Denne turen må ha påmelding.
Oppmøte: kl. 10 på Shell, Fagernes syd, for samkjøring. Via Bagn og så vegen mot
Gol (automatbom kr 35). Total kjøretur ca 125 km.
Info. og påmelding: Olaug Tronsplass 922 03 247. Frist for påmelding 15. juni.
17.08 Gjendetraktene – 3 dager med fotturer
Båttur på Gjende, over Bukkelægeret og Besseggen, med lett sekk og hyggelig
turfølge. Turen krever fjellsko. Forbehold om endring av turmål pga vær.
Dag 1: Møtes på Shell Fagernes eller Gjendesheim (avtales senere). Båt til
Gjendebu, der får vi rom. Lett tur (m/niste) i Storådalen, middag på Gjendebu.
Dag 2 (Alt. 1): Bukkelægret og Memurutunga til Memurubu, ca 5 t.
(Alt. 2): Båt til Memurubu, lett tur i Memurudalen. Overnatting Memurubu.
Dag 3 (Alt. 1): Besseggen til Gjendesheim (uten tung sekk), ca 6 t.
alternativ 2: Gå langs Gjende til Gjendesheim (bare lett sekk), ca 4 t.
alternativ 3: Båt til Gjendesheim.
Påmeldingsfrist innen onsdag 10. august
Turleder: Ester Christensen og Kari Borgny Fjelltun
20.09 Grindane (1724 m) i Vang – dagstur
Turen starter fra den vestligste vegen mellom Helin og Smådalen. Først flatt, så
ganske bratt oppstigning til toppen. Vi går i eit tempo så alle kjem opp.
Ved fint vêr går vi til nordsida av fjellet, og nyt utsikta ned i Vang fullt ut. Stødige
sko er godt å ha, 2 nistepakker likeså. Fotturen tek ca. 4 timar + pauser.
Oppmøte: kl 09.30 ved Kiwi i Røn, Vestre Slidre for samkjøring til Vang, Helin og
vidare mot Smådalen. To bommar (i alt kr 125). Vi parkerer litt etter bom nr 2. Dei
som vil samkjøre frå Shell Fagernes, møter der kl. 09
Turleder: Marit S Brenna 997 14 328
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På Besseggen, mot Gjende (t.v.) og Bessvatnet. Foto: THS

Ruta til Grindane går opp i venstre bildekant, og svingar så oppover mot toppen.
Foto: Torkjell Haugen
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Rusling langs strendene på Vennis er triveleg både for små og store.

Turprogram 2016
09.04 Skitur frå Tyinkrysset til Vang
Oppmøte: kl 10 på Hydro (YX), felles minibuss til Tyinkrysset. Påmelding til turleiar innan 5. april.
Turleiarar: Randi Ødegården 958 06 019 og Halvor Eggen Pettersen 928 56 057
24.04 Vårtur på Vennis
Oppmøte kl 12 på Sparstadsanden
Info: Ida Østvold 971 25 821
04.06 Galdane rundt
Oppmøte: kl 9 på Hydro (YX). Påmelding til turleiar innan 29. mai.
Info: Aud Irene Hamre Rogn 909 91 318 og Dagny Britt Frøyen 909 45 485
17.08 Galdhøpiggen
Påmelding til turleiar innan 15. august
Info: Aud Irene Hamre Rogn 909 91 318 og Dagny Britt Frøyen 909 45 485
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Husmannsplassen på Galdane er blant fleire interessante opplevingar på turen.

Galdhøpiggen (2469 m), høgaste fjellet i Norge.
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Ikkje mange kafear har slikt utsyn! Her mot Kalvehøgdene m.m.

04.09 Kom deg ut-dagen
Oppmøte: kl 11 ved Mugnetinden Kafe. Opp Vegabekken og nedatt til kafeen.
Info: Ida Østvold 971 25 821
16.09 – 18.09 Tvergastein, Geilo
Fottur til den spesielle hytta oppunder Hallingskarvet, bygt fra 1937 av
filosofiprofessor og fjellklatrer Arne Næss (1912 - 2009).
Påmelding til turleiar innan 1.aug
Info: Randi Ødegården 958 06 019 og Halvor Eggen Pettersen 928 56 057
01.10 Tur til Hallingsteinen på Smådalsfjellet (seniorgruppa)
Oppmøte: kl 11 ved kommunehuset, for samkøyring. Start på fotturen frå
Smådalsfjellet ca kl 11.30
Kontakt: Inger Wangensten 951 62 016
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Tvergastein, hytta Arne Næss fekk bygt oppunder Hallingskarvet.

Hallingsteinen på Smådalsfjellet er eit fint turmål, og kan også klatrast på!
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Kremtopper
i Valdres

I 2015, friluftslivets år, gjennomførte
DNT Valdres sin første turkarusell:
Kommunetoppjakten, hvor medlemmene ble utfordret til å besøke
høyeste punkt i hver av de seks valdreskommunene. I år presenterer vi et
nytt opplegg:
10 utvalgte kremtopper i Valdres. Utvalget kan sikkert diskuteres, men tanken
er at dette skal bli et årvisst tilbud og at
noen topper byttes ut hvert år.
Kriteriet for valg av topper var: Minst
en topp fra hver kommune og for øvrig
ﬂotte og forholdsvis enkle turmål.

Kremtopper i Valdres 2016
Å gå topptur er en ﬂott aktivitet alene,
med venner eller med familien. Noen
ganger gir det et lite ekstrapuﬀ til å
komme seg over dørstokken om det er
et opplegg man kan henge seg på.
Kremtopper i Valdres 2016 er vårt tilbud
til alle som liker en turkarusell og et mål
for turene. Vi har valgt ut 10 ﬂotte og
enkle turmål spredt over store deler av
Valdres.
Klarer dere å besøke alle i løpet av barmarkssesongen 2016? Ta utfordringen
da vel. I tillegg til de ﬂotte turene dere
vil få, venter et synlig premiebevis til de

voksne som greier alle 10 eller de barn
(under 16 år) som besøker minst 5 av
toppene.
Hvordan registrer du bestigningene?
I alle postkassene vil det ligge ei registreringsbok.,, men ffor å få premie må
du sende inn eller levere dine registreringer. I år kan du gjøre det på to ulike
måter.
1) Du kan i ettertid sende en epost med
dato, registreringsnummer i bok, navn
og evt. medlemsnummer i DNT Valdres
til barnasturlag@dntvaldres.no.
2) Du kan registrere bestigningene på
et lite skjema du kan klippe ut av dette
bladet. Dersom du ikke ønsker å klippe
i bladet skal det etter planen også ligge
registreringskort i en plastpose ute i
postkassene. Skjema / registreringskort
sendes pr. post til
DNT Valdres
Postboks 64
2901 Fagernes
Epost: kremtopper@dntvaldres.no
Premiering:
Helt nøyaktig hva premiene blir har vi
ikke bestemt ennå, men det vil bli en
premie / et synlig bevis for deltakelsen
til voksne som har besøkt 10 av 10 topperog til barn (tom. 15 år) som har vært
på minst 5 topper. Premien vil kunne
hentes på Fagernes Turistkontor.
I tillegg trekker vi ut noen større premier både blant voksne og barn som
har fullført.
På de neste sidene følger kort informasjon om turmålene.
Mer informasjon om toppene ﬁnnes på
dntvaldres.no eller peakbook.org (søk
opp de aktuelle toppene)

FAKTA om Kremtoppene
10 flotte toppturmål spredt over store
deler av Valdresvis:
Grindane (1724 moh) - Vang
Hugakøllen (1131 moh) - Vang
Grønsennknipa (1368 moh) - Vestre Slidre
Bitihødn (1607 moh) - Vang/Øystre Slidre
Skaget (1685 moh) - Øystre Slidre
Skarvemellen (1267 moh) - Øystre Slidre
Smørlifjellet (1160 moh) - Nord-Aurdal
Spåtind (1414 moh) - Etnedal
Goaren (1070 moh) - Etnedal
Bjødalskampen (1158 moh) - Sør-Aurdal
Periode:
Planen er at alle kasser med bøker skal
være oppe til sommerferien, ca. 20. juni.
De blir så tatt ned etter høstferien, senest
16. oktober.
Registrering:
Registrer deg i bøkene. Vi vil også trykke
registreringskort i format som passer i
lommeboka. Det er også mulig å registrere turene på peakbook.org eller
man kan i etterkant sende inn epost til
barnasturlag@dntvaldres.no med dato og
registreringsnummer i boka.
Premiering:
Det blir en liten premie til alle voksne som
har registrert besøk til 10 av 10 topper, og
til barn (tom. 15 år) som har vært på minst
5 av toppene.
Premie må hentes på turistkontoret på
Fagernes.
Det trekkes også ut noen ekstra ﬁne premier blant deltakerne

Grindadn – 1724 moh

Skaget – 1609 moh

Ca. 7 km tur-retur
550 høydemeter
Ca. 3 timer tur-retur
Grindadn er den høyeste av kremtoppene i denne karusellen, men likefull en
forholdsvis enkel tur. på merket sti fra
parkering sør for Grindetjednet.

6–7 km tur-retur
565 høydemeter
2,5–3 timer tur-retur
Skaget er en av de virkelig ruvende toppene i Valdres, fra enkelte sider litt vulkansk i formen, og derfor av noen kalt
Valdres’ Kilimanjaro.
Det går tydelig, delvis merket sti fra
Storeskag (bomvei fra Heggenes via
Yddin). Storslagen utsikt på toppen. En
ﬁn tur som egner seg for de ﬂeste.

Hugakøllen – 1131 moh
Ca. 3,5 km tur-retur
300 høydemeter
1–1,5 timer tur-retur
Hugakøllen er et storartet, lett tilgjengelig, utsiktspunkt øst for Vangsmjøse.
Bomvei fra Hugali til skiltet parkering
rett nedenfor Hugastølen.

Grønsennknipa – 1368 moh
Ca. 8 km tur-retur
350 høydemeter
Ca. 3 timer tur-retur
Grønsnneknipa er trolig den mest populære toppen i Vestre Slidre, og ikke
uten grunn. Turen er ﬂott og utsikten
ﬂottere. Det går tydelige og til dels
merkede stier fra nord, øst og sør.

Bitihødn – 1609 moh
6–7 km tur-retur
550 høydemeter
3–4 timer tur-retur
Bitihorn er trolig Valdres sitt mest kjente
fjell, til tross for at den ikke er så veldig
høy. Den karakteristiske formen har
gjort den til et ikon for Beitostølen, Øystre Slidre og Valdres.
Det går tydelig og enkel sti fra “sameleiren” i nord, men man kan også gå en
langt brattere og litt luftig rute (delvis
merket) direkte opp fra Båtskardet.

Skarvemellen – 1267 moh
Ca. 5 km tur-retur
350 høydemeter
1,5–2 timer tur-retur
Skarvemellen er kanskje ikke like kjent
som sin runde nabo i nord, Rundemellen, men mange mener det er en ﬂottere fjelltur.
På bomvei fra Melbybråten mot Juvike
til utgangspunkt øst for toppen og på
lettgått tydelig sti til topps. Selve toppen er lett luftig.

Smørlifjellet – 1160 moh
Ca. 4 km tur-retur
200 høydemeter
1–1,5 timer tur-retur
Smørlifjellet er en ordentlig trivelig
utsiktstopp, blant de letteste i årets
Kremtoppjakt. På bomvei fra Leira forbi
Pilset til Smørlie og herfra lettgått på
god sti til topps.

Spåtind – 1414 moh
12–15 km tur-retur
400–550 høydemeter
4–5 timer tur-retur
Spåtind på Synnfjellet er udiskutabelt
Etnedals mest kjente fjell og et av de
mest populære toppturmålene i hele
Valdres.
Det går gode stier fra alle kanter, både
fra Etnedal (Lenningen og Fjellsætra) og
fra Nordre Land.

Mer informasjon:
Grindane: På tur i Valdres s. 194
http://peakbook.org/peakbook-element/559/
Grindane.html

Hugakøllen: På tur i Valdres s. 207
http://peakbook.org/peakbook-element/523/
Hugakøllen.html

Grønsennknipa: På tur i Valdres s. 159
http://peakbook.org/peakbook-element/566/
Grønsennknipa.html

Bitihødn: På tur i Valdres s. 119

Goaren – 1070 moh

http://peakbook.org/peakbook-element/465/

Ca. 4 km tur-retur
200 høydemeter
Ca. 1,5 timer tur-retur
Goaren – navnet gir assosiasjoner til en
“go’topp”, og det er virkelig en ﬂott liten
familievennlig topp.
Fra Steinsetbygda på bomvei i retning
Etnesenn og på traktorvei og sti fra
parkeringen nedenfor Klokkarlie.

Bitihorn.html

Skaget: På tur i Valdres s. 108
http://peakbook.org/peakbook-element/494/
Skaget.html

Skarvemellen: På tur i Valdres s. 97
http://peakbook.org/peakbook-element/726/
Skarvemellen.html

Smørlifjellet: På tur i Valdres s. 74
http://peakbook.org/peakbook-element/501/
Smørlifjellet.html

Bjødalskampen – 1609 moh

Spåtind: På tur i Valdres s. 51

Fra 7,5–13 km tur-retur
125–325 høydemeter
2,5–4 timer tur-retur
Bjødalskampen er høyeste punkt på det
relativt ﬂate B
Bjødalsfjellet med vid utsikt
og lettgåtte stier fra de ﬂeste kanter.

http://peakbook.org/peakbook-element/495/
Spåtind.html

Goaren: På tur i Valdres s. 59
http://peakbook.org/peakbook-element/944/
Goaren.html

Bjødalskampen: På tur i Valdres s. 39
http://peakbook.org/peakbook-element/889/
Bjødalskampen.html
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Premie Kommunetoppjakten 2015
Vi har bestilt og forventer i løpet av februar å få inn premier for «Kommunetoppjakten 2015». Premien er en asjett på 19 cm i diameter med logoen til kommunetoppjakten i midten.
For medlemmer som har sendt inn komplett registreringsskjema er asjetten gratis.
Ikke-medlemmer som har sendt inn, kan få kjøpt asjetten for kr. 150.Premien kan hentes på Fagernes turistkontor fra ca. 1. mars om alt går som planlagt.
Forsendelse pr. post må i tilfelle avtales.
Kontakt Morten Helgesen (479 07 848) for å avtale eventuell forsendelse.
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Kassa og turboka på toppen av Ørneflag, høgaste punkt i Sør-Aurdal. Foto: THS
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Selvklebende

Helga rundt 1. mai blir det tur til Sulebu og Suletinden. Foto: THS

Både hovedlaget og seniorgruppa skal ha turar over fleire dagar i området ved
Memurubu
og Gjende. Her på Sjugurdstind, med Besshøe bak. Foto: THS
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