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Sikkerhet på tur
I sommer har det vært en del oppslag i media om red-
ningsaksjoner i fjellet. Særlig har Røde Kors i Odda 
hatt mye å gjøre på spektakulære Trolltunga. Det er 
ikke så rart. Turen til Trolltunga er ikke en enkel 
og lett fjelltur. Dette er Vestlandet, det betyr en del 
stigning, ustabilt vær, og at det ofte er vått, glatt og 
sølete. Svært mange utlendinger har Trolltunga som 
mål. Ofte er dette uerfarne turgåere med uegnet fot-
tøy og bekledning, samt dårlig utstyr. Konklusjonen 
er at dette ikke er forsvarlig. Sikkerheten er ikke 
ivaretatt.

I månedsskiftet august/september ble riksmedias 
fokus rettet mot DNT Drammen og Omegn. En 
gruppe handikappede måtte hentes med helikopter 
på Besseggen. Dette var en tur vi arrangerte sammen 
med Telemark Turistforening. Seks handikappede 
med følge av ti funksjonsfriske skulle bruke tre dag-
er på å gå Besseggen. Var det forsvarlig å arrangere 
denne turen? Var sikkerheten ivaretatt?

Forberedelsene til turen var grundige. Det var gjort 
risikovurderinger som DNT alltid skal gjøre før en 
fellestur. Hver deltager var vurdert om han/hun var i 
stand til å gjennomføre turen. Følget var meget godt 

utstyrt med telt, vindsekker, soveposer, rikelig med 
mat, egnet bekledning osv. Det var med to meget 
erfarne turledere, to «sherpaer» som skulle hjelpe 
til med å bære og hver handikappet hadde en egen 
ledsager. Værmeldingen var sjekket, og det var ikke 
varslet dårlig vær. Lensmannen hadde fått beskjed 
om turen.

Og så skjedde det som kan skje i fjellet – været ble 
brått dårligere enn varslet. Vinden ble veldig kraft-
ig. Et telt revnet, et annet blåste bort. Turlederne 
bestemte at de skulle be om hjelp. Og det sier jo litt 
om været at to helikoptre ikke klarte å hente tur-
følget. Så gjengen overnattet. Til tross for at to telt 
var borte/ubrukelige, gikk overnattingen greit. Da-
gen etter ble alle fløyet ned til Gjendesheim.

Konklusjonen er at det var forsvarlig å arrangere 
denne turen. Sikkerheten var ivaretatt. DNT Dram-
men og Omegn skal fortsatt ha fullt fokus på sikker-
het på våre turer, men vi har ingen garanti for at det 
ikke kan skje uhell.

Vi skal selvfølgelig fortsette å arrangere turer for 
handikappede.

Jens Vig, styreleder

Adventstiden – for gode 
førjulsopplevelser
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i vinter!
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Nyhetsbrev
Hold deg oppdatert på DNT Drammen og Omegns 
aktiviteter og øvrige tilbud! Meld deg på Nyhetsbrev via 
våre nettider www.drammen.dnt.no. Sendes ut ca. annen 
hver uke!
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Slogen på Sunnmøre - Påsken 2016.  
Foto:  Joakim Dokka Nordstad

TIPSET!
Adventstiden - for gode stunder

• Samle venner til akedag, gjerne på kveldstid. 
Husk refleksvest og hodelykt. Pakk sekken med god 
matpakke og varm kakao.

• Kle deg godt og gå en liten kveldstur – med  
refleksvest og hodelykt. Kveldsmaten kan spises 
rundt et bål.

• Dra i klatreparken eller svømmehallen. Bruk 
bena for å komme deg dit. Med hodelykt og refleks 
gjør det ingenting at det er mørkt ute. 

• På flere gårder kan man hugge sitt eget jule-
tre. Det er en kjempekoselig ting hele familien kan 
gjøre noen dager før julaften.

Mat er viktig, her er forslag til godsaker man 
kan lage på bålet
• Tomatsuppe og pannekaker: Kok suppen 
hjemme før dere drar, og hell den på termos. Pan-
nekakerøren blandes hjemme og helles i en tom 
brusflaske eller melkekartong. Pannekakene stekes 
i panne på bålet. Ta med spruteflaske med syltetøy.

• Fiskeburgere er sunt, og enkle å varme opp. Ta 
med salat eller andre grønnsaker som kuttes opp 
hjemme og legges i poser. Glem ikke hamburger-
brød!
• Tortillalefser med skinke eller kjøttdeig lages 
ferdig hjemme, pakkes inn i folie og varmes raskt på 
bålet.

• Til dessert: Kjempegodt med appelsinkake! 
Bland sjokoladekakerøre hjemme. Helles i en tom 
brusflaske eller melkekartong. Kapp toppen av ap-

pelsinen, kos deg så med innholdet i resten av ap-
pelsinen. Hell kakerøren i appelsinen, cirka halvfull, 
sett på den avkappede toppen igjen og pakk dette 
inn i aluminiumsfolie. Etter cirka 20 minutter på 
bålet har du deilig sjokoladekake i appelsin! 

Islykt skaper stemning
Det er veldig koselig med en dekorativ islykt som du 
lager selv:
Fyll en bøtte med vann. Sett den ut og la den fryse. 
Det tar én dag eller flere døgn, avhengig av utetem-
peraturen. Bøtta må ikke bunnfryse fordi vannet 
som ikke er frosset etterlater seg et hulrom der man 
kan sette inn kubbelyset. Kubbelys foretrekkes, for 
telys blir litt for små og avgir varme under. Du må 
passe på mens vannet i bøtta fryser! Hvis du vil ha 
glatte kanter på lykten, tar du litt varmt vann på kan-
tene. 

God førjulstid!

Her kommer forslag til aktiviteter man kan gjøre sammen med barna i  
adventstiden. Cathrine Liveng-Ness, leder for Barnas Turlag Drammen, 
arrangerer turer tilrettelagt for familier med barn. Her er hennes tips:
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TEKST & FOTO/ Johan Fegri, Driftssjef 

Uten innsatsen fra hundrevis av frivillige 
hadde DNT Drammen og Omegn aldri 
kunnet opprettholde det store tilbudet og 
aktivitetsnivået det har nå. 

Slik foregår dugnadsarbeidet i DNT Drammen
Som dugnadsarbeider har du mulighet til å være med 
på enkeltdugnader, eller du kan være med i en dugnads-
gruppe som har faste dugnader hver uke eller måned. 
Det er sosialt, trivelig og uforpliktende å være med på 
dugnad! 

Hyttedugnader
Alle de ubetjente hyttene til DNT Drammen og Omegn 
har dugnadsbasert drift. Mye av vedlikeholdet av hyt-
tene foregår på dugnad. De større hyttene kan ha flere 
dugnader i året, mens de mindre hyttene trenger en 
ekstrainnsats nå og da. Arbeidet kan være nedvasking 
av hytta, hugging av ved, eller maling av hytta utvendig 
som innvendig, lakking av gulv, kitting og maling av vin-
duer, opprydding etter byggearbeider, rundvasking osv  i 
tillegg til det vanlige tilsynet med hytta.

Organisering
Dugnadene er organisert slik at hvert område og hver 
hytte har sin ansvarlige leder eller tilsyn. Disse, sam-
men med administrasjonen, drar i gang dugnader etter 
behov. Ett år kan all veden bli brukt opp raskere enn året 
før, og en ekstrainnsats for å transportere inn mer ved 
må gjøres omgående. Derfor vil noe av dugnadsarbeidet 
være annonsert kun kort tid i forveien.

Generelt for dugnadene
Det utbetales ikke lønn for dugnadsarbeid, men DNT 
Drammen og Omegn dekker utgiftene til kost, losji og 
reise. Du som ønsker å delta på dugnad, må være fjell-
vant og i god fysisk form, og du må kunne ”ta i et tak”.  
Hvis du er ny i Dugnadsgruppa og det primært er varde/
merkedugnad du ønsker å være med på, anbefaler vi deg 
å delta på varde/merkekurs som går over en helg i fjel-

let.  Etter kurset vil du 
få tilbud om å delta 
på dugnad for å se om 
det er noe som passer 
for deg.

Goliaten har en stor, selv-stendig og vel-
fungerende dugnadsgruppe med egen face-
bookgruppe. Her er de i gang med å sette 
opp stilas og rive det gamle taket under 
bytte av tak på hytta som ble gjort i sep-
tember.

DNT Drammen og Omegn har i skrivende stund 20 
hytter i drift, og flere er under planlegging. Vi søker 
etter deg som kunne tenke deg å holde en slik hytte i 
orden. Bli med i et hyggelig fellesskap med spennende 
arbeidsoppgaver.
Økende bruk av hyttene fremmer et behov for å op-
prette en dugnadsgruppe rundt de mest populære hyt-
tene. Noen hytter har allerede velfungerende arbeids-
grupper. Arbeidet består hovedsakelig av tilsyn gjennom 
året, enkelt vedlikehold og supplering av gass, stearinlys, 
rydding og vasking. Det vil også bli arrangert en til to 
sesongdugnader hvor hytta blir vasket grundig og skiftet 
sengetøy.

Dugnadsgrupper for hyttene
I sommer hadde vi hoveddugnad på blant 

annet Blektjernstua, Veslekillingen og 
Høgevarde. Her ser vi dugnadsgjengen 

på Høgevarde - fornøyd med oppgaven og 
egen innsats - klar for hjemreisen.

Lyst til å bidra du også? De mest populære og vanlige dug-
nadsjobbene er å merke og varde stier, drive med vedlikehold 
på hyttene, bidra under arrangementer og være turleder på 
fellesturer, men det er også behov for innsats i styrer, komi-
teer og utvalg. Vil du bli med på dugnad? 
Send en mail til johan@dntdrammen.no

Dugnadsarbeid er selve ryggraden i 
DNTs virksomhet. 

Dugnad på Høgevarde. 
Rune Håndlykken svinger 
støvsugeren på gamle 
hytta.

Veslekillingen
Hytte beliggende idyllisk til på 
Killingholmen i Sandebukta. 
30 meter fra sjøen med egen 
strand.

Blektjernstua 
Hytte nær Drammen sentrum. 
Markahytte med strøm, men 
uten overnatting.

Hamborgstrømpaviljongen 
Sentrumsnær hytte, kun 30 
min gange bra Bragernes torg, 
velegnet for barnehager og 
skoler i undervisning

Høgevarde 
DNT Drammen og Omegns 
storstue på Norefjell. En av 
DNTs aller første hytter. Her 
er det over 25 000 besøkende 
i året. Til påske åpner ny selv-
betjent hytte. Det ønskes dug-
nadsgruppe både til ny og gam-
mel hytte.

Toveseter 
Særpreget gammel seter i 
Norefjell/ Eggedalsfjella mel-
lom Høgevarde og Haglebu.

For mer informasjon, ber vi deg ta kontakt med driftssjef Johan Fegri på mobil 913 50 764 eller 
på epost johan@dntdrammen.no

Eiksetragjengen
Rundt vår storstue i Lier. Eiksetra etablerer vi nå «Eikse-
tragjengen» Vi ser for oss at gjengen møtes et par ganger i 
måneden for varierte arbeidsoppgaver i hyggelig selskap. 
Dette er stort sett praktiske oppgaver som, vedsjauing, maling 
og annet forefallende arbeid på setra. Det kan også være mu-
ligheter for å bidra i kafeen for dem som ønsker det. 
Bli med i et hyggelig fellesskap på Eiksetra!

Dugnadsgrupper opprettes på følgende hytter:
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Synne i Kiøsterudjuvet. 
Foto Anja Lena Jordahl 
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Hvem ønsker ikke å forlenge fridagen, 
de gode øyeblikkene, få følelsen av en litt 
lenger søndag?

Vi har ikke vært på Mt.Everest eller i Amazonas dype 
jungel. Men vi har gått til Goliaten, tent vinterbål på 
Eiksetra, utfordret oss opp gjennom Kjøsterudjuvet, 
utforsket gruveområdet rundt Kobolthytta på Skuter-
udåsen, gått skogsrunde i Kjekstadmarka, nytt våren 
ved Semsvannet og Gupu gård. Og vasset i luftig nysnø 
til låret oppover i Strømsåsen.  Vi - det er ca 40 del-
takere og noen av de rundt 20 turlederne som DNT 
Drammen og Omegn stiller til disposisjon på forenin-
gens søndagsturer. Vi er en gjeng som ikke er redd 
for å få litt møkk på beina, eller litt svette i panna. 
Ei heller er vi redde for å åpne sansene for natur og 
medturgåere i de fleste aldre og fra ulike bakgrunner. 

Vi skaper søndagsturøyeblikk, vi skaper fargerikt 
fellesskap, og kanskje vanker det en lokalhistorisk god-
bit eller et aldri så lite friluftslivstips på veien? Vi deler 
gjerne disse opplevelsene også med deg. Du trenger 
ikke å lure på hvor du skal legge turen. DNT Drammen 
og Omegn tilbyr et variert Søndagsturprogram. Gå inn 
på foreningens hjemmeside www.dntdrammen.no 
og velg deg en tur eller tre. Her finner du en kortere 
beskrivelse av turen, og informasjon om vanskegrad. 
Noen turer er mer egnet for mindre barn enn andre. 

En god latter forlenger livet, en god søndagstur med 
DNT Drammen og Omegn forlenger både latteren og 
livet!

Og skulle ikke dette være nok, så møtes vi også til Jule-
frokost på prins Oscars utsikt i Bragernesåsen, julaften 
morgen.

Dette er kort om søndagsturer i ditt nærområde. Hopp 
over dørstokkmila og velg deg en søndagstur eller tre!
Kom da vel! Sees vi?

Av: Anja Lena Jordahl, turleder

HVA GJØR DU PÅ SØNDAG?
TEKST / Anja Lena Jordahl, turleder

To blide turdeltakere:Brita t h. 
Foto: Anja Lena Jordahl 

Oppover i Kiøsterudjuvet. 
Foto: Anja Lena Jordahl 
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Kart og kompass! Foto: Marius Dalseg Saetre
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DNT er stolte av å utdanne sine egne turledere. Det er 
utviklet en turlederstige som består av:
•  Modul 1 - DNT-ambassadørkurs (3 timer). Tema: 

DNT som organisasjon
•  Modul 2 - Grunnleggende turlederkurs (15 timer) 

Tema: Turledelse, orientering og veivalg i lavlandet
•  Modul 3 - Sommerturlederkurs (5 dager eller 2 hel-

ger) - Turledelse sommerstid i fjellet
•  Modul 4 - Vinterturlederkurs (7 dager eller 3 helger) 

– Skredkurs, bolig i snø, krevende veivalg og veivalg 
vinterstid.

Turlederutdanningen skal gjøre våre turledere i stand til å 
lede turer for DNT, sikre trygghet og trivsel for turdeltak-
erne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og 
miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradis-
jon. 

Vi holder to ambassadørkurs i vinter og ett grunnleggende 
turlederkurs til våren. 
Begge ambassadørkursene holdes på Hamborgstrømpa-
viljongen i Hamborgstrømskogen/Bragernesåsen i Dram-
men følgende datoer:

Mandag 14. november kl. 17.30-20.30 
Tirsdag 14. februar kl. 17.30-20.30

Grunnleggende turlederkurs holdes også på Hamborg-
strømpaviljongen og over fire ettermiddager: 21. og 28. 
mars og 4. og 25. april kl. 17-20.30 alle de fire tirsdagene.
Påmelding skjer på våre nettsider.

Bli turleder for DNT!

DNT Drammen og Omegn har mange 
aktiviteter i løpet av året. Vi har turer og 
aktiviteter for alle aldre og for alle typ-
er mennesker. Og vi trenger stadig flere 
turledere som kan bidra til at folk får  
NATUROPPLEVELSER FOR LIVET. 

TEKST / Vibeke Clausen, leder Aktivitetsavdelingen

DNT- turleder 
Foto: Julie Måske 
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Drømmer du om skitur over hvite vidder 
og gå fra hytte til hytte, men synes det er 
skummelt å legge ut på vintertur i fjellet på 
egenhånd?

Nå har du mulighet til å være med på en organisert tur 
med erfarne turledere. Vi arrangerer et utvalg turer i lø-
pet av vinteren. Turene er planlagt og ledes av autoris-
erte vinterturledere på steder der de er godt kjent. 
I skrivende stund er ikke alle turene planlagt i detalj, 
men her er en liten oversikt. Mer informasjon kommer i 
neste medlemsblad og ligger på hjemmesiden vår under 
«Turer og aktiviteter».

4.-5. mars: Skitur til Dalabu 
Vi gjentar suksessen fra tidligere år og inviterer til ski-
tur fra Haglebu til Dalabu turisthytte. Det blir hyttekos, 
flott fjellterreng og fine skiturer, bl.a. til Hallingnatten 
på over 1300 m.o.h.! 
Turledere: Christine Hægstad og Kjersti Stenseth.

30. mars – 2. april: Skitur i Rondane
Langhelg på ski i storslotte Rondane. Overnatting på 
Grimsdalshytta, Øvre Dørålseter og Rondvassbu. Tog fra 
Drammen til Hjerkinn, hvor turen starter. Tog tilbake til 
Drammen etter endt tur.
Turledere: Christine Hægstad og Eivind Kjølsrød.

29.-31. mars: Skitur med DNT senior med fast 
opphold på Mårbu 
Turen starter onsdag midt på dagen fra Solheimstulen 
og går inn til Mårbu, 18 km. Fast opphold på Mårbu til 
fredag formiddag. Vi får hjelp av til frakt av bagasje, samt 
hjelp til de siste kilometerne ved behov. 

31. mars – 2. april: Trekanten Solheimstulen – 
Mårbu – Rauhelleren – Solheimstulen
På denne turen tar hundespann med bagasjen, mens del-
takerne bare går med dagstursekk. 
Turen starter fra Solheimstulen fredag midt på dagen og 
går til Mårbu. Lørdag går turen videre til Rauhelleren. 
Siste etappe tilbake til Solheimstulen på søndag. Over-
natting på de betjente hyttene Mårbu og Rauhelleren.
Turledere: Jon Øvrehus og Hans Solberg.

Det begynte 
med et skikurs i 

DNTs regi i 2015. 
Og selv om hun bare 

fikk være med to ganger, 
pirret dette nysgjerrigheten til Nastaran. Hun ville finne 
ut mer om DNT og hvilke tilbud som fantes. Nå, knappe 
to år senere, er Nastaran Samavat én av DNT Drammens 
faste, frivillige turledere.

Nastaran kom til Norge fra Iran som flyktning 16 år gam-
mel. 24 år senere har hun både tatt videregående skole, 
utdannet seg til sykepleier og skaffet seg et stort nett-
verk av turvenner gjennom sin jobb som turleder. 
- Jeg har alltid vært glad i å gå på tur, men jeg var ikke 
så vant til å gå på tur i skogen og på fjellet. Men etter at 
jeg deltok på skikurs vinteren 2015 sammen med andre 
med flerkulturell bakgrunn, fikk jeg virkelig smaken, 
forteller Nastaran.
Hun fikk vite om flere turgrupper som DNT hadde, 
og ble med på turer. Etter hvert ble hun spurt om hun 
kunne tenke seg å selv være turleder.
- Jeg kunne da ikke være turleder, tenkte jeg. Å gå på 
tur i skogen er så norsk. Samtidig la jeg merke til at det 
ikke var noen flerkulturelle med på disse turene, og ten-
kte at der kunne jeg gjøre en forskjell, sier Nastaran. 
Nastaran hadde da allerede startet en egen privat tur-
gruppe på Facebook. Til å begynne med var de bare noen 
få som møttes og gikk. Etter hvert vokste denne gruppa 
seg stor.
- Bare i løpet av noen få måneder var vi nærmere 100 
personer i Drammen, Oslo, Sandvika og Asker. Da tok 
jeg kontakt med DNT Drammen der jeg fikk være med 
på turlederkurs. 
I dag er Nastaran turleder for flere av turene som DNT 
Drammen arrangerer. Det blir cirka én søndagstur i 
måneden. Mange av turene er i markaområdene rundt 
Drammen, og på disse deltar både etnisk norske og 

flerkulturelle. I tillegg har hun også hjulpet DNT Oslo 
med å være turleder for grupper hver tirsdag kveld. 
Nastaran legger ned mange timer som frivillig for DNT. 
Det er en imponerende liste med turer Nastaran har vært 
turleder for. Hun har hatt med grupper til Gaustatop-
pen, hun har hatt med en stor gjeng til Galdhøpiggen, 
Hardangervidda, Mårbu turisthytte, Kiøsterudjuvet, 
Storsteinsfjell, Knabben og Garsjøkoja, bare for å nevne 
noen.
- Vi lærer så mye av hverandre når vi går på tur, og det 
er sosialt og hyggelig. De flerkulturelle lærer om bekled-
ning, vi lærer dem at skogen ikke er farlig, og vi lærer å 
lage mat på bål og sove ute.
Sønnen til Nastaran er 13 år og er ofte med på turene. 
- Turene gir oss så stor glede, og vi føler at vi blir 
inkludert i noe som er viktig her i landet, nemlig å gå 
på tur. Jeg bruker turene som trening; det gir meg styrke 
både fysisk og psykisk, avslutter Nastaran.

Ses på tur, da!

Nastaran Samavat, 
turleder

Hils på en frivillig!

FLERDAGSTURER 
VINTER 2017

TEKST / Maria Kommandantvoll

TEKST / Vibeke Clausen

TUR  /  13/  TUR12



HYTTENYTT HYTTENYTT

Drift- og markedssjef Johan Fegri
Epost: Johan@dntdrammen.no
Hører gjerne fra deg hvis du har tilbakemeldinger angående 
våre hytter eller ønsker å bidra i vår aktive dugnadsgruppe 

Etter en lang byggeperiode på Østlandets høyfjell kunne 
vi 7. september avslutte første byggetrinn da vi tok over 
bygget fra tømrermester Henriksen. Henriksen og hans 
menn har bodd 5 måneder på Høgevarde siden 1. april; 
gjennom vinter, vår og sommer. Været har vært vek-
slende, men tross alt har det vært bedre enn forventet. 
Høgevarde er kjent for sitt lumske vær med raske skift-
ninger med mye vind opp mot orkan styrke og nedbør 
nedenifra og opp. 

- Vi har ikke hatt én dag med ekstremvær, og arbeidet 
har kunnet pågå uten opphold. Dette er vi godt fornøyd 
med. Vi var mest spente på den kritiske fasen når ele-
mentene i massiv tre skulle løftes på plass. Mye vind i 

denne perioden kunne vært kritisk, sier Henriksen.
Alt i alt har byggeperioden så langt vært uten store ut-
fordringer, noe som ikke er en selvfølge når man bygger 
så høyt til fjells (1350 m.o.h).

Vi er svært godt fornøyd med resultatet, og synes hytta 
tar seg bra ut på fjellet. Utenpå er den kledd med ube-
handlet malmfuru som vær og vind skal få lov til å ta seg 
av. I løpet av to – tre år vil treverket gradvis bli gråere, 
og gli naturlig inn i omgivelsene. Innvendig har vi valgt 
å benytte malere til å ta seg av overflatebehandlingen av 
alle tak og vegger. Det er nærmere 1000 kvm overflate 
som skal behandles med en beis som bevarer treverket 
lyst. Dette ble gjort effektivt med sprøyte.

HØGEVARDE – 1. BYGGETRINN FERDIG

Nå er det bare resten igjen – blir du med?
Nå som råbygget står ferdig, gjenstår den spennende og 
hyggelige jobben med å innrede hytta. Dette skal gjøres 
på dugnad. Her kan alle som vil bli med på å gjøre en 
innsats for å få denne flotte hytta ferdig til påske. 

Følgende oppgaver skal løses:
- sette inn kjøkken
- montere senger
- møblere stuen og hytta generelt
- utforme interiøret og preget på hytta
- montere solcelleanlegg
- montere brannvarslingsanlegg
- montere vedovner

Finansieringen er basert på at en stor andel av arbeidet 
blir utført på dugnad. Vi håper i denne sammenheng på 
at mange engasjerte medlemmer ønsker å bidra til å få 
denne spektakulære hytta ferdig til påske 2017!

På våre nettsider har vi publisert en oversikt over våre 
dugnader. Der står det både datoer og hvilke oppgaver 
som skal prioriteres. På denne måten kan man velge seg 
et tidspunkt som passer samt de arbeidsoppgavene man 
trives best med.

Ønsker tidlig vinter
For å frakte opp resten av byggevarene, kommer vi til å 
benytte snøscooter og tråkkemaskin. Vi er derfor avhen-
gig av at snøen kommer tidlig denne sesongen. 

Mange gode samarbeidspartnere
Vi har vært heldige og fått med oss flere gode samar-
beidspartnere som har hjulpet til med å realisere dette 
prosjektet. Glava var med tidlig og støttet oss med gode 
avtaler på isolasjon. 

I etterkant har vi vært så heldige og få Ski Bygg AS som 
eier Mobalpa Grini i Bærum som samarbeidspartner. 
De leverer kjøkken fra Mobalpa i Frankrike av svært høy 
kvalitet.

Ut over dette jobber vi med å få til en sponsoravtale på 
vedovner, senger, møbler og annet nødvendig utstyr.

Vi ønsker velkommen til dugnad på Høgevarde i vinter. 
Bli med på dette spennende prosjektet, og skap historie! 
Dette er en av DNTs viktigste hytter, og vil bli et svært 
populært turmål i fremtiden.
 
For mer informasjon, ta kontakt med administrasjonen eller 
direkte med Drifts- og markedssjef Johan Fegri på epost: 
johan@dntdrammen.no

Tv: Daglig leder i DNTD Simon Torgersen  
mottar nøkkelen av Byggmester Øystein Henriksen

Malerne er igang!

Den nye hytta står i spennende kontrast til den gamle. 
I løpet av et par år vil det ubehandlede treverket bli grått.

Vakker soloppgang på Høgevarde

TEKST & FOTO / Johan Fegri, drifts- og markedssjef
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Vi har her gleden av å presentere det nye besty-
rerparet på Eiksetra turisthytte, Anne Nymoen 
Jensen fra Drammen og Sven Helgevold fra 
Røyken. De flytter inn på Eiksetra 4. januar, og 
tar opp driften umiddelbart.

Det er med stor glede vi kan presentere det nye entusi-
astiske bestyrerparet på Eiksetra. Det er ifølge dem selv 
en drøm om å drive turisthytte i marka som nå endelig 
går i oppfyllelse. Anne og Sven har variert bakgrunn, et 
sprudlende og imøtekommende humør og store planer 
for driften, noe som gjør dem godt egnet for oppgaven. 
Vi anbefaler alle å ta turen til Eiksetra neste år for å hilse 
på det positive og blide paret.

Bakgrunn
Anne er i utgangspunktet utdannet Veterinærsykepleier 
og har tidligere jobbet både hos Eiker og Strømsø dyrek-
linikk og Tinkas kennel. De siste årene har hun jobbet 
som restaurantsjef på Anchas bodega i Drammen. Hun 
er svært friluftsinteressert med egen friluftsblogg under 
navnet «Villmarkshøna», har gått Norge på langs, driver 
med hundekjøring og generelt opptatt av det meste in-
nen friluftsliv. Hun har vært medlem i DNT Drammen 
og Omegn i en årrekke, og engasjerer seg i å få flere barn 

og unge ut i naturen. Det kan også nevnes at hun er 
svært glad i å lage mat, og ser frem til å friste gjestene 
med noen av sine spesialiteter.

Sven har 12 års erfaring som selvstendig næringsdriv-
ende, og vet hva det vil si å drive egen bedrift. I tillegg er 
han praktisk anlagt. Dette er egenskaper som kommer 
godt med i driften av Eiksetra. Han har blant annet job-
bet 15 år i Rottefella med produksjon av skibindinger. I 
dag driver han Br Helgevold Gymteknikk sammen med 
sin bror. Planen er å beholde denne jobben ved siden av 
Eiksetra i en periode.

Å leve ut drømmen
Paret har lenge drømt om å kunne drive et sted som 
dette, og har store planer og mange ideer for driften 
og utviklingen av stedet. Dette inkluderer blant annet, 
i tillegg til å ha åpent lørdag og søndag hver helg, å ha 
åpent enkelte ettermiddager for middagsservering mm., 
servere lokal mat, dyrke grønnsaker, utbedre låven til 
forsamlingslokale, utekjøkken, konserter, få dyr inn på 
gården, feriecamper for barn, skiløp, kurs i vinterturer 
og ekspedisjoner, gårdsdag og mange flere spennende 
aktiviteter og serveringstilbud.

Paret ønsker nye og gamle gjester av Eiksetra velkom-
men!

Endelig har Goliaten fått nytt og isolert tak!

Taket på Goliaten var av det enkle slaget uten isolas-
jon, og med en type plater som ikke passet på den flotte 
hytta. Om vinteren slet vi med å få hytta varm, samt at 
det ble mye kondens under taket på grunn av den store 
temperaturforskjellen mellom ute og inne. Dette er nå 
historie.

Prosjektet er et samarbeid mellom Drammen Kommune 
og DNT Drammen og Omegn. Dugnadsgruppen til Go-
liaten har gjort en fantastisk jobb i forkant med å pros-
jektere jobben, sette opp stilas og rive gamle plater og 
lekter. Drammen Kommune har bidratt med penger til 
materialer og folk til å legge det nye taket.

For å få jobben gjort før vinteren, ble alle materialer 
flydd inn med helikopter mandag 22. august. Lørdag 
27. august fjernet en stor gjeng fra dugnadsgruppen det 
gamle taket slik at alt var klart for snekkerne mandag 29. 
august. Snekkerne og blikkenslageren har vært effek-
tive, og fredag 9. september kunne de avslutte arbeidet.

Vi gleder oss til vinteren, og håper at vedforbruket vil gå 
noe ned på vår mest populære hytte i Finnemarka!

Nytt bestyrerpar på Eiksetra i Lier

Nytt tak på Goliaten

TEKST / Johan Fegri, driftssjef FOTO /Privat

TEKST & FOTO/ Johan Fegri, driftssjef 
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Følg oss også på Facebook!

Nytt fra Hol turlag

Kanoer til folket!
Takket være Gjensidigestiftelsen, har Hol Turlag 
denne sommeren kunnet gå til innkjøp av fire 
fine kanoer som medlemmer av turlaget, skoler 
og barnehager kan få låne helt gratis! 

Andre DNT-medlemmer og ikke-medlemmer kan 
leie kanoene mot betaling. Flytevester og årer 
følger selvsagt med. Turlagsvenn Jarle Uthus lar 

oss låne supre lokaler til oppbevaring av utsty-
ret rett ved Ustedalsfjorden, slik at det er lett å 
komme seg utpå. Dette har vært et meget pop-
ulært tilbud denne sommeren, og selv om vin-
teren straks er her gleder vi oss allerede til nye 
kanoturer til våren. 

En stor takk til alle som har bidratt! 
Dersom du ønsker å låne eller leie en kano, er det 
bare å kontakte Turistinformasjonen på Geilo.

Skarvet opp er en flott tur veldig 
mange kan mestre, takket være 
de fine steintrappetrinnene lagt 
av sherpaer fra Nepal. Foto: Knut 
Vestrum

Vidar Bjørkedal koste seg 
på kanotur med familien en 
flott søndag i september.

SKARVET OPP!
Lørdag 3. september var Turlaget med å arrangere motbakkeløpet 
Skarvet Opp, som går opp steintrappene fra Prestholtseter og opp på 
Hallingskarvet - ca 1,5 km og 360 høydemeter.  Dette var andre gangen 
løpet ble arrangert, og det var en fin økning i deltagertallet med rundt 50 
deltagere i trim- og konkurranseklassene. 

Neste år blir Skarvet Opp lørdag 2. september 
 – hold av datoen! 

TEKST / Line Ramsvik
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Dette prosjektet er nå drevet siden høsten 2015. Vi har 
kjørt pilotprosjekt med aktiviteter på Eiksetra i Lier 
og Sæteren Gård i Bærum med 14 dagers mellomrom. 
Det er forsøkt forskjellig innhold på ettermiddagene. 
Det skal vi også fortsette med. Det som ser ut til å slå 
an best, er aktiviteter der vi er sammen i grupper. Som 
turgåing og å «leke» i hinderløypene.  Ikke overraskende 
det, når vi vet at Per Fuggelis oppskrift på god helse er: 
God helse = kroppen x åndenX flokken2. Altså flokken 
er eksponentielt i annen gang viktigere enn de andre 
innsatsfaktorene! 

Under kveldene våre har vi gått forskjellige turer i for-
skjellige lenger og høyder, vi har hatt forskjellige rebus-
varianter, vi har gått turer i mørket med hodelykter, gått 
refleksløyper, hatt ziplineturer og vi har også vært på 
konsert.

Nå når vi går inn i en mørkere tid, kommer vi til å få op-
pleve mer musikk. Vi kommer til å ha med gitarspillere 
rundt bålet når vi spiser kveldsmaten vår. Vi har kommet 
i kontakt med noen, men trenger flere til å spille eller 
synge. Tar gjerne imot tips om noen jeg kan kontakte!

Vi kommer også til å spise ute i gapahuk oftere 
om vinteren dersom været ikke været er altfor 
dårlig. På Eiksetra er det bygget ny gapahuk, 
den var klar 5. oktober.

For dere som vil være oppdatert, har vi dannet 
egen Facebookside: Friluftsliv, tilrettelagt for 
utviklingshemmede. 

Det har vært veldig morsomt med all me-
dieoppmerksomheten rundt prosjektet. Vi har 
vært i DNTs medlemsblad Fjell & vidde, NRK 
PI Hedmark og Opplandssendingen, i NRK 
P1 Reiseradioen og NRK TVs Sommeråpent. 
Det har også vært holdt foredrag på Norges 
Idrettshøyskole og flere andre steder. Vi er vel-
dig glade for å se interessen som finnes rundt 
annerledeshet.

Prosjektet er også kommet i gang på Hamar, 
hvor vi arrangerer turer hver 14. dag. Vi er også 
under oppstart i Haldenområdet. Haugesund 
Turistforening har 10 års jubileum i 2017 for 
“Friluftsliv for alle hele året”, som er aktivitet-
skvelder for utviklingshemmede hver 14. dag. 
De har hatt stor suksess med arrangementene 
med rundt 100 deltagere hver gang. 

Utover disse fire har 22 andre steder vist inter-
esse for å starte opp med Friluftsliv, tilrettelagt 
for utviklingshemmede. Det er veldig inspir-
erende. Og det er dette som er fokus nå i tiden 
fremover. Og - vi har plass for flere frivillige! 
Så ta kontakt dersom du har lyst til å bidra! 
Utviklingshemmede har så inderlig godt av fri-
luftslivet - som alle andre!

FRILUFTSLIV
tilrettelagt for utviklingshemmede

Av: 

“Under kveldene vår har vi gått forskjellige turer i forskjellige 
lenger og høyder, vi har hatt forskjellige rebusvarianter, vi har 
gått turer i mørket med hodelykter, gått refleksløyper, hatt  
ziplineturer og vi har også vært på konsert.”

Tautrekking er 
en topp aktivitet! 
Foto Eirik Dahl

Kveldsmat i gapahuken er populært! Foto: Eirik Dahl

TEKST / Eirik Dahl, prosjektleder Friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede
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TURBUTIKKEN
HER FINNER DU JULEGAVENE 

DNT DRAMMEN OG OMEGN hjelper deg ut av jungelen av lite funksjonelt utstyr, og har gjort valget betydelig enklere for deg. Vi 
knytter salg og råd om utstyr til formidling av turopplevelser. Tålmodig tester vi utstyr og kan med erfaring utvikle og forhandle produk-
ter som gir deg trygghet og komfort i fjellet. Ved å handle hos de mange medlemsforeninger rundt om i landet støtter du virksomheten 
direkte. Velkommen til en hyggelig utstyrsprat. Se www.dnt-turutstyr.no

KOM INNOM FOR EN HYGGELIG HANDEL OG TURPRAT FØR JUL!

Aclima Woolnet Mini, ullnetting til barn 

Undertøy som passer barn i middels- 
til - høy aktivitet der det kreves litt ekstra 
isolasjon. Skal dere på fjellturer, langrenn, 
jakt eller toppturer er ullnetting et ypperlig 
alternativ som innerste lag.
Plagget er meget lett og behagelig å ha på. 
Sider, skuldre, albuer og knær har ribbstrikk 
for bedre komfort.

Medl: 297,- Veil: 349,-

Aclima Anárjohka Polo med glidelås

Kle deg som Lars Monsen! Anárjohka 
Polo med glidelås er laget i 100% 
merinoull. Den er ribbestrikket i siden 
for bedre passform. På venstre side er 
det lomme og oppheng for kompass 
eller annet turutstyr. Poloen har ekstra 
lang glidelås for god ventilasjon, og 
beskyttelse bak glidelåsen så den ikke 
føles kald mot huden. Poloen har også 
tommelgrep for å gi varme til fingre-
ne, samt utvendige hemper for lettere 
å tørke klærne

Medl: 722,- Veil: 849,-

Bergans Arctic Expedition

Har du tenkt deg ut i norske fjell i 
vinter? Eller har du en liten polfa-
rer i magen? I samarbeid med pol-
farere har Bergans laget jakke og 
bukse for ekstreme forhold. Vann-
tett, vindtett og pustende. Unisex.

Medl: 3.230,- Veil: 3.800,-

Bukse
Medl: 3.060,- Veil: 3.600,-

Aclima DoubleWool jakke

Med WoolNet på innsiden og WarmWool 
som neste lag holder du deg god og varm 
selv på kalde vinterdager. Ullnettingen på 
innsiden sørger for god fukttransport

Medl: 1359,- Veil: 1599,-

Bergans Eidfjord skalljakke 
dame/herre

Lett, teknisk jakke i Dermizax® med 
plantebasert Ecodear® polyester 
som beskytter deg mot all slags 
vær. Perfekt til et allsidig friluftsliv. 
Vanntett, vindtett og pustende

Medl: 2975,- Veil: 3500,-

Bergans Slingsbytind  
dunjakke dame/herre

Lett og komprimerbar dun-
jakke, perfekt på topptur eller 
som varmeforsterker. Varm 
nok på kalde dager og lett nok 
til å ha med i sekken. Finnes til 
dame og herre m/u hette

Med hette

Medl: 1870,- Veil: 2200,-

Uten hette

Medl: 1785,- Veil: 2100,-

julespesial

Icebreaker t-skjorte

Diverse t-skjorter i merinoull til 
dame og herre. Veldig myk og be-
hagelig kvalitet

Medl: 509,- Veil: 599,-
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TURBUTIKKEN
HER FINNER DU JULEGAVENE 

DNT DRAMMEN OG OMEGN hjelper deg ut av jungelen av lite funksjonelt utstyr, og har gjort valget betydelig enklere for deg. Vi 
knytter salg og råd om utstyr til formidling av turopplevelser. Tålmodig tester vi utstyr og kan med erfaring utvikle og forhandle produk-
ter som gir deg trygghet og komfort i fjellet. Ved å handle hos de mange medlemsforeninger rundt om i landet støtter du virksomheten 
direkte. Velkommen til en hyggelig utstyrsprat. Se www.dnt-turutstyr.no

KOM INNOM FOR EN HYGGELIG HANDEL OG TURPRAT FØR JUL!

julespesial

> DNT Drammen og Omegn
 Nedre Storgate 10, inngang Schwenckegata
 Tel.: 32 25 51 40
 Man-fre kl. 10-17, Tors 10-18, Lør 10-15
 www.dntdrammen.no

UTSALGSSTED

DNT Drammen og Omegn

Bergans Helium tursekk, 55l

En god og slitesterk sekk som veier 
kun 1kg. Bæresystemet er komfor-
tabelt, og enkelt å tilpasse forskjel-
lige rygglengder. En perfekt sekk 
for deg som ønsker å pakke lett 
når du skal på tur.

Medl: 1.530,- Veil: 1.800,-

Fjällreven Kånken/Mini

Den populære sekken fra 
Fjällreven er en klassiker

Medl: 679,- Veil: 799,-

Mini
Medl: 505,- Veil: 599,-

Icebreaker BH og truse

Mykt og behagelig undertøy i fin merinoull.  
BHen sitter godt og gir god bevegelsesfrihet. Passer 
ypperlig for kjølige dager og turer i skog og fjell.

BH

Medl: 424,- Veil: 499,-

Truse

Medl: 340,- Veil: 400,-

Gavekort

Kjøp et gavekort hos oss om du 
synes det er vanskelig å velge 
julegave

Medlemskap

Gi bort et medlemskap i gave!

DNT lakenpose i silke

En slitesterk pose som holder seg 
myk i lang tid. Den har rektangu-
lær form som gir god plass.

Medl: 552,- Veil: 649,-

Drylite microfiberhåndkle

Lett, antibakterielt reise-
håndkle som tørker raskt

Størrelse M
Medl: 212,- Veil: 249,-

Størrelse L
Medl: 254,- Veil: 299,-

Thermos termos 1l

Testvinneren som holder 
drikken din varm (eller 
kald) i 24 timer. Termo-
sen er rustfri og har 10 
års garanti. (Finnes også 
i 0,5l)

Medl: 379,- Veil: 439,-

Devold DNT Ung Lue

Med denne lua lurer ingen på om du 
er singel eller opptatt! Grønn = singel, 
Rød = opptatt. Lua er vendbar.

Medl: 339,- Veil: 399,-

Kupilka turkopp m/teskje

Flotte turkopper med tilhørende 
teskje i 50% trefiber og 50% termo-
plast. Trenger ikke vedlikehold og tå-
ler oppvaskmaskin. Tallerken, skål og  
bestikk finnes også

Medl: 170,- Veil: 200,-

Dato  
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Hemsedal Turlag har ikkje nokon 
rasande høg aktivitet, men det er abso-
lutt liv i oss.  Og me håpar stadig på at 
fleire skal oppdage våre turar og at det er 
triveleg å vere på tur i lag med andre og 
kanskje bli kjent på nye plassar.
Tradisjonstur
Ein tur me har tenkt skal bli ein tradisjon, er solopp-
gangsturen til Ranastongi (1900 moh).  I fjor var det full 
skitur, i år var det fottur med berre nokon få snøfenner.  
Turen går kvart år i nærleiken av Jonsok, og målet er å 
vere på toppen i god tid innan soloppgang litt over kl. 
03.30.  I år var det fem deltakarar som tusla avgarde litt 
før midnatt.  Me fekk ei  fantastisk flott oppleving med 
soloppgangen i fjeset og fullmånen i ryggen.  Etter ei slik 
oppleving betyr det lite at det vart lite soving den natta.

Turledere
I år har me vore så heldige at Hege Mindegård har starta 
på turleiarutdanning.  Eit resultat av dette er ein serie 
med korte tysdagsturar både fyrst på sommaren og ut 
over ettersommaren og hausten.  Deltakartalet har svin-
ga mellom 2 og 6 og har take seg opp mot slutten.  Dette 
har me forventningar til at kan bli populært når det blir 
meir kjend, og me satsar på nytt neste år.

Turar 
24. desember :  Bålmorgon på Gravset
Kl. 08.00 – 10.00 lagar me til ein alternativ start på jula.  
Me tenner bål, kokar kaffi og kosar oss mens dagslyset 
kjem.  Ellen Stabbursvik er ansvarleg om du lurar på 
noko (92 45 82 53), men ellers er det berre å møte opp.
Lett tur.

Torsdag 12. Januar: Fullmånetur  
Det er fullmåne torsdag 12. januar, men denne turen 

kan bli flytta ein dag tidlegare eller seinare når ein ser 
korleis skydekket utviklar seg. Frammøte på Gravset kl. 
19.00. Tordis Neteland er turansvarleg, og har tlf. 951 15 
318. Lett tur

Onsdag 15. Februar: Ettermiddagstur på trugar ein 
stad i Grøndalen 
Frammøte på Feten kl. 18.00.  
Turansvarleg er Einar Ellseth. Lett tur.

Laurdag 25. – sundag 26. mars: Overnattingstur til 
Bjordalsbu  
Påmelding til turansvarleg Kjell Huso (91 84 51 74) in-
nan tysdag 21. mars. Me går frå Eldrevatn kl. 10.30, og 
turen er om lag 13-14 km inn. Me brukar dagen, og er 
framme til høveleg felles middag. Dersom veret tillet 
det, går me to ulike ruter fram og tilbake. Denne turen 
er fullt mogeleg å gjennomføre for alle aldersgrupper.

Laurdag 13. mai: Vårskitur på Hemsedalsfjellet 

Avgang frå Eldrevatn  kl. 10.00. Turmålet bestemmer me 
litt ut frå korleis våren utviklar seg, men utgangspunktet 
er vestover mot Starsjøen m.v. Påmelding og opplysnin-
gar om turen: Kjell Huso 91 84 51 74. Middels krevjande 
tur.

I tillegg til turprogrammet, reknar me med at det også 
i år blir eit opplegg i samarbeid med Fjellsportgruppa i 
DNT Drammen og Omegn om eit toppturhelg. Her er 
det mogeleg også for lokale deltakarar. Tidspunkt er ik-
kje bestemt, men har du spørsmål om dette kan du kon-
takte Alexander Brodahl Moxnes

I tillegg blir det forsøkt nokon  nærturar også i vinter. 
Dette blir kunngjort på Facebook og i Kommuneposten. 
Det same gjeld to turar i samarbeid med Hemsedal Ski-
forening, ein i vinterferien og ein i påska.
Dersom nokon har ynskje om spesielle turar, kan de 
gjerne sende eit ynskje til hemsedal@turistforeningen.
no så kan me gjerne lage til fleire!

BLI MED OSS!

Soloppgang på Ranastongi. 
 Foto Kjell Huso

TEKST / Line Ramsvik
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dagen. Erfarne og voksne turgåere, 
godt humør og roen i gruppa var det 
som i etterkant ble trukket frem som 
positivt når det sto på som verst på 
fjellet.
I etterkant av turen vil alle som var 
med gjerne gå turen igjen! Noen av 
utsagnene som kommer fra turdel-
takerne er:
«Jeg trodde kick var noe man fikk av 
hoppe ut i strikk eller kjøre fort. Jeg 
fikk kick av gå den siste stien langs 
fjellveggen, det bruser fortsatt i meg 
når jeg tenker på det. Jeg ønsker vel-
dig å ta turen igjen.»

«Jeg har lyst til å takke hver enkelt 
for en fantastisk og innholdsrik tur! 
Dere turledere og hjelpere; dere er 
helt utrolige. Jeg fikk kjenne litt på 
veien ned i kjeller’n da helikopteret 
ikke kom - mest pga mangel på søvn. 
Da lærer man noe om seg selv.»

«Takk ALLE sammen for en flott 
tur. Jeg ville heller ikke vært denne 
turen foruten. Jeg er sikker på at 
dette vil jeg vokse på, og lære av, i 
lang tid fremover.»

«Jeg synes vi hadde en flott tur hele 
tiden, jeg. Jeg ville ikke vært denne 
turen foruten. Jeg er takknemlig 
som fikk lov å være med som led-
sager og håper av hele mitt hjerte vi 
skal på tur igjen!»

Klart det går
på Norges tak

 «Klart det går» er turer for personer 
med fysiske funksjonshemminger. 
På denne turen var det 6 spreke 
og spente deltakere som i lang tid 
hadde trent for denne opplevelsen. 
Planen var å bruke 3 dager på å gå 
turen, med mulighet for å bruke 
en dag ekstra om det var behov 
for det. Etter en god natts søvn på 
Gjendesheim tok vi båten Gjendine 
inn til Memurubu, startstedet for 
gåturen. 
Turdeltakerne hadde ulike former 
for utfordringer, men tempoet var 
forholdsvis likt, så gruppa kom seg 
fremover i samlet flokk. Med i følget 
var 2 døvetolker, 2 turledere og 6 
ledsagere/hjelpere. De som har gått 
turen over Besseggen vet at starten 
er bratt. Gruppen nådde målet om å 
gå 5 kilometer første dagen, og sov 
ved Bjørnbøltjønne. Nydelig vær, 
god temperatur og litt vind, slitne 
kropper og deilig mat ga oss en god 
natts søvn i telt og varme soveposer.
Dagen etter var målet å gå 2 kilom-
eter, og sove ved starten av eggen 
ved Bessvatnet. 2 kilometer er ikke 
langt å gå på flatmark, men dette var 
en av de mest krevende etappene, 
så beregningen om å bruke en dag-
setappe på denne strekningen var 
riktig.
Været var avgjørende for videre hen-

delser på denne turen. Hele dagen 
blåste det kraftig, og vinden tok seg 
opp etter lunsj. I et område var det 
avgjørende for en av deltakerne med 
en hjelper på hver side for å holde 
seg stående, vinden tok fra alle kant-
er og jobben med å gå var tung, men 
opplevelsesrik.  Da dagens mål var 
nådd, var det slikt vindvær at det var 
umulig å få satt opp teltene. Det ble 
forsøkt, og i forsøket revnet det ene 
teltet og telt nr. 2 knakk teltsten-
gene.
Alle i gruppen har vært på tur i fjel-
let før, og vet at været kan snu fort 
og kreve endring av turplanene slik 
de var i utgangspunktet. Gruppa 
forholdt seg rolig, vi hadde mat, sov-
eposer, vindsekker, varme klær og 
godt humør. Voksne folk på tur, som 
vet hvilken utfordring de har gitt seg 
ut på. 
En av deltakerne gjennomførte 
turen året før, så at det var mulig å 
gå turen var det ingen tvil om.
Utover kvelden tar vinden enda mer 
tak, vi se at uværet bringer med seg 
voldsomme regnbyger. På bakgrunn 
av uværet, ødelagte telt og lite mu-
lighet for ly, lite søvn for deltakerne 
og vanskelig å fullføre turen dagen 
etter pga mangel på søvn, og dette 
som igjen kan gi «senskader» etter 
endt tur, valgte turlederne å varsle 

redningssentralen med ønske om å 
hente ut deltakerne. Redningssen-
tralen tok avgjørelsen om å forsøke 
å hente de ut. 
Seaking redningshelikopter som ble 
sendt fra Rygge i Vestfold måtte snu 
ved Fagernes grunnet dårlig sikt.  
Ambulansehelikopteret fra Dombås 
klarte ikke å lande der gruppen var 
pga vinden. Etter mange samtaler 
med nødetatene og samtaler om 
mulige løsninger, ble det til slutt 
bestemt at gruppen overnattet der vi 
var, og at dette ville gå fint med det 
utstyret vi hadde.  
Morgenen etter var sola på plass ig-
jen, og vinden hadde løyet noe.
Vi ble hentet ut av flotte rednings-
folk og fløyet til Gjendesheim, hvor 
både Røde Kors, politi og ansatte 
på Gjendesheim tok oss godt imot.  
Dagens frokost nr. 2 var et faktum, 
og gruppa brukte tid til debrifing og 
evaluering.
Skuffelsen over å ikke gjennomføre 
turen var nok det som veiet tyngst 
ved frokostbordet for alle i gruppa. 
Etter å ha summet seg litt, var 100% 
av gruppen enige om at avgjørelsene 
som var tatt om å hentes ut var rik-
tig. Vinden blåste kraftig opp den 
dagen, og turen over eggen hadde 
vært meget vanskelig for andre 
turgåerne som gikk turen denne 

Siste uken i august var uken for en  
spennende tur til Jotunheimen. Telemark  
Turistforening og DNT Drammen og 
Omegn arrangerte «Klart det går-tur» over 
Besseggen.

I 2017 arrangeres Thorleif Haugs Minneløp 
søndag 5. februar. 
Løpet og marsjen er til minne om liungen Thorleif 
Haug, som er en av Norges største skiløpere gjen-
nom tidene. Thorleif fikk sitt gjennombrudd i 1918, 
da han som 24 åring vant 50 km i Holmenkollen. 

Siden ble det mange premier. Mest kjent er han nok 
for mange da han tok tre gullmedaljer i de første 
vinterleker i Chamonix i 1924. 

DNT Drammen og Omegn er medarrangør av 
Thorleif Haug-marsjen og Familiehauern. Løpet og 
marsjen går fra Kanada i Lier, via Hvalsdammen og 
Årkvisla til Spiralen i Drammen, mens Familiehau-
ern går fra Eggevollen i Lier til Spiralen. Det er mulig 
traseen vil gå innom Haugstua på Årkvisla, der Thor-
leif Haug bodde store deler av sitt liv. Haugstua er 
nettopp pusset opp og blitt et minnesmerke.
Sett av datoen allerede nå! Mer informasjon og 
påmelding kommer på våre nett-
sider. 

THORLEIF HAUG SKIFESTIVAL 2017

TEKST / Thea Hajum Utvik, prosjektleder Klart det går, Drammen

Foto: Thea Hajum Utvik

Foto: Thea Hajum Utvik

Klart det går!
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Den flerkulturelle satsningen i DNT 
Drammen og Omegn startet for litt 
over fire år siden. Satsningen har 
gått ut på å inkludere flerkulturelle 
i foreningen ved å arrangere turer 
og aktiviteter spesielt tilrettelagt for 
flerkulturelle og å rekruttere flerkul-
turelle til våre ordinære aktiviteter. 

Vi har fått statlige midler og midler 
fra flere stiftelser til dette. Utviklin-
gen siden vi startet, har vært stor. Vi 
kan nå stolt si at vi er en foregangs-
forening i DNT. Arbeidet har gitt oss 
mye positiv omtale.

Bakgrunnen for suksessen tror vi er 
at dette var et etterlengtet tilbud. 
Når flerkulturelle ble invitert med 
og fikk kjennskap til friluftslivet 
gjennom opplæring og gode opplev-
elser i naturen, var de ikke vanskel-
ige å få med ut på tur. De som ble 
med, inviterte med seg noen andre, 
og på den måten ble flere hundre 
kjent med Turistforeningen og vår 
flotte norsk natur. 

Gleden og motivasjonen vi ob-
serverte hos de som ble med, mo-
tiverte oss til å fortsette. Det hele 

begynte med en turgruppe for kvin-
ner en gang i uka. Så ble det fersk-
ingkurs i samarbeid med Introduk-
sjonssenteret, NAV Drammen og 
innvandrerorganisasjoner. Kursene 
gir kjennskap til allemannsretten, 
normene som gjelder i skog og 
mark, at det er trygt for kvinner å 
ferdes i naturen, at de som går tur 
ikke har andre hensikter enn å bare 
nyte friluftsliv, om nyttevekster, 
fisking og om DNT-hyttene. Fra å 
være skeptiske i starten, har vi nå 
mange kvinner og menn som går 
alene på tur. Vi har i tillegg utdan-

net flere turledere med flerkulturell 
bakgrunn som er ambassadører og 
forbilder i sine miljøer. Vi har fan-
tastiske dugnadere som stolt stiller 
opp på våre arrangementer, og som 
bekrefter at flerkulturelle stiller på 
dugnad dersom de får kjennskap til 
organisasjonslivet, får følelsen av at 
de er velkomne og at de blir sett på 
som en ressurs. 

Vi har også holdt skikurs for kvin-
ner, menn og barn. En gjeng på 14 
personer har opplevd fjellet med ski 
på bena. Det å mestre ski, å kunne 
dra på fjellet, dra på hyttetur, bli 
med på turer sammen med etnisk 
norske har gitt mange følelsen av å 
være en del av det norske samfun-
net. Vår erfaring er at friluftsliv er 
en god arena for inkludering. Her 
er det kontakt på tvers av kultur og 

religion, og alle parter får utfordret 
fordommene sine. 

Flere friluftsorganisasjoner følger 
nå vår modell og jobber aktivt med 
inkludering. Norsk friluftsliv som er 
paraplyorganisasjonen til friluftsor-
ganisasjonene i Norge, har vært en 
stor støtte for oss. Dette sier Lasse 
Heimdal, generalsekretær i Norsk 
Friluftsliv, om inkludering.

«Norsk Friluftsliv jobber for å øke 
friluftsinteressen blant flerkul-
turelle gjennom å øke kunnska-
pen til medlemsorganisasjonene 
om hva som hemmer og fremmer 
inkludering og kulturelt mangfold i 
friluftslivet. Dette gjør vi blant an-
net gjennom en rådgivende gruppe 
som består av personer med ulik 
minoritetsbakgrunn, og profesjon. 
Forum for inkludering, et forum 
hvor medlemsorganisasjonene og 
andre nærliggende samarbeidspart-
ner har mulighet til å dele d å skape 
møteplasser hvor friluftsorgan-
isasjonene og «minoritets»-organ-
isasjonen kan møtes på tvers. Det 
er allerede gjen-
nomført en større 
møteplasskonfer-
anse i Oslo med 
flere nasjonale ak-
tører. Norsk Friluft-
sliv jobber også med 
å utvikle informas-
jonsmateriell som 
kan tas i bruk av or-
ganisasjonene i ar-
beidet med flerkul-

turelle grupper. For øvrig er det å 
legge til rette for gode samarbeid og 
dele ut stimuleringsmidler til pros-
jekter som bidrar til å øke friluftsin-
teressen blant flerkulturelle.

Jeg synes arbeidet går veldig bra, 
og etter å ha prøvd og feilet litt de 
siste to årene føler jeg vi har funnet 
retningen. Det er helt klart nybrott-
sarbeid så ting tar litt tid, men det 
er tydelig at fokuset bidrar og Norsk 
Friluftsliv har fått et nytt og utvidet 
nettverk som kan samarbeide om å 
spre interessen.»

Vi i DNT Drammen håper at flere 
av våre medlemmer ønsker å bidra 
i inkluderingsarbeidet ved å bli med 
på de turene der det også er flerkul-
turelle med, for eksempel vår inter-
nasjonale turgruppe på torsdager og 
våre flerkulturelle søndagsturer. Det 
er da vi får ekte inkludering!

Flerkulturelt friluftsliv – DNT Drammen og 
Omegn viser vei

Sarla og Mona på tur til 
spiraltoppen. Foto: Marius 
Dalseg Saetre

Skikurs!
Foto: Lage Sofienlund

Steinar Mundahl som kursholder. 
Foto: Havva Cukurkaya

TEKST / Havva Cukurkaya, prosjektleder DNT
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Første helgen i juli arrangerte vi i år ig-
jen den tradisjonsrike familiecampen på 
Mårbu, og både vi og vertskapet gledet oss 
veldig!

Lørdagen ankom 9 glade familier Mårbu, og med 4 
turlederfamilier i tillegg ble vi til sammen 41 små og 
store. Vi ble belagt i både hovedhytta og i hele sikring-
shytta. 

Campen gikk over 5 dager og 4 overnattinger, og alle da-
gene var det herlig sommervær på fjellet. Fremdeles var 
det litt kalde temperaturer, men ikke verre enn at varmt 
tøy fikset det. 

Gjengen fikk prøve seg på langtur langs den blåmerka 
stien mot Lågaros. Nærmere 8 km gikk vi den ene da-

gen, og minstemann med på turen var bare 3 år! Impo-
nerende! Lang, god pause inkludert lek og kjempestein-
bestigning gjorde hjemturen lett som bare det.

Ellers ble det mye lek ute ved hytta, og vi prøvde oss 
på både kanonball, natursti og orientering. Og vi lagde 
basecamp med bål, stekte sveler på takke og hadde 
barkebåtrace.

På toppene bak Mårbu er det fine klatresteiner, så her 
fikk barna prøvd seg på litt buldring. 
Dyra på Mårbu var flittig besøkt, og det var stor stas da 
barna fikk ri på den ene hesten på setra. 
Toppet med god mat og service fra Mårbus vertskap, blir 
disse dagene stående som et flott minne!
Så dette blir det reprise av neste år, og vi håper mange 
familier har lyst å være med. Velkommen!

KOM DEG UT-DAGEN 
- NORGES STØRSTE TURDAG

DNTD DNTDDNTD

FAMILIECAMP PÅ MÅRBU HYGGELIG FØRJULSTID FOR BARNEFAMILIER
Som vanlig før jul arrangerer våre Barnas Tur-
lag flere hyggelig arrangement hvor det blir 
mye kos og tid til å stresse ned i førjulstiden. 
Her er en oversikt:

Juleverksted på Eiksetra turisthytte i Lier med 
Barnas Turlag Lier
Søndag 27. november kl. 12 – 16.
Uteaktiviteter, kakao, grøt og juleverksted hvor vi lager 
pynt, kort osv. 
Vi avslutter med å reise på julegrantenning i Lierbygda, 
for de som vil det. 
Påmelding via nettsiden vår. 

Førjulskveld på Bjerke gård i Klokkarstua med 
Barnas Turlag Røyken & Hurum
Onsdag 7. desember kl. 17.30 – 20.
Kos med dyra, hesteridning, grøt på låven og hopping i 
høyet. Kanskje nissen kommer?!
Begrenset antall plasser. Påmelding via nettsiden vår. 

Førjulskveld på Bergvang gård i Asker 
Fredag 9. desember kl. 18 – 20.
Tarzanløype, kos med dyra, hundespannkjøring, heste-

ridning, grøt og gløgg. 
Begrenset antall plasser. Påmelding via nettsiden vår. 

Julegrantenning ved Blektjernstua i Strømsås-
en i Drammen med Barnas Turlag Drammen
Søndag 11. desember, kl. 13 – 15. 
Juletreet utenfor Blektjernstua pyntes og tennes, utelek 
og pepperkaker rundt bålet. 
Ta gjerne med en egen pynt. Treet blir stående hele de-
sember.

Juleverksted i Hamborgstrømpaviljongen 
i Hamborgstrømskogen/Bragernesåsen i 
Drammen
Torsdag 15. desember, kl. 17 – 19.30.
Fakkeltog inn til hytta, middag/grøt, juleverksted.
Begrenset antall plasser. Påmelding via nettsiden vår.

Juleavslutning på Grytebakke gård i Sande 
med Barnas Turlag Sande
Desember (se nettsiden vår eller turlagets side på Face-
book for eksakt dato og klokkeslett).
Kos med dyrene, hesteridning, hopping i høyet, kjøre 
med Gråtass, grøt, julegodt.
Påmelding via nettsiden vår. 

Tradisjonen tro arrangerer vi den  
nasjonale turdagen første søndagen i  
februar.

Det er Barnas Turlag som står i spissen for denne dagen, 
og vi jobber alltid for at alle vår lokale lag skal ha et lite 
– eller større - arrangement denne dagen; fra aking til 
skitur til en hel aktivitetsdag. 
Det vil bli arrangementer på over 140 steder i hele 
Norge, og DNT forventer titalls tusen deltakere denne 
dagen.

I 2017 er det den 20. gang det arrangeres Kom deg ut-

dag, og målet for dagen er å gi flest mulig en smakebit 
på hva man kan oppleve og gjøre sammen – spesielt som 
familie – utendørs vinterstid. 

I vår forening blir det aktivitetsdag i flere av våre turlag, 
hvor det blant annet arrangeres skileik, natursti, grilling 
og kiosksalg. Arrangementene starter kl. 11 og holder på 
til kl. 14.
Alle arrangementene er gratis og åpne for alle!

Bli med og få inspirasjon til flere dager utendørs i vinter!

Følg med på www.komdegut.no for å finne et arrange-
ment i nærheten av deg!
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DNT Ung Drammen er en aktiv gruppe for 
ungdom, styrt av ungdommen selv

Noen av våre styremedlemmer har flyttet andre steder i 
landet for å studere, og vi er på søken etter nye og tur-
glade folk som har lyst til å være med å videreutvikle 
tilbudet i området vårt.
Styremedlemmer får være med på Landsmøtet til DNT 
Ung og knytte kontakter rundt om i hele landet.

Har du ideer og tanker om hvordan få flere unge mellom 
13 og 30 år med på spennende friluftsaktiviteter, så ta 
kontakt på ung@dntdrammen.no 

Noen av aktivitetene vi arrangerer er:
•  Klatring
•  HæljRace
•  Basecamp
•  Hytteturer

HAR DU LYST TIL Å BIDRA I DNT UNG?

KLATRING

HYTTETURER

BASECAMP

HæljRace
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Truls mot naturen!  
Foto: Marius Dalseg SaetreDNT TUR  /  35/  TUR34



Selve «snøen som falt i fjor» er det ingen som 
ønsker å snakke om, men opplevelsene forrige 
års snø brakte til minnet er noe helt annet! 

Minnene lever videre. Samtidig skaper de nye drømmer 
om å oppleve mer, men hva er det som man husker best 
når man kommer hjem? Er det vennskapet, den gode 
stemningen, utsikten fra toppen, de perfekte svingene, 
eller at det var litt tungt opp den siste bakken? Kanskje 
de mektige inntrykkene, eller de små tingene som kan 
virke ubetydelige der og da, men som vokser seg større 
etter hvert?

Utsikten fra toppen av Hallingskarvet på en dag med 
klarvær er formidabel! Du kan se over hele Vidda til 
Gaustatoppen, og snur du deg ser du hele fjellkjeden i 
Jotunheimen og Hurrungane. 

Det er mye glede og overraskelse i en liten uventet 
bursdagsmarkering for en turdeltaker på toppen av 
Glittertind. Den lange nedkjøringen mot Spiterstulen 
etterpå, i perfekt uberørt pudder, som virkelig fikk de 

store smilene på plass! 
At det var særdeles trivelig å «mekke» taco på et sen-
gerom på Krossbu, med kun papptallerkener og en-
gangsbestikk som redskap. 

Kanskje det som var «bratt før» egentlig ikke er så bratt 
lenger, eller det at det blir servert mye laks i fjellet. Alt 
dette er ting som flere husker og har opplevd fra forrige 
års snø, men i vinter kommer det ny snø, og med den, 
nye muligheter til å bli med på tur med Fjellsportgrup-
pa. Her er noen av dem: 

27.-29. januar: Trugetur til Sveinsbu  
turisthytte 
Sveinsbu ligger høyt og fritt øst for Sveinsbuvarden. Ter-
renget er åpent og lettgått med mange småvann og glis-
sen furuskog. Dette er et perfekt område for en tidlig 
vintertur på truger.
Har du ikke truger? Ikke la det stoppe deg, det er mu-
lighet for å låne truger for deltakerne på turen. Overnat-
ting i ubetjent hytte.

10.-12. mars: Toppturhelg i Hemsedal
I samarbeid med Hemsedal Turlag, som står for lokal 
guiding og kunnskap om hvor vi kan finne de beste 
forholdene, jakter vi topper og flotte nedkjøringer. 
Hemsedal har et bredt spekter av topper å ta av, og hvilke 
topper som skal bestiges detaljplanlegges kvelden i for-
veien. Det gjelder å utnytte de gjeldende vær og førefor-
holdene best mulig for å sikre den beste skiopplevelsen!
Turen går opp og ned over mange høydemeter, så bruk-
bar fysisk form og randonee/telemarkutstyr anbefales. 
Overnatting i utleiehytte.

21.-23. april: Telttur til Valdresflye og  
Rasletind
Siden Fylkesutvalget har bestemt at Valdresflya skal 
åpne etter vinterstenging 1.april hvert år, er det rimelig 

sikkert at det er adkomst til Valdresflya etter denne da-
toen. Rasletind blir dermed en av de lettest tilgjengelige 
2000m-toppene i Jotunheimen. Lørdag bruker vi hele 
dagen og går på Rasletind, og kanskje på noen av de an-
dre omkringliggende toppene som Kalvehøgde, Munken 
og Mugna. Søndag blir det en kortere tur i området 
rundt Flya. Det blir overnatting i telt som brukes som 
basecamp begge nettene. 
For å bli med trenger du fjellski, overnattingsutstyr og 
noe erfaring fra vinterfjellet.

Følg med på www.drammen.dnt.no i tiden fremover for 
mer detaljer og påmelding til turer med Fjellsportgrup-
pa. Du kan også følge oss på www.facebook/DNTFjell-
sportDrammen Kanskje vi ser deg til vinteren!? 

VINTER MED FJELLSPORTGRUPPA “- det var særdeles trivelig å «mekke» 
taco på et sengerom på Krossbu, med 
kun papptallerkener og engangsbes-
tikk som redskap”

Vintertelting Topptur Startklar 

TEKST & FOTO / Frode Abbedissen
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Gyldenløve Kajakk Klubb

Nå ser det også ut til at en ny tradisjon kan bli eta-
blert. Klubbens styremedlem og turkoordinator, Ka-
rianne Mørch, bestemte seg i 2015 for å arrangere 
Luciapadling. Inspirert av ivrige padlere i København, 
hvor dette er et stort event, inviterte hun medlemmer 
i kajakklubben til å pynte kajakkene til trengsel og bli 
med på tur opp elva.  

Kreativiteten var stor, og en fin gjeng stilte med kajak-
ker pyntet etter alle kunstens regler. Som en stjernesky 
på himmelen lyste de opp en desembermørk elv! 

Noen platekontrakt blir det neppe på gjengen med det 
første, men de lot ikke manglende musikalitet stoppe 
dem fra å servere Luciasangen for turgåere på land.

13. desember legger klubben ut på Luciatoget på van-
net igjen. I år håper Karianne på enda større oppmøte. 
Det er nemlig fortsatt et stykke igjen til vi slår Køben-
havns 300 Luciapadlere!

Har du utstyret som skal til for vinterpadling og har 
lyst på en ekstra morsom tur, er det bare å gripe julet-
relysene og komme! Følg med på klubbens facebook-
side for mer informasjon.

EN ANNERLEDES LUCIA

Lyst til å være med på en vakker og stemningsfull tur på 
Drammenselva?
Padlere fra Gyldenløve Kajakklubb begynner å bli et kjent 
syn på Drammenselva, også om vinteren.

“Noen platekontrakt 
blir det neppe på  
gjengen med det 
første, men de lot ikke 
manglende musika-
litet stoppe dem fra å 
servere Luciasangen 
for turgåere på land”

Initiativtager til Luciapadlingen Karianne Mørch. Foto: Jens Petter Ørjansen

Luciapadlingen 2016. Foto: Jens Petter Ørjansen

TEKST  / Anita Sørensen
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En tur som passer for deg
Det skal være gøy å være med på fellestur! Skal du 
og dine turkamerater få maksimalt utbytte av turen, 
er det viktig at du finner en tur som passer for deg og 
den formen du er i. Hvis du er nybegynner, anbefaler 
vi gjerne en kortere tur, merket med én eller to støvler. 

Snakk gjerne med Turinformasjonen i DNT Drammen 
og Omegn hvis du er i tvil eller trenger mer informasjon.

Klær og utstyr
Gode klær og riktig utstyr kan være avgjørende for 
en vellykket tur, særlig hvis den går over flere dager. 
Klær, støvler og sekk bør være funksjonelle og kjennes 
behagelige å ha på. Med så mange forskjellige 
stofftyper som finnes på markedet i dag, er det å 
investere i fjellklær like mye et spørsmål om personlig 
smak som om hva som er «riktig». Det er viktig å legge 
mye omtanke i pakkingen. Se forslag til pakkeliste på 
våre sider. Fjellstøvler er viktig, og husk at de bør være 
vel inngått før du legger i vei gjennom fjellheimen.

Trenger du mer informasjon om klær og utstyr, kan du 
komme innom Turinformasjonen til DNT Drammen 
og Omegn i Schwenckegata. 

Som DNT-medlem får du 15 % rabatt på alle varene – 
og gode råd med på kjøpet.

Husk kart og kompass
Planleggingskart som viser hyttene, merkede ruter, 
avstander i timer mellom hyttene etc. fås gratis i 
Turinformasjonen. Under hver enkelt turbeskrivelse 
på UT.no finner du hvilke detaljerte kart du har bruk 
for. Kjøp kartene på forhånd, studer dem nøye og bruk 
dem på turen. Derved lærer du deg stedsnavnene og 
å lese kart, en kunnskap som kan være både morsom 
og nyttig på senere turer. Kartene kan du kjøpe i 
Turinformasjonen. Vi er best på turkart i Drammen og 
Buskerud!

Turleder
Turene ledes av personer som har solid turerfaring og 
har gjennomført DNTs turlederkurs. Turlederne er ikke 
profesjonelle, de er turledere på dugnadsbasis fordi 
de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med andre 
på sine opplevelser.

Sikkerhet
Skulle det skje uhell/ulykker underveis, har turlederne 
god kjennskap til førstehjelp. Det hjelper hvis den 
enkelte deltaker også er bevisst sitt ansvar som 
deltaker (se generelle vilkår). Selv om de fleste turene 
går langs merkede stier, kan det skje ulykker, og da 
må gjerne hjelp tilkalles fra nærmeste sted med 
telefonforbindelse. Det er fremdeles mange steder i 
Norge som er uten mobiltelefondekning, og det betyr 
at det kan ta tid før hjelp kan komme fram.

TURPROGRAM

Vinteren byr på mange flotte 
skiturer! Her ser vi Tove Eggen Lien 

og Marit Huso på veg til Sulebu. 
Foto: Kjell Huso 

Medlemskap
Turene er åpne for alle. Hvis du ikke er medlem av 
Turistforeningen, er det som regel et pristillegg. Hvis 
du ønsker å tegne medlemskap, kan dette gjøres på 
våre hjemmesider eller i Turinformasjonen.

Påmelding og betaling
Der det er påmelding, gjøres påmelding på nett 
eller i Turinformasjonen. På noen av turene er det 
nettbetaling ved påmelding, ellers får du faktura 
tilsendt i forkant av turen.

Turinformasjonen
De ansatte i DNT Drammen og Omegn har lang 
erfaring fra turer i skog og fjell og hjelper deg 
gjerne med å finne en tur som passer for deg. I 
Turinformasjonen kan du kjøpe turutstyr, få råd om 
utstyr og få mer informasjon om turene våre.

BRUK AV BILDER
Som deltaker på turer i regi av DNT Drammen og 
Omegn vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i 
løpet av turen. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs 
publikasjoner og egne internettsider. 
Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi 
beskjed til turleder.

Reisegarantifondet
Som arrangør av Pakkereiser er DNT Drammen og 
Omegn medlem av Reisegarantifondet.

Fyldigere og oppdatert informasjon 
om turene finner du på 
www.dntdrammen.no

Turen går i flatt lende Terrenget er småkupert Mye opp- og nedstigning

GRADERING DAGSTURER OG FLERDAGSTURER – SOMMER
Her er en gradering av turene. Graderingen er basert på skjønn med utgangspunkt i vår erfaring.   
Graderingen er kun ment som en veiledning. Vær og føreforhold vil ha stor betydning.  
Turer som varer i flere dager, vil gjerne ha noe høyere gradering enn beregningen av  
hver enkelt dagsetappe.

Turer for alle, tilrettelagt for personer med bevegelsesnedsettelser og personer som  
ikke kan gå langt og bære tung sekk.

Lett - tidligere erfaring fra skiturer er nødvendig, men nødvendigvis ikke fjellturer.  
Turene går i oppkjørte løyper.

Ganske lett - tidligere erfaring fra skiturer med ryggsekk er nødvendig. Turene vil være 
opptil 20 km pr dag. Turene kan gå både i oppkjørte løyper og utenfor.  
Terrenget vil være forholdsvis flatt uten de store høydeforskjeller.

Middels - tidligere erfaring fra skiturer med ryggsekk er nødvendig. Turene vil være opp-
til 25 km pr dag og krever at man behersker skiløping med ryggsekk i kupert terreng.

Litt krevende - krever flere års erfaring fra skiturer i høyfjellet. Turene vil være opptil 30 
km pr dag. Deltagerne må kunne mestre lange opp- og utforbakker under vekslende 
vær- og føreforhold.

Krevende - dette er turer for spesielt gode skiløpere som har omfattende fjellerfaring, 
gode skiferdigheter, og spesielt god kondisjon og særdeles utholdenhet.

Ekstra krevende - dette er turer med mye opp- og nedstigning.  
Gode skiferdigheter og toppturutstyr er påkrevet.
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NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

Nov Klatrekvelder på Klatreverket, Drammen Alle

9.12 Førjulskveld på Bergvang gård, Asker Alle

11.12 Julegrantenning på Blektjern Alle

15.12 Middagstur og julekos på Hamborgstrømpaviljongen, Drammen Alle

5.2 Kom-deg-ut-dagen Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

Nov Klatrekvelder på Klatreverket, Drammen Alle

9.12 Førjulskveld på Bergvang gård, Asker Alle

5.2 Kom-deg-ut-dagen Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

Nov Klatrekvelder på Klatreverket, Drammen Alle

29.11 Kveldsmattur til Selvikåsen Alle

Des Juleavslutning på Grytebakke Gård Alle

9.12 Førjulskveld på Bergvang gård, Asker Alle

5.2 Kom-deg-ut-dagen Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

Drammen
Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10 hele året. Opp-
møte hos Turistforeningen i Schwenckegata Dram-
men. Varighet 3-5 timer, inkludert god rast. 
Vi benytter ofte rutebuss til turens startsted.

Eiker
Fotturer på dagtid hver tirsdag hele året. Oppmøte 
kl. 10 på P-plassen mellom Hokksund ungdoms-
skole og stasjonen. Varighet inntil 4 timer inkludert 
god rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre 
Eiker. Samkjøring i private biler til startstedet

Modum & Sigdal
Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager) 
hele året i samarbeid med Modum Frisklivssentral. 
Fast fremmøte kl. 10 på P-plassen på Furumo på 
Geithus. Varighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring 
til startsted/retur og god rast.

Lier
Fotturer hver torsdag kl. 10 hele året. Varighet inntil 
4 timer inkl. rast. Fast oppmøte på Haugestad i  
Lierbyen. Turene arrangeres i samarbeid med Lier 
Frivilligsentral.

TURPROGRAM TURPROGRAM

NÅR Barnas Turlag Røyken & Hurum Følg oss på Facebook! ALDER

Nov Klatrekvelder på Klatreverket, Drammen Alle

7.12 Førjulskveld på Bjerke Gård, Klokkarstua Alle

9.12 Førjulskveld på Bergvang gård, Asker Alle

5.2 Kom-deg-ut-dagen Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

22.1 Førstehjelpsdag for barn og familier

5.2 Kom-deg-ut-dagen Alle

19.2 Trugetur

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Lier Følg oss på Facebook! ALDER

Nov Klatrekvelder på Klatreverket, Drammen Alle

27.11 Juleverksted på Eiksetra før julegrantenning i Lier Alle

9.12 Førjulskveld på Bergvang gård, Asker Alle

5.2 Kom-deg-ut-dagen Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

Ut på tur-gruppene

NÅR Eiker Følg oss på Facebook! ALDER

Nov Klatrekvelder på Klatreverket, Drammen Alle

9.12 Førjulskveld på Bergvang gård, Asker Alle

5.2 Kom-deg-ut-dagen Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Barnas Turlag Nore & Uvdal Følg oss på Facebook! ALDER

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!
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TURPROGRAM

NÅR NIVÅ

27.-29.01. Trugetur til Sveinsbu  
10.-12.03. Toppturhelg i Hemsedal  
21.-23.04 Telttur til Valdresflye og Rasletind  

Én onsdag i måneden arrangerer DNT fjellsport Drammen kveldsturer. Følg med på våre hjemmesider eller  
Fjellsportgruppas Facebook-side: www.facebook/DNTFjellsportDrammen

NÅR DNT Friluftsliv med Hund

Nærturene med DNT friluftliv med hund fortsetter. Se www.dntdrammen.no for mer informasjon.

NÅR DNT akTiv

DNT akTiv er for deg mellom 30-50 år som ønsker å være med på turer i «tempo» både for en god treningsøkt  
og opplevelse i naturen. Turer hver 14. dag kl. 18 i Drammens-området. Også noen helgeturer. Mer informasjon på 
Facebook-siden “DNT akTiv”.

TURPROGRAM

NÅR Dagsturer NIVÅ

20.11. Søndagstur rundt Østensjøvannet i Oslo.  
11.12. Juletur til Sæteren gård i Bærum.  

24.12. Julefrokost på Prins Oscars utsikt i Drammensmarka  

NÅR Flerdagsturer NIVÅ

04.-05.03. Skitur til Dalabu  

31.03.-02.04. Trekanten Solheimstulen - Mårbu - Rauhelleren - Solheimstulen på ski. 
Hundespann transporterer en del av bagasjen til deltakerne.  

30.03.-02.04. Skitur i Rondane. Hjerkinn - Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter - Rondvassbu 
- Rondablikk eller Mysuseter.  

Se også tur med DNT senior til Mårbu.

NÅR NIVÅ

29.01. Søndagslunsj med DNT senior på La Vida Restaurant i Drammen.

29.03.-31.03. Skitur fra Solheimstulen til Mårbu. Opphold på Mårbu i to netter. Deltakerne 
får hjelp til frakt av bagasje inn til Mårbu.  

To blide damer på skitur! Tove Eggen Lien og 
Marit Huso på veg til Sulebu Foto Kjell Huso

Det vakre vinterfjellet... Utsikt mot vest frå Såta  
Foto: Kjell Huso

TUR  /  45/  TUR44



TURPROGRAM TURPROGRAM

NÅR KURS NIVÅ

14.11. Ambassadørkurs

14.02. Ambassadørkurs

21.03. Grunnleggende turlederkurs som holdes over fire kvelder: 21. og 28. mars og 
4. og 25. april

NÅR Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede NIVÅ

Aktivitetskvelder på Eiksetra i Lier og Sæteren gård i Bærum hver 14. dag. For program og mer informasjon se nettsiden 
vår og Facebook-siden “Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede.

NÅR NIVÅ

24.12. Bålmorgon på Gravset. Passer for alle

12.01. Fullmånetur. Frammøte på Gravset kl. 19.00.  

15.01. Ettermiddagstur på trugar ein stad i Grøndalen.  Frammøte på Feten kl. 18.00.  

25.-26.03. Overnattingstur til Bjordalsbu Alle

13.05. Vårskitur på Hemsedalsfjellet. Avgang frå Eldrevatn  kl. 10.00.  

I tillegg til desse turane blir det forsøkt nokon  nærturar med ein nyutdanna turleiar – fylg med på FB og i Kommuneposten..

NÅR Flerkulturelle turer NIVÅ

Hver mandag
Internasjonal turgruppe for kvinner. Bli med på 1-times tur langs elva eller opp 
Bragernesåsen hver mandag. Fast oppmøte ved Narvesenkiosken på Bragernes 
torg i Drammen kl. 12.30.OBS! Vi har ikke turer på skolenes fridager

 

Hver torsdag

“Internasjonal turgruppe for kvinner. Bli med på tur i Strømsåsen hver torsdag 
fra Bydelen Fjell (ved snuplassen for busser). Det er buss nr. 3 som kjører til 
oppmøtestedet som heter Snuplassen. Turen starter kl. 10.00, og varer noen 
timer. Vi er tilbake senest kl. 13.00. Turene blir tilpasset deltakernes fysiske 
tilstand. Alle blir tatt godt være på av turlederne. Ta med sitteunderlag, drikke 
og noe å bite i. 
OBS! Vi har ikke turer på skolenes fridager.

 

Søndagstur Se www.dntdrammen.no  for mer informasjon om vårt turprogram!  

Vinterskitur! Foto: Kjell Huso
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TURGLEDE
bergans.com

Slingsby-serien består av superle	 e topptur og fjellsportprodukter 
med topp funksjon og komfort. Serien er utviklet i samarbeid 
med erfarne fjellførere og gir deg nøyaktig det du trenger. 
Ingen unødvendigheter som stjeler vekt eller er i veien for dine 
bevegelser.

Inspirert av historien – utviklet for moderne

Se hele serien produkter på bergans.com

TOPPTUR & FJELLSPORT

TURUTSTYR AV HØY KVALITET SIDEN 1908

HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

Bergans_slingsby_170x240+5mm.indd   1 19/09/16   15:23

Turkartserien
Den nasjonale turkartserien 
dekker de mest popu  lære 
tur områdene i Norge. 

Serien utgis i samarbeid med 
Den Norske Turist forening og 
inneholder blant annet deres 
løyper og hytter i tillegg til mye 
annen lokal turinformasjon.

Skjærgårdskart
Her fi nner du informasjon 
om turstier, kyststier, hytter, 
overnattings plasser og 
strender/badeplasser. 

Ideelt for turgåing, sykling, 
padling og kajakk. 

Kartene kjøper du hos:
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9485 Bukse Pinewood 
Himalaya Herre

9385 Bukse Pinewood 
Himalaya Dame

KVALITETSKLÆR GIR BEDRE NATUROPPLEVELSER!
Norge er et fantastisk land for tur- og friluftsliv! En av 
forutsetningene for en vellykket tur er solide kvalitetsklær. 
Klærne skal være luftige på varme dager, samt beskyttende for 
regn og ruskevær.

Pinewood har en bred kolleksjon av både tur-, fritids- og 
jaktklær. Fra innerst til ytterst og til all slags vær! Og sist, 
men ikke minst – TIL MEGET GUNSTIGE PRISER! 
God tur!

Klikk deg inn på www.pinewood.no for å se vårt store 
utvalg! Her finner du også din nærmeste forhandler! 

Ta gjerne også kontakt på post@pinewood.no

9985 Bukse Pinewood 
Lappland Barn
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Raskeste vei,
fra oss ti l deg!

DNT Drammen og Omegn

Dett e bladet er trykket i Norge for å støtt e norske arbeidsplasser
og lokalt næringsliv. For DNT Drammen og Omegn er det et vikti g miljøhensyn 

at produksjonen skjer kortreist. Vi oppfordrer andre ti l å
sikre lokalt næringsliv og ti l å ta vare på miljøet.

Ta kontakt med en av våre rådgivere eller
se www.zum.no for mer informasjon.
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