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Skal hilse fra fjellet – det evige land
hvor moskus og jerven har bolig. 
Min lengsel dit inn er blitt som en brann. 
Kun der får jeg fred og blir rolig. 
Jon Østeng Hov. 

Kjære turvenner !
Bruker dette verset som en takk til dere alle som deltok på 
DNT Gudbrandsdalen sine turer og aktiviteter i 2013, til de 
som besøkte oss på stands,til våre samarbeidspartnere og til 
våre bidragsytere. Mange gode samtaler og deling av 
opplevelser gjør at deres positive engasjement er med på å 
utvikle lokalforeningen i sitt arbeide for at flere skal få 
oppleve gleden med det enkle friluftsliv. 
 DNTs visjon «Naturopplevelser for livet» er styrende for 
all virksomhet i organisasjonen. Min opplevelse i 2013 var 
turen mot Snøhetta med 25 deltakere. Et samarbeidsprosjekt 
med psykisk helsetjeneste i Dovre kommune. Tross regn og 
tåke gjorde humøret og pågangsmotet blant deltakerne dette 
til en «ettertankens»dag. En ekstra takk til alle som var med 
på denne turen! Dette prosjektet ønsker vi å videreføre i 
årets program. Det er mange som etter positive naturopple-

velser ønsker å dele dette med andre, enten gjennom bilder 
og, eller skriver det ned som et dikt. I turprogrammet for 
2013 utfordret vi til fotokonkuranse, der vi ønsket at du 
sendte inn ditt beste turbilde. Vinnerbilde ser du på forsiden 
av årets program og er tatt av Thomas Pettersson. Gratulerer!
 For 2014 utfordrer vi deltakere til å skrive om sin tur,- sin 
opplevelse eller sin aktivitet! Kanskje blir det din turopple-
velse som vi kan fortelle om i programmet for 2015?
 DNT Gudbrandsdalen prøver gjennom turprogrammet 
for 2014 å tilby turer og aktiviteter slik at alle aldersgrupper 
kan finne sin tur. Vi prøver gjennom et samarbeide med 
andre å skape positive møteplasser for opplevelser og fysisk 
aktivitet med bruk av naturen rundt oss. En slik samarbeids-
partner er Sterk og Smidig. Gry vil ta oss med ut i nærområ-
det og vise at naturen også fungerer godt som treningsrom. 
Ellers så innviterer vi til Base-camp for barn på Storhølister. 
Dette blir spennede i et flott fjellområde med mulighet for 
mange aktiviteter bl. a med topptur til Storhøpiggen. 
 DNT Gudbrandsdalen ønsker å tilby et turprogram der 
alle føler seg velkomne, også de som ikke kjenner oss fra før. 
Ta med familie og venner på våre aktiviteter i 2014 !

Hilsen Magnar, leder
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Folkehelseprosjektet 2013/Snøhetta

Forsidebilde: Storulfossen/Brudesløret. Nr. 1i fotokonkurransen 2013. Foto Thomas Pettersson
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JANUAR
Lørdag 18. januar
SKITUR TIL GRÅKAMPEN FRA FAGERHØI
Frisk skitur til Gråkampen. Anbefaler å gå på fjellski. 
Kupert uberørt terreng. Ta med drikke og niste. 
Anbefaler også å ta med kamera, flott magisk norsk 
natur å forevige. 
Turkoordinator: Marte Blakstad Haave,  
tlf. 907 77 855, påmelding innen 17. januar. 
Frammøte: Parkeringen nedenfor Fagerhøi kl. 09:00. 
Kart: Turkart Peer Gynts Rike

Lørdag 25. januar
NÅRKAMPEN-AANEKRE
Løssnø «brøkkja»-kjøring og skitur. Fjellski/telemark-
ski, eventuelt med skifeller. Gjennom skog og li – 
utenfor løypa vi kjører på ski. Vel framme på Aanekre 
setter vi fra oss ski og drikker kakao ved peisen og 
skrøner om hvem som var best. Vi avslutter med 
«revskrok» på kjøkkengolvet. 
Turkoordinator: Marita Aanekre, tlf. 905 10 068.  
Frammøte: På Aanekre gard, Hundorp kl. 12:00.  
Kart: Turkart Peer Gynts Rike

FEBRUAR
Lørdag 1. februar 
DAGSTUR BAK GRØNSETERHØE
Vi starter fra Turrhaugen. Går om Grønsetra og videre 
opp i skaret. Vi følger Grøna innover til Skredalæger-
bue, og tar en rast der. Returen tar vi om Skardbue, og 
inn på løypenettet ved Gardsenden og tilbake til 
Turrhaugen. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761, påmelding innen 30. januar. 
Frammøte: Ved Statoil Dombås kl. 09:00. 
Kart: Dombås 1419 II og Hjerkinn 1519 III

Lørdag 1. februar
TUR TIL IS-SLOTTENE, VINSTRAELVA
Dersom det er mye is i vinter, er det en fantastisk tur 
ned til jettegrytene i Vinstraelva. Det er ikke langt å gå, 
men bratt opp og ned. Man må ha god balanse og 
kunne gå der det er litt ulendt, men ellers kan alle 
være med. Fint for barn sammen med voksne! Varer 
omtrent 2 timer. 
Turkoordinator: Ingrid Agøy og Jo Engum,  
tlf. 971 24 895 / 926 84 313, påmelding dagen før. 
Frammøte: Peer Gynt-senteret kl. 12:00. 
Kart: 1718 II Vinstra



Storm i vente, Reinheimen. 
Nr. 2 i fotokonkuransen 2013.
Foto: Kjell S. Stålvik
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Søndag 2. februar
 LOM

Start fra Skihytta i Lia. Bruk hodelykt. Servering av 
varm drikke på toppen av løypa. 
Kontaktperson: Knut Vole tlf. 900 15 529 el.  
tlf. 61 23 18 33, ingen påmelding. 
Frammøte: Skihytta i Lia kl. 20:00. 
Kart: Lom

Lørdag 22. februar
DAGSTUR INNOVER STROPLSJØDALEN
Vi starter fra Grønbakken. Går inn Stroplsjødalen. 
Turmålet bestemmer vi ut i fra været. Retur samme vei. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761, påmelding innen 20. februar.  
Frammøte: Ved Grønbakken kl. 09:00.  
Kart : Snøhetta 1519 IV

MARS
Lørdag 8. mars 
DAGSTUR TIL VAKKERSTØYLEN ELLER PYTTBUA
Vi starter fra parkeringa i Brøstdalen. Følger dalen 
innover til Tunga. Der tar vi beslutningen om vi skal gå 
til Vakkerstøylen eller Pyttbua, det kommer an på 
løypene og snøforholdene. Her kan det være mye snø. 
Retur samme vei. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761, påmelding innen 6. mars
Frammøte: Ved Texaco på Bjorli kl. 09:00. 
Kart: Romsdal 1319 I og Tordsvatnet 1319 II

Søndag 9. mars
SKITUR LANGS TROMSA, OM STORFALLET OG 
TIL ISKJØRKJA
Storfallet er et 30 m. høgt isdekket fossefall, videre 
8 km. etter elva til Iskjørkja ved Fåvang. Lett løype.  
Ca. 4 timers tur inkl. matpause ved den gamle  
fløterbua. 

Isslottene i Vinstraelva

Storfallet



Ser Langvasstind og Larstind i bakgrunnen. 
Fra en fellestur rundt Snøhetta.
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Turkoordinatorer: Ivar Flyen og Lars Haugen,  
tlf. 971 48 107. Påmelding kvelden før. 
Frammøte: Ved Dalarampa kl. 10:00. 
Kart: Turkart Ringebu

Tirsdag 11. mars
GPS-KURS
3 timers innføringskurs i bruk av GPS til turbruk. 
Teoretisk gjennomgang inne og praktisk øvelse i 
nærområdet. Ha med egen GPS og klær til utebruk. Vi 
beveger oss i område med gatelys. 
For medlemmer av DNT.
Instruktør: Petter Kittelsen tlf. 413 54 577. Påmelding 
innen søndag 9. mars. Husk å gi beskjed hva slags gps 
du har. 
Frammøte: Solvang og Fredheims lokaler på Sagtunet, 
Otta. Inngang fra østsiden, kl. 18. 

Fredag 21. – søndag 23. mars
BYGDAHELG I GLITTERHEIM
Dette er åpningshelgen for sesongen. Beltebil inn 
fredag kveld kl. 17. 00, fra Veoli. 
Tur til Glittertind, skileik om kvelden før middag på 
lørdag. Avreise etter frokost søndag. 
Turkoordinator : Knut Vole, tlf. 61 23 18 33 /  
900 15 529 / knut@glitterheim. no. , påmelding innen 
19. mars. 
Frammøte: Veoli kl. 17:00. 
Kart: Jotunheimen øst

APRIL
Tirsdag 1. – fredag 4. april 
SENIORUKE PÅ GLITTERHEIM
Beltebil fra Veoli inn til Glitterheim, velkomst og 
lysbilde om Glitterheim. 
Tirsdag: Rolig tur inn mot Veobreen. Deler gruppa i to 
der inne. En gruppe tilbake til Glitterheim og en 
gruppe tar en lengre tur om været tillate det, feks på 
Veobretind. 
Onsdag: Glittertind-tur for alle sammen. 
Torsdag: Rolig tur til Hestlegahø eller en lengre tur 
mot Nautgardstind. Lysbilde om kvelden av Jan 
Stokstad. 
Fredag: Beltebil til Veoli kl. 10:00 fra Glitterheim. 
To erfarne turledere blir med. 
Om kveldene er det sosialt samvær med sang, quiz og 
dans. Deltagerne betaler kost/losji på Glitterheim 
transport i beltebil tur/retur. Truger kan du låne på 
Glitterheim dersom du synes at det blir mer komforta-
belt på vei til Glittertind. 
Turkoordinator: Knut Vole, tlf. 61 23 18 33 /  
900 15 529 / knut@glitterheim. no, påmelding innen 
22. mars. 
Frammøte: Veoli kl. 16:00. 
Kart: Jotunheimen øst

Vakkerstøylen. Foto: Inge Rimstad

Glitterheim
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Lørdag 5. og søndag 6. april
HELGETUR TIL TORSBU
Vi starter fra parkeringa i Rånå. Går inn Asbjørnsdalen 
og videre inn til Skurveosbue og tar en rast der. Vi 
fortsetter langs Spongvatnet og Bollvatnet før vi renner 
oss ned til Torsbu. Returen tar vi om Storvatnet, og en 
rast ved Storvassbue. Derfra returnerer vi ned til 
parkeringa i Rånå. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761, påmelding innen 2. april. 
Frammøte: Ved parkeringa i Rånå kl. 09:00.  
Kart: Tordsvatnet 1319

Søndag 6. april
SØDORPFJELLET PÅ TRUGER
Vi går på truger opp til Gråhø. Turen tar minst 5 timer. 
På skaren er det en lett tur, men i løs snø er det mer 
krevende. Passer ikke for små barn. Mulighet for å låne 
truger. 
Turkoordinatorer: Ingrid Agøy / Jo Engum,  
tlf. 971 24 895 / 926 84 313, påmelding dagen før
Frammøte: P-plassen ved Morgonbeithaugen 
kl.  10:30. 
Kart: 1718 II Vinstra

Torsbu Sødorpfjellet på truger

Tverrådalskyrkja rundt



 www.dntgudbrandsdalen.no 9

Lørdag 12. april
SKITUR – TVERRÅDALSKYRKJA RUNDT
Skituren starter på 760 m. o. h på Sota sæter i Skjåk, så 
følger vi Tverrådalen etter stikka løype før vi svinger av 
opp mot bandet på ca. 2000 m. o. h. Kjempefin nedkjø-
ring. 
Turen tar ca 6 timer og passer for alle som er vant med 
skiturer i høyfjellet. Blir arrangert kun ved fint vær. 
Middels krevende. 
Turkoordinator: Torstein Åmodt, tlf. 907 54 788, 
påmelding innen 8. april. 
Frammøte: Ved Sota Sæter kl. 09:00. 
Kart: Skjåk

Lørdag 26. april
VÅRSKITUR TIL HØGDEBROTET 2226 MOH
Tur som passer for folk i alminnelig god form. Må 
bruke fjellski, og feller anbefales. Ca 7 timer. 
10. mai er reservedato hvis været er dårlig den 26. april
Turkoordinator: Kjetil Flatmoen og Irene Nystuen  
tlf. 957 59 072 / 958 58 813, påmelding innen 25. april. 
Frammøte: Heimdalsmunnen kl. 10:00. 
Kart: Turkart Jotunheimen Øst

MAI
Lørdag 3. , lørdag 10. og lørdag 31. mai
UTE-TRENING, VINSTRA
DNT Gudbrandsdalen og Gry Korsletten (som driver 
Sterk og Smidig) har samarbeid om noen friske turer 
vår og høst. Vi går enten på skogsstier eller reiser 
samlet opp på Sødorpfjellet. Flere ganger i løpet av 
turen blir det stopp med innlagt styrketrening. Vi 
bruker naturen som treningssal, her får du bedre 
kondisjon, styrket muskulatur og fine naturopplevelser 
som gir ro til kropp og sjel. Har du staver, så ta dem 
gjerne med. 
Turkoordinator: Gry Korsletten, tlf. 922 50 868. 
Frammøte: Parkeringa ved Sterk og Smidig, Vinstra 
kl. 11:30. 
Kart: 1718 II Vinstra

Søndag 4. mai
VÅRSKITUR TIL RASLETIND
En enkel, men kjempefin 2000 m topp å gå opp på 
med ski. Kjøring ned igjen klarer alle fint. 
Turkoordinator: Ole Bratlien, tlf. 958 76 482,  
påmelding innen 3. mai. 

Høgdebrotet Rasletind. Foto: Rune Skogheim
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Frammøte: Valdresflya Vandrehjem kl. 10:30. 
Kart: Cappelens Jotunheimen, Turkart Jotunheimen 
Øst

Fredag 17. mai
17. MAI-TUR TIL GALDHØPIGGEN
Fellestur i samarbeid med Juvasshytta. 
Turkoordinatorer: Anne Wangen tlf. 913 83 193 og  
Per Vole, ingen påmelding. 
Frammøte: Juvasshytta kl. 10:00. 
Kart: Kart: Galdhøpiggen 1518 II

Lørdag 31. mai
KLATREKURS I TRONOBERGET
Grunnleggende innføring i klatring og sikring. Vi lærer 
grunnleggende bruk av sele, tau, innbinding, toppfeste, 
rappelering og enkel klatring. Du behøver ikke 
klatreerfaring. Ta med eget utstyr om du har dette. Evt. 
så kan vi bistå med leie. 
Turkoordinator: Thomas Brandt-Møller,  
tlf 481 28 663 eller e-post thomas@profix. dk
Påmelding innen 29. mai. 
Frammøte: Kl. 10:00 ved veien ved Tronoberget. 
Kart: Lom
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JUNI
Lørdag 7. juni og søndag 8. juni
KANOTUR PÅ ESPEDALSVANNET
Opplev dette vakre fjellområdet på en ny måte. Bare 
lyden av åra som skjærer gjennom vannet, det gir en 
spesiell ro og du går i ett med naturen. 
Lørdag går vi i kanoene kl. 14:00, padler en fin tur og 
slår opp teltleir ved vannet. Søndag starter vi å padle 
kl. 10:00. Hvis det er noen som ikke ønsker å overnatte 
og bare å være med å padle en dag, så er det mulighet 
for det. Dette er en kjempefin aktivitet for folk i alle 
aldre. Maks. 12 personer kan delta. 50 kr å betale pr. 
person for leie av kano og utstyr. 
Turkoordinatorer: Ingrid Agøy / Jo Engum,  
tlf. 971 24 895 / 926 84 313, påmelding innen torsdag 
5. juni. 
Frammøte: Espedalen Fjellstue kl. 14:00 på lørdag, 
10:00 på søndag. 
Kart: Turkart Skåbu – Espedalen – Fefor

Lørdag 14. juni
TUR TIL KOLLBERGET PÅ KVARVET, SØR-FRON
Vi starter turen ved Rørosvadet på Kvarvet og går om 
Kollbergholet. Vi går opp til Kviteberget/Kollberget på 
grensa mellom Sør- og Nord-Fron. Her blir turfølget 
enige om ruta tilbake, det er flere alternativer. 

Turkoordinator: Anders Nustad tlf. 900 11 369, 
påmelding innen 13. juni. 
Frammøte: Kiwi, Harpefoss kl. 11:30. 
Kart: 1718 II Vinstra

Lørdag 14. og 21. juni
VANDRETUR MED «JO GJENDE» LANGS  
GJENDE
Vi rusler langs Gjende mot Hamnsand. På Hamnsand 
blir det historier og fortellinger om legenden Jo 
Gjende, som bodde, fisket og jaktet i området for lenge 
siden. Turen passer for hele familien, og den er gratis å 
være med på. Ta med niste og varm drikke. 
På Hamnsand er det fint å leke, og kanskje er det 
badetemperatur i «laguna»? Det er fint å fiske fra land. 
Etter at Jo Gjende er ferdig, er det mulig å gå videre 
langs Gjende til Memurubu, eller gå tilbake den 
samme veien til Gjendesheim. 
Kontaktperson: Marius Haugaløkken tlf. 416 66 301 /
gjendesheim@turistforeningen. no, påmelding senest 
5 dager før. 
Frammøte: Resepsjonen på Gjendesheim kl. 10:00. 
Kart: Jotunheimen Øst

Klatrekurs i Tronoberget
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Lørdag 14. og søndag 15. juni
GRUNNKURS I KAJAKKPADLING
Du trenger ingen forkunnskaper for å bli med, men 
også de som har padlet en god del kan lære mye nytt i 
løpet av de 16 timene kurset tar. Du får med deg det 
grunnleggende om havpadling for å beherske kortere 
turer sammen med andre. Kurset gir en grundig 
innføring i praktisk padling, elementære redningsøvel-
ser og ikke minst hvordan du vurderer hva som er 
trygge turer for deg.  
Les mer på: http://densjuendebolgen. no/padlekurs/ 
Vanlig turutstyr eller padleutstyr. Ta med skift og 
handkle. Nærmere informasjon og anbefalinger ift. 
utstyr i forkant av kurset. Instruktør har gode og nye 
kajakker, men har du din egen er det greit å bruke den 
slik at du blir best mulig kjent med ditt eget utstyr. 
Kurs veileder: Håvard Engen, veileder i Norsk 
Padleforbund NPF. 
Frammøte: Feforvatnet kl. 10. 00. Mulighet for 
teltovernatting for de som ønsker det. Ordnes av den 
enkelte. 
Pris: 2. 000,- pr deltaker med egen kajakk, 2.600,- 
med leie av kajakk, trekk, åre og vest. Bindende 
påmelding til Gitte Bertelsen gitber56@gmail. com 
innen søndag 2. februar.  
OBS: Kurset gjennomføres kun hvis vi har minst 8 
deltakere. 

Søndag 15. juni 
TUR TIL SVARTTJØNN, SØR-FRON
Vi møtes på parkeringa ved den gamle Vendalskafeen 
og går til Svarttjønn. Fint og lett terreng som passer for 
både små og store barn. Ta gjerne med fiskestang. Bli 
med og gi barna en fin dag i fjell og friluft. 
Turkoordinator: Linda Moen og Frode Melgårds-
hagen, tlf. 951 22 439, påmelding innen 14. juni. 
Frammøte: Parkeringa nedenfor Vendalskafeen, 
Hundorp kl. 11:00. 
Kart: Turkart Peer Gynts Rike

Søndag 15. juni 
BITIHORN 1. 607 MOH – OPP SYDSIDEN
Turen er noe brattere enn nordsiden. Stort sett grei 
stigning, men et parti er ganske luftig med litt 
småklatring. Turen tar ca. 4 t. 
Turen passer for litt større barn fra 8–10 år, og for 
hund som ikke har høydeskrekk. 
Turkoordinatorar: Liss og Tore Gravdal,  
tlf: 410 20 291, påmelding innen 12. juni. 
Frammøte: Parkering ved foten av Bitihorn, ved RV 51 
(Båtskaret) kl. 12. 00. 
Kart: Turkart Jotunheimen Øst

Lørdag 21. juni
FAMILIETUR TIL SVARTHOVDA, VÅGÅ
Lett familietur til Svarthovda. 
Kontaktperson: Hans Spakrud, tlf. 901 09 326, ingen 
påmelding. 
Frammøte: Skogbygda Grendahus kl. 11:00. 
Etter turen er alle velkommen til St. Hans-feiring i 
Finndalen. 

Lørdag 21. juni
ST. HANS-FEIRING – ODDEN, FINNDALEN
Bål, sosialt samvær og grilling. Ta med grillmat og noe 
å sitta på. DNT Gudbrandsdalen serverer kaffe og 
biteti. Saft til barna. Samarbeid med Skogbygda og 
Skårvangen grendalag. Kajakk-kurs
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enkel klyving. Kan føles litt luftig enkelte steder, men 
vi følger en god sti. Nedstigningen kan kjennes i 
knærne, så hvis du har staver er det anbefalt. 
Hvis du ønsker å overnatte har du tre alternativer her: 
Mjelva Camping tlf. 71 22 64 50 , Åndalsnes Camping 
og Motell tlf. 71 22 16 29, Åndalsnes Vandrerhjem 
tlf.  71 22 13 82. 
Turkoordinator: Kari Enger / Trond Berger  
tlf 416 47 880, påmelding innen 22. juni. 
Frammøte: Åndalsnes kl. 10:00. Nøyaktig sted avtales 
ved påmelding. 
Kart: Romsdalseggen og Trolltindan fra Nordeca. 

Frammøte: Odden fra kl. 19:00. 
Kontakterson: Kjell Andersen tlf. 905 87 749,  
ingen påmelding. 
Kart: Lom 1618 IV (og evt. Vågå 1618 I). 

Lørdag 28. juni
TUR TIL ROMSDALSEGGEN
Turdeltagerne samkjører fra Åndalsnes til Vengedalen. 
Vi starter å gå fra Vengedalen. Er det ønske om det kan 
vi gå bortom Blånebba. Vi følger eggen framover til 
Nesaksla, og starter nedstigninga til Åndalsnes. Dette 
er en dagstur med bra stigning både opp og ned, så 
man bør være i brukbar fjellform. På ett sted er det 

Bitihorn og Bygdin Romsdalseggen. 
Foto : Christina Håholm
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JULI
Tirsdag 1. juli
KVELDSTUR TIL GNEDDEN I LEINEFJELLET
En lett og fin tur som passer for de fleste. To timer opp 
på Gnedden og noe mindre ned igjen. 
Turkoordinator: Jørgen Fjellseth tlf. 941 46 081, 
ingen påmelding. 
Frammøte: Slettakrysset, avkjøringa fra E-6 mot 
Rondablikk i Kvam kl. 16:30. 
Kart: Turkart Høvringen – Kvamsfjellet

Lørdag 5. juli
DAGSTUR TIL PYTTBUA
Vi kjører inn til Tunga i Brøstdalen. Fra der følger vi 
dalen innover til Pyttbua, og tar en rast der. Returen 
tar vi over fjellet og ned til parkeringa. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761, påmelding innen 26. juni. 
Frammøte: Texaco Bjorli kl. 09:00. 
Kart: Romsdalen 1319 I og Tordsvatnet 1319 II

Lørdag 5. juli og 12. juli
VANDRETUR MED «JO GJENDE» LANGS GJENDE
Vi rusler langs Gjende mot Hamnsand. På Hamnsand 
blir det historier og fortellinger om legenden Jo 
Gjende, som bodde, fisket og jaktet i området for lenge 

siden. Turen passer for hele familien, og er gratis å 
være med på. Ta med niste og varm drikke. På 
Hamnsand er det fint å leke, og kanskje er det bade-
temperatur i «laguna»? Det er fint å fiske fra land. 
Etter at Jo Gjende er ferdig, er det mulig å gå videre 
langs Gjende til Memurubu, eller gå tilbake den 
samme veien til Gjendesheim. 
Kontaktperson: Marius Haugaløkken tlf. 416 66 301 /
gjendesheim@turistforeningen. no, påmelding senest 
5 dager før. 
Frammøte: Resepsjonen på Gjendesheim kl. 10:00. 
Kart: Jotunheimen Øst

Søndag 6. juli
TUR TIL KYRKJA 2032 MOH
Enkel topptur, men utsatt i dårlig vær og sterk vind.  
På T-merka rute i starten. Umerka rute det siste 
stykket. Bratt opp mot Kyrkjeoksle til man er på høyde 

Pyttbua

Kyrkja
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med skaret sør for Kyrkja. Hele eggen videre opp til 
toppen er dekket av grov ur. De øverste hundre 
meterne av eggen er bratt og smal. Fantastisk utsikt fra 
toppen. 
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf. 468 44 481, 
påmelding innen 5. juli. 
Frammøte: Leirvassbu kl. 10:00. 
Kart: Jotunheimen Vest

Lørdag 12. juli
DAGSTUR TIL STORSTYGGE SVÅNÅTIND
Vi møtes ved Snøheim lørdag morgen. Følger stien 
mot Svånådalen, og krysser elva Svåni. Går så opp på 
eggen til Svånåtind 2209 moh. Retur same vei. Dette 
er en tur med mye stigning, og luftig noen plasser. 
Dette er også den høyeste fjelltoppen i Lesja. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761, påmelding innen 10. juli. 

Frammøte: Ved Snøheim Turisthytte kl. 09:00. Man 
kan bruke sykkel inn, eller ta første bussen. 
Kart: Snøhetta 1519 IV og Storskrymten 1519 I

Lørdag 12. og søndag 13. juli
HELGETUR TIL IMSDALEN
Frammøte ved bommen på Mykkelseter. Derfra kjører 
vi sammen og parkerer innenfor Trolldalsbua. Vi går 
over Raufjellet til Samtjønna, videre følger vi stien til 
Imsenden. Her kommer vi ned på veien som vi følger 
til Imsdalskolen der vi overnatter. (Det er mulig å ta en 
avstikker om Fampsetra). Du må ta med all mat selv, 
det er ikke proviantlager på Imsdalsskolen. Mer om 
Imsdalskolen på www. ringebu-fjellstyre. org/imsdal-
skolen. Dagen etter går vi til Ormsetra, og over Kvien 
(1350 moh) om været er fint, ellers følger vi stien til 
Saubua, og videre på sti tilbake til bilene.  
Hver dagsetappe er ca. 22 km, det meste er lettgått 
terreng, men en del stigning andre dagen. Alle 
deltagerne betaler samme døgnpris som det er på de 
selvbetjente DNT-hytter. 
Turkoordinator: Arnfinn Stubrud, tlf. 975 31 660, 
påmelding innen 9. juli. 
Frammøte: Mykkelseter, Fåvang kl. 09:00. 
Kart: Turkart Ringebu
Tur i samarbeid med DNT Lillehammer. 

Lørdag 12. juli
VESLESMEDEN OG STORSMEDEN
Turen går først opp til Veslesmeden 2015 m. o. h og videre 
til traversen til Storsmeden 2016 m. o. h. Traversen er litt 
luftig med litt klatring. De fleste klarer dette uten bruk av 
tau, men utstyr er med hvis det er noen som ønsker å 
benytte sele og tau. Om man synes det blir for luftig er det 
anledning til å snu og gå ned igjen samme vei. 
Turkoordinator: Øystein Gården, tlf. 975 92 292 el. 
tlf. 61 23 18 66, påmelding innen 9. juli. 
Frammøte: På Spranget kl. 08:30 eller Rondvassbu 
kl.  10:00. 
Kart: Cappelens kart over Rondane. 

Svånåtinden 2209 moh. 



Rondane. 
Nr. 3 i fotokonkuransen 2013.
Foto: Thomas Pettersson
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Lørdag 19. juli
FOTTUR TIL VESLPIGGEN
Vi går over Styggebreen i tau, og fra der er det grei 
oppstiging til toppen. Litt klatring og et lite parti som 
er luftig, men de fleste klarer dette uten tau. 
Hvis turgruppa er interessert, kan det være aktuelt å ta 
med Galdhø på samme turen, for den som ønsker flere 
2000 m. topper. 
Turkoordinator: Egil Olav Nyrnes, tlf. 957 50 547, 
påmelding innen 17. juli. 
Frammøte: Juvasshytta kl. 10:30. 
Kart: Cappelens Jotunheimen

Lørdag 26. juli
RIDETUR TIL SKARDFJELLET, SKÅBU
Sommerens vakreste eventyr kan du oppleve fra 
hesteryggen. I klarvær er det en helt fantastisk utsikt 
fra Skardfjellet. Dette er et samarbeid mellom DNT 
Gudbrandsdalen og Peer Gynt rideleir. 
Turen starter på Slangen Seter, og vi rir på sti og 
kjerreveg gjennom furu og bjørkeskog til vi når 
Holslåsetrin. Videre på sti i snaufjell til vi når Skard-
fjellet. Tre timers ridetur med forfriskning på veien 
opp. For at både rytter og hest skal ha glede av turen er 
det satt et minimumskrav når det gjelder rideferdighe-
ter. Du må kunne «ri lett» i trav. Det er motbakker der 

du må kunne hjelpe hesten ved å stå i stigbøylen. Bør 
bruke sko med hæl og litt skaft, ikke joggesko. Må være 
fylt 12 år. Max. 14 deltagere. 
Turkoordinator: Anita Stebergløkken, tlf. 61 29 55 18 
el. tlf. 908 07 479. 
Påmelding: Helle Hovden, tlf. 916 62 040, innen 
19.  juli. 
Pris: For leie av hest og hjelm: 300 kr. for  
DNT-medlemmer, 400 kr. for ikke medlemmer. 
Frammøte: Slangen Seter kl. 10:00. 
Kart: Turkart Peer Gynts rike

Lørdag 26. juli
TOPPTUR TIL TROLLTINDEN/SAGTINDEN
Trolltinden er den toppen i Rondane som er vanske-
ligst å bestige. Dette er en tur som går opp gjennom 
Kaldbekkbotten til bandet. Følger ryggen opp mot 
Sagtinden fra sør. Retur samme vei tilbake til Rond-
vassbu. Det er en lang marsj for å bestige Sagtinden og 
det er ulendt og steinete over eggen. 
Turkoordinator: Øystein Gården tlf. 975 92 292 el. 
tlf. 61231866, påmelding innen 24. juli. 
Frammøte: På Spranget kl. 08:30 eller Rondvassbu 
kl.  10:00. 
Kart: Cappelens kart over Rondane. 

Veslpiggen Ridetur til Skardfjellet
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Søndag 27. juli
TUR TIL KNUTSHØ
Vi starter å gå frå Vargebakken og opp på Knutshøa. 
Denne ruta er ikke merka over toppen, derfor er det 
trygt å gå flere i sammen med en kjentmann. Vi går 
ned igjen fra Knutshøa på baksida og tilbake om 
Leirungsdalen. 
Turkoordinator: Ole Bratlien, tlf. 958 76 482, 
påmelding innen 26. juli. 
Frammøte: Vargebakken , P-plass der stien begynner 
kl. 10:30. 
Kart: Jotunheimen Aust

AUGUST
Lørdag 2. august
PEER GYNT STIEN FRA FAGERHØI TIL GÅLÅ 
Fra Gålå bruker vi buss til Fagerhøi (utgiftene med 
bussen deler vi). Hvis du ordner deg med transport 
selv, kan du møte fram på Fagerhøi kl. 10. 30. 
Vi regner med at turen tar 4–5 timer. Ta med niste. 
Dusjmuligheter etter turen. 
Turkoordinator: Solveig og Kristen Brendhaugen,  
tlf. 958 18 673, påmelding innen 31. juli. 
Frammøte: Borgen Amfi på Gålå kl. 10:00. 

Kart: Turkart Peer Gynts rike. 
På kvelden: Peer Gynt-forestilling kl. 19:30.  
10% DNT-rabatt. 
Tur i samarbeid med Peer Gynt-stemnet. 

Søndag 3. august
TUR TIL STORFALLET
30 meter høyt fossefall i Tromsa i vill natur. Vi kjører 
til Baklivegen og går ned til toppen av Storfallet, 
deretter gammel hestevei ned til elva, og oppover langs 
elva til bunnen av fossen. 
Lett tur, men vi er avhengig av tørrvær og helst lite 
vann i elva. Husk gode sko og litt nistemat. 
Turen tar omtrent 3 timer. 
Turkoordinator: Lars Haugen, tlf. 971 48 107, 
påmelding kvelden før. 
Frammøte: Baklivegen, bomvei, ca. 10 km opp fra 
Fåvang kl. 10. 00. Det er også mulig å kjøre fra Tann/
Annolseterområdet. 
Kart: Turkart Ringebu

Knutsjhø Bading i Storfallet
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Søndag 3. august
TUR TIL STORSMEDEN 2016 MOH
Storsmeden er ikke blant de lettest tilgjengelige 
toppene i Rondane, men utsikten både på vei opp og 
vel oppe på toppen er majestetisk. Turen er krevende. 
Vi møtes ved Spranget. Sykler eller går til brua før 
Rondvassbu. Fra Rondvassbu går vi inn Kaldbekkbotn, 
videre til Langholbandet. Deretter går vi ryggen 
østover til toppen. Her er det mye løs stein, stedvis 
bratt og noen knauser som må klyves. Retur samme 
veg. Tur-retur Rondvassbu tar ca. 5–6 timer. 
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf. 468 44 481, 
påmelding innen 2. august. 
Frammøte: Spranget kl. 09:30. 
Kart: Turkart Rondane Nord

Tirsdag 5. august
PILGRIMSLEDEN, 1. ETAPPE
Fra Ringebu til Dale-Gudbrands Gard – 18 km. Vi 
starter ved Ringebu Stavkirke og går videre nordover 
på Panoramaveien, opp gjennom boligfeltet Kjønås og 
ned mot Bersveinhølen, med amfi som Peer Gynt AS 
har brukt ved flere arrangement. Vi går videre 
gjennom en gammel furuskog og kulturlandskap til 
Dale-Gudbrands Gard. Mange flotte utsiktspunkter på 
turen. Les mer på www. pilgrimsleden. no

Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien tlf. 907 35 859. 
Påmelding innen kl. 12 dagen før. 
Frammøte: Hundorp Dale-Gudbrands gard kl. 10. 00. 
Kart: Turkart Peer Gynts Rike
Tur i samarbeid med Peer Gynt-stemnet. 

Onsdag 6. august
PILGRIMSLEDEN, 2. ETAPPE
Vi starter på Dale-Gudbrands Gard og går til Vinstra, 
15 km. Første del av turen gir nærkontakt med historie 
og kulturminner i et av de fineste kulturlandskaper her 
i landet, og går til ledens høyeste punkt i Gudbrands-
dalen. Ved Skar ser du ut over Gudbrandsdalen og 

Fra Kaldbekbotn, oppstigning til Storsmeden 
i bakgrunnen
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Fredag 8. august
JO-STIGEN OVER BESSEGGEN
Vi møtes ved Gjendeosen. Derfra går vi langs Gjende  
et godt stykke i retning Memurubu, før vi knekker 
oppover. Vi følger den umerkede Jo-stigen opp til 
Besseggen, der vi kommer opp midt på den bratteste 
delen av eggen. Litt luftig er det, men de fleste klarer 
dette. Det er en veldig spesiell fauna langs Jo-stien.  
Fra eggen, så følger vi den tradisjonelle ruta tilbake  
til Gjendeosen. 
Turkoordinator: Geir Holen, tlf. 975 26 879,  
påmelding innen 7. august. 
Frammøte: Kl. 10:00 ved Gjendeosen kiosk. 
Kart: Jotunheimen Øst
Tur i samarbeid med Peer Gynt-stemnet. 

Søndag 10. august
TUR PÅ KVAMFJELLET
Tur til Sukkertoppen/Geitryggen. 
Kontaktperson: Kristen Brendhaugen tlf. 958 18 673. 
Frammøte: Parkeringsplass i Rondablikkdokka 
kl.  10:00. 
Høyfjellskonsert kl. 14:00, 10% DNT-rabatt. 
Tur i samarbeid med Peer Gynt-stemnet. 

innover mot Jotunheimen. Bratt nedstigning til Vinstra 
og avslutning på etappen.  
Les mer på www. pilgrimlseden. no
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien tlf. 907 35 859. 
Påmelding innen kl. 12 dagen før. 
Frammøte: Hundorp Dale-Gudbrands gard kl. 10. 00. 
Kart: Turkart Peer Gynts Rike
Tur i samarbeid med Peer Gynt-stemnet. 

Torsdag 7. august
UT-DAGEN PÅ GÅLÅ
Velkommen til Gålå og Borgen Amfi, en aktivitetsdag 
med naturopplevelser. 
Program for dagen: «Kom deg ut appell»
Turer med ulike lengder, innlagt seterbesøk, sykkeltur, 
kanotur på Gålåvannet, geocatching, tur med GPS-
bruk og fotosafari. Dusjmuligheter etter turen. 
Ut-dagen er et samarbeid mellom DNT Gudbrandsda-
len, DNT Oslo og omegn og Peer Gynt-stemnet. 
På kvelden: Peer Gynt-forestilling kl. 19:30. 10% 
DNT-rabatt. 
Kontaktpersoner: Magnar Bratlien tlf. 916 62 041 el. 
Kristen Brendhaugen tlf. 958 18 673. 

Tre herlige gutter som var med over 
Valsfjellet på UT-dagen i 2013

Utsikt fra Jostigen, blomsten med mange navn: 
Vianvang, Fjelldronning og Bergfrue. 

Foto: Geir Holen
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Lørdag 9. august til søndag 10. august 
BASECAMP BARNAS TURLAG,  
STORHØLISETER
DNT Gudbrandsdalen arrangerer for første gang 
basecamp for barn fra 0–13 år med voksenfølge. 
Stor høliseter er stedet, en vakker sæterstul med to 
selvbetjente DNT-hytter. 50 min. å kjøre fra Vinstra. 
Her skal vi slå opp teltleir, men det er mulighet for å 
leie seg en seng i en av hyttene om det er ønske om det. 
Alle er velkomne til å delta, også for de som ikke er 
DNT-medlemmer. Dette er et gratis tilbud til alle. 
DNT Gudbrandsdalen holder teltplass, enkel grillmat 
lørdag og frokost søndag. Mangler du telt kan vi hjelpe 
til med å låne et. Ta med niste og drikke til turen 
lørdag. 

Lørdag: Mellom kl. 10 og 11 blir det anvist teltplass. 
Kl. 12 går vi til Storhøpiggen. Dette er en fin utsikts-
topp som er grei for alle aldersnivå. Er det stor 
aldersspredning på gruppa deler vi oss opp slik at alle 
får en fin tur. Vel nede på Storhøliseter tenner vi 
bålpanne og griller pølser. Om ettermiddagen kan man 
velge i forskjellige aktiviteter som feks: spikke sin egen 
vandrestav, fiske, lage pinnebrød osv. Vi har kniv og 
fiskestenger til utlån. 
Søndag: Frokost kl. 9. Etterpå går vi natursti før 
hjemreise. 
Kontaktpersoner: Magnar Bratlien tlf. 916 62 041 / 
Helle Hovden tlf. 916 62 040, påmelding innen
3. august. 
Kart: Turkart Peer Gynts Rike eller Huldreheimen. 



Storkvelvbu i Langsua nasjonalpark anbefales
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Søndag 10. august
TUR TIL SAMDALEN I BREKKOM
Dalen er rik på gamle utslåtter med tufter etter buer og 
liuer (løer), brukt gjennom flere hundre år. 
Området har også over 300 gps-registrerte dyregraver 
for elg eller rein. Noen buer står fortsatt oppe. 28 
tufter langs dagens rute er gps-registrert, men det går 
an å korte ned turen. Turen tar 5–6 timer medregnet 
matpause. Vi går forbi der 2 ulver ble skutt i 2009, og 
der en bjørn ble skutt i 2013. 
Turkoordinatorar: Gudbrand Berg tlf. 976 08 039, 
Lars Haugen tlf. 971 48 107, påmelding kvelden før. 
Frammøte: På Storranden der traktorveien til 
Samdalen tar av fra Saubuveien kl. 10:00. 
Kart: Turkart Ringebu

Fredag 15. august
SNØHETTA, STORTOPPEN
Samarbeid med Dovre kommune om et folkehelsepro-
sjekt. Formålet med prosjektet er å få folk med 
helseutfordringer motiverte til fysisk aktivitet. 
Målgruppa er for de som av en eller annen grunn har 
problemer må komme seg ut på eget initiativ. 
Gjennom forskjellige treningsaktiviteter i løpet av året 
håper vi å komme i så god form at vi kan nå toppen av 
Snøhetta eller Base Camp 1 eller 2 denne dagen. 
Kontaktpersoner: Irene Amundgård tlf. 954 98 838 
eller Magnar Bratlien tlf. 916 62 041. 
Frammøte: Hjerkinn avgang skyttelbuss kl. 08:30. 
Kart: Snøhetta 1519 IV

Lørdag 16. og lørdag 30. august
UTETRENING, VINSTRA
DNT Gudbrandsdalen og Gry Korsletten (som driver 
Sterk og Smidig) har samarbeid om noen friske turer 
vår og høst. Vi går enten på skogsstier eller reiser 
samlet opp på Sødorpfjellet. Flere ganger i løpet av 
turen blir det stopp med innlagt styrketrening. Vi 
bruker naturen som treningssal, her får du bedre 
kondisjon, styrket muskulatur og fine naturopplevelser 

som gir ro til kropp og sjel. 
Har du staver, så ta dem gjerne med. 
Turkoordinator: Gry Korsletten, tlf. 922 50 868. 
Frammøte: Parkering ved Sterk og Smidig, Vinstra 
kl.  11:30. 
Kart: 1718 II Vinstra

Lørdag 16. august
TUR TIL VIA FERRATA LOEN
Vi klatrer opp den nye Via Ferrata’en. Via Ferrat er 
klatring i sele som er festet til en wire hele veien. 
Dette gjør det mye sikrere og enklere enn vanlig 
klatring. De som vil, går over den nye hengebrua på 
120 m. lengde og tilbake. Brua er valgfritt. Brua er 160 
m. over bakken og nesten 700 moh. med utsikt ut over 
fjorden! Selve Via Ferrtaen, er gratis å klatre i. Leie av 
utstyr fra Aktiv Loen koster 400 kroner. De som har 
privat utstyr, kan buke dette. Hjelm og godkjent Via 
Ferrata sele må nyttes. Du behøver ikke å ha klatreerfa-
ring, men du må være i normal fysisk form. Felles 
transport eller bil må vi dele kostnaden på.  
Se også www. loenactive. no
Turkoordinator: Thomas Brandt-Møller,  
tlf. 481 28 663 eller e-post thomas@profix. dk
Påmelding innen 9. august. 

Via Ferrata Loen
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Frammøte: Kl. 08. 00 fra Statoil, Otta. Påstigning i 
Ottadalen om ønskelig. 
Kart: Stryn 1318 I

Søndag 17. august
FOTTUR FRA NETO I LOM – MOLDURDHØ –  
LUNDADALEN I SKJÅK
Dette er en veldig fin tur, men den krever fint vær og 
rimelig bra form. Tidsbruk er 10–14 timer alt etter 
form og hvor mye du vil se deg rundt. Lengde i luftlinje 
er ca. 23 km, og du må opp i 2044 moh. Startpunkt er 
Netoseter. Går mot østsida av Kjerringhøe og nå har vi 
lett terreng helt til Søre Sultjøynne. Det er rester etter 
reinsgraver på osen av begge Sultjøynnen. Mot toppen 
av Moldurdhøe og ned Lendbreen. Fra Lendholet 
følger vi venstre siden av Lenda, på østkanten av 
nordre Langhaugen, nesten nede i skogkanten er det 
en lita klopp (bru), og derfra er det bare å følge stigen 
eller skogsveien ned til Lendskriu ved Ytre. 
Turkoordinator: Eldar Eggen, tlf. 909 93 606, 
påmelding innen 11. august. 
Frammøte: Neto i Bøverdalen kl. 08:00. 
Kart: Skjåk 1518 I turkart

Lørdag 23. august 
TUR TIL URANOSTIND  
2157 MOH
Vi kjører inn Koldedalen så langt som veien går. Vi 
starter å gå fra Koldevannet og går over Uranosbreen 
og opp på Uranostind. Dette er en luftig og litt 
krevende tur, men vi sikrer i tau så det er trygt å gå. Er 
det fint vær og turfølget har lyst kan vi ta med Slings-
bytind og Langeskavltinden. Må ha med stegjern eller 
brodder selv. Turen tar 10–12 timer. De som ønsker 
det kan reise inn til Fondsbu fredag kveld og overnatte 
der, ellers så er det fint å telte ved Koldevatnet. 
Turkoordinator: Torgeir Remme, tlf 970 95 155, 
påmelding innen 20. august. 
Frammøte: Koldedalen kl. 08:30. 
Kart: Turkart Jotunheimen Aust

Tirsdag 26. august
KVELDSTUR FRA ELVESETER – MYTINGEN – 
VASSMYRA
Fin kveldstur der vi parkerer bil i Vassmyra, samkjører 
til Elveseter Hotell og så går vi opp «Brånå’n» (skogs-
veg). Vi følger fin sti over til den flotte sæterstulen 
Mytingen i Bøverdalen for så å gå sæterveien ned igjen 
til Vassmyra. Enkel tur med bra stigning i starten, 
flater ut og nedover til slutt. Passer for hele familien. 
Tar ca. 3 timer med god kaffepause. 
Turkoordinator: Ranveig Stee, tlf. 977 30 458, 
påmelding innen 25. august. 
Frammøte: Vassmyra (avkjøringa til Mytingen)
Kart: Turkart Jotunheimen Øst

Torsdag 28. august til søndag 31. august
3 DAGERS TUR I LESJA OG SUNNDALSFJELL
Lesjaskog – Aursjøhytta – Raubergshytta – Vangs-
haugen. 
Vi starter fra Sørpå-Enstad på Lesjaskog. Vi følger 
DNT-stien opp lia med fin utsikt over Lesjaskogsvan-
net. Turens høyeste punkt, Meløypet, ligger på omlag 
1500 moh. Derfra går stien i fint fjellterreng ned til 
Aursjøhytta. Den er betjent på sommeren, slik at vi 
får en 3-retters middag. Neste dag går stien opp i lett 
fjellterreng, med flott utsikt ut over Torbudalen med 

Uranostind. Foto: Morten Helgesen
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Langvatnet og Osvatnet i bakgrunnen. Målet er 
Raubergshytta, – en fin og godt vedlikeholdt selvbet-
jent hytte. Den tredje dagen går vi over Råstu. Ruta er 
egentlig fjernet fra kartet, men lett å gå. Her får vi en 
fin utsikt til Trollheimen, Snøhetta, Lesjafjella og 
Sunndalsfjella. For de som er spesielt interesserte, 
ligger det rester etter tyske fly fra 2. verdenskrig. 
Nedover fjellet har naturen laget en bred vei som 
leder oss inn på tunet på Vangshaugen, – en av de 
fineste turisthyttene i Norge. Den er også betjent, 
med hyggelig vertskap som forteller om da hytta ble 
brukt av britisk overklasse med sans for jakt og fiske. 
Det blir også en 3-retters middag der. Søndagen 
bruker vi litt ekstra tid for å se elver og fossefall i 
Åmotan. 

Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761, påmelding innen 21. august.  
Frammøte: Lesjaskog torsdag kl. 09:00.  
Kart: Lesjaskog 1419 III Aursjøen 1419 IV Sunndalsøra 
1420 III Romfo 1420 II

SEPTEMBER
Helgetur 6–7. september
SURTNINGSSUE FRA MEMERUBU
Memurubu – Memurudalen til Surtningssue – over 
Raudhamran tilbake til Memurubu. Vi tar første båt fra 
Gjendesheim til Memerubu lørdag morgen. Vi rekker 
ikke siste båt tilbake så man må overnatte på Memu-
rubu. Kan gå tilbake over Besseggen søndag eller ta 
båten etter eget ønske. Flott utsikt fra toppen i klarvær. 
Turkoordinator: Tor-Even Vågheim tlf. 995 89 612, 
påmelding innen 30. august
Frammøte: Brygga ved Gjendesheim til 1. avgang. 
Eksakt tidspunkt for frammøte får du ved påmelding. 
Kart: Besseggen 1:250000 eller Jotunheimen aust 
1:50000

Søndag 7. september 
FAMILIEDAG PÅ FAGERHØI
Bli med og padle på «norgesvatnet». Morosam 
padletur på stille og oversiktlig fjellvatn ved  
Fagerhøi Fjellskole. Fiskestang er velkommen på tur. 

Vangshaugen

Surtningssue.  
Foto: Tone Repstad Kom deg ut dagen, Fagerhøi
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Vi fyrer opp bål og trekker inn i lavvo om det blir 
ruskevær. 
Turkoordinator: Barbro Kvernes tlf. 481 02 036 og 
Marita Aanekre, tlf. 905 10 068. 
Frammøte: Ved Fagerhøi kl. 12:00. 
Kart: Turkart Peer Gynts Rike

Lørdag 20. september
UTETRENING, VINSTRA
DNT Gudbrandsdalen og Gry Korsletten (som driver 
Sterk og Smidig) har samarbeid om noen friske turer 
vår og høst. Vi går enten på skogsstier eller reiser 
samlet opp på Sødorpfjellet. Flere ganger i løpet av 
turen blir det stopp med innlagt styrketrening. Vi 
bruker naturen som treningssal, her får du bedre 
kondisjon, styrket muskulatur og fine naturopplevelser 
som gir ro til kropp og sjel. 
Har du staver, så ta dem gjerne med. 
Turkoordinator: Gry Korsletten, tlf. 922 50 868. 
Frammøte: Parkeringa ved Sterk og Smidig, Vinstra 
kl. 11:30. 
Kart: 1718 II Vinstra

Søndag 21. september
TUR I SKÅBUFJELLET, FLEKKVANNET –  
VESLVASSETRA – INGULSJØEN
Dette er en fin dagstur i lettgått terreng der vi går forbi 
vakre, gamle sæterstuler. Ikke rart at de trivdes på 
sætra den tida det var drift der. Vi parkerer ved 
Sikkilsdalsveien der stien til Flekkvannet starter. 
Passerer Flekkvannet, og går til idylliske Veslvassetra. 
Vi går stien videre til Ingulsjøen. Her tar vi en god rast. 
Hvis det er ønske om det kan vi legge turen om 
Lassekampen før vi går tilbake til bilen via Åkresetra. 
Turkoordinator: Magnar Bratlien tlf. 916 62 041/ 
Helle Hovden tlf. 916 62 040, påmelding innen 19. 
september. 
Frammøte: Ved bensinstasjonen i Skåbu kl. 09:30. 
Kart: Sjodalen 1618 II

Mandag 29. september – lørdag 4. oktober 
HØSTFERIE PÅ GJENDESHEIM
Ta høstferien i fjellet! Aktiviteter for hele familien!
På Gjendesheim i Jotunheimen blir det lek og moro for 
små og store. Aktivitetsledere er på plass og har mye å 
by på av moro. Aktivitetslederne inviterer barn fra 5 år 
med voksenfølge med på lek og aktiviteter i hyttas 
nærområde. Dagsturer til barnas «basecamp», små 
toppturer, lek i bekker, matlaging ute og mye mer vil stå 
på programmet. Innendørs finnes det mange slags spill, 
tegne/malesaker og mange barnebøker. Aktivitetene 
legges opp ut i fra deltagernes alder og ønsker.  

Veslvassetra

Gjendeshem
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Hovedmålet er at alle har det gøy, er aktive og trives! 
Aktivitetene vil variere fra dag til dag. Hytta er velegnet 
for barnefamilier som vil være med en eller flere dager. 
Deltagerne betaler kost/losji på Gjendesheim. 
Turkoordinator: Marius Haugaløkken 41666301 / 
Gjendesheim@turistforeningen. no, påmelding innen 
15. september. 
Frammøte: Gjendesheim Turisthytte
Kart: Jotunheimen øst

OKTOBER
Lørdag 4. oktober
TUR TIL NÅSÅBERGET PÅ SØDORPFJELLET
Turen går opp bak Toksesetra som ligger i Fiskedalen. 
God stigning i starten, men vel oppe får vi en fantastisk 
utsikt blant annet mot Kvamsfjellet og Rondane. Høyt 
og bratt ned mot Storvatnet. God plass innover platået. 
Turen opp tar ca. 1, 5 time opp og 1 time ned. 
Turkoordinator: Kari Halvorsen tlf. 958 667 17, 
påmelding kvelden før. 
Frammøte: Ved Toksesetra kl. 10:30. 
Kart: 1718 II Vinstra

Lørdag 11. og søndag 12. oktober
HELGETUR TIL BJØRNHOLIA
Vi starter på Straumbu lørdag og går til Bjørnhollia. I 
oktober er det den selvbetjente hytta som er åpen. 
Etter en god matpause på Bjørnholia går vi tur/retur 
Skjerdalen. Søndag går vi til Musvoldsetra-Fagerli-
Voldalen-Rondetunet. Det meste av turen går i lunt 
fjell og skogsterreng, en fin tur i oktober. Vi ordner 
bil-logistikk etter antall deltagere. 
Turkoordinator: Helle Hovden, tlf. 916 62 040, 
påmelding innen 8. oktober. 
Frammøte: Fryatun kl. 09:00 eller Straumbu 
kl.  10:00. 
Kart: Turkart Høvringen – Kvamsfjellet
Samarbeid med DNT Nord-Østerdal. 

18. oktober 
DAGSTUR I SANDGROVBOTN
Vi kjører inn annleggsveien fra Stuguflotten vest for 
Bjorli. Denne veien er i seg selv en opplevelse. Vi går 
ut på stupet der Mardalsfossen starter. Vi får en fin 
utsikt over Eikesdalen. Dette er en «snill» tur, og 
passer for de fleste. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761, påmelding innen 16. oktober. 
Frammøte: Ved Texaco på Bjorli kl. 09:00. 
Kart: Romsdalen 1319 I

NOVEMBER
Lørdag 1. november 
LOMMELYKTTUR TIL  
MÅSÅHÅMMÅRN I SKJÅK
En spennende tur med lommelykt for de små et stykke 
opp mot Flækøyhøa. 
Vi går fra «Ron». Husk å ta med pølse, vi fyrer bål. 
Frammøte: Ron i Lundagrenda, kl. 17:00. 
Turkoordinator: Håvard Morken Gartland,  
tlf. 909 24 246 eller Håkon Haugen, tlf. 481 66 816. 
Påmelding dagen før.
Kart: Skjåk 1518 I

Bjørnholia
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Torsdag 6. november
FAMILIETUR I MÅNESKINN PÅ  
BAUKHOLSTULEN, SØR-FRON
Er det skiføre tar vi turen på ski. Er det lite snø eller 
barmark går vi på beina. 
Vi regner med å ta en tur på 2–2. 5 time. 
Ta gjerne med lykt i tilfelle månen skulle svikte oss. 
Turkoordinatorer: Solveig og Kristen Brendhaugen, 
tlf. 958 18 673, påmelding senest dagen før. 
Frammøte: P-plassen på Baukholstulen kl. 18:00. 
Kart: Vinstra 1718 II

DESEMBER
Søndag 13. desember 
JULETREHOGST I SØR-FRON
En trivelig tradisjon for Barnas Turlag. Her får du 
garantert julestemning, og du kan hogge ditt eget 
juletre i skogen. Kos ved bålet, varm saft, og tur med 
hest og slede. Ta med øks/sag, akebrett, nisselue, og 
noe godt å grille på bålet. 
Turkoordinator: Marita Aanekre, tlf. 905 10 068. 

Frammøte: Rusten i Søre Lia i Sør-Fron kl. 13:00. Følg 
skilt mot Fagerhøi og deretter Barnas Turlag. 

Onsdag 31. desember
SKITUR TIL GRØNSETERHØ VED DOMBÅS
Vi går opp på Grønseterhø fra Grønsetrin og får med 
oss solnedgangen på den siste dagen i året. 
Turkoordinator: Wiggo Vasshaug Hansen,  
tlf. 997 03 761, påmelding innen 30. desember. 
Frammøte: Parkeringa v/Turrhaugen kl. 12:00. 
Kart: 1419 II Dombås

Turbo skal på lommelykttur 
i Skjåk. 
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Du kan følge en sti
– over reinlav og mose
du kan drømme deg bort i en sovepose
Du kan bo på ei hytte med gassbluss og ved
– om du velger å følge den røde T. 

ÅRSMØTE 
TIRSDAG 25. FEBRUAR 2014 KL. 19:00

på Otta Hotell, Otta.

Mer info kommer på hjemmesida,  
facebook og i lokalavisene.

DIN NATUROPPLEVELSE 2014 !
Har du i løpet av 2014 vært på en tur, en aktivitet eller en 

opplevelse som har gitt deg noe ekstra? Vi ønsker at du sender inn 
en kort beskrivelse om dette til oss.

Kanskje kan dette bli med i turprogrammet for 2015 ?
Det kan være fra et fellesarrangement eller fra en tur i privat regi.
Vi vil oppnevne jury som premierer beste naturopplevelse 2014.

Premien vil være et års betalt medlemskap i DNT Gudbrandsdalen.
Send dette til gudbrandsdalen@turistforeningen.no  

innen 15.oktober 2014.
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TRILLETURER 2014 
Barnas Turlag har trilleturer hver 
torsdag. Etter turen er det sosialt 
samvær for små og store deltagere.

Frammøte: Hver torsdag ved Ottatunet kl 11:00

PRESENTASJON AV STYRET

Leder
Magnar Bratlien, 
Kvikne, Vinstra  
916 62 041 
mbratlie@bbnett. 
no

Kasserer
Rannveig Stee,  
Lom 97730458
ranveig. stee@
gmail. com

Nestleder
Richard Høiberg
Nord-Sel
468 44 481
rhoiberg10@ 
gmail.com

Styremedlem
Barbro Kvernes 
Sør-Fron
481 02 036
barbrosin@gmail.com

Sekretær  
Gitte Bertelsen
Vinstra
61 29 04 54 
975 38 167 
gitber56@ 
gmail. com

Styremedlem
Øystein Gården, 
Vågå
975 92 292
rondvassbu@
turistforeningen. no

Styremedlem
Helle Hovden 
Sør-Fron
916 62 040 
helleho@online. no

Alle er velkommen til å delta på DNT Gudbrandsdalens 
fellesturer, også de som ikke er medlemmer av DNT.  
Vi ønsker nye medlemmer velkommen, det er enkelt å 
tegne medlemskap på www.turistforeningen.no eller 
klikke på lenke på DNT Gudbrandsdalens facebook-
side. Styremedlemmer kan også kontaktes ved spørs- 
mål vedrørende dette. Alle våre turer er gratis, men ved 
overnattingsturer betaler man selv for kost og losji og 
eventuelle felles reisekostnader. På turer der det er 
behov for spesialutstyr betaler man selv leie for dette.

gir 15% rabatt på følgende artikler:
FJELLSKO, TELT, 

SOVEPOSE, FJELLKLÆR

Husk å ta med medlemskort!

RINGEBU – OTTA – VINSTRA – VÅGÅ

Varamedlem
Marius Haugaløkken, 
Gjendesheim
416 66 301
gjendesheim@
turistforeningen.no
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GENERELL INFO – FELLESTURER OG ARRANGEMENT

Foreningens formål og virke:(utdrag av vedtektene)

§ 1 FORMÅL
DNT Gudbrandsdalen skal arbeide for å legge forhol-
dene til rette for et enkelt, aktivt,allsidig og naturvenn-
lig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur – og 
kulturgrunnlag. Arbeidet for barn og unge skal ha høy 
prioritet. Arbeidet skal foregå i samarbeid med 
eksisterende turlag og fjellsportsklubber i området.

§ 3 FORENINGENS VIRKE
Etter formålet skal DNT Gudbrandsdalen bl.a arbeide 
med å :
– Stimulere til økt interesse for natur- og friluftsliv.
– Arrangere turer, aktiviteter og møter for alle 
aldersgrupper
– Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområ-
der i og rundt Gudbrandsdalen.
– Samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur-, og 
miljøorganisasjoner.

§ 4 MEDLEMMER
Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT 
og bur i en av kommuene Ringebu, Sør-Fron, Nord-
Fron, Sel, Dovre, Lesja,Vågå, Lom og Skjåk. Andre 
medlemmer av DNT som bor utenfor distriktet kan 
også bli medlem.

TURER OG AKTIVITETER
Det kan være grunner som gjør at det blir gjort 
endringer i forhold til programmet. Evt.endringer blir 
lagt ut hjemmesida og facebooksida vår. På turer/

aktiviteter blir det tatt bilder for bruk i turreferat og 
publisert på våre nettsider. Si fra til turkoordinator 
dersom du ikke ønsker å være med på en slik publika-
sjon.

TURKOORDINATOR
Lokalkjent person som kjenner området og turmålet, 
og som ønsker å dele naturopplevelser med andre. Ta 
kontakt med turkoordinatoren dersom du har spørs-
mål om turen/aktiviteten du har lyst til å bli med på. 
Telefonnummer til turkoordinator er oppgitt i 
turprogrammet.

KLÆR OG UTSTYR
Det er viktig å ha med gode klær for alt slags vær når 
du skal til fjells sommer som vinter. Det samme gjelder 
mat og drikke. Ta gjerne med litt ekstra. Forslag til 
pakkliste finner du på hjemmesida vår. Ved spesielle 
krav til utstyr står det i turbeskrivelsen. Ta også 
kontakt med turkoordinator for råd.

SIKKERHET OG ANSVAR
Viktig at alle tenker gjennom og vurderer egen form i 
forhold til planlagt tur el. aktivitet. Deltakelse på DNT 
Gudbrandsdalen sine turer/aktiviteter skjer på 
deltakerens eget ansvar. Arrangøren tar ikke på seg 
ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/-skader 
som måtte inntreffe under avvikling av turen/aktivite-
ten. 

For mer utfyllende informasjon,– se på vår hjemme-
side eller kontakt en av oss i styret.



Pris på medlemskapet 2014
DNT har nye kontigentsatser for 2014 
(gjelder fra 01. 01 til 31. 12. 2014):

Hovedmedlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 590,-

Ungdom 
19–26 år, født 1987–1994. . . . . . . kr 310,-

Honnørmedlem 
født 1946 eller tidligere . . . . . . . . . . . kr 455,-

Livsvarig medlem. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14. 750,-

Barnemedlem  
0–12 år, født 2001–2013 . . . . . . . . kr 115,-

Skoleungdom  
13–18 år, født 1995–2000. . . . . . . kr 190,-

Husstandsmedlem til:  
hoved, ungdom, honør el. livsvarig. . kr 270,-

Har du spørsmål om medlemskap i DNT kan du ta 
kontakt på e-post medlem@turistforeningen. no 
eller ringe tlf. 400 01 870

B
Returadresse: DNT Gudbrandsdalen
Kviknehøgda 773, 2640 Vinstra
www. dntgudbrandsdalen. no
gudbrandsdalen@turistforeningen. no

Vi støtter et aktivt friluftsliv gjennom  
DNT Gudbrandsdalen

Takk for att du gir din andel til vårt arbeid!
Du kan gi din støtte til DNT Gudbrandsdalen gjennom 
Norsk Tipping. Gi beskjed til tippekommisjonær når 
du leverer tipping om at du vil gi DNT Gudbrands-
dalen 5% av innsatsbeløpet.
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