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Fellesturer -  se turkalenderen på nettsida
Planlagte turer og aktiviteter finnes nå på internett, 
lillehammer.dnt.nolillehammer.dnt.no Turkalenderen på nettsida 
oppdateres fortløpende, noe som gjør det enklere å få 
med seg eventuelle endringer. Det kan være mange 
grunner til at endringer skjer, og i koronatida har  
behovet for stadige justeringer av planlagt aktivitet 
blitt ytterligere aktualisert. Selve turprogrammet 
finnes følgelig ikke i dette trykte heftet. 

Til deg som leser dette heftet
TID FOR TUR 2021 er en presentasjon av DNT Lillehammers mangfoldige  
virksomhet. Grupper og komiteer forteller om seg selv eller blir omtalt. Artiklene  
er en invitasjon til å bli med på aktiviteter i gruppa som passer deg.

«70 turer» kan kjøpes
 i sportsforretninger og hos bokhandlere.

Dette heftet distribueres til alle medlemmer i  
DNT Lillehammer ifølge lister fra desember 2020.  
Det betyr at heftet også blir sendt til enkelte som 
ikke har fornyet medlemskapet for 2021. 
Vi håper naturligvis at alle som mottar heftet vil 
være medlem! 
Er du ikke medlem fra før, kan du melde deg inn på 
www.dnt.no/medlemwww.dnt.no/medlem Medlemskap kan også kjøpes 
hos Vandreskoen i Mesnakvartalet på Lillehammer.

Medlemskap i DNT

Egenorganisert friluftsliv
DNT Lillehammer oppfordrer alle til å gå tur. 
Selvfølgelig gjør vi det. I tillegg til fellesturene er 
det opp til hver og en av oss å benytte mulighetene 
til egenorganisert friluftsliv. Sti- og løypekomiteen 
rydder, skilter og T-merker stier, samt at de gir ut 
sommer- og vinterkart. Hytte til hytte-turer anbefales 
også. Mange av oss synes det er inspirerende å signere 
turbøker som er strategisk plassert rundt om i  
distriktet, mens andre synes elektroniske turmål er 
spennende. DNT SjekkUT-appenDNT SjekkUT-appen (som kanskje 
gjenoppstår med nytt navn) har lister slik som  
«Gapahukjegeren». UT.noUT.no har en mengde turforslag  
i distriktet vårt, som vi finner både på PCen hjemme  
og på smarttelefonen når vi er ute. Og hvis du ikke  
allerede har kjøpt turboka «70 turer», er det fortsatt 
mulig hos lokale bokandlere og i sportsbutikkene. 

http://lillehammer.dnt.no
dnt.no/Min side
http://www.dnt.no/medlem
http://UT.no
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920 43 864
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990 96 106
lihi-l@online.no

Lasse Mikalsen 
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993 02 050
lassemik@hotmail.com

Øyvind Hasli
Leder fjellsportgruppa

977 95 597
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Erland Flaten
Daglig leder

913 20 389
erland.flaten@dnt.no
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E: lillehammer@dnt.no    T: 61 26 20 02Kontaktinfo
Kontaktinformasjon til styremedlemmer og komitéledere

Jeroen Oostendorp på Vandreskoen
er DNT Lillehammers representant i forretningens åpningstid. Der kan du 
få informasjon om DNT og turtilbudet vårt, kjøpe medlemskap og diverse 
turartikler. Vandreskoen administrerer utleie av DNT Lillehammers 
kanoer. Kanoene finnes i naust ved Krokbua.

Les mer om vår arbeidende styreleder på side 32.

      Årboka for Fåberg og Lillehammer  
Historielag 2020 inneholder en  
godt illustrert artikkel om  
DNT Lillehammers historie.

’’

mailto:lillehammer@dnt.no
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Målsetningen til Barnas Turlag er å få barna til å bli 
glad i natur og friluftsliv, og derigjennom gi dem en 
verdifull ballast de kan ta med seg videre i ungdoms- 
og voksenlivet.

Vi har flere grupper:
Barnas Turlag Øyer
Barnas Turlag Gausdal
Barnas Turlag Lillehammer
Trillegruppa 

Bli med Barnas Turlag på noe av dette i 2021
Vinter:Vinter:  Aking, trugetur, isfiske, skøytetur, Kom deg 
ut-dagen, hundekjøring, fullmånetur, skitur,  
kveldsmattur og overnattingstur.
Vår:Vår: Orientering, rebusløp, opplevelsestur,  
lamungekikking, svevetelttur, treklatring, natt  
i naturen, fugletitting, fuglelytting, lage mat av  
nyttevekst-tur og humlevandring.
Sommer: Sommer: Hengekøyetur, fisketurer, fotturer,  
toppturer, friluftsskole, utemiddag, kanotur  
og overnattingsturer.
Høst: Høst: Fjellturer, Kom deg ut-dagen, sopptur, bål- og 
refleksturer, lage mat på båltur og pynte juletretur.

Felles turkalender
Barnas Turlag har en felles aktivitets- og turkalender 
på lillehammer.dnt.nolillehammer.dnt.no Det er selvfølgelig både tillatt 
og ønskelig å krysse kommunegrensene og bli med på 
hverandres aktiviteter. 

På de følgende sidene er Barnas Turlag-gruppene i 
Gausdal og Øyer presentert. Barnas Turlag  
Lillehammer har valgt å fortelle om en familie som 
har tatt et aktivt valg for å prioritere friluftslivet. 

Om Barnas Turlag
Barnas Turlag er et aktivitetstilbud for barn i alderen 0-12 år og deres familier. 
De fleste aktivitetene foregår primært i nærområdet, og det skal være et 
lavterskeltilbud som verken krever forkunnskaper eller spesielt turutstyr. 

lillehammer.dnt.no
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  Barnas Turlag, Lillehammer         #barnasturlaglillehammer

Foto Liv Lundstein
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Allerede tidlig på høsten samme år fikk Rasmus rollen 
som en av tre hytteoppsyn på Barnas Turlag sin hytte, 
Krokbua. På DNT Lillehammers årsmøte i mars 2020 
ble både han og Marie-Louise valgt inn i styret i  
Barnas Turlag. Vi har tatt en prat med familien for 
å høre hva som fikk dem til å forlate hjemlandet til 
fordel for Lillehammer og Norge.  
 

Først er vi veldig nysgjerrige på hvorfor dere flyttet 
til Norge? - Dette har vært en drøm vi har hatt lenge, 
sier Rasmus. Vi har begge hatt mange ferier i  
Innlandet. Etter hver tur har vi ønsket at vi bare 
kunne være igjen. Det var alltid vemodig å reise hjem. 
- Jeg har vært i Skåbu hvert år siden 8-årsalderen, 
fortsetter Marie-Louise. Kampesæter Fjellstue (som 
nå er revet) var utgangspunktet for noen av de beste 
stundene i barndommen min. 

Sommeren 2019 tok Marie-Louise Olsen og Rasmus Kierudsen med seg datteren, 
Nova (8), og flyttet fra Danmark til Lillehammer for å realisere drømmen om å leve 
et aktivt friluftsliv. 
TEKST OG BILDE: LIV LUNDSTEIN

De realiserer drømmen om 
FRILUFTSLIVET

Dokkvatnet i Gausdal Vestfjell
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- Jeg begynte å dra på fotturer i Norge med vennene 
mine fra 20-årsalderen, forteller Rasmus, og jeg ble 
fort veldig glad i landet. - Vår første ferie sammen 
gikk naturligvis også til Norge. En 8 dagers vandring 
fra Ruten Fjellstue over Langsua nasjonalpark og 
videre mot Jotunheimen nasjonalpark, det var nok her 
drømmen startet, sier Marie-Louise, litt drømmende 
i blikket.
- Vi er begge utdannet på Københavns Universitet 
innenfor natur, skog og landskap, og er utrolig glad i 
friluftsliv, forteller Rasmus. Derfor er nok Norge det 
helt rette stedet for oss. Vi gikk målrettet etter  
Lillehammer-området da vi begynte å søke jobber,  
fordi vi har vært her mange ganger, og vi har alltid 
syntes det har vært en utrolig fin plass. Det var 
naturligvis også fordi vi synes det ville være  
spennende å utfordre oss selv ved å bo i et annet land  
i kjøreavstand til familien i Danmark. 
Nova begynte i 2. klasse på Søre Ål skole da familien 
kom flyttende til Norge. - Vi ville oppleve noe nytt, 
forteller Nova. Vi ville gjøre andre ting, og det å flytte 
til Norge var veldig spennende.   
I løpet av veldig kort tid ble den danske familien de 
mest trofaste deltakerne på turer og aktiviteter i regi 
av Barnas Turlag, og de fikk raskt tillitsverv i  
DNT-organisasjonen. 
Hvorfor har dere engasjert dere i Barnas Turlag?
- Vi var utrolig heldige og møtte engasjerte folk fra 
DNT allerede kort tid etter vi flyttet hit, forteller  
Marie-Louise. DNT var en organisasjon vi hadde hørt 
om tidligere, men da vi oppdaget at det var særlige 
tilbud for barnefamilier, så var det bare helt i topp.  
Vi var ikke i tvil om at her ville vi engasjere oss.  
Friluftsliv og fellesskap går så fint hånd i hånd,  
spesielt når man er barn og ungdom, så dette var midt 
i blinken for vår datter, Nova. 
- Vi er veldig imponert over den unike dugnadsånden 
som finnes i Norge og i DNT, sier Rasmus. Dette 
måtte vi bare bli en del av. I Danmark finnes det så 

vidt vi vet ikke et ord for dugnad, vi sier bare frivillig 
arbeid, fortsetter Rasmus. Å ha et eget begrep som 
dugnad er utrolig fint. 
- Sammen med Barnas Turlag kan vi dra på turer, og 
for oss er det helt grunnleggende å lære Nova å bli 
glad i naturen, bruke den med respekt og med omhu, 
fortsetter Rasmus. De fysiske utfordringer, det å 
kunne bevege seg sikkert og i takt med omgivelsene 
synes vi er viktig lærdom å gi barn. Det å kunne  
navigere, lese et kart, gjenkjenne landemerkene og 
ha styr på hvor man er og hvor man vil hen er viktig. 
Dette er byggesteiner for å i mer enn en forstand 
kunne håndtere uilke situasjoner man vil oppleve 
igjennom livet. 
- Det er som om man vokser når en får frisk luft,  
forklarer Nova. Man ser solen, og den er viktig for 
alle, faktisk dør man uten sol. Å oppleve årstidene  
liker jeg godt. Jeg blir svimmel hvis jeg ikke får frisk 
luft. 
Avslutningsvis tillater vi oss å spørre om hva som 
har vært den fineste naturopplevelsen i Norge 
sammen med datteren - så langt?
- Å dra på skitur med pulk sammen med gode venner 
til en snødekt myr hvor vi overnattet i en snøgrop, 
våknet klokken 04.00 om morgenen til lyden av 
orrfuglleik og så orrfuglen spille i soloppgang, er det 
vakreste og det fineste så langt, sier Marie-Louise. Vi 
fikk bekreftet at uten en rik natur ville livet vårt være 
fattig.
- Jeg likte også Flokofallet veldig godt. Alt vannet som 
falt ned, syntes vi alle var flott å se på. Blomster, lav 
av forskjellig slag og trær blir så store og flotte i slike 
omgivelser, avslutter Nova. 
Vi i Barnas Turlag er utrolig glad for å ha fått med oss 
disse engasjerte og kunnskapsrike idealistene på laget! 
Dere som blir med oss på tur i 2021 vil også få gleden 
av å møte Nova, Marie-Louise og Rasmus ute i sitt 
rette element!

TID FOR TUR 2021  lillehammer.dnt.no
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  Barnas Turlag, Gausdal   

Barnas Turlag Gausdal
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Den første turen samlet 20 store og små, og turen gikk 
innover i et hyttefelt på Værskei. Det var i januar, og 
det var kaldt. Men folk hadde kledd seg godt og koste 
seg. Vi hadde selvfølgelig med niste.
Det viste seg å være god interesse for å fortsette med 
slike sammenkomster, og dattera mi og jeg satte oss 
et mål om å arrangere en tur/sammenkomst hver 
måned.
Opplegget varierte etter årstid og oppfinnsomhet. 
Deltakerne var fra de yngste i barnevogn til de eldste i 
syttiårsalder. Det ble skiturer i fjellet, lommelykttur i 
mørket nede i bygda, besteforeldretur, tur til jette- 
grytene i Helvete i Espedal, gåturer til Hærfjellet, 
«lytte til vårløsning»-tur i fjellet, vennetur (Ta med 
en venn på tur), kosedyrtur, kulturstien på Kittilbu, 
klatring på Tyrili, hundekjøring, detektivtur, aking, 
aktivitetsdag sammen med speidere og skileik  
sammen med speidere. God tid og nistepakke var 
stikkord for turene våre. 
Hundekjøring var veldig populært, og etter hvert ble 
Barnas Turlag Lillehammer med på opplegget. Vi 
deltok også sammen med dem på overnattingstur på 
Liomseter med turer og sosialt samvær.
Kom deg ut-dagen arrangerte vi ved DNT-hytta på 
Kittilbu de tre første årene vi eksisterte. Vi vekte til 
live igjen leker fra gamle dager, fra sentralt hold fikk 
vi ferdigprodusert natursti, og ungene deltok med liv 
og lyst. DNT sentralt bidrog med premier til alle, noe 
som var veldig populært.

Planene for laget framover er noe mer samarbeid 
med Barnas Turlag i Lillehammer. Samarbeid med 
speidergrupper og ungdomsgruppa i Norges Jeger- og 
Fiskeforening er også i planene. 
Vi holder fortsatt på at dette skal være et gratistilbud 
til medlemmene, men at det er viktig å få vist fram 
hva vi holder på med.
Det som ligger i planene for 2021 er å fortsette med 
hundekjøring på Astridbekken i Vestre Gausdal. På 
sommeren er Fosserunden i Østre Gausdal en en tur, 
og på Kom-deg-ut dagen i september blir det  
aktiviteter ved Badedammen i Follebu.
Vi ønsker at flere voksne skal engasjere seg. Det gir 
glede å dele ansvar og gode opplevelser. 

Barnas Turlag Gausdal hadde sin opprinnelse i januar 2010. Da hadde jeg fått et 
barnebarn i huset, og tanken min var at en gruppe småbarnsforeldre kunne møtes 
av og til for å gå på tur eller ha det sosialt sammen ute. Dette skulle være et gratis, 
sosialt tilbud, inkluderende for alle.

TEKST OG BILDER: TORILL UTHBERG

https://lillehammer.dnt.no
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DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i 
naturen, nå og i framtiden, og derfor ønsker vi å bidra 
til at barn og deres foresatte skal få gode opplevelser 
sammen, i nærmiljøet nede i bygda, men også oppe 
på fjellet. Ikke alle ønsker å delta på faste organiserte 
aktiviteter, men heller benytte seg av mulighetene i 
naturen når det passer dem. For å nå disse familiene, 
må aktivitetene og turene favne bredt og være lett 
tilgjengelige. 
I Øyer kommune er vi så heldige å ha mange  
«Hundremeterskoger» - små skogholt som kan romme 

en hel verden for barn – og disse, i tillegg til tilrette- 
lagte plasser som Idrettsplassen, er supre for å få barn 
ut, og i aktivitet i nærmiljøet de bor i. Ved å vise fram 
mulighetene, vil vi forhåpentligvis også være med å 
påvirke familienes egen bruk av områdene. 
Vi har også flotte turområder i enkelt fjellterreng, en 
kort kjøretur fra bygda. Øyerfjellet byr på små og litt 
større topper, milevis med stier, skiløyper og  
turterreng, som vi vil at barna skal bli kjent med,  
slik at de på sikt ønsker å bidra til å ta vare på  
naturressursene – «Naturopplevelser for livet».

Egen Barnas Turlag-gruppe i Øyer ble etablert i 2019, og vi har kommet i gang 
med et bra tilbud her i kommunen. Men vi har også et ønske om å knytte til oss flere 
turledere, slik at tilbudet kan bli enda bredere i årene som kommer.
TEKST OG BILDER: BEATE UTSTUMO

Barnas Turlag Øyer
  Barnas Turlag, Øyer

Barnas Turlag Øyer

1. Snauskallen på Øyerfjellet. 2. Kveldsmat på idrettsplassen. 3. Orientering på Vegmuseet.

1 2 3
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Presentasjon 
av en av våre 
turledere
AV JOHN EIKANGER

Då eg blei pensjonist for vel to år sida, dukka 
det opp spørsmål om frivillige som ville gjere 
ein innsats for å få i gang Barnas Turlag i 
Øyer. Som DNT-medlem og friluftsmenneske 
var eg interessert i dette og anna frivillig 
arbeid for å ha noe givende og nyttig å bruke 
ledig tid på. Derfor tok eg kontakt og tilbøy 
min innsats dersom det var behov. Eg blei 
raskt innkalla til planleggingsmøter for 
aktivitetsplan for 2019 og var dermed i gang. 

Eg har bidratt i planlegging og gjennom-
føring av fleire av våre arrangement, og synes 
aktiviteter for og med barn er givende. Mine 
viktigste bidrag har vært å legge løyper og 
gjennomføre enkle orienteringsopplegg for 
småtroll. Dette har vært populært med godt 
oppmøte og gode tilbakemeldinger fra både 
barna og foreldrene.

http://lillehammer.dnt.no
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Trillegruppa har, som flere andre, hatt sine utfordring-
er på grunn av koronapandemien. Da landet ble stengt 
ned i mars 2020, ble naturlig nok også trillegruppas 
planlagte turer for vårhalvåret avlyst. 
Da det så bedre ut i høst, startet vi opp igjen, men 
med enkelte endringer. For arrangørene ble det  
viktigere enn før å holde avstand mellom barne- 
vognene, å sprite hender og å understreke at ingen 
kunne komme om de var syke. I tillegg droppet vi å 
avslutte turen med lunsj på kafé, slik det ofte legges 
opp til under normale omstendigheter.
Gruppa arrangerer trilleturer hver torsdag. Vi triller 
uansett vær og føre, men er det kaldere enn ti minus-
grader så avlyses turene. Høstsesongen 2020 startet 
med en tur rundt Sjusjøvannet. 10 mødre og barn 
tok turen på flotte grusveger og stier rundt vannet. 
Dette var en av de lengste turene; trilleturenes lengde 
varierer fra 3 til omtrent 10 kilometer. 
For mange mødre og fedre har trilleturene vært en  
ypperlig mulighet til å bli kjent i Lillehammer og 
omegn. Flere av dem som har vært med på tur i høst 
er innflyttere til byen. I tillegg til å bli kjent i områder 
av byen de aldri har vært før, har de også fått  
inspirasjon til turmål de også kan oppsøke på egen 
hånd. Guppa er et møtested der småbarnsforeldre har 
blitt kjent med hverandre og har kunnet danne nye  
nettverk.
I løpet av høsten har trillegruppa vært på statuejakt  
i sentrum, trillet på skistadion og på Kanthaugen.  
Vi har gått langs Strandpromenaden og Panorama- 
vegen. Sistnevnte tur ble uten noe panoramautsikt i 
det hele tatt, da det var regn og tåke. Vi har vært på 
Maihaugen, i tverrløypa og vi har rullet gatelangs i 

både Nordre og Søre Ål. Et av høydepunktene i høst 
var turen til Finnsveen. 20 mødre, to fedre, 20 babyer 
og et par hunder trillet fra Birkebeineren skistadion til 
Finnsveen. Der fikk vi oppvartning med hjemmelagde 
boller og kaker, vafler og kaffe. I tillegg ble vi  
belønnet med strålende høstvær og fantastisk utsikt.

Unge foreldre har gått sammen på trilletur med barnevogn i en årrekke. 
Flere har hatt bakgrunn fra øvrige grupper i DNT Lillehammer, mens andre er nye 
i Turistforeningen. 
TEKST: MARTE SVARVA  FOTO: JOAKIM MANGEN

  Trillegruppa, DNT Lillehammer

Finnsveen

https://lillehammer.dnt.no


DNT Lillehammer begynte med  
formiddagsturer i 2012. Initiativtaker 
var Anne Siri Rønning Bakkeberg. Hun 
ledet organiseringen av formiddags-
turene helt til og med 2020. 
Hun har lang fartstid i foreningen, både som turleder 
på en rekke fjellturer, og som leder av turkomiteen 
i noen år. Som turleder har hun og ektemannen, 
Norodd Bakkeberg, tatt med folk til Alvdal Vestfjell, 
Rondane, Fanaråken og Tafjordfjella. Det var derfor 
en erfaren turleder som stilte seg i spissen for de første 
formiddagsturene i foreningen. 
I begynnelsen var det et ønske om at formiddags-
turene ikke skulle defineres som et seniortilbud. De 
fleste turdeltakerne var riktignok pensjonister og godt 
voksne, men det var samtidig viktig å presisere at alle 
som var ledig til å gå på tur om formiddagen, kunne 
bli med på turene. Og det er ganske riktig enkelte 
turnusarbeidere som syntes det er fint å bli med på 
formiddagstur. 
Gruppa har Lillehammer som utgangspunkt, og har 
pleid å møtes ved Håkons Hall. Ofte har de  
organisert samkjøring derfra. Før koronaen kom, var 
det en bærekraftig praksis å fylle opp noen biler og 
kjøre sammen til startsted for turene. Variasjonen 
i valg av turterreng og turmål har vært stor. Vi kan 

Det finnes tilbud om ukentlige 
formiddagsturer på mandager 
i Øyer, Gausdal og Lillehammer.

Formiddagsturer 
Lillehammer

14
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nevne Vingrom, Korpberget, Finnsveen, Hanssve-
haugen, Biri, Røyslimoen, Panoramavegen og mange 
flere. Enkelte ganger har turen gått fra Stampesletta 
mot Nordre Ål eller Søre Ål, opp langs Mesnaelva eller 
ned i byen. Kvinnene dominerte de første årene, men 
etter hvert har stadig flere mannfolk kommet med. 
Mange av deltakerne har fartstid fra DNT, men vi har 
også gode eksempler på for oss nye deltakere, som har 
oppdaget turlivets gleder gjennom formiddagsturene. 
Sesongen 2021 vil bli organisert av en trio bestående 
av Kirsten Worup Espelid, Thor Bjerke og Martin 
Koller. Turene blir kunngjort på flere måter, og 
sikreste kilde er turkalenderen på nettsida til 

DNT Lillehammer, lillehammer.dnt.nolillehammer.dnt.no Den første  
formiddagsturen våren 2021 går mandag 12. april 
kl 1030. Tradisjonelt har det ikke vært nødvendig å 
melde seg på formiddagsturene, og det har vært en 
grei ordning så lenge det var et fast frammmøtested 
ved Håkons Hall. Men koronaen har medført nød-
vendige smittevernrutiner. Derfor har det fra og med 
2020 blitt krav om påmelding, registrering av kontakt- 
opplysninger og et begrenset antall deltakere. Vi vet 
ikke hvor lenge slike rutiner er nødvendige, og viser 
til nærmere informasjon i turkalenderen på nettsida. 
Men vi vet at det er ekstra viktig å komme seg ut på 
tur i koronaens tid, også for de godt voksne.

Foto 1 og 3:Kirsten Worup Espelid. Foto 2: Frøydis Guldahl

1

2 3
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Etter en stund tok Jøran Lund Prestrud på seg å være 
kontaktperson. Navnet Gausdal Turlag er ment å 
vise lokal tilhørighet samtidig som vi er en del av 
DNT-familien. Høsten 2019 ble Inger Forsethlien 

og Olav Olstad valgt til å være ansvarlige for å lede 
Gausdal Turlag framover.
I 2016 ble det arrangert 10 turer. Antallet økte til 16 
turer i 2017. I 2018 og i 2019 gjennomførte vi 17 turer 

Formiddagsturer i Gausdal  
Aktiv i 100 er et nasjonalt initiativ som vi plukket opp lokalt. I samarbeid med 
Gausdal frivilligsentral ble det startet opp med formiddagsturer i 2016.  

TEKST OG BILDER: INGER FORSETHLIEN

Utsikt til Skeikampen fra Klævabergan16
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begge årene. På grunn av restriksjoner i forbindelse 
med covid-19, ble dessverre vårsesongen 2020 avlyst. 
Etter å ha fått klarsignal til turer fra og med 3. august, 
ble det endret litt på turoppsettet slik at det ble  
arrangert 12 turer i høstsesongen. Etter forholdene ble 
det bra oppslutning utover høsten, med et gjennom-
snitt på 22 personer pr. tur. Dette viser med tydelig- 
het at dette er et tilbud som er viktig, både når det 
gjelder fysisk og psykisk helse. Totalt var 54  
forskjellige personer med på en eller flere turer.
Den fysiske delen av turene er bare én side av saken. 
Det er ofte innslag av både eldre og nyere historie som 
formidles, enten av dagens turleder eller «innleide» 
kjentmenn. Og i og med at det er med noen setereiere 
i turgruppa, har det også blitt besøk i forskjellige seter-
hus, blant annet på et flott setermuseum, og en annen 
gang ble det til og med servert den lokale varianten av 
«kål». Det har også blitt et par Lillehammerturer, da  
med Jørn Breili som dyktig turleder til Balbergkampen 

og Hovemoen. 
Stine Thallaug Dalane har holdt et kurs i stavgang for 
gruppa, med god oppslutning. I mai 2019 var en  
journalist fra Dagbladet med på en tur til Ulsrud 
gårdsmuseum for å intervjue noen av deltakerne om 
dette tilbudet for godt voksne. Resultatet ble en  
dobbeltside i avisa med tittelen «Slik går du deg i 
form». Stas! 
For å registrere deltakerne for hver tur brukes en 
basarbok, og etter siste tur vår og høst er det trekning 
av diverse gevinster som gruppa har fått sponset. 
Denne trekningen foregår på Gausdal videregående 
skole, hvor det også serveres kaffe og kaker. Dette er 
en populær og fin avslutning på sesongen. Vi har et 
godt system for registrering av deltakere, og vi følger 
naturligvis alle regler for smittevern.
Frammøte er vanligvis mandager kl. 10.00 ved 
Gausdal Arena. Første planlagte formiddagstur i 2021 
er tidlig i mai. 

1. Fognssetervatnet, 2. Ved Frøysesetra, 3. Linvikknappen

1 2 3
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Stadig har det vært nye personer som har dukket opp 
for å være med på tur, men det er plass til flere. Denne 
høsten har antall deltakere variert mellom 8 og 20 
personer. Vi er flere turledere som har fordelt ansvaret 
for turene mellom oss. Vi har gått nede i bygda og 

dratt til fjells. Naturlig nok har vi gått i områder som 
er kjente for hver enkelt av oss, og vi har fortalt om 
eller hørt om bosetning, lokalhistorie, setre, fjell- 
topper og andre ting av interesse. 
Den turen som hadde størst oppslutning høsten 2020, 

Formiddagsturer i Øyer 
Etter å ha prøvet og feilet litt har Aktiv i 100, DNTs formiddagsturer i Øyer, kommet 
i godt gjenge. Litt spesielt har det vært i 2020, men vi ble glade for å starte opp 
igjen i høst! 
TEKST OG BILDER: KARI TORP MANENGEN

Vedemslirunden18
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var turen langs pilegrimsleden fra Rindal i Øyer til 
Stalsbergsvea på Tretten. På Rindal fortalte en av de 
tidligere eierne om gården, og vi fikk komme inn på 
gårdsmuseet. Deretter gikk vi opptil skiferbruddet 
hvor det var full aktivitet rundt forrige århundre-
skifte, og videre om Kløv til M.A.U.R. – som er en 
del av «Tankeplass»-prosjektet. Vi endte opp ved 
Stalsbergsvea, hvor eieren har lagt godt til rette for 
vandrere; med ei bu for overnatting, utedo,  
tilgjengelig vann og en rasteplass. Her tok vi «kaffen» 
vår, og nøt utsikten over Tretten. 
En annen interessant tur gikk fra Sølvskottberget til 
Hundberget seter. På setra fortalte eieren om seter-
driften i Øyer generelt, og historien om Hundberget 
seter. 
Det ble også flere turer til fjells, til Nevelfjellet,  
Vedemslia, Sjøsæterfjellet, Storhaugen og Roåker- 
knappen. Vi var en runde fra Kampen, om Rognstad 
og Liasætra, og på en tur gjorde vi oss bedre kjent i 
nedre del av Hafjell Alpinsenter.

Alle turene har gitt oss opplevelser og ny kunnskap, 
og vi har blitt bedre kjent i bygda vår. Hyggelig er det 
å gå på tur med andre også, og kafferasten er en viktig 
del av turen.
Men, vi kan ikke finne på nye turer hele tiden, og 
i 2021 vil nok noen av turene vi har gått, gås igjen, 
mens andre vil gi nye opplevelser. I 2021 vil vi prøve å 
få til flere turer på Tretten, for eksempel «Tuterud- 
runden». «Assistentråket» fra Hita seter til Hornsjø er 
det også naturlig at vi gjør oss kjent med. Kanskje vil 
vi også ta noen avstikkere til Fåberg og Rudsbygda. 
Møtestedet vil fortsatt være sør på parkeringsplassen 
ved KIWI Øyer, mandag kl. 10.00. Turene varer ca. 3 
timer og kan være 6-7 km. Noen er kortere, enkelte er 
lengre. Bli med på tur!

1. Fra Vedemslirunden. 2. Hundberget. 3. Fra Rognstadrunden.

1 2 3
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KVELDSTURER 

Hellberget ved Lågen. Foto: Ragnvald Jevne20
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Kveldsturene har vært arrangert siden 2004, og er 
blitt stadig mer populære. Turene er en ypperlig 
anledning til å bli kjent med nærområdets tur-
muligheter. Det er enkelt å bli med turene, de  
arrangeres på samme tidspunkt hver uke, det er kort 
reiseveg, man kan bestemme seg samme dag, og 
turene krever ikke særskilt utstyr - et par joggesko er 
nok. 
Vi har hatt fast oppmøtested og klokkeslett – Håkons 
Hall i Lillehammer kl 18. Enkelte ganger har det vært 
oppgitt alternativt oppmøtested direkte der turen 
starter. 
Turene går i forskjellig terreng. I vårt turområde har 
vi både åpne kulturlandskap, skog og fjellområder.  
I tillegg varierer turene i lengde, vanskelighetsgrad 
og innhold. Noen ganger går vi en rask tur uten for 
mye stopp, andre ganger inneholder turen orientering 
om området vi går i eller historiske hendelser. Turene 
varer i 2,5 – 3 timer inkludert rast. 
Turene ledes av lokalkjente turledere som har god 
kunnskap om området turen går i. Dette bringer oss 
til områder hvor vi ellers ikke ville ha kommet oss på 
tur. 
Et viktig mål med turene er at de også skal være  
sosiale. Praten går undervegs, og på hver tur er det 
rast på ca en halv time. Turene passer for alle voksne. 
Som en smakebit på turprogrammet for 2021 kan vi 
nevne at vi starter med en tur i Søre Ål-/Brøttums-
marka. Det blir også tur til Ring på Brøttum og besøk 
på Monssveen gårdsmeieri, rundtur i Mosetertoppen 
- Hafjell og tur langs elva Åveita i Lillehammer. Vi 
avslutter tursesongen i Øyer med en kort tur rundt 
Haugen og bespisning på Nermo hotell. 

Er du ny i Lillehammerområdet er kveldsturene en 
ypperlig mulighet til både å bli kjent med nye 
mennesker og turområder. Kunne du forresten tenke 
deg å være turleder? Da er det bare å ta kontakt! 
Følg med på hjemmesida for å se turprogrammet for 
hele sesongen. Første kveldstur er tirsdag 4. mai. 
Våren 2021 fraviker vi prinsippet om fast oppmøte-
sted ved Håkons Hall. Da blir det frammøte der turen 
starter, og tidspunktet blir kl 1830 første halvår. 

Fra begynnelsen av mai og ut september arrangerer vi tur hver tirsdag kveld i 
nærområdet. Turene går i Lillehammer, nordre del av Ringsaker, Øyer og Gausdal. 

AV INGER VEITEBERG

Rudsbygdbaklia

http://lillehammer.dnt.no
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Truger er ingen ny oppfinnelse, historikere mener at 
slike innretninger var i bruk for mer enn 4000 år siden. 
Kanskje var de først brukt i Sentral-Asia. Det har eksistert 
mange titalls typer.
I Nord-Amerika ble truger brukt som hjelpemiddel både 
av urbefolkningen, hvite pelsjegere og andre. Slike truger 
hadde varierende form og størrelse etter snøforhold og 
bruk.
Her hjemme ble ofte primitive truger brukt under jakt, 
fangst, skogsarbeid og andre nødvendige gjøremål. Mange 
husker vel et par enkle truger «på hytta». De ble brukt til 
å tråkke rundt kåken, hente vann og kanskje fra og til en 
nærliggende parkeringsplass. 
Allerede på 70-tallet begynte noen av de amerikanske 
produsentene å utvikle truger av aluminium og med 
hengslede bindinger som gjorde det lettere å gå med 
truger. 
For rundt 10 år siden ble du i Norge gjerne sett på som 
litt smårar om du frivillig gikk trugeturer som rekreasjon 
eller mosjon! Dette har endret seg, og salget av truger har 
doblet seg nesten hver eneste vinter siden. Utvalget av 
truger er stort, laget for forskjellige bruksområder. Det er 
ofte lettere å ta seg fram med truger mange steder som 
nærmest er utilgjengelig på sommerføre.
Og husk: Det finnes truger for alle, og truger kan brukes 
av de fleste som kan gå! For nybegynnere kan truger lånes 
hos Vandreskoen. Noen av oss entusiaster har også truger 
vi kan leie/låne bort. Tenk deg en tur på truger opp på en 
høyde i solnedgang eller en tur i fint snødryss på kveldstid 
med hodelykt.

Trugegåing gjør vinteren bedre!
AV ODDBJØRN HAUGEN OG JOHN SØNSTELI

Turkomiteen  inviterer til dags- og helgeturer. Her presenterer vi trugeturer som en idé for turer 
på egen hånd, i tillegg til at fellestur på truger også finnes blant mange andre tilbud i turkalenderen på nettsida 

lillehammer.dnt.nolillehammer.dnt.no
Den andre artikkelen fra turkomiteen er om de flotte turene der voksne jenter tar utfordringer sammen. 

Foto: John Sønsteli

http://lillehammer.dnt.no
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KVINNER PÅ RANDEN

I åtte år har vi nå arrangert en helgetur 
på høsten, kun for damer, noe som har 
vært en suksess! Det hele startet med 
en drodling i turkomiteen hvordan vi 
kunne få med flere nye turdeltakere 
utenom «gjengangerne».

TEKST OG FOTO: ELISABETH HASSELKNIPPE OG TONE GUNDERSEN.

TID FOR TUR 2021  lillehammer.dnt.no

Vesttoppen, Snøhetta

http://lillehammer.dnt.no
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Elisabeth hadde lest en avisartikkel om utviklingen av 
Romsdalseggen som turmål, og ble veldig fascinert. 
Det var en bratt tur, spektakulær og kanskje litt 
skummel. Skulle hun tørre å gå der? Kanskje det å 
arrangere en tur dit kunne trekke nye turdeltakere? 
Og kanskje kunne vi dra bare damer, slik at det skulle 
være lett å kunne være pysete, tørre å be om å holde 
noen i hånda osv? Og gjerne kombinere med noe 
damegreier dagen etter; en kaffe latte eller noe kultur-
aktig. Og vips! Kombinasjonen damer og bratt tur var 

plutselig blitt til «Kvinner på Randen»! 
To år på rad reiste vi 15 damer til Åndalsnes for å 
prøve oss på den etter hvert så populære Romsdals-
eggen. Første året var det tåkete, og vi valgte derfor 
å gå «familieløypa» uten den store utsikten, mens 
året etter, i 2015, fikk vi fint vær på den spektakulære 
turen over eggen, med stupbratt utsikt rett ned i den 
grønne Romsdalen. På veg ned måtte vi en liten tur ut 
på avstikkeren Rampestreken, hvor man ser gjennom 
gulvet og rett ned i fjorden!

På veg til Visbretind
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Året etterpå måtte vi fornye oss, og turen gikk til 
Jotunheimen; til Bitihorn og Knutshø. Flere syntes 
nok turen over Knutshø var mer enn nok på 
«Randen», da det et par steder må klyves. Deltakerne 
hjalp hverandre med oppmuntring og dytt i baken.  
Vel nede igjen i dalen ble det bad og soling på flate 
steinheller, og en god mestringsfølelse innabords!
I 2017 bar det vestover, til Hardanger og Dronning-
stien! Selve Dronningstien er 16 km lang og går fra 
fjord til fjell (1100 moh) og ned Munketrappene til 
fjorden igjen. Igjen ble det bading, både i idylliske 
fjellvann og nede i fjorden. Vi var rimelig skjelvne i 
knea da vi var vel nede igjen i Lofthus!
I 2018 var det Dovrefjell og vesttoppen av Snøhetta 
som sto for tur. Den har et lite toppunkt med bratte 
kanter. I løpet av natta hadde det overraskende 
kommet 20 cm nysnø, noe som gjorde at det ble en 
krevende tur. En deltaker var uheldig, og datt og 
brakk armen. Hun fikk imidlertid rask og kyndig 
behandling med smertestillende og spjelking, og 
kunne heldigvis gå ned igjen selv med følge. De andre 
fortsatte mot toppen, dels i lett tåke. På toppen var de 
svinheldige og fikk plutselig klarvær, og det var litt av 
et utsyn utover! 
I 2020 gikk turen til Glitterheim med planer om 
toppturer til Nautgardstind og Ryggjehø. Vi startet 

fra bommen ved nasjonalparken i øsende regn og 
sterk vind og gikk de 7 kilometerne inn til hytta, en 
fin start for å bli kjent med hverandre. Lørdag var det 
fortsatt noe regn, og toppene var dekket av et lavt 
skydekke. Ergerlig! Vi la likevel i vei mot Nautgards- 
tind, men stanget hodet i tåka på ca 1800 meters 
høyde og ga oss der. En del av gruppa fortsatte på den 
gamle stien gjennom Tjønnholet mot Gjendesheim 
for så å følge hovedstien tilbake til Glitterheim, og de 
fikk dermed en fin og god dagstur likevel. Søndag var 
været på vår side! Noen valgte å gå dagstur i området 
mens de fleste trasket oppover lia og steinura til topps 
på Ryggjehø, 2142 moh. En forholdsvis kort og grei 
tur med praktfullt utsyn til mange av Jotunheimens 
topper. 
Kvinner på Randen-turene er preget av god stemning, 
latter, turglede og fellesskap blant oss som har vært 
litt på tur før. Vi som liker å streve litt og puste litt 
tungt i lange motbakker, som liker å flytte litt grenser, 
som liker å få nye mestringsopplevelser og som vil 
oppleve samhold i nye omgivelser.
I august 2021 skal turen gå til Rondane, med mål om 
Storsmeden, 2016 moh. Blir du med?
Velkommen på tur!

1.Leirvassbu. 2. Tone på Dronningstien. 3. Opp til Kjeåsen.

1 2 3
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Her kommer en smaksprøve på hva vi i fjellsport- 
gruppa driver med. En kollega og jeg hadde i lengre tid 
planlagt en tur utenom det vanlige. Torsdag 30. april 
satte vi planen til verket, pakket bilen full, og kjørte ut 
til Kvænan, et av Senjas absolutt flotteste skifjell. 
Etter et par timers gåing oppover i nydelig vær fant vi 
kveldens destinasjon, en stabil og snørik side ved  
toppryggen. Her gravde vi oss inn, og i løpet av to  
timer hadde vi bygget en snøhule som jeg vil påstå 
var av Premium kvalitet! Etter en natt med meget god 
søvn, det var jo helt stille i snøhulen, var det på med 
skiene for så å kjøre de nesten 1000 høydemetrene 
ned til bilen. På tross av noe stivbeint skikjøring vil jeg 
påstå at en bedre start på dagen, det finner man ikke! 
Vel nede tok vi bilturen nordover på Senja, og så var 
det dags for dagens første høydemetre oppover. Denne 
gang på fjellet Keipen. Halvveis opp møtte vi, nesten 
helt i henhold til planen, Lillehammer-fjellsporterne 
Geir og Nora. Skiformen vår var nå betydelig bedret 
sammenlignet med frokostturen, men snøen var 
krevende med oppkjørt samt delvis skare som ikke 
bar. Jeg valgte å satse uansett. Etter et fall av den mer 
akrobatiske karakteren, med mye snø over og under 
alt av tøy og briller fant vi go-snø lavere ned på fjellet. 
Surf-følelsen var i aller høyeste grad til stede de siste 

hundre høydemetrene ned til bilen. Iblant er livet på 
ski helt fantastisk! 
På tross av nesten 2000 høydemeter (nedover) var 
dagen ennå ikke slutt. Vi tre gutter tok turen videre til 
neste fjell, Store Hesten. Hesten viste seg å bli en real 
utfordring og tempoet de siste hundre høydemetrene 
til toppen bar klart preg av lavt blodsukker, men det 
er jo en del av nytelsen, kontrastene mellom opptur og 
nedtur. Skikjøringen nedover var sånn middels, intet 
vi vil huske i evig tid, men helt ok. 
Vel nede igjen styrte vi så bilen utover mot en av 
Senjas mest kjente strender, Ersfjordstranda. Der fyrte 
vi opp grillen, og til dessert ga Senja oss en fantastisk 
solnedgang. Det skal innrømmes at det kjentes at vi 
hadde vært ute på usedvanlig lang tur med ømme og 
trette bein. Vi konkluderte likevel med at det uansett 
var noe helt spesielt med å stå opp i en snøhule på 
fjellet, for så å legge seg i et telt på stranden. Det er 
dette Fjellsport handler om. Det er slike opplevelser vi 
jakter på. Hvis du ikke har vært med oss i fjellsport-
gruppa før, så bli med da!

Jeg har i mange år vært aktiv i fjellsportgruppa. Siden juli 2019 har jeg vært 
midlertidig bosatt på Senja, og her er jeg selvutnevnt til «Fjellsportgruppa sin 
satellitt på Senja». 

TEKST: MAGNUS ESBERG  FOTO: HANS OLAF NILSEN

DNT fjellsport Lillehammer 
sin satellitt på Senja   DNT fjellsport Lillehammer         #dntfjellsportlillehammer

http://lillehammer.dnt.no
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Under koronapandemien har hele verdenssamfunnet 
kjent på viktigheten av å kunne holde avstand, være 
sosiale på kreative måter, men kanskje viktigst, bruke 
det man har rundt seg på nye måter. Samtidig har 

flere kjent på de instinktive behovene, slik som trygg-
het gjennom fellesskapet, når akkurat sosial omgang 
ble tatt fra oss. Betydningen av å ha en trygg og sosial 
arena har derfor blitt viktigere enn noen gang.

Klokka er sju en mandags kveld. Turlederne Trygve og Lasse nyter utsikten over en 
idyllisk solnedgang reflektert i Mjøsa fra hengekøyene sine. Hvem skulle ha trodd 
at det var så enkelt å oppleve naturen så nært? Dette må vi dele, tenkte de begge to. 
Lillymandags tankefrø var sådd. 
TEKST: LASSE MIKALSEN  FOTO: YANN BELOV

LILLYMANDAG
– en mandag fylt med mening

Balbergkampen
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Løsningen er et tilbud som benytter det vi allerede  
har rundt oss – naturen. En arena for trygghet og 
sosialisering som gir det hverdagslige mer verdi.  
Kanskje er det gjennom en turleder som elsker  
naturen så mye at du kjenner litt av kjærligheten selv. 
Å kjenne på naturens nærhet nesten som en klemme- 
venn, eller gjennom et vennlig «hei» fra en du snart 
blir veldig godt kjent med.
Ett år senere, en mandags kveld, henger Trygve og 
Lasse i hengekøyene sine og ser utover det samme 
mjøsvannet. Stillheten som en gang beskrev 
atmosfæren, er byttet ut med fuglekvitter fra 10 
deltakere i egne hengekøyer. Målene om å dele flotte 
naturopplevelser, gjøre det enkelt å oppleve dem og 
skape en sosial arena, var nå realisert. 
DNT ung Lillehammer har sammen med Frilufts- 

gruppa på Høgskolen i Innlandet arrangert 
Lillymandag, hver mandag, i ett år. Gjennom 
hengekøyeturer, sosiale bålturer, skiturer, måne- 
skinnsturer, hodelyktturer, tematiske turer og 
vandreturer har vi fått fram et variert tilbud der alle 
mellom 13-30 blir inkludert i et trygt, naturlig og 
sosialt samfunn. 
I tiden framover ønsker vi å dra deg med på nye 
hverdagseventyr, hver mandag, hele året. Vi håper 
at du kan få flere turvenner, se nye muligheter for 
nærturer i Lillehammer og øke turgleden ett par hakk 
høyere. Kanskje er du opptatt med en eksamen, en 
innlevering eller litt for mye å gjøre på jobb? Da skal 
vi servere deg en god dose med naturmedisin, senke 
stressnivået ditt og gi deg en sosial, enkel og minnerik 
opplevelse. Så da er spørsmålet, sees vi neste mandag?

TID FOR TUR 2021  lillehammer.dnt.no

DNT ung Lillehammer har i alle år vært kjent for flotte fjellturer. 
Det stemmer fortsatt, samtidig som gruppa nå inviterer til nærturer. 

LILLYMANDAG
– en mandag fylt med mening

  DNT ung Lillehammer         #dntunglillehammer
 

På Kroken Ved Mesnaelva

http://lillehammer.dnt.no
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Kart over en stor del av stinettet utgis jevnlig. 
Komiteen har også gjennom årene lagt ned et stort  
arbeid og mye penger i å utbedre skiløypenettet, i 
2020 ble det lagt rør og planert i Birkebeinerløypa 
innafor Kubrua. Tilrettelegging for gode skiturer 
gjøres også gjennom utgivelse av kart over skiløypene 
i området Lillehammer-Sjusjøen-Nordseter-Hafjell.
I 2020 gjorde SLK en stor jobb i Søre Ål- og Brøttums- 
marka. Stier og turveger ble skiltet og merket fra 
Ringsvegutua via Engesvea til Kroktjernet. Gjennom 
beitet ved Roverud ble det laget tre grinder. 250 meter 
med klopper ble produsert og kjørt ut på vinteren 
og montert på plass i mai. Og senhøstes kom et nytt 
turkart over området, som SLK har gitt ut sammen 
med Brøttum IL og Søre Ål IL. Tur nr. 1 og 2 i boka 
«70 turer» er nå enda finere å gå. En avstikker ut til 
gapahuken ved Kroktjernet anbefales.

Tørrskodd er også tur 15 blitt, Nordseter-Heståsen- 
Lunkefjellet. Her har SLK og hytteeierforeningen 
Nordseter Vel samarbeidet om utlegging av klopper.  
I Øyerfjellet har SLK lagt ut klopper på runden  
Pellestova-Høgåsen-Hafjellet (tur 20). 
En tur som ikke gås så ofte, er strekningen Øyungs- 
hytta-Lyngbua på Rondanestien. En ting er at turen 
kan ta mer enn åtte-ni timer, tidligere fikk vandrerne 
også en utfordrende passering av Lyngåa helt på  
slutten. Det er historie, for sommeren 2020 bygde 
SLKs folk ei flott bru over elva.
En anbefaling for sommeren 2021 er å gå «Assistent- 
råket». Einar Moe, setereier på Hita i Øyerfjellet, har 
egenhendig funnet igjen og rustet opp en gammel sti 
som melkekontrollørene gikk mellom Hita og  
Hornsjøen. Stien åpner for fine rundturer i området. 

Sti- og løypekomiteen (SLK) har ansvaret for vedlikehold av vel 400 kilometer 
med stier. 
AV ERIK HANSSVEEN

Sti- og løypekomiteen

1.Ny bru over Lyngåa Foto: Semming Teigen. 2. Skilt i søre Øyerfjellet. 3. Kloppedugnad Foto: Bjørg Ø. Simonsen.

1 2 3
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I dag er det lett å finne riktig svar; det er bare å søke 
på nettet på «Nevelfjell etymologi» (læren om ordenes 
opphav). Søker vi på «Neverfjell», får vi spørsmål om 
vi mente «Nevelfjell», for det er den vedtatte skrive-
måten hos Statens kartverk.
Nestoren i norsk navnegransking, Bottolv Helleland, 
skriver i tidsskriftet Nytt om namn (nr. 34, 2001) at 
navnet kommer av norrønt knefill, som betyr noe som 
er stokkliknende, beint. Men han er usikker på hva 
som ble navnsatt først, vatnet eller fjellet. Nevel- 
vatnet har jo en helt bein sørkant (i motsetning til den 
krokete sjøen lengre øst). Og fjellet har en rak rygg 
oppover Nevelåsen. 
Skrivemåten med l samsvarer med dialektuttalen. 
Gamle fåberginger sier Nævlfjellet/Nævltoppen og 
Nævlvatnet, med tjukk l (l); tunga er oppe i over- 
munnen og slås framover, som i ælv og dal. K-en i 
knefill har falt bort, e-en er blitt til æ (som i kjævle),  
f inne i ord ble alt i norrønt uttalt v, og i-en er blitt til 
en slappere e, som blir borte i den tjukke l-en.  
Alt dette er en vanlig utvikling fra norrønt til  
østlandske dialekter.
Hvorfor står da navnene med r på noen gamle kart? 
Jeg tror det skyldes at de som først lagde kart, var 
dansker og/eller byborgere uten innsikt i dialekter. 
De kan ha latt seg forvirre av at fåberginger, som 
østlendinger flest, bruker tjukk l også i ord med r: 
bol (bord, Oslo vest: bor), hal (hard, Oslo vest: har). 
Og den tjukke l-en er tradisjonelt blitt sett ned på av 
byborgerskapet. Det kan nok ligge bak hotellnavn som 
Nevra og Neverfjell hotell.

Nevelfjellet er navnet
Skrivemåten for Lillehammers høyeste fjell har opp gjennom tida variert mellom 
Nevel og Never. 

AV ERIK HANSSVEEN

TID FOR TUR 2021  lillehammer.dnt.no

Sikteskive på Nevelfjellet. Foto: Therese Elstad

http://lillehammer.dnt.no
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Tom Harald vet følgelig mye om aktivitetene i vår 
mangfoldige virksomhet. Han har vært pådriver for at 
både Øyer, Gausdal og Lillehammer skal ha hvert sitt 
Barnas Turlag og hvert sitt tilbud innenfor konseptet 
Aktiv i 100.
Før han ble styreleder deltok Tom Harald blant 
annet på dugnader på Vestfjellhytta. Der hadde han 
hovedansvaret for å montere kjøkkeninnredningen. 
Da Djupslia ble rehabilitert i 2017, tok han rollen som 

prosjektleder. Han monterte da enda et kjøkken  
sammen med gode venner i foreningen, som ikke sier 
nei til Tom Harald når han inviterer til dugnad.
Tom Harald har tatt på seg økonomiansvaret i styret, i 
tillegg til styreledervervet, noe som betyr at det er god 
orden og oversikt i budsjett og regnskap. Han sørger 
også for at DNT Lillehammer får god uttelling fra 
Olav Thons DNT-stiftelse og fra spillemiddel- 
ordningen hos Norsk Tipping. Midlene benyttes til  

Vår arbeidende styreleder
Tom Harald Hansen ble valgt som leder av DNT Lillehammer i 2016. Det var et 
godt valg! Tom Harald har stor arbeidskapasitet, og han ble raskt godt kjent i alle 
gruppene i foreningen gjennom hyppig kontakt med komité- og gruppelederne. 

Ved Krokbua. Foto Ragnvald Jevne
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utbedringer på hyttene våre og til klopper mange  
steder der stiene våre krysser myrstrekninger. 
Sparebankstiftelsen DNB vet godt hvem Tom Harald 
er fordi DNT Lillehammer har søkt og fått tilsagn om 
betydelige beløp til delvis finansiering av flyttingen 
av Gråhøgdbu til Maihaugen. Den samme stiftelsen 
har bidratt til Barnas Turlags natursti ved Krokbua. 
Foreløpig siste nytt er støtte fra stiftelsen for å  
tilrettelegge for nærturer i Søre Ål-marka. 
Tom Harald hadde idéen til suksessboka «70 turer». 
Han fikk riktignok andre til å gjøre selve jobben 
med å skrive og redigere tekst og skaffe bilder, men 
initiativet var definitivt hans. En ekstra fjær i hatten 
har han fått når naboforeninger i DNT-familien lager 
tilsvarende turbøker basert på samme idé og mal.
Tom Harald ringer ofte til styremedlemmene mellom 
styremøtene for å drøfte aktuelle saker. Entusiasme 
koblet med velutviklet sans for risikovurdering kan 
føre til lange samtaler. Det er en styrke for beslutning- 
ene som fattes. Utfordringene med koronaen kom på 
Tom Haralds vakt, og det er betryggende at han har 

siste ord når vi må tilpasse aktiviteter og hyttedrift av 
den grunn. Han ses ofte på ulike arrangement som 
vaffelsteker, eller bålsjef, i engasjert og vennlig passiar 
med små og store, unge og gamle!

1. Andrea Godberg-Jensen, daværende leder i ungdomsgruppa, og Tom Harald i 2016. 2. Oppstigning tilHeidalsmuen 
fra vest. 

1 2

Tom Harald på 75-årsjubileet 22. oktober 2020. 
Foto: Øystein Nordås.

http://lillehammer.dnt.no
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Det ble en kveld med mange godord, ungdommelige 
kulturelle prestasjoner på høyt nivå, film, god  
stemning, gaver, bursdagskake og uformell prat med 
turvenner. Kveldens konferansier, Elisabeth  
Hasselknippe, loste oss trygt gjennom programmet.
Create – Lillehammer kreative videregående skole 
stod for en flott åpning hvor elevene framførte en 
vakker og symbolsterk dans som virkelig klarte å  
formidle naturens ulike stemninger! Generalsekretær 
i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, holdt kveldens  
hovedtale. Han formidlet et genuint engasjement for 
DNT og DNTs virksomhet, bl.a. knyttet til den store 
dugnadsinnsatsen som gjøres. En rekke mennesker 
bruker utallige timer for å legge til rette for at folk 
skal kunne komme seg ut for å oppleve friluftsliv  
og naturglede. Det står det respekt av! Samtidig er 
dugnaden viktig for de som gjennomfører den, fordi 
det ligger mye verdi og mening i å få til noe sammen  
i et fellesskap. Han var innom DNT-hyttenes bær- 
ende prinsipper om at de alltid skal være tilgjengelige 
for alle. Pandemien i 2020 utfordret dette viktige 
prinsippet. I sommer kunne man risikere å ikke få en 
madrass hvis man ikke hadde booket plass. Å avvise 
mennesker slik, har vært vanskelig og er ikke noe 
DNT ønsker å gjøre. På den annen side har pandemien 
medført en stor interesse for å ta i bruk naturen ved 
nærturer, i hengekøye eller i telt. Dette har kanskje 
åpnet for å få flere unge mennesker interessert i natur 
og friluftsliv, noe som er svært positivt. Som Klarp 

Solvang så fint uttrykte det; ved å få mennesker til å 
ta i bruk naturen, blir de glade i naturen og da tar de 
også bedre vare på naturen. 
Leif Brynildsen hadde satt sammen bilder og film-
klipp og laget en film om DNT Lillehammer. Filmen 
startet med å vise foreningens oppstart, fra det første 
initiativ som ble tatt for å starte en lokal forening i 
1945. I tillegg til den historiske reisen, fikk filmen 
fram mangfoldet og bredden i dagens forening. Den 
viste fellesturer og aktiviteter for mennesker i alle 
aldre. Den fikk fram naturopplevelser, dugnadsånd, 
sosialt samvær og fellesskapsfølelse. Gjennom filmen 
fikk vi også et innblikk i prosesser, som for eksempel å 
følge bygginga av Vestfjellhytta, fra rydding av tomt til 
innvielse. Man blir ydmyk av å tenke på alle som har 
stilt opp på ulikt vis for å få til alt dette.

Også Create hadde laget film. Elevene hadde gjort 
research om DNT og reflektert rundt ulike grunner til 
å ferdes i naturen. Dette formidlet de gjennom tre  
korte, svært forskjellige filmer. Deres tilnærminger 
ble gjort med både stort alvor, men også med mye 
humor. Ingen poenger skal røpes her – filmene bare 
må ses! 
Kvelden bød også på mange godord, gaver og  
hyggelige hilsener fra både fylkesmann, fylkesord-
fører, ordførere og styreledere i DNT Lillehammers 
gode naboforeninger. Vi tror nok alle typer  
frivillige fikk sin takk denne kvelden, være seg om 

DNT Lillehammer 75 år
Den 22. oktober fylte DNT Lillehammer 75 år, og dagen måtte selvsagt feires! Litt 
uvante omgivelser for en friluftsorganisasjon å avholde et bursdagsarrangement 
med hvite duker på et hotell, men kvelden ble likevel i ordentlig DNT-ånd! 
TEKST: INGVILD STORESUND  FOTO: ØYSTEIN NORDÅS
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man er stirydder, søknadsskriver, dotømmer,  
vedbærer, turvenn eller turleder. Fylkesmann Knut 
Storberget framhevet DNTs tillitsbaserte system med 
DNT-nøkkelen og hvilke muligheter den faktisk gir, 
med tilgang til et svært hyttenett over hele landet. Det 
er ganske så unikt og fint å bli minnet på.
Og – ingen bursdag uten bursdagskake! Over kaffe-
koppen ble det god anledning til å hilse på og slå av 
en prat med andre turvenner. Kvelden fikk en verdig 
og høytidelig avslutning hvor 16 år gamle Thilde Ribe 

Olsen spilte «Vidda» så vakkert og vart på trompet, 
mens flotte naturbilder av Marte Bleken ble vist i 
bakgrunnen. 
Det ble en stemningsfull, hyggelig høstkveld. Smitte-
vernregler med god avstand og rikelig med håndsprit 
gjorde kvelden mulig å gjennomføre. Kanskje betød 
samvær, samhold og gode opplevelser ekstra mye i en 
mørk årstid hvor situasjonen rundt covid -19 har skapt 
mange begrensninger over tid. Tusen takk til alle som 
tilbrakte kvelden sammen med oss! 

TID FOR TUR 2021  lillehammer.dnt.no
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I dag arrangeres varianter av 7-fjellsturen i mer enn  
12 byer i Norge. DNT Lillehammer arrangerte 7-fjells-
tur første gang i 2012. Starten ble lagt til Pellestova, 
og de sju fjellene som skulle bestiges den gang, var 
Reinsfjellet, Veslefjellet, Hitfjellet, Kriksfjellet, Indre 
Nysæterhøgda, Nevelfjellet og Slåsæterfjellet. Vi har 
ikke nøyaktig antall på deltakerne da den første  
7-fjellsturen eller marsjen ble arrangert i september 
2012, men det var nesten 100 personer. 
Løypa har blitt justert flere ganger siden. I dag er 
fremdeles start og mål på Pellestova, men løypa går 
motsatt veg. Først Hafjelltoppen og deretter  

Slåsæterfjellet, Nevelfjellet, Ytre Nysæterhøgda, 
Kriksfjellet, Hitfjellet og til slutt Veslefjellet. Løypa er 
27 km lang med total stigning på ca. 780 m, og antatt 
tidsforbruk på ca. 7 timer.
For de som foretrekker en kortere tur er det to tilbud. 
5-fjellsturen sparer 7 km ved å ta snarvegen over  
Reinsfjellet og tar ca. 5 timer å gå. Et enda kortere  
alternativ er 3-fjellsturen over Hafjellet, Slåsæter- 
fjellet og Nevelfjellet. Denne turen er 8 km lang og 
passer godt for familier med barn.
Ved start får deltagerne et startkort som skal klippes 
på hver av toppene, men det er ikke tidtaking. Alle 

Vi motiveres av ulike tilbud for å komme oss ut på tur. 7-fjellsturen har vist seg  
å appellere til mange som gjerne går en langtur i nærfjellet, og som foretrekker  
å bestemme tempo selv. 
AV LARS JENSSEN

7-fjellsturen – årlig arrangement 
Hafjelltoppen. Foto: Hans Adolfsson
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går i sitt tempo. Noen løper hele løypa, andre tar det 
med ro. Alle må være i mål før klokken seks. (Det 
går rykter om at turen har blitt gjennomført på godt 
under 2 timer og 30 minutter.) I unntaksåret 2020 ble 
arrangementet gjennomført uten startkort og klipping 
på toppene, av kjente årsaker. 
Antall deltagere varierer mye. Når det er godt vær er 
det mange som starter. Flest deltagere var det i 2016. 
Da var det 335 som gikk en av turene. I 2018 var det 
mye regn og vind og bare 100 som fullførte.
Det er mange frivillige som stiller opp og bidrar til 
gjennomføringen. Før marsjen må løypa merkes og 
skiltes, og klippetenger skal på plass på de åtte topp-
ene. Når marsjen er over, skal merkingen samles inn. 
Ved start og mål er det frivillige som registrerer de 
som starter og som kontrollerer at alle har kommet 
tilbake. Flere steder langs løypa er det vakter som 
rettleder og informerer om løypa. Hvert år stiller mer 
enn 25 av DNT Lillehammers medlemmer opp og 
hjelper til med arrangementet. Har du lyst til å bidra? 
Kontakt oss på lillehammer@dnt.nolillehammer@dnt.no  
Ved Indre Reina har vi matstasjon og sanitet. Kiwi 
deler ut frukt. Røde kors er også på plass, klare til 
å rykke ut, men de plastrer gjerne gnagsår mens de 
venter.

TID FOR TUR 2021  lillehammer.dnt.no

1. Fra Veslefjellet til Pellestova. 2.  Arrangementsansvarlige: 
Ingunn Høyvik & Lars Jenssen. 3. Kriksfjellet. Foto: Øystein 
Nordås

2

3

GD er viktig 
samarbeidspartner

Lørdag 4. september i 2021 vil vi arrangerer 7-fjells-
turen for 10. gang. Start og mål er ved Pellestova som 
før. Bli med du også! Det er gratis å delta.

1

dnt.no/Min side
http://lillehammer.dnt.no
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Beløpet er øremerket flytting fra Venabygdsfjellet  
og etablering av driftsform når hytta er godt plassert 
på museet. GD har skrevet at beløpet er tildelt  
Stiftelsen Lillehammer Museum (Maihaugen), men 
det riktige er at DNT Lillehammer er søker og  
mottaker av tildelingen, nettopp fordi vår lokale 
DNT-forening skal ha en rolle i bruken av hytta på 
Maihaugen. Vi er naturligvis godt fornøyd med å 
kunne bidra i spleiselaget!
DNT Lillehammer samarbeider med Lillehammer 
Museum om å skaffe midler til flytteprosjektet. Vi 
ser også fram til et nært samarbeid med museet om 
bruk av Gråhøgdbua i framtida. Det er naturligvis 
museet som har ansvaret for flytting og gjenreising av 
den klassiske selvbetjeningshytta, som vil bli et viktig 

innslag i hyttegrenda sør for setergrenda. Flytte- 
prosessen er planlagt til 2021. Den mest spektakulære 
delen av flyttingen er nok når hytta skal fraktes hel 
fram til veg på spesialslede, trukket av beltekjøretøy i 
løpet av vinteren. 
DNT Lillehammers rolle øker når hytta er klar til 
bruk. Gråhøgdbu på Maihaugen vil bli utgangspunkt 
for aktiviteter i nærmiljøet for Barnas Turlag og andre 
grupper i foreningen. Her kan seniorene våre møtes til 
kaffe, og ungdomsgruppa kan benytte hytta til møter 
med brettspill og andre sosiale aktiviteter. 
I tillegg er det planer om at DNT Lillehammer skal 
bemanne Gråhøgdbua med tunverter eller hyttevakter 
som kan formidle friluftslivets og Turistforeningens 
historie i deler av sommersesongen. Det starter i 

Gråhøgdbu på Maihaugen
DNT Lillehammer har mottatt et tilsagn på kr 1 700 000 fra Sparebankstiftelsen 
DNB. Milliongaven til Gråhøgdbuas framtid på Maihaugen er en viktig del av 
finansieringen til dette kompliserte flytteprosjektet. 
AV RAGNVALD JEVNE

1.Bæredugnad, med utstyr til håndverkerne, 2. Gråhøgdbu klargjøres for flytting. Foto: Terje Myhre

1 2



39

2022, slik at vi har god tid til å forberede oss.  
Tunvertene vil bli invitert til noen samlinger vinteren 
21/22 slik at vi har en felles forståelse av hva vi skal 
formidle. Invitasjon om å bli en av tunvertene på 
Gråhøgdbu kommer etter hvert, og vi vil sette pris 

på at de som allerede er interessert, tar kontakt med 
DNT Lillehammer. 
Gråhøgdbu flyttes av hensyn til villreinen. Derfor 
er formidling av villreinens levekår også en del av 
prosjektet.

TID FOR TUR 2021  lillehammer.dnt.no

Gråhøgdbu på Maihaugen

1 og 2: Gråhøgdbu tilhørte DNT Oslo og Omegn før flyttingen. Foto Marius Dalseg. 
3. Gråhøgdbu ble stengt høsten 2019.

DNT Lillehammer i aktivitet på Maihaugen.

1 2 3
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Med Lillehammerområdet som utgangspunkt er 
Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell innen rekke- 
vidde for alle som vil benytte DNTs hytter og ruter i 
høgfjellet. 
DNT Lillehammer har sju hytter i Gausdal, Øyer, 
Ringebu og Lillehammer. De inngår i nettverket av 
sammenhengende ruter slik som Jotunheimstien på 
vestsida og Rondanestien på østsida av dalen.  

Samtidig er hyttene lett tilgjengelig for enkeltstående 
overnattingsturer og som utgangspunkt for friluftsliv 
uten å måtte gå fra hytte til hytte. 

Forhåndsbestilling – booking
Tidligere har parolen alltid vært at den frie vandrer til 
enhver tid har kunnet overnatte på våre selvbetjente 
og ubetjente hytter uten å bestille plass på forhånd. 
Selvbetjeningsnøkkelen har vært eneste forutsetning 
for å komme inn. Forutsetningene for hyttedriften ble 
dramatisk endret i 2020. Hyttene ble stengt i mars, 
påsketurer ble avlyst, og hyttene åpnet ikke igjen før 
i juni. De som ville besøke DNT-hyttene, måtte venne 
seg til å forhåndsbestille eller booke sengeplass på 
nettet. Kravet om forhåndsbestilling vil nok vare en 
stund til, men vi håper at vi etter hvert kan åpne for 
spontane hytte til hytte-turer uten forhåndsbestilling. 
Foreløpig må gjestene følge med på DNTs nettsider 
for å sjekke hvilke bestillingsrutiner som gjelder. 
I koronatida er antall senger som kan benyttes 
redusert, slik at det skal være mulig å holde nødvendig 
avstand av smittevernhensyn. 

Oppdatert informasjon om hyttene finnes 
på UT.noUT.no
Hyttene våre er godt beskrevet på foreningens  
nettside og på UT.noUT.no Der går det også klart fram 
hvordan forhåndsbestillingen foregår. Skriv hyttas 
navn i søkefeltet, så får du vite det du trenger for å 
planlegge en tur. 

Tradisjonelt har en vesentlig del av Turistforeningens identitet vært forbundet med 
hytte til hytte-turer i fjellet. Nærturer og hverdagsturer har økt i betydning, samtidig 
som hyttene våre fortsatt er viktige brikker i det egenorganiserte friluftslivet. 

Hyttene våre

Nytt uthus ved Vetåbua 2020. Foto: Ragnvald Jevne

http://UT.no
http://UT.no
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Lyngbua  
Ubetjent hytte på Øyerfjellet ved Rondanestien og 
fjellvatnet Lyngen, en halv dagsmarsj fra Djupslia. 
Turen til Øyungshytta er derimot en svært lang 
marsj. 
For tiden må hele Lyngbua bookes, uansett antall 
gjester. 3 vanlige sengeplasser med sengetøy 
+ 2 plasser på benk. 
Nærmeste bilveg er ca. 10 km unna på sommertid. 

  #lyngbua

Vetåbua    
Selvbetjent hytte på Fåvangfjellet ved Rondane- 
stien, en dagsmarsj i begge retninger fra Djupslia 
eller Jammerdalsbu.
Hovedhytte med 8 senger og sikringsbu med 8 
senger. Hund er tillatt i sikringsbua. 
Om sommeren er det bilveg helt fram. Om  
vinteren er det 1,3 km å gå fra nærmeste bilveg.  

  #vetåbua
Foto: Marius Dalseg

TID FOR TUR 2021  lillehammer.dnt.no

Djupslia 
Selvbetjent hytte på Øyerfjellet ved Rondanestien, 
en dagsmarsj fra Vetåbua og en halv dagsmarsj til 
Lyngbua. T-merkede sommerruter fra Hornsjøen, 
Pellestova og Nordseter. 
Hovedhytte med 12 senger og sikringsbu med 6 
sengeplasser. Hund er tillatt i sikringsbua. 
Om sommeren er det bilveg helt fram.  
Om vinteren er det ca. 12 km å gå fra Steinsætra.  

  #djupslia                  Foto: Marius Dalseg

http://lillehammer.dnt.no
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Vestfjellhytta  
Selvbetjent hytte i Gausdal Vestfjell/Langsua ved 
Jotunheimstien, en dagsmarsj i begge retninger fra 
Kittilbu eller Liomseter.
Hovedhytte med 16 senger og sikringsbu med 
2 sengeplasser. Hund er tillatt i sikringsbua. 
Om sommeren er nærmeste bilveg ved Vetafjellet 
på Revsjøvegen. Derfra er det 7 km å gå. Om  
vinteren er det skiløype på 6-7 km fra Synstgardsetra. 

   #vestfjellhytta

Kittilbua 
Selvbetjent hytte i Gausdal Vestfjell ved Jotunheim-
stien, en dagsmarsj i hver sin retning 
fra Vestfjellhytta eller Skjellbreidhytta.
Hytte med 4 sengeplasser og hems. Oppgradering 
er planlagt sommeren 2021. 
Om sommeren er det bilveg helt fram. Om  
vinteren er det skiløype på ca. 4 km fra Værskei. 

   #kittilbua   #kittilbu

Skjellbreidhytta  
Ubetjent hytte i Fåberg Vestfjell ved  
Jotunheimstien, en dagsmarsj fra Kittilbua.
Om sommeren er det bilveg nesten helt fram. Om 
vinteren er det skiløype på ca. 3 km fra Bleikesetra.

  #skjellbreidhytta
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Krokbua  
Barnas Turlags hytte ved Mesnaelva ovenfor  
Lillehammer. Hytta kan også benyttes av andre når 
den er ledig. Krokbua har egen nøkkel og leies ut 
som en enhet. Booking på nett. NB: Spesialnøkkel. 
Se informasjon på nettsida. 
Bilveg fram til stor parkeringsplass ved Kanalen/
Skrefsrud. Avstanden fra parkeringsplassen til 
Krokbua er ca. 1,4 km langs Kanalen og demningen 
på Kroken. 
Uteområdet ved Krokbua er et attraktivt turmål. 
Her er det natursti, enkel hinderløype, benker, 
bord og en gapahuk. Kanoer kan leies ved  
henvendelse til Vandreskoen.

  #krokbua
Foto: Tirill Sæverud

http://lillehammer.dnt.no
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tlf. 61 22 00 00     www.gaus.no    

Våre varehus: Bagn |  Dokka | Dombås | Elverum   
Fagernes | Flisa |  Gausdal | Gjøvik | Hafjell | Jessheim   
Jevnaker | Lillehammer | Lom | Løken | Mesnali | Otta  
Rena | Ringebu | Rudshøgda | Vinstra | Årnes

DNT 
Lillehammer  
samarbeider 
med Gausdal 
Landhandleri

DNT Lillehammer har rabattavtale hos oss, så om du
registrer deg på nettsiden vår får du rabatt på det du
handler automatisk. Gjelder i alle våre byggevarehus.

Slik gjør du:
Fyll ut skjemaet på www.gaus.no/kunde/

Legg inn DNT Lillehammer i feltet «forening»,
og vi legger inn hyggelige rabatter på ditt

kundenummer.

Perfekt når man skal handle inn  
til hytte, hus & hjem!
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Din lokale spesialforretning 
for fjellsko og turutstyr

        Følg oss på facebook og Instagram

HANDLEDAGER 2021:
(20% rabatt på ordinære priser)

27. mai, 14. oktober 
og 2. desember

DNT MEDLEMSRABATT
(Gjelder på ordinære priser)

10% på alle varer

BESØK VÅR NETTBUTIKK
vandreskoen.no

61 26 20 02  •  info@vandreskoen.no

ig
t.

no

MESNAKVARTALET 10 - LILLEHAMMER - 61 26 20 02

Storgaten 94 • Lillehammer • Tlf 61 26 37 20

GOD TUR fra

• 15% rabatt til DNT-medlemmer
• Fjällräven-spesialisten 

 siden 1991

http://lillehammer.dnt.no


Som medlem i DNT Lillehammer får du dette:
-  Turer, kurs og arrangement over hele landet
-  Medlemspris på DNTs 550 hytter,  
 ikke bare på våre 7
-  Rabatt på turutstyr
-  Medlemsbladet Fjell og Vidde
-  Gode medlemsrabatter hos samarbeidspartnere 
-  Barn og ungdom har ekstra gode  
 rabattordninger på overnatting

  DNT Lillehammer    

  #dntlillehammer

Foto: Tirill Sæverud

Tur- og aktivitetsprogrammet 
finnes på nettsida: 

lillehammer.dnt.no

DNT Lillehammer 
Telefon 61 26 20 02 
Besøksadresse:  
Vandreskoen, Mesnakvartalet 
Postadresse:  
Mesnakvartalet 10, 2615 Lillehammer
E-post: lillehammer@dnt.no 

lillehammer.dnt.no

dnt.no/Min side
mailto:lillehammer@dnt.no
dnt.no/Min side

