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For alle oss som setter ekstra pris på som-
merhalvåret, har naturen i år bydd seg fram
mer skiftende enn vi kanskje kunne ønsket, for
uansett vær er naturen aldri kjedelig.  Turentu-
siastene har avsluttet den lange sommerse-
songen på barfrossen mark og kan sikkert tåle
den snøhvite kåpa i fem måneder.

Ringerikes Turistforening har gjennom
sommeren bidratt til rikere naturopplevelser
hos mange mennesker. Vi har gjennom
halvåret hatt nærmere 50 turarrangement hvor
mer enn 600 personer har deltatt. Selv om vi er
fornøyd med deltakelsen, er det plass til flere.

Turvanene blant folk er i endring, og i en
undersøkelse sier over halvparten av de spurte
at deres friluftsutøvelse er enkle aktiviteter i
nærområdet. Dette forteller oss at det er like
viktig å ta vare på friluftsområder i nærheten
av boområdene som å merke hevdvunne
turløyper. Dessverre merker vi et økende press
på attraktive natur- og friluftsarealer, og vel-
funderte  offentlige prosjekter og næringstiltak
kan bli en reell utfordrer for friluftsfolket. På
Ringerike ser vi for eksempel at de unike kul-

turlandskapene som furumoene rundt byen
representerer, stadig reduseres i utstrekning.
Hvor stor plass vil for eksempel turgåere,
joggere og skiløpere  i framtida få på
Eggemoen?

Rekreasjonsområdene rundt de urbane
sentra blir, ikke minst av helsemessige årsaker,
svært viktige i årene framover. Friluftslivets år
2005 bør være en gylden anledning for alle
natur- og friluftsorganisasjoner til å markere
seg som samfunnsaktør. At friluftsorganisasjo-
nene i årene framover blir en naturlig samar-
beidspartner for myndighetene i utviklingen av
nærområdene, må bli mer enn en ide.

Ringerikes Turistforening har lagt opp et
allsidig turprogram i 2005. Korte og lange
dagsturer i lokalmiljøet vil gi den enkelte så vel
kulturelt som fysisk utbytte, mens det sosiale
utbyttet kanskje er enda større på overnattings-
turer. Studer turprogrammet vårt og finn noe
som passer for deg. Ikke la friluftslivets år bli
et tomt uttrykk. Bli med på tur i 2005!

Som ny leder har jeg gjennom sommer-
halvåret blitt kjent med turfolket i Ringerikes

Turistforening, og jeg blitt smittet av det over-
skuddet og den turgleden som utvises. En spe-
siell takk retter jeg til alle dere som samvittig-
hetsfullt har utført foreningsoppgaver i dette året.

Med turhilsen
Per H. Stubbraaten
Leder i Ringerikes Turistforening
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Per H. Stubbraaten, leder
Ullerålsgaten 37D, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 24 83
Dagny Sjursdotter, nestleder
Hattemaker Knutsensvei 3e, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 15 80 87
Ingun Nygård, sekretær
Veme, 3534 Sokna · Tlf. privat: 32 13 15 96
Bjørn Bakken, styremedlem
Vikgshøgda 13, 3530 Røyse · Mobil: 909 64 963 
Marianne Aasen, styremedlem
Oppenåsen 19, 3518 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 16  20 64 · mobil: 959 90 953
Øystein Thorvaldsen, varamedlem
Lofthusveien 7, 3534 Sokna · Mobil: 938 90 879
Kari Aalborg, varamedlem
Brøtteveien 7, 3520 Jevnaker
Tlf. privat: 61 31 22 13 · mobil: 988 22 572
Rune Thorsen, varamedlem
Sundgt. 36, 3510 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 12 71 45 · privat: 32 12 76 78
Ole Martin-Høgfoss, varamedlem
Sommerro, 3524 Nes i Ådal
Tlf. jobb: 32 12 10 39 · mobil: 975 35 103

Koier

Buvasskoia
Koiesjef: Anton Brækka
Brekkebygda, 3534 Sokna
Tlf. privat: 32 14 67 31
Grønknutkoia
Koiesjef: Jan Fredriksen
Snarum, 3370 Vikersund
Tlf. privat: 32 78 26 73
Hovinkoia
Koiesjef: Tore Schulze
Veiginveien 85, 3517 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 17 22 00 / 32 17 22 10
Storekrakkoia
Koiesjef: Tov Tinnbo
Søndre Torv 3, 3510 Hønefoss
Tlf. privat: 32 12 14 72
Tjuenborgkoia
Koiesjef: Alf Elling Omholt
Veme, 3534 Sokna
Tlf. jobb: 32 17 99 00 · privat: 32 13 15 96
Mobil: 975 21 517
Vikerkoia
Koiesjef: Ole Henrik Brekke
Hengsleveien 33, 3515 Hønefoss
Mobil: 922 86 629

Koiepriser
Overnatting: Medlem Andre
Voksne 155,- 255,-
Ungdom/student 19-26, 
født 1979-1986 100,- 165,-
Skoleungdom 13-18, 
født 1987-1992 100,- 165,-
Barn født 1993 
eller senere Gratis 50,-
Barnas Turlag født 
1993 eller senere Gratis Gratis
Skoleklasser man - fre
etter avtale m. RT-kont. 250,- 250,-

Dagsbesøk/teltere Medlem Andre
Enkeltpersoner 50,- 60,-
Familie 50,- 60,-
Gruppe 2 eller flere 50,- 60,-

Betaling: 
Bruk giro, betal når du kommer hjem

Friluftstelefonen:
820 52 020

Per med Langlim i bakgrunnen.

Foto: Ole-M. Høgfoss
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Norske myndigheter hevder at: Et
aktivt friluftsliv virker forebyggende og
rehabiliterende i helsepolitisk sammen-
heng. Dette på mer enn en måte.

Den Norske Turistforening har følgende
visjon for Barnas Turlag i kommende 5-
årsperiode:
Barns skal oppleve gleden ved å drive
aktivt friluftsliv og bli glad i naturen. Å
oppfylle denne visjonen, gir også stor
helsemessig gevinst, helt gratis.
I en tid hvor stadig flere barn og unge

lider av overvekt og dårlig kondisjon, ser
vi i Barnas Turlag nødvendigheten av å
forsøke å bidra til at flere kommer seg ut
på tur.

Familievennlig:

Barnas Turlag er et tilbud som har barne-
familier som målgruppe. Selve aktiviteten

er tilrettelagt for barna. Det er et kjent
fenomen at der barna trives, trives også de
voksne. Aktivitetene krever ingen forbe-
redelser fra foreldre og øvrige familie i
forkant. Samfunnet i dag har satt familien
under hardt press. Det blir ofte liten tid til
å være sammen som familie når både
foreldre og barn skal delta i organiserte
fritidsaktiviteter på kveldstid på hver sin
kant og til ulike tidspunkter. Mange
familier strever for eksempel for å finne
tid der alle i familien kan spise sammen.
Barnas Turlag har et tilbud som blant
annet bøter på dette. 

Vi legger opp til å bruke hele dagen når vi
er på tur. Stress er en uting, og vi ønsker
derfor å ha god tid slik at både barn og
foreldre skal få god tid til nettopp å spise
sammen. Man blir også kjent med andre
barn og foreldre.  Familietilhørighet er
som kjent også viktig med tanke på barns
psykiske utvikling.

Barn har behov for fysisk aktivitet:

Forskning viser at den bevegelseserfaring
som barnet får i førskolealder, er avgjø-
rende for den enkeltes fysiske og
motoriske standard resten av livet. De
former for fritidsaktiviteter som barn
venner seg til i barnealder og tidlig

ungdom, ofte vedvarer i voksen alder. Av
dette forstår vi at det er viktig å få barna
med ut på tur så tidlig som mulig. Lek i
variert terreng tilgodeser barns behov for
variasjon i bevegelser og utfordringer.
Rapporter viser at barn som oppholder
seg mye utendørs, blir mer hjelpsomme
overfor hverandre og de får gode sosiale
ferdigheter. Barnas koordinasjons og kon-
sentrasjonsevne bedres. Dette fører også
til at barna blir roligere innendørs. Aktiv
bruk av kroppen gir verdifull mosjon.
Dette bekjemper overvekt samt muskel-
og skjelettplager. Dette gir også et godt
selvbilde og personlig vekst. 

Arrangementer i regi av Barnas Turlag tar
hensyn til dette. Turene og måten de er
lagt opp på, oppmuntrer barna til å prøve
selv i sitt eget tempo. Aktivitetene bærer
heller ikke preg av konkurranse. 

Barn har behov for fri utfoldelse, og
muligheter til ”forskning”:

Gjennom lek i naturen, utfordres barnas
fantasi, nysgjerrighet, kreativitet, rolleut-
prøving og fellesskap med andre. Barna
kan klatre, smyge, løpe, vasse, krype,
huske, plaske osv. Naturen stimulerer
barnas sanseapparat. Barna kan høre
lyder, se farger og kjenne lukter og smak.

Barnas Turlag – et helse-
fremmende aktivitetstilbud

Hvordan kan vi gjøre dette tro?

Endelig oppe!

Foto: Alf Elling Omholt

Foto: Alf Elling Omholt
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Fantasien får også fritt spillerom.
Plutselig har busker og kratt blitt til
spennende hytter. Planter og vann har blitt
til de kosteligste retter. Barna kan ” smi
seg økser og sverd og dra på hogst.”
Barnas Turlag legger stor vekt på utfor-
sking og utfoldelse. Som nevnt bruker vi
hele dagen når vi er på tur for å gi barna
tid og rom for dette, og den voksenstyrte
delen av turopplegget er derfor aldri lang-
tekkelig. Vi mener det er viktig at barna

selv får være med å styre sin egen dag, i
en ellers så organisert hverdag.

Barn har behov for en motvekt til
kjøpepress og kommersialisering:

Naturen er fri for statusforskjeller. Barns
hverdag er i dag institusjonalisert. Barn
av i dag har derfor ofte mindre kontakt
med naturen enn tidligere generasjoners
barn. I barnehagen, på skolen, og SFO
har barna hver dag kontakt med den kom-
mersielle verden. De møter andre barn
som gjerne vil vise frem det nye de har
fått av klær, leker og annet utstyr. Kjøpe-
press oppstår, og foreldrenes økonomi blir
utsatt for ytterligere press. Vi i Barnas
Turlag ønsker å være en motvekt til denne
kulturen. Vi mener at barn også har behov
for andre verdier.

På tur med Barnas Turlag stilles det ingen
krav til topp utstyr eller moderne klær.
Foreldrene skal derfor ikke behøve å være
pengesterke for å delta på våre arrange-
menter. Det er lurt å ha på seg, eller med
seg gode og varme klær og sko som
isolerer og holder fukten ute. Et sett med
regntøy, vindtette klær, sko med god
gripeevne, og evt. støvler er alt som
trengs. På vinteren kan det være kjekt å
ha med en ekstra genser, samt lue og

votter. Men ingen av disse klærne trenger
å være av et bestemt merke, og det gjør
ingen ting om klærne er slitte eller har
gått i arv. Prisen på klærne spiller heller
ingen rolle. På tur med Barnas Turlag,
trenger vi heller ikke medbragte kjøpe-
leker. Det viktigste er å holde seg varm og
tørr, og at du og ditt barn blir med oss på
tur. Våre arrangementer koster lite eller
ingen ting i form av kroner og øre. Dette
for at alle som har lyst, skal ha råd til å
være med oss på tur i et ellers så kost-
nadskrevende samfunn.

Sist, men ikke minst, ønsker Barnas
Turlag på Ringerike å være en motvekt til
dagens lekeplasskultur. Mange barn har
bare oppkonstruerte lekeplasser som
arena for daglig utfoldelse. Vi vet at trær
hugges ned og at steiner slipes runde fordi
forskriftene krever det. Trær, steiner og
andre naturlige elementer erstattes med
kunstige lekeapparater. Det finnes mange
fine lekeapparater rundt omkring på lei-
keplassene. Men disse kan aldri erstatte
naturens egne elementer og utfordringer,
som mennesket tross alt er en del av. Bli
derfor med Barnas Turlag på tur, og
opplev ekte, naturlig glede du også!

Ingun Nygaard

Små gleder…

Sosial / familiær idyll

Foto: Alf Elling Omholt

Foto: Alf Elling Omholt



5

Skauleisposten

Fredag 21. – Søndag 23. januar FRT
Vi tar opp suksessen fra i fjor og arrangerer
telemarkkurs i vinterlandet Sudndalen, i Hal-
lingskarvet Skisenter. Kurset passer for deg
som er nybegynner, viderekommen eller har
mange års erfaring med telemarkkjøring. Vi
lærer teknikk av instruktører fra Den Norske
Skiskole og alt blir tilpasset ditt nivå. Sving-
teknikk, bakkekjøring, løssnøkjøring og hopp-
teknikk for de spesielt interesserte. Mulighet
for leie av ustyr. Vi garanterer større skiglede
etter kurset! Overnatter i 8-manns hytter og
har felles middag lørdag.
Kurset arrangeres i samarbeid med Hadeland
Turlag og passer for folk i alle aldre.
Pris: 1500.- kr for medlemmer og 1800.- kr for
ikke medlemmer. 
Prisen inkluderer; kurs, heiskort, overnatting
og middag lørdag. Kjøring kommer i tillegg.
Avreise i privatbiler fra Tippen fredag kl 1630.
Påmelding innen 10. januar til Marianne
Aasen, tlf 959 90 953.

Tirsdag 25. januar FRT
Vi samles på Ringkollen for å ta en treningstur
med hodelykt eller i måneskinn hvis vi er så
heldige. Oppmøte: parkeringsplassen på Ring-
kollen klokka 2000   
Turleder: Viggo Lunde, mobil: 412 12 480 
e-post: viggo.lunde@geodata.no

Søndag 30. januar BT
Besøk på midtre Olimb gård
Litt usikkert om fremmøte tid og sted, se
annonse i Ringerikes Blad.
Turledere Ingun Nygård og Alf Elling Omholt.

Søndag 30. januar RT
Området innenfor Ringkollen ligger foran oss
når vi spenner på oss skiene denne siste
søndagen i januar.  Været, deltakerne, men
aller helst føret, bestemmer hvor vi legger
løypa. Kanskje turlederen overrasker med en
kafferast underveis?  Vi drar fra Tippen kl.
1000.  Som på skiturer ellers, må hver enkelt
deltaker selv sørge for preparering og smøring
av ski, og ellers se til at utstyret er i orden.
Kartet er Oslo Nordmark vinter, og turleder er
Atle Nordal.

Lørdag 5. – søndag 6. februar FRT  
Skitur i Bogfjella med overnatting på Storekrak-
koia.
Avreise fra Tippen på lørdag kl 0900 i privat-
biler, vi kjører inn Vassfaret til Bogbrua. Går
derfra på ski opp til Storekrakkoia, fyrer opp i
koia før vi tar en ettermiddags skitur i området
ovenfor koia. Vi håper på muligheter for løssnø-
kjøring, ta med Telemarkski og feller om du har.

Fotoapparat må man heller ikke glemme på en
slik tur, februarlyset er flott! 
Felles middag lørdag kveld. Ta med niste til
lørdag, samt brødmat til frokost og niste søndag.
På søndag tar vi sikte på å bestige Ørneflag
1243 m.o.h. og / eller Saunatten 1256 m.o.h. i
Bogen. Mer informasjon får du av turleder Ole-
Martin Høgfoss, 
tlf. 975 35 103 / 32 12 29 69. 
e-post: ole-m.h@frisurf.no 
Påmelding innen 1. februar. 
Maksimalt 8 deltakere.

Søndag 6. februar RT
Tur på Høgholleia i oppkjørte løyper med en
tur til Grønnknuten (Skauleispost).
Turen er tung i starten, vi går fra Brannbråten,
etter ca. 3,5 km så er vi oppe. Kanskje er det
mulighet for litt varm suppe når vi kommer
opp. Er været fint og turdeltagerne har lyst kan
vi ta en tur utenfor oppkjørte løyper. Skulle
det være noen som kvier seg for turen opp /
ned til Høgholleia kan snøskutertransport
ordnes på den tyngste delen. Oppmøte på
Tippen kl 1000, Brannbråten kl 1030.
Turleder Erik Halkinrud.

Tirsdag 8. februar RT 
Aklangen Holleia. Skituren går i området
Aklangen – Lerbergsætra – Skjærsjøen.
Fremmøte på Tippen kl 1000, privatbiler
derfra. Turleder Erik Monserud.

Søndag 13. februar RT
Vælsvann i Ådalen. Lett tur over Kalven,
Flekkerøymyra til Borstuvatnet, Vælsvanna
tilbake. Fremmøte på Tippen kl 1000, privat-
biler derfra. Turleder Brit Olaug Monserud

Fredag 18. – søndag 20. februar FRT
Vi samarbeider med Hadeland turlag om helgetur
til Gaustablikk med muligheter for ulike vinte-
raktiviteter. Flotte forhold for både opptur, bort-
overtur og bakkekjøring. Gaustatoppen ligger
fristende nær og hvis været tillater det er det nok
en gjeng som prøver seg på den, for de som trives
bedre i bakken ligger Gaustablikk skisenter 100
meter fra hytta. Vi satser i år på å leie ei stor hytte
med hems slik at alle bor sammen i ei hytte.
Turen passer yppelig for de som har vært på Tele-
markskurs og nå kan praktisere det de lærte på
kurset. Men alle andre er selvfølgelig også
velkomne.
Vi reiser fra Hønefoss på fredag kveld og
ankommer hytta for sosialt samvær og planleg-
ging av neste dags aktivitet. Overnatter i
hytte/hytter og har felles middag lørdag.
Turen arrangeres i samarbeid med Hadeland
Turlag.

Hytta som heter Friggebo og kan sees på
www.gaustabooking.com holder meget høy
standard. Vi er avhengig av at det melder seg
på minst 16 pers. for at det skal bli denne
hytta. Hvis det er mange som ønsker heiskort
kan vi også få til en grupperabatt på dette.
Pris: 550.- kr for medlemmer og 800.- kr for
ikke medlemmer. Prisen inkluderer overnat-
ting og middag lørdag. Kjøring kommer i
tillegg. Avreise i privatbiler fra Tippen fredag
kl 1600.
Påmelding innen 7. Februar til Viggo Lunde,
mobil 412 12 480.
Vi avtaler kjøring på forhånd, men har som
utgangspunkt å reise fra Tippen klokka 1600.  

Søndag 20. februar RT
Sist vinter inviterte Rune Thorsen til tur på
truger i området nord for Ringkollen.
Frammøtet var magert, men det hindrer ikke
n’Rune fra å prøve seg igjen!  Vi legger turen
utenom kjente løyper og tråkk, finner fár etter
hare, rev og elg og legger vekt på opple-
velsene, ikke på tilbakelagte kilometre. Har du
ikke truger selv, kan du kontakte ham
(Storgata Bil) og avtale lån.  Turleder er Rune
Thorsen og kartet er Oslo Nordmark vinter.
Fremmøte på Tippen kl 1000.

Tirsdag 22. februar RT
Skitur fra Hallingby til Bergsund.
Lett og morsom tur, som går gjennom
skogholt og over jorder. Passer for alle.
Forbehold om skiføre, alternativet kan bli
Ringkollen. Oppmøte på Tippen kl 1000.
Turledere Marta Fines og Inger Hvitmyr.

Søndag 27. februar BT
Pilketur på Steinsfjorden med Barnas Turlag.
Oppmøte i skjæringa mellom tunnelene langs
Åsaveien kl 1130.
Ta med mat, godt med klær, sitteunderlag,
akebrett kan også være fint. Husk pilkeutstyr.
Turledere Bjørn Bakken og Lena Heimsnes.

Søndag 27. februar RT
Siste søndagen i februar bringer oss opp på
Vikerfjellet.  Leif Grimstveit er turleder, og
han er kjent for å dra løypa etter eget hode,
uavhengig av merking og preppa spor.
Treknatta er nordligst i Verfjellmassivet, med
vide utsyn mot Hedalen, ytre Vassfaret og Nes,
foruten fjella rundt om.  Denne delen av fjellet
er preget av gransnar, fjellbjørk og småfriske
utforkjøringer.  Litt nysnø denne dagen kan
gjøre denne turen til en helt spesiell opple-
velse.  Vi drar fra Tippen kl. 1000, og kartet
heter Vikerfjellet.

Turprogram sommer og høst 2004
Ringerikes
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag
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Tirsdag 1. mars RT
Området Øyangen – Spålen er dagens tumle-
plass.  Avreise på Tippen kl. 1000 til Jonse-
tangen.  Så tar vi ut på det snødekte Øyangen,
og deretter vil turlederne Marit Waagaard og
Ole Bratlund foreslå videre framstøt.  Det er
flere muligheter  til variasjon over mot Spålen
og rasteplassene er mange.  Kartet er Oslo
Nordmark vinter.  Sørg for velsmurte ski og
godt humør!

Lørdag 5. – søndag 6. mars HT/ FRT
Snøhuletur til Valdres, Smørlifjell.
Avreise fra Hadeland Gjestegård lørdag kl
0900.
Vi går på ski 3-5 km i ca 1000 meters høyde
før vi begynner å grave snøhule. Samme vei
tilbake neste dag. Gravingen tar fra 3-5 timer
alt etter snøforhold m.m. Om du har prøvd å
grave snøhule før eller ei - du er velkommen
til å være med.
Kostnader: Bilspleis. Påmelding innen 01.03
til turleder Bjørn-Olav Enger, 916 57 190
Turen går sammen med Hadeland turlag

Tirsdag 8. mars BT
RT med Barnas Turlag inviterer alle, både barn
og voksne, ja gjerne ungdom med, til bål
(grill) og eventyr ved Kolltjern.  Greiest
adkomst er å kjøre til der løypa nordfra
(Mosjøen, Østerdam og Gubrandstjern)
krysser veien mot Jonsetangen.  Her møtes vi
kl. 1900.  Følg løypa rundt Kolltjern og opp på
neste myr, der vi har base med åpen varme og
mulighet til å grille pølser eller hva det måtte
være.  Eventyrfortelleren kommer innom og vi
blir med på allsang.  Godt med klær, et sit-
teunderlag og en termos bør være med i
sekken.  Foreningen holder pølser og lomper.
Turledere er Ingun Nygård og Axel Holt.
Se for øvrig annonse for Ringkollen Vinterfes-
tival i Ringerikes Blad.

Søndag 13. mars RT
Rundtur på Vikerfjell med avstikker til Jøran-
fisen.
Vi parkerer ved Lykrosmyra og tar skiløypa
forbi Vikerkoia, koser oss i utforbakkene og
kaster et blikk til venstre bort på Elsrudsetra
før vi i flatt terreng følger løypen mot Skale-
rudsætra og Langvatnet. Der møter stigningen
oss og etter noen kilometer langs søre Fjell-
bekken kommer vi over skoggrensen og
nærmer oss 950 m.o.h. Er det godt vær og
gode føreforhold tar vi turen opp på Ringe-
rikes høyeste topp, Jøranfisen 1127 moh.
Derfra er det svak utforbakke i et nydelig
terreng med smågraner og furutrær. Oppmøte
Tippen kl 0900. 
Turleder: Trond Olav Vassdal, 
Tlf. 32 13 20 90 Mobil 971 27 670
trond.vassdal@c2i.net

Onsdag 16. mars FRT
Kveldstur til Kongsberg Skisenter.
Vi tar fortrinnsvis med oss telemarkskia, og
drar til sølvbyen Kongsberg for å teste
bakkene. Skisenteret har nytt lysanlegg, med

lys helt til topps og flere bakker. Hva husker vi
fra telemarkkurset i januar? Vi frisker opp
teknikken, og koser oss til anlegget stenger kl
21.00. Avreise fra Tippen kl 16.00. Ingen
påmelding. Ta med litt mat og drikke, samt
nypreppa telemarkski. Turkoordinator,
Marianne Aasen, tlf 959 90 953.

Torsdag 31. mars 
Årsmøte i Ringerikes Turistforening kl 1900.
Sted se annonse i Ringerikes Blad.

Lørdag 2. – søndag 3. april RT
Overnattingstur til Toveseter. Vi kjører privat-
biler til Norefjell. Skituren går den vanlige
løype om Djupsjøen til Tempelseter, videre til
Toveseter ca 20-22 km. Max. antall deltakere
15 stk. p.g.a. sengeplass. Felles oppdekning
om kvelden og morgenen, men deltakerne må
ha med egen mat og drikke for 2 dager. På
kvelden blir det ”kulturinnslag”. Søndag går vi
tilbake, muligens om Høgevarde og tilbake til
Norefjell Skisenter. 
Oppmøte lørdag på Tippen kl 0900.
Påmelding innen 30. mars til turleder Kjetil
Sudgarden, 32 13 25 19 / 934 37 860.

Fredag 8. – søndag 10. april FRT
Skitur fra hytte til hytte i Jotunheimen.
Buss fra Hønefoss til Tyinholmen på fredag (kl
10.35 eller 15.15). Enten kan man gå inn til
Fondsbu over vannet eller ta weasel inn.
Lørdag går vi til Tomasshelleren eller Yksen-
dalsbu (ca 20 km). Begge hyttene er selvbe-
tjente. Søndag går vi til Beitostølen. Buss fra
Beitostølen kl. 18.00 til Hønefoss. Dette er en
tur som går i høyfjellet slik at utstyr og ferdig-
heter må være gode. 
Påmelding til Kjersti Hovland 
32 12 39 28 / 98 66 24 36 
eller Karin Solberg 32 12 52 13 / 95 88 08 26, 
karin.solberg@norskeskog.com 

Fredag 8. – søndag 10 april RT
Skihelg på Sjusjøen. Vi reiser fra Tippen på
fredag kl 1700 til Sjusjøen Fjellstue. Planlagt
dagstur lørdag til Neverfjell (20 eller 25 km).
Søndag flere valgfrie alternativer i et omfat-
tende løypenett. 2 dager i dobbeltrom på
Sjusjøen Fjellstue koster kr 985.- Enkeltroms-
tillegg kr 95.- pr. pers. og natt. 
Turleder Finn Granum, 
32 13 34 17 / 908 94 071
finn.granum@norskeskog.com

Onsdag 13. april
Teori til Turlederkurs-sommer. kl 1800, på
kontoret til RT i Fossv. 3. Kurset går over en
kveld og to helger. Kursholdere fra DNT ved
Petter Hilden Kittelsen (tlf 95749152,
petki@world-online.no). 
Søknadsskjema for kurset ligger på
www.ringtf.no. Vi samarbeider med Hadeland
Turlag og tar med oss 10-12 personer på kurs.
Ringerikes Turistforening forutsetter at delta-
kerne fra vår forening arrangerer turer i tiden

fremover etter kurset.
Kontaktperson RT: Marianne Aasen, 
tlf 959 90 953, marianne.aasen@acal.no

Fredag 15. – søndag 17. april
Turlederkurs sommer Del I. Vi drar til Viker-
fjell, Norefjell, eventuelt Nordmarka eller
Holleia. Snøforhold bestemmer valg av
område. Hele helga, felles avreise fredag kl
1700 Tippen, Hønefoss. 
Kontaktperson RT: Marianne Aasen, 
959 90 953.

Onsdag 20. april RT
Stavgangskurs Del 1 i Schjongslunden,
oppmøte ved inngangen til stadion kl 1800.
Bli med og lær aktiv stavgang. Stavgang gir
god trening for skuldre og armer på gåtur. Pris
kr 100.- for kurset som går over to dager (også
27. april) 
Turleder Ingrid M. Nordgård, Tlf. 32 12 47 25

Fredag 22. – søndag 24. april
Turlederkurs sommer Del II. Vikerfjell eller
Norefjell. Hele helga, felles avreise fredag kl
1700 fra Tippen, Hønefoss. Kontaktperson RT:
Marianne Aasen, 959 90 953.

Søndag 24. april BT
Tur til Kongens Utsikt med Barnas Turlag.
Mulig samarbeide med Mental Helse. Ta med
mat, drikke og sitteunderlag. Klær etter vær!
Fremmøte på Kleivstua kl. 1130.
Turleder Ingun Nygård og Alf Elling Omholt.

Onsdag 25. april FRT
GPS-kurs. GPS og digitale kart blir mer og
mer aktuelt. Bli med og få en bedre innsikt i
bruken av GPS og digitale kart. Kurset finner
sted i lokalene til GeoData i Storgata 4,
Hønefoss. Oppmøte kl 1800. Ta med GPS om
du har. 
Kursholder: Viggo Lunde, mobil: 412 12 480 
e-post: viggo.lunde@geodata.no

Onsdag 27. april RT
Stavgangskurs Del 2 i Schjongslunden.
Oppmøte ved inngangen til stadion kl 1800.
Turleder Ingrid M. Nordgård, Tlf. 32 12 47 25

Fredag 29. april – søndag 1. mai RT
Numedalsfjella.
Fredag 29. april går turen til Veggli Fjellstue i
Numedal.  Vi reiser med maxitaxi fra Tippen
kl. 1600.  Lørdag tar vi skiene fatt nordover til
Lufsjå, selvbetjent hytte.  Relativt flatt lende
her hvor Numedalsfjella går over i Hardanger-
vidda.  Søndag fortsetter vi i nordvestlig
retning og avslutter nede ved Imingfjell Turis-
theim.  Stedet er stengt, men skyssen venter
oss og bringer oss hjem igjen.  Sesongslutt og
mulig førefall sier oss at ski og staver må være
av det solide slaget!  Påmelding og detaljer
ved turleder Axel Holt innen 25. april på tlf.
996 12 222.
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Onsdag 4. – søndag 8. mai FRT / HT
Vårskitur i fjellet. Smørstabbreen sammen
med Hadeland Turlag. Overnatting på
Krossbu.
Bli med på vårens vakreste eventyr. Fremmøte
på Krossbu turiststasjon onsdag kveld. Ca 5
timers kjøring fra Hadeland.
Krossbu er det beste utgangspunkt for
toppturer til tindene rundt Smørstabbreen.
Til topps på Storebjørn 2222 m.o.h. er en av
områdets aller fineste turer! Kniven, Geita og
Kalven, alle over 2000 m.o.h, er meget enkle
topper å bestige med flott nedfart tilbake til
Krossbu. Fra Sognefjellet er både Fannaråken
og Ringstindene også innen rekkevidde.
Været er ofte stabilt i mai og turene legges opp
etter værmeldingen.
Det vil bli et planleggingsmøte før turen med
gjennomgang av utstyr og valg av turer.
For overnatting i 4 sengs rom med full pensjon
(inkl. tallerkenrett onsdag) 
er prisen kr 2018,-. 
Bindende påmelding innen 1. april til Eva
Raastad, tlf.416 01 982. 
Maks 12 deltagere. 

Onsdag 11. mai RT
Tur til Åsa. Vi går på jakt etter tysbast og
blåveis. Avreise fra Tippen kl 1800.
Turleder Per Stubbraaten.

Torsdag 19. mai RT
Sykkeltur Heggelia - Semmen - Vestre Ådal.
Oppmøte på Tippen kl 1800. 
Turleder Berit Hvinden Dahl og Svein Dahl.

Lørdag 21. mai RT
Sykkeltur i Nordmarka med fottur til skauleis-
posten på Djupvasshøgda.
Vi starter fra Jaklefoss kl. 1030. Ta bilen
(m/sykkel!) til Jaklefoss, eller sykle opp Ring-
kollveien til Jaklefoss. Følgende rute sykles:
Langtjern – Vassendvika – Storflåtan gård –
Spålsveien – Øyangsrøysa (trillesti) –
Uglaveien – avstikker til fots til posten på
Djupvasshøgda – retur via Uglaveien –
Øyangen til Jonsetangen – Ringkollen og
avslutning på Jaklefoss. De som ønsker kan
sykle hjem herfra!
Turleder Gunvor Nordli, tlf. 32 13 32 46

Søndag 22. mai RT
Fottur på Holleia med utgangspunkt fra
Snarum.
Oppmøte på Tippen kl 1000. Vi starter ca. 700
meter syd for Snarum Jernbanestasjon, tar
stien forbi Vesletjern og kommer til Oksauge
og Sysletjern etter en liten avstikker innom
Oksaugekollen skjerp. Vi runder så Sysletjerns
nordende, og tar oss frem til den spesielle
steinryggen på den lange tangen. Tar så
sørover langs Sysletjern til vi treffer bekken
fra Grunna, og følger dennes retning til
Grunnas nordre del. Runder vannets nordende,
og tar stien til Kimetjenn, og derfra til
Grunnas sydende. Tar så veien til Eintangen
ved Sysletjerns sydende. Etterpå følger vi
traktorveien langs sydvestre side av Sysletjern,

denne tar oss etter en stund over åsen og ned
til Gunnhustjern. Vi avslutter med å ta traktor-
veien ned til Nyhus, og går gamleveien
nordover til bilene. Lengde ca. 9 km.
Turleder Arne Åsmund Kristiansen

Onsdag 25. mai RT
Bli med på en spennende tur opp den bratte
Mørkgonga. 
Vi møtes ved ferista ca. 3 km syd for Åsa-
krysset kl 1730. Vandrer opp en hyggelig
skogsti oppover, senere brattere og brattere,
gjennom noe steinur, til vi kommer til foten av
kløften, selve Mørkgonga. Her er det ganske
bratt, men det er tau og wire til hjelp. Dessuten
kan man hjelpe hverandre litt. Fantastisk utsikt
mot Steinsfjorden og hele Ringerike når man
kommer opp. Kafferast ved Migartjern før vi
går Skardveien ned igjen.
Turleder Ingrid M. Nordgård, 
tlf. 32 12 47 25 og Axel Holt, tlf. 32 12 30 19.

Lørdag 28. mai RT
Dugnad. Rydding og merking av stier. Holleia
øst og rundt Buvasskoia.
Ingrid Nordgård og Anton Brækka er dug-
nadsledere.

Tirsdag 31. mai RT
Tur Samsjøen øst.
Vi kjører til Korpetangen hvor vi parkerer.
Turen går oppoverbakke til Svarttjern, ca. 100
høydemeters stigning. Svarttjern er et idyllisk
skogtjern. Her skal vi raste og kanskje noen
fristes til et bad? Lett tur! Oppmøte på Tippen
kl 1000.
Turleder Inger Hvitmyr og Marta Fines.

Onsdag 1. juni RT
Sognevannet med lokalhistorie og Solheim-
tekster
Lokalhistorisk rusletur ved Sognevannet, med
innslag av Elling M. Solheims tekster.
Vi rusler en tur i området rundt Sognevannet i
Strømsoddbygda, med lokalhistoriske innslag
og sitater fra Elling M. Solheims rikholdige
produksjon. Vi kommer til å finne fram til
noen av de gamle plassene der folk levde og
sleit. Navn som Rognelia, Sognekollen og
Sognevassdammen gir deg kanskje den rette
stemningen?
Turledere: Else Marie Abelgård 
(tlf 32 14 52 03) og Karsten Lien 
(tlf 32 14 42 11 / 909 99 867). 
Avreise Tippen kl. 17.00.

Lørdag 4. juni RT
Bli med på fottur til Norges mest beryktede
bjørnehi! Steinhiet Festningen i Vassfaret.
Oppmøte på Tippen kl 1000. Vi reiser inn
Vassfaret, til Aurdalsdammen. Går derfra i
bratt og steinete ur opp lia på sørsiden av Aur-
dalsfjorden, mot bjørnehiet Festningen. Nyter
medbrakt niste i bamsens seng, før de som
ønsker kan ta en liten topptur opp på Kjempa
1149 m.o.h.
For de som ønsker å være med på krigshisto-
risk vandring i Vassfaret dagen etter, blir det

overnatting i telt eller gapahuk inne ved
Nevlingen, sosialt samvær og Vassfarhistorier
på kvelden. Mer informasjon får du av turleder
Ole-Martin Høgfoss, 
tlf. 975 35 103 / 32 12 29 69. 
ole-m.h@frisurf.no 
Påmelding innen 1. juni.

Søndag 5. juni RT
Krigshistorisk vandring i Vassfaret. 
Sommeren 2005 er det 60 år siden krigens
slutt, bli med til gamle milorgceller / oppbeva-
ringskoier for utstyr, se rester etter flyslippene
i Vassfaret vinteren 1944/1945. Vassfaret var
Norges mest brukte slipp plass for utstyr fra
England under krigen, sporene er tydelige den
dag i dag. Vi besøker to gamle koier i lia
ovenfor Vassfarplassen, du vil få mulighet til å
beskue dusinvis av slippkontainere. Etter dette
går vi videre om den gamle Fjellsætra, der kun
grunnmurene står igjen, rast ved Fjellvannet.
For de som ønsker blir det mulighet for å nyte
utsikten fra Nevlingskollen og Pålsonflaga.
Turleder møter på Nevlingsdammen kl 1100,
sammen med de som har overnattet ved
Nevlingen fra lørdag.
Mer informasjon får du av turleder Ole-Martin
Høgfoss, 
tlf. 975 35 103 / 32 12 29 69.
ole-m.h@frisurf.no 
Påmelding innen 1. juni.

Tirsdag 7. juni RT
Tur i område rundt Røstjern. Finn viser oss
Ringkollens skjulte perle, der Trygve Brodahl
hadde badstuebad allerede tidlig på 1930 tallet. 
Oppmøte på Tippen kl 1000.
Turleder Finn Granum.

Onsdag 8. juni RT
Auretjernkollen, Strømsoddbygda.
En rundtur på Bråtasia, med start fra Haugen.
Fra kollen tar vi en sving bortom Holmetjern
og følger sti tilbake til bygda. Auretjernkollen
702 m.o.h. på det høyeste, ligger vest for
Strømsoddbygda. Den bratte lia ned mot
bygda er ulendt, men vi går en sti fra Haugen
mot kollen. Det er fristende å ta en tur bortom
de fine tjerna vest for kollen, Holmetjern og
Trantjern. Kvelden er lang. Da har vi en fin sti
å følge langs vanna og bekken, ned til veien
forbi plassen. Særlig er fossefallet mellom
tjerna en fint syn. Vel møtt!
Avreise fra Tippen kl 1730.
Turleder: Arnhild Solberg, 
tlf 32 14 51 37 / 32 14 55 95.

Fredag 10. – søndag 12. juni FRT
Klatretur til Hallingdal. 
Vi overnatter på Kolsrud camping i egne telt.
Den ene dagen klatrer vi flere taulengder i
feltet rett bak campingplassen. Den andre
dagen tar vi sikte på å klatre på feltet som
ligger på Gol. Turen krever personlig utstyr og
klatreerfaring.
Påmelding innen 1. juni til turkoordinator
Harald Bakken, tlf 32 12 18 67, 
mobil 41 22 20 93.
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Lørdag 11. juni RT
Sykkeltur Vestre Ådal – Vælsvannet –
Hønefoss.
Fin, nesten ’bilfri’ sykkeltur i skogsterreng,
ganske lett, men noe trilling fra Ådal opp til
Vælsvannet. Vi Sykler via Kilemoen og Vestre
Ådal til Hallingby. Gamle Ådalsvei til E16,
kort strekke langs denne og på skogsbilvei opp
Grandalen, trilling på sti til nordvestre delen
av S-Vælsvann (339 moh), fint å raste her! På
skogsbilvei langs vannet og videre ned til
Spennbetong på Hensmoen og via Hensmoen
–Nymoen-Hovsmarka ned til Hønefoss.
Turlengde ca. 35 km, en del stigning opp til
Vælsvannet, ellers svært bilfri tur gjennom
kulturlandskap, skog etc. Oppmøte på Tippen
kl. 0900
Turledere: Axel Holt (tlf 32 12 30 19) 
og Liv Skretteberg (tlf 32 12 46 94).

Søndag 12. juni RT
Skrubbheim ved Hovseteråsen.
Marta og Erland tar oss med til Hovseteråsen
ved Vælsvanna. Frammøte på Tippen kl 1000
eller ved bommen ved Spenncon kl 1015. Vi
kjører til Vælsvann hvor vi parkerer. Går
derfra til toppen av Hovseterhøgda. Derfra til
Hovseter, videre på ny sti til Skrubbheim. Der
blir det servert kaffe og kaker. Kanskje
kommer Leif Kjemperud og forteller om livet
på Skurbbeim 1944-1945. Etter en god rast
går vi ned til Gørrtjenn og veien ned til bilene.
Turleder Marta Fines og 
Erland Andreassen.

Tirsdag 14. juni RT
Tur på Høgholleia. Vi kjører opp Sesserud
skogsbilveg og da er det ikke så langt før vi er
oppe de tyngste bakkene. Når vi kommer opp
ser vi på været og hører med turdeltagerne om
det er noen spesielle ønsker hvor vi skal gå.
Stortjern, Høgberga, Grønnknuten, Rud-
skollen, Svartebuåsen er ulike alternativer for
dagen. 
Oppmøte på Tippen kl 1000, 
Turleder Erik Halkinrud.

Onsdag 15. juni RT
Elsrudkollen. Vi reiser fra Tippen kl. 1700 til
lokalet Granvoll, ved Vikermoen.
Vi går på blåmerket sti mot Vikerkoia, tar så
av mot søndre Koldalshytta, sti videre derfra
til Elsrudkollen. Turen tar ca. 3 timer. 
Turleder Erik Lunde, tlf. 32 11 06 10

Lørdag 18. juni RT
Sykkeltur Damtjern – Heggelia – Skanse-
bakken – Bogstad – Aker brygge.
Forsommersola varmer og de første bakkene
kan føles litt drøye før vi tar første rasten ved
Heggelia.  Utover mot Sørkedalen går det
kjapt.  Her er det vanligvis tett sykkeltrafikk.
Vi puster igjen ved Bogstadvannet, før vi
dukker ned i byjungelen, tar Frognerstranda og
parkerer forhåpentligvis trygt og uskadet på
Aker brygge.  Fortsatt forutsatt godvær
sjekker vi væskebalansen ute på brygga, blir
det kjølig og grått får vi ty innendørs.  Egen

buss tar syklene og oss tilbake til Hønefoss.  
Påmelding til turleder Axel Holt 
innen man. 13. juni på tlf. 996 12 222. 

Søndag 19. juni RT
Trollfossen, kl 11-15 v/Fjellanvollen.
Tron Trondsen. Kaffekok åpen 11-15.
Sti ifra Bukollplassen.

Lørdag 25. – søndag 26. juni RT
Soloppgangstur. Natt-tur på Dugurdsnatten,
lengst vest på Ringerike.
Vi kjører innerst i Brekkebygda og vandrer
videre på en bomveg, til Lindelia og Med-
dragstjern, svinger sørover og opp på ryggen
av Haverstingen. Nå er vi på kanten mot
Krøderen, med Krøderen og Norefjell og sol-
nedgang i vest. Østover ligger Ringerike under
oss. Her blir det stiløst, men greit å holde
ryggen selv om den er avbrutt av noen ”dype
daler”. Det kan bli mørkt en kort periode, med
forsiktighet er det greit å gå likevel. Topp-
punktet nås ved 2-3 tiden, og det har begynt å
lysne i øst. Ha med godt med klær og
sovepose/liggeunderlag, samt mat til kvelden
og en god tur neste dag.
Avreise Tippen kl 20.00. 
Turleder: Ingrid Nordgård, 
tlf 32 12 47 25.

Onsdag 29. juni - søndag 3.juli FRT
Romsdalen byr på mange klatre- og turmulig-
heter. Bl a Romsdalshorn,Vengetind og
Hornaksla. Satser på å ligge i Basecamp oppe
i Vengedalen og ta turer derfra. NB Deltagere
må selv ha med utstyr for klatring. Kord. 
Harald Bakken (412 22 093)
haralba@online.no eller 
Katarina Brandt (32 75 47 60)
katarina.brandt@sb-hf.no 
Vi reiser fra Hønefoss ca kl 17.00 onsdag.

Lørdag 2. juli RT
Ringkolltoppen. Markering av Friluftslivets år.
Se annonse i Ringerikes Blad. 
Avreise fra Tippen kl. 1100. 
Turleder Per Stubbraaten.

Søndag 17. – søndag 24. juli RT
Tur fra Jotunheimen til Skarvheimen , fra
Fondsbu til Haugastøl,  buss til Fondsbu, med
avreise fra Hønefoss ca kl. 1030, (Valdresek-
spressen).Vandring hele uka, via Fondsbu, 7t
til Sletningsbu, 6,5 t til Sulebu, 6t. til Brei-
stølen, 4t til Bjordalsbu, 6t til Iungsdalshytta,
6t + båt til Raggsteindalshytta, 8t til
Haugastøl. Herfra tog ca kl.1730 søndag
kveld. Pris ca kr 3000, dertil reise ca kr 700-
900. Reisetider og priser blir oppgitt mer
nøyaktig i annonsen i Ringerikes Blad. Opp-
lysninger om turen fås hos turleder Ingrid M
Nordgård, tlf. 32 12 47 25, som har gått turen
og ble meget begeistret for  området. Maks 12
deltakere,  påmelding innen17 juni. Det er
mulig å gå deler av turen også. 

Lørdag 6. – søndag 7. august RT
Tur til Bagn og Reinli.
Avreise lørdag i privatbilder fra Tippen kl
0900 til Bagn, parkering ved Gråbeinhølet litt
forbi Bagn. Vi går på ”slagmarken” opp til
Bergatn hvor turleder vil fortelle om de dra-
matiske dagene i april 1940. Tilbake om
Gubberud og ned til sentrum. De som ønsker
det blir med til søndre Fjellstølen hvor vi over-
natter på hytter og / eller telt. Sosialt samvær
lørdag kveld. 
Søndag går vi til Fiskebufjellet, Bjødals-
kampen, Otnesfjellet og Kongevegen tilbake
til Fjellstølen, ca. 6-7 timers tur.
Påmelding innen 1. august til turleder Kjetil
Sudgarden 32 13 25 19 / 934 37 860.

Tirsdag 9. august RT
Rusletur i Knestangåsen. Avreise fra Tippen kl
1000 i privatbiler. 
Turleder Siggen Svingheim.

Onsdag 10. august RT
Sykkeltur i området Ringkollen Jaklefoss.
Oppmøte ved Jaklefoss kl. 1730.
Turleder Finn Granum

Fredag 12. – søndag 14. august RT
Topptur til Skutshorn og Horntind i Vang, med
overnatting på Søre Hemsing.
Med Vangturen i august 2004 friskt i minne, er
det vel mange som kan tenke seg en ny tur til
flere flotte topper i denne fine fjellkommunen.
Fredag 12. august fra Tippen kl 1600 til den
tradisjonsrike garden Sørre Hemsing som
består av et originalt 4-kanttun med til
sammen 8 bygninger fra 1600-tallet og 1800-
tallet. Bygningene er nyrestaurerte og holder
god standard. Vertskapet Berit og Arne
Nefstad tar i mot, og her skal vi overnatte
begge netter. Gjestfriheten og maten er av
beste merke!

Skutshorn, 1.630 moh.
Lørdag 13. august kjører vi langs nordsida av
Vangsmjøse til grenda Vennis og derfra inn i
den vakre Sanddalen. Her parkerer vi inne ved
stølene, krysser Leineåne og tar fatt på den
bratte lia opp mot Skutshorn (Skutshødn). Fra
toppen er det flott utsikt mot Vangsmjøse,
Grindaheim, Bergsfjell, Grindane, Gilafjellet,
Hugakøllen mm. Underveis kan vi kanskje
oppleve at det skyter i ”hødne”? Nede i Vennis
tar vi en titt på de gamle Leinekvernene.

Horntind, 1.454 moh.
Søndag 14. august forlater vi Søre Hemsing og
drar opp til Tyin. Derfra går vi opp mot
innsjøen Øyangen og opp til Horntind (Hødn-
tinden). På toppen er det en fantastisk utsikt
mot Jotunheimen. Emanuel Mohn lagde et én
meters panorama herfra, som ble utgitt i DNTs
årbok for 1884. Vi kan også gå en avstikker
lenger øst for å få med oss den flotte utsikten
mot Øye og Vangsmjøse.
Overnatting + mat på Sørre Hemsing: ca. kr.
1.000,-. 
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Bensinpenger kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist 25. juni 2005.
Maksimalt antall blir 18 personer

Turleder Liv Skretteberg og Karsten Lien.
Liv: tlf. 32 12 46 94 / 952 54 760
liv@ringerike.folkebibl.no
Karsten: tlf. 32 14 42 11 / 909 99 867
karsten.lien@statkart.no

Tirsdag 16. august RT
Tur til Bekkebakken. Vi ser på gamle plasser
og hendelser. Lett tur. Avreise fra Tippen kl
1000 i privatbiler. 
Turleder Karsten Hansen.
Onsdag 17. august RT
Steinsfjorden rundt på sykkel. Oppmøte på
Tippen kl 1800
Turleder Dagny Sjursdotter.

Tirsdag 23. august RT
Tur Eggemoen nord og Vågårdsåsen. Turen
går om Tandberghytta til Fuglesangen.
Fremmøte på Tippen kl 1000, avreise med pri-
vatbiler. 
Turleder Erland Andreassen.

Fredag 26. – søndag 28. august FRT / HT
Kanotur gjennom Nordmarka. Møtested:
Myllsdammen kl. 10.00.
Parkeringsavgift for de som lar bilen stå på
parkeringsplassen.
Vi starter med å padle over Mylla. Så blir det
vekselvis bæring, trilling og padling. Vi er
innom vannene Ølja, Tverrsjøen, Skarvvatnet,

Pershusvatnet, Finntjern, Aklangen, Katnosa,
Store Sandungen, Hakkloa, Bjørnsjøen,
Helgeren, Trehørningen og Nordvatnet. Turen
avsluttes enten med å trille ned til Elnes eller
til Strykenvatnet. Velger vi det siste alterna-
tivet, kan vi padle helt til Harestua.
Dette er en flott tur der vi opplever de stille og
uberørte områdene i Nordmarka. I tillegg til
fine padleområder, må deltakerne være innstilt
på å bære kanoen opp/ned til vannene og trille
både på stier og skogsbilveier.
Turen vil vare i to hele dager. Overnatting
finner vi på et idyllisk sted.
Ta med mat og utstyr for overnatting. Værfor-
behold.
Info og påmelding innen 24.08. til turleder
Jens Arne Ohren,
tlf.: 61 32 32 76 / 951 64 103.
Fredag 26. – søndag 28. august RT
Topptur Hemsedal.
August i fjellet, med Høgeloft og Raudeberg-
skarvet som turmål. Vi kjører egne biler fra
Hønefoss (Tippen) fredag kl. 1600. Base blir
klarert i løpet av våren.  Lørdag prøver vi oss
på Store Jukleegga, der Høgeloft med 1920
moh er målet.  Søndag tar vi turen Breidstølen
– Bjordalsbu –Raudebergskarvet (1818 moh)
– Bjøberg, og så bærer det hjemover.
Turleder Axel Holt.

Tirsdag 30. august RT
Tyttebær- og sopptur rundt Hovinkoia. Avslutt-
ning for tirsdagsturene.
Turleder Siggen Svingheim 
og Erik Monserud.

Onsdag 31. august RT
Kongens utsikt. 
Oppmøte på Tippen kl 1800
Turleder Dagny Sjursdotter.

Lørdag 3. september RT
Dugnad Tjuenborgkoia.
Turleder Ingun Nygård og 
Alf Elling Omholt

Søndag 4. september RT 
Tjuenborgkoia med kulturarrangement.
Turleder Ingun Nygård og 
Alf Elling Omholt

Onsdag 7. september RT
Sykkeltur i og rundt Hønefoss.
Fremmøte Tippen kl 1700.
Turleder Lilleba Sand.

Søndag 11. september RT
Tjuenborgkoia (kulturarr.)
Ingun Nygård, Alf Elling Omholt 
Vikerfjellet

Søndag 18. September RT
Kaffekok på Grønnknuten
Kaffekoken på Grønnknuten arrangeres i år
for 20. gang! Her håper vi på over 300
besøkende slik at besøkende nr. 2000 kan få
en oppmerksomhet! 
Ansvarlig for kaffekoken Jan Fredriksen.

Bli kjent i turområdet vårt,
finn skauleispostene!
Her er en enkel og kortfattet oversikt over de 14 skauleispostene som
ligger spredt rundt om i Ringerikstraktene

Skauleispost Merknad Kart Kartref.
1 Dugurdsnatten trig.pkt 770m Strømsoddbygda 1715 I 393 848
2 Kavringhatten trig.pkt 669m Vikerfjellet 461 002
3 Strandekollen trig.pkt 398m Vikerfjellet 578 005
4 Rabben. trig.pkt Vikerfjellet 419 956
5 Lagmannskollen Strømsoddbygda 1715 I 511 858
6 Urdhogget trig.pkt 309m Holleia - Krokskogen 525 607
7 Fjøsvikfjellet Varden Sperillen 1815 IV 631 906
8 Blekkåsen 400 nord for trig.pkt Sperillen 1815 IV 556 835
9 Gunhildåsen trig.pkt 554m Hønefoss 1815 III 579 728

10 Klomshue Hønefoss 1815 III 550 691
11 Grønknuten Krøderen 1715 II 505 707
12 Djupvasshøgda trig.pkt 601m Oslo Nordmark 812 726
13 Dugnad
14 Gyrihaugflaka trig.pkt 604m Oslo Nordmark 774 615
15 Gjertrussen Oslo Nordmark 717 559

RT-medlemmer får 

15 % rabatt
hos JK Sport A/S 
i Hønefoss

Alle RT-medlemmer med gyldig med-
lemskort får nå 15% avslag på veile-
dende pris på alle lagerførte varer hos
JK Sport. På sykler gis det 10%
avslag. 
Avtalen varer fram til 21. juni 2005.
Medlemskortet skal fremvises.
Rabatten gjelder ikke tilbuds-/kam-
panjevarer og spesialbestilte varer.
Her gis det pristilbud i hvert enkelt
tilfelle. OBS at vår tidligere avtale
med CitySport ikke lenger gjelder.
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Ringerikes Turistforening
Turkalender vinter - vår - sommer 2005

Dag / dato Område / sted Grp Leder Kart Ymse
Fre 21 –
Søn 23 jan

Telemarkskurs. Sudndalen, Hallingskarvet. FRT Marianne Aasen Påmelding 10. jan til Marianne på tlf. 95990953

Tir. 25 jan Måneskinnstur Ringkollen. FRT Marianne Aasen, Viggo Lunde Nordmarka Ringkollen p-plass kl. 2000
Søn 30 jan Besøk på Midtre Olimb Gård. BT Ingun Nygård, Alf Elling Omholt Se annonse RB.
Søn 30 jan Område innenfor Ringkollen. RT Atle Nordal Nordmarka Tippen kl. 1000
Lør 5 – 
Søn 6 feb

Storekrakkoia. Skitur Bogen / Ørneflag. FRT Ole-Martin Høgfoss Vikerfjellet Tippen kl. 0900 (NB)

Søn 6 feb Høgholleia. RT Erik Halkinrud Holleia Tippen kl. 1000, Brannbråtan kl. 1100
Tir 8 feb Aklangen. RT Erik Monserud Holleia Tippen kl. 1000
Søn 13 feb Vælsvann (Ådalen). RT Brit Olaug og Erik Monserud Sperillen Tippen kl. 1000
Fre 18 – 
Søn 20 feb

Gaustablikk. Skiweekend. FRT Viggo Lunde Tippen kl. 1600

Søn 20 feb Bølgensetra – Nysetra (truger). RT Rune Thorsen Nordmarka Tippen kl. 1000. Truger til utlån.
Tir 22 feb Skitur - Hallingby - Bergsund. . RT Marta Fines og Inger Hvitmyr Sperillen Forbehold om føre. Tippen kl. 1000

Søn 27 feb Pilking på Steinsfjorden. BT Bjørn Bakken og Lena Heimsnes
Frammøte kl. 1130 Åsaveien skjæringa 
mellom tunnelene.

Søn 27 feb Vikersetra – Treknatta. RT Leif Grimstveit Vikerfjellet Tippen kl. 1000
Tirs 1 mars Øyangen - Spålen RT Marit Waagaard og Ole Bratlund Nordmarka Tippen kl. 1000
Lør 5 – Aurdal, eller 
søn 6 mars

Smørlifjell. Snøhuletur. FRT Bjørn Olav Enger
Gausdal Vestfjell

Påmelding innen 27. feb. tlf 91657190 / 23140824

Ringkollen Vinterfestival. Kveldskos RT Ingun Nygård, Alf Elling Omholt
Tir 8 mars

med bål og eventyr ved øvre Kolltjern. BT og Axel Holt
Se annonse for Ringkollen Vinterfestival.

Søn 13 mars Vikersetra – Jøranfisen. RT Trond Olav Vassdal Vikerfjellet Tippen kl. 1000
Ons 16 mars Kveldstur, Kongsberg Skisenter. FRT Marianne Aasen Tippen kl. 1600
Tor 31 mars Årsmøte RT Styret RT Kl. 19.00  Sted: se annonse RB.
Lør 2 – 
søn 3 april

Toveseter. RT Kjetil Sudgarden Norefjell Tippen kl. 0900 (NB)

Fre 8 – Fondsbu – Yksnedalsbu / Tomashelleren -
Jotunh. vest,

søn 10 april Beitostølen
FRT Karin Solberg Jotunh. Aust, Påmeld. Karin Solberg 32125213 / 95880826

Beitostølen
Fre 8 – 
søn 10 april

Sjusjøen. RT Finn Granum Birkebeiner-kartet Tippen kl. 1700

RT
Ons 13 april Teorikurs: Turleder Sommer. FRT Petter Kittelsen fra DNT Søknads-skjema på internett. RT-kontoret kl. 1800

BT    
Fre 15 – RT
søn 17 april Turlederkurs Del 1. Holleia og Hovinkoia?? FRT Petter Kittelsen fra DNT Tippen kl. 1700

BT
Ons 20 april Schjongslunden (stavgangskurs) del 1. RT Ingrid Nordgård Pris kr. 100.- for to dager. Stadioninng. kl. 1800

Fre 22 –
RT

søn 24 april
Turlederkurs Del 2. FRT Petter Kittelsen fra DNT Tippen kl. 1700

BT
Søn 24 april Tur til Kongens Utsikt. BT Ingun Nygård, Alf Elling Omholt Nordmarka Kleivstua kl. 1130

Ons 25 april GPS-Kurs og Digitale kart. FRT Viggo Lunde
GeoData Storgata 4 kl. 1800.
Opplysn. tlf. 41212480

Ons 27 april Schjongslunden (stavgangskurs) del 2. RT Ingrid Nordgård Stadioninng. kl. 1800
Fre 29 april – Hardanger-vidda Tippen kl. 1600. Påmeld Axel Holt tlf. 99612222
Søn 1 mai

Ski Veggli Fjellstue – Lufsjå -  Imingfjell RT Axel Holt
aust innen 25. april.

Ons 4. – 
Vårskitur i fjellet. Smørstadbreen 

Søn 8 mai
sammen med  Hadeland turlag.

HT
Eva Råstad Jotunheimen vest Påmeld innen 1. april til Eva Raastad tlf 41601982

Overnatting Krossbu.
FRT

Ons 11 mai Åsa (Blåveis og Tysbast) RT Per Stubbraaten Tippen kl. 1800

Tors 19 mai
Sykkeltur Heggelia – Semmen 

RT Berit Hvinden Dahl, Svein Dahl Sperillen, Hønefoss Tippen kl. 1800
– Vestre Ådal.



11

Skauleisposten

Dag / dato Område / sted Grp Leder Kart Ymse

Lør 21 mai
Sykkeltur Ringkollen – Ugla. Innom 

RT Gunvor Nordli Nordmarka Jaklefoss kl. 1030
skauleisposten på Djupvasshøgda.

Søn 22 mai Sysletjern på sør-Holleia. RT Arne Åsmund Kristiansen Holleia
Tippen kl. 1000. Oppmøte Sysle, ta kontakt med 
Arne Å., Ringerike vgs tlf. 32109910

Ons 25 mai Mørkgonga, Gyrihaugflaka. RT Ingrid Nordgård og Axel Holt Nordmarka Ferista ca. 3 km sør for Åsa kl. 1730 

Lør 28 mai
Dugnad. Rydding og merking av stier. RT Ingrid Nordgård (H) Holleia,
Holleia øst og rundt Buvasskoia. Anton Brækka (B) Vikerfjellet (Buvass)

Tippen kl. 0900 for begge områder

Tirs 31 mai
Tur øst for  Samsjøen.

RT Inger Hvitmyr og Marta Fines Sperillen Tippen kl. 1000.
Utgangspunkt Korpetangen.

Ons 1 juni
Sognevannet, med lokalhistorie og 

RT
Karsten Lien

Elling M. Solheim`s tekster. Else Marie Abelgård
Strømsodd-bygda Tippen kl. 1700

Lør 4 juni
Vassfaret 

RT Ole-Martin Høgfoss Sør-Valdres Tippen kl. 1000
(Bjørnehiet Festningen og Kjempa).
Vassfaret (Millorgceller, gamle slipp-

Søn 5 juni plasser, Fjellvannet, RT Ole-Martin Høgfoss Sør-Valdres Nevlingsdammen i Vassfaret kl. 1100
Nevlingskollen og Pålsonflaga).

Tirs 7 juni Tur i området rundt Røstjern. RT Finn Granum Nordmarka Tippen kl. 1000.
Ons 8 juni Auretjernskollen (Strømsoddbygda). RT Arnhild Solberg Strømsodd-bygda
Fre 10 – Klatretur til Hallingdal,
Søn 12 juni overnatting Kolsrud camping.

FRT Harald Bakken Flå Påmeld. Innen 1. juni

Sykkeltur. (Hønefoss – Skollerud  
Lør 11 juni – Hallingby – Vælsvannet – RT Liv Skretteberg og Axel Holt Sperillen, Hønefoss Tippen kl. 0900 (NB)

Geiteryggen – Hønefoss).
Søn 12 juni Skrubbheim ved Hovseteråsen. RT Marta Fines og Erland Andreassen Sperillen Tippen kl. 1000.

Tirs 14 juni
Høgholleia. Sesserud.

RT Erik Halkinrud Holleia - Krokskogen Tippen kl. 1000
Deltakerne kommer med ønsker.

Ons 15 juni Elsrudkollen. RT Erik Lunde
Vikerfjellet eller 

Tippen kl. 1700
Sperillen

Lør 18 juni Sykkeltur. Damtjern – Aker Brygge. RT Axel Holt Nordmarka Damtjern kl. 1100, retur AB 2000.
Søn 19. juni Trollfossen, kl 11-15 v/Fjellanvollen. Tron Trondsen Kaffekok åpen 11-15. Sti ifra Bukollplassen.
Lør 25 – 
Søn 26 juni

Dugurdsnatten, soloppgangstur. RT Ingrid Nordgård Strømsodd-bygda Tippen kl. 2000

Ons 29 juni
Romsdalen FRT

Harald Bakken, 412 22 093
Hønefoss, onsdagen ca kl. 1700

søn 3 juli Katarina Brandt, 32 75 47 60

Lør 2 juli
Ringkolltoppen.

RT Per Stubbraaten Nordmarka Tippen kl. 1100
Markering av Friluftslivets år.

Søn 17 – Fondsbu – Haugastøl. RT Ingrid Nordgård
1517 I + II + III,

Søn 24 juli Ukestur over 8 dager.
1516 III + IV, Påmelding innen 15juni
evt Skarvheimen

Lør 6 – Bagn og Reinli. Overnatting på Fjellstølen 
RT Kjetil Sudgarden Sør-Valdres

søn 7 aug for de som ønsker.
Tirs 9 aug Knestangåsen RT Siggen Svingheim Nordmarka Tippen kl. 1000
Ons 10 aug Sykkeltur. RT Finn Granum Tippen kl 1730
Fre 12 –

RT Liv Skretteberg og Karsten Lien
Tyin, Gjende,

Påmelding
søn 14 aug

Topptur i Vang.
Øye, Vangsmjøsa

Tirs 16 aug Bekkebakken RT Karsten Hansen Tippen kl. 1000
Ons 17 aug Sykkeltur. Steinsfjorden rundt. RT Dagny Sjursdotter Nordmarka Oppmøte Tippen 1800
Tirs 23 aug Eggemoen - Vågårdsåsen RT Erland Andreassen Sperillen, Hønefoss Tippen kl. 1000
Fre 26 –

Kanotur i Nordmarka.
HT

Jens Arne Ohren Nordmarka
Påmeld innen 24. aug til Jens Arne Ohren,

søn 28 aug FRT tlf. 61323276 / 95164103
Fre 26 – Hemsedal
søn 28 aug (Jukleegga og Raudebergskarvet)

RT Axel Holt Skarv-heimen Påmeld innen 18. aug. til Axel Holt, tlf 99612222

Tirs 30 aug
Tyttebær- og sopptur Hovinkoia. RT Siggen Svingheim
Avsluttning for tirsdagsturene. Erik Monserud

Holleia

Ons 31 aug Kongens utsikt. RT Dagny Sjursdotter Nordmarka Oppmøte Tippen 1800
Ons 7 sept Sykkeltur i og rundt Hønefoss RT Lilleba Sand Oppmøte Tippen 1700
Lør 10. sept Dugnad Tjuenborgkoia. RT Ingun Nygård, Alf Elling Omholt Vikerfjellet
Søn 11 sept Tjuenborgkoia (kulturarr.). RT Ingun Nygård, Alf Elling Omholt Vikerfjellet
Søn 18. sep Kaffekok på Grønnknuten

Turer fra og med juli og utover blir omtalt på nytt i oppdatert program i neste utg av ”Skauleisposten”.
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Til neste år skal Turistforeningen sammen
med elleve andre natur- og friluftsorgani-
sasjoner arbeide systematisk og intensivt
for å fremme friluftslivet i Norge.
Arbeidet koordineres og ledes av Fri-
luftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
og skal markeres med en rekke arrange-
menter over hele landet. Åpningen skjer
den 8. januar i Asker og avsluttes i
desember på Røros.
Hvorfor er dette så viktig?
- Friluftslivets år gir alle som er glade i

naturen en mulighet til å vise andre hvor
stor glede og nytte vi har av friluftsliv.
- En storstilt mobilisering av friluftsfolket
vil også kunne vise de bevilgende myn-
digheter det allsidige tilbudet friluftsorga-
nisasjonene representerer. Satsing på
helse og positive natur- og kulturopple-
velser kan spare staten for store summer
til medisiner og sykehusopphold.
- Selv om vi i Norge har en lovbestemt
rett gjennom allemannsretten til fri
ferdsel i utmark, oppstår det likevel stadig

konflikter med utbyggingsplaner og eier-
interesser. Her er det nødvendig at alle
parter opptrer nøkternt og korrekt.
- Natur- og miljøvern er minst like viktig
som tidligere og alle FRIFO-organisasjo-
nene har her en viktig rolle som sam-
funnsoppdrager.

Ringerike kommunes kulturtjeneste ved
Jan Berg ønsker å støtte de lokale arran-
gementene og bidra til fellesarrange-
menter. Kanskje kan 7. juni, dagen for
unionsoppløsningen for 100 år siden,
være en passende anledning til et fellesar-
rangement?
Ringerikes Turistforening vil bli en
viktig lokal aktør i 2005. Vi satser på to
grundig forberedte arrangementer, begge
på Ringkollen.
Barnas Turlag vil prøve å trekke foreldre
og barn til snøarrangementet søndag den
3. april. Vår hovedmarkering blir «fjell-
festen» på Ringkolltoppen lørdag den 2.
juli. På samme dag avholdes det en rekke
liknende arrangementer rundt i Norge.
For mange kan dagen bli en fin start på
ferien, og vi satser på å få til et koselig
program som kan appelere til alle alders-
grupper. Mat, musikk, leker og konkur-
ranser blir viktige ingredienser av pro-
grammet.

Vi håper alle medlemmene våre vil bli
gode ambassadører for friluftslivets saker
i 2005, og at dette vil gi seg utslag på
medlemstallet. Hos oss har vi ingen
tapere, bare vinnere. Bli med!

Per H. Stubbraaten

Din sykkelspesialist i Hønefoss
Stort utvalg av
sykler og annet

sports- og 
treningsutstyr

JK Sport A/S 
Kirkegt 9 · 3510 Hønefoss
Tlf: 32 12 04 80 · Faks: 32 12 04 80
E-post jksport@sensevawe.com

Åpent: man - fre: kl. 9.00 - 16.30
tor: kl. 9.00 - 19.00*
lør: kl. 9.00 - 14.00

* åpent til kl. 16.30 i juni, juli, august
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Harald og jeg praktiserer tung alpin stil.
Vi registrerer at light and fast er i vinden,
men sverger til slow `n heavy. Som
halvgamle fuskere i faget tør vi ikke annet
enn å drasse med oss rubbel og bit. Et slit,
ja vel, men slitet på denne turen var en
ren nytelse.

”Nå er det bare å gå Hurrungane rundt!”
Føreren på Turtagrø kvelden i forveien
var ikke i tvil. Det tunge snøfallet i slutten
av juli hadde tvunget mange til retur den
siste tiden, men nå rant snøen i tonnevis
ned fjellsidene. Helvetesuka i Jotun-
heimen – når ”alle” ankommer i begyn-

nelsen av august – skulle få knallåpning i
år. Vi travet lystig opp Skagadalen i mor-
gensolen.

Fra Tindeklubbhytta sjanglet det ut en
herre med bandasjert hode. Han hadde
glidd på våt stein ned fra Storen i går.
Klubbkamerater måtte snu på Skagastøls-
ryggen. Mye snø. Han tvilte sterkt på pro-
sjektet vårt:  ”- Både Skagastøls – og
Styggedalsryggen…? Ja, dere ser da ut til
å ha nok utstyr i sekken…” Urda opp mot
Nordre viste seg jamngrov med vitsene vi
dro for å få igjen pusten. Oppe i V-skaret
var det tørt og fint, og vi snek oss ned fra
Skagastølsnebbet uten tau. Ruta herfra og
opp til Midtre bød på kremklatring på
treernivå, og livet var en fest med knørva
matpakke og sjefsutsikt på toppen.
Jammen hadde vi tatt igjen et taulag også.
De hadde startet fra Tindeklubbhytta, og
var fire. All ventingen tar tid. Bortover
ryggen videre gikk vi med løpende
mellomforankringer, og pustet lettet ut da
vi fant Patchells sva til venstre for Halls
hammer, snø- og fuktfritt. En og annen
slynge og rusten bolt hang der, men denne
klassiske passasjen syntes jeg nok jeg

Hurrungane
Topp camping og klatring på Skagastøls- og Styggedalsryggen

Fra Vesle, de første solstråler risler over Styggedalstindane og Sentraltind

Deilig eggtravers mellom Sentraltind og Styggedalstindane
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måtte klare ”sjøl”. Det ble en del forsøk
frem og tilbake. Var sekken litt for tung,
kanskje? Heise de nærmere tjue kiloene
opp etterpå, eller i hvertfall avlaste den
litt? Ta av tauet under sekkelokket for
eksempel? Tankene står i veien, blokkerer
for gutsen. Kjør! Da jeg var forbi,
skyldtes det nok en porsjon aggresjon og
adrenalin. Øyeblikk når du erfarer at
klatring har mer med psyke enn fysikk å
gjøre enn hva man vanligvis tror.
Oppover mot Vesle registrerte vi at
taulaget foran oss snudde. De hadde tenkt
seg hjem via Storen, men skumringen
meldte etter hvert sin ankomst og vi
kunne ikke annet enn synes litt synd på
dem. Solnedgangen oppe på Vesle var
lilla og oransje, og hvem vil være andre
steder da? Endelig skulle det bli overnat-
ting på en totusenmeter!
Harald, den bortskjemte skårungen, var

på sin andre Jotunheimentur. På vårski-
turen i mai hadde vi skummet over det
meste av Smørstabbtindane på en
gromdag som inneholdt alt: nullsikt og
kompassgange i tau over breen, kaving i
nysnø til livet opp renner og hamre, rå
skikjøring og selvfølgelig solnedgang  på
Storebjørn som dessert. Harald er Jotun-
heimens fetter Anton, nå fikk Hurrungde-
butanten tidenes hotellsuite. Vi må vel
kunne si at den hadde utsikt?
Først måtte vi imidlertid justere litt på

”toppformen”. Skulle to mann ligge
utstrakt var det ikke noen vei utenom:
Slingsbybreen nedenfor måtte motta ”en
del” stein av ulikt kaliber. Kruttrøyken lå
tett som tåke mellom oss. Riksantikvaren

får sende eventuelle bøter for deforme-
ringen til undertegnede. Leserne har et
bra overnattingstips for senere tur.
Bivuakksekkene utenpå soveposene
sørget for at den timeslange regnskura
midt på natten lot seg leve med. Solopp-
gangen neste morgen fikk Harald til å
ymte frampå om at det kanskje likevel
kunne bli mulig med en tur bort på
nabo`n  i sørvest – Storen?  Den var ikke
mer enn et par hundre meter borte – i
luftlinje… Vi hadde mat for to døgn.
Tidsskjemaet ville klart sprekke. En
halvtime etter hang vi i rappelltauet, mens
sekker, soveposer og klær lå henslengt
utover til tørk på vår annekterte topp.
Toernytelsene stod stablet oppå hverandre

fra Mohns skar – først på høyre, så på
venstre side opp mot de tre fortoppene til
Storen. Før den første smatt tauet over en
hammer jeg rundet litt vel kjapt. Yr og
toppkåt som jeg var i morgensola lot jeg
det stå til og strøk videre over hamrene
inntil jeg stod på enden av et flatt platå.
Harald hadde jeg verken sett eller hørt
noe fra på et kvarters tid. Taudraget var
mistenkelig hardt; - plutselig observerte
jeg beina mine løpe  sekstimeter`n ufri-
villig. Fikk hevet meg ned og surret tauet
et par ganger rundt en diger blokk, og tok
inn tau. Igjen knallhardt taudrag, og ingen
svar på tilrop. Så helt slakt tau. Lenge.
Som å holde i en sytråd. Isgufset ilte
gjennom meg: Har tauet røket? Har
Harald falt helt ned? Altfor lenge etterpå
strammes tauet og Harald kommer over
kanten med et stolt smil. Tre forsøk måtte
til før han greide å klatre knausen jeg
hadde latt tauet ligge stramt over. To
ganger hadde han falt noen meter ned,
slått foten litt og fått sprekk i neglen. Jeg
lærer dyrekjøpt - på en regning Harald
måtte betale – at jeg burde ha laget stand-
plass umiddelbart etter at tauet smatt over
knausen. Da hadde jeg unngått taudraget
og dessuten kunne opprettholdt hørselav-
stand til han der nede.  Men, erklærte
gladgutten stolt senere: ”Det skal da
synes at`n har vært på Storen, da!”
Før ti på toppen en slik solsommerdag er
du som regel alene. Jeg har hatt nullsikt
og solnedgang her før, men dette synet
overgår alt jeg har vært med på i fjellet
hittil. Vindstille, skyfritt. Ordene opphører
å ha mening. Vi blir bare sittende og flire.
Etterpå  klatrer vi ned igjen på løpende
mellomforankringer, og klatrer opp rap-

Gjertvasstind fra Store Østre Styggedalstind

Storen og de vestlige Hurrungane fra Vesle en tidlig morgenstund
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pellruta til Vesle. Uten sekk tør vi velge
annet enn letteste vei opp, og nyter hver
meter. Vel oppe rydder vi etter oss og
smelter litervis med grovkornet snø til
drikke på primusen. Snøen er som iskorn
og bruker mye gass før den smelter. Litt
vel mye.

Det har skyet over, og haglskura når oss
på ryggen over mot Sentraltind idet vi
erkjenner at vi har rotet oss for for langt
ned mot Maradalen. Blir stående under et
overheng og deppe litt over en ”tapt” time
og jeg håper inderlig at Harald foretrekker
en ”topp”-natt til fremfor retur. Jeg
dropper å si noe om saken, og tett innpå
finner vi ut at eggen også denne gangen
var kjappere enn å gå opp på siden. Det er
Bøygen som går utenom!
Etter fire rappeller ned fra en våt og sleip
Sentraltind er vi (trygt) forbi point of no
return, noe Harald forresten ikke engang
hadde tenkt på. 
Så kommer solnedgangen. Bortover mot
Styggedalstindane koser vi oss på en
hvass egg av ukesgammel snø – med en
fot på hver side. Sakte. Himmelen er igjen
knallblå og i denne vind- og lydløse
verden står tiden stille. Jeg er overlykkelig
over utsikten, ikke minst til ytterligere en
natt her oppe. 
Harald fant hylla – et slett og nyvasket
steingulv rett innunder toppvarden på
Vestre Store Styggedalstind. Det blåser på
toppene, sies det, og mens vi entrer sove-
posene i full goretexrustninger ånder
primusen stille ut. Dermed er det slutt på
maten. Tørr Real turmat, evt. med snø
oppi, frister ikke. Harald tar sin siste
kjeks, jeg vurderer mine siste levninger av
en brødskive. Det blir til at den deles, og
skylles ned med snø. Vi sovner, og inntar
bevissthetsnivået til steinene rundt oss.
Sola, himmelen og Maradalen der nede
neste morgen gjør at den noe tvilsomme
frokosten neste morgen blir riktig festlig.
Forresten ingen grunn tilå dra den ut, og
vi rangler av gårde bortover ryggen mot
Østre Store Styggedalstind.”Det er for-
nøyelig… Hall)
Ned den lange, bratte snøbakken til Gjert-
vasskaret faller jeg med vilje. Fristelsen
til å slite bukseræva ble for stor. Prøver å
styre litt med øksene, men med stegjer-
nene godt opp blir  aketuren likevel av og
til i friskeste laget.

Under Gjertvasstind er du liten. Tenk at
folk frivillig har prøvd å klatre opp nord-
veggen her. Nå ligger den i skygge, og
svetter snø. Vi sitter i sola og gjør oss

klare for turens siste topp og den mest
usikre delen av klatringen. Snø- og isfor-
holdene opp her er aldri like to dager etter
hverandre. Jeg leder opp og sniker meg
over en snøbro i det jeg får øye på en
hjelm på sprekkanten under meg. Hjertet
hopper – ligger eieren  lenger nede? Ber
om litt tau ut, og lister meg bort. En hjelm
rikere finner jeg standplass oppunder et
fremspring under bratthenget av blåis.
Harald får kremtaulengden, og setteret
par isskruer opp de seksti gradene det
visstnok er før det runder av mot toppen.
Der oppe blir det solbad og tørking av
utstyr før Harald maser om at vi må
videre. Å forlate dette Hurrungpanorama
en sånn solsommerdag i slike vinterlige
omgivelser er ikke bra, og man bør ha et
par gassbokser, lesestoff, tegnesaker, mat

og øl med i tilfelle det blir slike rivieratil-
stander i denne høyden. Neste gang…

Ned igjen mot Gjertvassbøen fulgte vi
småvardene, og  mistet ikke altfor mye tid
på å lete etter nedganger  blant bratt-
svaene. Og sannelig røk det ikke fra pipa
på Gjertvassbui! Et latvisk gjeterpar bød
på kakao og kokt vann til drytech’en , og
fortalte om sauene som stadig søkte
hjemover mot Fortun. Så rusla vi
hjemover over Keisarpasset mot Turtagrø,
og var begge enige om at det hadde vært
en fin tur. Som Harald så treffende for-
mulerte det: ”Nesten like bra som Thun-
dercoaster’n på Tusenfryd!”  

Lars Wegge, tekst og bilder

Solnedgang fra Vesle mot Fremste Skardstølsvatnet og Turtagrø
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Dette ambisiøse satsingsdokumentet
ble vedtatt på DNTs landsmøte på
Røros i juni 2005. Landsmøtet ønsket
at dette dokumentet skulle være
kompasset som viser veivalgene i
kommende fireårsperiode.

Turkulturen
DNTs hovedmål er fortsatt å få flere
mennesker ut på tur, bidra til å sikre
natur- og kulturgrunnlaget og utvikle
menneskers kjennskap og holdninger til
natur og friluftsliv. I en tid der fritidsva-
nene hos mange er endret, er det viktig at
det fysiske aktivitetsnivået ikke synker.
Turer i nærmiljøet kan bidra til å gi flere
folk bedre helse og større livsglede. 

Øke medlemstallet
Medlemstallet har de seinere år økt, men
oppslutningen blant barn og unge kan bli
enda bedre. Viktig blir det å videreutvikle
Barnas Turlag, og da må det satses på
familiene. Å få friluftsliv mer aktivt inn i
skolen, f. eks. ved å tilby våre hytter og
koier til billig utlån, kan inspirere mange
til å bli med i den lokale turistforeningen.
For ungdom som er ute etter spennings-
fylte aktiviteter, kan fjellsporttilbudene
framstå som utfordrende aktiviteter.

Helse
DNT ønsker å være mer enn en tradisjo-
nell turorganisasjon og oppfordrer de
lokale turistforeningene til å samarbeide
med helsetjenesten og frivillige organisa-
sjoner om å gi helse- og trivselsfrem-
mende tilbud til inaktive mennesker. Våre
myndigheter har også stor tro på at
”Grønn resept” gir langt bedre helseeffekt
enn piller.

DNT som samfunnsaktør
I kraft av vår store medlemsmasse og vårt
vide organisasjonsnett har vi muligheter
til å påvirke samfunnsutviklingen. Vi må
bygge allianser med andre natur- og fri-
luftsorganisasjoner for å hindre nedbyg-
ging og ødeleggelse av eksisterende
frilufts- og kulturområder. Store hyttefelt
og kommersielle turistanlegg kan bety økt
oppstykking og redusert tilgang på urørt
natur, og økende motorisert ferdsel i
utmark kan etterlate seg varige spor i
naturen.

Markedsføring
I vår mediefokuserte tid må vi bli enda
flinkere til å synliggjøre oss. Vi må bruke
pressen aktivt og målrettet og lage litt
støy rundt oss sjøl. Vårt allsidige tilbud
motiverer mange mennesker til sunnere

livsvaner. Internett har etterhvert blitt et
uunnværlig medium for å nå fram til folk,
og både DNTs nettsider og de lokale
hjemmesidene har etterhvert blitt
temmelig profesjonelle.

Gaper vi for høyt?
DNT har satt seg mange mål, og noen vil
kanskje mene at det satses for høyt. Det
er de lokale turistforeningene som skal
sette disse målene ut i livet, og det er nok
viktig at disse velger satsingsområder
som kan gjennomføres med det tillitsap-
paratet de til enhver tid råder over. I Ring-
erikes Turistforening har vi et turtilbud
som er større enn noensinne. Korte og
lange turer, tematurer og sosiale turer vil
avløse hverandre i 2005.

Per H. Stubbraaten

Veivalg for 
Den Norske Turistforening 
2004 - 2005


