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koier som eies og driftes av 
ringerikes turistforening 
Vikerkoia. På Vikerfjell. 
Ansvarlig: Ole Henrik Brekke
Tlf.: 922 86 629
Buvasskoia. Ved Buvannet i Strømsoddbygda. 
Ansvarlig: Bjørn Ellingsen/Janne M. Hagen
Tlf.: 950 51 097
Storekrakkoia. Bogen / Vassfaret. 
Ansvarlig: Finn Granum
Tlf.: 411 61 033
Vassfarkoia. Veneli / Vassfaret. 
Ansvarlig: Kjetil Sudgarden
Tlf.: 934 37 860
Fønhuskoia. Strøen / Vassfaret.  
Ansvarlig: Olaf Ødegaard
Tlf.: 413 06 784

koier som eies av dnt oslo og 
omegn, driftes av ringerikes 
turistforening 
Grønknutkoia. Holleia. 
Ansvarlig: Jan Fredriksen
Tlf.: 970 39 365
Hovinkoia. Holleia ved Setertjern. 
Ansvarlig: Elfrid Akre Bækø
Tlf.: 415 52 281 
Tjuenborgkoia. Vikerfjell / Tjuenborgen. 
Ansvarlig: Stein Thoresen
Tlf.: 489 94 240

koiekontakt
Kjetil Sudgarden
Tlf. 32 13 25 19 / Mob. 934 37 860
Soknedalsveien 12B, 3517 HØNEFOSS

dnt-standardnøkkel
Alle koiene som eies eller driftes av Ringerikes 
Turistforening er utstyrt med DNT sin standard-
nøkkel. Nøkkel til koiene får du ved å henvende 
deg på RT-kontoret eller hos Norli bokhandel på 
Kuben. Vi har også nøkkelutleie og kartsalg på 
Krøderen, henvend deg til: Ny Tex Magnus Nilsen, 
Sundvollhovet, 3535 Krøderen. Tlf.: 906 66 612 
For å få nøkkel må gyldig medlemskort i DNT 
fremvises. En annen mulighet er å kjøpe DNT sin 
standardnøkkel hos DNT Oslo og omegn, Storgt. 
3 i Oslo. Depositum for DNT-standardnøkkel er 
på kr. 100.- Du kan beholde nøkkelen så lenge du 
er medlem av DNT. Ringerikes Turistforening har 
inngått samarbeid med DNT Oslo og Omegn for 
å kunne tilby våre koiegjester muligheten til å re-
servere plass på alle våre koier. Forhåndsbestilling 
av plass før turen gjøres på vår hjemmeside www.
ringtf.no. Vi har valgt å legge ut ca. 50% av senge-
plassene for forhåndsbestilling over internett.  

koiepriser
Losji inkl. brensel og propan Medlem Andre
Voksen 205,– 310,–
Ungdom f. 1987-2000 Gratis*/100,– 310,–
Barn født 2001–2009 Gratis 155,–
Barn født 2010 el. senere Gratis Gratis

Dagsbesøk/teltere Medlem Andre
Voksen 55,– 70,–
Ungdom f. 1987-2000 Gratis*/50,– 55,–
Barn født 2001–2009 Gratis 35,–
Barn født 2010 el. senere Gratis Gratis

*Alle MÅ forhåndsregistreres i bookingsystemet på
www.dntoslo.no/marka for å få gratis opphold.
Verdi-bong utstedt av DNT Oslo og Omegn gjelder 
ikke på våre koier.
Ved betaling, husk å påføre koienavn og løpe-
nummer fra protokollen.
Pris for skoleklasser og andre grupper etter avtale, 
og fra mandag til fredag. Avtaler gjøres med Vibeke 
Tjøm på tlf. 926 64 825.
Ønsker du å benytte betalingsgiro, tar du med deg 
denne og betaler så fort som mulig etter turen.
Du kan også betale over nettbank – husk da å 
merke innbetalingen med navn, koienavn og 
løpenummer fra protokollen. NB! De som har 
forhåndsbooket plass får tilsendt faktura – Ikke 
betal inn på RTs konto!
Har du forhåndsbooket plass skriver du reserva-
sjonsnr. eller at du har bestilt på forhånd om du 
ikke husker nummer. 
Betalingsfrist er 14 dager etter besøk.
Purregebyr kr. 50,–.
Medlemmer har fortrinnsrett.
Medlemmer har fortrinnsrett på sengeplasser, og 
medlemmer over 60 år har fortrinnsrett fremfor 
yngre. Familier med barn under 12 år som er med-
lemmer har også fortrinnsrett. Ingen behøver å 
vike plass hvis beskjed ikke er gitt innen kl. 2000. 
De som har forhåndsbooket og betalt for plass 
på koia har uansett fortrinnsrett til sengeplass. 
Lakenpose eller sovepose må brukes i sengene.

tillitsvalgte 2013
Karsten Lien, leder
Tlf.: 909 99 867
karsten.lien@statkart.no
Kjersti Hovland, nestleder
Tlf.: 986 62 436
khovland2000@yahoo.no
Magnus Karge, sekretær
Tlf: 944 85 048
magnus.karge@statkart.no
Karin Solberg, styremedlem
Tlf.: 958 80 826
karin.solberg@norskeskog.com
Erik Lunde, styremedlem
Tlf.: 934 39 324
erik.lunde@ringerike.kommune.no
Finn Granum, varamedlem
Tlf.: 411 61 033
finngranum@yahoo.no
Erik Gulberg, varamedlem
Tlf.: 
gulberg.erik@gmail.com
Elfrid Akre Bækø, varamedlem
Tlf.: 415 52 281
e-baeko@online.no
Erik Brenden
Tlf: 95161646
er-bren@online.no

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

Styret 2013
Vibeke Tjøm, Karsten Lien, 
Kjersti Hovland, Erik Lunde, 
Finn Granum, Erik Brenden, 
Erik Guldberg, Magnus 
Karge.
Ikke til stede: Karin Solberg, 
Elfrid Akre Bækø.
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leder
karsten lien

Jeg skriver nå på 
min andre leder til 
Skauleisposten, etter 
at jeg ble valgt til sty-
releder i ringerikes 
turistforening i 
2011. Vervet som 
styreleder har vært 
mindre anstren-
gende enn det jeg 
fryktet da jeg over-
tok for 1,5 år siden. 
hvorfor – jo, dugnadsånden i rt er formidabel, på 
alle nivåer i foreningen.

Det siste året har igjen vært et svært aktivt og begivenhets-
rikt år for RT. For det første har vi det viktige og sentrale 
arbeidet knyttet til turer, koier, stier og andre aktiviteter. Det 
er disse som er – og fortsatt skal være kjerneområdene for 
RT. Jeg skrev i lederen i fjor at natur- og miljøvern er svært 
viktig for meg. I tillegg synes jeg kulturvern, helse og integre-
ring er sentrale oppgaver å jobbe med for DNT og RT. Dette 
er temaer vi har sørget for å innarbeide i strategiplanen for 
RT for 2012–2014, denne planen ble vedtatt på årsmøtet i 
mars 2012.
2012 vil gå over i historien som et merkeår for RT. På stra-
tegiplanen for RT står det: ”Vi skal ha et stabilt medlemstall 
på over 2 000 medlemmer i løpet av 2014”. Og resultatet har 
blitt at vi nådde 2 000 medlemmer i løpet av høsten 2012!
Et nytt sitat fra strategiplanen: ”Vi skal åpne ei sikringsbu på 
Storekrak i 2012”. Bygginga av sikringsbua (med en intensiv 
dugnadsinnsats) har foregått på rekordtid, med offisiell 
åpning 15. september 2012. Bygginga ble utsatt fordi saken 
tok mye lenger tid hos fylkesmannen i Oppland enn vi først 

trodde. Men den saken ble løst, og etter dette har alt gått 
etter planen.
Og igjen går vi til strategiplanen: ”Vi skal åpne ei ny koie 
ved Strøen, Fønhuskoia, i 2012”. Bygginga av Fønhuskoia 
har blitt gjennomført etter planen, og den ble overtatt fra 
Hedda Hytter 8. september 2012. I løpet av året har det igjen 
blitt gjort en betydelig dugnadsinnsats her. Den nye koia 
har sammen med det flotte stabburet fra Begnadalen blitt ei 
perle. Den offisielle åpningen blir 22. juni 2013, forhåpent-
ligvis med storfint besøk.
Muligheten for fiske for de som benytter seg av Buvasskoia, 
har vært en vanskelig sak gjennom flere år. Vi har nå endelig 
inngått en avtale med to av grunneierne rundt vannet, og 
gjennom denne har vi fått lov til å fiske i vannet. Fisket kan 
foregå med stang fra land eller fra båt/kano. Avtalen gjelder 
for fem år, og den kan deretter forlenges for to år av gangen. 
Informasjon om fiskeavtalen finner dere på nettsidene våre 
og på oppslag på koia.
I 2013 skal vi markere 120-årsjubileet vårt. Bl.a. skal vi 
sammen med Drammens og Oplands Turistforening (DOT) 
og Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT) som begge 
fyller 125 år, samt Forlaget Tom & Tom, utgi praktboka 
Turbok Buskerud. Denne vil være klar høsten 2013 – og 
dermed vet dere hva som blir årets julegave neste år.
Takk til alle dere som står på for foreningen. Tusen takk for 
innsatsen i det begivenhetsrike turåret 2012 som nå ligger 
bak oss! Nå skal vi alle glede oss til det som kommer til å skje 
i 2013 – et år som også blir svært spennende for RT!
For min egen del var høstens ferietur til Nepal et høyde-
punkt – med utsikt mot noen av verdens høyeste fjelltopper 
på over 8 000 moh., sammen med familien.
Nå gleder jeg meg stort til å være turleder for Topptur i Vang 
– i 2013 for tiende året på rad.

Karsten Lien
Styreleder Ringerikes Turistforening

Banken for de turglade

www.honefossbank.no

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

E-post: post@honefossbank.no

Hønefoss
Sparebank
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lett å komme til 
hovinkoia

grønknutkoia på 
høg-holleia

elfrid akre Bækø

kjører du til tyristrand og tar holleiaveien inno-
ver dalen, kommer du til en betalingsbom  (35 
kr) ved ulleren gård. her har du minst to valg: 
du kan sette fra deg bilen på parkeringen her 
ved bommen og gå blåmerket sti mot koia (vel 
1 time). du fortsetter da litt oppover bilveien og 
tar inn til venstre. en flott tur innover i skogster-
renget i holleia.  

Eller- du kan kjøre videre forbi Grytingen, ta til venstre i 
neste veikryss og du kommer snart til Svartvanna. Her er det 
parkering og blåmerket sti inn til Hovinkoia ( ca 10 min). 
Koia ligger nesten i vannkanten ved Sætertjern og er ei ube-
tjent hytte som har to rom og sengeplass til 8. Hytta er ikke 
av det moderne slaget, men har beholdt sin sjarm fra gammel 
tid. Her er vedovn og nok ferdig ved, gassapparat og stearin-
lys - ingen strøm og ikk`no mas , bare bølgeskvulp og sus i 
gamle furuer. Utved veggen ligger kanoen som venter på at 
noen skal stige om bord med redningsvest og fiskestang. Alt 
dette finnes på koia og det er vester i ulike størrelser, barn og 
voksne. Fiskekrokene henger på stengene.

På din kanotur over vannet kan du besøke Hovinsetra hvor 
det er flytebrygge med plass til å stige i land fra begge sider 
på kanoen. Her er det ofte noen sauer som liker å bli klappet.
Rundt Sætertjern er det lagt opp en natursti, godt egnet for 
unger. Noen steder kan det være en del bløtt og vanskelig å 

komme fram så dere får vurdere ferdighetene på følget deres.
Er det på tide å gå i hus, har Hovinkoia lesestoff av ymse 
slag og det er lov å lage ei fin tegning i hytteboka, men ikke i 
protokollen. Av mat har dere det dere selv har tatt med dere 
og med fyr i ovnen og putrende kaffekjele er det bare å gå 
til bords. Koia inneholder det meste av det man trenger til 
enkel matlaging og oppvask. Med utsikt utover Sætertjern 
bør det ikke være vanskelig å få små barnehender til å moti-
veres for å være ”tørk-opp-hjelp” på gammeldags vis. 

Jeg håper du kommer hit i sommerhalvåret, ellers kan det bli 
kaldt å våkne opp neste morgen med svart ovn og rim rundt 
veggene. Hytta er nemlig ikke vinterisolert og er glissen 
mellom tømmerstokkene, spesielt i yttergangen. Men skulle 
dere våkne til snø og spor rundt hytta av ymse slag, kan dere 
gå på sporjakt og leike at dere er Peter Christen Asbjørnsen 
på vei til tiurleik i Holleia. Da håper jeg dere vet at den fore-
gikk de første dager i mai. 

 GOD TUR TIL EI KOSELIG HYTTE I HOLLEIAS SKOGER.
Med hilsen koiesjefen på Hovinkoia

per h. Stubbraaten

grønknutkoia ligger trygt forankret innenfor 
grønknuten naturreservat, 525 m.o.h. ingen 
skogsbilveier fører fram til hytta, ingen støy 
ødelegger idyllen, og det er få hytter i området. 
hyppige funn av ekskrementer fra elg og orrfugl 
viser at det er flere enn menneskene som trives 
i gammelskogen på høg-holleia. her strekker 
flere av toppene seg mer enn 700 m.o.h, høyest 
er rudskollen på 712 m.o.h. Men utsikten er 
best fra grønknuten.

Koiesjef Jan Fredriksen er den rette til å gi fyldestgjørende 
opplysninger om koia og omgivelsene. Han har vært koiesjef 

i 36 år - slå den! – og han forteller villig vekk. Det var Oslo 
og Omegn som bygde koia i 1942, faktisk jubilerte koia i 
2012, 70 år! Men det er RT som i alle år har hatt tilsynet. 
Historien bak Grønknutkoia er nokså identisk med de 
andre RT-koiene. Grunnideen for pionerene i Oslo var å 
etablere overnattingsplasser på vei over høyfjellet til Bergen. 
Grønknutkoia, Tjuenborgkoia og Buvasskoia er også bygd 
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Barna 
trives på 
Buvasskoia

helt like - et kombinert oppholdsrom med kjøkken og peis og 
to soverom med til sammen 8 sengeplasser.

Selv om koia i dag ser lik ut som i 1942, har det skjedd 
mange forbedringer siden den gang. Av de større tiltakene 
kan nevnes nytt torvtak og utskiftning av samtlige vinduer. 
Jan nevner at det begynner å bli noen år siden koia fikk gass, 
og nok en forbedring skjedde med plassering av hundebur i 
skjulet.

Koiesjefen besøker koia 6 ganger i året. Da er det er vas-
king, lakking, maling og vedsjau som står på dagsordenen. 
Slitasjen på koia er relativt liten med gjennomsnittlig 30-40 
overnattinger i året. Storparten av gjestene kommer fra Oslo-
området, og mange søker tilbake til stillheten på koia. Å nyte 
utsikten til Gaustadtoppen og oppleve solnedgangen på de 
nye benkene foran koia burde appellere til flere besøkende.
På sommerstid er raskeste gangavstand fram til 
Grønknutkoia å gå fra bommen ved ”Slottet” som  ligger ca 
12 km innover Vesetrudveien fra Nakkerud. Derfra er det ca 
5 km. Du kan komme nærmere koia hvis du sykler fra Sokna 
inn til Kovaholet. Herfra er det ikke mer enn 2 km å gå.
En dag i året holder alle grunneierne velvilligst bommene 

åpne. Det er under den årlige kaffekoken på Grønknuten. 
Dette arrangementet har vært Jans hjertebarn. Før han ga 
fra seg ansvaret i fjor, hadde 3163 turfolk blitt traktert med 
bålkaffe og eplekake i løpet av 25 år.

Grønknutkoia er omspunnet av et nettverk av blåmerka stier. 
Sørøstover kommer du til Hovinkoia og videre til Tyristrand 
og Ask. Nordover går stiene til Veme og Sokna, og sørover 
kommer du til Kløftefoss eller Snarum i Modum. Det er 
derfor fine muligheter for varierte turer på blåmerka stier 
hvis du ligger fast på Grønknutkoia. Likevel er det kanskje 
en like stor opplevelse å vandre skauleis på Høg-Holleia. En 
rundtur innom Rudskollen, Spelhaugkollen og Grønknuten 
er overkommelig for de fleste. Og en kafferast ved det idyl-
liske Østertjern mellom de to sistnevnte toppene, burde gi 
sjelebot for de fleste. 

Om vinteren passerer skiløypene bare noen hundre meter 
fra Grønknutkoia. Så for mange er den lettere tilgjenge-
lig på vinterstid. Da kan du gå på ski fra Sokna eller fra 
Brannbråtan ved Veme. Hvis du ønsker deg en stressfri 
tur utenom brede maskinkjørte spor, kan Holleia og 
Grønknutkoia anbefales. God tur!

Januarnatt og 15 blå grader.  Er det mulig å få hull på isen, 
å få skaffet noe vann?  Barfrosten har rådd grunnen siden i 
høst, et tynt snølag monner ikke i bøtta.  Det smeller i isen, 
med den underlige klunkelyden når isen tjukner.  Det smel-
ler igjen.  Denne gangen er det øksa som sakte arbeider seg 
gjennom flere tommers seig stålis.  Vann skal bli!
Uansett når på året du besøker Buvasskoia, håper koiesjefene 
Janne Marit og Bjørn Ellingsen at du føler deg velkommen.

Buvasskoia eller Ådalskoia?
På DNT’s nettsider er beskrivelsen av Buvasskoia svært 
nøktern.  Ved å bla litt i litteraturen, for eksempel i årboka 

for DNT til 100 årsjubileet i 1968, finner jeg følgende 
faktaopplysninger om Buvasskoia:  ”Opprinnelig Ådalskoia.  
Oppført av DNT 1942.  Flyttet til Buvatnet, 375 m.o.h. 1952. 
(Ark. Henrik Nissen.)  Drives i samarbeid med Ringerikes 
Turistforening..  8 senger.  Ubetjent.”  Bak disse tørre fakta 
dukker det opp forhold som burde vekke nysgjerrigheten.  
For eksempel ”Opprinnelig Ådalskoia.”  Hvor lå Ådalskoia?  
Og hvorfor ble koia flyttet dit den ligger nå?

Ådalskoia var det første overnattingsstedet i planen ”Skauleis 
til fjells” på ruta fra Hønefoss mot Vikerfjellet.  10 år tidlige-
re sto Vikerkoia klar, men dit var det for langt (for de fleste!) 

axel J. holt

Buvasskoia  -  koia ved Buvatnet.  
Stille kveld i juli.  Suset fra 
fjellelva stilner og tiltar, alt etter 
vindretningen.  den lyse skjær-
sommernatta har glidd over i noe 
mørkere, fløyelsmykt, med en 
månesigd og etpar stjerner.  de 
første etter St.hans.  lyngen er 
full av blått i blått, og hvite blom-
ster lover en god tyttebærhøst.

Det er Buvatnet og fjellet rundt som ”gjør” Buvasskoia.  Enten du er på gjennomfart eller velger å 
bli her et par dager, har koia og strøket rundt noe av interesse for (nesten?) alle.  Topptur 
på Bukollen, sykling på skogsbilveiene, padling, bading, bærplukk, sydenstemning ved vann-
kanten…. Paraplydrinker?  Koia er jo ubetjent!      Foto:  RT’s hjemmesider / mortenfoto.com
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å gå på én dag fra Hønefoss.  Distansen måtte stykkes opp.  
I krigsåret 1942 kunne Ådalskoia åpnes ved lille Rørstjern, 
innenfor Skollerud i Vestre Ådal.  Omtrentlig plassering 
finner du på kartet Vikerfjell, koordinat 600 823.  Samme år 
(1942) sto også Tjuenborgkoia klar.  Nå lå Vikerfjellet innen-
for gangavstand.  Men hvorfor ble koia flyttet til Buvatnet?
Ådalskoia lå ganske enkelt for nær bebyggelsen og ble 
dermed et mål for flere enn de som ønsket å gå fottur fra 
hytte til hytte.  Her ble det ”festivitas” av ymse slag.  Så mye 
om dette, koia ble flyttet til nåværende tomt ved Buvatnet øst 
i Flå i 1952.  Fra midt på 1960-tallet står RT som eier av koia.

Å komme til Buvasskoia
Adkomsten fra Hønefoss er via Sokna på RV 7.  Videre nord-
over Strømsåttbygda, gjennom betalingsbom ved Frisvatnet 
til Buvassdammen.  P-plass ca 500 m lenger V ved veikryss 
mot Frisvassetra.  P-plassen er avmerket i kartet (koordinat 
425 964).  Kartet heter ”Vikerfjell” og omtrentlig plassering 
er på koordinat 428 970.  

Barnas Turlag
De yngste i Turistforeningen har egen base her på Buvasskoia 
med lavvo og natursti.  Her er fint å bade for for store og 
små.  Og en kanotur kan vel virke fristende? 

Turer og andre muligheter
De fleste kjører til koia, mens noen tar turen til fots.  Fra 
Tjuenborgkoia blir det en lang dag, mens turen fra Vikerkoia 
er lett overkommelig (se artikkel om Vikerkoia).  Den 
flotteste måten å komme til Buvasskoia på, er nordfra med 
koia på Storekrak som utgangspunkt.  Enten du velger å gå 

direkte over fjellet eller tar avstikkeren bortom Bukollen 
(1121 m.o.h.), er utsynet sørover Prestegardstjerna med 
Buvatnet langt der nede, noe du burde unne deg.  Buvasskoia 
er også fin som base for dagsturer enten det er til fots eller på 
sykkel.  På ettersomrene er dette fine bærtrakter.  Området 
ligger litt i nedbørskyggen, så snømengdene er moderate her 
inne.  Men du verden, her er da muligheter om du vil brøyte 
dine egne spor!  
Faunaen byr på både rev, hare, rådyr og elg, foruten begge 
storfuglene.  Bjørn?  Jeg tror jeg nøyer meg med ”god tur”, 
jeg! 

Innvendig er Buvasskoia lik Grønknutkoia og Tjuenborgkoia.  Stort 
felles oppholdsrom med kjøkkenbenk.  To soverom med fire køyer i hvert.  
Innlagt vann?  Buvatnet blir aldri tomt!  Ved og gass, stearinlys.  Enkle og 
funksjonelle løsninger.  Ei ryddig koie er koiesjefens pryd.  Hvis gjestene 
følger opp, blir det riktig bra!                              Foto:  DNT’s hjemmesider

Vikerkoia, eldst i koiestrøket!
axel J. holt 

Vikerkoia sto ferdig til bruk 1932 og var den 
første koia i dnt sine planer om ei sammen-
hengende vandrerute fra byen til fjellet, under 
slagordet ”Skauleis til fjells”.  

Vikerfjell er et skikkelig ”snøhøl”.  Her finner du stabilt og sikkert skiføre 
fra november til nærmere mai, noen ganger enda lenger utover våren.  
Godt preparerte spor er det stort sett fra slutten av februar til over påske.  
Men er du av dem som helst finner dine egne far, gir snaufjell og åpne 
myrflåer  et mangfold av muligheter  -  litt unna hyttebyene, litt unna 
hovedløypene …   Foto:  RT’s hjemmeside

Hvor ligger Vikerkoia?
”Vikerfjell” heter kartet.  Koia ligger vest for Sperillen, ko-
ordinat 525 007.  E 16 til Ringmoen i sørenden av Sperillen, 
nordover på vestsida forbi Tossevika til skilt ”Vikerfjellet” 
og ”Vikersetra”.  Bomvei til p-plass ved Vikersetra / 
Sandviksetra.  Over en bekk og så er du der.  Koievert Ole 
Henrik Brekke ønsker deg velkommen hit opp, ca 650 m.o.h.
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Litt historie
Turen opp til koia i 1932 var svært annerledes enn i dag.  
Enklest var det å ta bussen til Vikermoen og gå Vikerlia opp 
forbi Fisketjernet til Vikerkoia.  Åpningsåret 1932 hadde 
Vikerkoia 59 besøk med 70 overnattinger, mens første 
helårsdrift (1933) resulterte i 79 besøk og 173 overnattinger.  
I 1942 åpnet både Ådalskoia og Tjuenborgkoia.  Nå var det 
overkommelig å gå fra både Hønefoss og Oslo til Vikerfjellet.  
”Skauleis til fjells”-tanken var gjennomført.  Besøk og over-
natting stiger; i 1945 blir det registrert 635 overnattinger.  
Fordél det på 52 helger i året og tenk på at lørdag var arbeids-
dag og at koia hadde 8 køyer!
Så faller overnattingstallet sakte men sikkert utover 1950-
tallet, og stabiliserer seg på rundt 450 fram mot 1961.  
Reiserestriksjoner og rasjoneringer blir etter hvert historie.  
Med ett unntak:  Først i 1961 blir bilsalget fritt, og enda flere 
ser muligheten til å komme seg til ”det ordentlige fjellet” på 
en rask og enkel måte.  Vikerfjellet og Koiestrøket overlates 
til ”de spesielt interesserte”.  Bilen blir snart allemannseie, 
og overnattinga på Vikerkoia kryper ned mot 200.  

Ny eier, ny koie
Utpå 1970-tallet er veien for lengst kommet til koia, og 
planer legges om ei større og mer moderne koie. Arkitekt 
Ivar Bu tegner det godkjente utkastet, og 31. mars 1979 
åpnes ei ”ny” Vikerkoie med ni køyer / senger og et stort 
kombinert oppholdsrom og kjøkken.  Samtidig overføres koia 
til RT fra DNT OO.  Før det var mye dugnadsarbeid utført 
under kyndig ledelse av byggmester og tidligere formann i 
RT, Nils Andersen, og RT’s egen koieinspektør (og snekker) 
Ørnulf Talmoe. De siste 10 – 15 åra har overnattingstallet 
ligget på  mellom 100 og 230 (registrerte!) i året.  

Claus Helberg og Vikerkoia
For svært mange medlemmer av Turistforeningen var Claus 
Helberg en legende.  Han ”var” DNT.  Noe av legende-statu-
sen skyldes selvsagt innsatsen som turleder for dronningpa-
ret Margrethe og Sonja de siste ti-årene på 90-tallet.  Utenfor 
Turistforeningens krets kjenner vi motstandsmannen Claus 
Helberg, særlig fra Vemorkaksjonen.   Mindre kjent er det 
at han som knapt 20 år gammel fikk i oppdrag fra DNT å 
inspisere den nye koia på Vikersetra.  Etter hvert ble skog- og 
fjelltraktene vest for Sperillen et viktig arbeidsfelt for Claus 
Helberg.  Så nær følte han seg knyttet til dette området, at 
brudeparet Helberg valgte å bli viet i Viker kirke i juli 1950.  
På den tid var det fortsatt rasjonering her i landet.  Likevel 
ble det ”hvetebrødsdager”, og de ble lagt til Vikerkoia!

Turer til og fra Vikerkoia
Å ligge fast på koia et par dager gir mange fine turmulighe-
ter.  Fjellet nord for koia er det ”egentlige” Vikerfjellet.  Hit 
fører blåmerket sti mot NV over Svarttjernet, forbi ”Store 
stein” og opp til Treknatten med flott utsik.  Gyranfisen 
er det høyeste punktet i hele området (og i Ringerike 

kommune) med 1127 m.o.h.  Med både Gyranfisen og 
Treknatten, brukbar form og godt vær, får du en skikkelig 
dagstur med mange flotte utsyn.  
Det er også verdt å vende blikket sørover.  Med sine 1009 
m.o.h er vel ikke Høgfjellet så imponerende, men utsynet er 
bra da det ikke er andre høye fjell eller åser som skygger for 
utsikten.  Den spenner over hele Ringerike, Hadelandsåsene, 
nordre del av Nordmarka, Blefjell og Norefjell.  Er du heldig, 
kan du en klar høstdag plukke ut topper både i Rondane og 
Jotunheimen.

Fem – seks timers vandring fra Vikerkoia finner du 
Tjuenborgkoia i sør, en fin tur over Høgfjellet.  Omtrent like 
langt er det til Buvasskoia i sørvest, der du over lange avstan-
der unngår å bli tvunget ut på kjedelige skogsbilveier.  En 
dag tidlig i august med molte på myrene og ”syden”-strender 
langs Sandvannet – da blir nok seks timer i snaueste laget!  
Så setter du nøkkelen i låsen etter en fin dag, der du har 
gitt deg selv gleden over å gå til koia.  For det er jo egentlig 
slik du skal komme til koia: langs stiene, gjennom skogen.  
Iallfall første gangen.

For artikkelforfatteren står Vikerkoia i et spesielt lys.  Dette 
var den første koia jeg besøkte, 14. juli 1964, på vandring fra 
Oslo til Hardangervidda.  Siden har det blitt mange besøk.  
Selv om den gamle koia nettopp var den første og derfor litt 
spesiell, innrømmer jeg gjerne at jeg holder en knapp på 
”nykoia”.  

Glemte jeg å si at Vikerkoia (som de øvrige sju koiene) er 
ubetjent?  Husk nøkkel  -- og god tur!
 

Omgitt av fjellskog ligger koia godt skjermet mot vær og vind, ca 650 
m.o.h.  Lett adkomst med bil og ellers med et godt nett av blåmerka stier 
gjør det enkelt å komme hit  -  enten du kjører (nesten) helt fram, eller 
kommende gående ”skauleis”.  For det er jo egentlig slik du bør komme til 
koia: langs stiene, gjennom skogen.  Iallfall første gangen.
Foto:  RT’s hjemmeside.

naturopplevelser for livet
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per h. Stubbraaten

Beliggende ved tjuvenborgen, opp mot høgfjell 
koiesjef: Stein thoresen

Litt koiehistorie:
DNT viste stor interesse for koiebygging i 30-åra. Ideen blant 
pionerene i Oslo var å få folk til å vandre ut fra storbyen, 
gjennom skogsområdene  - og opp i høyfjellet. ”Skauleis til 
fjells!” Da trengte man overnattingssteder på sin ferd. Veien til 
Hardangervidda og Jotunheimen gikk nettopp gjennom Holleia 
og Ådalsskogene, og her sonderte bl.a unge Claus Helberg ter-
renget på leit etter passende tomter. 

I det viltre terrenget nær Tjuvenborgen fant de ei lita jakthytte, 
eid av banevokter Johannes Juliussen fra Vågård. Han eide også 
det lille skogsstykket som strakte seg fra Hestebrenna og ned til 
Tjuvenborgen. DNT sikret seg tilgangen til hytta som den dag i 
dag bærer navnet Juliussenbua.  Skogteigen kjøpte skogeier Asle 
Oppens far, og grunnen som Tjuvenborgkoia står på, ble deretter 
festet bort til Den Norske Turistforening for 50 år. Før festekon-
trakten gikk ut i 1991, kjøpte DNT Oslo og Omegn grunnen av 
Asle Oppen for 100000 kr.

Tjuvenborgkoia ble oppført av byggmester Åveren fra Ådal etter 
samme tegning som Grønknutkoia og Buvasskoia. Både tømmer 
og stein til grunnmuren ble tatt ut i nærområdet. Veteranen 
Karsten Hansen fra Vågård kjente Erik Arnesen som hogg tøm-
meret til hytta, og han kan berette om følgende ”dramatiske” 
tildragelse: ”Det var Erik Arnesen som skulle hogge tømmeret 
til den nye koia. Da han en mandags morgen gikk på bussen på 
Nymoen, utstyrt for fjorten dagers tømmerhogst, var bussen fylt 
av mange tyskere. Arnesen hadde med seg proviantsekk og en 
egen striesekk hvor sagsvansen stakk opp. Nede i denne sekken 
hadde han også en Krag Karabin, godt polstret. En av tyskerne 
spratt høflig opp og lurte på om han skulle hjelpe han med 
sekken. ”Ja, mange takk”, svarte Arnesen. Etter sigende var det 
litt nervepirrende å se striesekken humpe på fanget til tyskeren 
oppover Ådalen.”

Ringerikes Turistforening har hele tiden hatt driftsansvaret for 
Tjuvenborgkoia. I de første årene hadde Gunnar Sanna tilsyn 
med koia, men deretter satt Ørnulf Talmoe med ansvaret helt til 
1988. Fram til årtusenskiftet var Anders Skogsstrøm koiesjef, og 
han leverte nøklene til Alf Elling Omholt. I 2012 ga Alf Elling 
seg, og Stein Thoresen har nå overtatt jobben som koiesjef.
Mye dugnadsarbeid i regi av koiesjefene har blitt lagt ned 
gjennom årene, og Tjuvenborgkoia framstår i dag velholdt og 
tiltalende. 

Møte med Alf Elling Omholt 
Etter 12 år som koiesjef er det vel litt vemodig å gi seg?
 Det har vært en givende jobb, og jeg har truffet veldig mange 
hyggelige folk, men tida strekker ikke lenger til.  Jeg har små 
barn som krever sitt, og da jeg i år fylte 50, fant jeg det naturlig 
å gi seg.

tjuvenborgkoia 70 år 
i 2012

Hvilke forbedringer har skjedd på koia i din tid? 
Da jeg overtok, ble det hogget temmelig mange grantrær rundt 
hytta. Dette ga oss mye ved, og det ble jo mye lysere. Gamle 
hytter krever kontinuerlig vedlikehold. Piper og peis er reparert 
og forbedret, nye takrenner er montert og nytt tak er lagt. Ovnen 
på Juliussenbua er fikset. Der er det nå lettvint å overnatte, 
kanskje spesielt for folk med hund.

Hva med vann?
Brønnen ligger 200 meter nord for hytta. Det er ikke grunn-
vann, men overflatevannet blir filtrert gjennom en meter med 
fin sand. Kanskje det likevel er sikrest å koke det før drikking. 
Hva er det som i dine øyne gjør Tjuvenborgkoia så attraktiv?
Det er mange spennende turmål i området rundt koia. 
Hestebrenna ligger f.eks ikke mer enn 700 meter vest for 
koia. Herfra er det fantastisk utsikt mot Nordmarka, Blefjell, 
Gaustatoppen, Norefjell og Høgfjell. Å nyte solnedgangen herfra 
er uforglemmelig. Hvis du vil gå litt lenger, kan jeg anbefale et 
par turer som ikke er for lange:
Tur 1) Følg stien sørover og ut til den berømte Tjuvenborgen. 
Den historisk kjente røverhula ligger hundre meter nede i lia og 
ender i et luftig stup. Følg så sti og vei til Flåbekkseter. På tilba-
keveien må du klatre ned og opp det litt nifse Rundkolljuvet. 

Tur 2) Følg blåmerka sti til Partisansteinen ved Totjerna. 
Steinen er et krigsminne som er dekorert av billedhoggeren 
Ståle Kyllingstad. Her er også satt opp ei informasjonstavle om 
virksomheten til ”Gutta på skauen”.
Ellers er det jo kort vei til Urdevassfjellet og Høgfjell, og det kryr 
av fine fiskevann. Om vinteren kjøres det skispor i området, så 
mulighetene for naturopplevelser er til stede hele året.
Tar du nå helt farvel med Ringerikes Turistforening?
Jeg skal fortsette som merkeansvarlig, RT har jo vært en viktig 
del av voksenlivet mitt.

Hvilke andre verv har du hatt i RT?
Jeg har også vært koiesjef to år på Buvasskoia, og fra 1994-2000 
satt jeg i styret, mesteparten av tiden som kasserer. Dessuten har 
jeg vært turleder og ansvarlig for Barnas Turlag.
Takk for engasjementet Alf Elling!  En ting håper jeg du vil fort-
sette med, det er å glede oss med mange flotte bilder fra de flotte 
naturområdene våre.
Gratulerer med de 50 !!
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Storekrakkoia
finn granum

Vil du til fjells med ringerikes turistforening og 
bo på ei hytte med sjel ?

Svaret er Storekrak. Hovedhytta ligger på en gammel seter-
voll i skogbandet (889 m.o.h.) og har 8 senger (herav 2 på 
hems). Fjellelva nede i bakken gir deg drikkevatn og et bad i 
kulpen etter en varm tur. Dersom hovedhytta er full, kan vi 
tilby ei trivelig sikringsbu (Veslekrak) med 3 senger. Denne 
ligger 35 m unna hovedhytta. Begge har utsikt til Sørre 
Dyttholknatten og Ørneflag. Lengre unna ser du Hestehøgda 
og Seterknatten i Vassfaret og, i nordlig retning, mye av 
Hedalsbygda.

Etter en liten times gange fra Storekrak er du på snau-
fjellet med gode fiskevatn foran deg, enten du går mot 
Steinhyttvatna eller mot Fisketjern. Her er det mulighet for 
ørret i størrelse opp til en halv kilo. I gode somre er det mu-
ligheter for blåbær, sopp og molte. Den flotteste adkomsten 
er fra Bukollplassen opp langs Fjellelva til Trollfossen, videre 
forbi Fisketjern og nedover i Bogen til Storekrak, en tur på 
omtrent 4 timer. Den korteste adkomsten er fra Bogbrua ved 
Vassfarvegen, det tar 1,5 timer på setervei. Området rundt 
Storekrak, som kalles Bogfjella, er lett å orientere i. Studer 
kartet og lag dine egne turer mot Steinhytta, Storrustefjell, 
Nautskardfjell, Ørneflag (med sikt til Jotunheimen), 
Harehopp eller Tolvvasskollen. 

Vinterstid er du utenfor allfarvei, her er det ingen opp-
kjørte løyper, det er bare tiur, orrfugl, rype, hare, rev og mår 
som lager spor. Elgen trekker ned i dalen etter hvert som 
snømengden øker, og bjørnen har jo gått i hi. Vinteren 2008 
hadde en hannbjørn hiet sitt under Hammersborg, ca. 3 km 
fra Storekrak. 

Historien om Storekrak.
Starten til Storekrak finner vi i ”Fra Gard og Bygd i Sør-
Aurdal”, da flåværingene Even Olsen Leknes og Gunbjørn 
Olsen Solum kjøpte et areal i Bogen for å bygge ei seter. Året 
var 1794 og selgere var Ellen Knutsen og Andres Jonsen fra 
Hedalen. Gården Leknes solgte Storekrak tilbake til Hedalen 
på slutten av 1800-tallet. I følge Ola Akervold i Flå har det 
neppe vært setring på Storekrak etter 1900.
Da Ringerikes Turistforening kjøpte en del av eiendommen 
i 1958, besto bebyggelsen av ei jakthytte som ble bygd av 
Arctander Medbøen m. fl. rundt 1925. Etter restaurering 
og tilbygg ble Storekrak turisthytte tatt i bruk i 1959. Vår 
eiendom her er på drøyt 90 mål.
Ei sikringsbu (Veslekrak) ble bygd sommeren 2012 og åpnet 
15. september.

Stinettet rundt Storekrak.
1. Til Buvasskoia via Fisketjern, Prestegårdstjernene,  
 Trollfossen og Bukollplassen, 12 km, rundt 5 timer.
2. Til Vassfarkoia via Harehopp, Torget og Herbrandstjern, 
 21 km, rundt 7 timer. (Godt egnet som skitur på 
 ettervinteren).
3. Til Sørbølsetrene, 9 km, 3-4 timer.
4. Til Nedre Bogbrua på Vassfarvegen, 5 km, 1-1,5 timer ned,  
 1,5-2 timer opp.
5. Til Fønhuskoia er det planlagt ei fotrute, men turen er  
 lang og kanskje bedre egnet for sykling. Denne sykkelturen  
 ned i Vassfaret og opp til Strøen (koia) er ca. 30 km, herav  
 2 km trilling.                                                                                              

I godvær kan du legge turen til Buvasskoia om Steinhytta, 
Storrustefjell og Bukollen, 7-8 timer.
I godvær kan du gå til Vikerkoia via Storrustefjell, 
Fonneskardet og Sandvatnet, 7-8 timer.

Storekrak oktober 2009.

Storekrak sommer 2011.
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kjetil Sudgarden.

Vassfarkoia ligger i Veneli-området i flå kom-
mune, den ble  åpnet den 8. september  2007.  
17 sengeplasser fordelt på tre soverom og to 
hemser. Skjul og do under samme tak.

Ideen om koie i Vassfaret er temmelig gammel. RT hadde en 
tomt nede i Vassfaret, nærmere bestemt mellom Nevlingen 
og Hallingtjern. På den tiden var det ikke mye tilskudd å få.  
En hadde bare turistforeningens egne ressurser – og tiden 
gikk. Etter hvert ble verneinteressene så sterke at en måtte 
se bort fra bygging av ei koie nede i dalen.  
Så fikk RT på handa en annen tomt helt oppe under Raufjell.  
Heller ikke der ble det bygging, og planen døde bort.
Men så: På en julesamling i styret for RT på hytta 
til Rune Thorsen i 2005 kom tanken fram igjen.                                                     
En hadde da kjennskap til de gode tilskuddene en kunne 
oppnå fra spillemidler og penger fra Thon. Styreleder Per 
Stubbraaten var en handlingens mann, og hele styret fattet 
interesse for tanken om å bygge en ny koie. Det ble nedsatt 
en komité på fire personer: Ole-Martin Høgfoss, Rune 
Thorsen, Marianne Aasen og Kjetil Sudgarden som ble leder.                                                                                                
Litt utpå nyåret tok RT kontakt med Flå kommune, og selv 
krumtappen, Olav Akervold , ble i fyr og flamme:” Kom 
oppover straks, så skal vi finne en fin tomt på Veneli til dere.”                        
Delegasjonen hadde ingen problemer med å velge tomt.  Det 
var bare så merkelig at ingen hadde valgt den fineste tomta 
før. Snøballen begynte å rulle, og tegninger med kostnadso-
verslag ble presentert på årsmøtet våren 2006. De endelige 
planene ble godkjent i et ekstraordinert årsmøte på 
høsten 2006.
Byggestart med graving fant sted første dag i elgjakten.  
Bjørn Hilde hadde egentlig tenkt å være med på den, men 
gav etter for et visst press. Forskaling, støping og muring ble 
utført på dugnad med litt leid hjelp. Sent på høsten kunne 
muren dekkes til for en lang vintersøvn. Byggmester Bjørn 
Mathisen startet opp på våren, og koia ble klar til åpnings-
dagen. Innimellom i byggeperioden ble det utført store 

arbeider på dugnad. Hele prosjektet ga en opptur i forenin-
gen, og dugnadsviljen var stor. Det er helt utrolig hvor mye 
en kan få utført på den måten, i fellesskap og for fellesskapet. 
Denne dugnadsånden er gull  verdt.
Åpningen av Vassfarkoia ble en stor begivenhet i RT’s histo-
rie. Med en stilig åpning, tidsbilde fra tre perioder i form av 
spel, felles tur til Bjødnahaugen og en vellykket fest på koia 
om kvelden, ble det en uforglemmelig dag for oss alle.
Den første koiesjefen var Steinar jr. som han kalles i Flå.  
Navnet er Steinar Steinarson. I 2008 tok Arne Holth over og 
fra høsten 2012 er det Kjetil Sudgarden som er koiesjef.
Etter fem år viser det seg at Vassfarkoia har innfridd forvent-
ningene. Selvsagt er det plass til flere besøk og samlinger, 
men besøket er tilfredsstillende. Hytteboka forteller om stor 
begeistring blant gjestene og mye lovord om den fine koia. 
Det som er fint, er tydeligvis at en har så god fordeling på 
soveplassene. Tiden med sovesaler er forbi.   
 Vassfarkoia har vært flaggskipet til nå, men koiesjefen 
frykter hard konkurranse fra nykomlingen oppe ved Strøen.   
Vi tilbyr den samme naturen, nemlig det unike Vassfaret.  
Storekrak er også med i dette bildet med ny sikringsbu må 
vite.
Vi har godt merka stier fram til Vassfarkoia. Du kan komme 
til Vassfarkoia fra Storekrak over Sørbølfjellet, som er en 
fantastisk tur, eller opp fra Vassfaret fra Greineløken eller 
mølla ved Grunntjern. Selvsagt skal det bli godt merka sti til 
den nye Fønhuskoia. Vi har bilveg til døra, så koia kan være 
base for dagsturer ned i Vassfaret eller opp til fjells, for eks til 
Raufjell,  Likkistefjell,  Domfet eller Blåfjell. Vinterstid bør 
en holde seg oppe på fjellet der det er flotte løyper.

Vassfarkoia. 805 m 
over havet

ole-Martin høgfoss

fønhuskoia åpnet for besøk, bruk og overnat-
ting fra 1. november. 

dette blir en ny ubetjent dnt hytte i Sør-
Valdres. den offisielle åpningen av fønhuskoia 
er lagt til  juni 2013, samme år som rt fyller 
120 år! 

fønhuskoia i Vassfaret åpnet for bruk 
1. november 2012
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De første 8 månedene, frem til offisiell åpning blir å betrakte 
som en innkjøringsperiode. 
Hytta er en lokalprodusert Hedda-hytte på 111 kvm, med i 
alt 21 sengeplasser. 12 av disse sengeplassene er det mulig 
å reservere via nett før oppholdet. De resterende 9 senge-
plassene blir stående ledig for vandrere som ikke har bestilt 
plass. DNT-status for Fønhuskoia er ubetjent – det vil si at 
man må ha med seg egen mat samt lakenpose / sovepose. 
Man finner ellers alt annet av tilbehør man har behov for, 
som ved, stearinlys, solstrøm, kjøkkenutstyr, vann fra hånd-
pumpe, etc. på hytta. 

Fønhuskoia er låst med DNT sin standard lås. Medlemmer 
av DNT får kjøpt standard-nøkkelen for hundre kroner 
ved henvendelse til Ringerikes Turistforening, DNT-
sentralt, eller et av de andre lokallagene tilknyttet DNT. 
Standardnøkkelen passer til langt over 400 hytter i hele 
Norge! Vandrere som ikke er medlemmer av DNT, kan bruke 
hytta i følge med medlemmer som har nøkkel, men da til en 
noe høyere pris. 

RT sine standardpriser og vilkår for bruk 
og overnatting gjelder. 
Om vinteren må man beregne å gå på ski eller truger fra 
enden av Godvatna de ca. fire kilometrene ned til koia, da 
veien ned til Strøen ikke er permanent vinterbrøytet. Om 
sommeren kan man gå på sti inn til koia, 400 meter fra 
tilrettelagt parkering. Bevegelseshemmede har mulighet til å 

kjøre helt frem om sommeren etter avtale. Fønhuskoia vil bli 
tilrettelagt for rullestolbrukere fra neste sommer. 
 I tillegg til hovedhytta er det satt opp et gammelt stabbur 
på tomta. Stabburet er fra 1887, og er på 24 kvm. Stabburet 
har stått på gamle Hølera skole hvor Mikkjel Fønhus var 
elev, og han bodde kun 400 meter unna. Tanken er at RT i 
samarbeid med Fønhusgruppen i Sør-Aurdal, Valdresmusea 
og Fønhusfamilien, skal innrede dette i gammel stil med en 
permanent Mikkjel Fønhus utstilling. Stabburet har 4 ekstra 
sengeplasser, og vil tjene som sikringsbu, ved en eventuell 
brann på hovedhytta. 

Det blir eget hunderom både i hytta og i stabburet. Stabburet 
åpnes for bruk neste sommer

per h. Stubbraaten

Vandringsturene som Ringerikes 
Turistforening arrangerte sammen med 
Hadeland Turlag 
i 2012 hadde svært god oppslutning.  
På den første turen mellom Stavhella 
og Hole kirke deltok ca 60 personer, 
og dagen etter møtte ca 30 til turen på 
Hadeland. 
Årsakene til den positive oppslutnin-
gen kan være mange. Turene går tidlig 
i mai når været gjerne er fint. Veiene 
er tørre, mens snøen fortsatt kan ligge 
i terrenget. Dessuten er det litt tidlig 
for hagearbeid, og kanskje kribler det i 
beina etter vintersesongen. Som arran-
gør håper vi at interessen for lokalmiljø 
og historie også har vært en medvir-
kende årsak til frammøtet.
Opplegget i 2013 blir minst like bra 
som tidligere. På Ringerike starter vi 

vandringa på Sundvollen og følger 
den merkete pilegrimsleden fram til 
Bønsnes kirke. Turen er ca 8 km og 
følger hovedsakelig gangsti, men med 
behagelige variasjoner på grusvei og 
gresstier. 
Et artig avbrekk underveis blir 

kaffebesøket på Gjesvold gård.
Dagen etter fortsetter vi på Hadeland. 
Vi går fra Lunner kirke fram mot 
Granavollen.
Med mange deltakere på tur blir det 
enda mer sosialt. 
Vel møtt i 2013!

populære 
pilegrimsturer
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TuR– Og aKTiviTETSpROgRaM 2013
ringerikes turistforening
For svært mange av våre turer er frammøtested Tippen. Dette er ved innkjøringen til 
Ringerike Stormarked, på høyre side.

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNTung Seniorgruppa

  Søndag 3. februar. 
Kom deg ut-dagen. Alle.
Se annonse i Ringerikes Blad eller vår 
nettside www.turistforeningen.no/ringe-
rike, eventuelt ring 92 66 48 25.

  Søndag 10. februar. 
Isklatring Jaklefoss. URT.
Vi prøver oss på isklatring – både for 
nybegynnere og litt øvet. Ta med varme 
klær, ekstra votter, mat og drikke. 
Oppmøte på P-plass 200 m etter bom 
på Ringkollveien kl 1100. Kart: Turkart 
Holleia-Krokskogen. Påmelding innen 
1. februar til rt@ringerikes-turistfore-
ning.no eller tlf. 92 66 48 25.

  tirsdag 12. februar. 
Skitur på Vikerfjell. ST.
Turen starter fra P-plass ovenfor 
Vikerkoia. Vi følger løypenettet sørover 
til Tossevikseter. Derfra går vi til-
bake om Kalkkrysset, Tjernsringen og 
Lykkrosmyra. Kart: Turkart Vikerfjell. 
Avreise fra Tippen kl 0930 i privatbiler. 
Turleder er Erik Monserud, 
tlf. 32 11 03 92 eller 90 63 44 68.

  tirsdag 19. februar. 
Skitur på Krokskogen. ST.
Skituren går fra Kleivstua og følger den 
vestligste merkede løypa sørover til 
Sørsetra. Denne går over Åboråsen mot 
Finne-Flaksetra og bort til Sørsetra. Vi 
tar en avstikker bort til Jørgenhytta, 
som drives av DNT Oslo og omegn. 
Tilbake tar vi hovedløypa til Kleivstua. 
Frammøte på Tippen kl 1000 eller 
på Kleivstua kl 1030. Husk penger til 
bommen i Dronningveien. Turleder er 
Finn Abildgaard, tlf. 32 15 81 76, som 
møter på Kleivstua. 
Kart: Turkart Holleia-Krokskogen.

  tirsdag 5. mars. 
Eventyrstund ved Kolltjern 
på Ringkollen. BT.
Barnas Turlag i RT inviterer alle, barn, 
ungdom og voksne til en stemningsfull 
eventyrstund ved Kolltjern. Vi lager 
bål, griller pølser og serverer varm 
saft og kaffe (spanderes av RT). 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 
på 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. Se for øvrig annonse 
i Ringerikes Blad. Mer informasjon kan 
du få av Axel Holt, tlf. 99 61 22 22. 

  torsdag 7.-søndag 10. mars. 

Skitur, trekanten i Vassfaret. FRT.
Vi går trekanten i Vassfaret på ski. Start 
blir torsdag ettermiddag fra Bogbrua og 
opp til Storekrakkoia. Fredag fortsetter 
turen over Sørbølfjellet til Vassfarkoia 
og lørdag ned til Mølla og videre 
oppover dalen til Fønhuskoia. Søndag 
tar vi turen via Surtind, Sæterknatten 
og Hangen ned til Melodden og tilbake 
til Bogbrua. Kart: Turkart Sør-Valdres. 
Påmelding til Magnus Karge innen 28. 
februar via e-post magnus.karge@gmail.
com eller tlf. 99 08 24 99.
Maks. 10 deltagere. Vi inviterer 
naboforeningene Hadeland, Asker, 
Drammen, Kongsberg og Valdres.

  tirsdag 12. mars. 
Skitur Ølja Rundt, Nordmarka. ST.
Turen går fra Tverrsjøstallen og 

følger rundløypa på Øljas vestside 
til Trantjern, tilbake på Øljas østside 
via Johannestjern til utgangspunktet. 
Turen går i småkupert terreng og er på 
ca. 8 km. Kart: Oslo Nordmark vinter. 
Frammøte på Tippen kl 1000 eller på 
XY-stasjonen i Haugerenga på Jevnaker 
kl 1030. Her møter turleder Arnhild 
Ballangrud som har tlf. 61 31 11 37 eller 
94 27 91 13. Husk penger til bom, 
kr. 50. Vi inviterer Hadeland Turlag.

  torsdag 21. mars. 
Årsmøte i Ringerikes 
Turistforening. RT.
Se annonse i Ringerikes Blad eller 
www.turistforeningen.no/ringerike

  tirsdag 16. april. 
Blåveistur til Ultvedttjern i Åsa. ST.  
Vi reiser fra Tippen kl 0930 og parkerer 
ved Kalkverket ved Åsaveien. Fotturen 
går innover på god sti med noe stig-
ning. Rast ved det idylliske Ultvedttjern 
(på kartet står det Ultveitvatnet). Retur 
til bilene via en annen ås. Disse åsene 
har spesiell kalkfuruskog og fin flora, 
blant annet mengder av blåveis og lilje-
konvall. Vi får utsyn mot Steinsfjorden 
og Krokskogens vestvegg. Kart: Turkart 
Holleia-Krokskogen. Turledere er Inger 
Hvitmyhr, tlf. 32 13 07 49 eller 
92 01 51 20 og Liv Skretteberg, 
tlf. 32 12 46 94 eller 95 25 47 60. 

  onsdag 17. april. 
Gjennom byen til Veien 
Kulturminnepark. RT.
Vi rusler fra Tippen, opp Øyabakken, 
under jernbanebrua og opp 
Riperbakken til Høyby (Veienmoen). 
I den andre enden av moen tar vi til 
høyre og krysser Bergensbanen. Da er 
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vi snart i Veien Kulturminnepark. Her 
raster vi på historisk grunn. Tilbake 
går vi i luftig høyde over Bergensbanen 
og RV35. Videre følger vi gangveien 
tilbake til Søndre Torv og Tippen. 
Underveis friskes gamle kunnskaper 
opp. Frammøte på Tippen kl 1700. 
Turleder er Per H. Stubbraaten, 
tlf. 90 86 18 79.

  fredag 3. mai. 
Ringerikes Turistforening 
fyller 120 år.
Markeres ved bautaen ved 
Ringkollkapellet, som ble avduket i 
1933. Her lå vår første turisthytte, kalt 
Turisten, som ble åpnet i 1895. Hytta 
ble solgt til Skiforeningen i 1947. 
Se annonsering.

  lørdag 4. mai og 
  søndag 5. mai.   
Pilegrimshelg. RT og 
Hadeland Turlag. 
Vi viderefører i år det vellykkede sam-
arbeidet mellom Hadeland Turlag og 
Ringerikes Turistforening og inviterer 
til en felles pilegrimshelg. Det er ekstra 
hyggelig om dere greier å delta begge 
dagene.

  lørdag 4. mai. 
Ringerike. RT.
Vandringen starter på Sundvollen 
og går fram til Bønsnes kirke, ca. 10 
km. Traseen følger gamleveien forbi 
Gjesvaldåsen. Vi stopper for info på 
Gjesvald gård, og her blir vi traktert 
med en rask kaffekopp. Pilegrimsleden 
følger gangstien fram til Svendsrud, 
hvor den svinger sørover og tar en 
gammel gårdsvei fram til Hundstad. 
Da ligger Bønsnes rett foran oss. 
Underveis får du rikelig informasjon 
om nåtid og fortid. Vi vil være behjel-
pelig med skyss tilbake til startstedet. 
Frammøte ved Essostasjonen på 
Sundvollen kl 1030. Turledere er 
Per H. Stubbraaten, tlf. 90 86 18 79 
og Axel Holt, tlf. 99 61 22 22. 
Kart: Turkart Holleia-Krokskogen.

  Søndag 5. mai. 
Hadeland. Hadeland Turlag.
En pilegrimsled tar oss med fra en 
kirke til en annen underveis mot det 
endelige målet for ferden. I år skal vi 
følge kirkeveien som forbinder Lunner 

kirke med kirkene på Granavollen.  
Denne ferdselsåra følger høgdedra-
get på vestsida av Viggadalen, og vi 
vil oppleve en tur i kupert lende der 
kulturlandskapet vil presentere seg 
fra ulike sider.  Vi vil passere utsikts-
punkter som gjør seg fortjent til de 
beste superlativer.  I andre deler av 
ferden vil det være naturlig å henlede 
oppmerksomheten mot pilegrimens 
indre reise. Kulturhistoriske aktua-
liteter vil bli kommentert og det blir 
følgelig en ekstra belønning til de som 
møter fram.
Turen er 9-10 km. Møtested: Lunner 
kirke. Turen starter kl 1100, vi møtes 
på Tippen kl 1030 for samkjøring. 
Turleder er Per Røssum, 
tlf. 45 76 80 92 eller 
e-post per.rossum@gmail.com  
Kart: 1815 I Gran.

  Søndag 5. mai. 
Trilletur. BT.
Vi starter opp igjen med trilleturer, 
denne gang med Marie Gåsvik som tril-
leleder. Oppmøte på Tippen kl  1200. 
Vi velger tur avhengig av vær. Aktuelle 
områder er Hovsenga, Petersøya, 
Hringariki og Hovsmarka. Ta med 
mat og drikke. Infokontakt er Kjersti 
Hovland, tlf. 92 81 46 73. Påmelding 
senest torsdagen før til Marie, 
tlf. 92 81 46 73. Velkommen.

  tirsdag 7. mai. 
Vårtur på Holleia. ST.
Turen går fra Aklangen til Ulveset, 
videre til Lerbergsetra (skauleispost) 
og tilbake over Møsmørberget til 
Aklangen. Kart: Turkart Holleia-
Krokskogen. Avreise fra Tippen 
kl 1000    i privatbiler. Husk bompen-
ger. Turleder er Erik Monserud, 
tlf. 32 11 03 92 eller 90 63 48 68.

  tirsdag 7. mai. 
OPPTUR. RT.                                                                                                         
Ringerikes Turistforening arrange-
rer 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 RT, 
Vibeke Tjøm, tlf 92 66 48 25.

  Søndag 12. mai. 
Tur for flerkulturelle. RT.
Se Ringerikes Blad eller 
www.turistforeningen.no/ringerike, 
eventuelt tlf. 92 66 48 25. 

tirsdag 14. mai. 
Setertur over Stiksrudåsen. ST.
Lengde: Ca. 5 km  
Tidsbruk: 2 timer pluss pauser.
Kart: Turkart Holleia-
 Krokskogen, 1:50 000.
Transport: Privatbiler fra Tippen 
 til Ringkollkapellet
Her lå tidligere setrene til 
Gjermundbogårdene og Opperud. 
Etter at seterdrifta opphørte kjøpte 
Hønefoss og Omegn Turistforening 
(stiftet 3. mai 1893) to seterløkker 
og bygde ei turisthytte. Vi fortsetter 
langs tråkk til Bølgensetra der det er 
to setre og en skauleispost (2013). 
Videre går vi over Stiksrudåsen, og 
mellom de to toppene av åsen passeres 
restene av Stiksrudseter. Vi raster på 
Stiksrudåsen (667 moh). Videre langs 
Gudbrandstjern (bløtt her)  og langs 
gamle veier tilbake. Frammøte på 
Tippen kl 1000 eller Ringkollkapellet 
kl 1030. Turleder Finn Granum, 
tlf. 41 16 10 33, møter ved 
Ringkollkapellet,.

  lørdag 25. mai. 
I brønnen og i tjernet med Jørgen 
Moe og Turistforeningen.
Eventyrsamleren, dikteren og presten 
Jørgen Moe ble født i Hole 22.4.1813. 
RT feirer 200-årsdagen med tur ”I 
brønnen og i tjernet”. Frammøte på Mo 
gård kl 1300. Vi går ned til Motjernet 
og fortsetter opp igjen til gården. Her 
samles vi i/ved Hanserudstua, hvor 
det er salg av mat og drikke. Mulighet 
for besøk i Store-Beates dokkestue 
og Ringerikes Museums temautstil-
ling om Jørgen Moe. Turleder og 
Marit Stubbraaten vil lese utdrag fra 
barneboka  ”I brønnen og i tjernet”. 
Velkommen til feiring! Hilsen turleder 
Axel Holt, tlf. 99 61 22 22. 
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  lørdag 25. og 
  søndag 26. mai. 
Dugnad Fønhuskoia RT.
Denne helgen blir det vedkløyving 
og vedpakking i sekker, samt bei-
sing av 3. og siste strøket på hytta. 
Vi starter dugnaden hver dag kl. 10, 
og arbeider til ca. kl. 17. Oppmøte 
på tomta, skiltet til Fønhuskoia fra 
grustaket ovenfor Sandvika langs veien 
Reset – Strøsdammen (passering av 
bommen her er betalt av RT, ta kontakt 
for kjøretillatelse i forbindelse med 
dugnad). Ta med deg egen mat og 
drikke. Arbeidsklær etter værforhold. 
Muligheter for overnatting på koia 
for de som ønsker. For påmelding, ta 
kontakt med leder av byggekomiteen 
Ole-Martin Høgfoss, 
mobil: 975 35 103, 
e-post: ole-m.h@online.no

  Søndag 26. mai. 
Gårdsbesøk på Øvre Johnsrud, 
Veme. BT.
Bli med på gårdsbesøk og se på nyfødte 
lam og kaniner i deres rette element. I 
tillegg blir det aktiviteter som steking 
av sveler, natursti, toving av ull m. 
m. Nytt siden i fjor er gårdsbutikk 
med mange fine ting. Ta med mat og 
drikke – bål er tilgjengelig for grilling. 
Oppmøte på gården Øvre Johnsrud kl 
1200 til 1500. Nærmere informasjon 
hos Guro Johnsrud, tlf. 45 22 17 24.

  Søndag 26. mai. 
Klatring i Oppenåsen. URT.
Bli med på en spennende dag med 
klatring og rappellering i Oppenåsen. 
Vi har instruktører som hjelper deg 
enten du er nybegynner eller litt 
erfaren. Oppmøte på Ringerike Vgs. kl 
1100 for felles transport. Ta med hjelm 
(sykkel-/klatre-), sekk for fellesutstyr, 
mat og drikke. Kart: Turkart Holleia-
Krokskogen. Påmelding innen 21. mai 
til rt@ringerikes-turistforening.no 
eller tlf. 92 66 48 25.

  tirsdag 28. mai. 
Gruvetur til Langdalen 
på Holleia. ST.
Lengde: 7 km  
Tidsbruk: 3 timer pluss pauser.
Stigning: Bratt i Gruveåsen.
Kart: Turkart Holleia-  
 Krokskogen, 1:50 000.

Transport: Privatbiler fra Tippen 
 til Skogstjern.
Tidspunkt: Kl 1000 fra Tippen.
Vi følger bilvei i Langdalen. Vi går i fot-
sporene til geologen Brit Hofset og vil 
se en minneplate om henne i en gru-
vegang. Ta med lommelykt. Turleder 
Kaare Fleten har tlf. 97 41 21 25.

                                                                                                         
  onsdag 29. mai. 
Kveldstur opp Mørkgonga. RT.
Tradisjonen tro bruker vi siste 
onsdagskvelden i mai til en tur opp 
Mørkgonga med rast ved Migartjernet. 
Vi inviterer også naboforenin-
gene Asker, Drammen, Hadeland og 
Kongsberg til denne turen. Returen 
går om Skardtjern og ned Skardveien 
til utgangspunktet, ferista sør for Åsa.  
Frammøte ved ferista kl. 1730.  Trenger 
du skyss fra Hønefoss, avtal fram-
møte på Tippen med turlederne Ingrid 
Nordgård, tlf. 32 12 47 25 
eller 98 04 72 15 eller Axel Holt 
tlf. 99 61 22 22 eller axel@holt.no, 
seinest innen kl. 2200 kvelden i for-
veien. Kart for turen: Turkart Holleia 
– Krokskogen.

  lørdag 1. juni. 
Stidugnad Jonsetangen. RT.

Så maler vi stiene blå, 
da ser vi hvor hen vi skal gå!

På Jonsetangen se’s vi klokka ni, 
og deler oss i hvert vårt parti:

No’n flikker og rydder på Spålseter-sti.
Mot Øyangsrøysa, 

der finn’s nok en snøflekk,
men vi skal fjerne hvert eneste snøbrekk.

Maling og vaitsprit, det får du av meg
og så er det bare å legge i vei

Fint om du si’r i fra om du vil gjøre no’:
nittini, seksti-en, tjueto, tjueto.

Blå hilsen Axel J. Holt, t 99612222

  Søndag 2. juni. 
Trilletur. BT.
I dag blir det ny trilletur med Marie 
Gåsvik som trilleleder. Oppmøte på 
Tippen kl  1200. Vi velger tur avhengig 
av vær. Aktuelle områder er Hovsenga, 
Petersøya, Hringariki og Hovsmarka. 
Ta med mat og drikke. Infokontakt 
er Kjersti Hovland, tlf. 92 81 46 73. 
Påmelding senest torsdagen før til 
Marie, tlf. 92 81 46 73. Velkommen.

  lørdag 8. juni og 
  søndag 9. juni.   
Dugnad Fønhuskoia RT.
Denne helgen blir det rydding på tomta 
samt vasking og klargjøring av hytta for 
åpning. Se ellers dugnad 25.-26. mai. 
For påmelding, ta kontakt med leder 
av byggekomiteen Ole-Martin Høgfoss, 
mobil: 97 53 51 03, 
e-post: ole-m.h@online.no 

  tirsdag 11. juni. 
Pershusfjellet på langs. ST.
Uten å ta munnen for full må man trygt 
kunne hevde at den 5 km lange turen 
langs ryggen på Pershusfjellet er en av 
Nordmarkas vakreste turer! Terrenget 
den blåmerka stien slynger seg i, er 
svært variert: opp på flotte, luftige ut-
siktspunkter, langs små myrer og ned i 
mørke skar. Robust fottøy er derfor på-
krevet, og kikkert er det fint å ha med. 
En av RTs skauleisposter er ren bonus! 
Turen går fra nord mot sør og starter 
fra en liten parkeringsplass på sørsiden 
av Tverrsjøen. Kart: Oslo Nordmark 
sommer. Bomvei kr 50. Frammøte på 
Tippen kl 0930 eller på YX-stasjonen i 
Haugerenga på Jevnaker kl 1000. Her 
møter turleder Arnhild Ballangrud, 
tlf. 61 31 11 37 eller 94 27 91 13. 
Vi inviterer Hadeland Turlag til denne 
turen.

  fredag 14.-fredag 21. juni. 
Koiestafetten. RT.
14.6 Avreise kl 1630, til Ask.  
 Til fots til Hovinkoia.
15.6 Til Grønknutkoia, 4-6 timer.
16.6 Til Tjuenborgkoia via Sokna.  
 Biltransport til Saksentjern.
 Til fots til Tjuenborgkoia.
17.6 Til Vikerkoia.over Høgfjell, 
 5-6 timer.
18.6 Til Buvasskoia via Fjellsetra,  
 Sandvatnet, Dammen og   
 Vidalsveien, 5-6 timer.
19.6 Til Storekrak via Fjellanvollen  
 (sterk stigning) og Fisketjern, 
 5-6 timer.
20.6 Til Vassfarkoia nord om Ørneflag, 
 via Harehopp, Torget og   
 Venelisetra, 6-7 timer.
21.6 Til Fønhuskoia via Mølla, på  
 østsida forbi Suluvatnet og  
 Høgfossen, rundt 6 timer.
22.6 Åpning av Fønhuskoia.
Bli med på en, flere eller alle etappene. 



SkauleiSpoSten – ringerikeS turiStforening Side 15

Mer info hos turleder Axel Holt,  
tlf. 99612222 eller axel@holt.no, 
påmelding før 10.juni.

  Søndag 16. juni. 
Padling i Storelva. URT.
Vi padler kano i Storelva fra Austjord 
til Busund. Muligheter for bading og 
grilling underveis langs elva. Ta med 
mat og drikke til eget bruk – vi stiller 
med kanoer og vester. Oppmøte ved 
Ringerike videregående skole kl 1100 
for felles transport. Kart: Turkart 
Holleia-Krokskogen. 
Påmelding innen 17. juni til 
rt@ringerikes-turistforening.no 
eller 92 66 48 25.

  tirsdag 18. juni. 
Sommertur på  Krokskogen. ST.
Vi kjører inn til Fjellsetra, som er 
utgangspunkt for turen. Vi starter med 
å gå østover mot Kampevaddammen, 
videre sørover til Presthytta (DNT 
Oslo og omegn) nord for Monsebråtan. 
Det blir samme sti tilbake med en 
avstikker over Elgsmyr før vi er tilbake 
på Fjellsetra. Kart: Turkart Holleia-
Krokskogen. Frammøte på Tippen kl 
1000 eller på parkeringsplassen ved 
bommen på veien til Retthella kl 1030. 
Turleder Finn Abildgaard, 
tlf. 32 15 81 76, møter her. Husk 
penger til bommen i Dronningveien.

  onsdag 19.-torsdag 20. juni. 
Dugnad på Storekrak. RT.
På vei til Fønhuskoia tar vi et tak på 
Storekrak. Bli med på siste del av koie-
stafetten fra Vassfarkoia til Fønhuskoia 
på fredag 21. juni. For info/påmelding 
kontakt koiesjef Finn Granum innen 
mandag 17. juni på tlf. 32 13 34 17/
41 16 10 33.

  lørdag 22.  juni. 
Åpning av Fønhuskoia. RT.
Programmet annonseres ca. en måned 
på forhånd på www.turistforeningen.
no/ringerike, samt i flere lokalaviser i 
dagene før åpningen. Følg med og hold 
av dagen.

  fredag 28.-søndag 30. juni. 
Sykkeltur Hønefoss-Buvasskoia-
Hedalen-Hønefoss. RT.

Dag 1: Vi starter i Hønefoss kl 0900  
 med Buvasskoia som mål, ca.  
 50 km. Kanskje blir det bad og  
 bål på stranda før overnatting.
Dag 2: Vi sykler gjennom Vidalen til 
 Hedalen der vi skal overnatte på 
 visningshytta til Hedda Hytter. 
 Etappen er ca. 28 km.
Dag 3: Vi sykler mot Nes, først på of-
 fentlig vei, så på skogsbilveier 
 på vestsida av Sperillen til Viker, 
 herfra igjen på offentlig vei på 
 vestsida av Ådalselva til 
 Hønefoss, ca. 67 km. 
Turen går gjennom vakre og varierte 
skogstrakter, og for det aller meste på 
gode gruslagte skogsveier eller asfalter-
te offentlige veier med lite biltrafikk. 
Vi må ha med all mat og drikke, felles 
middag avtales. Det er viktig å ha 
med reserveslange, pumpe og noe 
sykkelverktøy.
Påmelding til Knut Sørgaard, 
tlf 95808616, eller 
knut.sorgaard@gmail.com

  fredag 5.-søndag 7. juli. 
Helgetur i Jotunheimen. 
Hadeland Turlag.
Fredag. Bil fra Hadeland til Bygdin, 
”Bitihorn” til Eidsbugarden og 
Fondsbu. Kveldstur til Vinjes Utsikten.
Lørdag. Turen går til Torfinnsbu, ca 8 
timer. Følger merking opp Uksedalen 
og bratt ned mot Galdebergtjerna 
og ned Langedalen. Dette er en fire 
støvlers tur.
Søndag. Tur tilbake til Bygdin, hvor 
vi har parkert bilene, 4-6 timer. Lett 
terreng langs Bygdin. Opp langs 
Torfinnsdøla og over elva i 1100 m 
høyde. Videre østover i samme høyde 
nesten til Hestvollåne og så ned til 
Bygdin. Her følger stien vannet fram til 
Bygdin Høyfjellshotell og bilene våre. 
Kart: Turkart Jotunheimen Aust og 
Jotunheimen Vest, 1:50 000. Vi anbefa-
ler turen spesielt for ungdom og yngre 
voksne. Info ved turlederne Steinar 
og Anne-Lise Kvåle, 
tlf 928 91 245. Påmelding innen 1.6.

  fredag 5.-lørdag 6. juli. 
Overnattings-/Soloppgangstur på 
Bukollen. FRT.
Bli med på overnatting på toppen av 
Bukollen. Vi reiser med privatbiler fra 
Tippen kl 1700 og kjører via Sokna inn 

til Bukollplassen. Derfra går vi bratt 
opp til toppen av Bukollen, hvor vi slår 
leir og nyter utsikten. Lørdag går vi 
ned til kaffekoken i Trollfossen, der vi 
nyter dagen før vi rusler ned til bilene. 
Påmelding til Atle Bergsrud på tlf. 90 
09 33 02 eller e-post atle@bergsrud.net. 
innen onsdag 3.7. Han inviterer også 
Hadeland Turlag.

  lørdag 6. juli. 
Kaffekoken i Trollfossen. RT.
Dette er en god tradisjon. Kaffekokerne 
Arnhild Solberg og Gro Austad 
er på plass mellom 1100 og 1500. 
Kart: Turkart Vikerfjell. Ingen 
felles avreise; du kjører om Sokna 
til Strømsoddbygda, videre gjen-
nom bommen ved Frisvatnet (husk 
bompenger) til parkeringen nedafor 
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. 41 40 77 16.

  tirsdag 23.-fredag 26. juli. 
Snøheim og Dovre. RT.
Årets sommertur går til Snøheim som 
ble gjenåpnet sist sommer. Hytta er 
betjent og har 80 senger. Vi reiser til 
Hjerkinn pr. bil, mens transporten inn 
til Snøheim skjer med buss. Vi satser på 
tur på Snøhetta (2286 moh og Norges 
høyeste fjell utenfor Jotunheimen) 
enten onsdag eller torsdag. Videre kan 
det bli en ”moskustur” om Reinheim, 
så nedover Stroplsjødalen et stykke før 
vi går tilbake til Snøheim. Det er også 
aktuelt med en tur inn i Svånådalen 
mot den majestetiske Storstygge 
Svånåtind. Vesttoppen av Snøhetta 
er også et flott turmål. Kart: Turkart 
Snøhetta 1:50 000. Vi har reservert 
20 plasser, og påmeldingsfrist  er 1. 
juni. Påmelding pr. tlf. 99 24 92 77 
til turleder Odd Tangen er gyldig når 
depositum på kr. 1000 er innbetalt på 
kto.: 6142.10.34345 (Odd Tangen). 

  Søndag 28. juli-
  søndag 04. august. 
Rago, Padjelanta 
og Hellemobotn. FRT.
Turen går i samarbeid med Bodø og 
Omegns Turistforening og Nord-
Salten Turlag. Individuell framreise til 
møtested som er jernbanestasjonen i 
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ringerikeS turiStforening
tur- og aktiVitetSkalender 2013

Dag / dato aktivitet, område/sted grp Leder/koordinator

Søn 3. feb kom deg ut-dagen alle  Styret 

Søn 10. feb isklatring, Jaklefoss u rt arne Brenna 

tirs 12. feb Skitur, Vikerfjell St erik Monserud 

tirs 19. feb Skitur, krokskogen St finn abildgaard 

tirs 5. mars eventyrstund,kolltjern Bt axel holt, karin Solberg

tors 7.-søn  10.mars Skitur, Vassfaret frt Magnus karge 

tirs 12. mars Skitur, Ølja rundt St arnhild Ballangrud 

tors 21. mars  Årsmøtet rt Styret 

tirs 16. april Blåveistur, ultvedttjern St inger hvitmyr,liv Skretteberg 

ons 17. april Byvandring, Veien rt per Stubbraaten 

fre 3.mai ringerikes turistfrorening 120år rt Styret  

lør 4. mai pilegrimstur rt per h Stubbraaten  

Søn 5.mai pilgrimstur,  hadeland ht per røssum  

Søn 5. mai trilletur Bt Marie gåsvik  

tirs 7. mai Vårtur, holleia St erik Monserud  

tirs 7 .mai opptur rt Vibeke tjøm,   

Søn 12 .mai tur for flerkulturelle rt ingrid nordgård m. fl.  

tirs 14 .mai Setertur, Stiksrudåsen St finn granum  

lørd 25.mai Jørgen Moe 200 år rt axel holt  

lør 25. - søn 26.mai dugnad fønhuskoia rt ole-Martin høgfoss  

Søn 26.mai gårdsbesøk Bt Vibeke tjøm,   

Søn 26. mai klatring oppenåsen rt arne Brenna  

tirs 28.mai gruvetur, holleia St kåre fleten  

ons 29.mai Mørkgonga rt axel holt, ingrid nordgård  

lør 1. juni dugnad ringkollen rt axel holt  

Søn 2. juni trilletur Bt Marie gåsvik  

lør 8.- søn 9.juni dugnad fønhuskoia rt ole-Martin høgfoss

tirs 11. juni pershusfjellet St arnhild Ballangrud

fre 14.- fre 21.juni koiestafett til fønhuskoia rt axel holt

Søn 16. juni padling i Storelva u rt arne Brenna

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNT ung Seniorgruppa



ringerikeS turiStforening
tur- og aktiVitetSkalender 2013

Dag / dato aktivitet, område/sted grp Leder/koordinator

tirs 18. juni presthytta St finn abildgaard

ons 19. - tors 20.juni dugnad  Storekrak rt finn granum

lørd 22. juni Åpning fønhuskoia alle Mange

fre 28. - søn 30.juni Sykkeltur, Vidalstrakter rt knut Sørgaard, karsten lien

fre 5 .juli Soloppgang, Bukollen frt atle Bergsrud

lørd 6. juli kaffekok trollfossen  rt arnhild Solberg, gro austad

fre 5. - søn 7. juli Jotunheimen, langs Bygdin ht annelise og Steinar kvåle

tirs 23. - fre 26.juli Snøheim, dovre rt odd tangen

Søn 28.juli - søn4. aug  rago, telttur frt Magnus karge 

fre 2.- søn 4.aug topptur, Vang i Valdres rt liv Skretteberg, karsten lien

fre 16.-søn 18.aug Vassfarkoia,  fønhuskoia rt axel holt

tirs 20. aug ravnås rundt St Brit olaug Monserud

tirs 27. aug klomshue St erik halkinrud

Søn 1. sept. kom deg ut-dag alle Styret

tirs 3. sept ringkolltoppen St Brit olaug Monserud

lør 7. sept Celler og slipplasser rt per Stubbraaten, Bjørn geirr harrson

Søn 8. sept  Skrubbheim og hovseterhøgda rt per Stubbraaten

Søn 8. sept trilletur Bt Marie gåsvik

Søn 8. sept klatring oppenåsen u rt arne Brenna

fre 13.- søn 15.sept hovin-grønknut-grønknuten rt axel holt

Søn 15. sept kaffekok grønknuten rt ole henrik Brekke 

tirs 17. sept avslutning fønhuskoia St Styret i St

Søn 22. sept finnemarka rt erik Brenden

Søn 29. sept tur for flerkulturelle rt ingrid nordgård m.fl.

lør 5. okt dugnad holleia rt ingrid M nordgård

Søn 6. okt Øyangen rundt rt tron trondsen

Søn 13. okt trilletur Bt Marie gåsvik

tors 7.  nov høstmøtet rt Styret
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naturopplevelser for livet

Ringerikes 
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag DNT ung Seniorgruppa
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Fauske. Det blir 6 dagsetapper fra Rago 
via Padjelanta til Hellemobotn. Du må 
bære alt du trenger i egen sekk. Det 
blir 1 hviledag underveis. Maks. antall 
deltagere er 10 pluss 2 turkoordina-
torer som er Magnus Karge og NN. 
Påmelding via e-post 
magnus.karge@gmail.com eller 
tlf. 99 08 24 99 innen 30. juni. 
Vi inviterer også naboforeningene 
til denne turen.

  fredag 2.-søndag 4. august. 
Topptur i Vang. RT.
For tiende året på rad arrangerer vi 
denne turen til Vang og Sørre Hemsing.
Suletinden, 1780 moh. Lørdag kjører 
vi inn til Gamlestoga ved Otrøvatnet. 
Vi går først inn til Sulebu. Derfra går 
vi via Suleskardet og opp på toppen, 
som ligger på grensa mellom Vang 
og Lærdal. Her er det fantastisk 
utsikt mot bl.a. Jotunheimen og hele 
Filefjellsområdet. For de som ønsker en 
noe kortere tur, vil dette være aktuelt i 
området rundt Sulebu.
Slettefjellet og Skræmetindane 
(1714 moh.) Søndag drar vi opp til 
Slettefjellet. Her skal vi gå ryggen 
nordvestover i retning Skræmetindane. 
Her er det flott utsikt mot både Øystre 
og Vestre Slidre, samt Vang.
Kart: Turkart Vang. Avreise fra Tippen 
fredag kl. 1600. Pris for overnattinger 
pluss mat fra fredag kveld til niste 
søndag blir ca. kr 1300. Informasjon/
påmelding innen 20. juli til Liv 
Skretteberg, 32 12 46 94/952 54 760, 
e-post mskrette@online.no eller Karsten 
Lien, 32 14 42 11/909 99 867, 
e-post karsten.lien@gmail.com.

  fredag 16.-
  søndag 18. august. 
Vassfaret. Bare blåbær 
i bjønnelendet? RT.
Vassfaret lokker i august. Vi lar oss 
lokke og drar fredag kl 1630 fra Tippen 
på Hønefoss til Nevlingdammen i 
Vassfaret. Her beregner vi en drøy time 
opp Hallingtjernlia til Vassfarkoia, der 
vi steller til et varmt måltid. Lørdag 
går vi den nymerka stien forbi mølla 
ved Grunntjern til Dreparhølen og 
Suluvasshytta. Så bærer det imot 
forbi Høgfossen og Strøsdammen 
inntil vi låser opp på vår nyeste hytte, 
Fønhuskoia. Nok en kveld nyter vi 

i fellesskap rundt et varmt måltid. 
Søndag går turen i stigning sørøstover 
Slafjellet mot ei perle i Hedalsfjellet, 
Fjellvatnet. Kanskje rekker vi en sving 
bortom et spesielt krigsminne øst for 
Brennkollen, før vi tar brattbakkene 
utover til Bjørke ved Vassfarvegen. Det 
er 99 % sjanse for blåbær, 1 % sjanse 
for bjønn. Turen krever alminnelig god 
form, d.v.s. at du er vant til å bære sekk 
på 10-12 kg i minst seks timer, og at du 
ikke blir deppa selv om du blir sliten. 
Påmelding innen mandag 12. august 
på tlf. 99 61 22 22, der du også får alle 
detaljer hos turleder Axel J. Holt. Vi 
inviterer Hadeland Turlag.

  tirsdag 20. august. 
Høsttur Ravnås rundt, Norefjell. ST.                                                                                                      
Turen går på blåmerket sti fra 
Norefjellstua til Flagsetran, under 
Sortebergflaket opp til toppen på 
Ravnås på 1188 moh. Videre går vi 
ned til stien mellom Augunshaug 
og Norefjell-stua. Husk fjellstøvler 
og ekstra tøy i sekken. Kart: Turkart 
Norefjell-Eggedal. Avreise fra Tippen 
kl 0930. Turleder er Brit Olaug 
Monserud, tlf. 32 11 03 92 eller 
90 97 41 69.

  tirsdag 27. august. 
Fottur i området ved Klomshue. ST.
Vi kjører til Tretjerna og går langs 
skiløypa til Flaggputt og videre til 
Klomshue. Tilbake følger vi blåmerket 
sti. Kart: Turkart Holleia-Krokskogen. 
Frammøte på Tippen kl 1000. Turleder 
Erik Halkinrud, tlf. 32 14 05 41 eller 
90 95 69 22, møter ved garasjen ved 
oppkjøringen til Sesserudveien kl 1030.

  Søndag 1.september.    
Kom deg ut-dagen. RT.
Bli med på Den Norske Turistforenings 
nasjonale turdag som lokalt arrangeres 
på Petersøya, Hønefoss. RT arrange-
rer aktivitetsdag for store og små på 
Petersøya  kl 1100-1500. I samarbeid 
med andre organisasjoner byr vi på 
ulike aktiviteter som kanopadling, spik-
king, bålkos, matlaging på bål, natursti 
med premiering m.m. Ta med barna, 
venner og kjente og opplev en trivelig 
utedag i nærmiljøet. Flere opplysninger 
hos Vibeke Tjøm, tlf 92 66 48 25.

  tirsdag 3. september. 
Tur til Ringkolltoppen. ST.
Vi følger blåmerket sti fra P-plassen 
ved kapellet opp til Ringkolltoppen 
701moh. Vi går en liten runde og 
kommer ned igjen om Kolltjern. 
Godt fottøy pluss en ekstra genser i 
sekken er lurt! Kart: Oslo Nordmark 
sommer. Bomvei kr. 30. Frammøte på 
Tippen kl 1000. Turleder er Brit Olaug 
Monserud, tlf. 32 11 03 92 eller 
90 97 41 69.

  turhelg 
  7.-8. september. 
MINNER FRA KRIGEN. HSMV/RT.

  lørdag 7. september. 
Tur til slipp-plass/milorgcelle.
Fellestur Hjemmestyrke-
museets Venner (HSMV)/RT 
til Strømsoddbygda. Norges 
Veteranforbund for Internasjonale 
Operasjoner avd. Ringerike er denne 
gang spesielt invitert. 
Årets fellestur er lagt til 
Strømsoddbygda, nærmere bestemt 
ved Hølen, hvor vi først besøker cella 
Skansen. Hvis tiden tillater det går 
vi også bortom cella Regnbuen, som 
ligger like ved. Så kjører vi ca 5 km på 
skogsbilveien opp til Blanktjern. Der 
besøker vi slipp-plass Blanktjern med 
AM nummer 219.
Bli med og få krigshistorien levende-
gjort i terrenget der det skjedde! Hver 
tar med lunsj som inntas ved en av 
cellene eller ved slipp-plassen. Vi er 
trolig tilbake i Hønefoss ved 16-tiden. 
Vi kjører samlet fra parkeringsplas-
sen ved Lunder kirke kl 10:30 for de 
som møter der. For de som møter i 
Hønefoss blir det avreise fra Tippen 
kl 10:00. Kontaktperson HSMV: 
Bjørn Geirr Harsson, tlf. 915 63 003. 
Kontaktperson RT: Per H. Stubbraaten, 
tlf. 908 61 879.

Søndag 8, september. 
Tur til Skrubbheim og 
Hovseterhøgda. RT.
Vi starter turen ved Søndre Vælsvatnet. 
Herfra følger vi skogsbilveien østover 
til Gørrtjern og stien i 10 min. fram 
til Skrubbheim. Her overvintret seks 
motstandsmenn og tre rømte russiske 
krigsfanger den siste krigsvinteren. 
Etter kafferast med info tar vi god sti 
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over Hovseterhøgda og ned igjen. Total 
lengde er ca. 6 km med en høydefor-
skjell på 170 m. Frammøte kl 1000 på 
Tippen eller kl 1030 ved Vælsvatnet. 
Husk bompenger. Turleder er Per H. 
Stubbraaten, tlf. 90 86 18 79 eller 
32 13 24 83.

  Søndag 8. september. 
Trilletur. BT.
I dag blir det ny trilletur med Marie 
Gåsvik som trilleleder. Oppmøte på 
Tippen kl  1200. Vi velger tur avhengig 
av vær. Aktuelle områder er Hovsenga, 
Petersøya, Hringariki og Hovsmarka. 
Ta med mat og drikke. Infokontakt 
er Kjersti Hovland, tlf. 92 81 46 73. 
Påmelding senest torsdagen før til 
Marie, tlf. 92 81 46 73. Velkommen.

  Søndag 8. september. 
Klatring i Oppenåsen. URT.
Bli med på en spennende dag med 
klatring og rappellering i Oppenåsen. 
Vi har instruktører som hjelper deg 
enten du er nybegynner eller litt 
erfaren. Oppmøte på Ringerike Vgs. kl 
1100 for felles transport. Ta med hjelm 
(sykkel-/klatre-), sekk for fellesutstyr, 
mat og drikke. Kart: Turkart Holleia-
Krokskogen. Påmelding innen 30. 
august til rt@ringerikes-turistforening.no 
eller tlf. 92 66 48 25.

  fredag 13.-
  søndag 15. september. 
Med kaffelos mot kaffekos. RT. 
Kaffekoken og kaffekosen på 
Grønknuten på søndagen er målet. 
Turen gjennom Holleia er middelet. 
Denne turen starter fredag kl. 17 med 
maxitaxi fra Tippen på Hønefoss. 
Fra Svartvatna på Holleia går vi den 
vesle biten inn til Hovinkoia. Her har 
vi felles varmt måltid og overnatter. 
Lørdagen har vi flere ulike turmulig-
heter på veien til Grønknutkoia som 
er dagens mål med felles varmt måltid 
og overnatting. Søndag er ”kaffekok-
dagen” på Grønknuten. Fra koia ca ¾ 
time opp til toppen. Hjemtransport kan 
avtales med bekjente på kaffekoken, al-
ternativt kan du ta rutebuss fra Bårnås. 
Kart: Holleia-Krokskogen. Turen krever 
vanlig god form og at du bærer en sekk 
på 10-12 kg. Påmelding / info på 
99 61 22 22 til turleder Axel Holt 
innen tirsdag 10.9.

  Søndag 15. september. 
Kaffekoken på Grønknuten arrange-
res for 27. gang. RT.
Ole Henrik Brekke og gode hjelpere 
ønsker velkommen til kaffe og kake 
med krem. Husk å ta med en halv liter 
vann. Følg med i Ringerikes Blad og 
Bygdeposten eller se 
www.turistforeningen.no/ringerike 

  tirsdag 17. september. 
Avslutning for tirsdagsturene. ST.                                                                                        
I år legger vi avslutningen for seson-
gen til RT’s nye storstue ved Strøen, 
Fønhuskoia. Kart er turkart Sør-Valdres 
eller Vassfaret. Frammøte på Tippen kl 
1000 for samordning av kjøring. Vi må 
gjennom to bommer, så husk mynter 
(kort kan brukes i den første bommen). 
Vertskap: Styret i seniorgruppa. 
Tlf. 61 31 11 37/94 27 91 13 
(Arnhild Ballangrud) eller 
32 11 03 92/90 63 48 68 
(Erik Monserud).

  Søndag 22. september. 
Høsttur nord i Finnemarka. RT. 
Fotturen starter fra Djupengrop, 
vi går så blåmerka sti via Lårvika 
til Sandtjern. Herfra går vi mye 
skauleis mellom Bomlene i retning 
Bjørnekollen. Der kommer vi inn på 
en gammel ferdselsvei og sti som vi 
følger forbi Lunnaas (på kartet Lundås) 
til Søkktjennsdalen. Her kommer vi 
på blåmerka sti som vi følger til-
bake til bilene. Hoveddelen av turen 
går i Finnemarka barskogreservat. 
Underveis er vi innom en gammel 
danseplass, et par gamle setervoller, 
en gamme og ei skogskoie som er åpen 
for allmenn bruk. Turen er på 12-14 
km og kartet er Turkart Finnemarka. 
Frammøte på Tippen kl 0900 for 
samkjøring til Djupengrop. Det er bom-
penger (kr. 40 + 20). Turleder er Erik 
Brenden, tlf. 32 16 03 62 eller 
95 16 16 46. Til denne turen inviterer 
vi naboforeningene Asker, Drammen, 
Hadeland og Kongsberg.

  Søndag 29. september. 
Tur for flerkulturelle.
Se www.turistforeningen.no/ringerike 
eller ring Vibeke Tjøm på 
tlf. 92 66 48 25.

  lørdag 5. oktober.  
Dugnad på Holleia. RT.
Det er tid for dugnad. På Holleia er 
det mange stier som trenger rydding 
og merking. I år er det stier litt nord 
for Hovinkoia som skal ryddes og 
merkes. Jo flere som kommer, jo mer 
klarer vi. Og så avslutter vi dugnaden 
lørdag kveld med en god middag på 
Hovinkoia. Påmelding p.g.a. mat og 
redskap/planlegging til dugnadsleder 
Ingrid M Nordgård innen onsdag 2.ok-
tober. Ingrids telefon er 32 12 47 25 
eller 98 04 72 15. Frammøte på Tippen 
kl 0900. Kart: Holleia – Krokskogen. 

  Søndag 6. oktober. 
Senhøsttur Øyangen rundt. RT.
Vi går fra Jonsetangen til Spålen over 
Spålsberget, som er Skauleispost, 
videre til Østerdam og ned til Salem 
i Åsbygda. Maxitaxi fra Tippen kl 
1000, så har vi valget mellom fottur 
og taxi hjem fra Salem. Kart: Holleia - 
Krokskogen. Turleder Tron Trondsen, 
tlf. 32 12 83 96.

  Søndag 13. oktober. 
Trilletur. BT.
I dag blir det ny trilletur med Marie 
Gåsvik som trilleleder. Oppmøte på 
Tippen kl  1200. Vi velger tur avhengig 
av vær. Aktuelle områder er Hovsenga, 
Petersøya, Hringariki og Hovsmarka. 
Ta med mat og drikke. Infokontakt 
er Kjersti Hovland, tlf. 92 81 46 73. 
Påmelding senest torsdagen før til 
Marie, tlf. 92 81 46 73. Velkommen.

  torsdag 7. november. 
Høstmøte. RT.
Se annonse i Ringerikes Blad eller se 
www.turistforeningen.no/ringerike 



neste år arrangeres topptur i Vang for tiende 
året på rad. dette har blitt en av klassikerne i 
rts turprogram.

Det hele startet på en RT-tur til Blodfjell høsten 2003. Jeg 
ble gående i nærheten av Liv Skretteberg og hørte henne 
skryte av Vang. Jeg har hatt tilknytning til denne vakre 
fjellkommunen i Valdres helt siden 1980, gjennom mine 
svigerforeldres hytte ved Vangsmjøsa. Liv og jeg kom naturlig 
nok i prat i løpet den turen i 2003, og vi ble enige om at en 
RT-tur til Vang absolutt burde komme på turprogrammet. 
I august 2004 var den første turen på plass, med besøk til 
Mugnetind og Grindane.

Den tradisjonsrike gården Sørre Hemsing har vært benyttet 
som overnattingssted på alle turene. Vertskapet her heter 
Berit og Arne Nefstad, og de sørger for at vi alltid har følt oss 
svært velkomne. De har restaurert gården (Arne er snekker), 
og de serverer nydelig mat. Berit er sjef på kjøkkenet og tar 
seg av økonomien. Programmet er fast, med kaffe og lapper 
på fredag kveld og rømmegraut og spekemat på lørdag kveld. 
Legg til to solide frokoster og godt nistebrød, da er det meste 
på plass!

Antallet deltakere på turen har variert mellom 9 og 18. Totalt 
51 personer har vært med på turene, og turene bærer etter 
hvert preg av en fin blanding med veteraner og nykommere!

Hvilke turmål har vært mest spesielle? Det er ikke så lett 
å velge mellom alle de flotte toppene, men hvis vi tar 
med Mugnetind, Grindane, Skutshorn, Horntind, Skjøld, 
Ranastønge og Rankonøse, har vi nevnt noen. I 2013 tar vi 
sikte på Suletind og Slettefjellet som mål.

Tusen takk til Liv for godt samarbeid gjennom mange år! 
Dette samarbeidet har vært en stor glede for meg.

topptur i Vang – i 10 år
Karsten Lien.
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Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i de 
forskjellige  grupper er åpne for alle, og ikke forbe-
holdt de som er spesielt medlem i den enkelte gruppe. 
Naboforeningene (Hadeland Turlag, Drammen og 
Oplands Turistforening, Kongsberg og Omlands 
Turistforening, Asker Turlag og Valdres Turlag) har også 
mange fine turer som er åpne for alle DNT-medlemmer. 
Finn og prøv. Ringerikes Turistforening forbeholder 
seg retten til forandringer av ovennevnte arrangemen-
ter. Oppdatert informasjon og eventuelle endringer 
vedrørende turene, finner du på våre internettsider 
www.turistforeningen.no/ringerike. Deltakerne deltar 
på eget ansvar, og må være fysisk og psykisk i stand til å 
gjennomføre turen. 

generelle vilkår for deltakelse på 
fellesturer i Ringerikes Turistforening
1. Påmelding 
Fellesturene til Ringerikes Turistforening er åpne for alle 
DNT-medlemmer som tilfredsstiller de fysiske og psykiske 
krav som slike turer krever. Ikke-medlemmer kan ved 
påmelding tegne medlemskap i foreningen. Turene an-
nonseres i ”Skauleisposten”, på foreningens hjemmeside og 
i Ringerikes Blad. For turer der det kreves forhåndspåmel-
ding, 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. 2 pr. km; sjåfør og passasjerer beta-
ler sin del. (Se ”Retningslinjer for turer i RT”, 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 utilfreds-
stillende eller hvis vedkommende er for dårlig utstyrt til å 
greie turen. RT har ingen økonomiske forpliktelser overfor 
påmeldte som ikke får delta.

4. Avlysing/endring av turen
RT kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold eller andre 
spesielle omstendigheter. Påmeldte deltakere vil få beskjed 
om avlysningen eller endring av turkonseptet.

5. Forsikringer
Ringerikes Turistforening vil understreke at deltakelse på 
foreningens fellesturer skjer på deltakernes eget ansvar. 
RT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige 
skader/uhell som måtte inntreffe på turene. Deltakerne 
anbefales derfor å tegne individuelle  forsikringer.
    
Håper turprogrammet for 2013 faller i smak, og at vi sees på 
tur i løpet av sesongen!

På vegne av alle i turkomiteen ønsker jeg dere et 
godt nytt turår!

Hilsen
Ingrid M. Nordgård 
leder av turkomiteen
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Barnas turlag på Øvre Johnsrud gård

Barnas Turlag i Ringerikes Turistforening arrangerte søndag 
20. mai gårdsbesøk på Øvre Johnsrud gård på Veme. Med 
mange dyr, natursti, toving av ull og grilling ble dette en flott 
familiedag for både store og små. RT takker nok en gang 

vertskapet på gården for et vel gjennomført og trivelig arran-
gement. Vi håper enda flere finner veien til Øvre Johnsrud 
i 2013!
 

Vibeke tjøm                                                                                                                                      

Natursti er vel gjennomført. 
Brit Olaug og Erik Monserud, 
med barnebarn.

Tover av ull .
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opptur 2012
Vibeke tjøm                                                                                                                                      

regn og blåst møtte de 520 spreke 8.klas-
singene og deres lærere fra Veienmarka, hov, 
tyrifjord, haugsbygd, tyristrand, Jevnaker, hole 
og Sokna ungdomsskoler.   på landsbasis var 
det over 30 000 elever på tur denne dagen på 
over 50 ulike steder. dette er det høyeste delta-
gertallet både lokalt og nasjonalt noensinne. 

OPPTUR er et arrangement der 8. klassinger fra ungdoms-
skoler over hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv 
og fysisk aktivitet. Målet er å få flere ungdommer til å opp-
leve gleden ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmil-
jøet bedre kjent og skape en trivelig dag med fysisk aktivitet 
for alle, fri for konkurranse. 
Ringerikes Turistforening arrangerte OPPTUR for tredje 
gang og elevene startet fra Borger i Haugsbygd og gikk på 
godt merket sti til Grunntjern, Ultvedttjern og endte opp ved 
Fleskerud i Åsa.

 I år hadde vi inngått et spennende samarbeid med Ringerike 
Folkehøgskole som skulle stå for aktivitetene i målområdet.  
Arrangementet inngikk som en praktisk øvelse i undervisnin-
gen for elevene med tanke på planlegging og gjennomføring 
av et stort arrangement. Elevene viste stort engasjement og 
tok vel vare på ungdomsskoleelevene når de prøvde seg på 
aktiviteter som slakk line, darts, fotballtriksing, vollis, sjong-
lering, freesbee, stylter, slåball m.m. Det var full aktivitet 
på samtlige poster og aktivitetene falt absolutt i smak hos 
8.klassingene. 

Før avslutning av arrangementet ble det trukket ut fine 
premier som headset, digitalt kamera, termoser, gavekort på 
solbriller og overnatting på RT-koie på kvitteringskortene, 
som elevene fikk signert ettersom de hadde gjennomført de 
ulike aktivitetene. 

Ringerikes Turistforening skal arrangere OPPTUR også i 
2013. Vi ønsker å invitere enda flere av ungdomsskolene, og 
vi satser også på  å få inn midler til dekning av busstranspor-
ten gjennom sponsormidler.
Selve løypa vil i år som i fjor starte ved Borger i Haug, men 
vil bli noe lengre slik at vi oppfyller ønsket om at ungdom-
mene skal gjennomføre en løype på ca. 1 mil denne dagen. Vi 
håper på fortsatt samarbeide med Ringerike Folkehøgskole 
og vi regner med at aktivitetene i målområdet i Åsa blir 
minst like attraktive for 8.klassingene i år som de var i fjor.
Flere fra RT var med og hjalp til på OPPTUR og gjorde en 
god innsats i selve gjennomføringen av arrangementet. Vi 
håper på gode medhjelpere også neste år, slik at vi kan skape 
en flott friluftsdag for distriktets 8. klassinger – 
det fortjener de!

Gutta er klare for OPPTUR

Litt av gjengen på OPPTUR
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Navnet på den nye hytta måtte bli 
Veslekrak. Sikringsbua er på 20 m2 
med tre sengeplasser, kjøkken og 
spiseplass i samme rom, kort sagt ei 
ekte koie! I tillegg kommer do, tilpasset 
rullestolbrukere, under samme tak.  
Vi i byggekomiteen hadde gledet oss 
lenge til å vise fram den nye bua, og 
lørdag 15. september gikk flagget til 
topps for å hilse gjestene velkommen. 
I nydelig høstvær strømmet ca 60 blide 
turfolk inn på setervollen for å ta en 
titt på RTs nyeste og minste hytte. Men 
før den offisielle åpningen av sikrings-
bua, fikk gjestene servert et variert 
underholdningsprogram, i annonsen 
kalt ”kultur med nogo attåt”.
En stolt koiesjef Finn Granum ønsket 
alle velkommen og ga en kort historikk 
om sikringsbuprosjektet fra start til 
mål. Og siden den nye sikringsbua 
ligger i et landskapsvernområde, har 

det tatt forholdsvis lang tid å innhente 
byggetillatelse fra Miljøvernavdelingen 
i Oppland fylke. Men da denne endelig 
forelå 15.11.2011, kom det fart i byg-
geprosessen. Tømrermester Tor Einar 
Fekjær gjorde grunnarbeidene og opp-
førte bua til alles tilfredshet, og flinke 
dugnadsfolk har bidradd i alle faser av 
byggeprosessen.
Kjetil Sudgarden har vært leder i byg-
gekomiteen og ledet oss også gjennom 
programmet på åpningsdagen. Etter 
koiesjefens velkomst ga Kjetil ordet til 
NRK-journalist og turentusiast Sigrun 
Slapgard, som var invitert for å holde 
”Dagens tale”. På en lun og tankevek-
kende måte kåserte hun om ”å være på 
tur” i naturen , i samfunnet og i livets 
mange faser.
Mens Slapgards tale kalte på smil 
og ettertanke, framkalte skrønema-
kerne Lars Elsrud og Olaf Ødegård 

gapskratten hos publikum. Radarparet 
fra ”Storekrak Handel og Vandel” bød 
på muntre historier og reklamerte uten 
blygsel for ”kortreist vin med hint av 
blåbær og bjønnemøkk” og  andre lugu-
bre nisjeprodukter av lokalt opphav.
Den kulturelle delen ble avrundet med 
trubaduren Tom Eikenes, som ga til 
beste tre fine viser. På spesiell oppfor-
dring sang han  bl. a. Dan Anderssons 
legendariske ”Helgedagskveld i 
timmerkoian”.
”Gullfireren” Slapgard, Ødegård, 
Elsrud og Eikenes gjorde stor lykke , og 
som takk ble alle fire overrakt hver sin 
flaske langreist vin  og  gullmedalje av 
byggekomiteens damer. Samtidig fikk 
Tor Einar Fekjær en magnumflaske 
edle dråper som takk for vel utført 
byggearbeid.
Både før og etter programmet var det 
salg av pølser i brød og lompe samt 
kaffe, lettøl og brus. Et rikholdig utvalg 
hjemmebakte kaker inngikk også i 
pakkeprisen.
Endelig , etter at alle hadde spist seg 
gode og mette, var det tid for den 
høytidelige åpningen av sikringsbua. 
De frammøtte ruslet opp stien til den 
nye hytta, hvor RT-leder Karsten Lien 
avduket Veslekrak-skiltet og låste opp 
bua for publikum. De mange positive 
tilbakemeldingene tyder på at den 
nye hytta falt i smak. Til slutt takket 
Karsten byggekomiteen og andre gode 
hjelpere, som har bidratt til å realisere 
drømmen om sikringsbu på Storekrak.

Veslekrak – rts første sikringsbu er åpnet

Som den første av våre 
koier har Storekrak fått 
sikringsbu, vakkert plassert 
ca 35 meter  fra hovedhytta. 
Sikringsbua gjør Storekrak 
tryggere i tilfelle brann, og 
kan også brukes som avlast-
ningshytte når hovedhytta 
er fullbooket. fra juni 2013 
vil hundebur være på plass 
og sikringsbua kan da også 
brukes av turfolk med hund.

Marit Stubbraaten
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Lørdag formiddag tidlig i november.  
Inn foran huset hjemme hos meg svin-
ger en bil.  Det første jeg legger merke 
til, er skiene på taket.  Jo da og riktig 
nok: Etter å ha pratet med meg, skal 
Magnus hjem til en kamerat og preppe 
ski.  Det har jo snødd og ryktene går 
om minst 5 cm på Ringkollen.  Ingen 
grunn til å skusle bort skimulighetene.  
Sesongåpning til og med!

Da dukker det opp et spørsmål:  Hva er 
det som får en ung tysk mann til å slå 
seg ned på Hønefoss, elske det enkle fri-
luftslivet, kaste seg ut i foreningslivet, 
påta seg ubetalte oppgaver, stå på med 
dugnadsarbeid (heller ikke betalt!)?  Og 
fortsatt er det sikkert mange momenter 
jeg ikke har nevnt.

Dette interessante mennesket bare 
måtte jeg få presentert for medlemme-
ne i RT.  Så var da Magnus heller ikke 
uvillig til å stille til en uhøytidelig prat 
over et par kopper kaffe (friluftsmann!) 
samt vafler med geitost (integrert!).

integrert 
intelligent 
immigrant
tekst: axel J. holt
foto: Magnus karge

Oppveksten:  Ut på tur, aldri sur!
Som så mange andre som er glade i 
friluftsliv, var det foreldrene og deres 
interesse for natur som skal ha mye av 
æren for at det gikk som det gjorde.  
Men som det også hender, døde denne 
interessen tilsynelatende hen da 
Magnus ble tenåring. I Bundeswehr ble 
det igjen kontakt med natur.  

Mot nord
Etter avsluttet militærtjeneste ble det 
fire uker „roadtrip“ med kamerater, 
der Nordkapp, Briksdalsbreen og 
Rallarvegen sto på besøkslista.  Året 
etter er det duket for „ordentlig“ 
friluftsliv, med tre venner gjennom 
Padjelanta, Hellemobotn og Skjomen.  
Retningen var klar.  Nå var det bare 
å følge opp!  På universitet i Münster 
ble den faglige fordypningen utvidet 
med kurs i norsk.  Et utvekslingsår på 
NTNU i Trondheim bekreftet Magnus’ 

„Drang nach Norden“ (lengsel mot 
nord).  Bare der var det autentiske, 
ekte friluftslivet å finne.  Sommerjobb 
på Kartverket på Hønefoss full-
førte bildet:  Ansettelse på Kartverket 
(Geomatikk med hovedvekt på 
„Standardiseringsopplegg for sted-
festet informasjon“ = SISO), bosted i 
Steinsåsen.  Og nettopp fordi interes-
sen så til de grader går mot friluftsliv, 
blir bildet komplett med sekretærjob-
ben i Ringerikes Turistforening.

Gleder og utfordringer
„Gleden over friluftslivet gir den 
styrken og ballasten som skal til for å 
takle en krevende hverdag“.  Men her 
mener Magnus at det også ligger en 
forpliktelse:  Å legge til rette for andre, 
slik at flere kan bli klar over og få 
oppleve hva fri og (forholdsvis) uberørt 
natur har å si for trivsel og helse.  „Det 
er her den store kulturforskjellen 

elsker dugnader. Beundrer 
selvbetjeningssystemet. er 
gjerne og mye ute, også i 
vinternatta. Sekretær i styret 
i ringerikes turistforening. 
hvem kan dette være? 
inngrodd turgubbe i 60-
åra? feil! Mann riktig nok, 
litt over 31, og slik overskrif-
ten antyder: ikke norsk av 
fødsel, men tysk. Svært god i 
norsk, du kan kanskje 
høre en liten aksent. 
Magnus karge.

Det har blitt noen turer etter hvert, både lange og korte.  Noen langt av sted, og noen i mer hjemlige 
trakter slik som her, på Storekrak.    
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mellom Tyskland og Norge ligger.  Eller 
mellom Norden og Mellom-Europa.  
Her i Norge er det sjelden noen stiller 
spørsmål om hvorfor vi skal ut på tur.  
At denne aktiviteten er sunn og bra er 
en vedtatt sannhet.  Tenk bare på hvor 
mange blide og positive mennesker 
du treffer ute på tur!  Å komme ut er 
å nullstille seg, å skaffe overskudd til 

hverdagen.  Selvsagt finnes det paral-
leller til DNT i Tyskland.  For eksempel 
Deutsche Alpenverein (DAV) med lo-
kalforeninger rundt om i landet.  Men 
de arbeider mest med turer i fjellom-
rådene sør i Tyskland.  Engasjementet 
med lokal tilrettelegging mangler i stor 
grad“.  

Allemannsretten
„Kaféliv er sosialt, idrett i hall og på 
bane er greit, men friluftsliv slik du 
kan drive det, for eksempel her på 
Ringerike, gir noe helt annet og mye 
mer.“  En grunn til ulikheten i hold-
ning mellom Tyskland og Norge når 
det gjelder friluftsliv mener Magnus 
er Allemannsretten.  På kontinentet 
og  De britiske øyer er store landom-
råder forbeholdt en liten jordeier-
klasse.  Folk flest må holde seg utenfor 
gjerdet.  Allemannsretten gir oss alle 
muligheten til fritt å ferdes i utmark 
her til lands.  Selvsagt pålegger den 
oss forpliktelser, og selvsagt regulerer 
loven forhold som angår dyrket mark, 
privatlivets fred osv.  Men i sum er 
Allemannsretten et enormt gode som 
folk i andre land bare kan drømme om.

Innsatsen for fellesskapet
Dugnadsånden fascinerer Magnus 
sterkt.  Idéen om å ta et tak sammen 

for å få gjort en jobb, følelsen av felles-
skap og samhørighet.  Dette blir ren 
bonus i turistforeningsarbeidet.  
Kjetil Sudgarden, snekker og sentral 
person i bygg- og vedlikeholdsarbeidet 
i RT, og Finn Granum, styremedlem 
i RT, uttaler seg begge i svært posive 
vendinger om Magnus.  De legger 
særlig vekt på to forhold, nemlig per-
sonligheten og den faglige dyktigheten.  
For det første er Magnus en person til 
å stole på.  Han holder det han lover, 
og han får utført det han er blitt pålagt.  
Han er en beskjeden kar som er lett 
å like og bli glad i.  Faglig er han en 
uvurderlig ressurs for RT.  I arbeidet 
med sikringsbua på Storekrak var hans 
innsats en forutsetning og en garanti 
for korrekt og raskt gjennomført jobb.
Datafreak? 

Mye av innsatsen som Magnus la ned 
når det gjalt sikringsbua, har dreid seg 
om digital dokumentbehandling.  Dette 
er en komplisert materie da Storekrak 
ligger innenfor vernet område.  Men 
vær også klar over at hjemmesida til RT 
er Magnus’ spesielle hjertebarn!
PS.  Finnes det noen huldrer i passe 
alder der ute  --?
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De fleste hadde ikke tidligere vært 
på Island, og her var det så visst an-
nerledes enn i Norge. Fra flyplassen 
(Keflavik) kjørte vi gjennom et flatt 
og goldt lavalandskap - nesten uten 
vegetasjon. Et varmt bad i Den Blå 
Lagune frisket opp før vi reiste til 
Landmannalaugar, den første overnat-
tingshytta. Også her var det mulighet 
for et varmt utendørs bad. Et kaldt og 
varmt elvemøte hadde skapt et suve-
rent ”svømmebasseng”. Overnattinga 
var ikke helt som på norske hytter. Vi 
lå opp til 18 personer på rommet, tett 
som i en sardinboks. Sengebredden var 
60 cm, jo, her ble vi godt kjent! Men de 
fleste sov godt i soveposene på de harde 
madrassene.
Første dagsmarsj skulle være 12 km, 
men nødvendige rokeringer gjorde at 
turen ble 25 km. Ikke noe problem! 

Stiene var lettgåtte, sekkene lette, 
været strålende og landskapet fantas-
tisk innbydende. Fjellet skiftet farger 
i røde, brune og gule sjatteringer. 
Flere ganger passerte vi breer, bratte 
skråninger og pirrende broer. Størst 
utfordring skapte de iskalde breelvene, 
men vandrende arm i arm ble de greit 
forsert. 
Det vulkanske landskapet var spennen-
de og nesten litt skummelt, i alle fall 
der det varme vannet kokte i overflaten 
eller den stinkende svovelrøyken svei 
i nesa. Mest spektakulær var kanskje 
turen opp på Eyjafjallajøkull hvor det 
hadde vært utbrudd i 2010. Fortsatt var 
bakken så varm at vi kunne grille pølser 
i aluminiumsfolie!
Kveldshyggen er ikke lett å glemme. 
Alle sto på, og middagene var av 
restaurantklasse – og alltid hadde vi 

”noko attåt”.  At kveldsquizen hadde 
skiftende vinnerlag hver kveld, trigget 
konkurranselysten.
Bussturen tilbake til Reykjavik ble 
også begivenhetsrik, særlig den første 
strekningen uten vei. Over ei enorm 
elveslette krysset vi elver og humpet 
oss gjennom naturlige fartsdumper. 
Oi! Vi besøkte velkjente turistmål 
som Gullfoss, Strokkur, en geysir med 
høy sprut, og Tingvellir (den gamle 
alltingsplassen) før vi kom tilbake til 
hovedstaden. Her overnattet vi to døgn 
og rakk å bli brukbart kjent i byen. 
Blant høydepunktene var konserten i 
den flotte Hallgrimskirken og besøk i 
den nyinnvidde operaen.
Vi håper å kunne arrangere en ny tur til 
Island om noen år.

islandstur uten feiltrinn
per h. Stubbraaten

22 nordmenn, hovedsakelig medlemmer av rt, og en norsk-islandsk guide, hadde en 
kjempetrivelig sommertur med topp stemning hele veien.  ruta laugavegurinn på 
55 km ble rene parademarsjen. det var hyggelig, men nesten flaut, å bli skamrost 

av våre islandske guider da turen var over.



 Loddrett
 1    Seter i Nordmarka
 2 Blir flere
 3 Gull
 4 Dagligvarekjede
 5 Topp 679, koordinat 781 746 (Oslo Nordmark)
 6 To like
 7 Som 34 vannrett
 8 Tittel, tiltaleform
 9 Tre like
 10 To like
 15 Bu og to tjern sør for Øyangen
 16 Akseptere
 17 Negativ forstavelse
 18 Sette (seg) på pinne
 20 Ikke ved å svømme, ikke på bru, ikke i båt
 21 Tilårskommen
 24 Blomst
 28 Feste åte på kroken
 30 Øyboer
 31 Vann i Nordmarka
 33 Hevdet
 38 Tar på seg (overf.)
 40 Basen
 41 Del av kubbe
 43 Konj.
 44 Føderom
 50 To tømmerkoier, koordinat  
  841 635 og 851 625 (Oslo Nordmark)
 55 Med skumle hensikter
 58 Stelle
 61 50
 62 Treslag
 65 Kjøretøy (fork.)
 66 Favorittaktivitet
 67 Kratt
 69 Spørre
 70 Finnes
 71 Funksjonær i skirenn (f. eks.)

 Frist for innlevering 7. mars 2013 på RT- 
 kontoret.  Vinneren som blir uttrukket får to  
 overnattinger på valgfri(e) RT-koie(r) i løpet 
 av 2013.
   
   

1Ø 2Y 3A 4N 5G 6E 7N 8H 9A 10T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11S N U 12K J E R R A T 11 12

13T G 14L Ø 15V 16L 17I A 18V 13 14 15 16 17 18

19E L 20V 21E R 22A 23A L 24F A 19 20 21 22 23 24

25R E A L 26U M U L I G 25 26

27D R 28A D D 29B 30I 31S O L 27 28 29 30 31

32A 33S 34N R 35S U R K L E 32 33 34 35

36M A G E 37H 38I 39L A 40T 41E 36 37 38 39 40 41

42S 43A L 44M A K E R E N 42 43 44

45E T E 46A U L 47N V 48L D 45 46 47 48

49T 50K T 51G E 52D V 53T E 49 50 51 52 53

54R U 55S L E R I 56A L V 54 55 56

57A V L A N 58G 59N N 60E E 57 58 59 60

61L E U G 62O R 63G N I 64D 61 62 63 64

65A L 66T E R E 67R E R 65 66 67

68T I U R 69B 70E I T E 71T 68 69 70 71

72V A R 73D E R 74S 75A N D 72 73 74 75

Vannrett
1 Vann i Nordmarka
8 Vond følelse
11 Vende
12 Transportapparat
13 Grand Tour (omv.)
14 Skiforeningshytte
18 5
19 Rennende vann (pl)
22 Først
23 Fjellstøvelmerke
25 Grei
26 Svært problematisk
27 Slept
29 Himmelfenomen
32 Arsen
34 Plass i rekka
35 Våt lyd (verb)
36 Del av fordøyelsessystemet
37 Hvilested
39 Lite aktive
42 Håndverkeren
45 Spise

46 Vriml!
47 Retning (fork.)
48 450
49 Tømmerkoie (fork.)
51 Forstavelse / prefiks
52 Dødvekt
53 Ekstrakt
54 Rolig vandring
56 Holder til ved elva – kanskje?
57 Utstrakt
59 Ukjent
60 Like
61 Lett, spenstig, fri (nyn.)
62 Treslag
63 Massere
64 500
65 Opphisser
68 Der fuglen spiser (best. form)
72 Veivisere
73 500
74 Fin grus
75 Først
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 På Lårdalsstigen fulgte vi fjellrygger 
fra Eidsborg til Lårdal med svimlende 
utsikter. Høyeste punkt på turen er 
Gløstøylnuten på 848 moh og nesten 
800 m over Bandak. Denne ruta ble 
offisielt åpnet 31.5.2008 og lansert som 
”tøffare enn Beseggen”. Etter turen 
rakk vi også anløp av ”Victoria” ved 
Lårdal brygge, denne båten trafikkerer 
Bandak-kanalen sammen med ”Henrik 
Ibsen”. Om kvelden ble det grilling med 
”noggo attåt”på stranda.

Søndag var vi innom Rui (heimen 
til Ruijentene, høgt over Dalen), 
Ravnejuvet, Vinjestova og 
Myllarheimen. Men turens høyde-
punkt var definitivt besøket på Midtbø 

i Vinje, som var heimen til Halldis og 
Tarjei Vesaas. Vi fikk en glimrende om-
visning av Guri Vesaas som også ga oss 
en livaktig skildring av sine foreldre. 

Hun avsluttet, på oppfordring, med å 
lese ”Å vere i livet” som Halldis skrev 
til sin mor Gudrid Moren. 

kul tur i Vest-telemark
finn granum

 Guri Vesaas

Blåklokker over Bandak

Vi som fulgte kjetil Sudgarden på helgetur til lårdal og Midtbø 
fikk både i pose (tur) og sekk (kultur).

Victoria ved Lårdal brygge
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tirsdag 23. juli reiser vi til dovre og den gjen-
åpna hytta Snøheim. Vi har fått reservert 20 
senger i tiden 23. til 26. juli.

Fra Hønefoss organiserer vi transport med privatbiler til 
Hjerkinn stasjon. Herfra må vi benytte buss gjennom det 
tidligere skytefeltet. Snøheim ble bygget i 1952 av DNT 
og het da Reinheim. Hytta ble seinere kjøpt av Forsvaret 
da skytefeltet ble utvidet på Hjerkinn på begynnelsen av 
60-tallet, men en selvbetjeningshytte ble bygget og overtok 
navnet Reinheim. Snøheim ble gjenåpnet som turisthytte 17. 
juli i 2012 etter å ha blitt renovert/ombygd for 22 millioner 
kroner.

Snøheim ligger like under Snøhetta som er 2286 meter høy. 
Hytta gir mange muligheter for turer. 
Vi planlegger en dagstur opp på Snøhetta. Videre er det 

mulig at vi også tar turen opp på Vesttoppen. En tur innover 
Svånådalen er en meget fin opplevelse. Eller vi kan gå til 
Reinheim og deretter følge elva Stropla noen kilometer før vi 
går i terrenget tilbake til Snøheim. Sannsynligheten for å se 
moskus er stor på Dovre, ikke minst på den sistnevnte turen. 
Husk derfor å ta med kikkert. 

Hvilke turer vi velger kan diskuteres på Dovre, men bra 
kommer det i alle tilfeller til å bli. Endelig påmelding til 
turen må skje til Odd Tangen senest innen 1. juni 2013. 

Sommertur til 
hjerkinn
odd tangen

redaktørens tankespinn
Godt nytt år, alle turvenner! 
 
Som i tidligere år, er produktet du har framfor deg et resultat 
av redaksjonskomiteens iherdige arbeid.  Denne gangen er 
det koiene som er hovedtema.   

Fønhuskoia åpnet dørene sist høst, med høytidelig innvielse 
22. juni i år.  Bli med, ta med telt for å  feire St. Hans ved 
Strøen i Vassfaret!  
Veslekrak, sikringsbua på Storekrak, ble åpnet under 
behørig festivitas 15. september i fjor.  Tjuenborgkoia og 
Grønknutkoia sto ferdige i 1942.  Buvasskoia, også den ny i 
1942 under navnet Ådalskoia (se egen artikkel).  Vikerkoia 
fra 1932 er den eldste, altså 80 år i fjor.  Yngste ”jubileum” 
har Vassfarkoia, da det i september var fem år siden den 
storstilte innvielsen med eget ”Vassfarspel”.  Eneste koie som 
ikke jubilerte var Hovinkoia.  Men også denne koia har fått 
behørig omtale.  Dette betyr at RT i dag har fem egne koier, 
og bestyrer de øvrige tre for DNT OO.  Med andre ord:  RT 
er  en vital 120-åring i 2013!

Omtalen av koiene er viktig på flere måter.  Det er her RT 
har bundet opp mest kapital.  Videre er koiene det tydeligste 
vitnemålet på den dugnadsinnsatsen som så mange av med-
lemmene bidrar med.  

Et annet bevis på dugnadsinnsats er blåmerkestiene.  Når 
stiene rundt Fønhuskoia er klare, vil RT ha ansvaret for ca 
450 km vel tilrettelagte blåstier. Tenk deg å blåmerke veien 
opp Hallingdal via Aurlandsdalen og Voss til Bergen!  Jeg sier 
bevisst ”vel tilrettelagte stier”.  

Det aller meste av blåmerkestiene til RT ligger i skogen, noe 
som gjør vedlikeholdet ekstra arbeidskrevende. Gjengroing, 
vindfall, snøbrekk, nye veier og hogst er utfordringer som 
en ikke møter i fjellet. Derfor blir vedlikehold av stiene et 
arbeid som aldri tar slutt.  

”Vel tilrettelagte stier” som mange oppfatter som selvsagt, er 
også en viktig dokumentasjon på stor dugnadsinnsats.
Arbeid i styre og komitéer, møter med myndigheter og andre 
organisasjoner.. Som de fleste andre foreninger er RT helt 
avhengig av dugnadsånd, av uegennyttig arbeid til beste for 
fellesskapet.

Alt dette skal ”Skauleisposten” speile med omtale og bilder.  
Dette er én måte å bevisstgjøre medlemmene på at de 
godene du har som medlem, også fordrer innsats fra deg som 
medlem.  Derfor:  Les ”Skauleisposten” og la deg inspirere til 
innsats for fellesskapet i 2013.  RT har plass til flere innsats-
villige hender!

Noen dugnads-inspirerte ord fra Axel J. Holt, 
redaktør av ”Skauleisposten”.
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Seniorturer
Brit olaug Monserud

Mellom snåtunge graner sør for Myrseter på Krokskogen. Turdeltakerne 
ledes an av turleder Finn Abildgaard. (14.02.12)

Turleder Arnhild fra Jevnaker (midt på bildet med motvillig hund) 
har klart å få med seg en glad gjeng til idylliske Jokkumstjern på 
Jevnaker Vestås. (14.08.12)

Fornøyde seniorer på tur ved Væleren på Holleia en av sommerens få 
solskinnsdager. Turleder Kaare Fleten (midt på bildet i rutete skjorte) 
hadde klart kunststykket å bestille fint vær! (21.08.12)

To ganger Arnhild og Per i godt driv over Flåtjern på Vikerfjell. 
Turleder Erik Monserud blir hengende etter! (20.03.12)

Seniortur, skogshytta til Anders Piltingsrud ved Røstesetertjern.
 Foto: Per H. Stubbraaten

Jonsetangen, Øyangen. Foto: Per H. Stubbraaten
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gammel kjærlighet
axel J. holt

Jeg hadde en gang en ”Bergans”,  -  en kremmerhusmodell, en grå. 
Ja, det var fargen på sekken, mens meisen var ståltung og blå.

Nå, det var på 50-tallet.  Modellen var flunkende ny.
Om børa var aldri så diger, jeg bar, om hu var tung som bly.

Men tida gikk, som hu pleier, en ti – femten års tid eller så.
Da kom det no’n moderne greier for lettere bære og gå.

Da strøk det en bæremeis ”Fjällräv” med lys-svenske fletter forbi.
Om jenta gikk fjelltur med sekken  -  eller motsatt?  Det kan je’kke si!

Siden ble det så mange slags sekker og turer så lange som fy!
over flyer og moer og bekker til steder en fikk søke ly.

Så var det en kveld her i sommer.  Jeg skulle i kjeller’n en tur.
Og kjeller’n min, ser du, den rommer så mangt utav frilufts-mundur.

På veggen, blant nytt og av gammelt, så som primuser, kjeler og styr, der 
hang det no’ underlig skrammel med minner om tureventyr –
 
om turer i fjell, ja om turer så lange en orket å gå.
Der hang det no’ solide greier:  En stålmeis med farge blå!

rt bidrar i ny 
turbok 

for Buskerud
per h. Stubbraaten

Det er ikke bare RT som jubilerer 
i 2013. Våre naboforeninger, DOT 
og KOT, er 5 år eldre enn oss, altså 
125 år. I denne sammenheng har 
DOT tatt initiativ til å gi ut ei ny 
turbok, ei innbundet praktbok på 
ca 200 sider. Boka blir utgitt på 
forlaget Tom&Tom som tidligere 
har utgitt en rekke natur- og kul-
turbøker fra Buskerud. Boka har 
deadline primo august 2013 og vil 
komme ut seinere på høsten. 

RT skal presentere turer fra eget 
turområde, og vårt stoff skal dekke 
ca 40 sider av boka. I motsetning 
til ”40 trivelige turer” får bilde- og 
kartmateriell en mer sentral plass, 
og den detaljerte turbeskrivelsen 
blir tonet noe ned. Boka kan bli 
nyttig som turguide i andre områ-
der av fylket vårt, og vi håper den 
vil slå an som julegave. 

Vi får sannsynligvis plass til bare 
14-15 turer, så vi er i et skikke-
lig dilemma om hvilke turer vi 
skal prioritere. Foreløpig har vi 
valgt turer fra disse områdene: 
Hønefoss nærområde, Krokskogen/
Nordmarka, Høgfjell/Vikerfjell, 
Strømsoddbygda, Holleia og 
Vassfaret. Hittil  har det meldt 
seg gode tekstforfattere, men vi 
mangler gode bilder. Folk sitter 
kanskje på praktbilder som 
kan benyttes? Det burde være 
interessant for mange av de gode 
amatørfotografene i distriktet å 
presentere seg i boka. Send bildene 
til Erik Guldberg, e-post: guldberg.
erik@gmail.com. Alle spørsmål 
om bilder rettes også til han, tlf. 
93875667. Både tekst og bilder 
blir tydelig navngitt i boka. Et godt 
salg betyr også kjærkomne kroner i 
foreningens kasse.

Trollfossen.   Foto: Marit Stubbraaten

Sykling på Røyse.    Foto: Marit Stubbraaten



Allerede i  barndommen ble interes-
sen for folkediktningen vakt, og han 
måtte ikke lenger enn til drengestua 
eller en av husmannsplassene under 
Mo gård for å finne mesterlige fortel-
lere av eventyr og sagn.  Både Jørgen 
og søstrene hans lyttet med skrekk-
blandet fryd når ”Gamle Gunhild”, og 
andre tjenestefolk berettet sine skumle 
historier. 

Det er ikke tomt skryt å kalle Ringerike 
for eventyrriket når vi vet at det var 
her han fant 22 av de 28 eventyrene 
han brukte i den første utgaven, som 
kom ut i 1845. Det kjente eventyret 
”Askeladden som kappåt med trollet ” 
er ett av disse.

Også som dikter har Jørgen Moe hentet 
stoff fra Ringerike, og flere av tekstene 
bygger på hans egne  barndomsmin-
ner, f. eks. diktet ”Blomster-Ole”. 
Tittelpersonen er en fattig bygdeorigi-
nal , som fikk en tragisk død da noen 
gutter spikret fast treskoa hans , slik at 
han stupte utfor ei trapp. Dette hendte 
i Norderhov prestegård, og vi vet at 
dette er et av de såreste barndomsmin-
nene til Jørgen Moe. Men med diktet 
har han gitt Blomster-Ole et vakkert 
ettermæle.

Mer idyllisk, men også litt melankolsk, 
er diktet ”Seterjentens søndag ”, som 

Ole Bull har satt melodi til. I dette og 
flere andre dikt skildrer Jørgen Moe se-
terlivet slik han kjente det  fra Viksetra, 
som tilhørte Mo gård. I dag er Viksetra 
gjengrodd, og best kjent som en krapp 
sving for skiløpere på den såkalte 
Treningsrunden. 

Et siste dikt som må nevnes, er ” Det 
lysnet i skogen ”, kanskje det mest 
populære ringeriksdiktet den dag i dag. 
Her uttrykker Jørgen Moe sin kjærlig-
het både til det åpne, frodige kultur-
landskapet og til skogen og fjellet, som 
han kjente fra sine mange vandringer. 
Inspirasjonen til diktet fikk Jørgen Moe 
da han sto øverst  i Stubdalsbakkene og 
så  ned  på  ”de sollyse sletter”,  som lå 
under ham.

Vi  kan altså gjøre mang en tur på 
Ringerike til en kulturvandring i Jørgen 
Moes fotspor og oppsøke de stedene 
som inspirerte ham som dikter. I 
anledning  tohundreårsjubileet for 
Jørgen Moes fødsel vil Ringerikes 
Turistforening arrangere en kultur-
vandring med start og mål på Mo 
gård. Vi har på denne turen valgt å 
legge hovedvekten på barnebokforfat-
teren Jørgen Moe.  Det er nemlig ikke 
alle som vet at han også skrev Norges 
første barnebok, I brønnen og i tjernet 
(1851).

Her møter vi Store-Beate, dokka Lille-
Beate og broren Viggo Viking, som 
er et selvportrett av  Jørgen Moe som 
gutt. Viggo er en liten tøffing  - og av 
og til rampegutt.  Handlingen i boka 
utspiller seg på gården og i utmarka 
med  brønnen, skogen og tjernet med 
den flytende torvøya som de mest 
spennende stedene . De dramatiske 
høydepunktene i boka vil jeg ikke røpe 
her, men blir du med på RTs jubile-
umsvandring til sommeren, får du høre 
mer om Viggo Viking og Store-Beate – 
og om  Jørgen Moe selv.  

Jubileumsvandring  i Jørgen Moes 
fotspor sommeren 2013

Marit Stubbraaten

Jørgen Moe (1813-1882) har satt ringerike på kartet både som dikter - og som even-
tyrsamler  i tospann med peter Chr. asbjørnsen. Som student i Christiania fikk han til 
og med kallenavnet ”Jørgen ringerike” på grunn av dialekten sin. og oppveksten på 

ringerike og  kjærligheten til ringeriksnaturen var hans store inspirasjonskilder 
både som dikter og eventyrforteller.

Utgiver: Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss

naturopplevelser for livet


