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Jubileumsåret i DNT Valdres
Kjære medlemmer! Tusen takk for at dere er med på å støtte og skape
naturopplevelser for livet i vårt fantastiske nærområde! Helt siden 1868 har DNT
vært en forkjemper for det enkle friluftslivet. Den samme rettesnoren gjelder den
dag i dag. Fra 223 medlemmer i 1868 er vi i dag blitt en av landets største frivillige
organisasjoner, og den største friluftsorganisasjonen, med over 300 000 medlemmer.
I år fyller DNT 150 år. I jubileumsåret inviterer vi i DNT Valdres alle med på en
rekke naturopplevelser og utebursdager. Vi vil markere jubileet gjennom hele året
ved å tilby mange store og små aktiviteter og arrangement. Vi har sørget for et
variert og spennende tur- og aktivitetsprogram. Vi håper de fleste vil finne noe de
kan delta på, det være seg turer, arrangement, kurs og dugnader.
Vår viktigste ressurs i organisasjonen er de aktivt frivillige. I fjor sommer kom
invitasjonen til Tidenes Turfest i Oslo Spektrum den 19. januar. Som takk for
innsatsen fikk de frivillige i DNT Valdres tilbud om gratis billett. 22 frivillige
meldte seg på og billetter ble bestilt. Til sammen reiste over 30 fra DNT Valdres for
å delta på festen. Det ble en uforglemmelig opplevelse. Hele Norges turdronning,
H.M. Dronning Sonja, var hedersgjest og kastet glans over hele arrangementet.
Dronningen omtalte sitt forhold til friluftsliv blant annet som et pusterom i
hverdagen og en livsnødvendighet. 80-åringen har vært på utallige turer og utforsker
stadig nye naturområder. Hele Spectrum var fylt med friluftsfolk og artister under
ledelse av Anne Lindmo. Gjennom musikk, bilder og kunstneriske innslag ble
historien til DNT fortalt. Det ble også synliggjort hva DNT er i dag og hva vi
ønsker å være i fremtiden. Vi fikk treffe hyttevertskap, ildsjeler, dugnadsfolk og
tillitsvalgte, i tillegg til vanlige turglade mennesker. Blant andre ble den hjertelige
valdresjenta Solbjørg Kvålshaugen, som driver Fondsbu, intervjuet fra scenen. Vi
fikk også oppleve Odd Nordstoga, Susanne Sundfør, Mari Boine, Daniel Kvammen,
No 4, Henrik Mestad, Lars Vaular, Ole Paus, Eva Weel Skram, Eldbjørg Hemsing,
Nils Petter Molvær, Oslo Kammerkor og Nordic Black Theatre. Erna Solberg var
også til stede og deltok i samtale på scenen med Lindmo, generalsekretær Nils
Øveraas og styreleder Berit Kjøll.
I jubileumsåret har vi flere store og små satsingsområder. Blant de største er
etableringen av den historiske vandreruta «Stølsruta i Valdres», oppstart av DNT
Ung, samt en nysatsing på Barnas Turlag med flere nye tur- og aktivitetsledere.
Ellers holder hovedlaget stø kurs og seniorgruppa har i mange år vært et svært
populært tilbud i organisasjonen. Det blir kremtoppjakt i 2018! I 2017 hadde
DNT Valdres 985 medlemmer. Det store målet er å runde 1000 medlemmer i
jubileumsåret 2018.

Fra jubileumsfesten i Oslo Spektrum. Foto: THS
kulturlandskap. Ruta vil by på et stølslandskap med yrende fugle- og planteliv og
aktive stølsgrender. Det vil gis informasjon om landskap, kulturminner og historier
knyttet til stedene som passeres langs ruta. Fra Sørre Hemsing går ruta videre til
Tomashelleren og vandrenettverket i Jotunheimen. Prosjektansvaret er et samarbeid
mellom DNT Valdres og Valdres Natur- og Kulturpark. Prosjektet vil også knytte
til seg en rekke andre samarbeidspartnere. På sikt er målet å få en sammenhengende
rute slik at folk kan komme seg «skauleis til fjells». Med dette må det også lages
en rute mellom Fønhuskoia i Vassfaret og til Tisleia. For å få realisert «Stølsruta
i Valdres» er vi avhengige av folk som ønsker å stille til dugnad. Vi kommer til å
invitere til et skilt- og merkekurs i forbindelse med dette arbeidet. Interesserte må
gjerne ta kontakt. Gevinsten du kan høste er at du får være i aktivitet, og møte andre
mennesker som du kan gjøre noe meningsfullt sammen med. Samfunnsbidraget er
viktig både for ens egen del og for fellesskapets del!
Merethe Lundene, styreleder

Den historiske vandreruta, «Stølsruta i Valdres», går fra Tisleia i Nord-Aurdal
til Kvamskleiva og Sørre Hemsing i Vang. Stølsruta i Valdres er ei vandrerute
gjennom stølslandskapet i det som nå blir definert som nasjonalt verdifullt
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Årsmelding 2017 for DNT Valdres
(NB! noe forkortet utgave, full versjon legges på dntvaldres.no før årsmøtet)
Styrets sammensetning, gjeldende fra årsmøtet 13.mars 2017
Leder:
Merethe Lundene
Nestleder:
Trond Vatn
Styremedlem/sekretær:
Ina Syversen
Styremedlem/web:
Jørgen Wangensteen
Styremedlem/redaktør:
Tor Harald Skogheim
Styremedlem/kasserer:
Steinar Kvåle
Styremedlem/turprogram: Torkjell Haugen
Vara:	Svein Helge Skinnes, Mads Wangensten og
Marianne Rognås Larsen
Styremøter
7 styremøter: 5. jan, 23. jan, 3.april, 22.mai, 21. aug, 22. sept, 20. nov.

På Romsdalseggen, mot Hornet (t.v.) og Trollveggen/-tindene. Foto: THS

ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Mandag 12. mars kl. 19.00
Sted: Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira
PROGRAM:
• Åpning/innledning
• Årsmøtesaker (sjå sakliste under)
• R
 omsdalseggen og Bispen: Bildeforedrag fra fjellturer i Romsdalen i juli
2017, ved Tor Harald Skogheim
• Enkel bevertning og fjellprat
SAKLISTE: (sakspapirer på sidene videre)
1. Åpning/konstituering
• Godkjenne innkalling og sakliste
• Velge møteleder og referent
• Velge to til å underskrive protokollen
2. Årsmelding for 2017
3. Regnskap for 2017
4. Arbeidsprogram og budsjett for 2018
6. Valg (se forslag på side 12)

Medlemmer
Antall medlemmer har økt fra 891 i 2016 til 985 i fjor, en økning på nær 11 %. Det
er medlemstallet pr. 1. november som legges til grunn i årsstatistikken.
Eksterne møter m.v.
Styret har i 2017 vært representert ved en lang rekke møter, konferanser m.v.:
• 11 møter utenfor Valdres
Blant annet to møter i Oslo, ang. Vinda-saken, i Stortinget og i Olje- og
energidepartementet. Videre: Landsmøtet (Kristiansand), styreledersamling
(Røros), konferanse om statlig sikring av friluftsområder (Lillehammer), flere
naturvernsamlinger hos DNT sentralt (Oslo), møte med prosjektgruppa for
Historiske Vandreruter, og møte med DNT Oslo og Omegn angående geografisk
arbeidsområde for DNT Valdres.
• 11 møter i Valdres
Arrangerte «Østlandsmøtet» på Vaset (se egen omtale), vært på fire møter rundt
Historiske Vandresruter (Stølsruta i Valdres), hatt møte med VNK, hatt to møter/
orientering om mulige friluftsaktiviteter for innvandrere, befaring i Langsua ang,
mulig sykkelsti Svarthamar – Sebuhaugen, blant annet.

VEL MØTT!
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Årsmøtet for 2017
Årsmøtet ble holdt på Valdres videregående skole 13. mars 2017, med i alt 45
frammøtte. Selve årsmøtet gikk greitt unna, med godkjenning av årsmelding,
regnskap, budsjett og valg samt årsplan for 2017. Så holdt prost Carl Philip Weisser
et inspirerende bildeforedrag om vandringen han gjorde fra kirke til kirke i Valdres
rett i forkant av innsettinga som prost 4. september 2016. Han kalte foredraget sitt
«En bevegelig kropp gir et bevegelig sinn».
Østlandsmøtet 11.– 12. februar, på Vaset
Tilstede var 29 representanter fra i alt 14 medlemsforeninger, fra Tistedalen
Friluftslag i sør-øst til DNT Gudbrandsdalen lengst i nord samt 4 fra DNTs
sentraladministrasjon. Hele 14 hadde benyttet seg av tilbudet om å komme allerede
fredag ettermiddag (og enkelte rakk en skitur – eller to!)
Vi åpnet med å presenterte oss selv, den nyeste medlemsforeningen i DNT. Vi
fortalte om arbeidet som gjøres for å verne Vinda. Fra sentralt hold i DNT ble det
informert om hva de gjør overfor «sentrale styresmakter» i denne saken.
Videre på saklista stod drøfting av medlemsforeningenes holdning til samarbeidet
i FNF (Forum for natur og friluftsliv). Det er iblant en utfordring at FNF kan ha
for sterkt fokus på vern, mens DNT også skal fronte bruk/aktivitet i naturen. De
fleste DNT-foreningene deltar likevel i FNF i sitt fylke, men i Oppland står DNT
Lillehammer, DNT Gudbrandsdalen og DNT Valdres utenfor. Nye retningslinjer
som utarbeides for FNF kan føre til endring på dette.
Vi frontet også en annen sak: «Livet (og levekårene) i de små foreningene». Det
er store forskjeller mellom de små, de mellomstore og de største foreningene,
blant annet på hvor store og ressurskrevende tiltak man kan engasjere seg i. Også
muligheten for å tilsette en lønnet ressurs og ha et eget lokale ble luftet.
Fleire andre saker ble presentert/drøftet, blant annet kajakksatsing.
Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra de foreningene som deltok på møtet – og
fra DNT sentralt.
Høstmøte/medlemsmøte 23. november
Tross dårlig vær og veldig glatte veger møtte det opp ca 30 personer. Leder Merethe
orienterte om DNTs 150-årsjubileum i 2018, om stor økning i medlemstallet - og om
årets turer, inklusive Kremtoppene.
Hilde og Ingrid Fossum holdt bildeforedrag om en tur til Tanzania, der Ingrid i 2014
jobbet et halvt år gjennom Fredskorpset og bodde i en lokal vertsfamilie. Sammen
med mor Hilde gjorde hun de to siste ukene reise gjennom Tanzania. Ingrid og Hilde
gikk også på Mount Meru, dette var hovedfokus i foredraget.
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I fjor starter vi DNT ung. Her fra skitur på Leiraåsen21. januar.

Foto: Morten Helgesen

Morten Helgesen orienterte om oppstarten av DNT Ung i Valdres, som også har
egen side på facebook. Videre viste han bilder og fortalte om Fjellsportturene i 2017.
Til slutt var det trekning av premier i Kremtoppjakten og utdeling av krus.
Høstmøte for seniorgruppa 7. november
13 personer møtte opp på Fagernes hotell. Kari Borgny ønsket velkommen og ledet
møtet. Det ble vist bilder fra alle 12 turene i 2017, også fra hovedlagets tur på Rallarvegen. Bjørn Vegard viste bilder og fortalte fra en tur han hadde hatt på Sotra. Det
ble også gått gjennom de planlagte turene for 2018.
Turledersamling 23. – 24. september
I alt 13 turledere var med på årets samling på Haugseter fjellstue som ligger idyllisk
til ved Vinstervatnet. Det var evaluering av årets turer og planlegging av turprogrammet vårt for 2018, som også er et jubileumsår for DNT (150 år). Vi fortsetter opplegget med Kremtopper, vi skal ha flere fjellsportturer/enkle klatreturer samt ekstra
mange og varierte turer/aktiviteter i alle grupper.
Sikkerhet under turer er noe vi har stor fokus på. Derfor ble førstehjelp spesielt med
tanke på lunge-/hjerteredning gjennomgått og repetert med turlederne.
Planlagt tur søndag mot Gluptind ble avlyst da skodda lå helt nedpå vannet.
Tinderangler (medlemsblad)
2 utgivelser på 64 sider hver, ett blad i mars 2017 og ett i november 2017.
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Infrastruktur og stimerking
• Overenskomster om geografisk arbeidsområde for DNT Valdres
Det har vært arbeidet intenst med å få på plass overenskomster med DNT Oslo
og Omegn, DNT Ringerike og DNT Gjøvik og Omegn om etablering av et eget
geografisk arbeidsområde for DNT Valdres (se egen sak om dette bak i bladet).
Med et eget geografisk arbeidsområde følger betydelige utfordringer. Vi er i gang
med planlegging av dette ved inngangen til 2018.
• Skrautvål Heimås
Resten av i alt 11 turkartplakater ble satt opp i 2017 samt en av to som var blitt
delvis ødelagt (hærverk). Alle stier ble gjennomgått tidlig på barmarksesongen.
Friluftspolitikk, uttalelser m.m.
I vårhalvåret ble det lagt ned et betydelig arbeid med Vinda-saken. Vi sendte brev
til Olje- og energidepartementet med våre synspunkter og vi var i møter, bla. med
Opplandsbenken i Stortinget og med politisk ledelse i departementet.
Vi har uttalt oss om bygging av fiskebuer for utleie ved Nedre Gjessin i Vang og
om besøksstrategi for Langsua, i arbeidet i Rådgivende Utvalg for Langsua. Der er
Trond Vatn gjenoppnevnt som medlem og Ina Syversen som varamedlem.
Heimeside/Facebook
Facebooksida vår hadde ved utgangen av 2017 over 2700 likerklikk. Det er også
etablert egen facbookgruppe for DNT ung. Dette er viktige informasjonskanaler i
tillegg til Tinderangler og heimesida.
Aktivitetsoversikt DNT Valdres 2017: (se fullstendig versjon på heimesida)
Turprogrammet hadde i utgangspunktet 55 turer, et bredt utvalg av ulike aktiviteter
og nivå. Fire ekstra fjellsportturer ble lagt inn pga. stor interesse, det ble derfor totalt
satt opp 59 turer. Noen turer ble avlyst grunnet vær/føre eller manglende påmelding.
Totalt for DNT Valdres med alle undergrupper har det vært en gledelig økning i
antall deltakere på organiserte turer i 2017.
• Aktivitetsoversikt for Barnas Turlag (undergruppe)
Det var planlagt 10 aktiviteter, ingen ble avlyst.
• Aktivitetsoversikt for Seniorgruppa (undergruppe)
Det var planlagt 12 turer, ingen ble avlyst.
• Vang Turlag (lokallag i DNT Valdres)
Det var planlagt 9 aktiviteter. Tre ble avlyst grunnet vær/ingen deltagere.
«Kremtoppjakten 2017»
DNT Valdres sitt turkaruselltilbud til fastboende, hyttefolk og tilreisende ble
avsluttet rett etter høstferien. Opplegget lokket flere til fjells enn noen gang.
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Turlederne er vår viktigste ressurs: Foto: Torkjell Haugen
Hele 22.972 har signert bøkene (19.440 i 2016). Nesten 150 har sendt inn sine
registreringer, og har oppfylt kravet for å få krus i premie. (ca 80 i 2016).
Ekstra gledelig er det at mange barn har deltatt. Disse var alle kvalifisert til et flott
krus med motiv fra en av årets kremtopper, Rundemellen i Øystre Slidre.
Toppene som var med i år var; Bitihorn, Spåtind, Grønsennknippa, Gravolskampen,
Hugakollen, Hødntinden, Rundemellen, Puttekøllen, Bjørgovarden, Rasletinden,
Bjødalskampen, Bjørnehalli.
Oppstart av DNT Ung Valdres
Det ble gjennomført oppstartmøter og etablert et eget DNT Ung Valdres. Det er
gjennomført brattkortkurs og søkt om midler til utstyr. Det er også etablert egen
facebook-gruppe.
Kurs 2017
• 11. november: Kinderegg-kurs for Barnas Turlag
• 22. og 24. november: Brattkortkurs for DNT ung Valdres
Kort oppsummering av turer/aktiviteter og dugnad 2017
• Antall gjennomførte turer/aktiviteter var 47 i 2017, mot 43 året før.
• Gjennomsnittlig antall deltakere har vært 13 deltakere pr. tur, en liten økning fra
2016. Antall deltagere på enkeltturer har variert fra 1 til 70.
• Samlet dugnadsinnsats inkl. styrearbeid og administrasjon er for 2017 på ca. 2500
timer. I 2016 var det ca. 2000 timer (ca. 2500 timer i 2015).
• «Kremtoppjakten» hadde hele 22.972 navn i bøkene (19.440 i 2016). Nesten 150
(ca 80 i 2016) har klart målet og sendt inn sine registreringer.
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Regnskap for 2017
Balanse
Eiendeler

Årsplan 2018 for DNT Valdres
Visjon: Naturopplevelser for livet.

31.12.2016

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Bankinnskudd
Kundefordringer
Sum Omløpsmidler
Sum eiendeler

615 383
14 479
629 861
629 861

31.12.2017

618 832
64 644
683 476
683 476

Egenkapital og Gjeld
Egenkapital
Gjeld
Forskudd på Medlemskontigent
Leverandørgjeld
Mellomregn Vang Turlag
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

31.12.2016

31.12.2017

485 103

491 558

138 000
6 758

147 000
44 239
679
191 918
683 476

144 758
629 861

Resultatregnskap
Drifsinntekter

Kontingent DNT
Andre inntekter
Renteinntekter

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2017

Regnskap 2016

225 000
20 000
6 000
251 000

213 000
30 000
4 000
247 000

222 991
14 005
6 271
243 267

212 226
29 771
3 988
245 985

Aktivitet DNT Ung
Aktivitet Barnas Turlag
Aktivitet Seniorgruppe
Aktivitet DNT Valdres
Aktivitet Kremtopper
Aktivitet Stimerking
Aktivitet historiske vandreruter
Aktivitet FTU
Styrearbeide
Møter
Årsmøte - Medlemsmøte
Medlemsblad Tinderangler
DNT effekter
Andre Driftskostnader

15 000
15 000
90 000
25 000
5 000

13 407
31 516
6 094
65 990
25 209
-

11 835
13 779
79 363
35 626
11 395

Sum drifskostnader

48 950
40 000
15 000
85 000
25 000
10 000
30 000
5 000
5 000
40 000
15 000
20 000
1 000
5 000
344 950

8 000
30 000
10 000
30 000
1 000
10 000
239 000

2 634
38 733
16 408
18 464
13 928
4 430
236 812

8 163
20 074
4 030
24 541
1 445
12 738
222 989

Resultat

-93 950

8 000

6 455

22 996

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Forslag nytt styre:

Leder
Nestleder
Styremedlem/sekretær
Styremedlem/web-facebook
Styremedlem/redaktør
Styremedlem/kasserer
Styremedlem/turkoordinator
Vara styremedlem
Vara styremedlem
Vara styremedlem
Revisor
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Mål: Få flere ut på tur og gi de gode opplevelser

Utover hva som går fram av turprogrammet for 2018, vil styret prioritere følgende:
• Rekruttere medlemmer i alle aldre, spesielt innen yngre aldersgrupper, blant annet ved
styrket satsing på Barnas Turlag og DNT ung.
• Vurdere steget fra liten til middels stor forening, med å få en ansatt i delstilling
• Øke antall medlemmer med fast bopel utenfor Valdres, blant annet gjennom
informasjon til hyttevelforeninger om tilbudene vi har om turer, kurs og aktiviteter
• Være aktive i friluftspolitiske saker, både nasjonalt de som angår lokale interesser
• Delta i kommunenes arbeid med det nasjonale prosjektet for kartlegging og verdsetting
av våre friluftsområder
• Oppfølging av at det geografiske området i Valdres, innenfor DNT-systemet, nå tilhører
DNT Valdres. Konkretisere ansvarsforhold for stier og annen infrastruktur
• Utvikle og bruke mer aktivt partnerskapsavtalen med Valdres Natur- og Kulturpark.
• Etablering av Historisk Vandrerute – «Stølsruta i Valdres» i samarbeid med Valdres
Natur- og Kulturpark. Dette som en del av prosjektet «Skauleis til fjells».
• Fortsette samarbeid med mulige partnere i Valdres for å utarbeide en langsiktig plan
med sikte på å realisere «Skauleis til fjells», dvs. en sammenhengende rute med
overnattingsmuligheter fra Drammen/Hønefoss via Vassfaret til Jotunheimen
• Bidra til merking og rydding av stier i nærområder og i fjellet både direkte gjennom
dugnadsarbeid og indirekte ved å tilby vår kompetanse til andre med gode prosjekt.
• Etablere dugnadsgruppe for vedlikehold og etablering av ruter. Gjennomføring av kurs i
forbindelse med dette.
• Lage rutiner for inspeksjon og dugnad med vedlikehold av varder/ maling på ruta til
Rasletind
• Lage rutiner for inspeksjon og dugnad for vedlikehold av stinettet i Skrautvål Heimås.
Prosjektet fullføres med kartskilter og det vurderes utvidelser, i første rekke når
det gjelder eventuell tilknytning til stiene i Ranheimsåsen og merking videre på
«Kyrkjevegen» mot Kruk/Nythun og Steinsetbygden.
• Delta i etablering av kajakknaust i Valdres.
• Oppfølging av samarbeid med sportsforretninger i Valdres
• Synliggjøre oss i hele Valdres for å få flere folk ut på tur og gi dem gode opplevelser
gjennom kanalene vi har. I tillegg å etablere instagramkonto og bruk av #dntvaldres.
Kremtoppjakten videreføres i 2018, med noen nye topper. Se egen sak bakerst i bladet.

Merethe Lundene
Trond Vatn
Ina Syversen
Jørgen Wangensteen
Tor Harald Skogheim
Steinar Kvåle
Torkjell Haugen
Svein Helge Skinnes
Mads Wangensten
Marianne Rognås Larsen
Kim Tronrud

gjenvalg for 1 år
gjenvalg for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg for 2 år
gjenvalg for 2 år
ikke på valg
gjenvalg for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Kurs: Det blir gjennomført to skredkurs i januar/februar, ett Nordisk type og ett Alpin type
(randonee). Det blir i vår/sommer et grunnleggende turlederkurs, to Kindereggkurs og ett kurs
i vardebygging/merking (se omtaler på side 18). Det blir en løpende vurdering av om det skal
gjennomføres flere Brattkortkurs i regi av DNT ung.
«Stølsruta i Valdres» - historisk vandrerute: I samarbeid med Valdres Natur- og Kulturpark
har vi fått tildelt midler til å etablere denne. DNT Valdres får ansvar for fysisk tilrettelegging
med å skilte og rydde ruta. Dette vil bli en T-merket rute.
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DNT Valdres – herre i eget hus
I DNT er det to slags territorium: Medlemsområde og Geografisk arbeidsområde.
Medlemsområde er der en forening normalt har sine medlemmer, definert ut fra
postadresse, dvs. postnummer. (Det er imidlertid adgang til å velge å tilhøre en
annen medlemsforening enn hva postadressen tilsier.) Geografisk arbeidsområde
tilsvarer det området der man har ansvar for «infrastruktur» - slik som ruter og hytte.
Da DNT Valdres ble etablert som egen medlemsforening i 2011 – som den 53. og
ennå siste nye forening i landet, fikk vi etablert et medlemsområde tilsvarende alle
de 6 Valdreskommunene med unntak av postnummer 3528 Hedalen. Fra gammelt
av har DNT Ringerike hatt medlemmene i Hedalen – og slik er det fortsatt. Vi fikk
imidlertid ikke tildelt noe eget geografisk arbeidsområde fra starten av. Fram til og
med 2017 var det således DNT Oslo og Omegn som formelt sett hadde ansvaret for
ruter og hytter i hele vårt medlemsområde. DNT Oslo og Omegn har i alle år vært
tungt etablert i Jotunheimen og et lite stykke sørover, men man har aldri satset på å
etablere ruter og hytter i våre kjerneområder som eksempelvis på Stølsvidda.
Ved åpningen av Fønhuskoia i 2012 mottok undertegnede – som nyvalgt leder i
DNT Valdres – en utfordring fra DNT Ringerike om å videreføre «skauleis til fjells»
- visjonen om en sammenhengende langrute fra Hønefoss og Oslomarka helt fram
til Jotunheimen. På det tidspunktet skulle nok den utfordringen gått til DNT Oslo og
Omegn som da hadde ansvaret for området nordover, men verken de eller jeg var
klar over at det var slik det egentlig var. Etter hvert ble vi klar over at vi her hadde
en problemstilling vi måtte ta tak i. DNT Valdres har de seinere årene utvidet sin
virksomhet fra å arrangere fellesturer til å omfatte egne grupper for Barnas Turlag,
Seniorgruppe og nå også DNT Ung. Vi har også begynt å engasjere oss i arbeidet
med å merke og rydde ruter – med ruta til Rasletind og stinettet i Skrautvål Heimås.
Nå kommer Stølsruta som en enda større satsing.
I løpet av 2017 har vi derfor lagt ned en betydelig innsats i å få etablert vårt egne
geografiske arbeidsområde. Fra 1. januar 2018 har vi inngått overenskomster med
DNT Gjøvik og Omegn, DNT Ringerike – og ikke minst med DNT Oslo og Omegn
om grensene for vårt «eget land». Grensen er tegnet med blått i følgende kart:

i Svarthamar, men har valgt å ikke ta over noen hytter pr. i dag. Vi får heller satse
på å få etablert overnatting langs Stølsruta ved samarbeid med andre, eller komme
tilbake til saken – å etablere en egen hytte - når vi deretter tar fatt på en fullføring av
Skauleis til Fjells fra Fønhuskoia og Tisleidalen. Vi får se – en forutsetning vil være
vi får etablert tilstrekkelig med dugnadsressurser. Vi har allerede påtatt oss ganske
store oppgaver.
Trond

Vi ser av kartet at DNT Oslo og Omegn fortsatt har ansvaret for den søndre del av
Jotunheimen, Filefjell, det meste av Langsua og at Ringerike beholder ansvaret for
de områdende som «drenerer» ned mot Hedalen. Som en forening med begrensede
ressurser er det klart av vi ikke kan gape over for mye – i hvert fall ikke pr. i dag.
Vi overtar ansvaret for den nederste delen av ruta mellom Sørre Hemsing og
Tomashelleren og rutene Nythun via Vangsjøen til Storeskag, samt Vangsjøen via
Svarthamar til Lenningen. Vi har vurdert å overta ansvaret for den selvbetjente hytta
14
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Fra turer/aktiviteter siden oktober 2017:
Akedagen på Haugajordet i Bagn 14. januar
Sammen med Bagn og Reinli sanitetsforening arrangerte Barnas Turlag akedag!
Dette var med stor suksess, med nesten 70 frammøtte, deriblant 40-45 barn. Det
var stor aktivitet i akebakken, på både akematter, snowracer og ski. Vi hadde med
to bålpanner, så her ble det grilling av pølser og marshmallows. Fjellreven Turbo
kom også på besøk! Dette var veldig populært, og han hadde med seg sitteunderlag,
turkopp og pannebånd som han delte ut til barna. Været var på vår side, 4
kuldegrader og lett snøfall var perfekt for små og store!
Anne Norstad
Skredkurs Nordisk og Alpin type
Siste helga i januar var 6 stk med på skredkurs, Nordisk type. Etter teori fredag
kveld var det lange dager ute lørdag og søndag, med graving av snøprofil,
vurdering av bratthet og eventuell rasfare, søkemetoder ved skred – og mye annet.
Kursområdet var inn mot Grønsennknippa, og opp i Bukonofjellet.
Første helg i februar var 7 stk med på skredkurs, Alpin type, rettet mest mot de som
går toppturer/kjører randonee. Teorien var stort sett den samme, men langdagene var
mot Nibbe i Hemsedal, og i Heensfjellet i Vang, i herlig pudder! Even Berntsen fra
Fagernes var instruktør på begge kurs, som var meget vellykkede. Dette er absolutt
noe vi kan og bør gjenta!
Skitur i måneskinn til Skardåsen 30. januar
Til tross for litt misforståelser rundt tidspunkt var det tre skiløpere som tok turen fra
Valdres Skisenter denne kvelden, i delvis fint måneskinn.
Fottur i måneskinn 30. januar - med seniorgruppa
Vi var åtte som gikk på beina fra Nythun til Tveitastølen i godt vintervær. Med bare
minus fem grader, og lett overskya la vi i veg og håpet på at månen ville dukke opp.
Den kom fram med bare et lett dis over. Vi kosa oss med varm drikke og nøt den
gode stemningen. Nesten tilbake til bilen kom månen helt fram, klar og fin. Turen
var på fem km. Vi fikk alle en flott tur.
Olaug
Akedag i Valdres skisenter 10. februar
Barnas Turlag hadde en fin og livlig akedag. Tross jevnt snøvær var det ingen sure
miner å spore blant de 9 ungene og 6 voksne som deltok. Takk for en koselig dag til
alle som var med.
Gunhild Rogstad Storsæter
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Aking og grilling med Barnas Turlag på Haugajordet. Foto: Anne Norstad
Akedag på Åsemyra 11. februar
På selveste morsdagen og fastelaven var det hele 35 stk som tok seg turen til Åsemyra skistadion. Været var veldig fint, med bare noen få kuldegrader og lett snø
i lufta. Sist høst ble det satt opp en flott gapahuk ved akebakken, så denne fikk vi
benyttet selv om mange ikke hadde tid til å sitte stille. Det var stor aktivitet i akebakken, og på akematter fikk barna stor fart i nysnøen. Noen prøvde seg også på ski, og
det var noen kreative sjeler som også lagde hopp. Etter en times tid fikk vi jammen
besøk av vår kjære Turbo! Denne gangen hadde han tatt med seg Sara sanitet som
er kaninmaskotten til Bagn- og Reinli sanitetsforening. Det så virkelig ut som disse
hadde funnet tonen, og det er ikke usannsynlig att disse to dukker opp i kommende
arrangement også. Denne gangen delte de ut matbokser til alle barna som var møtt
opp! På veien til og fra gapahuken var det hengt opp 12 oppgaver, med spørsmål om
DNT, fjellvettreglene og andre friluftsspørsmål til både barna og de voksne. Takk til
alle som møtte opp! Vi gleder oss til neste tur!
Anne Norstad
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Kurs i 2018
Lyst til å bli turleder?
– Vi holder kurs 2. – 3. juni
Har du lyst til å lære mer om turliv
og å ta andre med ut på tur? 2. – 3.
juni arrangerer vi grunnleggende
turlederkurs i DNT Valdres. Ved
eventuelt behov gjennomfører
vi ambassadørkurs i forkant av
turlederkurset. Kurset er åpent for
alle medlemmer i DNT. På kurset
vil du lære mer om planlegging og
organisering av turer, turlederrollen,
bruk av kart og kompass, bekledning,
mat og drikke, utstyr og mye mer. For
mer informasjon følg med på våre
nettsider, eller kontakt vår kursholder
på: torkjell.haugen@dnt.no

Har du benyttet deg av medlemsfordelene dine hos Gjensidige?

Påmeldingsfrist: 6. mai. Nærmere
informasjon blir sendt til de påmeldte.
Bli med på merke-/vardekurs i juni!
Hvert år har vi behov for å vedlikeholde DNT-stinettet eller merke nye områder.
Har du lyst til å være med på dette viktige arbeidet, så meld deg på kurs som holdes
av DNT Valdres. Kurset vil bli holdt i slutten av juni og inneholde en teoretisk og
en praktisk del. Merking av den nye ruta Stølsruta vil inngå i den praktiske delen
av kurset. Vi er også spurt om å bidra til merking av ei ny rute, Vinjestigen, nær
Eidsbugarden. For mer informasjon: Følg med på våre nettsider, eller kontakt vår
kurskoordinator på: torkjell.haugen@dnt.no

Dine fordeler
• 14 % rabatt fra første
skadeforsikring
• 18 % når du samler tre
eller flere forsikringer
• 5 % ekstra rabatt på
innboforsikringen
• Ytterligere 5 % rabatt hvis
du kjøper forsikringen på
gjensidige.no

«Kinderegg-kurs» for deg som ønsker å bli turleder for Barnas Turlag
Har du lyst eller skal lede turer for Barnas Turlag? Eller ønsker du å få tips og
inspirasjon til leker, aktiviteter og turaktiviteter for barn? Da er dette kurset en fin
pakke for deg. Her får du et nærturlederkurs, inspirasjon til aktiviteter og leker,
mange gode tips samt en innføring i DNT gjennom ambassadørkurset. Det blir to
kurs i 2018, vår og høst. Følg med på nettsiden og facebook-sidene.

• I tillegg kan du få lavere
egenandel på bilforsikring

Gjensidige er stolt turpartner til DNT
I likhet med Turistforeningen har vi i Gjensidige stor tro
på at naturopplevelser og fysisk aktivitet er en god
investering i egen helse. Gjennom samarbeidet med
Turistforeningens støtter vi DNTs virksomhet samtidig
som vår oppgave er å sikre folks liv og eiendeler
gjennom gode forsikringsordninger.
Som medlem av Turistforeningen får du gode
betingelser på dine private skadeforsikringer samtidig
som vi kan tilby noen av de beste dekningene i markedet.
Ta turen innom et av våre kontorer eller ring oss på
03100 for å få vite mer.
Du kan også se gjensidige.no/turistforeningen.

A13_0236

Det er godt å være forberedt.
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Turprogram 2018 – HOVEDLAGET

14.04 Randoneetur til Mugnetind
Fra bom følger vi den ubrøyta veien, og videre sommerruta til topps. Ca. 3 t opp.Her
har man en fantastisk utsikt mot høgfjella i Jotunheimen.
På tilbaketuren er det flere alternativer. Det letteste er å følge samme vei som man
går opp. Ved gode og stabile snøforhold kan man kjøre ned på østsida av toppen.
Der er det bratt og det kreves gode ferdigheter. Skal en ha skikkelig glede av turen,
er det best med randoneeutstyr og sikkerhetsutstyr i tilknytning til det. Men skal en
bare gå opp og ned samme veien, er det også greit med fjellski. Men først og fremst
er dette en randoneetur!
Oppmøte: kl 10 ved bom/parkering ved Slettefjellvegen, innafor Beito/Lykkja.
Påmeldingsfrist: 10. april kl 18.00
Turleder:

Svein Helge Skinnes

481 07 795

Turlederne utenfor Tapptjerndalsbua. Foto: Trond Vatn
08.04 Vårskitur til Tapptjerndalen (evt. 07.04)			
Fra Stuveli (se atkomst under) går vi i skuterspor til stølen ved Røssjøen. Skispor/
skuterspor (?) videre nord-nordøst for Svarthamarknatten og til Tapptjerndalen. Her
rast ved bua satt opp der to norske heimefrontkarer falt i en trefning 2. verdenskrig.
Avhengig av vær/føre tar vi en mer østlig rute tilbake. Totalt 25 – 30 km t/r, og ca.
6-7 timer, avhengig av rute og føre.
Vi anbefaler fjellski, klær for fjelltur (anorakk mv.) I en tursekk tar du med drikke,
matpakke, sitteunderlag og ekstra genser/dunjakke, gjerne også ekstra skihansker/
votter – samt aktuell skismurning for dagen
Oppmøte: kl 10 på parkering ved Stuveli. For å komme dit: Kjør opp mot Smiugardsbygden i Etnedal. Vegen tar av nordvest fra der vegen går videre mot Lenningen og Gausdal. Ta med kontanter for bom og parkering (50 + 20 kr). Videre så langt
vegen er brøyta mot Stuveli (5 km fra bom). Ca 1 t fra Fagernes.
Kart: Norge-serien 10049 Fagernes og 10057 Espedalen, evt. kart over Langsua.
Påmeldingsfrist: 3. april kl 22
Turleder:
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Trond Vatn

918 60 320

trond.vatn@gmail.com

Bukkehøe sett frå øst. Skituren går opp frå baksida. Foto: THS
05.05 Bukkehøe (2314 m) via nordryggen
Bukkehøe er en flott topptur, svært godt egnet for randonee og telemark. Turen er
middels til krevende, med en kort, luftig rygg. Total tidsbruk: 8 - 9 t
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Fra Geitsætre i Leirdalen kan vi forhåpentligvis ta på skiene nede ved veien og
beholde de på helt til toppen, og i alle fall ned igjen. Vi går opp via nordryggen
slik at de som ønsker det kan få med seg også disse toppene. Fra nordryggen har
man også vanvittig flott utsikt mot toppstupet. Nordryggen er kort, men litt bratt
og luftig. Stegjern og isøks gir ekstra trygghet her, og vi har også med tau. Ellers er
turen ganske grei, med nesten sammenhengende nedkjøring på 1300 høydemeter.
Ved gode snø- og lysforhold blir det uforglemmelig tur ned igjen.
Utstyr: Isøks, stegjern, sele om man ønsker sikring.
Pris: 400 pr. pers. (gratis for medlemmer av DNT Valdres)
Påmeldingsfrist: 1. mai. Maks 6 deltakere. Oppmøtested og -tid avtales direkte.
Turleder:

Morten Helgesen 479 07 848

forlagspudding@hotmail.com

23.06 Store Austanbotntinden (2204 m)
Krevende tur, parti med klatring (grad 2-3). Total tidsbruk 8 -9 timer.
Fra Berdalsbandet i lettgått terreng innover fjellet, etter hvert med litt lett klyving
opp mot Vestraste Austanbotntinden som vi når etter ca. 2 timer. Er det vått og
sleipt, kan siste klyvingen opp hit by på små utfordringer. Videre greit over og
opp til Vestre Austanbotntinden hvor vi forhåpentligvis har utsikt rett bort til den
mektige toppkrona på Store Austanbotntinden. Ved første øyekast kan det se nesten
umulig ut å komme opp dit, men heldigvis er det litt snillere.
Fra Vestre Austanbotntinden bratt klyving (grad 2) ned ca. 20 meter før man følger
den luftige ryggen mot Store Austanbotntinden. Et kort opptak er grad 3. Videre lett
klyving i utsatt terreng opp til den markerte, trepuklede ryggen. Både toppryggen og
ikke minst utgangen til toppunktet er svært luftig/utsatt.
Utstyr: Sele, hjelm. Muligens stegjern og isøks. Kan leies, gi evt. beskjed.

07.06 Kveldstur Glennatinden - Køltjern
Parkering langs veien mot Glennatind (Fagernesutsikten). Veien tar av langs
Raheimsbygdveien. Følger kjerrevei/sti de første 500 meter, deretter sti til Køltjern
ca. 2 km. Kartøvelser underveis.

Påmeldingsfrist: 16. juni, maks 3 deltakere. Oppmøtested og -tid avtales direkte.
Pris: 1100 pr. pers. (550 for medlemmer i DNT Valdres).
Turleder:

Morten Helgesen 479 07 848

forlagspudding@hotmail.com

Gapahuk ved Køltjern (800 moh.) Grilling i bålpanne. Anledning til kanotur med
redningsvest.
Ta med drikke og noe å spise. Oppmøte kl 18
Retur ny sti tilbake til bilene. Turen varer ca. 3 timer
Turleder:

Tormod Dahlen 948 08 703

etdahlen@online.no

14.06 Kveldstur til Goaren
Hele turen er ca. 6 km, med en varighet på ca. 3 timer.
Oppmøte: kl 18 ved start bomvei Steinsetbygda-Smiugardsbygda,felleskjøring. Etter
1,5km: Parkering vei til Klukkarlie. Først ca. 1 km langs bilvei, så ca.1 km på fin sti
til Goaren 1070 m. (Kremtopp!). Samlet stigning ca. 200 høydemeter.
Retur på fin sti i 1 km. n/ø retning Tangen. Herfra vei tilbake til start.
Turleder:

Tormod Dahlen 948 08 703

etdahlen@online.no
Utsyn fra Kongevegen mot Neset øst i Vangsmjøsa. Foto: Torkjell Haugen
24.06 Kongevegen/Hugakøllen
Tur i historiske omgivelser, krones med herlig utsikt over Vang og Vestre Slidre.
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Start ved rasteplass 200 meter vest for Neset i Vang, ved E16. Vi følger den
nyrestaurerte Gamle Kongevegen over Kvamskleiva hvor en kan se rett ned på
dagens E16 som går i tunnel i Kvamskleiva. Derfra videre til garden Kvam. Her tar
vi av fra Gamle Kongevegen og følger en sti i skogen opp mot den gamle vulkanen
Hugakøllen. Ved finvær får vi panoramautsikt over Vangsmjøsa med fjellfestningen
Grindadn, og nedover mot Vestre Slidre med skogkledde åser. Så samme tur tilbake
med mulighet for de som vil å gå Gamle Kongevegen helt til Syndrol . Selve turen er
omkring 4 km en vei med en stigning på 660 meter.
Kart: Turkart Vang i Valdres 1:50 000
Påmeldingsfrist: 19. juni
Turleder: Torkjell Haugen 928 98 598

torkjell.haugen@dnt.no

27.06 Ruggstien
I forbindelse med Fønhusdagene 2018 arrangerer vi tur til Ruggstien i Vassfaret.
Turen går på bratt sti som tar av fra Vassfarvegen omtrent en halv kilometer før
Aurdalssetra. Vi følger stien bratt opp gjennom skogen til snaufjellet. Her oppe ved
Storbekkseilen ble Slagbjørnen Rugg skutt etter en dramatisk jakt i 1908. Tur-retur
regner vi med å bruke 4 timer. Turen er et samarbeid mellom DNT Valdres, DNT
Ringerike og Fønhusforeningen. .
Turleder: Kjetil Sundgarden 934 37 860 (DNT Ringerike), kontakt for tid/sted.

Hølersetera. Foto: Åse Østgård Hagen

28.06 Tur til Tjuvhans-hula under Fønhusdagene

29.06 Tur til Hølersetra under Fønhusdagene

Turen er et samarbeid mellom Fønhusforeningen og DNT Valdres. Turen går slakt
oppover på skogsveg og sti. Beregner å bruke ca. 45 min opp i rolig tempo. Ta med
niste, drikke og godt skotøy (det kan være litt vått).

Arrangementet er et samarbeid mellom DNT Valdres og Fønhusforeningen. Turen
går fredag ettermiddag/kveld, etterfulgt av et spennende program på den sagnomsuste Hølersetera. Vi bruker ca en drøy time i rolig tempo.

Hans Trefothaugen var en fredløs mann som bodde i ei hule på auståsen
i Begnadalen. Forfatteren Mikkjel Fønhus fikk høre historien om denne
husmannsgutten, og skreiv om han i 1917 debutboka si; «Skoggangsmand».
Turleder vil, både ved turstart og oppe i hula, fortelle mer faktiske hendelser. Se
også fyldig omtale på www.dntvaldres.no rett før turen.

Turen starter ved tømmerlegge i Føldokken. Herfra går vi til Hølersetera. Turen går
på sti og krysser noen bekker. Det blir noen stopp undervegs krydret med historier
fra området. Det kan være vått på enkelte partier, ta derfor gode sko og klær etter
været. Det blir mulighet for å kjøpe noe enkel mat

Oppmøte: kl. 17.30 ved innkjøring til Begna Bruk. Vi kjører samlet innover.
Turleder: Gunvor Strandbråten

958 26 760

gunvorstrbr@live.no

På Hølersetera blir det program utover kvelden, blant annet høgtlesing fra boka
«Skogfolket i Bjønnemarka» av Mikkjel Fønhus, som kom ut i 1969. Handlingen er
fra Hølersetera, som det knyttes mange historier og segner til, helt tilbake til Svartedauen. Hulder, skrømt og spøkerier får vi også høre om denne kvelden.
Oppmøte: kl 17 ved tømmerlegge i Føldokken. Kjør opp Lundebygde. Etter ca. 2 km
kommer dere til en bom (60 kr). Kjør videre 3 - 4 km til avkjøring mot høgre hvor
det vil bli satt opp et skilt. Ta til høgre innover ved skiltet.
Turleder:
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Nikolai Øyhus

971 47 021

nikolai@pov.no
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05.07 Kveldstur til Bitihødn
Vi går opp frå Båtskaret, på god sti. Etter kvart bratt, og eit kort opptak der hendene
må brukast. Vidare ganske bratt sti det meste til toppen. Ca 1 t hit.
Vidt utsyn mot sør og aust i Valdres, og mot Jotunheimtindar i nord og vest. Same
veg nedover eit stykke, før vi svingar av og fylgjer Tyskerstigen vidare ned att til
vegen om lag 1 km nord for Båtskaret.
Oppmøte: kl 18 på parkering akkurat i nordenden av sjølve Båtskaret.
Turleiar: Tor Harald Skogheim

996 90 793

thskogheim@gmail.com

13.07 – 15.07 Yoga-helg med fjellturer
Sammen med yogainstruktør Linda Elizabeth Wickstrøm arrangerer vi fjelltur med
yoga ved den betjente DNT-hytta Liomseter. Det blir flere økter med yoga og korte
dagsturer i nærområdet.
Liomseter ligger sentralt til på en setervoll midt i «Huldreheimen», med
turmuligheter i alle retninger, og egner seg derfor ypperlig til et fast opphold.
Kart: Turkart «Huldreheimen».
Pris: Deltakere dekker selv utgifter til reise, mat og opphold. Ellers gratis.
Oppmøte: kl 10 den 13. juli, på Liomseter. For å komme hit, kjør veien EtnedalLenningen-Gausdal. Ta av ved Holsbru kafé og kjør mot Liomseter (bomveg).
Påmeldingsfrist: 3. juli kl 19.00
Turleder: Steinar Kvåle

928 91 245

kvaale.steinar@gmail.com

Frå Leirholshøgda mot Vangsmjøsa og Grindane. Foto: Torkjell Haugen
28.07 Fottur til Leirholshøgda – med utsikt og badstu

22.07 Vardhovdtinden (1456 m) i Vang
Denne flotte toppen havner på en måte i skyggen av høyere fjell i nære omgivelser,
men utsikten er like fullt fantastisk. Området er lite besøkt, og ruta fra Rødalen
er både kontrastrik og spennende. Selve toppkjeglen hever seg nokså bratt fra
omgivelsene og gir følelsen av å bestige en ordentlig topp.
Distanse: ca 9,5 km t/r. Det er ca 600 høydemeter.
Kart: Turkart «Vang i Valdres»
Oppmøte: kl 10 på parkering i Rødalen ved Øye. Prøv å samkjøre, få p-plasser.
Turleder: Steinar Kvåle

928 91 245

kvaale.steinar@gmail.com

En unik opplevelse med fottur og innlagt badstustopp med en fantastisk utsikt og
utsikt mot vakre Vang. Bratt opp med lett klyving på ett sted, regnes som ufarlig.
Bratt også nedover, men ingen klyving her. Totalt ca 10 km i lengde.
Vi går den gamle stølsvegen bratt opp stupene til stølen «på Høgdn». Her er det
mulig å ta en rast og badstue med en fantastisk beliggenhet og utsikt. Videre
vestover til utsiktspunktet Knappen (ca. 1000 moh), og så bratt ned forbi gamle
stølstufter til Sparstadsanden ved Vangsmjøsa. På vei tilbake til bilene.
Kart: Vang i Valdres 1:50 000, Statens Kartverk
Oppmøte: kl 10.00 ved Leirhol på nordsida av Vangsmjøsa
Påmeldingsfrist: 22. juli
Turleder: Torkjell Haugen		
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928 98 598

Torkjell.haugen@dnt.no
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29.07 Grønsennknippa (1370 m)
Flott fottur til «kremtoppen» i Vestre Slidre. På god sti inn til foten av Knippa og så
opp til toppen. Herlig utsyn nordover til Strø, Helin, Vangsfjell og videre til toppene
i Jotunheimen. I klar luft er det mulig å se Gaustatoppen i sør. På turen ned går vi
innom konglomeratsteinene. Vi er nede ved bilen ca kl. 14.00. Ta med mat, drikke
og gode klær.
Oppmøte: kl 10 utenfor Joker på Vaset, samkjøring inn til Bjødnhøvd.
Påmeldingsfrist: 25. juli
Turleder:
Mads Wangensten
413 56 082
04.08 Skarvemellen (1267 m) - Kremtopp
Et populært turmål med flott utsikt i alle himmelretninger fra toppen. Enkel tur for
de aller fleste. Ca. 3 km opp, og tar ca 45 minutter. Vi går ned en alternativ veg som
er ca. 1 km lengre. Total tid med pauser ca. 2 timer.
Oppmøte: kl 10 ved Shell på Fagernes. Evt. krysset i Melbybråten (ved Vyrk) for
deltakere fra nord. Så stølsveg (bom) til parkering ved krysset mot Turrsjøen.
Påmeldingsfrist: 1. august
Turleder:
Gunnar Modén 924 25 919
gunnar@moden.as
04.08 Uranostinden (2157 m) via sørryggen
Uranoseggen fra sør er blant de flotteste ryggtraversene i Jotunheimen, variert og
luftig i storslagne omgivelser. Utsatt og krevende (klatring grad 2-3).
Med utgangspunkt i Koldedalen går vi opp ryggen fra sør med sikring på de mest
utsatte stedene. Det blir anledning til å besøke Slingsbytinden (2026 m) for de som
ønsker det. Returen går i taulag ned Uranosbreen. Tidsbruk: 9-10 t.
Turen krever ingen spesielle forkunnskaper, men man bør være i brukbar form og
komfortabel med bratt, ulendt og luftig terreng.
Utstyr: Sele, hjelm, stegjern og isøks. Kan leies om man ikke har.
Pris: 1100 pr. pers. (550 for medlemmer av DNT Valdres)
Påmeldingsfrist: 28. juli. Maks 3 deltakere. Oppmøte avtales direkte.
Turleder: Morten Helgesen
479 07 848
forlagspudding@hotmail.com
05.08 Uranostinden (2157 m) via breen
Turen er krevende, og byr på brevandring, men ingen spesielle forkunnskaper eller
erfaring er nødvendig. En fordel å være bra form. Tidsbruk: 9-10 timer.
Vi kjører innover Koldedalen og følger god sti inn mot Uranosbreen. Her tar vi på
oss breutstyret og går opp den slake breen langs foten av Uranosryggen og tar oss
opp på sadelen nord for toppen. De siste meterne bortetter toppeggen er luftige og
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Uranosbreen og Uranostinden (sørryggen t.v.). Foto: Torkjell Haugen
kan by på utfordringer for de med sterk høydeskrekk, men vi hjelper så godt vi kan.
Utsikten kan uansett nytes! For de som ønsker er det også mulig å besøke den artige
Slingsbytinden (2026 m før retur ned breen.
Utstyr: Sele, stegjern og isøks. Kan leies om man ikke har.
Pris: 500 pr. pers. (250 for medlemmer av DNT Valdres)
Påmeldingsfrist 28. juli. Maks 10 deltakere. Oppmøte avtales direkte.
Turleder: Morten Helgesen
479 07 848
forlagspudding@hotmail.com
07.08 – 12.08 Langtur i Jotunheimen (med fleksibel deltaking)
Mulig å hoppe av eller på underveis da hyttene vi skal overnatte på ligger nær vei.
Turen går også oppom tre 2000-metertopper, to av de høyeste i Norge.
Tirsdag 7. august: Start fra Gjendesheim, siste båt inn til Gjendebu, overnatting.
Onsdag 8. august: Tidlig start fra Gjendebu, avstikker opp på Kyrkja (2032 m), før
fortsettelse til Leirvassbu, overnatting her.
Torsdag 9. august: En lett og fin tur til Spiterstulen, overnatter her.
Fredag 10. august: Dagstur til Norges høyeste fjelltopp, Galdhøpiggen.
Lørdag 11. august: Til Glitterheim, langs ruta som går over Glittertinden.
Søndag 12. august: Videre til Gjendesheim via ruta forbi Russvassbue.
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Onsdag 8. august vil vår senior turleder ha en kortere tur; Leirvassbu-Kyrkja t/r.
Kart: Jotunheimen Fjellkart (Cappelens) dekker hele ruten.
Oppmøte: Gjendesheim. Sjekk båtrute/kjøp billett (gjende.no). Avtal evt. med
turleder.
Påmeldingsfrist: 15. juli. Maks antall deltakere: Langtur 10 personer - og 10
personer som kan hoppe på/av underveis.
Turleder: Steinar Kvåle

928 91 245

kvaale.steinar@gmail.com

12.08 Torfinnstindtraversen
Torfinnstindtraversen er en av klassikerne i Jotunheimen, og kanskje den mest
kjente klatreturen i Gjendealpene. Går over tre 2000-metertopper. Luftig og
krevende (klatring grad 2-3), og fire til dels lange rappeller. Tidsbruk: 9 - 10 t. Turen
forutsetter at man er i bra form. En stor fordel å ha prøvd å rappellere.
Utgangspunktet ved Bygdin ligger en båttur med MB Bitihorn eller ca. 3 t gange fra
parkeringen ved Fagerstrand. Turen anbefales derfor i kombinasjon med minst en
overnatting i telt eller på den selvbetjente DNT-hytta Torfinnsbu.
Vi går bratt opp lia og via rennesystemer til Øystre Torfinnstinden. Fra Øystre
til Midtre er det en rappell og en del småklyving. Fra Midtre til Vestre er det tre
rappeller og noe klyving. Ned fra Vestre er det et kort luftig parti før nedgang.
Utstyr: Sele, hjelm, taubrems/rappellåtter. Kan leies om man ikke har.
Pris: 1400 pr. pers. (700 for medlemmer av DNT Valdres)
Påmeldingsfrist: 5. august, maks 3 deltakere. Oppmøte avtales direkte.
Turleder: Morten Helgesen

479 07 848

forlagspudding@hotmail.com

Torfinnstindene sett fra sør. Østtoppen t.h., Vesttoppen t.v. Foto: THS
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GRAD
DATO
DAG GRUPPE
TURMÅL
03.mar
Lør
Barnas Turlag Akedag, Tveitajordet Fagernes
04.mar
Søn
DNT Ung
Airboarding, Beitostølen (Kl 17-19)
05.mar
Man DNT Ung
Isklatring for nybegynnere, Storefoss (Kl 18-21)
06.mar
Tir
Seniorgruppa Skitur Tansbergrunden
10-11.mar Lør-Søn DNT Ung
Hyttetur Slettningsbu, Vang
11.mar
Søn
Barnas Turlag Tur til Kjeldeknatten
16.mar
Fre
DNT Ung
Klatring i Vangshallen (Kl 18-21)
17.mar
Lør
Vang Turlag Skitur Filefjell - Skakadalen
23.mar
Fre
Barnas Turlag Trilletur, Fagernes - Leira t/r
05.apr
Tor
DNT Ung
Klatring i Valdres Storhall (18-21)
08.apr
Søn
Skitur Tapptjerndalen (evt. lør 07.april)
10.apr
Tir
Seniorgruppa Skitur til Store Nuten på Valdresflye
14.apr
Lør
DNT Ung
Hundekjøring med Beito Husky Tours (halv dag)
14.apr
Lør
Randoneetur til Mugnetind
17.apr
Tir
Seniorgruppa Skitur Valdresflye - mot Raslebreen/Rasletind
25.apr
Ons Barnas Turlag Trilletur på Vaset
28/29.apr Lør/Søn DNT Ung
Topptur Synshorn/Kongsliknuppen Ski, truger
29.apr
Søn
Vang Turlag Vårtur på Vennis
03.mai
Tor
DNT Ung
Kveldsmattur/Båltur Kviteberg
05.mai
Lør
Bukkehøe via nordryggen (randonee/telemark)
15.mai
Tir
Barnas Turlag Trilletur, Nythun Høyfjellstue mot Smørlifjell
15.mai
Tir
Seniorgruppa Kveldstur - Kvitmøsaknatten Leira
22.mai
Tir
Seniorgruppa Sykkeltur Fagernes - Bjørgo (jernbanetraseeen)
29.mai
Tir
Seniorgruppa Kveldstur langs flomstore Vinda - Ø.Slidre
07.jun
Tor
DNT Ung
Fottur på Bitihødn
07.jun
Tor
Kveldstur Glennatind - Køltjern
10.jun
Søn
Barnas Turlag Makalaus - Stavdalen, Kremtopp
12.jun
Tir
Seniorgruppa Groliberget - Fuksebrekk
14.jun
Tor
Kveldstur til Goaren, Kremtopp
16.jun
Lør
Vang Turlag Aurlandsdalen fra Østerbø til Vassbygdi
16/17.jun Lør/Søn DNT Ung
Besseggen via Jo-Stigen
20.jun
Ons Barnas Turlag Trilletur, Aurdal kirke - Stenberg
23.jun
Lør
Store Austanbotntinden (krevende, klatring)
24.jun
Søn
Gamle Kongevegen og Hugakøllen, Kremtopp
25.jun
Man B T/DNT Ung Flåteferd på Begna under Fønhusdagene
26.jun
Tir
Seniorgruppa Kveldstur til Smørlifjellet
27.jun
Ons
Ruggstigen under Fønhusdagene
28.jun
Tor
Tur til Tjuvhanshola under Fønhusdagene
29.jun
Fre
Hølersetra via Føldokken under Fønhusdagene
05.jul
Tor
Kveldstur Bitihødn, Kremtopp
08.jul
Søn
Bjødalskampen, Kremtopp
13-15.jul Fre-Søn
Tur med innlagt yoga - Liomseter
17.jul
Tir
Seniorgruppa Dagstur til Ormtjernkampen
19.jul
Tor
Seniorgruppa Bjørgovarden, Kremtopp
22.jul
Søn
Vardhovdtinden, Kremtopp
27-29.jul
Fre-lør DNT Ung
Telttur Koldedalen m/bretur til Uranostinden
28.jul
Lør
Leirholshøgda - med utsikt og badstue
29.jul
Søn
Grønsennknippa, Kremtopp
04.aug
Lør
Skarvemellen, Kremtopp
04.aug
Lør
Uranostinden via sørryggen
05.aug
Søn
Uranostinden via breen
05.aug
Søn
Åbjøra, Vandreforestilling med FRIKAR, kveld
06.aug
Man Seniorgruppa Puttekollen i Sør-Aurdal
07-12.aug Tir-Søn
Langtur i Jotunheimen
08.aug
Ons Vang Turlag Falketind med Tyin Aktiv
12.aug
Søn
Torfinnstindtraversen
14.aug
Tir
Seniorgruppa Sykkeltur - Sørre Trollåsen - Haldorbu
16.aug
Tor
Kajakk - Aurdalsfjorden (evt. ons 15.aug)
19.aug
Søn
Knutshøe
20-22.aug Man-Ons Seniorgruppa Dagsturer ved Juvvashytta og Sognefjellshytta
22.aug
Ons
Falketind via pionerruta
26.aug
Søn
Rundtur over Nibbe, Hemsedal
28.aug
Tir
Seniorgruppa Fottur Heimdalsmunnen - Sandbakkbue - Maurvangen
02.sep
Søn
"Kom deg ut"-dagen, Kvernhøe ved Haugseter
02.sep
Søn
Vang Turlag "Kom deg ut"-dagen, Via Ferrata Synshorn
02.sep
Søn
Barnas Turlag "Kom deg ut"-dagen, Tur til Makalaus, Kremtopp
04.sep
Tir
Seniorgruppa Gravolskampen - Båtskaret - Garli (Kremtopp-tur)
06.sep
Tor
Stolpejakt Vestre Slidre
07.sep
Fre
Barnas Turlag Taco i naturen i gapahuken på Leira
08.sep
Lør
Barnas Turlag Tur til Smørlifjell
09.sep
Søn
Spåtind (Kremtopp-tur) evt. lør 08.sept
15-16.sep Lør-Søn
Tomashelleren
18.sep
Tir
Seniorgruppa Gråhøe - fra Haugseter
06.okt
Lør
Vang Turlag Stiftstøtta på Kongevegen over Filefjell
07.okt
Søn
Rundemellen, Kremtopp
14.okt
Søn
Barnas Turlag Bagn kirke - Vavika
25.okt
Tor
Nattorientering i Slidre
31.okt
Ons Barnas Turlag Alternativ Halloween-markering
24.nov
Lør
Vang Turlag Skumringstur med fullmåne
08.des
Lør
Førjulstur - Valdresflya

Enkel tur

Middels tur Krevende tur

Svært
krevende

TELEFON
984 83 268
481 82 006
479 07 848
481 42 002
479 07 848
974 86 820
479 07 848
909 45 485
958 86 430
479 07 848
918 60 320
918 18 842
959 47 406
481 07 795
918 18 842
958 86 430
915 87 081
909 45 485
479 07 848
479 07 848
958 86 430
975 61 507
481 42 002
481 42 002
479 07 848
948 08 703
974 86 820
975 61 507
948 08 703
909 91 318
479 07 848
958 86 430
479 07 848
928 98 598
958 45 648
922 03 247
934 37 860
958 26 760
971 47 021
996 90 793
922 03 247
928 91 245
975 61 507
481 42 002
928 91 245
479 07 848
928 98 598
413 56 082
924 25 919
479 07 848
479 07 848
454 00 665
918 18 842
928 91 245
909 45 485
479 07 848
481 42 002
918 60 320
996 90 793
918 18 842
479 07 848
930 08 516
481 42 002
996 90 793
909 45 485
901 94 830
918 18 842
928 91 245
901 94 830
984 83 268
918 60 320
948 08 703
918 18 842
909 45 485
928 98 598
974 86 820
928 91 245
414 20 682
909 45 485
996 90 793

Naturopplevelser for livet

PÅMELDING / OPPMØTE
TURLEDER/KONTAKT
Oppmøte kl 1300 Tveitajordet
Katrine Celius
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Daniel Dahlen Myhre
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Morten Helgesen
Oppm. kl 1000 Shell Fagernes, 1015 Skrautvål sk Bjørn Vegard Johnsen
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Morten Helgesen
Oppmøte kl 1200 ved bom, Bagnslinna
Anne Norstad
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Morten Helgesen
10. mar. Oppmøte kl 1000 på Hydro´n
Dagny Britt Frøyen
Oppmøte Shell Fagernes kl 1200
Anniken Fernås Gjevre
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Morten Helgesen
03.apr Oppmøte kl 1000 ved Stuveli, Etnedal
Trond Vatn/Marit Sæbu
Oppmøte 0930 Shell Fagernes, 1010 Beitostøl Ester Christensen
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Ragne Aasen
10.apr
Svein Helge Skinnes
15.apr
Ester Christensen
Oppmøte kl 1200 ved Sekskanten, Vaset
Anniken Fernås Gjevre
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Lars Christensen
Oppmøte kl 1200 på Sparstadsanden
Dagny Britt Frøyen
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Morten Helgesen
01.mai
Morten Helgesen
Nythun Høyfjellstue kl 1200
Anniken Fernås Gjevre
Oppmøte kl 1800 Shell syd Fagernes
Kari Borgny Fjelltun
Oppmøte kl 1030 Valdres folkemuseum
Bjørn Vegard Johnsen
Oppmøte 1830 Shell Fagernes, 1850 Heggenes Bjørn Vegard Johnsen
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Morten Helgesen
Oppmøte kl 1800 langs vei til Glennatind
Tormod Dahlen
Oppmøte kl 1200 ved pumpehus hyttefelt
Anne Norstad
Oppmøte kl 1000 Shell Fagernes
Kari Borgny Fjelltun
Oppmøte kl 1800 Bomvei Steinset/SmiugardsbygTormod Dahlen
15.jun Oppmøte Vang Sparebank kl 0645
Aud Iren Hamre Rogn
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Morten Helgesen
Oppmøte Aurdal kirke kl 1200
Anniken Fernås Gjevre
16.jun
Morten Helgesen
19.jun
Torkjell Haugen
18.jun
Merethe Lundene
Oppmøte kl 1800, Shell Fagernes
Olaug Tronsplass
I samarbeid med DNT Ringerike
Kjetil Sundgarden
Oppmøte innkjøring Begna Bruk kl 1730
Gunvor Strandbråten
Oppmøte tømmerlegge Føldokken kl 1700
Nikolai Øyhus
Oppmøte kl 1800 P-plass nord i Båtskaret
Tor Harald Skogheim
Oppmøte kl 1000 Shell Fagernes
Olaug Tronsplass
03.jul
Steinar Kvåle
Oppmøte kl 0900 Shell Fagernes
Kari Borgny Fjelltun
17.jul
Bjørn Vegard Johnsen
21.jul
Steinar Kvåle
Mer info på Facebook DNT ung Valdres
Morten Helgesen
22.juli Oppmøte kl 1000 ved Leirhol
Torkjell Haugen
25.juli. Oppmøte kl 1000 Joker Vaset
Mads Wangensten
01.aug
Gunnar Moden
28.jul
Morten Helgesen
28.jul
Morten Helgesen
30.jul Billetter kjøpes på www.frikar.com
Jan Ove Rognstad
Oppmøte kl 1000 Shell Fagernes
Ester Christensen
15.jul
Steinar Kvåle
1. aug, turlaget dekker 1/2 pris for medlemmer Dagny Britt Frøyen
05.aug
Morten Helgesen
12.aug
Bjørn Vegard Johnsen
13.aug Oppmøte kl 1700 ved Sundvold bru
Trond Vatn/Marit Sæbu
16.aug
Tor Harald Skogheim
05.aug
Ester Christensen
15.aug
Morten Helgesen
20.aug
Anne Katrine B. Nordbye
27.aug. Oppmøte Shell Fag kl 0830 osv...
Bjørn Vegard Johnsen
30.aug
Tor Harald Skogheim
Middag på Bygdinstøga
Dagny Britt Frøyen
Oppmøte kl 1200 på Eidvasstølen eller TverrbergIna Syversen
Oppmøte kl 1000 Shell Fagernes
Ester Christensen
06.sep kl 1800
Steinar Kvåle
Oppmøte kl. 1630 ved Leira stasjon
Ina Syversen
Oppmøte kl 1100 Sørre Smørlie
Katrine Celius
03.sep Oppmøte 1000, ca 2,5 km før Lenningen Trond Vatn/Marit Sæbu
13.sep
Tormod Dahlen
Oppmøte kl 0900 Shell Fagernes, osv....
Ester Christensen
03.okt Oppmøte Vang Sparebank
Dagny Britt Frøyen
02.okt
Torkjell Haugen
Oppmøte kl 1200, Bagn kirke
Anne Norstad
25.okt kl 1900
Steinar Kvåle
Oppmøte kl 1700 på Turmo i Aurdal
Anne Marte Hippe-Gjevre
Dagny Britt Frøyen
06.des
Tor Harald Skogheim

Mer informasjon om turene finnes i medlemsbladet Tinderangler (1/2018), på våre hjemmesider www.dntvaldres.no og på
facebook.com/dntvaldres. For Vang Turlag se vangturlag.org og facebook.com/vangturlag. Endringer i turprogrammet kan
oppstå, følg derfor med på nettsiden. Ved spørsmål om turene kontakt turleder. Ved andre spørsmål kan du sende e-post
til valdres@turistforeningen.no, barnasturlag@dntvaldres.no eller til post@vangturlag.org

TURPROGRAM 2018

På Aurdalsfjorden. Bak er øya med det spektakulære golfhullet. Foto: THS
16.08 Padletur Aurdalsfjorden (evt. 15.08)
Turen går nordvestover langs vestsida av fjorden i retning Leira. Etter ca 3 km
passerer vi golfbanen. For golfentusiaster er hullet ute på den vesle øya her kjent
som et av Norges mest spektakulære. Vi fortsetter videre mot Fløafjorden så langt vi
finner det høvelig/forsvarlig og returnerer langs østre bredd. Samlet lengde tur/retur
anslås til ca 10 km, 2-3 timer i kajakken.
Kart: 10049 Fagernes (Norge-serien)
Deltakerne må stille med kajakkog utstyr, padlevest er selvsagt obligatorisk. Det
forutsettes at deltakerne i det minste er «litt øvet» og har kjennskap til sikkerhet
tilsvarende «vått-kort».
Oppmøte: kl 17 ved rasteplass rett på østsida av Sundvold bru.
Påmeldingsfrist: 13. august kl 22.00
Turleder:

Trond Vatn

918 60 320

trond.vatn@gmail.com

19.08 Knutshøe (1517 m) ved Gjende
Markert og spanande fjellrygg med utsyn mot fjell nord og aust for Valdresflye, rett
mot Besseggen, og innover i Jotunheimen, blant anna Surtningssue og Besshøe. Vi
går ryggen fram og tilbake (ikkje rundtur med retur nede i dalen).
På sti frå Valdresflyvegen inn mot enden av Knutshøe. Kort klyving opp ein bratt
knaus (tauhjelp for den som evt. treng) før vi kjem opp på sjølve ryggen. Stien
fylgjer brei rygg innover, litt opp og ned, før bratt klyving opp siste stykket mot
sjølve toppen. Litt råd og ei hjelpande hand brukar å vere nok her.
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Same rute tilbake, men for å unngå brattknausen i enden av ryggen går vi ein sti ned
bjørkelia på sørsida, og så på god sti attende til vegen.

Etter å ha toppet ut er det ikke lange strekket igjen til Falketind som vi forhåpentligvis får nyte med utsikt.

Oppmøte: kl 11 på P-plassen ved Vargbakken (ofte trangt her, lurt å samkjøre).

Returen legges samme vei vi kom opp eller via ryggen mot Stølsnostinden og ned
den nordvendte Stølsnosbreen.

Påmeldingsfrist: 16. august kl 22
Turleiar: Tor Harald Skogheim

996 90 793

thskogheim@gmail.com

På Falkbreen, mot tinden. Pionérruta går opp utenfor h. bildekant. Foto: THS
22.08 Falketind via Pionérruta. Med mulighet for Stølsnostinden.
Vanskelighetsgrad: Krevende, klatring grad 2-2+
Utstyr: Sele, hjelm, stegjern og isøks. Kan leies om man ikke har.
Pris: 800 pr. Pers. (400 for medlemmer av DNT Valdres)
Tidsbruk: 9-10 timer.
Vi kjører inn i Koldedalen hvor den majestetiske portalen med Hjelledalstinden og
Falketind som omkranser Morka-Koldedalen ønsker oss velkommen. Turen følger
først anleggsveien en god km før vi skrår opp lia mot Falkbreen. På breen tar vi på
oss bretutstyr og går over denne opp mot fjellveggen som pionérene Boeck og Keilhau forserte sommeren 1820.
Veggen ser fryktinngytende ut på avstand, men løser seg relativt greit opp idet man
gir seg i kast med den. Vi sikrer likevel med tau hele veien opp. Selv om noen kanskje ikke føler behovet, er det flere steder langt ned om noe uforutsett skulle skje.
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Påmeldingsfrist: 15. august. Maks 4 deltagere. Oppmøte avtales direkte.
Turleder: Morten Helgesen

479 07 848

forlagspudding@hotmail.com

Fine badekulper ned mot Såtetjern. Foto: THS
26.08 Rundtur over Nibbe (1741 m) i Hemsedal
Turen starter på 900 moh. og går bratt opp til Nibbe, vel 800 høydemeter. Første
tredjedel er brattest, på sti forbi flott foss og langs en bekk. Deretter et stykke på
lyngbakke, og siste stykket på stein. Vi kan regne 2 timer til toppen. Flott utsikt til
Valdres, Jotunheimen, Hallingskarvet og Gaustatoppen.
Etter matpause går turen på steinete underlag slakt ned mot Trangebøtten hvor vi
krysser bekken og følger langs elva ut dalen delvis på sti til Såtetjern. Flere fine badekulper her! Fra tjernet på god sti ned til Fekjan, så grusvei tilbake til bilen. Turen
er en dagstur: 4 - 6 timer, alt etter form, vær og antall deltagere.
Ved regn/dårlig sikt: Reservetur (2-3 t) fra Blomeslettane. Oppmøte som under.
Oppmøte: kl 10 ved kryss rett sør for Skogshorn, der veg går inn til Ulsåkstølen.
Kjører på bomvei (50 kr) forbi stølene, parkerer nær fossen ved foten av Nibbe.
Påmeldingfrist: 20. august
Turleder:

Anne-Katrine B. Norbye

a.k.b.norbye@gmail.com
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02.09 Kvernhøe ved Haugseter (på «Kom deg ut»-dagen)
Variert rundtur, der vi også er innom eit fangstanlegg med fleire reinsgraver. Flott
utsyn frå toppen. Ta med mat og drikke, og gode fjellsko. Turen tek 5 – 6 t.
Turstart frå Haugseter, fyrst 1 km langs veg, så på merka sti opp langs Liåne. Etter
kvart ganske bratt stigning, så flatt innover, forbi Litjernet, og bort til fangstgravene
der vi tek ein stopp. Vidare opp i skaret mellom Gråhøe og Kvernhøe (mykje stein
her) og opp på Kvernhøe. Vestover ryggen, så ned mot sør, forbi Urektjerna og fram
til god, merka sti som vi fylgjer ned att til Urek/Haugseter. Muleg å kjøpe middag på
Haugseter fjellstue
Oppmøte: kl 10 ved bom for Jotunheimvegen, 1 km nord for Bygdin Fjellhotell.
Påmeldingsfrist: 30. august kl 22
Turleiar: Tor Harald Skogheim

996 90 793

thskogheim@gmail.com

06.09 Stolpejakt på Vaset
Felles kveldstur for å finne stolper på Vaset, både vanskelige og lette. Vi finner så
mange stolper som vi rekker i løpet av kvelden. Regner med ca 2 timer.
Turen er åpen for alle, litt orienteringsinstruksjoner vil bli gitt underveis.
Kart: Stolpejakt kartet Brennabu: Vestre Slidre IL
Oppmøte: kl 19 v/ parkering garasjen/snøproduksjonsanlegget i Murkelivegen.
Påmelding: kl 18, til Steinar Kvåle 928 91 245

kvaale.steinar@gmail.com

09.09 Fottur til Spåtind (1414 m) – alternativt 08.09
Turstart på kort hyttevei, og så på sti østover forbi tjernet Regla. Videre i bratt
stigning opp mot stikryss vest for høyde 1152 moh. Her kommer vi inn på hovedruta
fra Lenningen. Denne følges, mot slutten i bratt stigning før det flater ut - og så en
siste stigning opp til toppen. Turen opp er ca. 6,5 km og omtrent like langt ned igjen.
Ca. 400 meter høydeforskjell.
Vi følger en annen rute det meste av turen ned igjen. I rolig tempo og med en god
rast på toppen bør hele turen ikke ta mer enn 6 timer, kanskje raskere.
Vi anbefaler lette fjellsko/-støvler eller solide fjelljoggesko samt gode klær for tur i
snaufjellet. Ta med drikke, mat, sitteunderlag og ekstra genser/vindjakke.
Kart: Norge-serien 10049 Fagernes.
Oppmøte: kl 10 på parkering ved Fjellheimen, ca. 2,5 km før Lenningen. Hit er det
ca. 1 t kjøring fra Fagernes. Romslig parkering på høyre side av vegen.
Påmeldingsfrist: 3. sept kl 22.00
Turleder: Trond Vatn
918 60 320
trond.vatn@gmail.com
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Pause på vestryggen av Kvernhøe, med utsyn mot bl.a. Urektjerna. Foto: THS

15.09 – 16.09 Overnattingstur til Tomashelleren (DNT-hytte)
Starten fra Herredalen i svært bratt stigning, 300 høydemeter i 800 meter. Videre i
lettgått terreng med lite stein og små høydeforskjeller til DNTs selvbetjente hytte
Tomashelleren. Hele turen er på ca. 3 km.
Fellesmåltid lørdag kveld. Den enkelte sørger selv for tørrmat ut over det som finnes
på hytta. Overnatting til søndag, og retur samme veien.
Frammøte: kl 10 ved Shell sør i Fagernes. Felles kjøring via Vang til veien slutter i
Herredalen (bomvei), 1140 moh., ca.7 mil fra Fagernes, i Vang kommune.
Påmeldingsfrist: 13. september kl 21.00
Turleder:

Tormod Dahlen 948 08 703

etdahlen@online.no
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07.10 Rundemellen
Rundemellen er en av de mest karakteristiske fjelltoppene i Valdres der den ligger
fritt og ser nesten ut som toppen av en hatt. Og utsikten på en godværsdag er
fabelaktig hele veien rundt.
Turstart fra parkering ved Turrsjøen, langs god sti mot toppen. Ved godt vær og
føre kan vi velge den bratte ruta rett opp, ellers tar vi «normalruta» rundt toppen og
kommer inn på den fra nordvest. Vi kan også velge ulike ruter tilbake avhengig av
hva turfølge ønsker, og føre og vær.
Litt avhengig av rutevalg er turlengden 5 - 7 km, og vi skal forsere omkring 370
høydemeter. Selve gåturen tar omkring 2 – 3 timer.
Oppmøte: kl 10 ved parkering ved Turrsjøen litt innafor Mellsenn.
Påmeldingsfrist: 2. oktober
Turleder: Torkjell Haugen		

928 98 598

torkjell.haugen@dnt.no

25.10 Nattorientering i Slidre
Målsetningen er å øve på å orientere i mørket. Denne kvelden får du øvet deg i enkle
og trygge omgivelser i Slidre. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å bli bedre
kjent med og forhåpentlig vis mestre å orientere i nattemørket.

Det går også an å komme seg opp sørøstryggen til Rundemellen. Foto: THS

Hodelykt og kompass er obligatorisk. Kart: Slidre-Gardberg: Vestre Slidre IL
Oppmøte v/ parkering ved kommunehuset i Slidre
Påmelding: kl 19, til Steinar Kvåle 928 91 245

kvaale.steinar@gmail.com

08.12 Førjulskitur på Valdresflye
Vêr- og snøforforhold kan variere mykje på denne tida, turen blir lagt opp ut frå
dette. Sler det til med skikkeleg midtvinterlys blir det uansett ei fin oppleving.
Rasletinden er aktuelt turmål, eit anna alternativ er å ta ein runde austover på Flye,
mot Store Nuten og Gluptindane. Eit tredje alternativ, som truleg få har prøvd, er å
gå sørvestover frå toppen av Flye, i retning mot Torfinnsbu. Aktuelt mål er ein liten
kolle (1333 m) litt nord for Hestvollen, herifrå er det fint utsyn vestover fjellsjøen
Bygdin om vêret er bra.
Kart: «Øystre Slidre» (1:50.000) v/ØS fjellstyre, eller turkart Beitostølen.g
Oppmøte: kl 11 ved tidlegare Valdresflye vandrerhjem
Påmeldingsfrist: 6. desember kl 22
Turleiar: Tor Harald Skogheim
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996 90 793

thskogheim@gmail.com

Flott skiopplevelse på Valdresflye. Foto: THS
41

03.03 Akedag på Tveitajordet, Fagernes
Vi aker, griller på bålpanne og får besøk av Turbo. Grillmat må tas med. Parkering
ved Fagernes Barnehage eller ved NAUS/Valdreshallen.
Påmelding: 26. februar
Kontakt: Katrine Celius 984 83 268 		
celiuskatrine@gmail.com

Gangveien mellom Fagernes
og Leira.
Foto: Kjell Arne Berntsen

Trilleturer i 2018:

Kom deg ut og i form på trilletur sammen med andre som liker seg i frisk luft.
Kontakt for alle turene: Anniken Fernås Gjevre
958 86 430

Tårnet på Kjeldeknatten. Foto: Anne Norstad

23.03 Trilletur Fagernes – Leira
Oppmøte: kl 12 ved Shell sør i Fagernes. På gangveien til Leira, 1-2 t t/r.

Fem turer er i samarbeid med Bagn- og Reinli sanitetsforening:

25.04 Trilletur på Vaset
Oppmøte: kl 12 Sekskanten på Vaset. Vi starter på runden rundt Vasetvatnet, og snur
når det passer. Grusvei.
15.05 Trilletur ved Nythun Høyfjellsstue
Oppmøte: kl 12 Nythun Høyfjellstue. Vi går veien mot Smørlifjell, så langt vi vil.
20.06 Trilletur Aurdal kirke – Stenberg
Oppmøte: kl 12 ved Aurdal kirke. Går gangvegen i retning Bjørgo, og så tilbake.
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Alle barn får en premie for hver tredje tur de har deltatt på. Saniteten stiller med
sitteunderlag, refleksvest, ballonger o.l.
11.03 Tur til Kjeldeknatten
Kjør av fra E16 i Bagn, mot Tonsåsen. Følg vegen, Bagnslinna, i ca 7 km. Oppmøte
her kl 12. Vi følger veien innover fra bommen og frem til tårnet. Ta med mat og
drikke.
10.06 Tur til Makalaus, Stavadalen.
Kjør veien mellom Stavadalen og Liaåsen, og ta til venstre inn i nytt hyttefelt. Parker
ved pumpehus på toppen av hyttefeltet. Oppmøte her kl 12. Ta med mat og drikke.
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Øvrige turer for BT:

På Makalaus. Foto: Anne Norstad
02.09 Tur til Makalaus på «Kom-deg-ut» -dagen
Tur med to ulike startpunkt:
Kjør veien mellom Stavadaen og Liaåsen, og ta av til venstre inn i nytt hyttefelt.
Parker ved pumpehus på toppen av hyttefeltet. Oppmøte her kl 12. Ta med mat og
drikke. Turleder: Anne Norstad 974 86 820
Eller et litt kortere alternativ:
Fra Fagernes, kjør fv 51 mot Gol og ta av mot Merket. Følg bomveien (kr. 50,-)
innover mot Pardis. Ta til høyre mot Eidvasstølen og parker i veikanten på venstre
side like før veien slutter. Oppmøte her kl 12, ha med mat og drikke. Vi går
grusveien som tar av til høyre, og følger denne til ei hytte. Videre forbi hytta på
høyre side, så på traktorvei til Makalaussætra og videre på sti derfra. Turlengde ca
2,5 km, tar ca 3 timer t/r. Turleder Ina Syversen 901 94 830
08.09 Tur til Smørlifjell (1160 moh)
Barnevennlig tur i slak stigning. Ca 1 times tur med små og store. Eldste barn i går
selv og minste kan følge med i bæremeis. Flotte utsiktmuligheter. Vi tar en liten rast
på toppen hvis være tillater det, ta med matpakke og drikke.
Oppmøte: kl 12.00 på Sørre Smørlie. For å komme hit: Følg Månovegen opp til
bomvei (50 kr kontant) og videre til Pilset. Parkering/oppmøte på sørre Smørlie,
liten parkeringsplass på venstre side ved hyttefeltet ca 2 km etter containere.
Kontakt: Katrine Celius 984 83 268 		
celiuskatrine@gmail.com
14.10 Tur til Vavika
Oppmøte: kl 12 ved Bagn kirke. Ta med mat og drikke.
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Flåteferd på Begna. Foto: Anne Dyve
25.06 Flåteferd på Begna
I samarbeid med Fønhusdagene tilbyr Barnas Turlag og DNT Ung også i år Flåteferd
på Begna for alle som vil se vakre Sør-Aurdal fra en helt ny vinkel. Turen starter i
Sparkevik, sør for Bagn, og går gjennom noen kortere stryk og flate partier før man
ender opp ved Fønhus 8 km lengre ned i elven.
Turen passer for barn/ungdom fra 6 år og oppover. Barn mellom 6 og 10 år må ha
med en foresatt. Eldre barn kan ha med en foresatt. Turen varer normalt 3 t.
Ha med tørt skift og håndkle. Selv om turen er rolig blir du mer eller mindre våt.
Våtdrakt er påbudt pga. temperaturen i elva. Som fottøy anbefales våtsko
eller joggesko, ha gjerne på ullsokker. Ta med egen våtdrakt, vest og hjelm om du
har, ellers lånes det ut våtdrakter, vest og hjelm til de som ikke har.
EOA AS drifter Flåteferd på Begna og har ansvar for flåteguidene, sikkerheten og
gjennomføringen av flåteferden.
Når vi er tilbake på Nordre Fønhus blir det grilling av pølse. Alle som vil får pølse
og saft. Dersom du vil grille noe annet må du ta med selv.
Pris: Gratis for medlemmer i DNT. Er du ikke medlem er det 200 kr for første
barn/ungdom, og 300 kr for familie utover ett barn. Åpent for alle.
Oppmøte: kl 18 på Nordre Fønhus Gård, sør for Bagn
Påmeldingsfrist: 18. juni. Maks. 30 plasser - førstemann til mølla.
Turansvarlig: Merethe Lundene
958 45 648
lundene@online.no
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PROGRAM
VINTER / VÅR 2018

Dato:

11.01.2018
21.01.2018
29.01.2018
15.02.2018 (18-21)
04.03.2018 (17-19)

05.03.2018 (18-21)

10.-11.03.2018

16.03.2018 (18-21)

Beskrivelse:

Påmelding / Informasjon

Klatring i Valdres Storhall
Båltur på Leiraåsen. Kom deg ut dagen.
Isklatring for nybegynnere i Storeføss på Heggenes
Trugetur og båltur i Vestringsbygde.
Vi går i retning Skåleberget hvor det er mye fin tørrfuru og lager oss bål av det vi finner.
DNT Valdres ordner grillpølser og marshmellows. Truger kan lånes av DNT Valdres.
Airboarding på Beitostølen, for dem som elsker ekstremsport og høy fart.
Bli med på en fartsfylt aktivitert i slalombakken på Beitostølen etter stengetid. I regi av
Beito Aktiv får vi prøve airborarding. Maks. 15 deltakere. Pris for medlemmer kr. 50. For
ikke medlemmer kr. 200.

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Julie Økland
Tlf. 90801035
Epost: ung@dntvaldres.no
Daniel Dahlen Myhre
Tlf. 48182006
Epost: ung@dntvaldres.no

Isklatring for nybegynnere i Storeføss på Heggenes
Gratis introduksjon til isklatring i Storeføssen på Heggenes. Ishøyde 6-8 meter.
Instruktør er Even Berntsen. DNT Valdres har utstyr til utlån. Vi organiserer også bål og
grillkos. Maks. 10 deltakere.
Hyttetur til Slettningsbu
En skikkelig vintertur til flotte Slettningsbu. Det er mulig å delta med langrennski, fjellski eller toppturski. Det blir hyttekos og om været tillater det en topptur.
Gratis for medlemmer. Kr. 400 for ikke medlemmer.
Klatring i den nye Vangshallen
Lyst til å prøve klatring i den nye flotte Vangshallen? I samarbeid med Vang klatreklubb
arrangerer vi klatrekveld. Det er mulig å leie utstyr for dem som ikke har. For øvrig gratis.

Morten Helgesen
Tlf. 47907848
Epost: ung@dntvaldres.no

Klatring i Valdres Storhall
Klatrekveld i Storhallen for ungdom. Det er mulig å leie utstyr for dem som ikke har.
For øvrig gratis.
Hundekjøring med Beito Husky Tours
Halvdags tur i regi av Beito Husky Tours, enten fra Garli eller på Valdresflye. Alt etter
snøforholdene. Maks. 6 deltakere. Kr. 50 for medlemmer. Kr. 200 for ikke-medlemmer.
Reservering av plass ved innbetaling av deltakeravgift.
Topptur Synshorn / Kongsliknuppen
Toppturski, truger / snowboard, snowracer eller akebrett. Bli med på topptur ved Bygdin
til Synshorn eller Kongsliknuppen. Flotte topper.
Kveldsmattur / Båltur Kviteberg
Bli med på en avstressende kveldstur til Kviteberg og Vardakamben. Vi tar med kokeutstyr og tilbereder noe varmt å spise og drikke.
Fottur på Bitihødn
Vi tar en ettermiddagstur til Bitihødn
Besseggen via Jo-Stigen
Vi går Besseggen via den spennende Jo-Stigen. Vi legger opp til at turen kan kombineres
med teltovernatting ved Gjende. DNT Valdres har telt til utlån.
Flåtetur på Begna i forbindelse med Fønhus Dagene sammen med Barnas Turlag
Gratis for medlemmer av DNT Valdres. 200 for ikke medlemmer. Maks. 30 plasser.
Telttur Koldedalen / Eidsbugarden + bretur til Uranostinden
Teltliv, topptur og brevandring. Bli med på en lærerik og spennende høyfjellshelg. Maks.
10 deltakere. Gratis for medlemmer. Kr. 300 for ikke-medlemmer. DNT Valdres har
solide telt til utlån.

Morten Helgesen
Tlf. 47907848

Morten Helgesen
Tlf. 47907848
Epost: ung@dntvaldres.no
Morten Helgesen
Tlf. 47907848
Epost: ung@dntvaldres.no

- 18
13 år
Gapahuken: Foto Ina Syversen

05.04.2018 (18-21)
14.04.2018 (halv dag)

07.09 Fredagstaco i det fri – nær Leira
Ta med fredagstaco`en ut og spis rundt bålet ved gapahuken denne fredagen. Det blir
en liten overraskelse til barna som de kan grille på bålet! Det blir også noen leker
samt turtippen. Passer for sykkel, vogn og gående, ca 1 km hver vei.
Oppmøte: kl 16.30 ved gamle Leira stasjon. Vi følger gang- og sykkelveien.
Turleder: Ina Syversen
901 94 830

28. eller 29.04.2018
03.05.2018
07.06.2018
16. eller 17. juni
25.06.2018
27.-29. juli

31.10 Alternativ Halloween-feiring i Aurdal
Vi inviterer til et stemningsfullt og fint arrangement for alle som ønsker et alternativ
til knask eller knep denne kvelden. Det blir postløype etter reflekser i skogen, bål,
varm saft og spennende eventyrfortelling. Det varer ca 2 timer.
Oppmøte: kl 17 på Turmo i Aurdal. For å komme hit, fra Aurdal: Kjør ned til Sundvold, over brua ved campingen og så til venstre. På grusvei til venstre til parkering,
fakler ved innkjøringa. Ta med lommelykt og noe å grille.
Kontakt/info: Anne Marte Hippe Gjevre 414 20 682
am_hippe@hotmail.com
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Ragne Aasan
Tlf. nr. 95947406
Epost: ung@dntvaldres.no
Lars Christensen
Tlf. nr. 91587081
Epost: ung@dntvaldres.no
Morten Helgesen
Tlf. 47907848
Epost: ung@dntvaldres.no
Morten Helgesen
Tlf. 47907848
Morten Helgesen
Tlf. 47907848
Epost: ung@dntvaldres.no
Merethe Lundene
Tlf. 95845648
Morten Helgesen
Tlf. 47907848
Epost: ung@dntvaldres.no

PS! Bli med i vår Facebookgruppe for mer informasjon (søk opp DNT Ung Valdres eller https://www.facebook.com/groups/123682638302739/)
Aktivitetene er i utgangspunkt for ungdom 13-18 år. Enkelte aktiviteter kan ha en høyere nedre aldersgrense. Savner du aktiviteter, er vi åpne for
forslag og innspill. Bli med på noe som frister da vel! Synes du det er skummelt å komme alene (noe det ikke er!), ta med en venn!
Foreldre og eldre ungdom som ønsker å engasjere seg i å organisere friluftsaktiviteter for ungdom er hjertelig velkomne til å bli med på laget!
Ønsker du å bli medlem, gjøres det enklest på nett: www.dnt.no/medlem Har du postadresse Valdres blir du automatisk med i DNT Valdres, har du
ikke det, må du spesifisere at du ønsker å bli medlem av DNT Valdres. Prisen er 210.- for ungdom 13-18 år. Du kan også kontakte medlemsservice på
epost: medlem@dnt.no eller telefon: 40 00 18 70
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SENIORGRUPPA

06.03 Tansbergrunden 			
Flott skitur i Nord-Aurdal og Øystre Slidre, med utsyn mot Jotunheimen. Turen er
18,5 km og går i lett kupert terreng og i oppkøyrde spor. Bruk løypeski.
Frå parkeringplass på Dalen følgjer vi traseen til Leirin skiløyper, «mot klokka» til
stølsgrenda Tansberg i Øystre Slidre. God rast i den flotte gapahuken der, så vidare
til løypekrysset mot Saur, opp på Liaåsen og slakt utfor tilbake til Dalen. Ved dårleg
vêr kan turen bli avkorta/lagt om. Ta med gode klede, niste/drikke.
Oppmøte: Shell sør i Fagernes kl 10, evt. ved skulen i Skrautvål kl. 10.15. Felles
køyring til Dalen. Siste delen av vegen er bomveg (50 kr).
Kart: Løypekart, Øystre Slidre kommune, eller Fagernes (Norgesserien 10049)
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no

Ved Raslebreen, som mange
går opp uten å vurdere evt.
rasfare. Foto: THS
15.05 Kveldstur til Kvitmøsaknatten ved Leira
Turstart øvst i Skaveldbygda. Vi går i lett terreng på skogsbilveg og sti fram til fint
utsiktpunkt, ca 700 moh. God kaffepause før retur same veg. Totalt ca 2 t.
Oppmøte: kl 18 på Shell syd, for samkjøring. Kart: Fagernes (Norgeserien).
Turleder: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507

10.04 Skitur til Store Nuten (1541 m) på Valdresflye
Turstart litt ovenfor Rjupa bru, går så innover lett stigning. Siste stykket til toppen er
jevnere stigning, skifeller anbefales (gruppa har noen feller til utlån). Ha med mat og
drikke. Der er ikke oppkjørte løyper, så vi anbefaler fjellski. Turen tar 4 - 5 timer,
det er ca. 350 høgdemeter. Endring av tur ved dårlig vær.
Oppmøte: Shell på Fagernes kl 9.30, Beitostølen Bensin kl 10 10.
Turleder:Ester Christensen
918 18 842
echriste@bbnett.no
17.04 Raslebreen - evt til Rasletind (2105 m)			
Skituren starter på toppen av Valdresflye. Først flatt innover før stigningen starter,
og vi tar på skifeller (kan lånes av gruppa). Så oppover og videre inn Steindalen til
bunnen av Raslebreen. Matpause her med flott utsikt!
Hvis deltakerne ønsker går vi videre, over Raslevannet, og så jevn stigning opp mot
toppen av Rasletinden. Du må ha fjellski, ekstra varmt tøy i sekken, og godt med
mat og drikke. Ved dårlig værvarsel vil endring av tur/dato bli varslet.
Oppmøte: Shell på Fagernes kl 08.00 eller 08.45 ved Beitostølen Bensin.
Påmeldingsfrist: 15. april kl 22.
Turleder:Ester Christensen
918 18 842
echriste@bbnett.no
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Sykkeltur langs den tidlegare Valdresbanetraseen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
22.05 Sykkeltur langs Valdresbanetraseen Fagernes – Bjørgo t/r		
Tur med historisk vri på sykkelvegen på den nedlagte togtraseen mellom Fagernes
og Bjørgo, med retur til Fagernes. Mange stopp med informasjon om samferdsel i
Valdres opp gjennom åra, om Valdresbanen, og om gardar og grender langs banen.
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Turen er ca. 38 km t/r, stigning frå Fagernes er ca. 200 m. Traseen er for det meste
asfaltert, og du kan bruka vanleg sykkel, i god stand. Du bør vera i normalt god
fysisk form, ha godt med klede samt mat og drikke. Kanskje vi gjer ein stopp der det
er mogeleg å kjøpe litt mat.
Oppmøte: kl 10.30 ved Valdres folkemuseum på Fagernes.
Kart: Kartblad Fagernes, (Norgesserien 10049) 1: 50 000
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no

12.06 Groliberget – Fuksebrekk
Tur til området ved Steinsetfjorden, med start ved stølen Fuksebrekk. Vi går innom
dansarplass, krigsminne og sti til Groliberget (ca 900 m) med flott utsikt, særlig mot
Mellane. Så ned til Steinsetfjorden, til fin gapahuk med brygge.
Turen tilbake til bilane går på skogsbilveg langs elva Skrinda. Turen er ca 8 km. Ha
gode sko, og ta med mat/drikke for dagstur.
Oppmøte: kl 10.00 på Shell i Fagernes sør, for samkjøring. Kart Fagernes.
Turleder: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507
26.06 Ettermiddagstur til Smørlitoppen (1160 m)
Turen går i lett terreng, er ca 2,5 km, stigning ca 200 m. Fin utsikt frå toppen.
Vi starter på grusvei som etter ca. 400m ender opp ved en støl og går over i sti.
Krysser en bekk og fortsetter på sti som går til toppen. Husk niste og gode sko.
Oppmøte: kl 18 ved Shell sør, for samkjøring. Fra E16 inn mot Leira sentrum. Så
Månovegen oppover, og til venstre på grusvei mot Skaveldbygda. Etter 900 meter
tar vi til venstre på bomvei mot Pilset og Smørlia (50 kr?). Etter ca.10 km, og en
krapp venstresving, er det noen parkeringslommer på venstre side.
Turleder: Olaug Tronsplass
922 03 247
08.07 Dagstur til Bjødalskampen (Kremtopp i 2018)
Bjødalskampen er høyeste punkt på det relativt flate Bjødalsfjellet som har vid utsikt
og lettgåtte stier. Turen passer som familietur. Noen våte partier, ta sko som tåler
væte. Turen er 8 km t/r og tar 3 - 4 timer inkl. pauser.
Oppmøte: kl 10 på Shell sør i Fagernes, for samkjøring. Derfra kjører vi via Bagn og
Reinli til Søndre Fjellstølen bom (40 kr?). Parkerer ved den gamle fjellstua.
Turleder: Olaug Tronsplass
922 03 247
olaugtronsplass@hotmail.com

Triveleg rasteplass ved stien langs Vinda opp frå Langedalsbrue. Foto: THS
29.05 Flaumstore Vinda			
Ein kort kveldstur for å oppleve den utbyggingstruga elva Vinda i Øystre Slidre, som
i flaum er ei storslått oppleving, med mange fossar.
Turstart ved Langedalsbrua innafor Heggebø barnehage, på god sti oppover langs
elva. Lurt å bruka sko som toler vatn. Ta med drikke og litt niste, det er fin rasteplass
ved elva. Turen tek vi uansett vêr. Turen er 3 - 4 km lang.
Oppmøte: kl 18.30 ved Shell sør i Fagernes, eller 18.50 ved Coop på Heggenes.
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
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17.07 Ormtjernkampen (1128 m) i Gausdal
Dette var fra 1968 Norges minste nasjonalpark, nå del i Langsua nasjonalpark.
Vi går fra Ormtjernsætra gjennom gammal skog, og opp til toppen. Her er det flott
utsikt mot kjente trakter. Gode sko er nødvendig, da det er våte partier. Ta med niste
til en dagstur. Turen er ca 6 km t/r, og 200 høgdemeter.
Kart: Espedalen.
Oppmøte: kl 9 på Shell sør i Fagernes. Samkjøring via Lenningen mot Gausdal (ca
1,5 t). Bomveg ca 50 kr.
Turleder: Kari Borgny Fjelltun
975 61 507
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19.07 «Kremtoppen» Bjørgovarden 		
Den er ein av toppane i DNT Valdres sitt prosjekt «Kremtoppar i Valdres».
Mange stigar fører til Bjørgovarden. Denne turen startar og sluttar ved bommen
ved Storstølen i Aurdalsåsen innafor Danebu. Turen er 11 – 12 km t/r. Den går i eit
triveleg og småkupert landskap, for det meste på sti, og vi passerer fleire nedlagde
stølar. Bruk sko som toler å bli våte. Ta med nok mat og drikke.
Kart: Fagernes i Norgesserien 1: 50 000
Oppmøte: kl 11 ved Shell sør i Fagernes, eller 11.20 ved gamle S-laget i Aurdal.
Elles etter avtale. Felles køyring til Storstølen. Tilbake på Fagernes ca. kl. 17.
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen 481 42 002
mahanseg@online.no
06.08 Puttekøllen i Sør-Aurdal			
Flott utsiktstopp, også kalt Valdreshornet. Turen tar ca 3 timer t/r.
Følger sti opp gjennom skogen. På toppen utsikt mot Sørum og oppover dalen. Kort
videre til sørlig utsiktspunkt, utsyn mot Sperillen. Ta med mat og drikke.
Oppmøte: kl 10 på Shell sør i Fagernes, kl 10.30 fra Bagn bensinstasjon.
Turleder: Ester Christensen
918 18 84
echriste@bbnett.no

Ved den sørlege utsikten på Puttekøllen (Valdreshornet). Foto: THS
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20.08 - 22.08 Tredagers tur i ytterkanten av Jotunheimen
Mandag: Vi reiser fra Fagernes kl 9 00 og kjører opp til Juvasshytta. Der besøker vi
Klimaparken, og får en guidet tur inn under isen. Du må ha fjellsko, varme og tette
klær samt lue og votter til turen. Blir det tid rusler vi en liten tur inn til et lite vann
med foss. Så går turen til Sognefjellshytta, hvor vi får middag og overnatter i to
netter. Du må ha med mat og drikke til lunsj første dag.
Tirsdag: Rundtur i området. Vi går stien mot Skogadalsbøen til vi møter stien fra
Krossbu, og tar denne tilbake. En fin tur på ca. 5 timer.
Onsdag: Turen går til Fuglesteg, en nedlagt hyllegard nær Skjolden, med flott
restaurerte steinhus. Fin traktorvei og så god sti opp. Først jevn stigning opp til
Vetleåsen og videre til Galdane, derfra er det bratt stigning til Fuglesteg. Turen inkl.
pauser tar ca. 5 t opp og ned. Forslag til pakkeliste sendes ved påmelding.
Pris: Det det koster å bo på Sognefjellshytta, og til guidet tur under isen.
Påmeldingsfrist: 5. august kl 22. Begrenset antall deltagere
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
echriste@bbnett.no
14.08 Sykkeltur til DNT-hytta Haldorbu			
Haldorbu ligg nær grensa til Langsua nasjonalpark. Sykkelturen dit startar i krysset
ved Sørre Trollåsen og er 30 km t/r Du må vera i god fysisk form og ha sykkel som
tålar grov grusveg. Hugs pumpe og lappesaker.
Vi syklar på grusveg forbi Etnstølen og inn til Kvitfeten inne i Haldorbuhamnen,
med mykje sau og storfe på beite. Undervegs flott utsikt mot fjella Skaget, Sørre og
Nørre Langsua inne i nasjonalparken. Vidare dårleg traktorveg opp til Haldorbu.
Lang pause her. Hytta er sjølvbetent, mogeleg å laga seg mat der.
Vi syklar same vegen tilbake. Ved dårleg vêr kan turen bli lagt om eller avkorta.
Kart: Turkart Øystre Slidre 1: 50 000
Oppmøte: kl 9 ved Shell sør i Fagernes, eller kl 9.30 på Sebu Bensin. Evt. samordning av skyss. Best om du fraktar sykkelen din sjølv til Sørre Trollåsen. Turleiar kan
ta nokre syklar i tilhengjar, varsle behov ved påmeldinga. Vi kjører stølsvegen frå
Moane (bomveg), og parkerer i vegkrysset ved Sørre Trollåsen.
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen
481 42 002
mahanseg@online.no
28.08 Fottur Heimdalen – Sjodalen, med forteljing frå historia i området
Heimdalen har vore viktig beiteområde og kjelde til konfliktar opp gjennom tidene.
Turleiar fortel om dalen frå mellomalderen fram til i dag ved ein god pause ved
Sandbakkbue, ei av dei opne hyttene til Øystre Slidre fjellstyre.
Turstart i Heimdalsmunnen, på grei sti ned til Sandbakkbue i idylliske Øvre Heimdalen. Så på DNT-sti over fjellet mot Maurvangen, fine utsyn undervegs. Turen
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endar ved fv 51 ned mot Maurvangen. Vi må ha bil(ar) parkert der. Fotturen er ca. 10
km og tek 4,5 t. Ved dårleg vêr kan turen bli lagt om/avkorta.
Bra fysisk form er ein fordel. Det er fleire blaute parti, ta med sokkeskift, godt med
klede samt rikeleg mat og drikke. Vi er truleg tilbake på Fagernes ca. kl. 18.
Kart: Turkart Øystre Slidre. Eller Norgesserien: Espedalen 10057, Otta 10065 og
Bygdin 10056, alle karta i målestokk 1:50.000.
Oppmøte: kl 08.30 ved Shell sør i Fagernes. Rogne s-lag kl. 08.50, Coop Prix på
Heggenes kl. 09.10 og turistinfo. på Beitostølen kl. 09.25.
Turleiar: Bjørn Vegard Johnsen
481 42 002
mahanseg@online.no
04.09 Gravolskampen i Øystre Slidre
Vi starter på Garli, og går forbi enden av Olevatnet og over til Vinstervatnet. Fin
tur i flatt og litt småkupert terreng med noen fuktige partier. Litt før vi kommer til
Vinstervatnet dreier stien opp mot Gravolskampen, ca 200 høgdemeter stigning hit.
Fra toppen flott utsikt i alle retninger. Etter en pause går vi videre til Båtskaret, hvor
turen avsluttes. Ha med gode sko, mat og drikke. Turen tar ca. 5 timer, ved dårlig
værvarsel vil endring av tur/dato bli varslet på nettsida.
Oppmøte: kl 10 på Shell sør i Fagernes, eller kl 10.45 ved Beitostølen bensin.
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
echriste@bbnett.no
18.09 Gråhø (1779 m) nord for Vinstervatnet
Mektig topp med fin utsikt mot Jotunheimen og mot fjellområder både i Valdres og
Gudbrandsdalen. Er vi heldige kan fine høstfarger nytes underveis.
Vi parkerer på Listølen litt øst for Haugseter. Derfra først i jevn stigning, så litt
brattere. Halvveis på turen er det en lang slette, deretter jevn stigning til topps. Mye
stein den siste delen, men ingen grov ur. Likevel fordel med gode fjellsko. Turen
tar ca. 5 - 6 timer, og det er totalt ca. 700 høgdemeter opp. Ta med mat og drikke til
turen. Ved dårlig værvarsel vil endring av tur/dato bli varslet
Oppmøte: kl 9 på Shell på Fagernes, kl 09.45 ved Beitostølen Bensin.
Turleder: Ester Christensen
918 18 842
echriste@bbnett.no

Ved Haldorbu. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Ved Sandbakkbue i Øvre Heimdalen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen
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TURPROGRAM
VANG TURLAG 2017

17.03 Skitur Filefjell – Skakadalen.
Oppmøte: kl 10 på Hydro’n. Påmeld 10.03.
29.04 Vårtur på Vennis
Oppmøte: kl 12 på Sparstadsanden på Vennis.
16.06 Aurlandsdalen frå Østerbø til Vassbygdi
Oppmøte: kl 06.45 ved Vang sparebank
Kontakter: Aud Irene Hamre Rogn 909 91 318, Dagny Britt Frøyen 909 45 485

Aurlandsdalen. Foto: THS

08.08 Falketind (med Tyin Aktiv)
Påmeldingsfrist 1. august, turlaget dekker halve prisen for medlemmer
02.09 Synshorn via Ferrata - på «Kom deg ut»-dagen
Middag på Bygdinstøga.
06.10 Stiftsstøtta - og Kongevegen over Filefjell, til Maristuen
Påmeldingsfrist: 3. oktober. Avreise frå Vang sparebank, etter avtale.
24.11 Skumringstur ved fullmåne – med Barnas Turlag
Påmelding/info der ikkje noka anna står: Dagny Britt Frøyen 909 45 485
Meir informasjon på facebook-sida vår eller på www.vangturlag.no

Synshorn Via Ferrata. Foto: THS
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«FRIKAR i fossen» – vandreforestilling i Åbjørajuvet 5. august
Deltakande kunstoppleving i naturen, kan det bli betre? Bli med på FRIKAR si
største satsing nokonsinne! Vatnet har fila seg gjennom Åbjørajuvet i tusenar av
år og skapt eit landskap som er ei oppleving i seg sjølv. FRIKAR byggjer vidare
på denne opplevinga med opptil 100 aktørar i ei interaktiv vandrevisning der du
sjølv får ta val. Opplev FRIKARs koreografiske univers med nokre av Norges beste
dansarar frå ulike sjangrar, Toppidrett FRIKAR, lokale danseelevar, profesjonelle
musikarar og kor. Det blir fantasi og bevegelse i ekstrem natur.
Vandrevisningen er for heile familien. Vi gjør oppmerksom på at terrenget er
krevande å gå i og er diverre for vanskeleg/umuleg for rullestolar. Ta gjerne med
nistepakke og termos. Det er fordel med sko og klede til blaute forhold. Terrenget
er dårleg stig i skog og på berg. Lett løype blir merka. Arrangementet varer i ca. 3
timer og er røyke-, alkohol- og dyrefri.
NB! Billetter må den enkelte kjøpe på www.frikar.com før forestillingen.
Påmeldingsfrist: 30. juli. Oppmøte er sein ettermiddag, tid/sted kjem seinare.
DNT kontaktinformasjon: Jan Ove Rognstad 454 00 665
FRIKAR kontaktinfo: Benedicte Marie Bjerke 957 86 355 benedicte@frikar.com

Sporten Beitostølen
Bygdinvegen 3782,
2953 Beitostølen
Tlf: (+47) 61 34 10 81
Mail: post@sportenbeitostolen.no
Du finner oss også på:

Rabattavtale om sportsutstyr
DNT Valdres har inngått avtaler med
flere sportsforretninger i Valdres. Ved
å vise gyldig medlemskort i DNT kan
du gjøre ekstra gode kjøp her.
Meir informasjon på heimesida vår:
www.valdres.dnt.no/samarbeidspartnere/
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FRIKAR i Åbjørafossen. Foto: Cathrine Dokken
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Premiering
Premier blir et flott krus med kremtoppjakten i årets farge og DNT Valdres sin logo
samt et fullfargebilde av en av toppene som var med.

Kremtoppjakten
2018

NB! Premien er gratis for medlemmer av DNT Valdres. Andre vil også kunne få
premie, men de må regne med å betale kostpris for denne.
Sport 1 på Leira vil sponse Kremtoppjakten med noen fine premier som vi trekker
ut blant barn og voksne som har fullført, i tillegg til krusene som alle får. Denne
uttrekningen vil foregå på DNT Valdres sitt høstmøte.
Vi vil takke Sport 1 Leira for at de også i år er med og sponser oss med
uttrekkspremier, og håper at det blir mange som deltar i årets Kremtoppjakt.

Kremtoppjakten var også i 2017 en enorm suksess, med 22.972 navn i bøkene. Det
blir derfor ny kremtoppjakt i år, også nå med 12 topper. Noen topper er byttet ut fra
i fjor, andre blir med ett år til. For å få krus som premie for 2018 er det også denne
gang krav om 10 fullførte topper for voksne og 5 for barn.
Nytt i år er at DNT Valdres har fellesturer med turleder til alle toppene i løpet av
sommer- og høstsesongen. Tidspunkt for turene fremgår av vårt turprogram.
Følgende turmål vil inngå i 2018:
1. Bitihorn
2. Bjødalskampen
3. Bjørgovarden
4. Goaren
5. Gravolskampen
6. Grønsennknippa

7. Hugakøllen
8. Makalaus
9. Rundemellen
10. Skarvemellen
11. Spåtind
12. ardhovtinden

Registrering
Registrering skjer på eget registreringskort som leveres/sendes til DNT Valdres etter
fullført jakt. Du kan også notere selv og sende e-post med registreringsnr. i bøkene,
eller klippe ut skjema fra informasjonsbrosjyren som vi vil trykke opp. DNT har
også en egen APP, (DNT SjekkUT) hvor vi vil legge inn toppene slik at dere kan
registreres der. Vi anbefaler likevel at dere tar en skjermdump (screenshot) og sender
på mail til oss når dere har registrert alle toppene.
Mer informasjon finner man i brosjyren som skal lages, eller på nettsidene våre når
jakten går av stabelen til sommeren.
Tidsperiode: Fra rundt 1. juni til 15. oktober.
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På Puttekøllen

13,2 mill til lokalt engasjement

Spanande jakt på kremtoppar
Vi har gått på knappen og køllen, tinden og halli, knippa og varden, og kva dei no
kallar seg, Kremtoppane som ligg spreidde rundt i Valdres. Også i år fekk vi fine
opplevingar på nye trakter. Eg lyt jo nemne all blåbæra vi fann på Puttekøllen. Tenk,
om vi hadde hatt spann istadenfor ryggsekk, og om ikkje anna, så ein matboks!

Vi eies 100 % av lokale sparebankstiftelser. Det betyr at vårt overskudd
blir igjen her hvor det er skapt.

Horntinden må eg nemne, sidan den var både ny og spennande for oss. Flott
utsyn mot kjende tindar. Så tok vi Grønsennknippa frå Bjødnhøvdsida, for å få litt
variasjon denne gongen. I fjor fekk vi ein iskald dag på Skaget, mot strålande ver
no, då denne var med på lista i år. Trass i både mykje kjøring og mange bommar, er
dette eit flott tiltak av DNT Valdres. Bortsett frå Bjørnehalli, som ga oss både blaute
og kronglete stiar, den leia vi valde, er gleda stor over at vi har fullført i år med.

Med bank, forsikring, regnskap og eiendomsmegling jobber vi for at vi
skal bli gode sammen med våre kunder og skape verdier i Valdres og
Hallingdal.

Ragnhild

I fjor bidro vi med over 13,2 millioner kroner i sponsing og støtte til
små og store prosjekter, arrangementer, lag og foreninger i Valdres og
Hallingdal.

Det er bra for Valdres og Hallingdal, og det er bra for oss!

www.sb1.no
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Store fjell, - og små jenter på veg mot Knutshøe. Foto: THS

I64år også blir det tur til TjuvHans-hula. Foto: Torkjell Haugen

