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DNT Valdres i vekst
Pr. 1. september i år var medlemstallet i DNT Valdres 826. Vi har hatt en kraftig
økning det siste året, 91 flere medlemmer enn for ett år siden, dvs. en økning på 12,4
%. Aktiviteten i Barnas Turlag er veldig høy – og i den andre enden av aldersskalaen
skjer det også noe nytt: Det er tatt et initiativ fra grasrota om å få i gang en
seniorgruppe. Rundt 190 av de nevnte 826 medlemmene er såkalt 60+ og da har man
gjerne ønsker om et eget fellesskap og aktiviteter som er tilpasset sine behov.
Turistforeningen omfatter mange slags aktiviteter. Alt fra tindebestigninger og
klatring i tilfrosne fossefall til såkalte nærturer - og til leik og moro for de yngste.
Turistforeningen omfatter også mange slags folk. Alt fra de hardbarka og tøffe til de
som har en ambisjon om å komme seg opp av sofaen, men kanskje trenger litt hjelp
for å komme seg ut. Noen vil helst klare seg med medbrakt mat og overnatte i telt –
og sverger til bomullsanorakker og Bergans meis, andre ifører seg det nyeste i
softshell-jakker – og hva det nå heter – og synes det er en menneskerett at
turistforeningens hytter har et vinkart med tilstrekkelige valgmuligheter i franske
Bordeaux-viner. Turistforeningen setter seg som mål å ha et tilbud til så mange som
mulig – og alt passer ikke til alle, dvs. at vi må ha et variert tilbud til våre
medlemmer.
Seniorgruppe/60+
Når dette skrives har vi berammet et oppstartmøte for en seniorgruppe/60+- gruppe.
Den gruppa er slett ikke bare en samling av grått hår og spasérstokker, dvs. i så fall
kan man si at skinnet bedrar. Det er nok mange av de eldre som fremdeles søker
utfordringer og en dose adrenalin i ny og ne. Men i hvert fall – noen ganger, for å si
det med avdøde Odd Børretzen - er det ålreit - å kanskje ta det litt roligere, slippe
prestasjonsangsten, men samtidig kjenne at beina bærer oss framover i et jevnt og
godt tempo, man har kontroll og man kan ha tid til å høre fuglesangen i skogen om
våren.
Styret i DNT-Valdres ser meget på positivt på det initiativet som er tatt og er sikker på
at seniorgruppa/60+ vil tilby et godt fellesskap – ikke minst med egne fellesturer til
fots, på ski og på sykkel, men sikkert også med mange andre tilbud. Til fjells, til
skogs - i nære områder og kanskje også lengre unna. Med kultur ispedd – og ikke
minst med mye humør og glede.
Hytter og ruter i vårt område
DNT Valdres er den nyeste av alle lokalforeningene i Turistforeningen. Samtidig har
Valdres og Jotunheimen, siden Turistforeningen ble stiftet i 1868, vært av de aller
mest attraktive turområdene i landet - det mest attraktive, vil nok mange si. Hyttene
og rutene i vårt område har i stor grad vært DNT Oslo og omegns ansvar. Slik
kommer det nok i stor grad fortsatt å være. Selv om vi er i kraftig vekst, har vi ikke
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Ole Haakon Opperud (t.v.) og Olaug Tronsplass er blant initiativtakerne til
seniorgruppa, her sammen med Trond Vatn, styreleder i DNT Valdres. Foto: Morten
Helgesen.
de ressursene som trengs for å drive den «tyngre» infrastrukturen. Vi vil imidlertid
være en samarbeidspartner med Oslo og omegn i saker som gjelder hytter og ruter, vi
vil bli tatt med på råd i det som skjer på feltet. Bl.a. er det i gang et arbeid med å
finne en erstatning for den nedlagte selvbetjente hytta på Storeskag. Området rundt
Skreddalen er interessant – derfra er det forbindelseslinjer mot Beitostølen og Bygdin
i vest, og det er fremdeles ikke alt for langt fra Haldorbu og Skriurusten i øst. Og i
nord ligger hele den østlige delen av Jotunheimen og lokker.
I løpet av det siste året er det åpnet en ny turistforeningshytte i vårt område:
Fønhuskoia. Ringerikes Turistforening har gått i bresjen sammen med gode krefter i
søndre del av Valdres og ikke minst Valdres natur og kulturpark. Fønhuskoia er blitt
en av aller fineste hyttene jeg har besøkt – den ligger nydelig til ved Strøen i det man
kan regne som den aller nordligste delen av Vassfaret. Ved innvielsen ble DNTValdres utfordret av Ringerikes turistforening til å overta stafettpinnen videre mot
fjellet – så å si alle deres representanter var iført T-trøyer med mottoet «Skauleis til
fjells».
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Det er langt fra Fønhuskoia til nærmeste DNT-hytte i retning mot Jotunheimen. I
praksis er det fire eller fem dagsmarsjer i ordinært fotturtempo. Utfordringen fra
Ringerike vil det uansett ta lang tid å få gjort til virkelighet. Men tanken er god og
bør holdes levende. På litt lengre sikt bør vi være med og bidra.
Folkehelse og friluftspolitikk
For tida er folkehelse og nærturer honnørord for politikere og helsebyråkrater. DNT
har også vedtatt en omfattende satsing på folkehelse. Dette føyer seg for øvrig godt
inn i det arbeid som Turistforeningen har gjort gjennom alle år. Gjennom det vi
allerede gjør, bl.a. Barnas Turlag, vil vi være en viktig samarbeidspartner for våre
lokale myndigheter. Med etablering av en egen seniorgruppe/60+ vil vi ytterligere
styrke denne siden.
For oss i DNT Valdres er det viktig at friluftsinteressene ivaretas. Vi har ikke noe
imot helsestudioer i seg selv, men for oss står vernet om naturen, både som arena for
friluftslivsaktiviteter – og som verdi seg selv, helt sentralt. Kulturlandskap er viktig,
men det er ikke alt landskap som skal være kulturlandskap, det må være vesentlige
deler av våre områder som fortsatt er naturlandskap. Der man fortsatt kan oppleve
stillhet – og kanskje en kongeørn som svever over oss. Vi hadde derfor et klart
standpunkt mot vindmølleparken i Øye. Vindkraft kan i utgangspunktet være positivt,
men i denne saken var det i høy grad en konflikt med friluftslivsinteressene. Vi ser for
oss at det også i framtiden vil være saker der det er nødvendig for oss å tale
friluftslivets og naturens sak. Da mener vi at det er viktig at våre synspunkt blir lyttet
til – og at de lokale myndighetene i Valdres ser på oss som en partner ikke bare når
det gjelder folkehelse, men også når det gjelder å bevare og utvikle regionen som et
attraktivt sted både å bo i og å komme til.
Trond Vatn
Leder DNT Valdres
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Tonny Ingvaldsen (t.v.) var turleder for Fjellsportlaget gjennom Vassfaret i 2008.

Høstmøte i DNT Valdres
Mandag 4. november 2013 kl. 18.30 – ca. 21.00
Sted: I auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira
PROGRAM:
Velkommen v/leder Trond Vatn
•
Om aktiviteter utover vinteren v/nestleder Henning Gladheim
•
«Turgleder i Vassfaret» - bildeforedrag v/Tonny Ingvaldsen
•
Tonny er 44 år og arbeider til daglig som lærer ved Valdres vidaregåande skule. Han
har alltid hatt en interesse for friluftsliv og har i mange år vært opptatt av en perle i
vårt nærområde her i Valdres; Vassfaret! Med bakgrunn i dette skreiv han boka
«Turgleder i Vassfaret». Han vil vise oss bilder og fortelle om natur og kultur i
Vassfartraktene.
Liten pause
•
«På sykkel fra Venabygd til India» - bildeforedrag v/Line Tvete
•
Line er 54 år, driver Venabu fjellhotell og skal overta eiendommen fra nyttår.
I 2006 følte hun at hun trengte en forandring i livet sitt. Hun satte seg derfor på
sykkelen og la ut på en «aldri så liten» tur, fra Venabu til India. Turen gikk via
Sverige, Polen, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Tyrkia, Iran og Pakistan.
Alene! Hun vil vise oss bilder og fortelle om møter med mennesker, samt natur- og
kulturopplevelser fra turen.
VEL MØTT!
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Turleiarkurs 25. – 26. mai
DNT Valdres heldt grunnleggjande turleiarkurs på Leira siste helga i mai. Det var 12
ivrige deltakarar som stilte opp laurdags morgon. Reidar, ein erfaren kurshaldar frå
DNT, gjorde sitt til at dette vart eit lærerikt og inspirerande kurs.
Fyrste dagen vart det jobba mykje med orienteringskart, det er viktig å kunne trekkje
ut detaljane frå eit kart når ein skal vera turleiar. Det vart også teke opp tema som
«Mat og drikke på tur», «turleiarsekken» og «bål og primus».
Dag to starta med ambassadørkurs, der deltakarane blir meir kjende med korleis DNT
er bygd opp, historie, og korleis det blir jobba no. Etterpå gjekk me ein tur på vanlege
turkart i målestokk 1:50 000. Det var utfordrande for mange å gå frå detaljerte
orienteringskart i målestokk 1:9 000 og over på turkart. Men læringsiveren var stor,
og læringskurva like bratt. Me gjekk gjennom grunnleggjande fyrstehjelp på tur, og
hadde ulike leikar.
Kurset vart avslutta med eit orienteringsløp nede ved Fløafjorden, evaluering i
peisestua på Valdres Folkehøgskule, og utdeling av diplom for vel gjennomført
turleiarkurs. Det var artig å sjå så mange ivrige turleiarspirar som hadde lært mykje,
og fått nye turvennar.
Har du lyst til å vera med og bidra som turleiar i DNT Valdres: Ta kontakt med
Henning Gladheim, tlf 924 36 375.
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Fra årsmøtet 14. mars 2013
Totalt 29 møtte fram, 21 med stemmerett. De vanlige årsmøtesakene gikk greitt unna,
både årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsprogram for 2013.
Trond Vatn ble valgt til ny leder, Henning Gladheim til nestleder. Styret ellers er:
Marianne Rognås Larsen, Merethe Lundene, Morten Helgesen, Tor Harald
Skogheim, Halvor Eggen Pettersen (for Vang Turlag).
Det ble orientert om planene for Øye vindkraftverk i Vang. Nils Faarlund var også
invitert for å belyse temaet med et foredrag om natur og verdier.
Årsmøtet sluttet seg til (20 mot 1) en innstilling om at det nye styret må fortsette
arbeidet mot planene om vindkraftverk i Øye.
En hyggelig og lærerik avrunding av kvelden var Birger Løvlands bildeforedrag om
historie, kultur og natur på og rundt Eidsbugarden.

Program framover:
Man 4. nov.
Lør 7. des.
Tors 16. jan.

Åpent høstmøte på Valdres vdg. skule, med to bildeforedrag
Skitur på Valdresflye/Rasletind (evt. søn 8. des) Info: 479 07 848
Måneskinnsskitur fra Valdres skisenter i Skrautvål. Sjå heimesida!

Tur gjennom Aurlandsdalen sundag 30. juni
Det var 38 glade vandrarar som møtte opp på Fagernes skysstasjon for avreise kl 7
sundag morgon. Med leigd buss og sjåfør frå JVB sette vi nasen via Gol og Hol til
Østerbø. Der starta den ca 20 km lange fotturen ned mot Vassbygdi.
Snart kom vi til garden Nesbø ved Nesbøvatnet. Garden er fråflytt men restaurert av
eigaren. Den har eit flott sel der det har budd folk sidan 1664, og som vart fråflytt
mellom 1875 og 1907. Mange herifrå drog heilt til Amerika.
Snart delte stigen seg, og vi delte oss i to grupper der 26 personer gjekk oppom
Bjørnestigvarden, mens 12 fulgte elva i dalen nedover. Begge vegval er flotte og
spennande, og kan anbefalast. Bjørnestigen har ei kraftig stigning til over 1000 meter
over havet. Stigen er ganske bratt med mot Vetlahelvete. Wire er satt på det
vanskelegaste området.
Stigane møtest att lenger nede i dalen, rett før Vetlahelvete, ei enorm jettegryte. Der
møttest alle att for ein god rast, så gjekk turen vidare i fantastisk frodig, vilt og
vakkert natur- og kulturlandskap ned mot garden Sinjarheim.
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Garden Sinjarheim vart fråflytt i 1922, men nytta som støl til i 1964. Husa er no fint
restaurerte.
Denne vart fråflytt i 1922, som siste garden i dalen, men vart nytta som støl heilt til
1964. Garden består av eit tun med 6 hus i tillegg til ei tørkestove for korn. Dei siste
åra har garden vorte restaurert, og no er det gardsdrift om sommaren. Elevar ved
Sogn jord- og hagebruksskule i Aurland brukar Sinjarheim som læringsstad.
På nedsida av garden går elva stri, der var det vanleg å sikre borna med tau.
Frå Sinjarheim går stigen bratt nedover mot Almen, som er den nedre garden i
Aurlandsdalen. Det vert sagt at dei som budde her måtte tala veldig høgt for å
overdøve suset frå elva som går like ved huset.
Etter 7-8 timar i mystisk, vill og vakker natur, med godt og varmt ver heile dagen, var
det ein glad og godt nøgd turgjeng som kom ned til bussen i Vassbygdi, 750
høgdemeter og 20 km ned frå Østerbø.
Så køyrte vi for å ta oss ein matbit i Aurland, før vi sette kursen heim til Valdres via
Lærdal. Takk for ein nydeleg og flott tur til alle turdeltakarar.
v/turleiarane Mads Wangensten og Mari Klosbøle Evenstuen.
Foto: Hilde Karbø
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DNT Valdres på Vinjerock 2013
«Å! kjære Bymann gakk ei stjur og stiv, men kom her up og kjenn eit annat Liv», sa
Aasmund Olavsson Vinje. Med dette i minnet reiste fire turledere fra DNT Valdres til
Eidsbugarden på årets store musikk- og friluftsfestival; Vinjerock!
En av oppgavene til DNT Valdres var å tilby drop-in turer i nærområdet. Fredag
formiddag gikk vi innover langs Mjølkedøla under skyfri himmel og julisol.
Høgbrotet (1630 moh) var dagens mål. Mange ble imponert over utsikten fra toppen
hvor en kunne se både Bygdin, Tyin og Gjende. Vi ble enige om å legge turen opp om
Gravafjell (1480 moh) på tur ned igjen. På denne måten fikk turdeltakerne stemplet to
av syv ruter på «Sju tindar» kortet.
Lørdag var det ettermiddagstur til Torshammaren (1440 m). Sol og klarvær gjorde at
toppen kunne by på fantastisk utsikt i alle retninger, særlig imponerende vestover mot
Falketind og Hurrungane. På «hjemturen» var det mulig å legge turen opp om
Sløtafjell (1406 m). Både Høgbrotet, Gravafjell, Torshammaren og Sløtafjell inngår i
festivalens lokale «seven summits». Deltakere som leverte inn kortet sitt var med i
trekninga av billett til neste års festival.
– 12 –

På morgen/formiddag, både fredag og lørdag, hadde vi ansvar for å betjene DNTs
informasjon i samarbeid med DNT Ung. Mange på Vinjerock spurte etter turtips,
hvordan det var å komme seg til ulike turmål og hvor langt det var. Lokalkunnskapen
kom godt med her. Det var fint å se hvordan masse turglade mennesker beveget seg
utover og oppover i alle retninger fra tidlig morgen og utover formiddagen.
Multisport er et orienteringsløp for spreke festivalfolk, der målet er å samle flest
poeng på til sammen 30 poster. To og to konkurrerer sammen på lag. På 15 av
postene er det diverse fysiske aktiviteter. DNT Valdres bemannet to av postene;
melkespannbæring og brettsurfing over Mjølkedøla. Det lukta av adrenalin! Spreke
folk! Vi er imponert!
«Det er saa viktig aa kosa seg» er også et Vinje sitat, som festivalen bruker mye. Og
vi kosa oss! Grundig og skikkelig! Koselig leir, god stemning, godt vennskap, god
musikk, gode naturopplevelser, gode mennesker og ikke minst fantastisk god,
tradisjonsrik og kortreist mat! Tusen takk for en herlig opplevelse!

Velkommen til
vårt moderne bilanlegg
Vi tar service på bilen når du er i Valdres.
Ring oss eller bestill time på internett – www.valdres-auto.no

VI TILBYR:
• Personlig service.
• Gunstige priser.
• Trivelige folk med solid
kompetanse.
• Karosseriavdeling.
• Salg av nye og brukte
biler.

Av lidenskap til biler

Åpningstider:
Salgsavd. 08–16, lørdag etter avtale.
Verksted
08–16.
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Tur til Vestre Leirungstinden 11. juli
Det var totalt åtte som la i veg frå Torfinnsbu ein nydeleg julidag. Bygdin låg heilt
stille bak oss, og sola varma bra allereie i fyrste bakken. Transportetappa opp til
Svartdalsbandet gjekk i behageleg tempo, så me kunne nyte utsikten mot
Torfinnstindane, og vidare innover i Svartdalen mens me gjekk. Oppe på
Svartdalsbandet kom ein tamreinflokk og kryssa dalen like nedanfor oss.
Oppover sørryggen til Vestre Leirungstind stig det jamt, og utsynet blir betre og betre
etter kvart som me går og småklyv oppover. Ryggen byr på fleire artige klyveparti, og
mange av deltakarane veksla mellom ei bekymra mine og breie glis. Fjellet var
knuskturt og friksjonen på topp, så her var det berre å ta det roleg og forsiktig
oppover. Like under toppen tok me ruta som går til venstre på nokre hyllesystem, før
det vart litt klyving opp til topp-platået.
Utsikten frå toppen er fantastisk fin, og me kunne ikkje vore her på ein finare dag. Blå
himmel, god temperatur, steikande sol og gode meistringsopplevingar gjorde at
stemninga var på topp ved varden, 2250 moh!
Etter å ha nyti lunsjen og utsikten på toppen, bestemte me oss for å gå nedom Søre
Knutsholstinden og leggje returen ned i Svartdalen via renner derifrå. Seks av
deltakarane gjekk opp på Søre Knutsholstinden. Turen ned i Svartdalen gjekk i tidvis
laus steinur, så me heldt oss tett samla og gjekk forsiktig nedover. Etter å ha brukt
god tid heile vegen, måtte me no gje på litt for å rekke middagen.
Stemninga var god ved middagsbordet på Torfinnsbu, og alle var einige om at dette
hadde vore ein knallfin dag!
Henning Gladheim

Tur til Hamrissløtet og Olberg 16. juni
Ti var med på turen. Hamrissløtet er ei bygdeborg frå ca 500 e.Kr. Den ligg på ei
halvøya ved garden Hamre, litt nord for Einangsundet i Slidrefjorden. Her er restar
etter murar, og turleiar Jahn Børe Jahnsen fortalte om sannsynleg bruk.
Så kjørte fylgjet opp bakkane og gjekk stigen ut til Olberg, som har veldige stup mot
dalen. Jahnsen fortalte om varslinga med å tenne toppvardane ved ufred. Deltakarane
fekk også høyre sagnet om Hallingkongen og Valdreskongen.
– 14 –
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DNT-medlemmer fra Valdres og Gudbrandsdalen på toppen av Skaget (1686 m).

Trivelig møte på Skaget
I gamal tid møttes Valdriser og Gudbrandsdøler til kamp om jakt- og fiskerettigheter i
Heimdalen. Da gikk det hardt for seg. I 2013 er tonen atskillig bedre, og 24. august i
år var det avtalt at turfolk fra DNT-foreningene i Valdres og Gudbrandsdalen som
skulle sette hverandre stevne ved Skaget.
Vi fra Valdres møttes ved Storeskag, den nå nedlagte sjølbetjente hytta. Vi var åtte
pluss en hund. Været var flott, men ikke så varmt som i store deler av sommeren.
Turen gikk ikke den vanlige ruta rett opp bakken fra Storeskag, men innover øst for
Skaget i retning Klanten.
Gudbrandsdølene skulle starte fra Øyvassosen og planen var at vi skulle møtes i
området sørvest for Klanten og nordøst for Skaget. I kikkerten fikk vi også øye på tre
personer som kom i retning av oss. Det passet fint at de hadde litt lengre til et naturlig
møtepunkt enn oss. Her kom vi nemlig over ei moltemyr med mye utrolig fine
molter. Det var ikke lagt opp til bærplukking, men det ble litt både i munnen og i en
og annen tilgjengelig plastpose. Ganske raskt var imidlertid de tre gudbrandsdølene
og de seks fra Valdres samlet - og den felles bestigningen av Skaget fra nord kunne
– 16 –

begynne. Mye ur, men helt uproblematisk. I slike stigninger blir det imidlertid av og
til behov for å gjøre noen individuelle tilpasninger av ganghastigheten - gruppa
sprakk litt opp, men de lettbeinte viste tilbørlig hensyn ved å slakke av på farten da de
nærmet seg toppvarden.
Der ble det rast og diskusjon/identifisering av ulike topper, innsjøer og støler m.v.
Etter å ha konkludert at det var en god idé at naboforeninger kunne møtes på denne
måten, tok Gudbrandsdølene omtrent samme vei tilbake, mens vi fra Valdres tok den
vanlige stien ned til Storeskag. Møtepunkt for neste år ble ikke avtalt, men
Storkvelvbu og Skriurusten ble nevnt som alternativer - og da kanskje som
overnattingstur.
Steinar Kvåle/Trond Vatn

STOFF til Tinderangler
Alltid fint med bidrag, og helst med bilder som eigne filer.
Frist: 1. februar 2014 til: thskogheim@gmail.com

– 17 –

Grisevær på Austanbotntinden
DNT Valdres og forløperen Valdres Tur og Fjellsportlag har satt opp tur til Store
Austanbotntinden hele fire ganger tidligere og av ulike grunner har turen alltid blitt
avlyst. Jeg var derfor fast bestemt på å gjennomføre denne nesten uansett værmelding
og tenkte ikke en gang tanken på å kansellere idet værmeldingene ble gradvis
dårligere ettersom datoen nærmet seg.
Det så i grunnen ganske lyst ut da vi møttes på Berdalsbandet litt før kl. 10. Gløtt av
sol og høyt skydekke, men vi visste altfor godt at en front var på vei sørfra, så det var
bare å håpe at den ville drøye lengst mulig.
12 personer ble vi etter at to påmeldte fikk kalde fjellføtter i siste liten. Jeg og
Christian som turledere og 5 menn og 5 kvinner som deltakere, en fin gjeng med god
spredning.
Det var kjølig i været, så vi ruslet jevnt oppover mot Vestre Austanbotntinden uten de
store pausene, dessuten ville vi jo komme så langt som mulig før grøtværet trakk
innover oss. Vi fikk faktisk noen fine utsyn på ryggen før det plutselig var jevnt slutt
litt før Vesttoppen. Herfra og hjem var været stusselig. Det begynte med noen lette
snøfnugg, før det langsomt økte på.
Vesttoppen til Stortoppen
Vi drøyde ikke lenge på Vesttoppen og gikk straks videre. Vi valgte å følge ryggen
hele veien i stedet for den noe enklere, men desto løsere flanken. Her er et utsatt
punkt vi måtte forsere og sikring ble rigget. Med så mange tok det naturligvis sin tid,
men vi jobbet oss jevnt og trutt oppover. Opp den siste fjellsiden til toppryggen rigget
vi tau som deltakerne gikk fritt i, kun festet med en skrukarabin. Vi gikk også usikret
over toppryggen, da sikring ville tatt altfor lang tid. Til sist rigget vi sikring ut til
toppvarden og var hele 11 personer oppe samtidig, mens en ble igjen med kamera.
Ned igjen
Ned igjen måtte vi være veldig forsiktige siden steinene nå var våte og glatte. Ned
det utsatte punktet ble alle firt ned, noe som tok vederstyggelig lang tid, eller det
føltes i alle fall slik i tåke og piskende regn, før vi omsider kunne sette opp farten litt
og gå fritt alle mann.
Nede igjen ved bilene etter snaut 8 og 1/2 time, og egentlig fornøyd med at alle var
oppe og ned igjen uten uhell eller skader.
Til hele den fantastisk tålmodige og flinke gjengen, takk for turen! Det er ikke deres
skyld at terningkastet ble 2, det får været ene og alene ta ansvaret for :)
Morten Helgesen

– 18 –

Oppover ryggen mot Austanbotntinden. I bakgrunnen vannet i enden av Berdalsbreen.

Hele turfølget utenom fotografen var samtidig ute på det meget luftige toppunktet.
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Falketind – via pionerruta fra 1820
Av alle tre onsdagsturene jeg hadde satt opp for DNT Valdres sommeren 2013, var
dette den med skralest påmelding. Lenge var det kun en påmeldt, men så begynte det
å sige inn flere på slutten. Og så var det dette med været i tillegg da. Etter det
begredelige været på Austanbotntinden tidligere i sommer, var lysta på en ny tåketur
liten. Værmeldingene var ganske usikre og langt fra av det virkelig gode slaget i
dagene før, men jeg klarte ikke å få meg til å avlyse turen, så i vei dro vi.
Et lys i grøten
Vi var syv, fortsatt nokså optimistiske, vandrere som gjorde oss klare i Koldedalen kl.
10. En i følge hadde sett (eller drømt) en fersk værmelding som sa noe om
oppklarning utover dagen. Det var i alle fall nok til å gi oss et snev av håp der vi stod
i den hustrige Koldedalen (Kaldedalen) under tunge tåkeskyer med en luftfuktighet
på nær 100%.
I vei bar det mot Falkbreen og Pionerruta. Av og til så vi en liten lysning i skydekket
og tenkte at nå bedrer det seg, men like etterpå ble vi blautet av en ny skur.
Isbre og klyving
Denne ruta til Falketind er både kort og variert, med små avstander, brevandring og et
lengre strekk med klyving, så sånn sett er det en fin tur, men uten større sikt og med
glinsende glatt fjell blir turopplevelsen noe redusert. Ingen av deltakerne hadde gått
denne veien før, så til tross for at værgudene strevde for å gjøre livet litt mer
ubehagelig for oss, syntes gjengen det var artig å jobbe seg oppover. Vi krysset breen
uten noen utfordringer før vi krysset oss oppover sva og hyller der breen har ligget
tidligere. Vi nærmet oss sakte men sikkert den markerte stripa der Pionerruta strekker
seg bratt oppover på skrå i fjellveggen.
Her var det på med tau selv om terrenget ikke er avskrekkende vanskelig. Tross alt
var det litt mer utfordrende med det såpeglatte berget, og falle skal man under ingen
omstendigheter oppi der. Dessuten utgjør løse stein en konstant trussel på ruta, så
hjelmene ble påmontert de også.
Den siste bratte klyvinga droppet vi sikringen og med ett var vi oppe på ryggen.
I et kort øyeblikk ble skygardina dratt til side og vi fikk et kort glimt av både
Uranostinden og toppen vår, før vi igjen var omgitt av et blekt lerret.
Plundrete ned igjen
Vi kom oss greit til topps og tok et pliktbilde før vi snart bega oss på returen. Ingen
lange og idylliske pauser denne dagen, men tiden gikk likevel. Spesielt når vi skulle
sikre alle mann ned igjen. Jeg fikk god hjelp av Paal, og med en kombinasjon av
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På toppen av Falketind. Fra venstre: Ola, Hauk Håvard, Gunnar, Lise, Kari og Paal.
nedfiringer, rappeller og tau til å holde i og ikke minst rikelig med tid, kom vi oss alle
greit ned. Og for å sveipe kjapt innom favorittemaet igjen: Været lettet ikke. Det
holdt seg grått og vått helt til vi var fremme ved bilene. Vel hjemme igjen var det
knapt noen som kunne forstå at vi hadde hatt drittvær, for østover i Valdres hadde det
vært en riktig fin dag, ja bare man kom seg øst for Eidsbugarden var det straks
betraktelig bedre. Snakk om å surre på feil side av vannskillet da!
Selv om jeg har hatt bedre turer, var det en flott gjeng å være på tur med: Tålmodige,
trivelige og etter eget utsagn mer eller mindre fornøyde.
Morten Helgesen

Rabatt på fjellutstyr
Vi minner om vår rabattavtale med «Fjellgeita Sport» på Fagernes. Alle
medlemmer av DNT Valdres får 15 % rabatt på alt utstyr (ikke tilbudsvarer).
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Uranosryggen
Etter to onsdagsturer med mer eller mindre møkkavær, så det endelig ut til å klaffe.
Den siste uka hadde det vært et solid sensommerhøytrykk, men det var på hell og
værmeldingene var litt usikre. Heldigvis holdt finværet seg, i alle fall delvis, og det
ble tur. Så denne gangen stemte ordtaket alle gode ting er tre!
Koldedalsveien er ikke all verden til motorvei og ikke alle er like begeistret for å
kjøre inn her. Det ble litt avmeldinger og reserveklatrere som steppet inn helt på
oppløpet, men på tirsdagskvelden var alt klart: Deltakere og hvilke biler de
forskjellige kjørte med. Fire fete firehjultrekkere møtte opp i Koldedalen ved ti-tiden,
og selv om det både var skyer og kald vind så ting alt annet enn mørkt ut.
Kort innmarsj
Stien inn til foten av Uranostinden er både god og kort, så dette er en veldig fin
topptur om man vil raskt i gang med moroa. Vi skulle gå sørryggen denne dagen, den
etter min mening desidert fineste veien til topps. Vi slentret uanstrengt innover dalen i
stadig mer solskinn. Praten gikk og vi nærmet oss raskt. Etter hvert som stigningen
tiltok ble det litt mer stille i rekkene, altså alt som det skal være. Går skravla i
brattmotene er det kun to mulige forklaringer, enten går man for sakte, ellers så er det
en usedvanlig sprek gjeng. Nå gikk vi akkurat passe, med en passe sprek gjeng.
Spennende, luftig men ikke så vanskelig
Etter en god pause i le for vinden på vel 1600 moh, med utsikt til den skrumpende
Uranosbreen, var det på tide å ta fatt på selve sørryggen. Opp til vel 1900 moh var det
bare hard jobbing, men videre derfra begynte det med artig klyving. Fin oppvarming
for det som kom senere. I god stil var vi alle snart på dagens første topp,
Uranostinden S2. Nå fikk vi for første gang ryggen opp til Uranostinden midt i mot.
Den var delvis innhyllet i et tåkeslør, men vi kunne godt se konturene av det som
ventet. Ingen var spesielt hissige på noen pause her, så vi gikk straks videre i retning
hovedmålet.
Innunder foten var det litt frem og tilbake om vi skulle ha på sele eller ei, men når en
tok på sele, så fulgte alle etter, og med hjelmene plantet på hodet tok vi fatt på det alle
hadde sett frem til.
Ryggen begynte luftig etterfulgt av litt løs klyving før vi forserte en bratt
hammer. Dette er kanskje turens styggeste parti når man er flere i følge. Vi kom på
rekke og rad oppover og klyvingen ble avsluttet på hyller fulle av løse stein, men
heldigvis gikk det bra. Videre gikk jeg litt feil og vi kom opp midt på den knivskarpe
eggen som er et yndet fotomotiv. De bakerste fikk beskjed om det og kunne klyve litt
lenger ut til høyre for å få med seg det meste av eggen. Noen tok det forsiktig opp
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Kryssing ved utløpet av Uradalsvatnet.

Simen poserer på luftig fremspring like ved toppen.
– 23 –

her, men alle følte det gikk greit uten tau, og veien videre var bare enklere, så tauene
fikk bli i sekken også denne gangen.
Det var en fornøyd gjeng som kunne innta Uranostinden, og de fleste var enige om at
det var mindre avskrekkende enn de hadde trodd. Toppeggen på Uranostinden som
tradisjonelt regnes som temmelig luftig, enset vi knapt etter denne akklimatiseringen.
En ikke helt finstemt bursdagssang ble det til ære for Hauk Håvard som syntes fjelltur
var en glimrende måte å feire dagen på.
Bonustopp og klønefall
Etter en god pause, dessverre uten utsikt til Hurrungane, fortsatte vi ned nordryggen.
De fleste hadde lyst på en billig ekstratopp og gikk opp på Slingsbytinden. Her svirret
jeg rundt oppå toppen og tok bilder, og mens jeg sitter på huk for å ta bilder presterer
jeg et av de mer klønete krumspringene i karrieren. Plutselig blir jeg for baktung og
det er en halvmeter ned til neste avsats bak meg. Faller i sakte film baklengs og
mister kontrollen. Hånda og kameraet tar på en dårlig måte av for fallet og resultatet
blir to forstuede fingre, noen skrubbsår og sist men aller minst et ødelagt objektiv og
knust LCD display på kameraet. Jaja, slikt skjer!
Bretur, suboptimalt veivalg og bading
Returen la vi for enkelthets skyld ned Uranosbreen som planlagt på forhånd. Over
den lille snødekte delen av breen gikk vi i to taulag før vi tok av oss tauene og gikk
fritt nedover den slake breen med stegjern. Vi måtte krysse eller runde en del små og
mellomstore sprekker. Lenger nede på breen skar tre av deltakerne mer rett ned, mens
jeg fortsatte der jeg alltid har gått, litt lenger mot venstre. Det viste seg at den veien
de andre tok var til dels mye enklere. Sprekkfri og et sund mellom to av brevanna
viste seg enkelt å krysse ved steingåing. Vi på vår side måtte krysse ei
ettermiddagsfrisk breelv. Det gikk greit for de første, men et par med våte føtter ble
det nok og ei som var uheldig og tippet under i det friske vannet. Heldigvis overlevde
mobiltelefonen! Jeg måtte tenke på turen i 2010 hvor også et par ble temmelig fuktige
akkurat her. Men når man først skulle bade var det greit at det kun var en times tid til
bilen.
Resten av turen forløp uten dramatikk, men med tidvis flott mykt kveldslys over
Uranosryggen og dalen vi gikk i. Super tur, kjempe turfølge og en finfin dag. Takk for
turen!
Morten Helgesen
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På Uranostinden. Hauk Håvard (t.v.), Hilde, Simen, Titus, Gunnar, Øyvind, Else
Marie og Ragna.

På veg ned Uranosbreen. Uranosryggen bak, hovedtoppen til høyre.
– 25 –

Skitur over Hardangervidda
I flere år har en fellestur på ski over Hardangervidda vært i tankene og i siste uka før
påske i år ble det en realitet. DNT Oslo sto som arrangør og fra DNT Valdres var
Gunvor Strandbråten og undertegnede med.
Turen var på 118 km og gikk over 8 dager, startet på Ustaoset og endte etter 7
overnattinger på betjente hytter, ved Steinsbøle i nærheten av Rjukan. Fra Ustaoset til
Tuva var det maskinpreparerte løyper, mens resten av turen gikk i kvistede løyper.
Det ble mye brøyting i og med at det blåste mye. Men vi byttet på å gå først, så det
gikk fint.
Gruppa besto av 16 personer inkludert 2 turledere. Det var 3 fra Storbritannia, 1 fra
Skottland, 1 fra Holland, 2 fra Sveits og resten nordmenn fra Tromsø, Valdres, Osloområdet og Grimstad. På en uke sammen stort sett hele døgnet, ble vi godt
sammensveiset og hadde mye moro og hyggelig samvær. I etterkant av turen har vi
utvekslet bilder på e-post og kanskje noen av oss møtes igjen.
Aldersspennet var fra 42 til 77 år. Vi startet ca kl 0930 om morgenen og hadde en
marsjfart på opptil 4 km/t. Da vi overnattet på betjente hytter, var det varmt når vi
kom fram og på kvelden var det 3 retters middag.
Selv om været ikke var det beste, med mange kuldegrader og mye vind, var det en
kjempefin tur som kan anbefales. Jeg tenker allerede på å gjenta turen eller bli med på
en tilsvarende tur.
Jørgen Wangensteen
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Beskrivelse av turen fra dag til dag
(delvis hentet fra DNT sin hjemmeside):
Dag 1: Til Tuva (8 km)
Tog til Ustaoset og på ski til Tuva Turisthytte (1185 moh), mest oppover.
Dag 2: Tuva – Krækkja (20 km)
På ski vestover fra Tuva via Monsbuhæe (1286 moh), forbi Lægreidstølen og over
vannet Ørteren (1146 moh) til Krækkja (1161 moh).
Dag 3: Krækkja - Hein Seter (20 km)
Over vatna Storekrækkja, Veslekrækkja og Øvre Hein til Hein Seter (1095 moh).
Dag 4: Hein Seter – Rauhelleren (13 km)
Sydover fra Hein, på veststiden av Geitsjøhovda (1254 moh) til Rauhellern (1221
moh).
Dag 5: Opphold på Rauhelleren. Dagstur i området eller hviledag.
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Dag 6: Rauhelleren – Mårbu (20 km)
Fra Rauhelleren ganske flatt østover til Reinavatnet (1174 moh), videre nord for
Krossvasshovda og ned Grønntjønndalen til Mårvatnet og Mårbu (1130 moh).
Dag 7 Mårbu – Kalhovd (20 km)
Over Mårvatnet til Oppnesberget, deretter oppoverbakke mot Mårsbrotet (1340 moh),
som passeres på østsiden. Langs Flottetjønn og ned til Kalhovd (1100 moh).
Dag 8Kalhovd – Steinsbøle (17 km) – og deretter hjemreise
Fra Kalhovd langs dalsiden mot Bjønnsbu og videre går turen i skogen ned
Breisetdalen til Steinsbøle, 17 km. Transport videre var ordnet.

Solskinnstur på Dovrefjell
Etter mange fine fjellturer i nærområdet denne sommeren, fristet det å bestige den
nordligste av våre 2000 meters som ligger på Dovrefjell. Vi tenkte vi skulle
kombinere dette med tur om Skjåk for å gå på Hestedalshøgda.
Tidlig lørdag morgen 10. august våknet vi til strålende vær og god temperatur. Da var
det bare å sette seg i bilen for å kjøre nordover. Første mål var Hestedalshøgda. Vi
kjørte inn mot Tundradalssetra og parkerte ca. to km før setra. Der gikk det en brei og
god sti opp på snaufjellet. Her i fra og mot Hestedalshøgda, var det lettgått og
sporadisk sti. Dette er på ingen måte en imponerende tind, men det er derimot
utsikten!
På turen tilbake var vi innom Norsk fjellmuseum i Lom, turen gikk så videre til
Dovrefjell. Vi hadde noe ugjort nord for Snøhetta.
I påsken 1982, mens vi var medlemmer av Dombås Fjellsportsgruppe, besteg vi
Larstind via snørenna på vestsida av toppen. Dette var en spennende og luftig
opplevelse og målet var hovedtoppen. En sekundærtopp var lite interessant den
gangen. Etter at vi begynte med toppsamling over 2000 m, må man jo også ha med
sekundærtoppen hvis primærfaktoren er mer enn 10 m, det er den her.
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Svånådalen med Langvasstind (t.v.) og Larstind (t.h.)
I 1982 måtte vi basere all overnatting i telt. Den gamle DNT-hytta Snøheim, hadde
forsvaret overtatt etter etableringa av skytefeltet. Vi hadde riktignok fått tillatelse til å
kjøre inn til en plass 4 km nedenfor Snøheim. Fordi det var i påsken, var det ingen
aktivitet i skytefeltet.
I 2007 fikk DNT hytta tilbake, men det har vært en lang og stri diskusjon om veien
fram til Snøheim. Kompromisset er nå at man må sette fra seg bilen på Hjerkinn og ta
buss inn de 15 km til Snøheim. Det går fire avganger pr.dag i turistsesongen, en
ordning som vi synes virker bra. Er det mye trafikk, går bussene kontinuerlig. På- og
avstigning både ved Hjerkinn og ved Snøheim må forbedres, men ellers er dette en
perfekt ordning.
Denne hytta har en utrolig fin beliggenhet med det majestetiske Snøhettamassivet
mot nord-vest og stortoppene i Rondane mot sør. Etter vår mening er nok dette en av
de fineste betjente hyttene til DNT. Absolutt verd et besøk!!
Søndag morgen viste fjellet seg fra den absolutte beste side. Plaggene vi brukte denne
dagen var T-skjorte og shorts. Dette også i 2000 meters høgde!
Dovrefjell kan virke som et litt «snilt» og kjedelig fjellområde, men det har virkelig
sine alpine sider. Når man kommer inn i Svånådalen, blir det en fjellverden med
– 30 –

Annie på toppen av Nordre Larstind, med Langvasstind i bakgrunnen.
breer, blågrønne fjellvann og steile fjellvegger. Hele veien innover dalen er det god
og lettgått sti. Vi gikk på sti inn til vann 1642 mellom Larstind og Langvasstind, og
der dro vi oss bratt opp mot Nordre Larstind. Her fulgte vi noen bratte sva som var
fine å gå på i det tørre været. Ca. en time etter vi forlot stien, nådde vi toppen. Selve
toppeggen er litt luftig og morsom, men helt grei.
På tilbaketuren passerte vi minneplaten etter skredulykken i 1992 da daværende
ordfører i Dovre, Harald Hammerstad, omkom. Han var en fjellvenn av oss og bl.a.
var han med på turen i 1982. Det ble en stille stund med ettertanke ved dette
minnesmerket hvor det står «fjellet gir - fjellet tar».
Etter seks timer effektiv gange var vi tilbake ved Snøheim. Denne dagen gikk
bussene kontinuerlig så det ble bare en halv time å vente på buss til Hjerkinn. Vi
hadde selvfølgelig med oss en sykkel så birkebeineren Annie syklet både ut og inn til
Snøheim.
Dovrefjell er absolutt verd et besøk både for den som vil gå i dalene og for den som
vil opp på de høge tinder. Fra Fagernes tar det 3 - 3 ½ time å kjøre, så det er ikke
umulig å bestige Snøhetta og på en dagstur.
Svein Helge Skinnes
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Seniorgruppe i DNT Valdres
Oppstartmøtet for den nye seniorgruppa fant sted på Valdres vgs, Leira, den 24.
september. Nærmere 20 personer var til stede da leder i DNT Valdres, Trond Vatn
ønsket velkommen. Heidi Rustand fra DNT sentralt holdt foredrag om seniorarbeidet
i DNT og gav oss en rekke råd om arbeidet framover. Det var også orientering om
hva som hittil har skjedd, og om planene for den første turen, til Nystølvarden, som
skulle finne sted fredagen tre dager etterpå. Turkomiteen ble også presentert: Ester
Christensen, Kari Fjelltun, Marit Brenna, Olaug Tronsplass og Ole Haakon Opperud.
Marit Brenna presenterte komiteens forslag til turer i 2014: Fønhuskoia,
Skogadalsbøen (overnatting), Svarthammeren og St.Thomaskyrkja til Øye.
Dette er bare turideer, og de frammøtte bidro med en rekke turforslag. Turkomiteen
noterte seg forslagene og tar de med i de videre planene
DNT Valdres hadde fått forespørsel om merking av stien til Rasletind, og det hadde
vært ønskelig om seniorgruppa kunne engasjere seg i dette. Spørsmålet er om det
burde være en sti- og merkegjeng.
Ester Christensen og Ole Haakon Opperud vil skifte på som midlertidig representant
for seniorgruppa i styret for DNT Valdres fram til årsmøtet.
Heidi Rustand hadde med gaver til alle frammøtte; en praktisk refleksvest egnet som
sikringsfarge på tur og til bruk på mørke høstveger.

Tur til Nystølvarden 27. september
Det ble stort fremmøte til seniorgruppas første tur; hele 27 deltagere møtte opp.
Turkomiteen organiserte transporten i biler fra Fagernes og turleder Ole Haakon
Opperud ønsket velkommen på parkeringsplassen på Varhovd. Vi gikk samlet
sydover i retning Langtjernet. Været var fantastisk, skyfri himmel og nesten
vindstille. En liten stopp da vi kom opp i snaufjellet med orientering om fjellene vi så
i nordlig retning, fra Reineskarvet til Synnfjell, med Heidalsmuen lengst vekk. Ved
Langtjernet hadde vi matrast i solvarm skråning. Det ble orientert om seniorgruppas
planer for neste år, om høstmøtet i DNT Valdres og utdelt vervemateriell til
interesserte. Deltageren som hadde bursdag nærmest denne dagen fikk en liten gave.
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Turfølget nyter utsikten mot fjella nordover i Valdres og mot Jotunheimen. Foto:
Olaug Tronsplass.

Alle deltagerne kom seg opp på Nystølvarden, som er høyeste punkt i Gol kommune,
1296 m.o.h. Her ble en lengre rast i det flotte været. Det ble orientert om alle fjellene
vi så i sydlig retning, fra Vikerfjell til Hallingskarvet med Gaustatoppen lengst vekk.
Mange av deltagerne valgte en lengre tur tilbake, på stien om Dugurdstjernet. En liten
feilnavigering gjorde turen lenger enn tenkt, men alle samlet seg på Varhovd
etterhvert. Her vanket det mange godord om den flotte dagen og en like flott tur.

Fakta
Adkomst fra riksvegen Leira - Gol, ta til venstre ca 5 km etter
Sanderstølen ved skilt til Asgård, videre bomveg ca 5 km til Varhovd. Start på
parkeringsplassen 1000 m.o.h og 4,8 km til varden om Langtjernet. Retur om
Dugurdstjernet 5,1 km. Beste stien går om Langtjernet. Turen tar 4-5 timer med
pauser.
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Velkommen til Barnas Turlag-seksjonen

Her ﬁnner du informasjon om aktiviteter som har vært og som kommer.

Innmelding i Barnas Turlag

Er ikke barna dine meldt inn i Barnas Turlag ennå oppfordrer vi deg til å gjøre det i en fei.
For besteforeldre kan det være en ﬁn gave å gi barnebarna. Medlemsskapet koster kr. 115.- og
barna kan ﬁnt være medlem i Barnas Turlag uten at foreldrene er med i Turistforeningen.
Kontingenten for Barnas Turlagsmedlemmer går i sin helhet til det lokale arbeidet med
turer og aktiviteter for barnefamilier.
Innmelding gjøres enklest ved å gå inn på http://innmelding.turistforeningen.no (NB!
Ikke bruk www). Det er også mulig å foreta innmelding på turistkontoret på Fagernes.
Oppstår det problemer, ikke nøl med å ta kontakt med oss i Barnas Turlag Valdres
(barnasturlag@dntvaldres.no) eller kanskje aller helst Turistforeningens medlemsservice: tlf.
4000 1868 eller Epost: medlem@turistforeningen.no.

Barnas Turlag videre og et viktig møte

Planleggingsmøte 2. januar blir svært viktig for aktiviteten i Barnas Turlag videre. Vi har
hatt svært høy aktivitet de to første årene, og det er ikke nødvendigvis noe mål i seg selv å
opprettholde en like stor aktivitet, men det er avgjørende med nye krefter for å opprettholde
et brukbart tilbud, ikke minst for de yngste barna etter hvert som en del av oss som har vært
med hele veien får større barn. Så dersom du synes Barnas Turlag gir et bra og supplerende
tilbud blant ﬂoraen av aktiviteter i Valdres, oppfordrer vi deg til å komme på møtet. Ta gjerne
med noen du kjenner.
For mer informasjon kontakt Morten Helgesen på tlf. 47 90 78 48. Eventuelt epost:
barnasturlag@dntvaldres.no

Nytt utstyrsrom

Vi har vært så heldige å få låne bortegarderoben ved Skrautvål fotballbane som lager. Utstyrsbeholdningen vår har est ut, og det er praktisk å ha et eget sted for alt dette. Så får vi ﬁnne en
grei løsning for plassering av nøkkel o.l. slik at det blir enkelt for dem som trenger utstyr å få
tilgang til dette.
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Gjenstående arrangementer i 2013.
Skummeltur på museet 25.10.

På museet er det aldri stille. Når publikum tuslar heim og dei tilsette avsluttar arbeidsdagen,
då dukkar dauingar frå gamal tid opp. Det same gjer skrikande skrømt, mystiske haugafolk
og nifse gjenferd. På skummeltur på Valdres Folkemuseum får du høve til å helse på nokre av
desse skapningane. Kom gjerne med ein vaksen, for når det mørknar legg seg og kulda riv i
nasen, då er det skummelt på Valdres Folkemuseum.
Mer informasjon på epostliste og facebook.com/dntvaldres når det nærmer seg.
Kontaktperson: Venke Fredriksen, tlf. 99 32 88 32

Alternativ Halloweenfeiring i Aurdal 31.10.

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer til stemningsfullt arrangement for alle som søker et
alternativ til knep eller knasp denne kvelden. I fjor var det grilling, reﬂeksløp, eventyrstund
og fakkeltog i en utrolig stemningsfull ramme. Sted og opplegg blir nok omtrent det samme
i år.
Mer informasjon på epostliste eller facebook.com/dntvaldres når det nærmer seg.
Kontaktperson: Hanne-Norunn Enstad Enger, tlf. 97 14 46 84.

Avslutningsarrangement ved Rogne skule 08.12.

Grilling, popcorn, aking og andre aktiviteter. Turbo kommer. Premieutdeling. Mer informasjon på epostliste og facebook.com/dntvaldres når det nærmer seg.
Kontaktperson: Hilde Kvam, tlf. 93 26 07 17

Planleggingsmøte i Barnas Turlag Valdres 02.01.2014.

Kl. 19. Trolig i Kreativ Strek sine lokaler i Gjensidigegården. Eventuell annen lokalitet blir
annonsert. Hvis du kun er nysgjerrig, eller om du har innspill eller noe annet. Kom. Ta gjerne
med noen du kjenner. Her utformes skisse til aktivitetsprogram for 2014 og det er et svært
viktig møte for aktiviteten fremover. Så oppfordrer alle som synes Barnas Turlag er et positivit innslag i aktivitetsﬂoraen i Valdres til å møte.
Kontaktperson: Morten Helgesen, tlf. 47 90 78 48.

Vel møtt

på tur!
35
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Hyttetur til Sulebu 20.-21.04.
Denne turen var egentlig fulltegnet i god tid, men uvisst av hvilke grunner så ramlet den ene
familien etter den andre av på oppløpet. Men vi var da noen igjen som fortsatt var lystne på
hyttetur i sånn passe værmelding.
Vi parkerte ved utløpet av Otrøvatnet og begynte å gå innover ved 10-tiden. Været var litt
småhustrig, så med unntak av to småkorte pauser, gikk og gikk vi til vi nådde hytta.
Når de obligatoriske tingene som fyr i ovnen og oppvarming av vann var unnagjort, så herjet
barna på for seg mens de voksne sank litt ned i sofaer og på stoler – deilig.
Litt utpå ettermiddagen organiserte vi en GPS-skattejakt, hvor to utlagte premieposter skulle
ﬁnnes, så ﬁkk barna i alle fall gått litt ekstra.
Ellers ble det tid til både lek inne og lek ute og det ble til og med fremført diverse sketsjer og
småstykker som ble øvet inn i på et av rommene.
Til middag var det de sedvanlige kjøttkakene med potetmos og pasta, og det smakte!
På søndagen var været enda gråere, så det var ingen stemning for de store tursprellene. Det
gikk kjapt å skli ned mot bilene igjen, men noen av oss ville ha med en topp og dro en avstikker oppom Børrenøse med kafeteriaavslutning ved skiheisen.

Pause på vei inn.
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Taktrollene Marthe, Vilde Marie og Elin.

Hytta nærmer seg.
Deilig med middagsmat!

Endelig noe varmt i koppen og kortspill = hyttekos!
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Basecamp Hovsjøen med Barnas Turlag Valdres
Jan Ove Rognstad og gode hjelpere organiserte helga 15.-16. juni. Til sammen
31 voksne og barn slo seg til med telt inne
ved Hovsjøen i Skrautvål Sameige. Her ﬁkk
barna prøve seg på stangﬁske, otring og garnsetting. De ﬁkk være med på sløying av
ﬁsk. I tillegg ﬁkk de boltre seg i kano med
og uten voksne og noen sprekinger dukket
til og med under.
De voksne koste seg med grillet nyfanget ﬁsk og et vær som var langt bedre enn meldt. Frileik
i fri natur engasjerte ungene og dagen gikk unna i rasende fart og alle storkoste seg.
Natten bød på et heftig regn som trommet på teltdukene, men heldige som vi var ga det seg
til frokosttid og når bålpanna var i gang ble det trommet sammen mye godt til frokost, alt fra
pinnebrød via ostesmørbrød til egg og pølser.
Alt i alt var det en svært vellykket helg hvor barna ﬁkk oppleve samvær og leik under åpen
himmel og aktiviteter som de kanskje ikke hadde prøvd seg på før.

Idyllisk kveldsﬁske ved Hovsjøen med Rundemellen i bakgrunnen.
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Marius og Marte på kveldsﬁske.

Marte, Vilde Marie og Linn Therese på tur opp smale vannstier.

Bilde av fersk ﬁsk på grillen: Jan Ove Rognstad. Øvrige bilder: Morten Helgesen.
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Barnas Turlag tur til Skardåsen, 11.06.

(tekst og bilder Lars Christensen)

20 barn og voksne møttes denne Tirsdags kvelden på Neverset i Skrautvål for å gå til Skardåsen
på kveldsmattur. Været var virkelig på våres side med varmt vær og sol. Turen opp til toppen tok ikke lange tiden og snart var bålet tent. Mens mor og far gjorde klar grillutstyret,
var barna spredd utover hele platået, der det var sisten, hyttebygging, slangesporing, gjemsel
som gjaldt. Etter en god time var vi klare for retur. Liten pause ved “froskevannet” like ved
parkeringen. En god del sko ble nok bløte her..:) Takk for maks kveldsmattur.

Over: Pølsebålet er klart.

Under: Mye moro ved froskedammen.
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Galdhøpiggen med Barnas Turlag 06.07. (tekst og bilder: Morten Helgesen).
Nytt år nye muligheter
Vi prøvde opptil ﬂere helger i 2012 å få til en familietur til Galdhøpiggen med Barnas Turlag,
uten å få til det. I 2013 hadde vi mer begrenset med tid, men satte av en helg og håpet det
skulle klaﬀe. Dato ble spikret og så var det bare å krysse ﬁngrene.
Flaks med været
Da helga nærmet seg så det ut til at vi virkelig skulle være heldige. Etter en tid med mye
dårlig og ustabilt vær virket alt veldig lovende for lørdag 6. juli. Noen få etternølere ﬁkk nok
også med seg dette og meldte seg på i siste liten. Til sammen var vi 58 store og små som var
påmeldt til familietur med Barnas Turlag til Galdhøpiggen.
Noen reiste allerede på fredagen, mens resten dro lørdag morgen, og etter litt frem og tilbake

Så var vi i gang.

i kaoset ved Juvasshytta, ﬁkk vi fordelt utstyr og kommet oss av gårde 20 minutter på overtid.
(Les 20 over 10)
Sola skant fra blå himmel, og stemningen var god til tross for at en liten sky lurte rundt toppen. Alle ruslet i sitt tempo oppover mot breen, sammen med mange andre som var på tur
denne dagen. Det var nok noen som lot deg gå litt sport i å komme fort til brekanten, men for
dem ble det en desto lengre pause. Det tok lang tid å legge ut 8 tau og fylle disse med knuter,
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En solid gjeng fra Valdres på toppen av Norge.
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Venstre: Linn Therese og Andrea jubler på toppen. Over: En del av gjengen i ﬁnt driv på vei nedover.

sånn noenlunde jevnt fordelt. Jeg og Kim, som var breførere på turen, tok den jobben.
Jeg synes vi var ﬂinke til å klargjøre, men det var nok ikke fritt for at de ivrigste begynte å
bli noe utålmodige oppi steinura ved brekanten etter hvert, men det var vel bare iver etter å
prøve brevandring, noe som var nytt for mange.Så var det å få fordelt familiene. Alle ville jo
helst gå sammen med sine, men det gikk på et vis og etter hvert kunne to lange “tusenben”,
hver på ca. 200 meter bevege seg oppover.
Vi hadde hatt en liten innføringsprat om hvordan man går i tau, og alle var ﬂinke slik at det
gikk veldig glatt. Vi la inn en 2-3 småpauser oppover og vips var vi i land på andre siden. Her
måtte vi ﬁnne et sted å legge ut tauet blant alle de andre tauene som lå der fra før av, innen
det bar opp siste bakken til toppen.
Her ble det nok litt strekk i feltet. Noen ivrige skjøt i veg, mens andre nok så smått begynte
å merke at det var litt lenger enn de var vant til, men med unntak av noen få som snudde litt
tidligere, kom alle seg på toppen.
Den dumme skya lå fortsatt nedpå og laget en litt hustrig tåke, i alle fall for alle som spiste
maten sin ute. Noen gikk inn på hytta, og der var det ikke akkurat kaldt. Alle barna ﬁkk utdelt
en brusboks når de hadde besøkt det høyeste punktet og de ﬂeste hadde god tid til tross for at
det var kjølig. Det betalte seg, for med en del venting på toppen så opplevde vi at tåka rev av
og ga utrolige utsyn like før vi skulle ta fellesbilde og gå ned. Begeistringen var stor da rundt
50 turdeltakere samlet seg på toppen for fellesbilde. Andre på toppen samtidig la godt merke
til oss og syntes det var en beundringsverdig gjeng med mange ﬂinke små.
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Når vi hadde fått oppleve utsikten var det bare å storme ned snøen til tauene, samle gjengen
og komme tilbake over breen. Været ble bare bedre og bedre og nå var det skyfri himmel
over toppen.
Jeg tror alle var mer eller mindre fornøyde med turen og vel halvparten møttes i Lom etterpå
for felles grilling som kulminerte med høyintensiv fotballkamp, barn mot voksne, med fullt
trøkk seint i kveldinga. Ikke tvil om at noen hadde spart litt ekstra energi.

Christian og Lars koser seg i storslagne omgivelser. Med Vesle Galdhøpiggen i bakgrunnen.

46
BT812sider.indd 13

30.09.2013 18:02:27

Christine, 5 år, var turens yngste som kom på toppen, og hun gikk hele veien på egne ben. Kjempeﬂott!!!

Mange av deltakerne samlet seg på campingen i Lom etter turen for hyggelig sosialt samvær.
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Barnas Turlag Leirvassbu (10.08.2013) (tekst og bilder: Morten Helgesen)
Etter at vi hadde sommerens festvær helga rundt 10.08 i 2012, fant jeg ut at denne helga
kunne være grei å satse på for sommerens helgesamling med Barnas Turlag. Leirvassbu ble
valgt som mål og selvsagt var ikke været like bra to år på rad.
Vi møttes utenfor Leirvassbu ved titiden på lørdagen. Været skulle bedres utover dagen, men
foreløpig var det ganske kjipt og grått.
Vi var 18 store og små som begynte å gå mot Kyrkja og på vei opp opplevde vi mest tåke og
regn men også et par korte solgløtt.
I dette været på de såpeglatte steinene ble det mer krevende enn vi hadde håpet på og ikke
alle ble med til topps. Det var for øvrig stor traﬁkk på toppen i forbindelse med at det ble
holdt en vielse der rett før vi kom opp, så deler av ruta var ﬁksert med faste tau og ganske
mye opplegg.
14 av oss kom til topps, men utsikten manglet. Det var heller vind og regn og tåke som var
vårt selskap, så oppholdet ble heller kortvarig.
Returen la vi ned en alternativ rute som ikke viste seg å være bare bare. Vi havnet ei en
dugelig grov steinrøys. Dette kom på toppen av straﬀen vi ﬁkk ved at været slo om en snau
time etter vi var på toppen. Ikke akkurat terningkast seks og innertier denne dagen, men det
ﬁnnes slike dager også.
Noen familier slo opp telt mens andre lå i peisestua. For en del av barna ble det full fart på
dansegulvet på Leirvassbu til ganske så sent, på mange måter like morsomt det som selve
turen tipper jeg.
Dumdalsgrottene
Dagen etter var ikke værmeldingene spesielt lystige. Av mine forslag var det et besøk til
Dumdalsgrottene som ﬁkk størst tilslutning, så vi kjørte ut ditt og gikk på oppdagelsesferd i
grotte G2. Dette var en meget spennende og litt annerledes opplevelse for barna. Flere av dem
gikk gjennom det meste av systemet i G2, en ganske lang tur under jorden.
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Fargerike fjellvandrere i ganske grått vær.

Over: I en regnvåt pause får vi et glimt av Kyrkja gjennom tåkegrauten.
Venstre: Vilde Marie i luftig svev foran Jotunheimen.
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Spreke barn på toppen av Kyrkja, men vi hadde jammen fortjent litt bedre vær enn dette.

Over: Vi nærmer oss utgangen av G2.
Høyre: Mye traﬁkk på Kyrkja denne dagen på grunn av vielse. Her klyver vi i den øvre delen.
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Haldorbu med Barnas Turlag (14.-15.09) (tekst og bilder: Morten Helgesen)
Akkurat for seint til ﬁnværet
Helga midt i september var satt av til hyttetur med Barnas Turlag. Vi hadde fått ordnet oss
med nøkkel til bommen ved Etnestølen innover mot Kvitfeten og fått forsikringer om at hytta
var ledig til tross for at den oﬃsielt var stengt, men det vi ikke klarte å ordne var ﬁnvær. Etter
en september med for det meste ﬁnt vær, var det duket for væromslag.
Men til tross for noen avmeldinger var vi en ﬁn gjeng på elleve som trosset høstværet og rullet inn til Kvitefeten på sølete fjellveier, noen til og med med nyvaskede biler.
Hyttetur er alltid gøy
Vi brukte ikke lange tiden inn til hytta, en lettgått tur på ca. 4 km. Da vi nærmet oss så vi
folk på tunet og da vi ankom var det allerede en kar på hytta. Han så nok litt skeptisk ut da vi
kom, men da vi fortalte at vi var Barnas Turlag og var 11 stykker kunne sjokket formelig leses
i ansiktsuttrykket. Vedkommende småbarnsfar
hadde barnefri og koste
seg på alenetur i fjellet,
og her kommer Barnas
Turlag trampende inn.
Etter litt vurderinger
fant han ut at han skulle
gå videre. Vi måtte også
beveges oss litt mer for
å kunne fordøye middagen og ikke minst alt
medbrakt godteri, så etter en liten lunsj, kledde
vi på oss og la ut på en
“meningsløs” tur i retdet vært en ﬂott høstdag
ning Storkvelvbu. Hadde
hadde Søre Langsua vært
et naturlig mål, men slik
det lå an i dag, ble et stikryss inni skoddeheimen
ambisiøst nok mål. Noen
av barna ﬁkk gå foran
med gps som telte ned til
stikrysset og så stor var
tilliten til duppedingsen
at de insisterte på å gå
forbi stikrysset og litt til inntil maskinen sa at det var 0 meter igjen.
Appetittvekkerturen var på ca. 6 km, noe som ga omlag 10 km med rusling, i litt rustent vær,
absolutt mye bedre enn ingenting.
Da vi kom tilbake til hytta regjerte Barnas Turlag alene. Vi fordelte oss på begge hyttene med
kvinner og barn i sikringsbua og herrene i hovedhytta. De nevnte herrer gikk så i gang med
midaggslaging. Litt diskusjon om matvalget ble det, og på grunn av iherdig lobbyvirksomhet
fra Reidar kom en ny rett på bordet hos Barnad Turlag. Trøndersodd snek seg inn blant de
tradisjonelle kjøttkakene. Så sterk var Reidar i troen på denne sodden at han egentlig ville
lage det til alle, men Ola ﬁkk heldigvis sneket inn noen Joikakaker. Enden på visa var at Reidar ble omtrent alene om sodden mens vi andre koste oss med joikakaker og pastaskruer.
Til dessert var det ulike hermetiske fruktsorter med håndvispet krem.
Kvelden forløp videre med frileik, spilling, spøkelseshistorier, mørkegjemsel og ikke ubetydelige mengder godterispising. Ved 22-tiden trakk kvinner og barn seg tilbake mens her-
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reavdelingen nøt rolige kveldstimer med skravl og snakk. Herrene var derfor ikke helt mentalt forberedt da samtlige medlemmer av Barnas Turlag kom trampende inn i hovedhytta
skammelig tidlig fast bestemt på å få sparket liv i fedrekvarteret. Noe de klarte.
Så var det frokost tid, litt mer spilletid, ryddetid, pakketid og gå-hjem-tid, i et enda mer
rustent vær enn dagen før.
Ganske søkkvåte ankom vi bilene, sa hade og ønsket hverandre vel hjem. Hyttetur blir sjelden
feil, selv ikke med dårlig vær, ei heller denne gangen.
Vi tok så fatt på en liten ekstratur som samvittighetsfulle toppsamlere av topper i Valdres. Det
ble en ganske stusselig trasstur på Myrebærhammaren før vi kjørte hjem til et etterlengtet bad
og fyr i peisen.

Innfelt: Klare til å forlate Haldorbu.
Over: På vei inn mot hytta i ﬂotte høstfarger.
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Greit å vende nesa hjemover når det er slikt vær.
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Andre aktiviteter vi har hatt siden sist:
Halleik, klatring og svømmehall 10.02.

Kun 50 deltakere på denne kvelden. Vi tar nå en pause med dette arrangementet noe som var
planlagt, så får fremtiden vise om det er ressurser til å kjøre det i gang igjen. Det har vært 6
vellykkede søndager på Beitostølen fra januar 2012 og frem til nå. Takk til alle som har deltatt
og alle som har bidratt til å gjennomføre disse søndagene.

Skitur, skattejakt og isﬁske på Hovsjøen 10.03.

Noe vind, men ﬂott vær og blide turdeltakere, mellom 40 og 50 i tallet.

Kveldsmattur langs gangveien på Leira 25.04.

Kjempeﬁn, varm vårkveld til Gapahuken Leira barnehage har rett nedenfor gang- og sykkelveien. Noen syklet mens andre gikk. Ved Gapahuken ble det kveldsmat, frileik og en liten
nastursti. Snaut 20 deltakere.

Sykkeltur langs Heggefjorden fra Herangtunet 26.05.

Det ble en ﬁn søndagsutﬂukt langs Heggefjorden med rundt 20 deltakere.

Familiedag på Tonsåsen 26.08.

Vi gikk en liten tur til et vann hvor det ble bål, grilling, natursti og muligheter for ﬁsking. Kun
11 denne ﬂotte søndagen.

Kom deg ut dagen Vaset 01.09.

Flott opplegg på Vaset og brukbart vær.. Hovedattraksjonen denne dagen var svevebanen.
De ﬂeste gikk natursti med premiering og en del ﬁkk prøvd seg i klatretårnet som ble litt
bortgjemt denne dagen. Videre vanket det pølser og saft og Turbo dukket opp med godteri til
barna. En ﬂott dag med ca. 100 oppmøtte. Ikke fullt så mange som året før.

Vel møtt

på tur!

Taubanen under arrangementet på Vaset var meget populær.
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VANG Turlag

Skumringstur for Barnas Turlag i Vang,
søndag 25. november 2012
Over 30 vangsgjeldinga med smått og stort møtte opp hjå Wenche Søndrol og Thor
Even Furvann på garden Kletto i Vang. Wenche hadde førebudd med varme i
bålpanna og trivelige sitteplassar rundt, framom husa på garden med utsyn over
Vangsmjøse.
I «skumringstimin» gjekk turen frå garden, over ein åker til me kom innpå den gamle
kongevegen. Ein stubb nedover følgde me den i ei grepa fine «steingøte», til me kom
ned til ein gardsveg og så vidare heilt ned til E16.
Då me kom ned til E16 hadde novembermørket alt senka seg, så då fant me fram
faklar til både små og store for å lyse opp vegen som tok oss oppover att til Kletto.
Etter ein koselig tur i lag, smakte det med nygrilla pølser ved bålpanna, som kveldens
turlags-kokk Odd Harald Rogn hadde grilla imens me andre gjekk på tur. Barnas
Turlag i Vang vil takke vertskapet på Kletto og dei frammøtte, for ein triveleg
turoppleving for både små og store denne november kvelden!
– 56 –

«Kom deg ut»-dagen søndag 3. februar 2013
I forbindelse med Kom deg ut dagen arrangerte Vang Turlag og Barnas Turlag Vang
ski- og aketur til heimstølad`n på Slettefjellet. Turen startet ved Slettefjell-bommen kl
12. Rundt 40 små og store møtte opp, samt 5 firbeinte venner.
Været var godt, med -7grader, delvis skyet og vindstille.
Etter omlag 3 km var me oppe ved heimstølen til Aud Irene og Odd Harald Rogn, og
der var bålpanna fyra opp, og snøskavlen omgjort til «rundsofa» for anledningen.
Inne i selet var det også varme på ovnane, så dei som hadde behov for å gå innomhus
ein tur fekk varma seg.
Me grilla pølser og kosa uss ei lang stund, før me samla dei som ville til felles bilde,
og til sist fekk både store og småe premie før me sette kursen nedover att te bygde.
Vang Turlag vil takke alle frammøtte for ein koselig dag i vinterfjellet.

– 57 –

Jubelturen gjennom Jotunheimen
Me ville følgje opp suksessen frå fjoråret med å vandre til Vinjerock. I år la me om
ruta litt, og fekk det fengjande namnet «Jubel gjennom Jotunheimen», eit namn me la
oss i selen for å følgje opp.
Det heile byrja med ballongar ved Gjendesheim, og ein flott båttur over Gjende. Ved
Gjendebu fekk alle deltakarane helse på kvarandre, det var høgtlesing frå Vang
Turhandbok, om Gjendine og dagens etappe gjennom Svartdalen. Me vendte nasane
sørover, og etter bratt oppstigning til Svartdalen var resten av dagen lettgått.
Skydekket låg lågt denne dagen, og stengte for utsynet til tindane oppe i dalsidene.
Trass i veret var stemninga svært god, og turgruppa vart snøgt kjende med kvarandre.
Me kom ned til Torfinnsbu til ferdig camp (takk til flinke campansvarlege), og fekk
servert middag, som smakte fortreffeleg. Etter kvart kom også tindegruppa til
campen, så det vart mykje folk og liv. Vandregruppa talde i år sju deltakarar, så det
var god plass i lavvoen. Kvelden gjekk med til planlegging av morgondagens dagstur,
meir høgtlesing frå Turhandboka og opp til fleire rundar med spelet «Gruble».
Onsdagens dagstur gjekk mot Kvitskardstind, heile 2193 m.o.h. via Langedalen. Ein
veldig fin tur som startar i lett terreng, og går over i brattare og meir steinete lende.
Me kryssa ei snøfonn, noko dei fleste syntest var ei god avveksling frå steinura. Då
me nærma oss siste ryggen, om lag 100 høgdemeter frå toppen var det ikkje råd å sjå
noko rundt seg, og vinden og regnet slo imot oss. Me bestemte oss for å snu, og heller
kome att ein dag med betre tilhøve. Etter ein kald dukkert i Bygdin baud kveld
nummer to på popcorn, meir «Gruble» og lavvo-quiz. Etter ein lang dag i fjellet vart
det snøgt stille i campen.
Siste dagsmarsj er den flotte turen gjennom Langedalen, over til Uksedalen og ned
Høgstakkane til Eidsbugarden. Me byrja dagen med å bere med oss så mykje me
klarte bort til M/S Bitihorn sin stoppestad, sidan det bles så mykje at den ikkje kunne
leggje til ved Torfinnsbu. Vekselvis solgløttar, regnbyger og kald vind gjorde pausene
korte, og det gjekk radigt mot Eidsbugarden og Vinjerock. Me jubla kvarandre opp
bakkane, festa ballongar på sekkane i siste pause, og feira overgangen av brua ved
Høgstakkane med ein liten kreklingdram. Siste timane av dagen gjekk me i strålande
sol, og der framme rundt Eidsbugarden såg ein tydeleg kva som venta!
Det vart ein utruleg triveleg tur i nydelege omgjevnadar med ein artig gjeng. Sjølv
om vêret ikkje har vore på topp fekk me tre fine dagar i fjellet.
Vi takkar for i år, og ser alt fram til neste års «Jubel gjennom Jotunheimen»!
v/Åslaug Hansegård og Randi Ødegården
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Vårtur etter fjordstrønde på Vennis
Søndag 21. april 2013 var det duka for ny vårtur «ette fjordstrønde» på Vennis.
Barnas Turlag i Vang samla i alt 35 ivrige turgåarar denne fine vårdagen. 20 barn og
15 voksne var med, og gjorde dagen til ein trivelig sundag i lag. Værgudane var i år
som i fjor med på laget, og sytte for at det vart ei fin oppleving for små og store.
Turen gjekk frå Sparstadsanden til Leinesanden, ein strekning som tok om lag ein
time å gå for småføta. Då me kom fram vart det grilla, ete, leika og skravla i ei lang
stund, før me takka for laget og tok fatt på heimvegen. Coop-butikken i Vang var så
snill å sponse barna med Tursjokolade, og den premien fall i smak!
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«Kom deg ut»-dagen 1. september 2013,
tur til Merskumbrøtet.
Søndag 1. september arrangerte Vang Turlag tur til Merskumbrøtet ved Skavletjednet
som ligg under Mugnetinden. Steinbrotet me gjekk opp til låg på 1582 moh.
Merskum er en sjelden steinsort, som finnes i Vang sørvest for osen i Skavletjednet,
eit par hundre meter ovafor vatnet. Her har det i frå gammalt av vore funn av det
sjeldne steinslaget merskum, og det har vore utvunne or fleire bergklantar i området
på 1800-talet og noko utover på 1900 talet. Større klumpar med merskum vart den
gong solgt til «pipe-Larsen» på Lillehammer som laga Merskumpiper av dei. Ut frå
det som me har høyrt er det truleg den einaste staden i landet der merskum finst.
Steinsorten er meir vanlig i Tyrkia.
Merskum oppstår ved forvitring av serpentin, og det siv ut av bergveggen og avleirar
seg i klumpar under jorda, så for å finne merskum må ein grave etter den. Det har
vore stor aktivitet i merskumbrøtet, og jordhaugar som er kasta opp, var godt
synelege i området den dag i dag. Merskum liknar litt på kritt, men er hardare. Når
det blir grave ut av jorda er det grått på farge og vått og litt tungt, men når det tørker
blir det kvitt og til slutt så lett at merskumsteinen flyt på vatnet.
Været var ikkje det ein ynskjer seg for ein fjelltur. Vind med snø- og haglebyger i
lufta langs fjelltoppane, freista ikkje så mange til å møte opp og bli med på turen opp
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til Merskumbrøtet. Men 3 ungar og 4 vaksne starta turen oppover, og jammen fekk
me med oss fleire turgåarar eit stykke oppe i bakkane. Marit og Helge Hansen frå
Leira synes turmålet freista så mykje, at dei valgte å bli med turlaget i staden for å gå
på toppen av Mugnetinden.
Me hadde med oss Johannes Havro som kjentmann og guide. Dei tre gutane som var
med, var ivrige til å grava etter merskum når me kom opp til brøtet, og Johannes viste
oss eit triks for å sjekke om det er merskum som ein finn. Legg steinen på tunga, hvis
den limer seg fast er det Merskum. Det vart testa ut med små steinar som me fann
oppå bakken, og det limte seg faktisk fast til tunga.
Alle hadde me ein spennande og flott dag, med opplevingar for små og store…
For Vang Turlag, Aud Irene Hamre Rogn
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Etabl. 1860

Barnas Turlag Valdres i fin fart opp Piggurda mot toppen av Galdhøpiggen.
Foto: Morten Helgesen.

Den nystifta seniorgruppa i DNT Valdres hadde knallvær på åpningsturen til
Nystølvarden. Foto: Olaug Tronsplass.

