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DNT Ringerike leier:

Losji inkl. brensel og propan
Voksen
Ungdom f. 1992-2005
Barn født 2006–2014
Barn født 2015 el. senere

Dagsbesøk/teltere

Medlem
260,–
50,–
Gratis
Gratis

Andre
370,–
185,–
185,–
Gratis

Medlem
75,–
40,–
Gratis
Gratis

Andre
95,–
50,–
50,–
Gratis

Ellingseterkoia: Veme
Ansvarlig: Inger Tangen,
tlf. 97063566

Voksen
Ungdom f. 1991-2004
Barn født 2005–2013
Barn født 2014 el. senere

Vikerkoia: På Vikerfjell.
Ansvarlig: Ole Henrik Brekke,
tlf. 922 86 629
Ny koie vil bli innviet i 2018.

Friluftshuset: Åsa
Ansvarlig: Erik Stensbye,
tlf. 574 26 480

Buvasskoia: Ved Buvannet i
Strømsoddbygda
Ansvarlig: Bjørn og Janne M. Ellingsen,
tlf. 950 51 097

Kjetil Sudgarden,
tlf. 321 32 519/934 37 860
Soknedalsveien 12B, 3517 Hønefoss

Maks pris for dagsbesøk er kr. 75,- for
familier som er medlemmer og kr.
95,- for ikke-medlemmer. Betaling for
dagsbesøk skal skje når gjesten benytter
oppholdsrom, vedovn og/eller kjøkken.
Teltere som bruker hytta etter kl. 1800
betaler som for full overnatting. Pris
for skoleklasser og andre grupper etter
avtale.

Storekrakkoia: Bogen/Vassfaret
Ansvarlig: Finn Granum,
tlf. 411 61 033

Alle koiene som driftes av DNT
Ringerike er utstyrt med DNTstandardnøkkel. Nøkkel til koiene får
du ved å henvende deg til kontoret vårt
eller hos Norli bokhandel på Kuben.
Det er også mulig å deponere på DNTnøkkelen på Thon Hotel Bjørneparken
på Flå. For å få nøkkel må gyldig medlemskort i DNT fremvises. Depositum
for DNT-standardnøkkel er på kr. 100,-.
Du kan beholde nøkkelen så lenge du
er medlem av DNT.

DNT Ringerikes koier

Vassfarkoia: Veneli/Vassfaret
Ansvarlig: Kjetil Sudgarden,
tlf. 934 37 860
Fønhuskoia: Strøen/Vassfaret
Ansvarlig: Olaf Søbekkseter,
tlf. 413 06 784
Grønknutkoia: Holleia
Ansvarlig: Morten Bille,
tlf. 976 93 658

DNT-standardnøkkel

Koiepriser

DNT Ringerike tilbyr våre koiegjester
muligheten til å reservere plass på alle
våre koier. For å kunne bestille overnatting må minst en i turfølget være
medlem i DNT og ha DNT-nøkkelen.
Forhåndsbestilling gjøres på vår hjemmeside http://dntringerike.no

Har du ikke forhåndsbestilt plass betaler du over nettbank så fort som mulig
etter turen. Husk å merke innbetalingen med navn, koienavn og løpenummer fra protokollen. Har du reservert
plass på forhånd vil du få tilsendt
faktura. Det er også mulig å betale med
Vipps – husk koienavn, medlemsnr. og
protokollnr. Purregebyr kr. 75,-.
Medlemmer har fortrinnsrett på
sengeplasser, og medlemmer over 60
år har fortrinnsrett fremfor yngre.
Familier med barn under 12 år som
er medlemmer har også fortrinnsrett.
Ingen behøver å vike plass hvis beskjed
ikke er gitt innen kl. 2000. NB! De som
har forhåndsbooket og betalt for plass
på koia har uansett fortrinnsrett til
sengeplass.
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Hovinkoia: Holleia ved Setertjern
Ansvarlig: Maria Bakkely Aasheim,
tlf. 400 68 799
Ny koie vil bli innviet i 2018

Koiekontakt

DNT Ringerike
1893 - 2018
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leder
Da er nok et år snart ved ende og vi kan
se tilbake på 2017 fylt med masse flott
dugnadsinnsats, turer og aktiviteter. Vår
kjære forening DNT Ringerike fyller 125
år til neste år. Dette skal selvfølgelig markeres behørig med fest og bravur. Vi skal
ferdigstille våre jubileumsprosjekter og de
er det ikke reint få av. 2018 vil nok gå inn i
historiebøkene som det året mye skjedde.
På koiefronten har det skjedd store ting i 2017. Ikke bare er
vi i gang med å bygge nye koier på Vikerfjell og i Holleia,
men vi har også inngått leieavtale på Ellingseterkoia og det
nye Friluftshuset i Åsa som vi skal åpne våren 2018. I tillegg
til dette har vi nå formelt overtatt eierskapet til Hovinkoia,
Grønknutkoia og Tjuenborgkoia. Dette er er en stor milepæl
for oss. Ved samme tid neste år vil vi sitte med 8 koier i
tilegg til 2 som vi leier. Tilsammen over 100 tilgjengelige
sengeplasser.
Vi er godt i gang med å planlegge og tilrettelegge for
Vassfarstien. Denne over 10 mil lange turstien som skal gå
fra Hønefoss, via 7 av våre koier og opp til Vassfaret. Det
vil bli en tursti vi kan være stolte av. Vi jobber for at denne
stien skal kunne inngå i DNTs samling av Norges ypperste
langturer - SignaTUR. Vi håper at dette skal bidra til å skape
blest om våre flotte turområder og ikke minst vår flotte
turistforening.
Dugnad er en av kjerneverdiene våre. Vi er 100% avhengig
av at vi har frivillige som er villige til å brette opp ermene og
gjøre en innsats for at vi skal kunne opprettholde vår virksomhet. 2017 har vært et godt år for dugnad i DNT Ringerike
og vi er så takknemlig for den innsatsen som legges ned. Det
er rett og slett helt fantastisk. Vi håper at vi skal klare å få
med oss nye krefter som kan være med å bidra på stier og
koiene våre i årene som kommer. Så derfor er det viktig at vi
alle prøver å få med oss venner, familie eller bekjente som
vi tror kan ha interesse av å være med. For det er vel så viktig
å ta vare på koiene og stiene våre som det er å bygge og tilrettelegge nye.
I løpet av året er DNT Ringerike med på flere arrangementer. Vi har våre faste som f.eks. Kom deg ut-dagen og
OPPTUR og som alltid er vi med på Ringeriksdagen. I år
har vi også vært med på Tyristranddagen, Vassfardagen og
vi hadde en kjempeflott plassering på Hønefoss stasjon når
Sommertoget til NRK kom på besøk. Alle disse arrangementene er viktige. Det er her vi møter mange av våre medlemmer og vi er synlige.
Skauleisposten – DNT ringerike

Tom-Erik Bakkely Aasheim, leder i DNT Ringerike.



Synlighet er viktig for at vi skal kunne nå ut til alle våre
medlemmer og for at vi skal klare å verve nye medlemmer.
Pr. dags dato har DNT Ringerike 2.748 medlemmer. Det
er helt enormt. Vi ønsker selvfølgelig flere med på laget og
at vi skal klare å nå 3.000 medlemmer i løpet 2018. Derfor
kommer vi til å sette i gang en vervekonkurranse hvor det vil
bli mulighet for å vinne mange flotte premier. Mer informasjon kommer etterhvert.
Turprogrammet for 2017 er og har vært tidenes største, men
slik det er planlagt til nå ser det ut som 2018 skal overgå
dette. Vi skal åpne Vassfarstien i august og nesten rett etter
setter vi kursen nordover mot Finnmark for vår hittil nordligste fellestur. I tillegg har vi alle de fine nærturene som
våre turgrupper arrangerer. Det er en helt fantastisk oppslutning rundt Barnas Turlag. Med over 100 deltakere i snitt pr.
tur er bare å ta av seg lua. Seniorgruppa er like aktive som
før og med veldig bra oppmøte på sine turer. Og at DNTung
nå har fått nytt liv er veldig positivt.
2018 blir et år med mange jubileumsmarkeringer både lokalt
og nasjonalt. 19. januar braker det løs i Oslo med DNTs
150 års jubileum. Vårt eget jubileum markeres 3. mai på
Ringkollen og med fest 5. mai på Gjesvold gård.
Som dere skjønner blir 2018 et veldig spennende år alle som
har et forhold til DNT Ringerike. Vi ønsker dere alle hjertelig
velkomne til å være med oss på moroa!
Med vennlig hilsen
Tom-Erik Bakkely Aasheim
Styreleder DNT Ringerike
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Den Norske Turistforening 150 år STARTEN
Av Per H. Stubbraaten

Krokan Turisthytte i dag.

I første halvdel av 1800-tallet våknet den
nasjonale bevissthet. En viktig side av
denne nasjonalromantiske begeistringen
var interessen for vill og uberørt natur,
båret fram av kunstnere og vitenskapsmenn. Rike byfolk og utlendinger ble nå
inspirert til å vandre i fjellet, nyte naturen
og beundre storslått utsikt.
Stiftelsen
En av disse naturglade mennene var konsul Thomas Heftye.
Han ble medlem av direksjonen (styret) som den 21. januar
1868 stiftet Den Norske Turistforening. Foreningens formål
skulle være «at lette og udvikle Turistlivet her i Landet».

Krokan, DNTs første hytte
Interessen for vandring i fjellet førte til at DNT kjøpte
sin første hytte, Krokan, ikke langt fra den imponerende
Rjukanfossen. Fantastisk utsyn til Gaustatoppen gjorde også
at Krokan ble populær, men besøket avtok og hytta ble solgt
i 1907.

Foto: Per Stubbraaten
flyttet høyere opp ved riksveien. Rett foran hytta troner
bautaen av Claus Helberg, tungtvannssabotør og sjefsinspektør i DNT, med inskripsjonen «Veiviser i krig og fred».
Med mulighet for overnatting, tur til Gaustatoppen eller på
«Sabotørstien» omfatter stedet 150 år med Den Norske
Turistforening.

DNT erobrer Ringeriksskogene
Inntil mellomkrigstiden tilhørte nok medlemmene i
hovedsak samfunnets øverste sjikt, men nå fikk foreningen
tilslutning fra andre lag i befolkningen. For å komme lettere
og billigere til høyfjellet ble det merket stier og bygd koier
i Ringeriksskogene. I alt fem koier ble bygd. Slagordet var
«Skauleis til fjells».

Nå er koiene våre
Etter krigen faller historien til DNT og DNT Ringerike
sammen. Stiansvaret ble etter hvert lagt på lokalforeningen,
og foreningen fikk driftsansvaret for koiene. Før 1980 kom
to av koiene i foreningens eie, men det dro ut helt til 2017
før de siste tre koiene ble overdratt til DNT Ringerike. Nå er
de våre!

Krokan i dag symboliserer 150 års DNT-historie
I 2003 kjøpte DNT hytta tilbake. Den var i mellomtiden
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Krokans historikk.

Utsikt mot Gaustatoppen.
Skauleisposten – DNT ringerike

Foto: Per Stubbraaten

Statuen av Claus Heiberg.

Foto: Per Stubbraaten

Foto: Per Stubbraaten
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DNT Ringerike
125 år – kort
historisk skisse
Av Per H. Stubbraaten

1893-1940
Stiftelsen av Hønefoss og Omegn Turistforening skjedde
3. mai 1893, 25 år etter at DNT sentralt var dannet.
«Foreningens mål er å virke til å fremme utviklingen av
turisttrafikken i Hønefoss og omegn». Det var folk fra den
høyere forretningsstand som hadde tatt initiativet til dannelsen, og de drev foreningen med en klar målsetting om å
tjene penger.
Så allerede i 1894 ble Ringkollen Turiststue bygd, og fram til
2. verdenskrig skjedde fire påbygginger.
Parallelt med utviklingen av overnattingstilbudet ble det
bygd nye veier og merket stier fram til utsiktspunkter. De velkjente sikteplatene på Ringkolltoppen og Kongens utsikt ble
satt opp allerede i 1909. Medlemstallet økte sakte, og først i
1933 passerte medlemstallet 100 personer. Foreningen må
fram til krigen karakteriseres som en reiselivsforening uten
stor folkelig oppslutning.

1940-1993
Da formannen i Ringerikes Turistforening (navneskifte i
1936) gikk inn i tysk tjeneste som tolk, gikk styret i oppløsning, og ved krigens slutt sto foreningen på bar bakke. Med
stor gjeld etter den siste utbyggingen av Ringkollstua, var
foreningen tvunget til å selge Ringkollstua.
En ny målsetting med satsing på «skiløping og fotvandring»,
gjorde at medlemstallet føk til værs. I løpet av 1948 kunne
foreningen notere seg for nesten 500 medlemmer.
Etter krigen skulle konseptet «Skauleis til fjells» realiseres
med fem koier på Holleia, Vikerfjell/Strømsoddbygda. At lokalforeningen fikk ansvar for hytter og stier, medførte arbeid
og ansvar, men området ble samtidig et viktig turområde for
hele lokalbefolkningen.

Ringkolltoppen 2017. 90 deltakere. Valentine Bakke på
utsiktsskiva.
Foto: Marianne Aasen
Fønhuskoia (2013) og sikringsbua på Storekrak (2012).
I 2017 overtok DNT Ringerike eierskapet til Hovinkoia,
Tjuenborgkoia og Grønknutkoia. Og når Hovinkoia og
Vikerkoia blir reist som nye koier i 2018, vil foreningen eie
åtte koier og drifte to (Ellingseterkoia og Friluftshuset i Åsa).
Et tydelig trekk er etableringen av mange nye undergrupper.
Mest aktive er Barnas Turlag og Seniorgruppa.
Foreningen tilbyr et allsidig turprogram for medlemmer i alle aldre. Det er en klar overvekt av dagsturer på
sommerstid.
Minst like imponerende er rollen som samfunnsaktør.
OPPTUR og KLART DET GÅR! er gode eksempler på dette
engasjementet. Ellers er foreningen synlig på ulike stand og
faste arrangementer hele året.
Som et resultat av den offensive satsingen har nå medlemstallet vokst til 2700 personer.

Med penger på bok vokste ønsket om å eie egen koie, og
i 1958 ble Storekrak kjøpt. I slutten av 70-åra tilfalt både
Vikerkoia og Buvasskoia vår lokalforening, mens foreningen
driftet de resterende tre koiene.
Et tydelig trekk ved disse ti-årene var et økt tilbud om fellesturer. Fram til 100-årsjubileet i 1993 viste medlemslistene
en oppslutning på nærmere 2000 medlemmer.

1993-2018
De siste 25 årene har foreningen blitt bygd ut til en livskraftig forening med kontor og kontoransatte. De tyngste økonomiske løftene har vært de nye koiene, Vassfarkoia (2007),
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Ringkollstua, speiderarrangement..
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Minnestøtta på Ringkollen for foreningens stiftelse. Fv Per Leiros, Liv Skretteberg, Kari Stemme, Inger Hvitmyr og Marit Stubbraaten.

Jubileumsarrangementer i
DNT Ringerike 2018
• (19. januar. DNT arrangerer en gigantisk fødselsdagsfest
i Oslo Spektrum).
• 21. januar. «Kom deg ut-dagen» arrangeres i ekte DNTånd. Nettopp på denne dagen i 1868 skjedde stiftelsen av
Den Norske Turistforening. Barnas Turlag satser på tradisjonelle skiaktiviteter.
• 1. mai. Åpning av Friluftshuset i Åsa/Montessoriskolen.
Her kan du booke deg inn for overnatting, og foreningens
kano- og kajakker er lagret – klare for utleie.
• 3. mai. Ringkollen. Markering ved minnebautaen for stifterne av Hønefoss og Omegn Turistforening. Avsluttes
med kaffe i Ringkollkapellet.
• 5. mai. Jubileumsmiddag på Gjesvold gård, plass til 120
gjester. Medlemmer kan melde seg på fra mars 2018, men
noen plasser blir reserverte.
• Forsommeren. Åpning av nye Hovinkoia. Dato er ennå
ikke fastsatt.
Skauleisposten – DNT ringerike

Barnas Turlag skal feire DNTs bursdag 21. januar.

Foto: Marianne Aasen
• 25. august. Åpning av Vassfarstien på Søndre torv.
• Høsten. Åpning av Vikerkoia. Dato er ennå ikke fastsatt.
side 7

Fra Pershusfjellet mot Holoa. 	

Foto: Per H. Stubbraaten

Jubileumsturer
Søndag 3. juni: Axel J. Holt en historisk vandring i
Folkemuseet på Bygdø. Han starter der den gamle Hovinkoia
nå er plassert, og vandrer i rolig historisk tempo gjennom
vårt land. Dette kan bli en flott opplevelse som bør prioriteres på forsommeren
Vassfarstien: Vandring fra Hønefoss til Fønhuskoia
25. august-31. august. (Se egen omtale s 22.)
28. august: Seniorgruppa. Pershusfjellet på langs. Turen
har vært en gjenganger i alle årene siden Seniorgruppa ble
dannet i 2006. Den velgåtte stien med utsyn mot bølgende
granskoger og blinkende vann, er alltid svært populær.
7. oktober: Fra Langtjern til Sundvollen. Foreningen har arrangert fellesturer langs Krokskogens brattkant i mer enn
50 år. Fast turleder de siste 30 år har vært Tron Trondsen.

Krokskogen på langs 05.10.14, bronsealderrøysa.
	
Foto: Tron Trondsen
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Barnas Turlag med kreative turopplegg
for 2018
Av Per H. Stubbraaten

Barnas Turlag kan se tilbake på nok et suksessfylt år. 1236 deltakere på 15 turer i 2017 er
imponerende, men resultatet kom ikke helt av
seg sjøl. Flere hundre dugnadstimer, utført av
styret, foreldre og samarbeidspartnere, ligger
bak resultatet. Men ingen klager på ekstraarbeid når man kan høste resultatene i form av
barnesmil og nye vennskap. På mange måter
kan vi si at Barnas Turlag er det nye lokomotivet
som skaffer nye medlemmer til foreningen.
Gamle og nye turmål
Noen opplegg synes å ha satt seg etter å ha vært prøvd i
flere år. Blant disse er skøyte- og skiturer, hundekjøring og
klatring. Slike ferdighetsturer kan med fordel kjøres hvert år,
mens spektakulære turmål som Trollfossen og Mørkgonga
nok kan være i vanskeligste laget for de yngste. Et av arrangementene som appellerte til alle, var opplegget rundt
filmpremieren for Karsten og Petra. Etter grilling og tur i
Søndre park gikk veien videre til Hønefoss kino og en spennende filmopplevelse.
For 2018 har styret vært oppfinnsomme og tryllet fram
kreative turmål. For undertegnede var det moro å se at en
av turene skal gå til Gampefossen. Som guttunge fulgte jeg
Holtbekken gjennom en sumpig og skummel «jungel» fram
til Gampefossen. Gled dere til turen!
Å besøke koboltgruvene på Modum tipper jeg også blir kjempegøy for barna. Mørke gruveganger og djupe malmbrudd vil

Ringkolltoppen 2017.
Skauleisposten – DNT ringerike

Buvasskoia. Tekla 5 år, Kaja 5 år.
Foto: Marthe Aagesen Trondsen



garantert pirre fantasien hos barna, og på gruveområdet er
det lagt til rette for barneaktiviteter.

DNTs gebursdag
«Kom deg ut-dagen» den 21. januar blir mer enn en tradisjonell skidag med skileik og aking på Ringkollen. På denne
dagen, nøyaktig 150 år etter stiftelsen av DNT, skal Barnas
Turlag feire gebursdagen – og i all beskjedenhet - at DNT
Ringerike runder 125 år.
Litt av en feiring blir det også når Barnas Turlag neste høst
inntar den flunkende nye Vikerkoia for overnatting.

Nye samarbeidspartnere
Administrasjonen har hele tiden vært dyktig til å finne
passende turpartnere, og nye av året er orienteringsgruppa
i Fossekallen IL og Ringerike Soppforening. De blir spennende samarbeidspartnere i 2018!

Trollfossen. Maria 3 år, Kaja 5 år.

Foto: Marianne Aasen
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Vassfarstien klar
til åpning
Av: Ole-Martin Høgfoss,
leder av prosjekt Vassfarstien 2018

DNT Ringerike har i sitt jubileumsår bestemt seg for å realisere mange spennende,
ambisiøse og ønskede prosjekter. Et av
disse er Vassfarstien. Vårt ønske har vært at
det skal være mulig å gå hjemmefra, igjennom skogen og innom våre ubetjente koier
før man til slutt havner på fjellet, «Skauleis
til fjells», som er DNT Ringerikes motto.
Vassfarstien
Vår del av Vassfarstien blir nesten 120 km lang. Den vil
gå fra ca. 80 moh. og opp i over 1200 moh. Stien vil være
blåmerka og skiltet sammenhengende fra bussgaten i
Hønefoss sentrum, opp Riperbakken, over Veienmoen og
frem til Heradsbygda stadion. Her starter vår blåmerking
allerede i dag. Derfra går man ut i skogen og opp mot fjellet
via syv av DNT Ringerikes koier, og ender til slutt opp ved
DNT Ringerikes nordligste koie, Fønhuskoia, ved Strøen i
Vassfaret. Her slutter også DNT Ringerikes ansvarsområde
for sti og merking.
DNT Drammen og omegn, i samarbeid med flere andre stiog løypelag, tar over stafettpinnen ved Fønhuskoia, og vil
merke stien videre frem til Hemsedal, videre over Filefjell og
inn i Jotunheimen.

Skilting
I 2017 har det blitt arbeidet med GPS oppmåling av etappene, tekster og kart til hver etappe, samt at en flott logo
som skal prege skiltene langs stien, har blitt utformet. Vi har
søkt og fått bevilget midler til skilting via Turskilt-prosjektet.
Blåmerkingen finnes der allerede, men skiltingen vil starte
opp for fullt våren 2018, med planlagt offisiell åpning og
jubileumstur i august 2018 (Se egen informasjon om oppleggene). Skiltene med logo vil ha enkel pil, alltid pekende mot
Vassfaret / Fønhuskoia. Det vil bli satt opp informasjonstavler ved naturlige og anbefalte startsteder, samt mindre
informasjonstavler på alle koier, med beskrivelse av neste
etappe og avstander videre. Vi ønsker å få satt opp milskilt
(ved 10, 20, 30....km) for tilbakelagt avstand fra starten i
Hønefoss sentrum.
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Vassfarstien Foto: Ole-Martin Høgfoss.
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Logo

Premier

Logoen til Vassfarstien består av en blå bakgrunn med et
hvitt bjørnespor ved siden av den røde DNT logoen, samt
teksten Vassfarstien i hvitt. Fotavtrykket til bamsen skal
symbolisere det å gå på tur. Vi går på gamle stier hvor bjørnen har gått og fortsatt går, samt at vi vandrer i retning mot
Sør-Norges mest kjente bjørneområde, skog- og fjelldalen
Vassfaret. Det er vår flinke styreleder Tom-Erik Bakkely
Aasheim som har designet den flotte logoen.

En premie får alle som går hele stien (Sammenhengende,
eller delt opp i etapper. Alle koiene må besøkes). Når man
sender inn registreringskortet som følger med i heftet, vil
man få tilsendt en premie.

Info om Vassfarstien
Et fyldig hefte med beskrivelser av alle etappene m/kartskisse kommer til å bli utformet, trykket og lagt ut for salg. Der
ønsker vi også å gi informasjon om nærmeste kollektivknutepunkt fra hver koie, slik at det vil være muligheter til å gå
deler av turen. I tillegg til heftet, arbeider vi med nettsiden
www.vassfarstien.no som skal bli et viktig supplement til
heftet. Vi ønsker å lage et større turkart, og med tiden kanskje også en applikasjon for mobiltelefon. Alt dette må fylles
med informasjon, og aller viktigst – bilder. Sitter du på noen
flotte bilder, som du ønsker å dele og som kan brukes i forbindelse med Vassfarstien, ja da er vi takknemlige for bidrag.
Bilder kan sendes på e-post til: styreleder.dntringerike@dnt.no

Nye turprosjekter
Hønefoss – Fønhuskoia vil være den prioriterte strekningen,
men vi tenker også med tiden å knytte de to koiene vi har
på Holleia til denne stien. Da vil vi også få muligheten til å
realisere enda et prosjekt, nemlig «Trekanten ved Hønefoss».
Man kan for eksempel gå av toget i Hønefoss fredag formiddag, så legge i vei på vandring til Ellingseterkoia. På lørdag
fortsetter man videre til Hovinkoia, før man vender tilbake
til Hønefoss på søndag ettermiddag. Denne typen turer er
blitt veldig populære andre steder i landet. DNT Ringerike
jobber allerede med to tilsvarende prosjekter, «Trekanten på
Vikerfjell» og «Trekanten i Vassfaret». Vi tror dette kan være
konsepter som også lokker turister til Ringerike. Samtidig
ønsker vi at flere av den lokale befolkningen skal ta i bruk
naturen og oppleve gledene ved det enkle friluftslivet.

Vassfarstien åpnes 25. august - jubileumsturen starter
For DNT Ringerike er det viktig å markere at starten på Vassfarstien skjer fra sentrum i
Hønefoss. Vi skal gå hjemmefra - og «Skauleis til fjells». I den historiske tradisjonen var
ingen biler involvert, og vi prøver i dag å gå miljøvennlig og unngå
unødvendig transport.
Markeringen på Søndre Torv blir den offisielle åpningen på
Vassfarstien, og vi håper at den politiske ledelsen i kommunen kan være til stede.
Fra Søndre torv er stien merket helt fram til Fønhuskoia.
Etter den offisielle åpningen vil turdeltakerne starte på

jubileumsturen fram til Fønhuskoia. Vi håper på stor
oppslutning, også fra folk utenfor lokalmiljøet. Det har
jo lenge vært populært å gjennomføre ekstremturer som
Jotunheimstien, Rondanestien og Grensesømmen. I så måte
faller Vassfarstien inn i et eksisterende mønster.

Vikerfjell
naturreservat
opprettet
Området er ett av de største skogsreservater i Norge som er
vernet gjennom frivillighet. Totalt har ca. 50 grunneiere sluttet seg til avtalen. I alt dekker verneområdet 80.000 dekar
og inkluderer velkjente turmål som Vikerfjell, Gyranfisen,
Treknatten og Svarttjernskollen. Den offisielle åpningen
fant sted 16. august med en rekke offentlige personer som
bl.a. Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen til stede.
Formålet er å bevare det biologiske mangfoldet i form av
naturtyper, økosystemer og sårbare arter. For oss turfolk er
det gledelig at det flotte turområdet nå blir effektivt vernet
mot veier, hyttebygging og andre tekniske inngrep.
Skauleisposten – DNT ringerike

Åpningen av Vikerfjell naturvernområde. Fv. klima og miljøminister Vidar Helgesen og grunneier Ole Erik Elsrud.

Foto: Tom-Erik Bakkely Aasheim
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Tur– og aktivitetsprogram 2018
DNT Ringerike
For svært mange av turene våre er frammøtested Osloveien 10, innkjøring ved Rema 1000.
Forklaring til betegnelser som er brukt i årets program:

Symboler:

DNT Ringerike:
Rød farge.
Barnas Turlag:
Barn 0-12 år. Blå farge.
DNT Ung, ungdom 13-23 år: Lyseblå farge. 		
Seniorgruppa, DNT Ringerike: Gul farge.
Klart det går! Tilrettelagte turer for funksjonsnedsatte: Lys grønn.
Kajakk for alle:
Lilla farge.

Lett
Middels
Tung

VANSKELIGHETSGRAD: Lett (grønn), middels (blå) og tung (rød).
DNT Ringerike

Barnas Turlag

DNT ung

Klart det går!

Seniorgruppa

Kajakk/Kano

DNT RINGERIKE- turer og arrangementer for alle.
Søndag 4. mars
Dagstur. Skitur på Norefjell.
Vi går fra Norefjellstua om Augunshaug
til den nye Høgevardehytta som kanskje ikke alle har sett ennå. Kanskje er
det kaféutsalg i gamlehytta. Retur om
Tempelseter, eventuelt går vi motsatt
vei hvis vindretningen tilsier det. Kle
deg godt, Norefjell er høyfjell! Start fra
Osloveien 10 kl. 0930. Turleder er
Odd Tangen, tlf. 99249277.
Torsdag 15. mars
Årsmøte i DNT Ringerike.
Se annonse i Ringerikes Blad eller
www.dntringerike.no
Lørdag 21.-søndag 22.april
Overnatting. Vårskitur.
Vårskitur Finse-Geiteryggen med
Kjersti Hovland. Velkommen med på
skitur i et fantastisk område! Lørdag
går vi over Omnsbreen til den hyggelige Geiterygghytta hvor det blir
middag og overnatting. Geiterygghytta
er en betjent hytte. Søndag går vi
tilbake til Finse, enten via Kyrkjedøri
eller samme vei som vi kom. Det er
dagsetapper på ca. 17-18 km med
høydeforskjell på ca. 5-600 meter.
Turen er krevende, så deltakerne bør
være i rimelig god form. Fjellski er
obligatorisk. Vi tenker sikkerhet, og
alle deltakerne må ha med utstyr som
vinterfjellet krever: Vindtette og varme
klær, spade, vindsekk, liggeunderlag,
fjellski m.m. Utstyrsliste blir sendt ut.
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Værforbehold. Transport: Vi tar morgentoget fra Hønefoss 0948, ankomst
Finse kl. 1234. Retur fra Finse kl. 1820.
Ankomst Hønefoss kl. 2107. Maks.
12 deltakere. Det er ingen betaling til
DNT, men deltakerne betaler selv for
overnatting, servering og transport.
Deltakerne bestiller selv togbillett. Ta
kontakt med turleder Kjersti Hovland
på tlf. 98662436 for flere opplysninger.
Påmelding til khovland2000@yahoo.no
innen 15. april.
Onsdag 2. mai
OPPTUR.
DNT Ringerike arrangerer OPPTUR
for alle 8.klassinger i Ringerike kommune. Turen starter ved Borger i
Haugsbygd og går i kupert terreng fram
til Fleskerud i Åsa. Her avholdes aktiviteter og uhøytidelige konkurranser for
elevene. Alle som deltar, har mulighet
til å vinne fine premier. Bussavgang
ved Åsaveien. Ansvarlig person: Daglig
leder i DNT Ringerike, Vibeke Tjøm,
tlf. 92664825.
Torsdag 3. mai
Markering av DNT Ringerikes 125årsdag ved støtta på Ringkollen.
Minnesteinen for pionerene i
DNT Ringerike ligger rett ovenfor
Ringkollkapellet. Frammøte ved
Ringkollkapellet kl. 1800. For de som
ønsker å gå fra Smeden, møter Finn
Granum ved bussholdeplassen på
Smeden kl. 1700.

Etter markeringen blir det kaffe i
Ringkollkapellet.
Ansvarlig: Per H. Stubbraaten
Se annonsering på www.dntringerike.no
og i Ringerikes Blad.
Lørdag 5. mai
Dagstur.
Historisk tur fra Vesterntangen til
Haugsbygd. Grønn.
Turen starter ved St. Teresia katolske kirke på Vesterntangen og følger
Støalandet til Hjertelia/Trøttilsrud,
deretter på sti til Sætranggata og
forbi sjefsgården Kullerud inn i
Gullerudmarka. Her passerer vi ruinene etter Svenske-Jonas og minnesteinen etter svenskedrapene fra 1716.
Så krysses fylkesveien igjen, og vi
besøker minnestøtten etter krigshelten
Pål Putten fra 1716. Turen avsluttes ved
Borger-bautaen, reist i 1948 til minne
om kampene i 1940.
Turleder er historikeren Gudmund
Bakke, tlf.98436244.
Frammøte ved Vesterntangen
Medisinske Senter/Katolske kirke kl.
1000. Her gjøres det kjøreavtaler.
Kontaktperson er Per H. Stubbraaten,
tlf. 908651879.
Lørdag 5. mai
JUBILEUMSMIDDAG
på Gjesvold gård.
Dette blir hovedmarkeringen til DNT
Ringerike i jubileumsåret. På Gjesvold
gård er det plass til 120 gjester. En
Skauleisposten – DNT ringerike

del plasser blir reservert til personer i
DNT sentralt, naboforeninger og egne
tillitsvalgte. For de resterende plassene
blir det åpnet for påmelding etter annonsering på www.dntringerike.no og i
Ringerikes Blad i mars 2018.
Søndag 6. mai
Dagstur.
Historisk tur mellom Grymyr og
Granavollen.
Vi går fra brygga på Grymyr til toppen
av Sølvsberget. Traseen følger «kjørkevegen» på stier/gardsveier fram
til Skirstad, deretter veien fram til
Sølvsberget og stien opp.
Frammøte ved Grymyr skole kl. 1000,
der vi gjør kjøreavtaler.
Turleder er historikeren Harald
Hvattum, tlf. 91114374.
Avreise fra Osloveien 10 kl. 0915.
Info om turen får du av Per H.
Stubbraaten, tlf. 90861879.
Fredag 1.- søndag 3. juni
Overnatting.
Tur i Vassfarområdet. Blå.
For 12. gang inviterer Vassfarentusiastene Ole-Martin Høgfoss
og Eirik Granum til sommertur
i Vassfarområdet. Årets tur går i
Vassfarets søndre ytterkant, på
Sørbølfjellet. Fredag: Avreise fra
Osloveien 10, kl. 1630. Vi kjører Rv
7 til Gulsvik, tar så inn på bomvei til
Skarsdalen, så fram til Vaktartjernhytta
hvor vi parkerer. Herfra går vi ca. 2 km
via Lauvhaugen mot Sørbølnatten. Her
finner vi oss en fin hylle hvor vi nyter
solnedgangen og overnatter under åpen
himmel.
Lørdag går vi videre opp på
Sørbølnatten 1205 moh. og Vassfarets
høyeste topp på 1284 moh. Herfra
via Harehopp-hytta, ut på Søndre- og
Nordre Dyttholknatten. Turens andre
overnatting tar vi i på en av disse
toppene.
Søndag går vi om Kjempa, Pukla
og Sørbølfjellet ned til Damtjern i
Skarsdalen (hvor vi på fredag har parkert en eller flere biler). Du må gå med
sekk inkl. eget turutstyr. Deltakerne
må ha med egen mat til alle måltider,
sovepose, liggeunderlag, klær (husk
vindtett jakke og bukse, ullundertøy,
lue og votter, gode fjellstøvler, da vi skal
opp i nesten 1300 moh. og normalt må
krysse noen snøfonner) og eventuelt
Skauleisposten – DNT ringerike

telt (litt avhengig av værmelding ved
avreise). Anbefaler Realturmat samt
brødmat til fredag - søndag. Husk vannflaske, da vi ikke overnatter ved vann.
Bamsemums er alltid godt å ha med
når man er i bjørnens rike.
Pris: Bilspleis t/r. Kart: Flå kommune,
tur og fritidskart / eller siste utg. av kart
over Flå i Norge 1:50 000. Påmelding
innen tirsdag 29. mai til turleder
Ole-Martin Høgfoss, tlf. 97535103,
e-post: ole-m.h@online.no
Søndag 3. juni
Skaurock på Fønhuskoia.
Da blir det igjen ekte skaurock på
Fønhuskoia. Inspirert av Vassfaret,
Fønhuskoia og Mikkjel Fønhus vil
Dagfinn Kolberg igjen slippe skaurocken løs i Vassfaret. Det blir som vanlig
en blanding av egne låter - gamle
og nye - og Neil Young-låter samt
Dagfinns «mulitimediashow» med
egne naturbilder. Utstilling og salg av
naturbilder samt salg av cd-er. DNT
Ringerike serverer ekte skaukaffe
fra kl. 1200, og konserten starter kl.
1300. Inngang «hatten går rundt».
Velkommen til skaurock der skaurock
hører hjemme. Kontaktperson Erik
Brenden, tlf. 95161646.
Søndag 3. juni
Jubileumstur til gamle Hovinkoia på
Folkemuseet.
Jubileumsturen går til gamle Hovinkoia
på Folkemuseet på Bygdøy. På
Folkemuseet har Hovinkoia fått en flott
og dominerende plass. Koia er et eksempel på hvordan bybefolkningen på
1930-tallet fikk mulighet til å søke ut i
friluft uten at det kostet så mye og uten
at en slapp å reise så langt. Turen er
svært lett og passer for alle. Påmelding
innen onsdag 30. mai til turleder Axel
J. Holt, t. 99612222. Reisemåte enten
buss (felles) eller i biler, avhengig av
hvor mange vi blir.
Onsdag 27. juni
Kveldstur til Retthelltjern med
mulighet for bad.
Vi starter fra P-plass ovenfor
Sundvollen Oppvekstsenter kl. 1700 og
går opp Nordkleiva og forbi Tavleskaret
til Retthelltjern. Her blir det rast med
bademuligheter. Retur om Grøndokka.
Turleder Finn Granum, tlf. 41161033.

Lørdag 7. juli. Dagstur
Kaffekoken i Trollfossen.
Dette er en god tradisjon. Kaffekoker
Arnhild Solberg og assistent Per Henrik
Fagerås er på plass mellom kl. 1100
og kl. 1500. Kart: Turkart Vikerfjell.
Ingen felles avreise; du kjører om
Sokna til Strømsoddbygda, videre
gjennom bommen ved Frisvatnet (husk
bompenger) til parkeringen nedenfor
Bukollplassen og følger blåmerket sti
i retning Storekrak. Det er bratt opp,
men da smaker kaffen enda bedre. Alle
oppfordres til å ta med litt ved.
Arnhild har tlf. 41407716.
Lørdag 28. juli
Dagstur.
Andersnatten og madonnaen i
Eggedal.
Vi drar til kunstnerdalen Sigdal/
Eggedal med vandring og kunst
for øyet. Først går vi til toppen av
Andersnatten, maleren T. Kittelsens
yndlingsmotiv - 4,8 km t/r. Deretter
forflytter vi oss til Eggedal og starter
vandringen mot madonnaen med
barnet. Skulpturen ligger på grensa
mot Trillemarka, 5 km t/r i lettgått
terreng.
Turleder er Kjetil Sudgarden,
tlf. 93437860.
Avreise fra Osloveien 10 kl. 0930
i privatbiler.
Lørdag 4. august
Dagstur.
Til Hovinkoia fra Hjellebråtan
(bommen).
Vi nyter Holleias perler underveis:
Abbortjern, Aklangen, Engelen,
Skjærsjøen, Uletjern, Butjern, Øytjern
og Setertjern. Den nye Hovinkoia tar
imot oss, og vi koker kaffe og raster.
Vi ordner skyss tilbake for sjåførene.
Turen er på ca. 10 km og turleder er
Finn Granum, tlf. 41161033. Vi møtes
ved Osloveien 10 kl. 0930.
Onsdag 8. august
Kveldstur. Elsrudkollen.
Vi starter fra Tippen kl. 1700, kjører
til Ringmoen i Ådalen og videre mot
Viker. Vi parkerer ved lokalet Granvoll
rett før Viker kirke. Herfra følger vi
blåmerka sti mot Vikerkoia, tar av
fra denne og går et krevende stykke
mot Koldalshytta, deretter grei sti
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opp mot Elsrudkollen med fantastisk
utsikt! Turen tar ca. 3 timer + kjøretid.
Turleder Erik Lunde har tlf. 93439324.
Torsdag 16.søndag 19. august
Overnatting.
Fottur i Vang i Valdres.
For femtende året på rad arrangerer vi
denne turen til Vang – og også denne
gangen med tre overnattinger. Hvis du
bare ønsker to overnattinger, går det
fint å reise oppover på fredag. Vi skal
bo på den tradisjonsrike garden Sørre
Hemsing alle nettene. Vertskapet Berit
og Arne Nefstad tar gjestfritt imot, og
maten er av aller beste merke!
Mugnetinden, 1 737 moh.
Fredag kjører vi over Slettefjellet og
stopper ved elva Mugna. Denne elva
følger vi opp til Mugnebøtten. Videre
stiger det opp til Mugnetinden. Her
er det fantastisk utsikt mot bl.a.
Jotunheimen, Hurrungane, Slettefjell,
Bygdin og Valdresflya.
Tomashelleren, 1 626 moh.
Lørdag kjører vi opp til den vakre
Sanddalen. Parkerer ved stølene og tar
fatt på lia mot Tomashelleren turisthytte og selve toppen Tomashelleren.
Her kan vi dele oss slik at noen kan gå
over til Rysndalen og noen returnere til
Sanddalen.
Kongevegen over Filefjell, 1 240 moh.
Søndag drar opp til St. Tomaskyrkja
på Filefjellet hvor vi får historien om
den gamle kirka som sto her. Så går vi
den gamle kongeveien over Filefjell til
Maristuen, og runder av med middag
på Filefjellstuene før vi drar hjemover.
Den mest krevende turen er fredag.
Kart: Turkart Vang. Vi kjører fra
Osloveien 10 i Hønefoss torsdag eller
fredag kl. 1600 i privatbiler. Vanlig
dagsturutstyr for fjellturer. All mat
og niste er inkludert, med unntak av
middag på vei oppover til Vang og
middag på søndag.
Pris: Overnatting (inkl. sengetøy og
håndklær) + mat på Sørre Hemsing:
ca. kr 2 500 (tre netter) eller ca. kr.
1600 (to netter).
Påmelding til turlederne innen 18. juli,
maks. 18 personer. Turledere: Karsten
Lien, tlf. 90999867 eller
e-post karsten.lien@gmail.com og
Knut Sørgaard, tlf. 9580861 eller
e-post knut.sorgaard@gmail.com.
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25.-31. august
Overnatting.
Jubileumstur langs Vassfarsstien. .
Første etappe:
Lørdag 25. august går vi fra Hønefoss
til Ellingseterkoia. Ta med matpakke.
Middag på koia.
Søndag 26. august går turen til
Tjuenborgkoia. Middag. Frokost/
matpakke.
Mandag 27. august fortsetter vi
til Vikerkoia. Middag og frokost/
matpakke.
Andre etappe:
Tirsdag 28. august går ferden til
Buvasskoia. Igjen middag og tørrmat.
Onsdag 29. august kjemper vi oss over
Storrustefjell til Storekrak. Middag.
Frokost/matpakke
Tredje etappe:
Torsdag 30. august går vi over
Sørbølfjellet via Harehopp til
Vassfarkoia. Middag. Frokost og
matpakke.
Fredag 31. august krysser vi elva ved
Mølla hvor vi raster. Middag og avslutning på Fønhuskoia.
Du kan gå hele turen eller velge deg
en eller to etapper.. Fyldig informasjon
med priser og på melding finner du på
s. 22 i Skauleisposten.
Se www.dntringerike.no for detaljer.
Søndag 2. september
Kom deg ut-dagen med soppdag på
Aklangen.
Bli med på vår nasjonale turdag som vi
arrangerer i samarbeid med Ringerike
Soppforening. Oppmøte ved demningen på Aklangen – husk bompenger.
Arrangementet varer fra kl. 11 til kl. 15
og vi byr på aktiviteter som sopptur for
barn, natursti, sopputstilling og smaksprøver på sopp i tillegg til uteaktiviteter. Ta med barna og venner og opplev
en trivelig utedag med sopp i fokus.
Turledere for turen er Hege Ballari
Rindal og Vibeke Tjøm tlf. 41413180 /
92664825.
Søndag 16. september
Dagstur.
Kaffekoken på Grønknuten arrangeres for 29. gang.
Erik Lunde og Finn Granum ønsker
velkommen til kaffe og eplekake med
krem. Husk å ta med en halv liter vann
og 2-3 vedskier. Følg med i Ringerikes

Blad og Bygdeposten eller se
www.dntringerike.no
Søndag 16. september
Høsttur i Finnemarka.
Tur til Finnmarkas høyeste punkt
Brennåsen, 704 moh. (på kartet
står det Laukollen og feil høyde).
Brennåsen ligger nord i marka, og
turen starter ved Djupengrop og følger
blåmerka sti mot Breili. Før Breili tar
vi av fra stien, og fortsetter skauleis
sørover mot Brennåsen. Vi fortsetter
skauleis vestover og krysser blåmerka
sti i området Strandvollenmyrene,
fortsetter sør av Sandtjern og tilbake
på blåmerka sti litt øst for Lårvika.
Deretter blåmerka sti tilbake til
Djupengrop. Turen er på ca. 12-13
km, og en del av turen går utenom
sti. Avreise kl. 0900 fra Osloveien
10, turstart fra Djupengrop kl. 1000.
Turleder Erik Brenden, tlf. 95161646,
møter her. Husk kort og kontanter til
bommer. Kart: Finnemarka
Onsdag 19.mandag 24. september
Overnatting.
Finnmarksvidda fra Stilla til
Assebakte.
Vi går Finnmarksvidda på tvers i lavt
bølgende viddelandskap og følger den
gamle ferdselsveien fra Alta (Stilla) til
Karasjok (Assebakti)- omlag 8,5 -9 mil
fordelt på fire dager med vandring. Vi
skal bo på Fjellstuer, få servert god mat
av lokale råvarer og det vil være muligheter for badstue underveis. Miljøet
rundt de gamle fjellstuene inne på
vidda er helt spesielt og må oppleves.
De ble opprinnelig bygd langs de gamle
ferdselsveiene for å huse embetsmenn
og andre på reise. I dag er det først og
fremst lokalbefolkningen som besøker
disse fjellstuene, ofte på vårparten med
snøskuter, så på denne tiden av året er
det store muligheter for at vi får vidda
nesten for oss selv. Vi tar formiddagsfly
til Alta. Etter transport til Stilla går vi
inn til Jotkajavre Fjellstue, en tur på 4
timer. Neste dag blir lang med rundt
30 km til Mollisjok Fjellstue, men
turen er lettgått, så med stor nistepakke går dette fint. Fra Mollisjok til
Ravnastua Fjellstue er det en normal
dagsmarsj på ca. 8 timer. Siste etappe
ned til Assebakte tar 4 timer, her må
vi bestille transport inn til Karasjok.
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Vi er ettermiddagen og neste formiddag i Karasjok for å se på de Samiske
samlinger og koster på oss hotell denne
natta. Søndag ettermiddag tar vi bussen
til Alta med en ny hotellovernatting. Vi
ser på de berømte helleristningene her
før flyavgang hjemover. Alle overnattinger og mat på fjellstuene blir bestilt
på forhånd. Det finnes et turkart over
Finnmarksvidda, men turlederne vil
skaffe mer detaljerte kart. Påmelding
før 06. 04.2018 for å få rimelige flybilletter. Turledere er Hege B. Rindal,
tlf. 41413180 og Finn Granum,
tlf 41161033.
Prisoverslag ca. 9000,- (Kost og losji er
ca. 1100 kr per døgn + Fly og transport
(taxi/buss))
Bures Boahtin/Velkommen til store
vidder, antagelig uten mygg.
Søndag 30. september
Fjøsvikfjellet på langs.
Fjøsvikfjellet på langs, fra Finsand til
Hvitmyr. Turen på langs er en god dagstur, den er noe krevende med lite stier
og kupert terreng. Vi starter på Finsand
og går på vei og sti opp til Damtjern.
Vi svinger så mot sør, i retning
Strømsfjellet. Videre over Kubrenna
og opp til Skarkollen. Nå er vi oppe i
et flott terreng med steile fjellkoller,
myrer, vann og skrinn fjellskog. Videre
over ryggen til Vakthytta, med flott
utsyn over sju blåner! Fra vakthytta
går stien bratt ned til Hvitmyr. Kart for
turen: Vikerfjell eller Sperillen. Avreise
fra Tippen kl. 0900. Turledere er Inger
Hvitmyhr, tlf. 32130749/92015120 og
Karsten Lien, tlf. 32144211/90999867.
Lørdag 6. oktober
Dugnad på Grønknutkoia.
Kontakt koiesjef Morten Bille,
tlf. 97693658.
Tur til Åsa med ferskingkurs,
lørdag 6. – 7. oktober.
Turleder for turen er Hege Ballari
Rindal, tlf. 41413180, som har
mer info.
Søndag 7. oktober
Dagstur.
Krokskogen på langs.
Oppmøte på Tippen kl. 1000. Herfra
tar vi maxitaxi til parkeringa ved
Skauleisposten – DNT ringerike

Langtjern. Videre på sti forbi Purvollen
til Damtjern. Her tar vi en pause før vi
starter på motbakkene til Gyrihaugen.
Ved Migartjern tar vi turens hovedrast med bålkaffe og fortsetter på
sti langs kanten av Krokskogen. Vi
passerer Skardtjernet og kommer
til Bronsealderrøysa, derfra på sti til
Retthella. Herfra går vi den gamle
seterveien til Grøndokka og videre til
Sundvolden. Her tar vi en titt på helleristningene, før vi tar buss tilbake til
Hønefoss. Turleder er Tron Trondsen,
tlf. 32128396/91129600.
Torsdag 1. november
Høstmøte.
Se annonse i Ringerikes Blad eller
www.dntringerike.no

BARNAS TURLAG
Søndag 7. januar
Skøytetur på Midttjern med bål
og grilling.
Vi starter kl. 1100 fra P-plass ovenfor Ringerike Hundesenter øverst i
Heradsbygda. Vi følger umerket sti til
Midttjernhuken og går på skøyter på
Midttjern. Vi tenner bål og koser oss
med medbrakt mat og drikke. Ta med
sitteunderlag. NB! Turen er avhengig
av barfrost og sikker is for å bli gjennomført. Følg med på våre nettsider og
oppdatering på Facebook. Turleder for
skøyteturen er Hege Ballari Rindal,
tlf. 41413180.
Søndag 21.januar
UTEBURSDAG på Ringkollen med
skilek og aking.
På årets «KOM DEG UT DAG» markerer vi at DNT fyller 150 år og feirer
dette med en utebursdag. Vi møtes på
Ringkollen kl. 11 for skilek og aking.
Oppmøte på stadion ved speaker-huset.
Aktiviteter som stiv heks, kjøre flere
sammen og skicross-løype. Aking
for de minste. Ta med grillmat og
drikke, så ordner vi med varm grill.
Varmt tøy/tøyskift/varme støvler og
sitteunderlag er også kjekt å ha med.
Arrangementet er et samarbeid med
Skiforeningen som stiller med utstyr
og oppkjørte løyper. Velkommen til en
fin dag i vårt vinterland. Vi regner med
å avslutte ca. kl. 1400. Turledere for
skidagen er Christine Næss Mathiesen

og Marianne Aasen, tlf. 90943322 /
90689424, Hege Ballari Rindal, Vibeke
Tjøm og Bjørn Even Gulsvik.
Tirsdag 6.mars
Eventyrstund ved Kolltjern på
Ringkollen.
Barnas Turlag i DNT Ringerike inviterer alle, barn, ungdom og voksne
til en stemningsfull eventyrstund ved
Kolltjern. Vi lager bål, griller pølser
(medbrakt) og serverer varm saft og
kaffe. Her kommer det til å skje litt
av hvert skal vi tro eventyrfortelleren
Axel. Husk sitteunderlag og godt med
klær. Ei hodelykt er også kjekt å ha med
seg. Vi møtes ved Kolltjern kl. 1800.
Løypa er merket med fakler. Kjør forbi
P-plassen til Ringkollen/oppslagstavla
i retning Øyangen. Etter ca. 1 km tar
fakkelløypa av til høyre. Det er liten
P-plass ca. 50 m bortafor løypekrysset. Kart: Oslo Nordmark vinter. Mer
informasjon kan du få av Ive eller Axel.
Turledere: Ive Langesæter og Axel
Holt, tlf. 99510611/99612222.
Lørdag 17. mars
Hundekjøring ved Tosseviksetra på
Vikerfjell.
Barnas Turlag i samarbeid med
Ringerike Trekkhundklubb inviterer
til hundekjøring ved Tosseviksetra på
Vikerfjell. Det er også fint å ake og
gå på ski bak setra. Det vil bli kjørt
opp en liten skirunde på myra slik
at de minste kan få prøve seg på ski.
Tosseviksetra vil holde åpent slik at
det er mulig å varme seg. Salg av varmt
og kaldt drikke, vaffel og div. kioskvarer. NB! Kr. 60 i bompenger. Det skal
være mulig å betale med kort, men vi
anbefaler mynter i tilfelle det skulle
være noe feil. Pris for hundekjøring:
Barn medlem: kr. 50,-. Barn ikkemedlem: kr. 100,-. BETALINGSINFO:
Dette blir beskrevet nærmere på vår
Facebook-side i forkant av turen. Dere
er registrert påmeldt når vi har mottatt betaling. PÅMELDINGSFRIST
14.03.2018. Vi møtes kl. 11 og avslutter
ca. kl. 14. Turleder er Rudi Randgaard,
tlf. 47271149.
Søndag 15. april
Orienteringstur i samarbeid med
Fossekallen IL.
Vi møtes for FINN FRAM-DAG kl.
12.00 på Eggemoen. Merkes fra E16.
side 15

Det blir Tur-o åpning med salg av
poser for både «Skogstrimmen» og
«Minitrimmen». Lynkurs i bruk av
kart og kompass. Det vil bli orienteringsløype med spennende aktiviteter
underveis. Premier til alle. Mulighet
for å grille medbrakt bålmat. Ansvarlig
for turen fra Fossekallen IL er Tommy
Bjerke. Vi tilbyr en opplevelse for hele
familien! Turleder for BT er Marianne
Aasen, tlf. 90689424.
Søndag 29. april
Jakten på den skjulte Gampefossen.
Bortenfor bilveien, i bynære Livmarka
og i starten av en bekk skal det finnes
en stor og magisk foss - Gampefossen.
For å finne denne fossen må vi ta på
vadere eller teipe regnbukser til støvlene, vi må nemlig bekkevandre. Det
blir vått og litt kaldt, men veldig spennende å dra på «skattejakt». Ta på godt
med ull og ta med nistepakke, gjerne
hekkesaks og tursag og bli med oss på
en skikkelig morsom og spennende
tur. Påmelding til turleder Bjørn Even
Gulsvik, tlf. 91176146 eller turleder
Ive Tandberg, tlf. 99510611. Følg oss
på Facebook. Oppdateringer, kartreferanser og detaljer kommer der.
Søndag 6. mai
Fottur til Rughaug 681 moh.
Oppmøte ved Jonsetangen kl. 11.00.
Aldersgrense 5 år og turvant. Fra
Jonsetangen går turen på grusvei i
800 meter før vi tar stien oppover til
Speiderhytta og Vambuhaug. Herfra går
vi på blåmerket sti til vår første rast på
svabergene før vi går ned til Svarttjern.
Etter Svarttjern kommer vi inn på treningsrunden og følger den et lite stykke
til vi svinger av inn i skogen og opp
mot toppen på Rughaug (681moh.).
Turen tilbake går nord for Rughaug
forbi østsiden av Svarttjerna og mot
Merråsen og videre til Jonsetangen.
Turen er totalt på ca. 7 km. Ta med
godt skotøy, for det er vått i terrenget.
Husk også kart og kompass samt godt
med mat og drikke. Turledere for turen
er Marte & Daniel Alexander Holm,
tlf. 95141241.
Lørdag 26 mai
Tur til Koboltgruvene.
Oppmøte på parkeringsplassen
kl. 1100, så går vi samlet inn på
området. Beregn 1 times kjøring fra
side 16

Hønefoss. Veibeskrivelse fra Hønefoss:
Kjør Rv 7 mot Drammen og når du
kommer til YX stasjonen rett utenfor
Vikersund, tar du til høyre på Rv 280
mot Sysle. Det er skiltet fra Circle
K-stasjonen på Sysle. Vi får guidet
tur i gruvene, og ellers er det flotte
arealer for frilek og diverse aktiviteter. Vi tenner opp tønnegriller så ta
gjerne med grillmat om dere ønsker.
Gruvekroa er også åpen, og det er
mulig å kjøpe mat og drikke. De serverer forøvrig veldig gode vafler. Følg
Barnas Turlag Ringerike på Facebook
for nærmere info. Pris for gruvetur:
90,- pr. person. Barn under 4 år går
gratis. BETALINGSINFO: Dette blir
beskrevet nærmere på Facebook i
forkant av turen. Dere er registrert
påmeldt når vi har mottatt betaling.
PÅMELDINGSFRIST 23.05.2018
Turledere for Koboltgruvene er: Rudi
Randgaard, tlf. 47271149 og
Ive Langesæter, tlf. 99510611.
Søndag 17. juni
La barna få føle mestring med
klatring i naturen på klipper og store
steiner.
Vi har igjen gått sammen med
Ringerike Klatreklubb om å lage en
klatredag for barn oppe
i Oppenåsen. Her blir det buldring og
klatring på klippe med tau. Vi starter
kl. 11:00 og holder på til kl. 15:00.
De som har eget utstyr, må gjerne ta
med dette. Kom og lek. Parkering ved
Danseplassen. Påmelding til Turleder
Bjørn Even Gulsvik, tlf. 91176146. Følg
oss på Facebook. Oppdateringer, kartreferanser og detaljer kommer der.
Søndag 2. september
Kom deg ut-dagen med soppdag på
Aklangen. Barn og alle andre.
Bli med på vår nasjonale turdag som vi
arrangerer i samarbeid med Ringerike
Soppforening. Oppmøte ved demningen på Aklangen – husk bompenger.
Arrangementet varer fra kl. 11 til kl. 15
og vi byr på aktiviteter som sopptur for
barn, natursti, sopputstilling og smaksprøver på sopp i tillegg til uteaktiviteter. Ta med barna og venner og opplev
en trivelig utedag med sopp i fokus.
Turledere for turen er Hege Ballari
Rindal og Vibeke Tjøm tlf. 41413180 /
92664825.

Lørdag 6. – søndag 7. oktober
Ferskingkurs for foreldre og barn
(8 -12 år) i Åsa.
Ønsker du å lære deg grunnleggende
ferdigheter i friluftsliv sammen med
barnet ditt og bli inspirert til å gå mer
på tur? Da er ferskingkurset noe for
dere! Kurset går over 2 dager og vi går
igjennom blant annet mat på bål og
primus og stormkjøkken, turbekledning, tursekk, turmat, kart og kompass,
samt allemannsretten. Oppmøte kl.
1000 ved Friluftshuset/montessorihuset og vi holder på til 1500 begge
dagene. Søndag lager vi felles mat på
primus og bål. En liten sekk med sitteplate, vann, matpakke/tursnacks og
termos er lurt begge dagene. Vi vil være
ute hele tiden.
10 plasser (1 plass = 1 forelder/foresatt
+ 1 barn) - først til mølla og medlemmer av Barnas Turlag prioriteres først.
100 kroner per plass. Turleder for turen
er Hege Ballari Rindal mob 414 13 180.
Lørdag 3.- søndag 4. november
Tur til Vikerkoia med
overnattingsmulighet.
Ett av temaene i årets turprogram er å
vise barna våre rundt på våre eminente koier, derfor går helgens tur til
Vikerkoia. Vi legger opp til aktiviteter
og lek rundt hytta på lørdagen, og de
som ønsker, kan overnatte til søndag.
Vi møtes kl. 11 ved parkeringsplassen
langs Vikerseterveien, ca. 300 meter
ifra hytta. Påmelding til turleder Bjørn
Even Gulsvik, tlf. 91176146 eller
turleder Ive Langesæter, tlf. 99510611.
Følg oss på Facebook. Oppdateringer,
kartreferanser og detaljer kommer der.
Søndag 16. desember
Førjulstur til Oppen gård.
Vi inviteres på førjulstur til familien Oppen på vakre Oppen gård i
Heradsbygda. Vi møtes på gården kl.
12. Her blir det mulighet til å kjøpe
selvhogd juletre. Det blir samling rundt
bålpanna med nissegrøt til barna,
varm saft, pepperkaker og kaffe. Husk
sitteunderlag og varme klær. Kanskje
kommer nissen på besøk til oss? Se
detaljer på Facebook-siden vår for påmelding og mer informasjon. Turleder
for førjulsturen er Marianne Aasen,
tlf. 90689424.
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SENIORGRUPPA
Tirsdag 23. januar
Kafétreff.
Vi møtes til en hyggelig prat over kaffekoppen på Ringerike Gjestegård
kl. 11-13.
Tirsdag 13. februar
Vintertur ut i det blå.
Vi er avhengig av om det ligger snø på
bakken eller ikke, om snøen finnes høyt
eller lavt i terrenget og om det er kjørt
løyper. Dersom alt klaffer, går vi på ski;
hvis ikke, går vi på beina. Ut på tur går
vi, men hvor turen legges, bestemmes av vær- og føreforhold når dagen
nærmer seg. Følg med på annonse og
nettside! Frammøte ved Osloveien 10
kl. 1000. Turleder: Arnhild Ballangrud,
tlf. 94279113.
Tirsdag 17. april
Rusletur
Svendsrudmoen-Borgenvika.
Turen går på fine stier og gangveier.
Kart: Holleia-Krokskogen. Frammøte:
Osloveien 10 kl. 1000. Turleder:
Brit Olaug Monserud,
tlf. 32110392/90974169.
Tirsdag 24. april
Vårtur Hvervenmoen-Rasarud.
Vi rusler på fine stier på Hvervenmoen
og på grusvei ned til Rasarud, videre
langs med elva og opp til Hverven.
Underveis kan vi oppleve vårblomster
og fugleliv. Kart: Holleia-Krokskogen.
Frammøte: Osloveien 10 kl. 1000.
Turleder: Erik Monserud,
tlf. 32110392/90634868.
Tirsdag 8. mai
Årbogen og Hovsmarka.
Vi parkerer ved gamle Follum
fabrikker og følger idyllisk sti langs
Begna. Etterhvert krysser vi veien fra
Risesletta som går ned til Follum og
kommer inn på stinettet i Hovsmarka.
Ca. 2 timers tur + rast. Lokal kjentmann er Terje Sandlie. Kart: HolleiaKrokskogen. Frammøte: Osloveien 10
kl. 0930. Turledere: Inger Hvitmyhr,
tlf. 92015120 og Liv Skretteberg,
tlf. 95254760.
Skauleisposten – DNT ringerike

Tirsdag 22. mai
Veme-Igletjern rundt.
Vi vandrer på stier fra Veme rundt
Igletjern. Det er fint skogsterreng
hele veien, og kjentmann Per Henrik
Fagerås guider oss. Ca. 2 timers tur
+ rast. Kart: Holleia-Krokskogen.
Frammøte: Osloveien 10 kl. 0930. Per
Henrik har tlf. 91148327. Turledere:
Inger Hvitmyhr, tlf. 92015120 og Liv
Skretteberg, tlf. 95254760.
Tirsdag 29. mai
Viul-Randselva-Eggemoen.
Vi starter fra Viul; parkering ved den
gamle fabrikken som sist var eid av
Huhtamæki. Vi går langs Randselva og
opp til Løkkadammen, en idyllisk plett
der en ofte kan se ender og svaner på
vannet. Vi legger veien bratt, men på
god sti, opp til Eggemoplatået. Stien
følges på kanten av platået nesten fram
til Bergermoen. Rasten tar vi ved en
gapahuk. Hjemturen går på gode stier
og veier sydover, og vi velger en sti
som ender nede i bebyggelsen på Viul.
Ca. 3 timers tur + rast. Lettgått, men
bratt opp på moen og ned igjen. Kart:
Holleia-Krokskogen eller Nordmarka
sommer. Frammøte: Osloveien 10
kl. 0930. Turledere: Inger Hvitmyhr,
tlf. 92015120 og Liv Skretteberg,
tlf. 95254760.
Tirsdag 12. juni
På gjengrodde stier til Rughaug.
Vi går fra Jonsetangen på gamle tråkk
til ubrukte hytter via Svarttjerna
til Rughaug, der vi raster og nyter
utsikten bl. a. helt til solobservatoriet
på Harestua. Returen går via Tvetjerna
som i virkeligheten er fem tjern. Fra
speiderhyttene tar vi blåmerka sti ned
langs Fiskebekk. Hit gikk kjerreveien
da det var seterdrift på Spålsseter og
Finnerudseter. Turen er på ca. 8 km og
det er noe bløtt forbi Tvetjerna. Avreise
fra Osloveien 10 kl. 0930. Turleder
Finn Granum møter ved Jonsetangen
kl. 1000. Han har tlf. 41161033.
Tirsdag 19. juni
Tur fra Fjellsetra på Krokskogen.
Vi legger turen nordover på merket sti
mot Ingjerdsbrenna og Ingjerdskastet,
så sydover over Elgsbrenna til Elgsmyr
(kjentmannspost i området), videre
på merket sti vestover, over bekken

Lillelomma og opp til Fjellsetra. Lett
tur. Husk bompenger i Dronningveien.
Kart: Nordmarka sommer. Frammøte:
Osloveien 10 kl. 1000 eller på parkeringsplassen ved bommen kl. 1030. Her
møter turleder Finn Abildgaard, tlf.
32158176/90062043.
Tirsdag 26. juni
Dalen ved Sokna.
Fra Sesserudveien kjører vi opp til
Dalen. Så går vi en tur opp til Høghaug,
muligens litt lenger hvis det er fint vær.
Else Marie Abelgård, som kan mye om
lokalhistorien i disse traktene, vil fortelle litt om de forskjellige boplassene
her oppe. Kart: Holleia-Krokskogen.
Frammøte: Osloveien 10 kl. 1000 eller
ved oppkjøringa til Sesserudveien
kl. 1030. Her møter turleder Erik
Halkinrud, tlf. 9095922.
Tirsdag 14. august
Brøgåsen – Sogna.
I dag går turen til Sokna. Vi parkerer
på moen ovenfor sykehjemmet og
går på grusvei til toppen av Brøgåsen.
Vi går langs sti videre og krysser
Strømsoddbygdveien, deretter følges
sti langs elva Sogna tilbake til bilene.
Kart: Holleia-Krokskogen. Frammøte:
Osloveien 10 kl. 1000. Turledere:
Arnhild Solberg, tlf. 41407716 og
Inger Hvitmyhr, tlf. 92015120.
Søndag 19. august
I flatt lende på Bademoane. Senior
og Klart det går.
Kjentmann Arne Hardhaug og turleder
Finn Granum tar oss med på en runde
fra Modum Bad. Her er det mange
stier å velge mellom, og det blir nok en
runde på ca. 7 km. Turen er velegnet
for rullestol. Vi avslutter på bålplassen
og kjenner vi Arne rett, så blir det nok
kaffekok. Avreise fra Osloveien 10 kl.
0900 og start fra Modum Bad kl. 1000.
Dette er en lett tur på tørre veier og
stier. Arne har tlf. 95470228, Finn
tlf. 41161033. Vel møtt!
Tirsdag 28. august
JUBILEUMSTUR langs Pershusfjellet
– Nordmarkas vakreste tur.
I anledning DNT Ringerikes 125-årsjubileum har vi bladd tilbake i seniorgruppas historie og valgt ut en av de
flotteste turene vårt distrikt her å by
side 17

på (og det er det ikke bare folk fra vårt
distrikt som påstår)! Naturen langs
Pershusfjellet i Jevnaker byr på store
variasjoner fra blankskurte svaberg
til blaute myrer, dype kløfter og høye
topper med utsikt snart mot øst, så
mot vest. Kart: Nordmarka sommer.
For å oppleve denne jubileumsreprisen møter du opp ved Osloveien 10
kl. 0930 eller ved Esso-stasjonen i
Haugerenga på Jevnaker kl. 1000. Her
møter turleder Arnhild Ballangrud,
tlf. 94279113.
Tirsdag 11. september
Høsttur på Hensmoen.
Turen følger stinettet på Hensmoen.
Kjempelett tur i vakker natur. Kart:
Holleia-Krokskogen. Frammøte:
Osloveien 10 kl. 0930. Turleder:
Brit Olaug Monserud,
tlf. 32110392/90974169.
Tirsdag 18. september
Rusletur på Ask/Stranden med Nils
og Erik.
Turen går i et område med mye historie
og fin utsikt over fjorden. Kart: HolleiaKrokskogen. Frammøte: Osloveien
10 kl. 0930. Turledere: Nils Fransrud
(lokal kjentmann), tlf. 95937711
og Erik Monserud,
tlf. 32110392/90634868.
Tirsdag 2. oktober
Sesongavslutning for seniorturene
på Nye Hovinkoia.
Styret i seniorgruppa har i jubileumsåret den store glede å ønske velkommen
til den nye Hovinkoia på Holleia! Alle
er like velkomne, enten de er gamle
eller unge, om de har deltatt på noen
av årets turer eller ikke, til å være med
på en liten rusletur i omegnen eller
bare prate og hygge seg på den splitter
nye koia vår. Ta med niste, nysgjerrig
forventning og godt humør og møt opp
ved Osloveien 10 kl. 0930! Vertskap er
styret i seniorgruppa, kontaktpersoner
Arnhild Ballangrud, tlf. 94279113 eller
Erik Monserud, tlf. 90634868.
Tirsdag 13. november
Kafétreff.
Vi møtes til en hyggelig prat over
kaffekoppen på Ringerike Gjestegård
kl. 1100-1300
side 18

DNT UNG

KLART DET GÅR

Fredag 9. februar
Skitur med overnatting i gapahuk.
Ta med hodelykta og bli med DNT
Ung på en kveldsskitur på Ringkollen!
Skituren går fra Ringkollstua opp til
gapahuken på Borgersetra. Her blir
det grilling og overnatting under
åpen himmel. Eget overnattings- og
skiutstyr må medbringes. For påmelding eller mer informasjon ta kontakt
med turleder Stine Rindal på tlf.
95064388. Oppmøte på parkeringen
ved Ringkollstua kl. 18. Samkjøring fra
byen kan arrangeres.

Tirsdag 8.mai
Gå- og sykkelgruppe. Klart det går.
Oppstart gå- og sykkelgruppe vanligvis
på Eggemoen. Disse turene er tilrettelagt for rullestol og andre funksjonshemninger. Oppmøte ved «garasjene»
på Eggemoen kl. 1700. Vi er ute 1-2
timer. Planen er at disse turene arrangeres hver tirsdag fremover i periodene
8. mai – 26. juni og 28. august – 30.
oktober. Turleder er Tove Merethe
Tveter, tlf. 97146652.

Torsdag 29. mars
Båltaco grillhytta på Ringkolltoppen.
Bli med oss på tur til Ringkolltoppen!
Her blir det spilling av brettspill og
båltaco.
Turleder er Martine og Caroline Høy
Berg. Påmelding til Martine på tlf.
94863777. Oppmøte kl. 1700 på parkeringen ved Ringkollstua.

Lørdag 26. mai
Grillin’ n’ Chillin’ på Mørkgonga med
DNT Ung.
Bli med DNT ung på hengekøyetur
på toppen av Mørkgonga. Ta med
overnattingsutstyr, vi har et begrenset
utlån av hengekøyer så her gjelder det
å være første mann til mølla! Vi legger
til rett for grilling, så ta med mat og
godt humør. Turen går fra ferista i Åsa
og opp til Mørkgonga kl. 1400. De som
ønsker å bade i Migartjern, må ta med
badetøy. For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med turleder Stine
Rindal på tlf. 95064388.Oppmøte på
parkeringen ved ferista i Åsa; samkjøring fra byen kan organiseres.
Lørdag 11. august
Uteklatring i Oppenåsen.
I samarbeid med Ringerike klatreklubb
arrangerer vi uteklatring i Oppenåsen.
Ta med eget utstyr hvis du har. Gi
beskjed i forkant om du vil låne av
klatreklubben. Mer info kommer
på Facebook-siden vår. Turleder er
Martine Høy Berg, tlf. 94863777

Tirsdag 12.juni
Sommertur til Aklangen.
Kjør mot Ask og ta av ved skolen mot
Aklangen. Oppmøte ved bom klokken
1700, deretter kjører vi sammen til
parkering. Ta med bompenger (30 kr).
Muligheter for grilling – ta med egen
grillmat. Turen er tilrettelagt for rullestol. Turleder: Tove Merethe Tveter
97146652
Fredag 17.-fredag 24.august
Merket 2018. Klart det går.
Aktivitetsuke på Merket august 2018
med aktiviteter som kanopadling, fjelltur til Gribbe, bueskyting, øksekasting
og matlaging på gamlemåten i vikingleir. Heia Merket har rom tilpasset for
alle funksjonshemninger og området
rundt er godt egnet og tilrettelagt. F.
eks. er brygga tilrettelagt med heis for
lettere inn- og utstigning i kano og
kajakk, og det er mulig å låne tilpassede
tekniske hjelpemidler. Aktivitørene på
stedet er i tillegg sterkt engasjert i å
tilrettelegge på best mulig måte for at
det skal føles trygt å prøve ut nye aktiviteter. Klart det går-turen til Merket
er et samarbeidsprosjekt mellom DNT
Ringerike, Merket, LARS Oslofjord vest
(landsforeningen for ryggmargsskadde)
og HAV as som jobber med personlig
assistanse og tekniske hjelpemidler til
bruk ute i naturen (skogstralle, kajakk
etc.). Målet med turen er å inspirere
personer med funksjonshemninger, f.
eks. rullestolbrukere, til å komme seg
ut i naturen. Program og pris vil være
klart på nyåret og det vil være mulig å
melde seg på hele eller deler av aktivitetsuka. Følg med på
www.dntringerike.no. Frist for påmelding 27.mars. Mer informasjon kan
Skauleisposten – DNT ringerike

fås av turleder Harald Mælingen ved
henvende å seg på e-post:
harmaeli@online.no eller
tlf. 90139672.
Søndag 19. august
I flatt lende på Bademoane. Senior
og Klart det går. Grønn.
Kjentmann Arne Hardhaug og turleder
Finn Granum tar oss med en runde fra
Modum Bad. Her er det mange stier å
velge i og det blir nok en runde på ca.
7 km. Turen er velegnet for rullestol.
Vi avslutter på bålplassen og kjenner
vi Arne rett, så blir det nok kaffekok.
Avreise fra Osloveien 10 kl. 0900 og
start fra Modum Bad kl. 1000. Dette er
en lett tur på tørre veier og stier. Arne
har tlf. 95470228, Finn tlf. 41161033.
Vel møtt!

KLART DET GÅR!
Det vil i tillegg bli satt opp to Klart det
går! turer til Vassfarkoia og Glitterheim
i løpet av sommer/høst. Følg med på
våre nettsider.

KAJAKK
Torsdag 14. juni kl. 17-21
Havkajakk Introkurs.
Vanskelighetsgrad: Lett, nybegynnere. Har du lyst å prøve havkajakk?
Bli med på dette kurset. Vi møtes på
parkeringsplassen ved Steinsfjorden
Montessoriskole for en hyggelig og
spennende innføring til havkajakkpadling. Kurset passer bra for alle som ikke
har erfaring med padling, men har lyst
å prøve havkajakk. Derfor - slå til!
I løpet av kurset går vi gjennom:
• Havkajakken og utstyret
• Padleårer og teknikk
• Enkel turplanlegging
• Løfte, bære og sjøsette kajakk.
• Padle forover med rett kurs.
• Stoppe
• Svinge kajakken begge veier.
• Bakoverpadling
• Gå rundt med og komme seg
tilfredsstillende ut av kajakken
i vannet.
• Ilandstigning
• Sittestilling og god padleteknikk
• Kamerat-redning
Du må ta med matpakke og noe å
drikke til deg selv samt klær som passer
til padling, avhengig av været denne
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dagen. Vanligvis er sportsklær samt
regnjakke og noen mellomlag av ull
eller fleece nok. Husk at også skoene
blir våte. Kursinnholdet inkluderer introkurset fra NPS våttkortstigen. Det er
mulig å få våttkortet etter kurset, men
dette er frivillig. Mer info her: http://
www.padling.no/kurs-og-utdanning/
våttkort. Det er begrenset med låneutstyr (3 sett), så ta med eget utstyr. Du
trenger minst kajakk, åre, spruttrekk
og vest. Leie av dette fra DNT koster kr.
100,- pr. deltager. Instruktør: Sascha
Bucko. Kontaktinfo: info@qajaujuq.
no. Tlf. 47960994. Pris: Kurset koster
kr. 300,- pr. person for DNT-medlem
og kr. 500,- pr. person for ikke-medlem
uten våttkort. Ønsker du å få våttkortet, blir det kr. 300,- i tillegg pr. person.
Trenger du å leie utstyr, betales dette
med kr. 100,- pr. person. Påmelding
til turleder minst 3 uker før kurset. Si
da litt om din erfaring med havkajakk/
padling og om du ønsker våttkortet.
Ei uke før kurset vil du få info om
betaling, møtested og hva du skal ha
med. NB! Ved avbestilling eller fravær
uten erstatningsdeltager etter e-posten
med mer info ca. ei uke før kurset, må
kursavgiften betales.

Tirsdag 19.juni kl. 17-21
Kajakktreff fra Vik.
Vi møtes på Vik bensinstasjonen ‘Circle
K’, rett ved siden av E16. Vi skal padle
en liten tur, snakke masse om turer,
utstyr, etc., og det blir anledning
til å øve på forskjellige ting. Vær og
deltakere bestemmer mye av innholdet
i programmet. Det kan bli anledning
til øving på støttetak/rulling, egen
redning og kamerat-redning, kantring
og avanserte padleteknikker, etc. Om
utstyr og leie, se 14. juni. Turleder:
Sascha Bucko Påmelding/Kontaktinfo:
info@qajaujuq.no. Eller tlf. 47960994.
Off. komm.: se http://www.ruter.no/
Påmelding minst 1 uke før turen til
turleder. Si da litt om din erfaring med
havkajakk/padling og om du trenger å
låne kajakk.

Torsdag 21. juni kl. 17-19
Havkajakk introkurs for nybegynnere. Se 14. juni.

Torsdag 5. juli kl. 17-21
Kajakktur på Tyrifjorden.
Vanskelighetsgrad: Lett, men ikke
for nybegynnere. Vi møtes på Vik
bensinstasjon ‘Circle K’ rett ved siden
av E16 for en hyggelig tur på Steinseller Tyrifjorden. Hele turen tar ca.
4 timer inkl. en liten pause på land.
Turen er relativt lett. Ta med mat og
drikke samt klær og ekstra sko.som
passer til padling den dagen. Se 14.
juni. Ta også med en vanntett pakke
med klesskift i tilfelle du skulle velte
med kajakken. Om utstyr og leie, se 14.
juni. Det er begrenset med låneutstyr
(3 sett), så ta med eget utstyr. Turleder:
Sascha Bucko. Påmelding/Kontaktinfo:
info@qajaujuq.no. Tlf. 47960994
Off. komm.: se http://www.ruter.no/
Påmelding minst 3 uker før turen. Si
da litt om din erfaring med havkajakk/
padling og om du trenger å låne kajakk.
Torsdag 23. august
Havkajakk Introkurs.
Se 14. juni.
Tirsdag 28. august kl. 17-21
Padletreff. Se torsdag 19. juni.
Torsdag 30. august, kl. 16-20
Rullekurs.
Vanskelighetsgrad: Lett, men ikke for
nybegynnere. Her kan du lære deg å
rulle en kajakk av en erfaren instruktør.
Sjekk hjemmesiden www.qajaujuq.no
for spennende ruller!
Vi møtes ved Steinsfjorden
Montessoriskole i Åsa for en spennende kveld i vannet med og uten
kajakk. Det skal øves litt på forskjellige
støtte- og flyteteknikker, så ta gjerne
med kamera for å få en video av din
første kajakkrulle. Kle seg ekstra varmt
og ta med ekstraskift.. Har du neopren
hansker, dykkelue, etc. så ta det med.
Det er begrenset med låneutstyr (3
sett), så ta med eget utstyr. Du trenger
minst kajakk, åre og vest.
Om utstyr og leie, se 14. juni.
Instruktør: Sascha Bucko. Kontaktinfo:
info@qajaujuq.no. Tlf. 47960994 Pris:
Kurset koster kr. 500,- pr. person for
DNT- medlem eller kr. 700,-pr. person
for ikke-medlem). Påmelding: Minst 3
uker før kurset til turleder. Si da litt om
din erfaring med havkajakk/padling og
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om du ønsker å bruke låneutstyr. Noen
dager før kurset vil du få detaljert info
om hva du skal ha med, betaling, møtested, etc. NB! Ved avbestilling eller
fravær etter mottatt e-post med mer
info som du får noen dager før kurset,
må kursavgiften betales.
Lørdag 1. september kl. 17-21
Havkajakk Introkurs for nybegynnere. Se 14. juni.
Torsdag 6. september
Havkajakk Introkurs.
Se 14 juni, men tidsrammen her er
kl. 16-20.
Torsdag 13. september,
kl. 16-20
Kajakktur på Steinsfjorden eller
Tyrifjorden. Se 29. juni.

Vil dere virkelig på tur
med oss?

Turtilbud til
brukerne i
Villa´n
Villa´n i Hønefoss er et dagtilbud for
alle som har et rusproblem. Brukerne
ble svært overrasket da initiativtaker
Dagny Sjursdotter (tidligere tillitsvalgt
i DNT Ringerike) inviterte til dagstur
på Buvasskoia. Det ble virkelig en flott
dag med fiske, grilling og bålkaffe.
Askeladden reiser stilte med gratis
buss, og den hyggelige dagen frister til
gjentakelse neste år!

Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i de forskjellige grupper er åpne for alle, og ikke forbeholdt de som er
spesielt medlem i den enkelte gruppe. Naboforeningene
(Hadeland Turlag, DNT Drammen og Omegn, Kongsberg
og Omlands Turistforening, Asker Turlag og Valdres
Turlag) har også mange fine turer som er åpne for alle
DNT-medlemmer. Finn og prøv.
DNT Ringerike forbeholder seg retten til forandringer
av ovennevnte arrangementer. Oppdatert informasjon
og eventuelle endringer vedrørende turene, finner du på
våre internettsider www.dntringerike.no . Deltakerne
deltar på eget ansvar, og må være fysisk og psykisk i stand
til å gjennomføre turen.

Generelle vilkår for deltakelse på
fellesturer i DNT Ringerike
1. Påmelding
Fellesturene til DNT Ringerike er åpne for alle DNT-medlemmer som
tilfredsstiller de fysiske og psykiske krav som slike turer krever. Ikkemedlemmer kan ved påmelding tegne medlemskap i foreningen. Turene
annonseres i «Skauleisposten», på foreningens hjemmeside og i Ringerikes
Blad. For turer der det kreves forhåndspåmelding, skal dette skje direkte til
turleder eller annen oppgitt kontaktperson.
2. Pris
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter, opphold) til turene.
Utgiftene til transport med privatbiler beregnes pr. bil og er for tiden kr. 3
pr. km; sjåfør og passasjerer betaler sin del. (Se «Retningslinjer for turer i
DNT Ringerike», vedtatt 2004).
3. Deltakernes ansvar
Deltakerne plikter å sette seg inn i turprogrammet og vurdere om de greier
å gjennomføre turen. Turlederen kan nekte påmeldte å delta hvis helsetilstanden er utilfredsstillende eller hvis vedkommende er for dårlig utstyrt til
å greie turen. DNT Ringerike har ingen økonomiske forpliktelser overfor
påmeldte som ikke får delta.
4. Avlysing/endring av turen
DNT Ringerike kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold eller andre
spesielle omstendigheter. Påmeldte deltakere vil få beskjed om avlysningen
eller endring av turkonseptet.
5. Forsikringer
DNT Ringerike vil understreke at deltakelse på foreningens fellesturer skjer
på eget ansvar. Vi påtar oss ikke ansvar for økonomiske følger av mulige
skader/uhell som måtte inntreffe på turene. Deltakerne anbefales derfor å
tegne individuelle forsikringer.
Vi håper turprogrammet for 2018 faller i smak, og at vi sees på tur i løpet
av sesongen!
På vegne av turkomiteen ønsker jeg dere et godt nytt turår!
Hilsen Finn Granum, leder av turkomiteen
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Vassfarnytt
Av Kjetil Sudgarden

I Vassfaret kan du sykle, padle eller fiske, og du
kan ligge ute under åpen himmel. Du kan også
gå stiene opp fra dalen til herlige fjellområder.
En bør fordype seg i litteraturen fra Vassfaret
først, og så oppsøke buplasser, et bjørnehi
eller gå de gamle stiene som er oppgradert
etter en periode med gjengroing, f. eks.
Dølavegen fra Vassfarplassen til Fledda
eller Måsavegen fra Bjørke til Fjellvannet.
Vassfardagen.
Arrangement på Skrukkefyllhaugen er også verdt et besøk.
Det begynte med at Statens Naturoppsyn ville markere sin
tilstedeværelse i Vassfaret. Nå har «Vassfaropplevelser»
tatt over. Sommeren 2017 var det til og med gudstjeneste
og barnedåp foruten stands, foredrag, salg og opptreden.
DNT Ringerike deltar hvert år og føler seg velkommen.
Skrukkefyllhaugen har et historisk sus fra den legendariske
Berte. Stua hennes brant opp. Nåværende eier har satt opp
gamle hus på buplassen, og det er ryddet i skogen ned mot
vannet.

Vassfardagen 2017. Fv Kari Sudgarden, Kjetil Sudgarden,Sigrid
Haugen. Sittende felespilleren Knut Myran.  Foto: Karsten Lien
Per Hohle som har beskrevet stedet der Rugg ble skutt.
Ruggstien er en bit av Trekanten, en populær bit.

Skaurock på Fønhuskoia.
Til sommeren blir det Skaurock for tredje gang på
Fønhuskoia. Koiesjefene og Erik Brenden har fått med seg
Dagfinn Kolberg, en villmarkens artist, på opplegget. Da må
det bli bra.

Ny bru over Fjellelva.
Nå er det bygget en bru over Fjellelva, nederst, der den
kaster seg ut i Aurdøla. Det er en gangbru, og den kan bli til
stor nytte for fotturister og syklister som skal til Vassfaret
eller til Storekrak.

Ruggstien.

Tretopphytte.

Stien starter ved Stormyra og stiger opp den bratte
lia til Storbekkseilen og Ruggplata. Stien ble åpnet
i 2015 med mange deltakere på jomfruturen.
Slitasjen i terrenget viser at stien blir mye brukt.
Kanskje hundrevis av turgåere besøker åstedet der
Rugg måtte bøte med livet. Ruggstien er ca. 3 km og
med en stigning på 400 meter. Det er fint å raste ved
plata eller oppe ved et utsiktspunkt over Vassfaret.
Langs hele stien har Fønhusgruppa satt opp tavler med
gode kjente sitater fra boka” Der villmarka suser”. Det gjør
turen interessant. De fleste har lest om den legendariske
bjørnen i boka til Mikkjel Fønhus, men det er forfatteren

Nå har Vassfaret fått sin første tretopphytte. Den ligger ved
Aurdalsfossa. Det skal bli to-tre til. Det er en ny, populær trend med hytter i tretopper. Tretopphytta er omtalt
både på Facebook og på egne sider. Det er bare å logge
seg inn og bestille en overnatting. Et godt julegavetips!

Den nye brua over Fjellelva ved Bogen.
Skauleisposten – DNT ringerike

Det neste blir vel en flytende koie med torvtak på Nevlingen, eller kanskje en ubåt med store
vinduer plassert på bunnen av Hallingtjern?
Det kunne forresten bli helt magisk når det lyser fra takvinduene fra dypet av tjernet i mørke høstkvelder.

Foto: Sigrid Haugen
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Vassfarstien – den store
jubileumsturen
25.08.-31.08.2018
Dag 1: Hønefoss-Ellingseter
Første etappe på ca.18 km/6 timer fra Hønefoss sentrum til Ellingseterkoia
hvor vi overnatter og spiser felles middag. Før turstart blir det en markering av
åpningen av Vassfarstien på Søndre Torv i Hønefoss. Turen går fra bykjernen og
videre i lettgått terreng med myrer og sjarmerende åpen furuskog. Husk å ta med
matpakke og drikke til lunsj underveis.

Dag 2: Ellingseter - Tjuenborgkoia
Dagsmarsj på ca. 16 km/7 timer i variert skogsterreng. Lunsj
ute i det fri med medbrakt matpakke. Felles middag og overnatting på Tjuenborgkoia – ca. 739 moh. Et besøk i røverhula
hvor vi får fortalt sagnet om Tiril-Tove hører selvsagt med
denne dagen.

Dag 3: Tjuenborgkoia - Vikerkoia
Dagsmarsj på ca.16 km/7 timer til Vikerkoia (650 moh) hvor
vi overnatter i den splitter nye koia. Etappen byr på jevn stigning i lettgått terreng til Høgfjell beliggende 1010 moh med
praktfullt utsyn. Fra toppen nedstigning til Tosseviksetra, og
deretter flatt og lettgått terreng i furuskog og myrpartier til
koia.

DAG 4: Vikerkoia - Buvasskoia
Dagsmarsj på ca.14 km/5 timer til Buvasskoia (380
moh) hvor vi spiser felles middag og overnatter. På sti
til Fjellsetra til Sandvannet med nedlagt stokkedam ved
Sandvassdammen. Koia ligger flott til ved Buvannet med
utsikt til den majestetiske Bukollen. Her er det muligheter
for en tur på vannet for å prøve fiskebittet eller en rolig
padletur i kano.

DAG 5: Buvasskoia – Storekrakkoia
Dagsmarsj på ca.14 km/5,5 timer til Storekrakkoia beliggende 889 moh. Første del av etappen går i skogsterreng,
og etter å ha forsert noen høydemetre blir det belønning
med praktfull utsikt. En liten avstikker for å oppleve det
spesielle fosselandskapet i Trollfossen hører med, og her er
det mulighet for et forfriskende bad. Videre i flott fjellterreng før vi stiger ned til koia og håper på å se sola gå ned bak
Dyttholsknatten. Felles middag og overnatting på Storekrak/
Veslekrak.

tidvis skimtes blinkende vannspeil i bunnen av dalen. Nå
er vi i hjertet av Vassfaret og området fremstår i dag som et
historisk kulturlandskap. Ingen veier fører helt igjennom
dalen, strømledninger finnes ikke, gamle boplasser er restaurerte og store deler er vernet. Stien fortsetter på østsiden av
Strøselva og dalen snevrer seg inn før vi når Fønhuskoia –
idyllisk beliggende med panoramautsikt til Strøen.
Anbefalt tidsbruk på etappene er oppgitt inklusive pauser.

Generell informasjon
Pris
Kr ,1.950,- for medlemmer for hele turen.
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-.
Pris for enkeltetapper kr. 750,-. for medlemmer.
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-.
Ved påmelding må du oppgi om du ønsker å gå hele
eller bare deler av turen og om du ønsker transport fra
Fønhuskoia til Hønefoss ved endt tur. Ved stor interesse blir
de som ønsker å gå hele turen prioritert. Påmeldingsfrist: 1.
august 2018.

Vassfarstien kan deles i tre etapper
Nye deltakere kan slutte seg til hovedgruppen på følgende
startsteder og datoer:
25.08.: Start Hønefoss – tur videre til
Ellingseterkoia – Tjuenborgkoia – Vikerkoia.
28.08.: Start Vikerkoia – tur videre til
Buvasskoia – Storekrakkoia.

DAG 6: Storekrakkoia – Vassfarkoia
Dagsmarsj på ca.22 km/7 timer til Vassfarkoia som ligger
805 moh. Spektakulær tur i høyfjellsterreng med glitrende
vann og flott utsikt. På ferden passerer vi også fangstgraver
og slipplasser fra krigens dager. Siste delen er noe myrete og
tung, men da er det ikke langt igjen til koia.

DAG 7: Vassfarkoia – Fønhuskoia
Dagsmarsj på ca.17 km/6,5 timer til Fønhuskoia. Vi vandrer
første delen i relativt tett skog med bløte myrpartier, men
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Underveis på Vassfarstien Tjuenborgen sett fra Røstesetertjern.

Foto: Ole-Martin Høgfoss
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På vei over Sørbølfjellet forbi Harehopp mot toppen 1284.
30.08.: Start Storekrakkoia. Tur videre til
Vassfarkoia – Fønhuskoia.
Den enkelte turdeltager må selv ordne med transport til
oppmøtested, men vi kan være behjelpelig med koordinering
av fellestransport.

Kost og losji
Deltakerne dekker selv reise fram til oppmøtested samt
matpakke og drikke for første etappe. Inklusive i prisen er
frokost, matpakke og middag m/drikke hver dag. Betaling for
overnatting kommer i tillegg siden prisen blir ulik etter sengeplass, koie eller telt. Deltagerne smører selv matpakke på
koiene i forbindelse med frokosten. Ekstra proviant som sjokolade, nøtter m.m. medbringes av den enkelte turdeltager.

Foto: Kari Haglund Nordby
Forkunnskaper

Dette er en tur med turledere på dugnad, men krever at man
er vant til å ferdes i terrenget på lengre turer med oppakning.

Kart
Turkart Holleia-Vikerfjell, Vikerfjell og Sør-Valdres. Kart kan
kjøpes på vårt kontor i Osloveien 10, Hønefoss.

Utstyr
Personlig utstyr: Gode fjellstøvler og ellers gode klær for
variert temperatur. Se pakkeliste på hjemmesiden til DNT.

Kontaktinformasjon og vilkår
Har du spørsmål angående turen kontakt med DNT
Ringerike på tlf. 92664825/41413180 eller på
e-post rt@ringerikes-turistforening.no

Banken for de turglade

Besøksadresse:
Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 Hønefoss
Tlf. 32 17 97 00
Faks 32 17 97 01
Postadresse:
Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 Hønefoss

1876–2016 - 140 år
Skauleisposten – DNT ringerike

www.honefossbank.no
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Faste
arrangementer
DNT Ringerike arrangerer Kom deg ut-dagen både om
vinteren og høsten på en felles dag for alle lokalforeninger
i Norge.

Kom deg ut dagen 2017, Schjongstangen.
Foto: Tom-Erik Bakkely Aasheim.j



Kaffekoken, Grønknuten

DNT Ringerike hadde stand på Utsiktens dag på Krokleiva.
Fv. lederen av arrangementet Ola Hoel og Hege Ballari Rindal.
Opptur er et turtilbud til alle 8. klassinger i Ringerike, Hole
og Jevnaker. Turen går i kupert terreng fra Borger og til Åsa.
Kaffekoken, Trollfossen og Grønknuten.

Stands:
Foreningen markerer seg ved en rekke kulturtilstelninger
Ringeriksdagen
Stasjonen, Sommertoget
Utsiktens dag
Verdensdagen for psykisk helse
Vårsleppet, Felleskjøpet
Tyristranddagen

Stand på stasjonen under sommertogets opphold.

Ringeriksdagen 2017. Tom-Erik i teltåpningen. Bak Hege Ballari
Rindal og Stine Rindal.
Fotograf Maria Bakkely Aasheim
side 24

Verdensdagen for psykisk helse.
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Hvordan laste ned kart på mobilen din?
Av Karsten Lien.
Kartverket har et flott tilbud til deg som vil ha kart på
mobilen din, og du kan bruke det uten at du er koblet til
mobilnettet. Nettet er jo ikke alltid tilgjengelig, særlig ikke
langt til fjells. Med kart og GPS på mobilen, vil du alltid vite
hvor du er! Her følger en liten beskrivelse av hvordan du skal
gå fram.

Last først ned gratis-appen GeoViewer på mobilen.
Last deretter ned de fylkene du ønsker å ha tilgjengelig. Det
går raskest å først laste ned på PC-en, deretter over til mobilen via ledning. Men det går også an å laste de direkte på
mobilen. Her ser du de to kvalitetene du kan bruke. Høyest
kvalitet krever omtrent dobbelt datamengde for hvert fylke.

Gå først inn på Kartverkets nettsider, http://www.kartverket.
no/Kart/Hele-Norge-rett-i-lomma/.

Normal kvalitet

Høy kvalitet (med fjellskygge)

På en Samsung Galaxy lastes de for eksempel ned på katalogen \Phone\Download.

Peker du på dette symbolet:
vil posisjonen din i kartet
bli vist med en grønn markør.

Når alt er installert på mobilen, pek på
dette symbolet oppe på skjermen:
På en Samsung Galaxy velger du katalogen Mnt/sdcard/
download. Merk de filene du har lastet inn. Velg «tilbake» på
mobilen og bekreft at du vil legge til alle filene. Nå har du de
valgte filene tilgjengelig på mobilen.

DNT Ringerike deltok i
forskningsprosjekt. Av PHS
Forskere fra Cicero (Senter for klimaforskning) var i høst å
treffe på våre hytter og stier hvor de ønsket å komme i kontakt med flest mulig turgåere.
Forskningsprosjektet hadde som mål å finne ut hvordan
delingsløsninger kunne utformes for å skape bærekraftige
løsninger, og en av delingsløsningene som ble studert var
DNTs hyttesystem. Forskerne var interessert i å finne ut hva
som motiverer til å bruke hyttene, og hvilke effekter slik type
deling kan ha for sosiale relasjoner og en bærekraftig livsstil.
Sjøl var jeg heldig å få være med de to forskerne på tur i
Strømsoddbygda, og de gravde og spurte om det meste, alt
fra trivialiteter til mer dypsindige refleksjoner.
Det skal bli moro å lese forskningsrapporten når den
kommer for å se om våre synspunkter har satt spor etter seg
i konklusjonen.
Skauleisposten – DNT ringerike
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Men husk – ta også med deg kartet i papir eller plast – mobilen kan gå tom for strøm!
Lykke til – og god tur!

Debutant på landsmøte. Av PHS
Hvem som hvert år skal representere foreningen på landsmøtet, finnes det ingen regler for. Lederen er selvskreven, men
dernest er det viktig å gi tillit til nye styremedlemmer. I år var
Stina Borgli debutant, og hun fant stor nytteverdi og sosial
glede i å delta.
En nyttig arena er DNT forum som arrangeres i forkant av
det offisielle landsmøtet. Her kan du fordype deg i samfunnstemaer og knytte personlige kontakter med folk fra andre
foreninger.
Ellers er det alltid storhet og høytid over et landsmøte. Å
være med å forme DNTs framtid kan gjøre deg både ydmyk
og takknemlig, men samtidig gir det deg mulighet til å kunne
påvirke utviklingen i den retning du ønsker.
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Høstmøte med
koienytt
Av Per H. Stubbraaten

Programmet på høstmøtet var viet koiene våre.
Lederen Tom-Erik Bakkely Aasheim tok for seg
Hovinkoia og Vikerkoia og presenterte situasjonen pr. dags dato. Mye var kjent, men mange
var nysgjerrige på hvordan de nye koiene så ut.
På Vikerfjell får vi vår andre Heddahytta, ikke ulik
Fønhuskoia. Hovinkoia blir ei lafta hytte, nokså lik den
gamle, men med inngang på langveggen mot syd.
Målet er å ferdigstille byggeprosjektene i 2018, men som
bildene under forteller, er det Hovinkoia som ligger best an
til å åpne først.

Godt besøkt høstmøte. 

Alle koiene er våre!
DNT Ringerike hadde helt fra sommeren 2016 forhandlet med Oslo og Omegn Turistforening om overføring av
de resterende tre koiene, Grønknutkoia, Hovinkoia og
Tjuenborgen. Det var en lettet styreleder som kunne meddele at nå er alle formaliteter i orden. Koiene er våre! Dette
utløste en spontanapplaus, for - hvor mange kveldstimer har
ikke nettopp dette temaet preget praten på koiene.
Sålen er støpt på Hovinkoia. 

Foto: Marit Stubbraaten

Norsk Folkemuseum: Den siste delen av kvelden var overlatt to representanter fra Norsk Folkemuseum. Hovinkoias
reise fra Holleia via Slottsparken til Norsk Folkemuseum ble
presentert med artige vinklinger.

Skisse av Hovinkoia.
Ny koiesjef på Hovinkoia, Maria Bakkely Aasheim.

Skogen ryddes før bygging kan starte på Vikerkoia.

Foto: Tom-Erik Bakkely Aasheim
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Skisse av Vikerkoia.
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Portrett av Kjersti!

Av Per H. Stubbraaten

Gode venniner i DNT Ringerike. Fv. Kjersti Hovland, Torun Mathisen og Karin Solberg.

Alle med litt kjennskap til DNT Ringerike vet
hvem Kjersti Hovland er. I dag er hun stikoordinator og turleder i foreningen, men hun har
også åtte år bak seg som styremedlem.
Kjersti er vestlending, fra Vadheim i Sogn. Som utdannet
lærer kom hun til Ringerike Folkehøgskole i 1985. I 20042006 tok hun tilleggsutdannelse i friluftsliv, noe vi i turistforeningen har nytt glede av. Kjersti er blid og åpen da vi møter
henne, og det frister oss til å være nokså direkte:

Kan du si litt om privatlivet ditt?
Ikke noe problem, jeg har kjæreste – og to bonusbarnebarn!
Mine interesser dreier seg mye om fysiske aktiviteter. Jeg
liker løping, sykling, skigåing, kajakk og seiling, og selvfølgelig det åpne friluftslivet. Har mange turer i vårt fantastiske
nærmiljø. Treningsrunden med hodelykt en vakker vinterkveld er favoritten min. Av og til kan jeg være litt «lat» og
slappe av med strikking.

Hva er det du vektlegger som lærer i friluftsliv?
Jeg ønsker at elevene skal få gode opplevelser når de er ute,
slik at de fortsetter å gå på tur. Prøver å formidle det enkle
friluftslivet; det handler ikke om å gå lengst og brattest. Jeg
prøver å påvirke elevene med å være glad og unngå stress.
Husker en gang jeg overnattet under åpen himmel sammen
med elevene, og etter et måltid tilberedt på bålet la vi oss for
kvelden. Da hørte jeg elevene småsnakket seg imellom om
hvor fantastisk det var å sove ute under åpen stjernehimmel.
Da tror jeg at det var meg som var den aller gladeste!
Skauleisposten – DNT ringerike

Hva er det mest positive med å være medlem i DNT
Ringerike?
Jeg startet «karrieren» i DNT Ringerike som kontorvakt i 90åra. Etter hvert fikk jeg ulike verv som jeg har hatt stor glede
av. Jeg er faktisk stolt av å være en bit av DNT! Dessuten har
jeg blitt kjent med mange og har i dag gode vennskap med
flere av dem.

Du har jo fått status som foreningens
vinterturleder!
Å ja, det er kanskje litt tilfeldig, men det er trygt å ha utdanning i bunnen. Vinterturene vi har i DNT Ringerike er
ganske snille siden vi går fra hytte til hytte, og de varer bare
en helg. Men de er på høyfjellet, og vi skal ha respekt for
vind og vær. Derfor forlanger jeg at alle skal ha med sikkerhetsutstyr som vindsekk og spade.
Skiturene på seinvinteren kan være fantastiske i fint vær,
men jeg har også opplevd dramatikk. Da vi skulle over
Gjende en vinterferie, oppdaget vi at isen ikke hadde lagt seg.
Da måtte vi følge den bratte kanten langs land fra Memurubu
til Gjendesheim.

Hvor går turen denne vinteren?
I fjor bodde vi på Fønhuskoia og hadde vellykkede turer. I
april 2018 går turen fra Finse til Geiteryggen med retur neste
dag. Et fantastisk område! Jeg håper at mange melder seg på.
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Andersnatten og
madonnaen
i Eggedal
Av Kjetil Sudgarden

Bli med på tur til kunstnerdalen Sigdal/Eggedal
i slutten av juli. På denne turen kan du nyte
kultur og luftig fjellnatur i skjønn forening.
Andersnatten
Andersnatten med sin runde og karakteristiske form var
et yndet motiv for eventyrmaleren Theodor Kittelsen. Han
bodde på på Lauvlia i begynnelsen av 1900-tallet, og herfra
hadde han utsyn mot toppen.
Østveggen er stupbratt og en populær fjellvegg å klatre i. Fra
vest er traseen slakkere, og etter 300 høydemetere er vi på
toppen, 733 moh. Utsikten er fantastisk.

Madonnaen i Eggedal
Vi forflytter oss så med biler forbi Eggedal sentrum til neste
startsted. Madonnaen i Eggedal er en bauta som er satt opp
på Bjønneskortenatten, 1020 m o h, lengst sør på Søtlifjellet.
Grunneier Anne Margrethe Bugge ga et stort område i
Trillemarka til Sigdal kommune i 1989 for at det skulle
skapes virksomhet i kommunen så som hyttebygging og
lignende. Kommunen måtte til gjengjeld forplikte seg til å
sette opp en statue av «Madonna med barnet» i området.
Hun døde i 1995 og fikk ikke se ønsket sitt oppfylt.
Etter en lang prosess ble Trillemarka vernet, og det ble
ikke tillatt med hyttebygging, heller ikke med bautaer.
Sigdal kommune fikk en genial ide. De satte Madonnaen på
en topp utenfor grensen av Trillemarka. Bjønneskortenatten
ble valgt, for der ser en utover hele området og til
Gaustatoppen i vest og Norefjell i nord. Her kan du raste ved
steinbordet like i nærheten.

Sherpa-vegen til Madonnaen 
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Madonnaen i Eggedal 

Foto: Kjetil Sudgarden

Statuen kom på plass i 2009 og er laget av Turid Angell Eng.
Den er usedvanlig fint laget. Madonnaen holder barnet i
armene og står der med et mildt uttrykk i ansiktet.

Sherpatrapper
Turen fra parkeringsplassen til toppen er enkel og grei, myr
og blauthol er steinsatt med heller. Alle stigninger har trappetrinn av stein laget av sherpaer, og du kan greit gå opp på
joggesko. Gamle fjelltravere synes dette er unødvendig, men
det er unektelig behagelig – og 5 km i slike omgivelser er
bare en fornøyelse.
Turen går om Krødsherad og Prestfoss fram til Andersnatten.
Etter madonnabesøket går hjemturen om Norefjell. Se
turannonsen.

Foto: Kjetil Sudgarden
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Friluftshuset i Åsa
Tekst: Vibeke Tjøm

Erik Stensbye, DNT
Ringerikes mann på
Friluftshuset.

Montessori-skolen eller Friluftshuset i Åsa. 
I forbindelse med utleie av kanoer, og ikke minst gjennomføring av kajakk-kursene erfarte vi raskt at en lagringsplass
i nærheten av vann ville vært praktisk. Saken var oppe på
flere styremøter uten at vi fant noen løsning, men da Vegård
skole i Åsa ble lagt ned, og bygdefolket i Åsa var samlet til
idemøte, luftet daglig leder i DNT Ringerike muligheten for
å lage et DNT -tilbud i bygda beliggende idyllisk til innerst i
Steinsfjorden.
Ideen ble godt mottatt, og etter befaring og flere møter
mellom DNT Ringerike og Vegård Eiendom ble avtale om
lagringsplass for kanoer og kajakker samt leie av 2. etasje på
den gamle skolen undertegnet i høst.
Noe oppussing og byggearbeider må til, men med god dugnadsinnsats skal bygget bli ferdig til utleie ca. 1. mai 2018.

Foto: Vibeke Tjøm
Friluftshuset vil i første omgang være tilgjengelig for leie i
helger og skoleferier, og skal ha 10 sengeplasser fordelt på
flere soverom, kjøkken, stue og tilgang til toalett i 1. etasje.
Etter nærmere avtale kan også skolens gymsal og kjøkken
benyttes til spesielle arrangementer.
I første omgang har vi inngått en 3-årig leieavtale, og ser
fram til første driftsår med spenning. Tilbudet bør være
attraktivt både for turfolk, padlere og ikke minst barnefamilier. Med sin flotte beliggenhet er det ikke langt til hverken
merkede stier i nærområdet, vannaktiviteter på Steinsfjorden
eller skiturer med utgangspunkt fra Damtjern
Koiesjef, om denne tittelen passer i dette tilfelle, er på plass.
Erik Stensbye er godt kjent i området etter å ha bodd her i
mange år.

Kajakksatsingen er like frisk
Av Per H. Stubbraaten
Sascha Busko er vanskelig å stagge. I 2018 øker han
tilbudet sitt til 10 kurser/turer. Det er fordelt på introkurs
i havkajakk, kurs i rulling, kajakktreff og kajakkturer på
Steinsfjorden.
I 2017 var stort sett kursene fullbooket, mens deltakelsen var
litt mer ujevn på kajakkturene. Etter hvert som flere gjennomgår kursene, danner det grunnlag for større oppslutning
om opplevelsesturene på fjorden. Ikke noe er bedre enn om
vi kunne få etablert en aktiv kajakkgruppe slik mange andre
turistforeninger har. Interesserte bes melde fra til kontoret i
DNT Ringerike.
Skauleisposten – DNT ringerike

Kursdeltakerne forbereder kajakkene til utsetting på vannet.
Foto: Per H. Stubbraaten
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Kano og kajakkutleie
Tekst: Vibeke Tjøm

Kano og kajakkutleie på Fritidshuset i Åsa er et
tilbud til medlemmer i DNT. For å leie kajakk
må man ha våttkort gjennom å ha deltatt på ett
av våre kurs eller tilsvarende. Dersom du ønsker
å leie kano eller kajakk av DNT Ringerike, er
det en forutsetning at du leser og er inneforstått
med våre vilkår og ditt ansvar ved leie som beskrevet nedenfor. Når du gjennomfører bestilling, bekrefter du at du har lest og godkjenner
vilkårene.

administrasjonen – gjerne noen dager i forveien. Vi har 3
kajakker og 3 kanoer for utleie. Pris pr. dag er kr.200,- for
medlemmer/kr. 300,- for ikke-medlemmer. Pris helg kr.
450,- for medlemmer/600,- for ikke-medlemmer.

Rutiner og ditt ansvar som bruker ved leie av kajakk
Kano-og kajakklageret ligger ved Fritidshuset i Åsa/
Montessoriskolen. Nøkkel finner man i et lite nøkkelskap
ved døra på lageret. Koden til nøkkelskapet får du oppgitt
ved bestilling, og koden vil jevnlig bli endret gjennom
sesongen.

For å leie kajakk av DNT Ringerike må du
• Være over 16 år
• Være medlem i DNT
• Ha NPF Våttkort

Det skal være hyggelig å komme seg ut, både på kurs og på
en herlig ettermiddagstur på vannet midt i uka. Vi forventer
at alle som bruker utstyret tar godt vare på dette og legger
det tilbake på plass der de fant det. Skader på utstyret skal
rapporteres og kostnader for å reparere skader som følge av
skjødesløs behandling, vil kunne bli belastet leietaker.

Alle som leier kan ta med seg en venn som ikke har våttkort,
men vi oppfordrer likevel alle om å ta våttkort før du leier
kajakk, og ønsker alle velkommen til ett av våre kurs.

Om lageret og utstyret

Hvem kan leie

Vårt krav til kompetanse tilsvarende våttkort er for din egen
sikkerhet. Det er også aldersgrensen, siden kajakkene våre er
egnet for voksne, så vi anser det ikke trygt at barn under 16
år bruker disse kajakkene.

På lageret finner du årer, spruttrekk, flytevester og traller.
Det er mange som bruker utstyret og det er ditt ansvar som
bruker å passe på at alt som tas ut, etterpå tas med tilbake, og
plasseres på samme sted som du fant det.
HUSK Å LÅSE DØRENE FØR AVREISE, OG LEGGE
TILBAKE NØKKELEN I NØKKELSKAPET!

Leie av kano og kajakk
For å bestille kano eller kajakk tar du direkte kontakt med

Tradisjonsturene
holder seg
Av Per H. Stubbraaten
Det er to turopplegg som nå virkelig begynner å få
lang fartstid i DNT Ringerike. Det er Vangturen til
Karsten Lien og Vassfarturen til Ole Martin Høgfoss.
De arrangeres for henholdsvis 15. og 12. gang.
Det er mange flotte topper rundt Vang, men etter 15
år er de fleste besøkt. Nå har turlederne startet en forsiktig resirkulering av tidligere besøkte topper. I troen
på at flere vil melde seg på om turen varer lenger, har
man utvidet konseptet til tre dagsturer. Lykke til med
satsingen!
I fjor holdt Vassfarturen på å regne bort. De få, men
tøffe kara måtte resignere og søke varme og tørk i
Fønhuskoia. Men overnatting under åpen himmel i
2018 er det å håpe at værgudene spiller mer på lag.
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Fra Vangturen 2017. Skarvemellen.
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NÅ – OG FOR
50 ÅR SIDEN
Axel J. Holt

«Skriv», sa redaktøren, «skriv
om hvordan det er å gå tur på
Ringerike nå, sammenliknet med
slik det var for 40 år siden». Så
satte jeg meg ned for å tenke først
og skrive etterpå. Kjekt med litt
struktur! Da kom jeg på at første
langturen gjennom Ringerike
hadde jeg så langt tilbake som i
1964.

Axel, Brit og Sverre. Fotturistene anno 1980 bruker gummistøvler.
Til og med seilerstøvler.

Er det egentlig så stor forskjell? Du planlegger, skaffer det
som trengs, pakker og drar. Er ikke det ganske likt, da? Ja,
jo. Og nei. Så absolutt nei.

TRE LANGTURER GJENNOM RINGERIKE FOR
40 – 50 ÅR SIDEN
Jeg hadde tre langturer gjennom distriktet før jeg/vi flyttet
hit. Turene startet i Oslo-området og gikk i grove trekk gjennom Ringeriksområdet fra Øståsen/Nordmarka og ned til
Jevnaker. Hit var det grei blåmerking, men så ble den borte
fram til strekningen før Tjuenborgen. Med visse unntak var
merkingen brukbar fram til Storekrak. I 1964 var målet
Hardangervidda, i 1970 ei hytte på Golsfjellet og i 1971
Søbekkseter på Hedalsfjellet.

FÆRRE STIER, FLERE VEIER
Jo, forskjellene fra slik det er i dag, er store. Stiene «utenom
allfarvei» var ikke merket, men de sto tydelig i bakken. Det
var ikke SÅ lenge siden de hadde vært i flittig bruk av både
folk og hest. Selvfølgelig fantes det skogsbilveier, men de var
ikke så lange og ikke gikk de over alt heller. Nettet av stier
derimot, det var stort sett intakt.

FRA GABARDIN TIL FLEECE
Utstyret har forandret seg mye, både i vekt og materiale.
Bambusstaver og treski. Sekk i grov bomull, gjerne i
pæreform eller kremmerhus. Grove, kraftige randsydde
lærstøvler, samme par til både vinter- og sommerbruk. Jo,
vi bruker bomull i dag også. Men det er lettere, luftigere.
Kunstfiberrstoffene som kom på 1960- og 70-tallet kunne
være nesten hermetiske. Nå er det Gore-tex, Dermi-Zak og
flere andre patenterte løsninger der oppgaven er å transportere ut svette uten å slippe inn vann.

sovepose - det finnes ikke ett område innenfor tur- og
friluftsliv som ikke er preget av ny teknologi. Så er det
selvsagt en diskusjon om hva som er best, kunststoff eller
naturstoff, kart og kompass eller GPS. Litt andre valg enn
dem Ole Brumm ble stilt overfor. Mulig at svaret hans ikke
er så dumt!

KART ELLER GPS?
Kartene, ja! Kartet Oslo Nordmark 1:50.000 kom i stadig
nye utgaver. Forbedringen ble formidabel med de nye gradteigskartene 1815 III Hønefoss og 1815 IV Sperillen, begge i
1:50.000. Jeg må innrømme at jeg var skeptisk da Kartverket
lanserte Turkartene. Kart på én side, «informasjon»(!) på
baksida. Men endelig, nå foreligger hovedkartserien igjen
med det et kart skal inneholde: En topografisk gjengivelse
av lendet. Punktum. Kart på begge sider dekker store områder. Mens papirkartene var allergiske overfor regnvær, er
den nye serien trykt på vannavstøtende materiale.

REISEMÅTER
Å bruke bil innebærer kanskje den største endringen i dette
tidsrommet. Bilbruken har rasert tilbudet på buss og tog.
Samtidig har bilen gjort det lettere å komme seg ut. En fellestur med Turistforeningen på 1970-tallet ble alltid foretatt
med buss eller tog til utgangspunktet. Turlederen hadde
avgangstidene i hodet for bussen eller toget vi skulle rekke
der turen endte.
Mye har endret seg, noe til det bedre, noe savner vi. Nå er
stiene godt merket og skiltet, mer markerte, tydeligere. Du
møter flere på stier i skogen og på fjellet, ikke bare «byfolk».
Samtidig er stier og tråkk som ikke er merket, mer eller
mindre grodd igjen og borte. Men jeg var så heldig å oppleve
full drift på Vikersetra. Varm melk, rett fra spena - nesten!

Hva med kokeapparatene? Tung primus med parafin, mot
enkle gassbrennere du skrur rett opp på boksen. Telt,
Skauleisposten – DNT ringerike
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Seniorgruppa koser seg på tirsdager
Av Per H. Stubbraaten

Med Arne og Finn på Vikersund. 

For seniorgruppa er det ingen grunn til å se
seg tilbake, hverken når det gjelder de enkelte
turene eller sesongen som helhet. Alt har gått
etter planen (det mest dramatiske som har
hendt, er et angrep fra ilske jordvepser). Men så
har man også lov til å legge lista lavere når man
er senior; målet er ikke lenger en kilometertid
på under 15 minutter eller å være førstemann
på toppen. Forresten, ifølge turannonsene, så
går man ikke lenger, man vandrer eller rusler –
og opplever langt mer enn når man går.
Men fra fleip til alvor: Neste år skal det arrangeres 15 turer
og 2 kafébesøk – så ambisjonene er så absolutt ikke lavere
enn før. Et trekk ved turene er tydelige: Med unntak av et par
turer går de resterende innom større vann, tjern eller elver.
Nevnes kan Steinsfjorden, Tverrsjøen, Setertjern, Tvetjerna,
Igletjern, Storetjern og Vesletjern – og Begna, Storelva,
Randselva og Sogna.
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Foto: Brit-Olaug Monserud

Gruppa har også fått anledning til å peke ut en spesiell
JUBILEUMSTUR. Ikke så veldig overraskende for utenforstående, endte valget med Pershusfjellet på langs, et valg som
absolutt bifalles.
Lykke til med jubileumssesongen, og kos dere med alle de
nye og interessante turmålene i 2018.

Buvasskoia 26. sept 2017. 

Foto: Brit-Olaug Monserud
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KJEKT MED KLOPPER...På vei til Ellingseterkoia.

Foto: Brit-Olaug Monserud

Senioravslutning på Buvasskoia. 

Foto: Vibeke Tjøm

Ti på topp fortsetter
Av Per H. Stubbraaten
I 2015 ble DNT Ringerike samarbeidspartner
i fellesprosjektet «Ti på Topp». Dette turopplegget avløste foreningens tidligere opplegg med
Skauleisposter og Superskauleisposter.
Oppslutningen flerdoblet seg som følge av enklere og tilrettelagte poster, bedre markedsføring og oppfølging underveis
gjennom Facebook.
Nå er tre vellykkede år evaluert, og alt tyder på at prosjektet
vil fortsette. Det har gått rykter om enkelte endringer, men
i skrivende stund har det ikke vært mulig å konstatere om
dette er tilfelle.

TAKK FOR TILLITEN
Heddda Hytter leverte i 2013 DNT-hytta
Fønhuskoia i Vassfaret. Vi er stolte av at vi igjen
er valgt som leverandør når Vikerkoia
skal bygges på Vikerfjell i 2018.

Skauleisposten – DNT ringerike
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Flotte naturopplevelser i rullestol Klart det går!
Av Hege Ballari Rindal
DNT Ringerike inviterte til aktivitetsuke i Valdres for
første gang i år, nærmere bestemt til Heia Merket som eies
og drives av Røde Kors. På Heia Merket er fasilitetene og
området rundt godt tilrettelagt for funksjonshemmede. De
har flere rom tilpasset for rullestol, og brygga er tilrettelagt
med heis for lettere inn- og utstigning i kano og kajakk. Her
kan deltakerne virkelig føle seg trygge på å prøve ut nye
aktiviteter.
Målet med denne turen var å inspirere personer med funksjonshemninger til å komme seg mer ut i naturen. Det ble
en flott uke med mange flotte naturopplevelser, blant annet
kanotur og fjelltur til toppen Gribbe.
Tom Henriksen, styreleder i LARS Oslofjord Vest (landsforeningen for ryggmargskadde) ble med på turen på Merket. I
Valdres skulle han om bord i en mindre farkost; kano. Tom
fremhevet roen han fant i kanoen sammen med Harald der
de skled nedover elva som helt spesiell: - «Hvorfor visste jeg
ikke om dette før – jeg skulle gjort dette så mye oftere!»
Klart det går! - tilbudet er nok ikke godt nok kjent for alle,
men vi håper vi klarer å spre budskapet til stadig flere, og at
det blir interesse for turen til Merket i 2018.
Program og pris vil være klart på nyåret, og det vil være muligheter for å melde seg på hele eller halve aktivitetsuka. Følg
med på www.dntringerike.no. Frist for påmelding 27.mars.
Vi trenger også frivillige ledsagere til turen, så ikke nøl med
å ta kontakt med oss!

Harald Mælingen og Tom Henriksen får hjelp av ansatte på Heia
Merket til å komme seg opp i kanoen.

Koienytt
Ellingseterkoia
Koia har blitt utrolig koselig,
noe dette interiørbildet forteller. Dessuten er det hogd enda
mer rundt koia slik at utsikten
mot Ellingsetertjern virkelig
kan nytes.
Tjuenborgen
Ny peisinnsats er satt inn.
Ellers er det verdt å nevne at
Stein Thoresen er tilbake som
koiesjef.
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Ny peisinnsats på Tjuenborgen.

Foto: Stein Thoresen

Ellingseterkoia er idyllisk innredet.


Foto: Marit Stubbraaten
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Landsmøte for DNT Ung

Landsmøtet til DNT Ung 2017.

Tre delegater fra DNT Ung Ringerike deltok på
landsmøtet på Voss i april.
DNT Ung har ikke fokus på konkurransepregede opplegg, men satser desto mer på sosialt fellesskap og gode
opplevelser.
Gjengen fra Ringerike kom tilbake fulle av inspirasjon og
pågangsmot.

Ny leder i DNT Ung Ringerike
Stine Rindal er genuint interessert i friluftsliv. Hun tilbringer mye av fritida på tur i skog og fjell, og i tillegg driver hun
med jakt. I skoleåret 2016/2017 var hun utvekslingsstudent
i Canada.
Her på Ringerike ønsker hun å trekke med seg flere ut på tur,
og derfor meldte hun seg inn i i DNT Ung.

Historiske turer fortsetter
I 2017 hadde vi en flott tur i Steinsletta kulturlandskap
med over 60 deltakere. Den historiske turen ble som
vanlig ledet av Gudmund Bakke, og i 2018 tar han oss
med fra Vesterntangen gjennom Krakstadmarka og inn i
Gullerudmarka. Turen avsluttes ved bautaen på Borger.
Dagen etter drar vi til Grymyr på Hadeland. I selskap med
historikeren Harald Hvattum vandrer vi om Sølvsberget til
Granavollen.
Søndag 3. juni leder Axel J. Holt en historisk vandring
i Folkemuseet på Bygdø. Han starter der den gamle
Hovinkoia nå er plassert, og vandrer i rolig historisk tempo
gjennom vårt land. Dette kan bli en flott opplevelse som bør
prioriteres på forsommeren.
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Steinsvika. Historisl vandring med Gudmund Bakke.

Foto: Marit Stubbraaten
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Utgiver: DNT Ringerike
Postboks 51, 3502 Hønefoss

Tillitsvalgte 2018:
Tom-Erik Bakkely Aasheim, leder
Tlf. 40917812 / E.post: styreleder.dntringerike@dnt.no
Erik Lunde, nestleder
Tlf. 93439324 / E-post: erilun2@online.no

DNT Ringerike
Postboks 51, 3502 Hønefoss
Tlf.: 32 12 21 00
E-post: rt@ringerikes-turistforening.no
http://dntringerike.no
Kontonr.: 2230.20. 00984

Daglig leder:

Ive Langesæter, sekretær
Tlf.: 99510611 / E-post: i_tandberg@hotmail.com
Karin Solberg, styremedlem
Tlf. 95880826 / E-post: kesolberg@yahoo.no

Vibeke Tjøm
Tlf.: 92 66 48 25

Stina Borgli, styremedlem
Tlf. 99526959 / E-post: Stina_borgli@hotmail.com
Karsten Lien, varamedlem
Tlf. 90999867 / E-post: karsten.lien@gmail.com

Kontormedarbeider:

Odd Tangen, varamedlem
Tlf.: 99249277 / E-post: odd.f.tangen@gmail.com
Finn Granum, varamedlem
Tlf. 41161033 / E-post: finngranum@gmail.com

Hege Ballari Rindal
Tlf.: 41 41 31 80

Daniel A. Holm, varamedlem
Tlf. 95141241 / E-post: daniel@podie.no

Besøksadresse:

Seniorgruppa
Arnhild Ballangrud
Tlf. 942 79 113 / E-post: arnhi-ba@online.no

Barnas Turlag
Marianne Aasen
Tlf. 90689424 / E-post: marianne.aasen@prbx.com

Turkomiteen
Finn Granum
Tlf. 411 61 033 / E-post: finngranum@gmail.com

DNT Ringerike

har inngått rabattavtale med
Sport 1 på Hvervenkastet,
Hønefoss.
Alle medlemmer får
15% rabatt på ordinære
varer ved fremvisning av
medlemskortet.

Osloveien 10

Åpningstider:
Mandager: kl. 16.00-20.00
Torsdager: kl. 12.00-19.00

Kontorlokale
DNT Ringerike holder til i Osloveien 10
i Hønefoss, i den gamle regimentsgården,
rett overfor Hønefoss videregående skole
(yrkesskolen).
Ta kontakt med oss om det er noe du lurer
på og stikk gjerne innom for en turprat i
tillegg til at vi selger kart og ulike
DNT-artikler.
DNT Ringerikehar rabattavtale med Sport 1
på Hvervenkastet, Hønefoss. Alle medlemmer
får 15% rabatt på ordinære varer ved fremvisning av medlemskortet.

