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Kjære turvenner
DNT har nettopp lagt bak seg et år hvor 150 års-jubileet har stått i fokus 
både lokalt og på landsbasis. Vi innledet året med feiringen av «Tidenes 
Turfest» i Oslo Spektrum 19. januar, og lokalt markerte vi dette med Kom 
deg ut-dagen på Mjøsisen 21. januar med rundt 400 deltakere. I flere andre 
arrangementer ble også jubileet markert. 
 
Og inspirert av ekteparet Reidun og Bjørn Winquist, som i 2001 ga ut forrige 
turbok, ble en ny turbok for vårt nærområde, DNT Lillehammers lokal bidrag 
til jubileumsfeiringen. De siste pengene fra Winquist-fondet ble brukt som 
startkapital til boken. 
 
Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten en entusiastisk redaksjonskomite, 
som med stor iver og pågangsmot skred til verket, og en dyktig redaktør som 
holdt i trådene hele vegen. En stor takk til alle bidragsytere, hva enten det gjelder 
beskrivelser, kart, bilder og design, en takk også til våre støttespillere. Boken ble 
lansert i mai 2018, og vi håper at boken vil inspirere til turer i DNT Lillehammers 
turområder og bidra til å føre videre de gode turtradisjonene med et enkelt og 
aktivt friluftsliv. 
 
2018 har vært et år med stor aktivitet for DNT Lillehammer. Vi kan nok en gang 
glede oss over ny medlemsrekord med 3 245 medlemmer. Det har vært høy aktivitet 
i vedlikehold av vår infrastruktur, basert på dugnadsinnsats og frivillig arbeide i 
Sti- og løyekomiteen og hyttekomiteen. En stor takk også til turledere, tilretteleggere, 
styremedlemmer og andre som nedlegger et betydelig arbeide slik at flere og flere 
ønsker å bli medlem hos oss og delta på våre arrangementer. 
Dette turprogrammet inneholder en mengde forslag til turer og aktiviteter som  
passer for alle, uavhengig av kompetanse og ferdigheter, slik at flest mulig kan nyte 
våre naturperler og komme seg ut på tur som et ledd i å styrke folkehelsen og den  
personlige naturopplevelsen. 

Vi håper også at mange vil benytte seg av våre tilrettelagte stier og hytter på egen hånd. 
Nytt av året er tilbud om hyttebooking, foreløpig på to av våre hytter, Skjellbreidhytta og 
Vestfjellhytta. 

God tur i 2019 
Tom Harald Hansen, styreleder DNT Lillehammer

Redaktør Erland Flaten. Grafisk design: IGT as, igt.no Trykk: RK Grafisk
Forsidebilde: Helle Knutsen-Løvik på Gjendetunga. Bak ser vi inn i Langedalen og Slettmarkhøe. Foto Peder Løvik

 Skjeggklokka. Foto Thot Østbye
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Opplæring i padling på Friluftsskolen på Krokbua. 
Denne husken på Balbergkampen  har flott mjøsutsikt. 
Foto: Øystein Nordås

Meld deg inn: www.dnt.no/medlem
Medlemmer skal registrere seg på: dnt.no/minside
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En av DNT-hyttene vi besøker i år er Grimsdalshytta i Rondane. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

UTSTYR
På dagsturer og kveldsturer tar du med sekk, sitteunderlag,  
matpakke, drikke og skift. Til overnattingsturer trenger du selvsagt 
mer, avhengig av årstid og om det er overnatting i betjent eller 
selvbetjent hytte. Pakkeliste finner du på dnt.no. Søk etter  
pakklister. Du kan selv skrive ut turkart på norgeskart.no.  
Mange av DNTs ruter på ut.no kan lastes ned som GPS-ruter.  
Spør turleder om kartvalg.

PRIS
Dagsturer er som regel gratis. Prisen på andre turer regnes ut 
av turleder etter deltakerantall. På overnattingsturer betaler 
turdeltakerne vanligvis hver for seg direkte på hytta. Når vi 
bruker privatbiler, spleiser alle på drivstoffutgiftene med  
3 kroner per kilometer som utgangspunkt. 

ANSVAR
Turdeltakere deltar på turer og arrangementer i regi av DNT 
Lillehammer på eget ansvar. 
Vi forutsetter at deltakerne har egen forsikring/reise-
forsikring.

OPPMØTE
Tid og sted er oppgitt i turbeskrivelsen. Når det står 
avreise fra Håkons Hall, mener vi parkeringsplassen 
mellom hallene og Nordsetervegen. Turene er åpne  
for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

PÅMELDING
Hvis påmelding er nødvendig, er dette oppgitt i 
turbeskrivelsen. Med færre enn fire påmeldte til 
helgeturer, kan turen bli avlyst.

MER INFORMASJON
På nettsiden og Facebook får du utfyllende  
informasjon om turene våre og endringer.  
På www.ut.no er det kart og turbeskrivelser.

DNT LILLEHAMMER
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SØNDAG 10. FEBRUAR 
❱❱	Fra Vingromsåsen til bygda på truger 
Vi organiserer felles transport opp på åsen for å ta oss 
tilbake ned i bygda på truger etter opptråkka spor. Turen 
justeres etter føreforhold med mulig besøk i Knipa og/
eller Flokofallet. Medberegnet pause(r) tar dette 4-5 timer. 
Ta med mat og drikke. 
Vanskelighetsgrad: Enkel 
Utstyr: Egne staver. Truger til utlån for de som trenger 
det, bestilles ved påmelding. 
Oppmøte: Vingrom skole kl. 10.30. 
Påmelding: Til turleder innen fredag 9. februar. 
Turleder: Kjell Rindal tlf. 907 38 353  
og Oddbjørn Haugen tlf. 995 15 005.

LØRDAG 16. - SØNDAG 17. FEBRUAR 
❱❱	Vestfjellhytta 
Fra Synstgardsetra følger vi oppkjørt løype inn til Vest-
fjellhytta, ca. 7 km. Mulighet for ettermiddagstur. Sosialt 
samvær med felles middag om kvelden. Søndag blir det  
en rundtur i løype fra hytta med retur til Synstgardsetra. 
Oppmøte: Kl. 10.00 på parkeringsplass på Smestad  
ungdomsskole. 
Vanskelighetsgrad: Enkel. 
Pris: Bensinspleis, bom, mat og overnatting. 
Påmelding: Til turleder innen onsdag 13. februar. 
Turleder: Jens Tore Nielsen, tlf. 986 59 625. 

TIRSDAG 19.FEBRUAR 
❱❱	Fullmånetur 
Vi håper været er med oss denne kvelden så vi ser full- 
månen. Turen går på brøytet gardsveg langs Panorama- 
vegen/Vottestadvegen på vestsida av Mjøsa. Vi følger 
gardsvegen til garden Furu, siste stykket får vi flott utsikt 
mot Lillehammer. Retur samme veg. Lettgått tur på 2-3 
timer med hodelykt og varme klær.  

Oppmøte: Kl. 18.00. Samkjøring og oppmøte avtales ved 
påmelding. 
Påmelding: Til turleder innen fredag 15. februar.   
Turledere: Ingunn Høyvik, tlf. 478 62 158 og Lars Jenssen, 
tlf. 948 27 273.

LØRDAG 23. FEBRUAR 
❱❱	Soloppgang på Nevelfjell 
Vi går i rolig tempo opp mot Nevelfjell mens det ennå er 
mørkt. Mest sannsynlig er det ikke oppkjørte løyper siste 
biten så fjellski med feller anbefales. Er været bra, får vi en 
fantastisk soloppgang. Mulighet for å fyre opp i ovnen i 
hytta på toppen og nyte frokosten inne. 
Varighet: Ca. 5 timer. 
Utstyr: Fjellski, varme og vindtette klær, hodelykt,  
sitteunderlag, niste og termos. 
Vanskelighetsgrad: Middels. 
Oppmøte: Parkeringsplass på Nordseter kl. 03.30. 
Påmelding: Innen torsdag 21. februar til turleder. 
Turleder: Aina Brusveen, tlf. 911 69 146. 

DAGSTURER OG HELGETURER
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Soloppgang fra Nevelfjell. Foto: Aina Brusveen.

❱❱	TIRSDAG 19.FEBRUAR 
Se beskrivelse under Barnas Turlag. 
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SØNDAG 24. FEBRUAR 
❱❱	Tur i løypene på Bakseterkjølen 
Fra parkering ved Stortjernet går vi opp til Stæill´n - 
Rudsbygd ils gapahuk ved Aurtjern. Turen går videre til 
Nerstylen (769 moh.). Herfra flere løypemuligheter tilbake 
til Stæill´n - deltagerne kan velge rute. Herfra returnerer 
vi til parkering. 
Varighet: Ca 4 timer, lengde ca 14-17 km avhengig av 
løypevalg, stigning ca. 250 m.  
Utstyr: Langrennsski/turski, mat og drikke for pauser i 
Stæill´n. 
Vanskelighetsgrad: Enkel til middels. 
Avreise: Håkons Hall kl. 09.00 for samkjøring  
eller ved Stortjernet (bomveg) kl. 09.30. 
Påmelding: Innen fredag 22. februar kl. 20.00  
(ikke SMS) til turleder. 
Turleder: Lars Urlien tlf. 911 08 926 og Tormod Prestrud 
tlf. 482 20 163. 

SØNDAG 10. MARS 
❱❱	Skitur i Skeikampen-traktene 
Vi går fra Segalstad seter på Skei - østover til Sjøseter- 
vatnet - nordover til Slåsetra og Bånsetra - vestover langs 
sørsida av Bånseterkampen og Prestkampen - sørover 
langs vestsida av Skeikampen til Segalstad seter.  
Mesteparten av turen vil gå i preparerte spor gjennom 
skog og forbi idylliske setre. 
Varighet: 4 timer. 
Utstyr: Vanlige turski. Vindtette klær, mat og drikke 
for to-tre pauser. 
Vanskelighetsgrad: Lett til middels. 
Avreise: Kl. 09.00 fra Håkons Hall eller kl. 10.00 ved  
Segalstad seter på Skei.  
Påmelding: Innen torsdag 7. mars kl. 17.00 til turleder. 
Turleder: Øyvind Nyfløt, tlf. 991 52 987. 

SØNDAG 17. MARS 
❱❱	Skitur rundt Ruten gjennom Hestådalen
Start på Peer Gynt-vegen ved Dalseter i Espedalen. Stig-
ning til skar 1400 moh. nord for Ruten. Ut Hestådalen og 

til varmestua Bingsbu hvor vi kan spise matpakka inne 
eller i solveggen. Derfra rundt Sprenpiggen tilbake til  
Dalseter. Turen byr på fint fjellterreng og flott utsikt mot 
Øst-Jotunheimen. Ca. 25 km, 600 høydemeter. 
Utstyr: Fjellski (anbefalt) eller turlangrennsski, solbriller, 
mat og drikke. 
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende (kan være 
hardt/skavlete i enkelte partier). 
Avreise: Med privatbiler fra Lillehammer kl. 08.30 eller 
parkeringsplass nord for Dalseter kl. 09.45. 
Påmelding: Innen torsdag 14. mars til turleder (ikke SMS). 
Turledere: Erik Vea, tlf. 926 68 946 og Tone Gundersen,  
tlf. 952 55 972.

TORSDAG 21. - SØNDAG 24. MARS 
❱❱	Langsua rundt 
Påsken er sein, men i mars er forholdene fine for rundtur 
om Langsua. Start fra Synstgardsetra med lett kvelds-
tur til Vestfjellhytta. Fredag om Liomseter til Haldorbu. 
Lørdag om Store Skagsseter til Skriurusten. Søndag om 
Storkvelvbu til Synstgardsetra. Overnatting på selv- 
betjente DNT-hytter betales av hver enkelt. Vi lager felles 
måltider av proviant på hyttene og deler på utgiftene. 
Utstyr: Tur-/fjellski, vindtøy, klær for høyfjellet,  
lakenpose, termos, sekk 8-12 kg. Veiledning gis. 
Vanskelighetsgrad: Middels krevende i oppkjørte løyper 
6-7 timer dagen. Kan avkortes i dårlig vær. 
Avreise: Torsdag kl. 16.30 med private biler fra  
Lillehammer 65 km RV 255 om Svatsum.   
Påmelding: Innen fredag 15. mars på tlf./SMS til turleder. 
Oppgi e-post. 
Turledere: Morten Laake, tlf. 480 99 110 og Erik Vea

FREDAG 29. - LØRDAG 30. MARS
❱❱	Teltskitur i Gropmarka 
Er du nybegynner i vintertelting? Dette er turen for deg! 
Fredag pakker vi soveposer, telt, varme klær og gjør oss 
klare for en natt ute. Vi starter på Skurvbrua og går en 
time eller to innover skogen, finner leirplass og lager bål 
og kveldsmat. Kanskje blir det skrøner og sang rundt 
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bålet. Lørdag morgen returnerer vi til Skurvbrua eller går 
tur innover i Gropmarka. 
Utstyr: Ski egnet for å gå utenfor løyper, utstyr for  
vinternatt ute og litt ved til felles bål fredag kveld. 
Oppmøte: Parkeringsplassen på Skurvbrua kl. 18.00.  
Parkeringsavgift kr 40. 
Påmelding: Innen mandag 25. mars til turleder. 
Turledere: Ingunn Høyvik, tlf. 478 62 158 og Lars Jenssen, 
tlf. 948 27 273. 

SØNDAG 7. APRIL 
❱❱	Skitur Øyerfjellet nord – Sjusjøen 
DNT Lillehammer setter opp skibuss til Holmsetra. 
Deltakerne går i eget tempo, uten turleder, og kan velge 
ulike løypealternativer, se nettsida. Et anbefalt alternativ 

går via Svartsetra til Grunnesdemningen og Trolløypa 
videre sørover til Nordseter eller Sjusjøen. Derfra går 
rutebuss til Lillehammer. Korteste distanse ca. 35 km. 
Turen går dagen etter Troll Ski Maraton og Trolløypa er 
nylig preparert. Vi går med lett skiutstyr.  
Husk solbeskyttelse.  
Avreise: Birkebeineren skistadion kl. 08.00. Bussen stop-
per på Lillehammer skysstasjon og i Øyer for påstigning.  
Vanskelighetsgrad: Middels. 
Pris: Ungdomsmedlemmer kr. 75, medlemmer kr. 150, 
ikke-medlemmer kr. 200.  
Påmelding: Innen torsdag 4. april på våre nettsider. 
Turkoordinator: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455. 

DAGSTURER OG HELGETURER

Mot østre deler av Jotunheimen fra Langsua. Foto: Erland Flaten

TURPROGRAM 2019      lillehammer.dnt.no
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LØRDAG 27. APRIL 
❱❱	Topptur på ski i Sjodalen 
I samarbeid med DNT Gudbrandsdalen. 
Bli med til fjells denne vårdagen! Vi håper på sol og  
skareføre, men må vurdere hvilken topp vi bestiger ut fra 
vær og snøforhold. Muligheter er Besshø, Nautgardstind 
eller Stornubben. Maks 15 deltagere. 
Varighet: 4 timer. 
Utstyr: Fjellski, feller, solbeskyttelse. 
Vanskelighetsgrad: Krevende. 
Avreise: Kl. 07.30 fra Circle K Strandtorget.  
Påmelding: Innen mandag 22. april til Fred Anton 
Mykland. 
Turledere: Fred Anton Mykland, tlf. 958 12 549  
og Richard Høiberg tlf. 468 44 481. 

TIRSDAG 30. APRIL - ONSDAG 1. MAI 
❱❱	Hengekøyetur  
Natt til 1. mai tilbringer vi hengende mellom trærne. 
Turen passer både nye og erfarne hengekøyeentusiaster 
som vil på tur sammen med andre. Turmålet bestemmes 
når datoen nærmer seg, og vi ser hvor mye snø som ligger 
igjen. Vi går uansett ikke langt før vi slår leir. 
Utstyr: Hengekøye m/opphengstau, sovepose,  
liggeunderlag, klær etter vær, hodelykt, kveldsmat. 
Vanskelighetsgrad: Enkel. 
Påmelding: Innen fredag 26. april til turleder. 
Turleder: Aina Brusveen, tlf. 911 69 146. 

LØRDAG 25.MAI 
❱❱	Morgenyoga ved Sundgården 
Er du klar for myk start på dagen? Vi går langs  
Pilegrimsleden ca 1 km. til Sundgården, et gammelt  
fergested som ligger vakkert til ved Lågen. I flotte om- 
givelser har vi en time yoga under kyndig veiledning 
av instruktør fra Friskis & Svettis. Ta gjerne med egen 
frokost som vi nyter i fellesskap etter yogaøkten.  
Oppmøte: Kl. 08.00 på parkeringsplassen nedenfor Høg-
skolen. 
Varighet: Ca. 2,5 timer. 

Utstyr: Ledige klær, yogamatte og evt. egen frokost. 
Vanskelighetsgrad: Enkel. 
Påmelding: Innen fredag 24. mai til Gro Haakenstad.  
Turledere: Grete Roald (Friskis & Svettis) og Gro Haaken-
stad tlf. 938 36 035. 

SØNDAG 26. MAI 
❱❱	Skogstur til gamle boplasser øst for
 Åsmarka 
Turen starter ved Bøverlund seter. Vi går om Sisselberget, 
Tjyruverket, Godlimoen, Langkloppmyra, Blåsebrenna og 
tilbake til Bøverlund seter. Turleder formidler  
interessesant historikk. 
Varighet: 4 timer (10-11 km). 
Vanskelighetsgrad: Lett. 
Avreise: Kl. 09.00 fra Håkons Hall eller kl. 10.00 ved 
Bøverlund seter.  
Påmelding: Innen fredag 24. mai til turleder. 
Turleder: Svein Erik Bergundhaugen tlf. 468 31 590. 

Mange som har prøvd sier de sover bra i hengekøye. Foto: Aina Brusveen.
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SØNDAG 9. JUNI 
❱❱	Dagstur til Torpevassfjellet 
Vi kjører til Gaustumsetra i Fåberg Vestfjell, via Storlon, 
og går rundtur via Torpevatna, Torpevassfjellet (1016 
moh.) og Mjogsjøen. På en god dag er det utsikt til  
Dokkfløyvatnet, Jotunheimen og Rondane. Mulighet 
for bading under og etter turen. Vi går delvis på sti og 
i terrenget - i Nordre Land, Gausdal og Lillehammer 
kommune.  
Avreise: Håkons Hall kl. 09.00, med privatbiler.  
Vi deler på utgifter til drivstoff og bom. 
Utstyr: Fjellsko, vanlig utrustning for dagstur i fjellet. 
Varighet: Fotturen tar 3 timer, i tillegg kommer kjøretid 
og pauser. 
Påmelding: Til turleder innen torsdag 6. juni.  
Værforbehold. 
Turleder: Kari Birkeland, tlf. 976 76 422. 

SØNDAG 16. JUNI 
❱❱	Nord- og Sør-Mesna rundt på sykkel
Turen starter i Mesnali. Vi sykler i variert terreng og 
underlag, får noen krevende motbakker, men vi bruker 
dagen og raster på en koselig plass underveis. Husk nok 
mat og drikke. Kanskje noen vil bade? Turen er ca. 50 km. 
Oppmøte: Kl. 10.00 ved Labussa, Mesnali. 
Varighet: 5-6 timer.  
Vanskelighetsgrad: Middels/krevende. 
Påmelding: Senest 13. juni på SMS til turleder. 
Turleder: Anne Miklavic tlf. 993 71 565. 

DAGSTURER OG HELGETURER

TURPROGRAM 2019      lillehammer.dnt.no

På vei fra Kriksfjell mot Hitfjell. 
Foto: Ragnvald Jevne.
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FREDAG 21. - LØRDAG 22. JUNI 
❱❱	Midtsommer over Sikkilsdalshø 
Sikkilsdalen er et sommerparadis for både folk og hest, og 
700 m over troner Sikkilsdalshø. T-ruta på god sti byr på 
flott utsikt til Jotunheimen. Vel over møter vi dalruta fra 
Gjendesheim og går retur om Sikkilsdalsvatnet.  
Utstyr: Dagstursekk, drikkeflaske/termos, varmt tøy, 
vindtøy, regntøy, lette fjellstøvler.  
Vanskelighetsgrad: Middels, krever bra turform.  
Lang dagsmarsj, start kl. 09, 7-8 timer pluss raster.   
Avreise: Fredag evt. felles kl. 16.30 i privatbil fra  
Lillehammer til Sikkilsdalsseter (betjent, DNT-pris).   
Påmelding: Innen fredag 17. juni på SMS/tlf. til turleder 
som bestiller rom/evt. middag. 
Turleder: Morten Laake, tlf. 480 99 110. 

FREDAG 28. - SØNDAG 30. JUNI 
❱❱	Jotunheimen vest 
Rute: Sognefjellshytta - Fannaråkhytta – Skogadalsbøen - 
Sognefjellshytta.  
Vanskelighetsgrad: Krevende. 
Antall deltakere: Maks 15. 
Tidspunkt: 28.-30. juni.  
Påmelding: Innen søndag 16. juni til turleder. 
Kostnader: Bensinspleis, breføring, overnatting og  
mat - den enkelte betaler selv for dette. 
Turleder: Fred Anton Mykland, tlf. 958 12 549. 

LØRDAG 29. JUNI  
❱❱	Fjellmarsj Ringebufjellet: 
 fra Friisvegen til Vetåbua 
DNT Lillehammer setter opp buss til Friisvegen på 
Ringebufjellet og tilbake fra Vetåbua. Vi starter der  
Rondanestien krysser vegen. Deltakerne går i eget tempo. 
Distansen er ca. 22 km. På Vetåbua (DNT Lillehammers 
selvbetjente hytte) har vi enkel bevertning til alle. Løypa 
går i lett terreng forbi Jammerdalsbu, Svæltjønnet og  
Saubua. Retur fra Vetåbua ca kl. 18.00. Dette er en god 
anledning til å bli kjent med flott og lett tilgjengelig  
fjellterreng. Arrangement i samarbeid med GD.  

Avreise: Håkons Hall kl. 08.30. Bussen stopper i Øyer  
for påstigning. 
Vanskelighetsgrad: Middels (relativt langt, men vi går 
med lett dagstursekk). 
Pris: Ungdomsmedlemmer kr. 75, medlemmer kr. 200, 
ikke-medlemmer kr. 300. 
Påmelding: Innen tirsdag 26. juni på lillehammer.dnt.no. 
Turkoordinator: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455. 

SØNDAG 30. JUNI 
❱❱	Tur til Sjugursjøpiggen 
Sjugursjøpiggen (1634moh.) inngår i fjellrekka på sørsida 
av Sjodalen. Vi starter ved Borkhus seter litt sør for  
Ridderspranget og følger gammel seterveg til Holbøsallia, 
videre god sti opp bjørkelia til idylliske Sjugurdsjøen. Her 
begynner oppstigningen, uten sti i lettgått lende nesten 
uten stein. På toppen panoramautsikt vestover mot toppen 
i Jotunheimen. Ruta ned går om Sallia så turen blir en 
rundtur. Vi kommer raskt inn på fin sti tilbake til  
utgangspunktet. Gangtid uten pauser 5-6 timer. 
Avreise: Håkons Hall i privatbiler kl. 07.30.  
Vanskelighetsgrad: Middels krevende; ingen vanskelige 
partier, oppstigningen er ca 800 m.  
Påmelding: Til turleder innen torsdag 27. juni. 
Turleder: Jørn Breili tlf. 993 79 911. 

Saubua i Fåvangfjellet. 
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DAGSTURER OG HELGETURER

SØNDAG 7. JULI 
❱❱	Tur til Ruten i Espedalen 
Vi går fra bommen i Peer Gynt-vegen til Ruten (1516 
moh.) på god sti med utsikt mot Rondane, Jotunheimen, 
Gausdal Vestfjell og Øyerfjellet. Herfra i terreng og på 
liten sti om Hestdalen. Videre går vi over noen topper  
og ned forbi Rythaugen. Total stigning ca. 800 meter,  
noe stein. Varighet: 7-8 timer. 
Avreise: Med privatbiler fra Håkons Hall kl. 09.00 til  
Peer Gynt-vegen. 
Vanskelighetsgrad: Middels tung tur. 
Påmelding: Til turleder innen fredag 5. juli kl. 19.00  
(ikke SMS). 
Turleder: Martin Koller, tlf. 992 22 157. 

TORSDAG 1. - SØNDAG 4. AUGUST 
❱❱	Rondane klassiker 
Torsdag med tog til Dombås og maxitaxi til Haverdal-
seter turisthytte. Fredag går vi til Dørålseter gjennom 
trange Dørålglupen. Lørdag setter vi kursen sørover 
gjennom Bergedalen og Rondvassdalen mot Rondvassbu 
turisthytte via Rondhalsen eller båt over Rondvatnet. 
Overnatting på Rondvassbu. Retur spranget dagen etter 
på egen hånd. 
Pris: Tog og maxitaxi samt utgifter til hjemtransport. Losji 
og mat.  
Vanskelighetsgrad: Middels-Krevende. 
Oppmøte: Tog fra Lillehammer fredag 16.10 
Påmelding: Bindende påmelding innen 20. juli  
til turleder. 
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798 

FREDAG 9. - SØNDAG 11. AUGUST 
❱❱	Fast opphold på Grimsdalshytta 
Grimsdalen er en av Norges flotteste seterdaler, med 
Dovre nasjonalpark på ene siden og Rondane på andre. 
Her gis gode muligheter for dagsturer med ulik lengde og 
høyde. Vi overnatter på 2-4 sengs rom (egen lakenpose) på 
denne trivelige hytta og nyter godt av full pensjon (f.o.m. 

middag fredag t.o.m. frokost, niste og termos søndag),  
kr. 1860,-. Mulighet for overnatting i eget telt. 
Vanskelighetsgrad: Enkel til middels. 
Avreise: Fredag kl. 15.00 med privatbiler (bensinspleis)  
fra Lillehammer. 
Påmelding: Bindende påmelding (romreservasjon) innen 
torsdag 28. juli på nettsiden. 
Turleder: Jens Tore Nielsen, tlf. 986 59 625. 

FREDAG 16. - SØNDAG 18. AUGUST 
❱❱	Fisketur i Rondane
Fredag kjører vi til Eldåseter og går 10 km. inn til Bågå- 
skardstjønna, hvor vi overnatter i telt. Lørdag går vi 6 km 
til Fremre Vulutjønna. Her blir det kanskje mulig å bruke 
båt, og det er åpen bu for 4 personer om været blir dårlig. 
Vi overnatter her til søndag og går utpå dagen nesten flatt 
tilbake til Eldåseter. Vi prøver fiskelykken hver dag. 
Utstyr: Telt, fiskestang (som passer til røye og ørret),  
mat og drikke, fiskekort. 
Vanskelighetsgrad: Middels. 
Påmelding: Til turleder innen tirsdag 13. august. 
Turleder: Thomas Myrhaug, tlf. 481 75 001. 

TURPROGRAM 2019      lillehammer.dnt.no
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SØNDAG 25. AUGUST 
❱❱	Ringebufjellet til flyvraket  
Turen starter der Rondanestien krysser Friisvegen (ca. 18 
km fra E6). Midt ute blant vakker natur ligger vraket av en 
Junker JU 52 som styrtet i slutten av oktober 1942. Turens 
lengde er 17 km tur/retur, og varer ca. 5 timer. Delvis på 
og utenfor sti i lett terreng. 
Vanskelighetsgrad: Middels. 
Oppmøte: Håkons Hall kl. 08.00 eller P-plass på  
Friisvegen kl. 09.30. 
Påmelding: Til turleder innen torsdag 22. august. 
Turleder: John Sønsteli, tlf. 917 53 895.

FREDAG 23. - SØNDAG 25. AUGUST 
❱❱	Kvinner på randen. Leirvassbu  
Årets luftige kvinnetur går til Leirvassbu, hvor vi bor to 
netter. I dette området er det mange egger og topper med 
god utsikt å boltre seg i. 
Vanskelighetsgrad: Krevende. 
Pris: Opphold på hytta er reservert, og bestilles og betales 
av hver enkelt, bensinspleis. 
Oppmøte: Kl. 15.30. 
Påmelding: Til turleder innen 10. august. 
Turleder: Elisabeth Hasselknippe, tlf. 918 39 944 og Tone 

FREDAG 30. AUGUST TIL SØNDAG 1. SEPTEMBER   
❱❱	Helgetur i Alvdal Vestfjell  
Til Atnasjø kafe/Sjølisetra med bil. Herfra i minibuss inn 
til Breisjøseter turisthytte der det blir middag. Lørdag 
går vi tur i området. Hvis været tillater det går vi opp på 
Storsølnkletten, 1827 moh. Det er gode fiskemuligheter 
i området, gratis utlån av fiskestenger samt kano og båt 
tilgjengelig. Etter frokost søndag blir det anledning til en 
liten tur, før vi blir kjørt tilbake til parkeringsplassen ved 
Sjølisetra. 
Pris: Bensinspleis i privatbiler, fellestransport i minibuss 
samt opphold på Breisjøseter. 
Gradering: Middels til krevende avhengig av turvalg 
lørdag. 
Påmelding: Bindende innen fredag 16. august til turleder. 
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798

LØRDAG 7. SEPTEMBER  
❱❱	7-fjellstur   
Sammen med GD har vi langtur over topper i  
Lillehammer- og Øyerfjellet. Velg mellom tre løyper med 

❱❱	SØNDAG 1. SEPTEMBER 
Se beskrivelse under Barnas Turlag. 

Mot Gravdalen. Foto: Tone Gundersen.
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start og mål på Pellestova. De som registrer seg kan vinne 
flotte premier.  
7-fjellsturen (27 km): Går over Hafjell, Slåseterfjell, 
Nevelfjell, Nyseterhøgda, Kriksfjell, Hitfjell og Veslefjell. 
Beregn 7 timer på turen.  
5-fjellsturen (20 km): Følger samme rute som 7-fjellsturen 
over de fire første toppene, men tar deretter en snarveg 
over Reinsfjell. 
3-fjellsturen (8 km): Turen går over Hafjell, Slåseterfjell 
og Nevelfjell. 
Start: fra kl. 9 til kl. 11 
Pris: Gratis 
Påmelding: ved start på Pellestova 
Mer informasjon om turen og busstransport  
kommer på: lillehammer.dnt.no/7-fjellstur

SØNDAG 8. SEPTEMBER  
❱❱	Panoramastien på Skeikampen   
Gausdal mest berømte fjellformasjon byr på storslagen 
utsikt i alle himmelretninger.  Denne turen går på lettgått 
sti i flott fjellandskap med vidt utsyn til nær sagt alle 
Østlandets fjellområder. Stigning totalt 250 høydemeter til 
toppen som ligger 1124 moh. 
Oppmøte: Kl 10.00 ved Håkons Hall eller kl. 10.45 ved 
Joker Skeikampen. 
Varighet: Ca. 3,5 timer inkl pause. 
Vanskelighetsgrad: Middels. 
Påmelding: Til turleder senest fredag 6. september. 
Turleder: Rolf Rose-Anderssen tlf. 922 68 296.

SØNDAG 15. SEPTEMBER  
❱❱	Høstfarger i Espedalen   
Start på DNT-stien fra Espedalen Fjellhotell mot Storhøli-
seter og til Tjønnhøtjønna, sørover mot Fredrikseter- 
fjellet og Tunehornet. Retur mot Agnsjøen, Venlisetra og 
hotellet. Ca. 16 km, 600 høydemeter. Klar luft og nydelige 
høstfarger!  
Utstyr: Fjellsko (bløte partier ned fra Agnsjøen).  
Klær, mat og drikke for en god dag ute.  

Vanskelighetsgrad: Middels.  
Avreise: Med privatbiler fra Lillehammer kl. 08.30  
(eller P-plass Verksodden kl. 09.45).  
Påmelding: Innen torsdag 12. september til turleder  
(ikke SMS).  
Turledere: Erik Vea, tlf. 926 68 946 og Tone Gundersen,  
tlf. 952 55 972.

SØNDAG 22. SEPTEMBER  
❱❱	Skvaldra i Åstdalen, 
 HHT-hytta ved Øyungen   
Tur til HHTs nye Øyungshytta.  Vi starter ved Skvaldra 
hyttefelt i Åstadalen og går bratt opp til Jomfruen og 
videre over Danseren og følger Rondanestien til hytta. 
Tilbake Rondanestien og over Tuven via Golidalshytta  
og tilbake til Skvaldra.  
Vanskelighetsgrad: Middels. 
Oppmøte: Håkons Hall kl.10.00. 
Påmelding: Påmelding til turleder innen torsdag  
19. september. 
Turleder: Henning Jakobsen, tlf. 481 14 627. 

LØRDAG 28. SEPTEMBER   
❱❱	Liomseter – Skruvdalstind   
Turen starter på Liomseter (920 moh.). Store deler av turen 
følger vi den T-merkede ruta mot DNT-hytta Svarthamar. 
Ved Skruvdalstjernet tar vi av vestover til Skruvdalsbua 
(950 moh.). Da gjenstår 150 høydemeter til toppen.  
Fra toppen kan man se Valdres, store deler av Langsua 
nasjonalpark og langt inn i Jotunheimen. Vi tar samme 
veg tilbake til Liomseter.
Oppmøte: Håkons Hall 09.00. 
Varighet: 4-5 timer fra Liomseter. 
Vanskelighetsgrad: Middels. 
Påmelding: Innen torsdag 26. september kl. 18.00 til 
turleder.  
Turleder: Terje A. Wad-Gylterud tlf. 901 90 446 (ikke SMS).

DAGSTURER OG HELGETURER
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SØNDAG 29. SEPTEMBER   
❱❱	Tur til Søre Gråhø (1340 moh) i Espedalen    
Fra Strand Fjellstue går vi bratt opp lia til Søre Gråhø. 
Flott utsyn fra toppen med rundskue mot Jotun- 
heimen, Rondane og sørover mot Øyerfjellet, Fagerhøy 
til Skeikampen, Svatsum og Gausdal Vestfjell. Turen ned 
starter litt østover før vi svinger mot idylliske Dalbakk- 
setra og følger traktorveger ned lia tilbake til Strand.  
Avreise: Med privatbiler fra Håkons Hall kl. 9.00 til Strand 
Fjellstue. 
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende. 
Påmelding: Til turleder innen onsdag 25. september. 
Turleder: Vivian Andersen, tlf. 905 35 072.

FREDAG 11. OKTOBER   
❱❱	Kveld/natt i naturen på Balbergkampen    
Vi innvier den nye gapahuken som er satt opp på byens 
tak. Vi lager et sprakende bål og nyter utsikten mens  
mørket faller på. Ta med noen vedpinner til bålet, varme 
klær, hodelykt/lommelykt og det du måtte ønske av mat 
og drikke. Overnatting i gapahuken eller eget telt, eller 
retur utpå kvelden for de som vil sove i egen seng.  
Værforbehold. 
Oppmøte: Balbergskaret (ved brua over Bæla) kl. 18.00. 
Påmelding: Innen onsdag 9. oktober til turleder. 
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798.

TIRSDAG 12. NOVEMBER   
❱❱	Fullmånetur    
Vi håper på klarvær, slik at vi får en fin kveldstur  
i måneskinn. Sted avhenger av snøforhold, og  
avklares når dato nærmer seg. Følg med på nettsida  
til DNT Lillehammer for nærmere informasjon.  
Oppmøte: Kl. 18.00. Sted avklares når dato nærmer  
seg og blir opplyst på hjemmesida og ved påmelding. 
Påmelding: I løpet av fredag 8. november til  
turleder. 
Turledere: Ingunn Høyvik, tlf. 478 62 158 og  
Lars Jenssen, tlf. 948 27 273.

❱❱	BLÅTUR    
Siste søndag i måneden arrangeres det en blåtur; en 
lavterskeltur for alle som vil ut i naturen, og hvor sosialt 
samvær og naturopplevelse er i fokus mer enn lengde og 
vanskelighetsgrad. Vi bruker den tiden vi trenger for å 
kose oss. Kanskje blir det båltur eller bærtur?  
• Turene arrangeres siste søndag i hver måned.  
• Turene vil være i nærområdet til Lillehammer.  
 De vil vare fra 2-4 timer.  
• Hver tur vil bli annonsert på foreningens hjemmeside  
 to uker i forkant.   
• Turene vil være tilpasset sesong og deltakere.   

Vi møtes ved Håkons Hall klokken 12.00, og kjører  
sammen til beste parkeringsmulighet for turen.   
Påmelding: innen onsdagen før til turleder Thea Marie 
Os, tlf. 954 50 636.

Blåtur. Foto Thea Marie Os
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MANDAGER KL. 10.00 
på parkeringsplasseb ved Gausdal Arena, mai - juni og august - oktober 
Tilbudet er for alle voksne, som har fri på formiddagen og som har gått litt turer før. Turene går i all slags vær 
og turmålene varierer fra gang til gang. Områdene vi går i er blant annet Holsfoss, Aulestad, Ulsrud, Lysløypa 
i Forset, Hærfjellet, Engjom, Olstad og Neversjøen.   
Noen ganger starter turen ved Gausdal Arena, andre ganger er det felleskjøring til et annet utgangspunkt.   
Turene blir kunngjort på DNT Lillehammers nettsider, aktivitetskalenderen i GD og Byavisa.   
Kontaktpersoner Gausdal Turlag: 
Jøran Lund Prestrud, tlf. 950 88 831 eller Inger Mari Prestrud, tlf. 415 23 883

16

❱❱	«AKTIV I 100» 
 FORMIDDAGSTURER I GAUSDAL

Fra tur med Gausdal sin Aktiv i 100 gruppe på Nessetrona.
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MANDAGER KL. 11.00 
VED HÅKONS HALL

MARS-JUNI OG 
SEPTEMBER-DESEMBER
Turene er åpne for alle  
voksne, som har fri på for-
middagen og som har gått litt 
turer før. 

Vi går i all slags vær. Turene 
varierer med nytt turmål nesten 
hver gang, og her noen  
eksempler på områder vi går i. 
Gropmarka, Balbergkampen, 
Nevelfjell, Biri, Vingrom,  
Skårsetlia, Mesnasaga og  
Kanthaugen. 

Oppmøte på parkeringsplassen 
nord for Håkons Hall mandager 
kl. 11.00 Noen ganger starter 
turen herfra, andre ganger kjører 
vi sammen til et annet utgangs- 
punkt. 2-2,5 timers varighet. 

Formiddagsturene blir kunngjort 
på våre nettsider og i aktivitets- 
kalenderen i GD.  

Kontaktperson formiddagsturer 
Lillehammer: Anne Siri Rønning 
Bakkeberg, tlf. 909 72 637

❱❱	«AKTIV I 100» 
 FORMIDDAGSTURER I LILLEHAMMER

TURPROGRAM 2019      lillehammer.dnt.no

Fra en av formiddagsturene ved Lillehammer. Foto: Anne Siri R. Bakkeberg



Hver tirsdag fra mai til september har vi kveldsturer i nærområdet. Sammen med  
formiddagsturene blir disse turene blir stadig mer populære. Kveldsturene er ypperlig  
anledning å bli kjent med byens turmuligheter. 

Oppmøte er vanligvis på parkeringsplassen ved Håkons Hall, for felles avreise kl. 18.  
Vi fyller opp nødvendig antall biler og spleiser på bensinutgifter med utgangspunkt  
kr. 3 per kilometer.  

Turene varer 2,5-3 timer inkludert rast. Påmelding er ikke nødvendig.  
Turene er åpne for alle. Ansvarlig for kveldsturer: Inger Veiteberg, tlf. 480 73 283

–  BLI MED PÅ KVELDSTUR 
HVER TIRSDAG KL. 18

Fra kveldstur opp mot Balbergkampen. Foto: Ragnvald Jevne.18
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KVELDSTURER
Bli mer kjent med de nære turperlene 

19
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KVELDSTURER
TIRSDAG 7. MAI 
❱❱	Tur langs Mesnaelva  
Turen starter ved Håkons Hall. Vi går bort til  
Birkebeineren Hotell, videre over Finna bru og opp langs 
Mesnaelva til Kroken. Derfra langs Kanalen og ned gamle 
nedfartsløypa og tilbake til Håkons Hall. Turen går i litt 
bratt terreng, for det meste fine stier med litt myr- 
passeringer og noe glatte røtter. Gode sko anbefales. 
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00. 
Turleder: John Sønsteli, tlf. 917 53 895. 

 TIRSDAG 14. MAI 
❱❱	Kveldstur på Brøttum  
Årets Brøttumstur starter på Kulturstien. Turen går via 
speidernes gapahuk til samling ved Johannesgården hvor 
Karen Graaten forteller om utviklingen av gården til  
overnattingssted for Pilegrimsleden. Turen fortsetter, 
delvis gjennom skogstier, opp til Solberg gård hvor Per 
Solberg informerer om Solberg Hjort. Kanskje får han 
lokket fram noen dyr? solberghjort.no. Retur langs  
bygdevegen tilbake til Brøttum Samdrift. Lett tur med noe 
stigning.  
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved Brøttum  
Samdrift (fellesfjøset opp for sentrum på Brøttum, 
Mæhlumsvegen 74) kl. 18.30.  
Turleder: Jan Erik Mæhlum, tlf. 918 25 095 og Bjørn 
Dalsveen, tlf. 414 84 380.

TIRSDAG 21. MAI   
❱❱	Kveldstur fra Segalstad Bru              
Turen går om Grønnlandsbrua, Holsfossen og Holen gård 
og tilbake til bilene. Lett tur på sti og veg 
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved Kulturhuset på 
Segalstad Bru kl. 18.30. 
Turleder: Signe Marit Steine Jevne, tlf. 487 47 460. 

En av mange flotte fosser i Mesnaelva. Foto: Kristine Sveum 

TURPROGRAM 2019      lillehammer.dnt.no
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TIRSDAG 28. MAI 
❱❱	Tur fra Nermo til Midtbygda i Øyer 
Turen går fra Nermo Hotel. Vi følger vi Pilegrims- 
leden nordover forbi Lisgrenda til Søre og Nørdre 
Bryns-åa og går samme veg tilbake. Middels tung 
tur med noen bratte partier. 
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Nermo hotell 
kl. 18.30. 
Turleder: Hilde Skøyen, tlf. 911 53 441. 

TIRSDAG 4. JUNI 
❱❱	Kveldstur i Balbergslia 
Tur i bratt kulturlandskap fra foten av Balberg-
kampen. Vi går på veg og sti opp Balbergslia,  
kommer til Utsikten og følger Bergstigen og  
Løytnantstien videre, deretter på sti ned til  
utgangspunktet. 
Turen tar halvannen time pluss pause. Det er en 
bratt tur oppover og nedover.  
Frammøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller  
parkeringsplassen i Balbergskaret kl. 18.15. 
Turleder: Kari Birkeland, 976 76 422. 

TIRSDAG 11. JUNI 
❱❱	Tur til Skårsetsaga og Skårsetlia 
Vi går fra Håkons Hall, beveger oss oppover og 
passerer nedenunder hoppbakken. Videre går 
turen til Skårsetsaga, ned om Skårsetlia og tilbake 
til Håkons Hall. Første del av turen er noe bratt. 
Ellers er dette en lett tur. 
Frammøte: Håkons Hall kl. 18.00. 
Turleder: Anne Siri Rønning Bakkeberg,  
tlf. 909 72 637. 

TIRSDAG 18. JUNI                       
❱❱	Rundtur i Skarsmoen i Øyer 
Turen går på skogsveger og stier fra Skarsmoen 
gard til Høgberget, her er det flott utsikt sørover. 
Vi går tilbake over Langberga - se tur 42 i DNTs 
turbok «70 turer». Hele turen er 5 km med høyde-

forskjell 100 meter. Middels tung tur. 
Adkomst: Kjør E6 til Tingberg derfra fylkesveg  
312 mot Tretten. Det er skiltet til Skarsmoen gard, 
parker rett før garden. 
Frammøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller rett før 
Skarsmoen gard kl. 18.30. 
Turleder: Olav Tjønntveit, tlf. 976 50 445. 

TIRSDAG 25. JUNI  
❱❱	Kveldstur i Mesnali 
Turen starter ved parkeringsplassen i Gammel- 
vegen – Mesnali sentrum. Vi går om Kursted- 
toppen, Løkka, Mattisvollen, Labussa, Tangen, 
Årnebakken og tilbake til utgangspunktet. Dette er 
en lett tur, ca 7 km. 
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Gamlevegen, 
Mesnali kl. 18.30. 
Turleder: Svein Erik Bergundhaugen,  
tlf. 468 31 590. 

TIRSDAG 2. JULI 
❱❱	Tur i Hovemoen 
Turen starter fra parkeringsplassen ved under- 
gangen nedenfor Skeidar. Vi går nordover gjennom  
Korgen og Hovemoen til Gausdal Lanhandleri. 
Derfra ned til strandkanten hvor vi tar en rast. 
Tilbake følger vi delvis andre stier og får orienter-
ing om hvor den framtidige E6-traséen er tenkt å gå 
gjennom Hovemoen. Kanskje en avstikker til en av 
dødisgropene. Lett tur. 
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller parkerings- 
plassen nedenfor Skeidar kl. 18.15. 
Turleder: Øyvind Nyfløt, tlf.  991 52 987. 

TIRSDAG 6. AUGUST            
❱❱	Utsiktstur til Lunkefjell 
Vi går fra Storåsen opp til Lunkevann, langsmed 
vannet til Lunkefjell 1012 moh. Tilbake går vi 
ned til Lunkevann og over Sjusjøfjell via Storåsen 
tilbake til parkeringsplassen. Tur med fin utsikt. 



Middels tung tur.  
Frammøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved parkerings- 
plassen på Storåsen på Sjusjøen kl. 18.30 
Turleder: Martin Koller, tlf. 992 22 157.  

TIRSDAG 13. AUGUST 
❱❱	Skogstur i Søre Ål 
Turen starter fra Skogli og går forbi Skogenfeltet til åpent 
beiteområde på andre siden av Åsmarkvegen. Her raster 
vi og nyter utsikten. Derfra går vi i skog opp mot Gjørlia, 
til Røislimoen, Veltlien og nedover tilbake til Skogli. Deler 
av turen er bratt oppover og nedover og tar ca. 3 timer. 
Frammøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved Skogli helse og 
rehabiliteringssenter kl. 18.15. 
Turleder: Inger Standal, tlf. 480 44 298 og Inger Veiteberg, 
tlf. 480 73 283. 

TIRSDAG 20. AUGUST 
❱❱	Kveldstur på Biri 
Turen starter ved Skulhus bru og følger stien på nordsida 
av Skulhuselva til Klundby bru. Underveis passerer vi 
Læggerstuggufossen med fine fossefall og trolske partier. 
Framme ved Klundby bru går vi Klundby- og  
Hanssveavegen mot Smedmoen og krysser Skulhuselva 
på den nye trebrua. Vi er da tilbake på den opprinnelige 
stien og følger den ned igjen til Skulhus bru.  Ca 5 km tur 
i lett terreng.  
Oppmøte: Håkons Hall kl 18.00 eller plassen ved Skulhus 
bru kl 18.30. 
Turleder: Øystein Sørum, tlf. 905 92 138. 

TIRSDAG 27. AUGUST              
❱❱	Kveldstur på skogstier i Mesnali nord 
Turen starter ved Nordmessenvegen, ca. 4 km. fra Mesnali 
sentrum - se skilt.  Vi rusler på stier og skogsbilveger i 
variert terreng. Underveis finner vi rasteplass. Det kan 
være noe bløtt enkelte steder.  Varighet ca 2,5 timer. Enkel 
til middels tur. Samkjøring er fint grunnet begrenset 
parkering. 

KVELDSTURER                 KVELDSTURER
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Fra tur nummer 60 i vår ny tubok. Foto: Kjersti Engeland.
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Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller på startstedet  
kl. 18.30.  
Turleder: Anne Miklavic, tlf. 993 71 565. 

TIRSDAG 3. SEPTEMBER 
❱❱	Kveldstur på Nordseter  
Vi starter fra kaféen ved bommen på Nordseter og går  
opp Kausvegen et stykke før vi tar sti til Skjerketjerna, 
videre rundt Lomtjernet og tilbake over Løvsåsen.  
Relativt lang tur i lett terreng. 
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Nordseter  
aktivitetssenter/kafé kl. 18.20. 
Turleder: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455. 

TIRSDAG 10. SEPTEMBER 
❱❱	Rundtur Sjøsetervegen -  Mesnasaga 
Start fra parkeringsplassen ved Sjøsetervegen (ved  
oppkjøringa til Finnsvea) og går i skog på østsida av 
Mesnaelva. Innimellom får vi gløtt av elva som renner 
nedover mot Lillehammer. Ved Mesnasaga krysser vi elva 
og går på vestsida tilbake. På slutten tar vi en avstikker 
ned til den buldrende Øvstdalsfossen. Turen går på 
traktorveg, sti og svaberg. Noen våte og myrete partier. 
Lettgått tur i skog, ca. 3 timer. Det kan være lurt å ha med 
hodelykt. 
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Sjøsetervegen ved 
oppkjøringa til Finnsvea kl. 18.15.  
Turleder: Ingunn Høyvik, tlf. 478 62 158 og Lars Jenssen, 
tlf. 948 27 273.  

TIRSDAG 17. SEPTEMBER                                
❱❱	Rundtur langs Mesnaelva og Åveita  
Turstart fra Håkons Hall. Vi går til Badedammen og 
opp langs sørsida av Mesnaelva, følger nedfartsløypa et 
stykke før vi dreier inn i skogen til Åveitdalen med vill 
og forholdsvis urørt natur. Åveita krysses på store steiner 
ved tau vi kan holde fast i. Turen nedover er tildels meget 
bratt. Ved tverrløypa går vi tilbake til Håkons Hall. Sko 
med godt grep anbefales, spesielt hvis det har regnet. 
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00. 
Turleder: Signemette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798. 

TIRSDAG 24. SEPTEMBER                       
❱❱	Tur i Saksumsdalen 
Turen starter fra Bygdahuset. Vi går deler av kulturstien 
ned mot Saksum, deretter mot Ullandsåsen og Rusten-
vegen. Denne vegen følger vi tilbake Bygdahuset. Lett tur.  
Turen avsluttes med servering. 
Frammøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Saksumsdal  
Bygdahus kl. 18.30. 
Turleder: Dag Jensvoll, tlf. 911 09 588. 
 
 

Ved Mesnasaga. Foto: Siw Lunder Berg 



HELGETURER

Fjellsportsgruppa er for de som ønsker turer med 
utfordringer og som har erfaring. Noen turer er lite 
krevende, andre er for erfarne fjellfanter.

Detaljerte turbeskrivelser finnes på nettsiden. 
Alle skal lese den i tillegg, fordi det oftest gis mer 
informasjon om f.eks. kart, utstyr og endringer i 
turen. Spørsmål avklares med turkoordinator eller 
turleder.  
Den enkelte deltaker må selv vurdere den aktuelle 
turen opp mot egne ferdigheter, og deltakeren har 

ansvar for seg selv og egen sikkerhet under turen. 
Alle som skal delta på turer i regi av DNT fjellsport, 
plikter å gjøre seg kjent med vår ansvarsfordeling, 
som er beskrevet på våre nettsider.  
 
Følg også med på facebookgruppa.

DNT FJELL SPORT LILLEHAMMER

24 Fra tur med fjellsportsgruppa i Dovre. Foto: Johannes Nygaard.
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FREDAG 1. - SØNDAG 3. FEBRUAR 
❱❱	Vintertur i Rondane 
Rondane på sitt kaldeste og flotteste. Fra Mysusæter 
går vi i månelyset til selvbetjeningshytta Rondvassbu. 
Lørdag blir det topptur. Både Veslesmeden, Rondeslottet 
og Storronden kan være aktuelle. Lørdag kveld blir det 
fellesmiddag og hyttekos. Søndag blir det kanskje tid til 
en liten skitur før retur til Mysusæter.  
Utstyr: Vinterbekledning og fjellski 
Vanskelighetsgrad: Middels. Turvant vinterstid i 
høyfjellet.  
Avreise: Fra StatoilStrandtorget fredag kl. 15 eller etter 
avtale med turkoordinator. 
Pris: Egne kostnader til losji, spleis på bensin og 
fellesmiddag. 
Påmelding: Frist 27. januar. Maks 12 deltakere.
Deltakelse og påmelding: Maks 12 deltakere.  
Påmelding innen 27/1 
Turledere: Magnus Esberg, magnus.esberg@gmail.com,  
tlf. 473 44 687 og Erland Flaten, erland.flaten@dnt.no,  
tlf. 913 20 389 

FREDAG 15. - SØNDAG 17. FEBRUAR  
❱❱	Fjellskitur til Storhøliseter 
Storhøliseter er ei sjølvbetjent DNT-hytte i den nordlige 
delen av Langsua. Vi går inn frå Finnbølsetra (Skåbu) 
fredag ettermiddag. Laurdag blir det skitur der mellom 
anna Storhøpiggen, Storhøa og Megrundskampen er 
aktuelle. Søndag går turen tilbake til Finnbølsetra.  
Krav til deltakarane: Du bør være vant til lange turar på 
fjellski med sekk i kupert terreng. 
Utstyr: Fjellski. Klær for vintertur i høgfjellet og annet 
utstyr etter avtale. 
Vanskelighetsgrad: Litt krevande. 
Avreise: Fredag 1. februar kl. 14, fra Circle K Strandtorget, 
Lillehammer  
Påmeldingsfrist: 23. januar. Maks 10 deltakarar 
Turkoordinatorar: Håkon Solberg; skiknut@hotmail.com, 
tlf. 456 62 232 og Inger Elin Nes Hjelle;  
ingerelinneshjelle@gmail.com, tlf. 971 78 941  

LØRDAG 23. - SØNDAG 24. FEBRUAR 
❱❱	Topp- og puddersanking 
 Nordre Smørstabbtinder 
Vintertur med randoskia på Nordre Smørstabbtinder.  
8 bestigninger av 2000 meterstopper, skikjøring fra Store 
Smørstabbtinden, Skagsnebbrenna og Loftet. 
Lørdag: Fra Leirdalen, opp Hurrbrean, over Hurrbrea- 
tinden, Veslbreatinden, Storbreatinden og til slutt Store 
Smørstabbtinden. Til Krossbu for overnatting. 8 timer. 
Søndag: Opp Veslfjellet mot Skagsnebbene. Ned renna 
mot Hurrbrean til Veslfjelltinden og Loftet. Retur til 
Leirdalen. 10 timer. 
Utstyr: Lett toppturutstyr. Sikringsutstyr etter avtale. 
Lett sovepose. 
Vanskelighetsgrad: Ekstra krevende 
Passer for: Skialpinister. Vant til lange turer og bratt 
skikjøring.  
Påmelding: Frist. 10. februar og maks. 5 deltakere.
Turkoordinator: Per Morten Brusveen, tlf. 419 27 010, 
permorten@bbnett.no 

LØRDAG 16. - SØNDAG 17. MARS 
❱❱	Fjellskitur til Tomashelleren 16.-17. mars 
Bli med på ei vinterhelg på ski i vakre Valdres! Vi går 
frå Hensåsen i Vang til Tomashelleren. Søndag går turen 
tilbake over Vennisfjellet. Det meste av turen går i slakt, 
fint terreng, men vi må ned ei bratt kneik frå høgde 1658 
og ned ryggen på austsida av Søre Glupetjernet. Herfra er 
det fin nedkøyring tilbake til Hensåsen.  
Krav til deltakarane: Du bør vere vant til lange turar på 
fjellski med oppakning og mange høgdemeter opp og 
ned, og ha utstyr til en vintertur i høgfjellet 
Vanskelighetsgrad: Krevande 
Avreise: Laurdag 16. mars kl. 07.00,  
oppmøte på Circle K Strandtorget, Lillehammer  
Påmelding: Frist. 6. mars og maks. 10 deltakere.  
Værforbehold.  
Turkoordinatorar: Torkel Haugen;  
tohaugen@gmail.com, tlf. 400 36 201 og Inger Elin Nes 
Hjelle; ingerelinneshjelle@gmail.com, tlf. 971 78 941  

27
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FREDAG 5. - SØNDAG 7. APRIL 
❱❱	Romsdal 5000: ei helg, 5000 høydemeter 
Planen er å tilbakelegge 5000 positive høydemeter i løpet 
av lørdag og søndag. Endelig turmål blir bestemt når 
turen nærmer seg ut fra snø- og føreforhold. Vi innlosjerer 
oss på hytte i Isfjorden. Bratte og ekstra krevende turer for 
erfarne.  
Nødvendig utstyr: Skredutstyr, skiutstyr for topptur, 
hjelm. 
Krav/ferdigheter til deltaker: Deltaker må være kjent 
med å gå lange toppturer i høyt tempo, og selvfølgelig 
være i god fysisk form. 
Oppmøtested: Circle K Strandtorget, Fredag 5. april  
kl. 15:00.  
Påmelding: Frist 1. april. Maks 6 deltakere.  
Turkoordinator: Hallgeir Engen.  
hallgeir.engen@gmail.com. Tlf, 959 62 448  
 

ONSDAG 1. - SØNDAG 5. MAI   
❱❱	Toppturhelg på Leirvassbu 
Vi drar som vanlig til Leirvassbu i 1. mai helga og går 
toppturer. Ved ankomst onsdag, blir det oppsett av telt 
utenfor hytta. De som ønsker, ordner innkvartering på 
hytta på egenhånd. Forslag til turmål er Høgvagltindane, 
Storebjørn, Raudalstindan. Bortoverturer er også en 
mulighet. 
Utstyr: Ski for toppturer. Utstyr for overnatting utendørs 
vinterstid. Utstyr for sikring etter avtale.  
Vanskelighetsgrad: Krevende  
Avreise: Onsdag 01.05. kl 08:00 med bil fra Circle K 
Strandtorget, Lillehammer  
Påmelding: Frist 23. januar. Ingen begrensning på antall 
deltakere. 
Turkoordinatorer: Magnus Esberg, tlf.473 44 687,  
magnus.esberg@gmail.com, Øyvind Hasli, tlf. 977 95 597, 
oyvind_hasli@yahoo.com  

DNT FJELLSPORT
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Luftige passasjer i Romsdalen. Fra tur på Stetinden på samlingen i fjor. Foto: Erland Flaten
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LØRDAG 4. MAI 
❱❱	Vårskitur til Gravdalstinden  
Vi går Leirbrean og Smørstabbbrean til foten av Søre 
Smørstabbtinden. Vi tar av oss skia ved foten av  
Gravdalstinden 2113 moh og går siste stykke opp på 
toppen. Dette er grensefjell mellom Sogn og Fjordane og 
Oppland. Vi tar turen om fleire 2000 metere, om været 
tillater dette på veg tilbake til Krossbu. 
Utstyr: Fjellski, vinterbekledning og utstyr for lange 
dager i fjellet. 
Krav til deltakarane: God fysisk form 
Vansklighetsgrad: Medium krevende 
Avreise: Lørdag 4. mai og oppmøte på Krossbu kl. 10.00 
Påmelding: Innen fredag 26. april
Turkoordinator: Bjørn Olav Sunde, tlf. 959 35 514,  
bjorn.olav.sunde@gmail.com 

FREDAG 28.- SØNDAG 30. JUNI 
❱❱	Stisykkelsamling og sosialt samvær 
 i Trysil 
Lørdag: Sykling i Gullia og på opparbeidet stinett i 
alpinanlegget. Søndag: Stitur i Trysil. Selve turen er  
gratis, men deltagere må selv ordne og betale egen  
overnatting. Hyttefordeling og annen koordinering  
på facebookgruppe. Vi koordinerer også  
felleskjøring fra Lillehammer på fredag. 
Nødvendig utstyr: Stisykkel, hjelm og helst  
knebeskyttere.  
Krav/ferdigheter til deltaker: Deltaker skal ha  
syklet noe sti tidligere.  
Oppmøtested: Circle K Strandtorget Fredag  
kl 16:00 for felleskjøring. Oppmøte i Trysil på  
lørdag: Utenfor Alpingrenda kl. 10.00.  
Påmelding: Frist 21. juni. Maks 20 deltakere.  
Turkoordinator: Hallgeir Engen  
tlf. 959 62 448,  
e-post: hallgeir@engenweb.com og  
Guro Håvardsrud, tlf. 415 79 975,  
e-post: dagalironja@yahoo.no  
 

FREDAG 12.- SØNDAG 14. JULI 
❱❱	Fjellsporttur til Øst-Jotunheimen 
Vi lager fjellsportcamp på Maurvangen camping nord for 
Valdresflya. Turmål blir bestemt ut fra været og forhold-
ene i fjellet, men de mest aktuelle turene er Kvassryggen 
og Høgdebrotet på lørdag og Knutshøe  på søndag. Lett 
klyving, men klatreutstyr eller -ferdigheter er ikke  
nødvendig. Vi bruker hele dagen ute, fra 5-10 t, med  
lørdag som lengste turdag.  
Vanskelighetsgrad: Middels 
Avreise: Circle K på enten Strandpromenaden Gjøvik  
og på Strandtorget Lillehammer kl. 16.00 
Påmelding: Innen fredag 28 juni.  
Turledere: Johannes Nygaard (DNT Lillehammer)  
johannes_nygaard@hotmail.com tlf. 938 81 201, og Heidi 
M. Pedersen (DNT Gjøvik), tlf. 951 50 036 

Pause i stisykling i Trysil 
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DNT FJELLSPORT

Knutsholstind sett fra sør

FREDAG 9.- SØNDAG 11. AUGUST 
❱❱	Topptur til Store Knutsholstind 
Store Knutsholstind er kongen i Gjendealpene, med sine 
2341 moh. Vi tar båten inn til Gjendebu fredag. Lørdag 
blir det topptur.  Lengden på turen er beregnet til mellom 
8-10 timer, med ca 1400 høydemeter. Det er en krevende 
tur med mye løs og bratt ur. Middag lørdag kveld på 
Gjendebu. Søndag blir det tur over bukkelægret, og båt fra 
Memurubu til Gjendesheim.  
Utstyr: Vindtette klær, regntøy, gode fjellsko, og ellers 
nødvendig utstyr som kreves for å ferdes i høyfjellet. 
Krav til deltakerne: Turvant og god fysisk form  
Vanskelighetsgrad: Krevende  
Avreise: Fra Circle K Strandtorget fredag 11. august 
kl 1200 (for å rekke siste båt inn til Gjendebu)  
Påmelding: Frist 1. august.  
Turkoordinator: Terje A. Wad-Gylterud  
terjewad@hotmail.com eller tlf. 9019044 

FREDAG 22.- SØNDAG 24. NOVEMBER 
❱❱	NOVEMBERTOPPTUR 
 – Bli med å lete etter snøen! 
Vi pakker toppturskiene og drar dit snøen er dypest. 
Turmål blir Valdresflya eller Sognefjellet. Det blir dagstur 
både lørdag og søndag. Forslag til turmål er Rasletind, 
Høgdebrotet, Heimdalshøe eller Besshøe. Eller Loftet, 
Veslbreatind eller topper i Leirdalen/Geitsætri.  
Utgifter til kost og losji samordnes per hytte.  
Utstyr: Toppturski, feller, skredsøker, søkestang, spade. 
Snøbriller, hjelm og hodelykt. Varme klær, ull og dun. 
Vanskelighetsgrad: Middels. Du må ha vært på topptur 
tidligere! 
Avreise: Fredag kl. 15, oppmøte på Circle K Strandtorget, 
Lillehammer. 
Påmeldingsfrist: Fredag 15. nov 
Turkoordinator: Knut Storvik,  
knut_storvik@hotmail.com, tlf. 904 06 707 
 

TURPROGRAM 2019      lillehammer.dnt.no

Om ansvar på turer 
med fjellsportsgruppa

På samlinger har vi ofte ikke turleder, 
men turkoordinator.  
Oppgaven til turkoordinator er å organisere sam-
lingen (tid og sted). Turkoordinator vil ikke kunne 
ha oversikt over hvor den enkelte deltaker er i  
terrenget til enhver tid. Deltakerne må selv  
vurdere sine ferdigheter, og den enkelte har  
ansvar for seg selv og sikkerheten under turen.

Gruppa fra DNT Fjellsport i fint driv under snøleteturen i 2018. Foto: Knut Storvik.
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Vår nye turbok viser deg flotte turer. Alt fra korte timesturer til dagsturer.  

SKAFF DEG VÅR NYE TURBOK 



HELGETURER

• Følg med på våre nettsider og facebook for mer 
detaljert info om turene, endringer og påmelding.

• Medlemspriser gjelder for medlemmer av DNT ung, 
Lillehammer. 

• Der det ikke er oppgitt noe annet, kommer mat og 
bensinspleis i tillegg til prisen 

• Begrenset antall plasser på enkelte turer. 
Førstemann til mølla! 

• Alle deltakere må gjøre seg kjent med dokumentet 
«Ansvar og risiko» på lillehammer.dnt.no/ung 

• De fleste turene våre er lagt opp for ungdom i  
videregående skole og eldre. Er du yngre og savner 
et tilbud? Ta kontakt! 

• Kontaktperson: Lasse Michalsen, tlf. 993 02 050. 
Eventuelt Erland Flaten, daglig leder DNT  
Lillehammer, tlf. 913 20 389.

Bli med på våre spennende 
og givende turer og kurs!

OM VÅRE TURER

DNT UNG LILLEHAMMER

DNT ung Lillehammer på tur32
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DNT UNG Lillehammer
- sprekt og sosialt

33
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DNT UNG
MANDAG 21. JANUAR   
❱❱	Måneskinnstur  
Denne kvelden lyser månen opp snødekte skoger og vin-
terfjell i Lillehammer-området. Derfor invitere vi til årets 
vakreste skitur! Turen starter fra Nordseter Fjellstue og vi 
starter stigningen mot snaufjellet. Underveis finner vi en 
plass hvor vi tenner bål og hygger oss, så ta med varme klær, 
en termos og en liten tursjokolade.  
Pris: Gratis for medlemmer. 
Fremmøte: Nordseter Fjellstue kl. 18.00. 
Vanskelighetsgrad: Enkel   
Påmelding: Innen mandag 14. januar via hjemmesiden  
Turleder: Ane Holm Grøneng, tlf. 953 05 530  

TORSDAG 14. FEBRUAR  
❱❱	Isklatring i Mesnaelva  
Bli med DNT ung Lillehammer på isklatring i Mesnaelva!  
Vi prøver å lyssette den frosne fossen og rigger opp til en 
spennende kveld med klatring i fossen, grilling på bål og 
sosialt samvær. Ta med sko med stive såler, så er det lettere  
å stå i stegjernene - og godt med klær. Det vil bli servert 
kakao og grillmat.  
Pris: Gratis for medlemmer, 100 for ikke-medlemmer  
Aldersgrense: 13 år  
Påmelding: Innen mandag 22. februar på våre nettsider. 
Tidspunkt: Se nettsiden. 
Vanskelighetsgrad: Middels  
Turkoordinator: Preben Gjertsen

LØRDAG 23. FEBRUAR  
❱❱	Lillehammer til Rena på ski  
Er du glad i å gå på ski og klar for en lang tur i flotte  
omgivelser? Da er dette turen for deg. Vi går Birkebeiner-
løypa i motsatt retning - fra Lillehammer til Rena. Turen har 
en lengde på 54km. Vi starter på Lillehammer skistadion  
og slutter på birkerbeinerstarten på Rena. Det er en dagstur, 
og vi bruker hele dagen. Vi holder et passelig tempo, og det 
vil bli flere pauser underveis.  
Utstyr: Skiutstyr og sekk  
Vanskelighetsgrad: Middels/krevende  

TURPROGRAM 2019      lillehammer.dnt.no

Fra fjorårets superfullmåne ved Reinsvatnet. Foto: Erland Flaten 

Isklatring i Mesnaelva. Foto: DNT ung Lillehammer  
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Avmarsj: 23. februar. Tidspunkt på nettsiden. 
Pris: Bussbillett/togbillett tilbake til Lillehammer.  
Påmelding: Innen 9. februar via DNTs hjemmesider.   
Turleder: Maria Gjems French, tlf. 902 79 917  

FREDAG 3. - LØRDAG 4. MAI  
❱❱	Hengekøyetur i idyllisk nærområdet  
Oppmøte ved Storhove Studenthjem før vi vandrer opp 
mot Balbergkampens beste hengekøyespot! Med flott  
utsikt over Lillehammer by lager vi mat på primus,  
studerer stjernene og forteller naturhistorier til vi slukner.  
Vi planlegger å være tilbake innen kl. 11.00 lørdag.   
Utstyr: Hengekøye og liggeunderlag som isolasjon  
Vanskelighetsgrad: Enkel  
Avreise: Fredag kl. 17.00 fra Storhove Studenthjem   
Påmelding: Innen fredag 26. april  
Turleder: Lasse Mikalsen, tlf. 993 02 050  

FREDAG 14. - SØNDAG 16. JUNI  
❱❱	Kajakkurs  
Vi satser på å tilby i et fult kurs i kajakkpadling som 
gir mulighet for å leie kajakk og padle i hav. Kurset 
er «nybegynner hav» på 16 timer som er bedre enn første 
trinn på våttkort serien. Kurset er en del av samarbeidet 
mellom Lillehammer Ro- og kajakklubb og DNT. Kurset 
holdes ved klubbens lokaler på Vingnes og tidspunktet er 
foreløpig. Med dette kurset kan du låne utstyr fra klubben 
hvis du er medlem.  
Tidsrom: 4 timer over 4 dager  
Pris: Medlemmer kr 500, ikke-medlemmer kr. 2000. 
Dekker instruksjon og sertifisering. 
Aldersgrense: 16 år  
Utstyr: ullundertøy og tørt skift  
Påmelding: Innen fredag 5. juni på våre nettsider 
Kontaktperson: Lasse Mikalsen, tlf. 993 02 050  
  
Etter kurset er alle sertifisert til å kunne låne kajakk med seg til 
havet enten det er Vestlandet eller til Oslofjorden  
 

35

Sov med utsikt på Balbergkampen. Foto: Andrea Godberg-Jensen Utskyving fra høy brygge går fint: Foto: Lasse Mikalsen. 
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MANDAG 1. – ONSDAG 3. JULI  
❱❱	Toppturer fra Spiterstulen  
Bli med og start sommeren med noen fantastiske topp- 
turer med utgangspunkt i Spiterstulen. Mulig det vil være 
hensiktsmessig med avreise søndag 30. juni i forhold til 
transport. Mandag vil vi bestige Galdhøpiggen. Tirsdag 
bestiger vi Glittertind, mens onsdag avslutter vi turen 
med brevandring i vakre Eventyrisen. Vi sover i telt på 
Spiterstulen, hvor vi også tilbereder maten vår. Turen 
krever at du har noe erfaring fra toppturer og klarer turer 
over 6-7 timer.   
Utstyr: DNT sin sommerturliste  
Vanskelighetsgrad: Krevende  
Avreise: Søndag kveld / mandag morgen  
Påmelding: innen fredag 14. juni  
Turleder: Anne Larsen, tlf. 482 39 327  
Pris: Medlemmer kr 1000, ikke-medlemmer kr 1500. 
Dekker transport, mat, breføring, teltavgift.  

FREDAG 20. – SØNDAG 22. SEPTEMBER   
❱❱	Sabotørløypa i indre Telemark  
Vil du gå i fotsporene til tungtvannssabotørene? Vi tar 
deg med på en tur til Gaustadtoppen, en guidet tur langs 
sabotørløypa og gir mulighet for et besøk på Rjukan 
kraftstasjon. Vi vil oppholde oss på Rjukan fjellstue med 
matservering.   
Pris: Medlemmer kr. 1000, kr. 1500 for ikke-medlemmer.  
Aldersgrense: 16  
Påmelding: Søndag 15. september  
Kontaktperson: Preben Gjertsen, tlf. 909 29 951  

FREDAG 29. NOVEMBER   
❱❱	BYTTEDAG - GRØNN FREDAG  

DNT UNG
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Galdhøpiggen er ett av turmålene. Foto: Anne Larsen  Leirvassbu, kyrkja. Foto: Ragnhild Moen Holø
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Har du en delvis slitt ryggsekk? 
En litt for stor allværsjakke? Eller kanskje 
et par fjellsko du aldri bruker? 

Vi arrangerer en byttekveld der du kan 
bytte inn friluftsklær og -utstyr du ikke 
trenger, og gjøre gode kupp.  
Ta vare på det du har og gi friluftsutstyret 
ditt et nytt liv. Velkommen til grønn fredag. 

Følg med på Facebook og hjemmesiden 
for mer informasjon.

❱❱	BYTTEKVELD  
 grønn fredag

  FREDAG 29. NOVEMBER
  KL. 16-20
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HELGETURER

VELKOMMEN PÅ TUR
Velkommen til et nytt turår med Barnas Turlag, Gausdal, 
Øyer og Lillehammer. Vi har i år gleden av å presentere 
et nytt turtilbud for de minste også i Øyer, noe vi er 
veldig glade for. I DNT er det slik at man kan reise på 
den turen en vil uavhengig av hjemkommune og hvem 
som arrangerer turen. Så velkommen på alle våre turer 
uansett om du bor i Øyer, Gausdal, Ringsaker eller 
Lillehammer. Noen turer arrangerer vi sammen, også.  

Vi oppdaterer vårt turprogram og siste nytt om turene på 
våre nett- og facebooksider, så der er det lurt å følge med.

BARNAS TURL AG LILLEHAMMER 

BARNAS TURL AG GAUSDAL

BARNAS TURL AG ØYER
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Barnas Turlag Øyer

Barnas Turlag Gausdal



MANDAG 21. JANUAR 
❱❱	Fullmånetur Kjoshaugen 
Vi går måneskinnstur til Gapahuken ved Kjoshaugen  
i Østre Gausdal. Det blir aking og bål. Ta med niste 
og varmt drikke. Værforbehold. 
Utstyr: Varme klær, sitteunderlag, hodelykt, noe å ake på 
Oppmøte: Ved miljøstasjonen etter Hjelmstadkrysset  
kl. 18.00 
Varighet: 1,5 time 
Pris: Gratis 
Veileder: Barnas Turlag Gausdal, Liv Fyksen,  
tlf. 977 91 577 

MANDAG 21. JANUAR 
❱❱	Kveldsmat i måneskinnet 
Vi tenner bål og leker oss i måneskinnet på Øyer 
idrettsplass. Ta med niste og varmt drikke.  
Utstyr: Varme klær, noe å ake på, hodelykt/lommelykt 
Oppmøte: Øyer idrettsplass v/akebakken kl. 18.00 
Varighet: 2 timer 
Veileder: Barnas Turlag Øyer, Jeanette Rosenlund,  
tlf. 959 09 178 

SØNDAG 3. FEBRUAR  
❱❱	Kom deg ut-dagen på Mjøsisen  
Lek og moro på Mjøsisen på DNTs nasjonale turdag 
for hele familien! Det blir kjørt opp løype på isen til 
turgåing. Våre veiledere er behjelpelig med tips og råd om 
skøyter og teknikk. Vi har 25 skøytesett til utlån.  
Ta med deg skisko tilpasset rottefellabinding. Vi lager bål, 
og du tar med godt med klær og matpakke.  
Utstyr: Skøyter, hjelm og varme klær 
Oppmøte: Vingnesvika kl. 1100 
Varighet: 3 timer  
Pris: Gratis  
Veiledere: Barnas Turlag, Jeroen Oostendorp,  
tlf. 952 10 835 og Ingvill Helset, tlf. 952 20 406  

SØNDAG 10. MARS
❱❱	Ski-, aktivitets- og akedag i Ekrombakken  
En aktivitetsdag for store og små med fokus om å kose seg 
med ski og akebrett. Møt opp med godt humør, klær til å 
være ute og en termos med noe varmt i. Vi får muligheten 
til å kjøre på kulene i bakken og i en løype med porter  
å kjøre igjennom.  
Utstyr: akebrett, ski, termos med noe varmt i. 
Oppmøte: Ekrombakken kl. 12.00  
Varighet: 2-3 timer 
Pris: Gratis  
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Thea Marie Os,  
tlf. 954 50 636 

                 BARNAS TURLAG
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Aking er morsomt for både store og små.  
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LØRDAG 16. MARS  
❱❱	Hundekjøring i Gausdal 
 med hundekjører Atle Bjerke  
Denne søndagen skal barna få prøve noe virkelig fartsfylt 
og spennende med våre gode venner hundene. Det  
kommer mer informasjon på våre nettsider og på  
facebook. 
Oppmøte: Astridbekken i Gausdal 
Pris: Gratis for medlemmer, kr 200,- for ikke-medlemmer  
Påmelding: Via våre nettsider 
Veileder: Barnas Turlag Gausdal, Liv Fyksen,  
tlf. 977 91 577 

SØNDAG 24. MARS 
❱❱	Aktivitetsdag ved Rundhaugen 
Kjør til parkeringsplassen på Steinsætra eller Holmsætra 
for så å gå på ski til Røde kors sin plass ved Rundhaugen 
mellom Pølen og Holmsætra. Her varmer vi opp i  
gammen og fyrer opp grillen. Det blir skiquiz med premie 
til barna. 
Utstyr: Skiutstyr, varme klær, drikke og mat du kan grille. 
Oppmøte: Røde Kors-plassen ved Rundhaugen, det er ca. 
4 km fra parkeringsplassen på Steinsætra og ca. 2 km fra 
parkeringsplassen på Holmsætra 
Varighet: Vi er til stede ved gammen mellom 11 og 15 
Veileder: Barnas Turlag Øyer, Beate Utstumo,  
tlf. 997 17 333 

SØNDAG 31. MARS  
❱❱	Isfiske på Stortjernet  
Vi drar på isfiske på Stortjernet på Jørstadhøgda! Her er 
det muligheter til å få både gjedde og abbor. Vi lager bål  
så du kan steke fisken du får. Vi ordner pilkestikker, borr 
til utlån og maggot. 
Utstyr: Mat, varmt drikke, varme klær og sko. Ta gjerne 
med isolasjon (sitteunderlag) å stå på og en stol/ krakk  
å sitte på. 
Oppmøte: Ved enden på Svartjernvegen kl. 1100 
Varighet: 2 timer 
Pris: Gratis for medlemmer, kr. 50,- for ikke-medlemmer 

Påmelding: Via våre nettsider innen 24. mars 
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Roald Undlien,  
tlf. 414 31 657, roald.undlien@gmail.com 

SØNDAG 7. APRIL  
❱❱	Søndagstur til Hærfjellet med ski på beina  
Denne søndagen legger Barnas Turlag turen til flotte 
Hærfjellet i Gausdal. Vi tar skiene fatt og belager oss på en 
fin og rolig tur i vakkert vinterlandskap. Passer for både 
små og store, med god utsikt ved finvær. Felles matpause 
ved beseiret fjelltopp! Kanskje venter det en bitteliten 
smakfull overraskelse på toppen?  
Utstyr: Mat, drikke, godt med klær, ski og skismurning    
Oppmøte: Værskei kl. 11.00  
Varighet: 4 timer 
Veileder: Barnas Turlag Gausdal, Synne Clemetsen,  
tlf. 484 31 104  

SØNDAG 28.APRIL  
❱❱	Fottur til Lundevarden ved Follebu 
Vi går til Lundevarden som er et populært turmål i 
Gausdal. Vakker utsikt over Gausdal og Lillehammer. 
Passer fra ca. 4 år og oppover, samt for barn i bæremeis. 
Utstyr: Vanlige turklær. Dersom snøsmelting tilsier at det 
kan være fuktig i terrenget kan det være bra med høye 
støvler da det kan være noe fuktig i starten. Sitteunderlag, 
matpakke. 
Oppmøte: Kl. 11.00 på parkeringsplassen ved Tyrom  
ca. 1.5 km fra Follebu kirke 
Varighet: Ca. 40 min opp, litt kortere tid ned 
Vanskelighetsgrad: Bratt men enkel 
Pris: Gratis  
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Nina Brandsar,  
tlf. 980 29 829 

ONSDAG 8. MAI 
❱❱	Ettermiddagstur til Engjom gård 
Vi går inn til Engjom fritidsgård, ca. 1,5 km. Der er  
lammingen godt i gang. Vi kikker på de nyfødte lam- 
ungene, og er vi heldige, kommer det noen mens vi er der. 

Aking er morsomt for både store og små.  
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Vi hilser på de andre dyrene, popper popkorn på bål- 
panna og hopper på trampolina. Ta gjerne med  
kveldsmaten.  
Oppmøte: kl. 17.00 på parkeringsplassen der  
Engjomvegen tar av fra Messenlivegen.  
Varighet: 2 timer 
Påmelding: Via våre nettsider 
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Liv Lundstein,  
tlf. 990 96 106 

LØRDAG 4. MAI 
Aktivitetsdag ved Badedammen i Follebu. 
Aktiviteter og fellesskap. Ta med drikke og niste. 
Oppmøte: Ved badedammen i Follebu kl. 12.00 
Utstyr: Spikkekniv 
Varighet: 2 timer 
Pris: Gratis  
Veileder: Barnas Turlag Gausdal, Liv Fyksen,  
tlf. 977 91 577 

SØNDAG 19. MAI 
❱❱	«Na-Turen med det rare i» 
Vi går inn til Krokbua og lærer litt om kanopadling før vi 
padler vi av gårde på oppdagelsesferd innover Mesnaelva. 
Etter ei stund går vi i land og steker lapper på primus-
en. Vi spikker seljefløyte, leker og de som vil kan prøve 
fiskelykken. 
Utstyr: Redningsvest, niste, eventuelt kniv og fiskestang. 
Oppmøte: P-plassen ved Kanalen kl. 11.00. 
Varighet: Ca. 4 timer 
Pris: Gratis 
Påmelding: Via våre nettsider innen 20. mai. Det må være 
med nok personer som greier å padle. Begrenset antall 
plasser. 
Veileder: Barnas Turlag Lillehammmer, Tore Lien,  
tlf. 950 24 425. 

BARNAS TURLAG
TIRSDAG 28. MAI 
❱❱	Orientering for småtroll 
Orienteringsrunde i lett terreng som passer alle. Man 
trenger ikke kompass. Ta gjerne med niste og drikke, så 
kan vi spise sammen etterpå. 
Oppmøte: Norsk Vegmuseum kl. 17.30 
Varighet: 2 timer 
Veileder: Barnas Turlag Øyer, John Eikanger,  
tlf. 909 81 788 

SØNDAG 2. JUNI  
❱❱	Sykkeltur i fjellet 
I samarbeid med NOTS setter vi igjen sykkeltur på tur-
programmet. Vi får også lære stivett-regler og hvordan vi 
skal oppføre oss i skogen på sykkel i møte med andre som 
er på tur.   
Oppmøte: Følg med på våre FB- og nettsider  
Alder: 8-12 år  
Utstyr: Sykkel, drikke, matpakke og sitteunderlag i liten 
sekk 
Pris: Gratis  
Påmelding: Via våre nettsider   
Veileder: Ingrid Hokstad (NOTS), Barnas Turlag Gausdal, 
Synne Clemetsen og Barnas Turlag Lillehammer, Ingvill 
Helset, tlf. 952 20 406  

LØRDAG 8. – SØNDAG 9. JUNI 
❱❱	Treklatring og overnatting i Svevetelt   
Vi klatrer i trær lørdag formiddag og overnatting ute  
i svevetelt fra lørdag til søndag. Mer info kommer på våre 
nett- og facebook-sider. 
Oppmøte: Håkons Hall kl. 10.00  
Utstyr overnatting: Mat og klær etter vær, sovepose og 
liggeunderlag. Voksne kan ha med vanlig telt eller noe  
å sove under. 
Pris klatring: kr 100,- for medlemmer, kr 150,- for  
ikke-medlemmer 
Pris overnatting svevetelt: kr 200,- for medlemmer,  
kr 400,- for ikke-medlemmer 

TURPROGRAM 2019      lillehammer.dnt.no
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Påmelding: Via våre nettsider innen 1. juni, max 40 barn 
klatring og 20 barn svevetelt 
Veileder: Trygve Hirsch (Klatretreet), tlf. 926 81 584,  
Barnas Turlag Lillehammer, Thea Marie Os, tlf. 954 50 636 

SØNDAG 16. JUNI  
❱❱	Dugnad på Krokbua 
Vi gjør Krokbua – hytta til Barnas Turlag – klar for  
sommersesongen. Mer informasjon kommer på nett-  
og facebook sidene våre. 
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Sigrid Skjølås,  
tlf. 482 58 970, sskjolas@hotmail.com

FREDAG 21.- SØNDAG 23. JUNI  
❱❱	Kanotur på Fjorda vest for Randsfjorden  
Denne tradisjonsrike padleturen er en naturopplevelse 
av de sjeldne. Fjorda er et padleeldorado med bukter, 
sund og øyer. Denne turen har, men noen få unntak, vært 
på programmet hver sommer i tre tiår. Turen passer for 
alle aldersgrupper. Ingen padleerfaring er nødvendig. 
Turlederen kan være behjelpelig med leie av kano.   

Utstyr: Hver deltaker sørger selv for telt, mat,  
overnattings- og kokeutstyr.   
Oppmøte: Håkons Hall kl 16.30 eller Vestland kanoutleie 
ved Fjorda kl. 1830  
Vanskelighetsgrad: Enkel  
Pris: Om lag kr 570 for leie av kano, kr 100 for parkering.  
Påmelding: Innen 30. mai til turleder på sms.  
Veileder: Øyvind Nyfløt, tlf. 991 52 987, Ingvill Helset 
Barnas Turlag Lillehammer, tlf. 952 20 406  

UKE 26 OG 27  
❱❱	Friluftsskole på Krokbua 
Vi gjentar suksessen med friluftsskole på Krokbua også i 
2019. Friluftsskolen varer i 5 dager og er et tilbud for barn 
fra 2. - 6. klasse. Det kommer informasjon om program, 
påmelding, betaling og vilkår senere på våre nettsider.  
Oppmøte: Kanalen, eller etter avtale 
Varighet: kl. 08.30-16.00 mandag-fredag 
Utstyr: Mat og klær etter vær 
Påmelding: Via våre nettsider 
Kontaktperson: Erland Flaten, tlf. 913 20 389  

Friluftsskolen sommeren 2018. Foto: Birgit Sildnes. 
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SØNDAG 18. AUGUST 
❱❱	Tur til Knutshola i Kyrakampen 
Knutshola er en Fyrsettingsgang (hule) som går 40 meter 
inn i fjellet Kyrakampen ved Skei. Hulen ble laget i tro om 
at man kunne finne sølv i fjellet, kanskje det finnes det en 
skatt der? De som ønsker å gå inn i hulen kan gjøre det 
med hodelykt. Fra ca. 6 års alder. 
Utstyr: Turklær som står mot vær og vind, sitteunderlag, 
matpakke og hodelykt! 
Oppmøte: 11.00 Trisnippsetra i Svarttjernlia ved Skei/
Austlid 
Vanskelighetsgrad: Enkel, ca. 1 time opp og 1 time ned 
Pris: Gratis 
Påmelding: Ingen 
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Nina Brandsar,  
tlf. 980 29 829 
 

TORSDAG 22. AUGUST 
❱❱	Humlevandring på Maihaugen 
Humlene er bamsene i insektenes verden. En humle er 
rund, lodden, trivelig og lett å bli glad i. Det er registrert 
35 arter i Norge. Har du lyst til å lære om noen av de mest 
arbeidsomme og fascinerende av alle insekter, så bli med 
oss på humlevandring! Ta gjerne med kveldsmaten, så 
spiser vi den i hyggelige omgivelser på Maihaugen etter 
humlevandringen. 

Oppmøte: Utenfor hovedinngangen på Maihaugen  
kl. 17.00. 
Pris: Gratis 
Påmelding: Ingen 
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Liv Lundstein, tlf. 
990 96 106 

SØNDAG 25. AUGUST  
❱❱	Fjelltur til Reinsfjell 
Vi møtes på parkeringsplassen ved Kriksvika og går  
sammen opp til varden på Reinsfjell. Her spiser vi mat- 
pakken vår sammen og går ned igjen etter eget behov.  
Oppmøte: Parkeringsplass ved Kriksvika kl. 11.00 
Varighet: 4 timer 
Utstyr: Klær etter vær, matpakke, sitteunderlag 
Vanskelighetsgrad: Enkel  
Påmelding: Ingen 
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Kari Engen,  
tlf. 913 76 767 

SØNDAG 1. SEPTEMBER 
❱❱	Kom deg ut-dagen  
Ta søndagsturen på fjellet. Det blir aktiviteter for hele 
familien. På Kom deg ut-dagen denne første søndagen i 
september har vi tre forskjellige arrangement samtidig: 
Vålsjøen i Øyerfjellet med Barnas Turlag Øyer 
Kittilbu i Gausdal Vestfjell med Barnas Turlag Gausdal 
Nevelvatnet ved Nordseter med Barnas Turlag  
Lillehammer. Mer info kommer på nettsida. 

FREDAG 30. AUGUST – SØNDAG 1. SEPTEMBER 
❱❱	Basecamp i Hurrungane 
En kul tur for de største barna! Vi kjører til fjellheimen  
og lager camp fredag kveld. Lørdag finner vi en kul tur 
med klyving, målet er en topp over totusenmeter der 
vi får spektakulær utsikt over et av de heftigste fjellom-
rådene i Norge. På kvelden lager vi mat samtidig og 
spiser og koser oss sammen. Søndag rekker vi en liten tur 
før vi kjører hjem.    

BARNAS TURLAG
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Utstyr: Telt, sovepose, underlag, fjellsko (ikke joggesko), 
klær etter vær, mat til tre dager, førstehjelpsutstyr og en 
voksen som har ansvar for deg. Vi kommer tilbake med 
mer detaljert utstyrsliste.  
Hvor: Hurrungane (Rondane hvis været stopper oss)  
Oppmøte: Circle K, Strandtorget, fredag 31.08 kl. 16.00  
Alder: 10-14 år  
Påmelding: Via våre nettsider   
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Ragnhild Moen 
Holø, tlf. 958 35 834, Peder Løvik tlf. 924 01 515,  
Nils Anders Helset, tlf. 905 40 788 og Ingvill Helset,  
tlf. 952 20 406  

LØRDAG 7.- SØNDAG 8. SEPTEMBER 
❱❱	Familietelttur i Gausdal Vestfjell 
Vi tar sekken på ryggen og går ca. 1 km. inn til et tjern 
hvor vi fisker og leker. Vi setter opp telt og hygger oss ved 
bålet i kveldingen. Søndag er det muligheter for en fjelltur 
før vi reiser hjem. 
Utstyr: telt, tursekk, sovepose, liggeunderlag, hodelykt, 
fiskeutstyr, mat, toalettsaker, gode sko, klesskift og  
termos. Ta gjerne med kart og kompass. 
Oppmøte: Bommen på Holsbru kl. 12.00, vi kjører sammen 
derfra (bompenger (kort)) 
Påmelding: Via våre nettsider innen 1. sep. 
Pris: Gratis, bompenger ved Holsbru (kort) 
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Liv Lundstein,  
tlf. 990 96 106 

Alle på topp under basecamp i Hurrungana. Unger, foreldre og guide.
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LØRDAG 7. SEPTEMBER 
er det også 3-, 5- og 7-fjellstur på Pellestova. 
Se beskrivelse under dagsturer og helgeturer. 

LØRDAG 14.- SØNDAG 15. SEPTEMBER 
❱❱	Overnattingstur til Vestfjellhytta 
Vi tar turen til Vestfjellhytta og overnatter. Det er mellom 
halvannen og to timer å gå. Vestfjellhytta ligger godt til 
med flott utsikt mot vest og nordvest mot fjellet Nordre 
Langsua. Utstyr: Tursekk, lakenpose/sovepose, mat,  
toalettsaker, klesskift og termos 
Oppmøte: Cirkle K Strandtorget kl. 10.00 eller ved  
Revsjøvegen Vestre Gausdal kl. 11.00 
Påmelding: Innen 10. september via våre nettsider  
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Sigrid Skjølås,  
tlf. 482 58 970  

TORSDAG 24. OKTOBER 
❱❱	Refleks- og båltur på Søre Ål 
Vi leter etter reflekser med lommelyktene våre og prøver  
å finne vegen inn til gapahuken. Vel framme varmer vi 
kveldsmaten på bålet. 
Utstyr: Lommelykt, to vedkubber og kveldsmat som kan 
varmes på bålet 
Oppmøte: parkeringsplassen første innkjøring til høyre 
etter innkjøringa til Vatninga 
(Åsmarkvegen) kl. 18.00 

Varighet: 2 timer 
Veiledere: Barnas Turlag Lillehammer, Elin Rødum,  
tlf. 932 51 054 og Liv Lundstein, tlf. 990 96 106 

LØRDAG 16. NOVEMBER  
❱❱	Klatredag for de minste på Tyrili 
Her kan dere buldre og klatre. Vi hjelper til med å sikre, 
men hvis mor og far kan sikre er det også fint.  
Instruktører fra Tyrili Klatring. 
Aldergruppe: 5-8 år  
Oppmøte: Tyrili Klatring kl. 12.00 
Varighet: 2 timer 
Pris: Gratis for medlemmer. 130 kroner for  
ikke-medlemmer. 
Påmelding: Via våre nettsider 
Veileder: Barnas Turlag Lillehammer, Thea Marie Os,  
tlf. 954 50 636 

SØNDAG 17. NOVEMBER  
Klatredag for de største på Tyrili 
Tid for buldring og klatring innendørs. Vi hjelper til med 
å sikre, men hvis noen foreldre kan sikre er det også fint. 
Instruktører fra Tyrili Klatring. 
Aldersgruppe: 9-12 år 
Oppmøte: Tyrili Klatring kl. 12.00 
Varighet: 2 timer 
Pris: Gratis for medlemmer. 130 kroner for  
ikke-medlemmer. 
Påmelding: Via våre nettsider 
Veileder: Thea Marie Os, tlf. 954 50 636 

SØNDAG 24. NOVEMBER  
❱❱	Avslutning av turåret 
Vi runder av turåret med en hyggelig sammenkomst en 
eller annen plass. Følg med på facebook og våre nettsider 
for informasjon.   

BARNAS TURLAG

Barnas Turlag Gausdal
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Barnas Turlag Gausdal

Vestfjellhytta
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Barn i vogn er slett ikke noe hinder for  
et aktivt turliv. Faktisk oppdager mange  
fedre og mødre en rekke spennende tur- 
stier, småveger og løyper i nærområdet etter 
å ha vært med på trilleturer med Barnas  
Turlag. Vi har til og med gått på ski med 
pulk. 

Turene er normalt på torsdag og legges ut 
på våre nettsider eller på facebookguppa 
«Trillegruppa, DNT Lillehammer».
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Når det gjelder skiløyper, har vi  
gjennom årene utført store  
planeringsarbeider sommerstid, bl.a. 
i Nordseterløypa, Sandbakkløypa 
og Birkebeinerløypa. SLK har også 
bygd bruer; som over Kubruveita i 
Birkebeinerløypa og over Mesnaelva 
ved Mesnasaga, den siste i samarbeid 
med Lillehammer Olympiapark.  
SLK bidro både økonomisk og med  
dugnadsarbeid til lysløypa mellom  
Vårsetergrenda og Birkebeineren  
Skistadion.  
SLK har i mange år utarbeidet kart 
over området Lillehammer - Sjusjøen 
- Nordseter - Hafjell, både i papir- 
utgave og til oppslag ute i terrenget. 
Skiløypekartet er revidert foran ses-
ongen 2018-19. Sommerkartet  
kommer i en kraftig forbedret versjon 
på forsommeren 2019. Platekartet over 
Lillehammers østside ble revidert i 
2016 og byttet ut på 30 oppslagssteder. 
Sammen med Brøttum IL og Søre Ål 
IL har SLK utgitt kart over  
området Messenlivegen-Brøttum.  
Kartene kjøper du hos Vandreskoen.

Sti- og løypekomiteen (SLK) står for rydding, 
klopping, T-merking og skilting av stinettet  
i skog- og fjellområdet på Lillehammers  
østside. Vi har også ansvaret for Rondanestien 
på strekningen Birkebeinervegen - Lyngbua - 

❱❱	❱❱	STI- OG LØYPEKOMITEEN Djupslia - Vetåbu - Jammerdalsbu, samt flere  
andre stier i Øyerfjellet. Også stinettet  
i marka mellom Røyslimoen og Brøttum  
sentrum holdes i orden av SLKs folk.  
I Vestfjellet har vi ansvaret for DNT  
Lillehammers del av Jotunheimstien, dvs. fra 
Torpavegen via Skjellbreidhytta, Kittilbua  
og Vestfjellhytta til Liomseter.  
Til sammen har SLK ansvaret for et stinett  
på nærmere 400 kilometer.

Olav Tjønntveit klopplegger Rondanestien over Goppollmyrene



❱❱	❱❱	MEDLEMSINFORMASJON

Turinformasjon 
DNT Lillehammer har publikumsbetjening på  
Vandreskoen, der fjellentusiasten Jeroen hjelper deg.
•  Salg av medlemskap, kart og enkelte turartikler.
•  Informasjon om turer og aktiviteter. Lån gjerne vår  
 publikums-PC og se på våre kart.
•  Utdeling av nøkkel til selvbetjente og ubetjente hytter
•  Utleie av Krokbua til bursdager, skoler, barnehager  
 m.m.
•  Utleie av kanoer ved Krokbua 

Start turen på UT.no
UT.no er Norges viktigste nettsted for friluftsinteresserte. 
På UT.no finner du hytter og ruter over hele landet,  
digitale kart, aktiviteter og turforslag. DNT Lillehammer 
har lagt ut en rekke turtips fra vårt område. 

Medlemskap og innmelding
Som medlem i DNT Lillehammer er du automatisk 
medlem i Den Norske Turistforening, DNT. Medlemskap 
tegnes hos Vandreskoen i Mesnasenteret eller på dnt.
no/medlem. Der får du også oversikt over de mange 
medlemsfordelene som gjelder i alle 57 turistforeninger  
og turlag i hele Norge.
 
Årsmøte onsdag 6. mars  
Vi inviterer alle medlemmer til årsmøte onsdag 6. mars 
kl. 19-21. På programmet står årsmelding og regnskap 
2018, budsjett 2019 og valg. Vi serverer noe å bite i og flotte 
turbilder. Vel møtt! 

Høstmøte med friluftstema 
DNT Lillehammer arrangerer hver høst et uformelt møte 
for medlemmer og andre interesserte. Vi inviterer gjerne 
en foredragsholder som presenterer et aktuelt tema  
knyttet til friluftsliv. Følg med på nett og Facebook for mer 
informasjon.   

Tillitsvalgte i DNT Lillehammer
Hovedstyret:
Tom Harald Hansen, Lillehammer, styreleder.  
Elise Solberg Løvlund, Øyer, nestleder.  
Jøran Lund Prestrud, Gausdal, styremedlem.  
Signemette Granheim Larsen, Lillehammer, styremedlem.  
Ragnvald Jevne, Lillehammer, styremedlem.

Komitéledere
Hyttekomiteen: Per Harald Jørgensen, Lillehammer.  
Turkomiteen: Elisabeth Hasselknippe, Lillehammer.  
Sti- og løypekomiteen: Erik Hanssveen, Lillehammer.  
Fjellsportgruppa: Peder Løvik, Lillehammer.  
Barnas Turlag: Ingvill Helset, Lillehammer.  
DNT ung: Lasse Mikalsen,  
Lillehammer. Oversikt over  
øvrige medlemmer i komiteer  
og grupper finner du på våre  
nettsider.

Pris på medlemskap: 
Familiemedlemskap: 1.250,-
Hovedmedlem:  695,-
Student/ungdom (19-26 år):  350,- 
Skoleungdom (13-18 år):  215,-
Barnas Turlag (0-12 år):  130,- 
Honnørmedlem (over 67 år eller uføre):  240,- 
Husstandsmedlem:  380,- 
Livsvarig medlem: 17.375,-

Innmelding på dnt.no/medlem
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Erland Flaten er daglig leder i DNT Lillehammer 
og har kontor på Fabrikken.

Olav Tjønntveit klopplegger Rondanestien over Goppollmyrene



50 TURPROGRAM 2019      lillehammer.dnt.no

Forhåndsbestilling av sengeplass på selvbetjente og ubetjente hytter 

HYTTENE VÅRE
DNT Lillehammer har innført mulighet for booking på 
to av våre hytter, nemlig Vestfjellhytta og 
Skjellbreidhytta. Forhåndsbestilling er begrenset til 
ca. halvparten av sengene på hver av hyttene, 
og «drop in» er selvfølgelig fortsatt mulig og ønskelig!  

På landsbasis er det over 100 selvbetjente DNT-hytter som 
har innført forhåndsbestilling av senger. Lenke til 
booking-løsningen finnes under beskrivelsen av de 
enkelte hyttene på UT.no
   

DNT Lillehammer vurderer å innføre systemet på flere 
av hyttene våre etter hvert. Vi viderefører tradisjonen der 
den frie vandrer alltid er velkommen på våre hytter,  
samtidig som vi tar nye ordninger i bruk.  
Mer informasjon på foreningens nettside. 

DNT Lillehammer har sju hytter. Medlemmer får tilgang til hyttene 
med DNTs standardnøkkel. Unntaket er Krokbua, 
som er låst med egen nøkkel. 

DNTs fellesnøkkel for  
medlemmer kan du få mot  
depositum for 100 kroner.  
Da får du tilgang til alle våre  
7 hytter og over 500 andre.  
Alle hyttene er beskrevet  
mer omfattende på  
foreningens nettside.



51

 

Lyngbua
Ubetjent bu ved fiskevatnet Lyngen og nær Lyngkampen 
i Øyerfjellet. Fem sengeplasser og båt til utlån for medlemmer. 
Ca. 10 km å gå fra Ner-Åsta eller fra Bøsetra.  
Adkomst med bil: følg beskrivelsen til Djupslia og kjør 
viderevet par km til Ner-Åsta.  

Djupslia
Selvbetjent hytte på Øyerfjellet ved Rondanestien, en dagsmarsj 
nord for Nordseter. Det er tolv senger i hovedhytta og seks i 
sikringsbua, der det er mulig å ha med hund. Det ligger kano til 
utlån ved Djupen. Djupslia ble pusset opp sommeren 2017.  
Adkomst: Ta av fra E6 ved Øyer nord, og følg skilting mot Øyerfjellet. 
Ved Korsbakken (bom) følges Akksjøsetervegen til parkeringsplassen 
ved Steinsetra. Herfra må man om vinteren gå på ski langs merket 
løype inn til hytta (12 km), mens det om sommeren er bilveg helt fram.  

Vetåbua
Selvbetjent hytte på Fåvangfjellet 17 km nord for Djupslia. 
16 sengeplasser fordelt på to hytter. I den eldste hytta er det tillatt med 
hund. Vetåbua er et av overnattingsstedene langs Rondanestien. 
Det er fint å sykle på fjellvegene. Om vinteren går Trolløypa like ved.  
Adkomst: Følg skilting mot Goppollen fra E6. Kjør over Gullhaugen 
og Åmot helt fram til hytta på sommerstid. Om vinteren er det brøytet 
bilveg til Trekanten hyttefelt 1,3 km fra hytta.
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Skjellbreidhytta
Ubetjent hytte i Fåberg Vestfjell med  
sju sengeplasser pluss hems med 3-4  

madrasser. Ved Skjellbreidvatnet  
er det båt til bruk for medlemmer.  

Adkomst: Kjør til Vingrom, ta av på 
 fylkesveg 250, Torpavegen, og fortsett 

 ca. 15 km til Storlondammen.  
Ta av nordover på Svartdalsvegen og følg denne mot Bleiksetra  

og Skjellbreida. Om sommeren kan du kjøre nesten helt fram. 
Vinterstid er vegen brøytet til Bleiksetra (3 km fra hytta).

Krokbua
Sentrumsnær hytte med sju sengeplasser, som brukes mye av Barnas 

Turlag. Krokbua er også tilgjengelig for andre.  NB: Krokbua har egen 
nøkkel, og må bestilles ved henvendelse til Vandreskoen. Hytta ligger 

flott til ved Mesnaelva i et svært populært utfartsområde for turgåere, 
skoler og barnehager. Seks kanoer til disposisjon.

Vestfjellhytta
Selvbetjent hytte som ble åpnet i 2015. Den ligger ved Jotunheimstien 
mellom Kittilbu og Liomseter i Gausdal Vestfjell. Her er vi midt i 
landskapsvernområdet som omkranser Langsua nasjonalpark. 
Nærmeste bilveg er Revsjøvegen, som tar av vestover fra Øvre Svatsum 
i Vestre Gausdal. Fra parkeringen på Vetafjellet ved Revsjøvegen tar det 
ca. 1 time og 30 minutter å gå inn til Vestfjellhytta som ligger på 945 moh. 
Antall senger: 18, derav to i eget hunderom. Fiskemuligheter. Kano til bruk 
for Vestfjellhyttas gjester på Slivatnet like ved. Om vinteren er det merket 
skiløype fra Synstgardsetra. Herfra er det en fin skitur på 7-8 km 
i snaufjellterreng.

Kittilbua
Ubetjent hytte i Gausdal Vestfjell med 7-8 sengeplasser. Om sommeren er det 
bilveg fram til hytta, som er nabo med utmarksmuseet. Om vinteren er det 
parkering på Værskei, 4 km fra hytta. Det er skiløype fra Værskei til Kittilbua.
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❱❱	❱❱	DUGNAD OG FRIVILLIG ARBEID
7 hytter, 400 km med stier og løyper. Dugnad er  
sosialt, morsomt og givende. Vi har alltid behov  
for dugnadsfolk, og oppgavene er mange og varierte. 
Har du lyst til å være med på laget vårt?  
Ta kontakt med de tillitsvalgte eller daglig leder.   
Eksempler på dugnadsarbeid   
• Styreverv og annet organisasjonsarbeid.  
• Arbeid på hyttene. Vedlikehold, rydding ute  
 og inne, renhold og vedhogst. Supplere proviant.  
• Rydding og merking av turstier.   
• Bistand under arrangementer som OPPTUR, 
 7-fjellstur og Kom deg ut-dagene   
• Stå på stand i gågata/andre steder   
• Informasjonsarbeid - skrive turforslag,  
 tekster til nett med mer.

Sti- og løypekomiteen restaurerer brua over Kruggerudbekken, på 
sykkelstien mellom Hundersetervegen og Balbergskaret. Foto: Erik 
Hanssveen.

❱❱	❱❱	OPPTUR - en frivillig fornøyelse
ONSDAG 5. JUNI

OPPTUR er DNTs nasjonale turdag for åttendeklass-
inger. Hvert år i juni er ca. 400 åttendeklassinger på 
tur med oss over og rundt Balbergkampen. OPPTUR 
er et eksempel på et av mange arrangement som ikke 
ville ha vært mulig uten den fantastiske innsatsen våre 
frivillige legger ned for DNT Lillehammer.
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Kurs og opplæring

ONSDAG 3. APRIL

❱❱	❱❱	AMBASSADØRKURS

Har du lyst til å lære mer om DNT?
Enten du ønsker å bli turleder, bidra på dugnad 
eller bare er litt nysgjerrig, så er dette kurset for 
deg. Ambassadørkurset er det første og  
enkleste nivået i DNT sin kursrekke som  
forsetter med grunnleggende turlederkurs, 
sommertur-lederkurs og vinterturlederkurs. 
Velkommen til en uforpliktende smak av DNT. 

DNT-ambassadørkurset egner seg også 
for tillitsvalgte og andre som ønsker bedre 
kunnskap om hele DNT og DNT Lillehammer.  

Tid og sted:  
Fabrikken. Løkkegata 9. kl. 18.00-21.00

ONSDAG 8. MAI

❱❱	❱❱	NÆRTURLEDERKURS 
             I FRILUFTSLIV

DNTs nærturlederkurs er et praktisk kurs som kvalifiserer 
til å lede kortere dagsturer i områder hvor nærturleder er 
lokalkjent.  
Opptakskrav: DNT-medlem og DNTs ambassadørkurs.  
Innhold: Turplanlegging, turlederrollen, ansvar, oppgaver, 
utstyr, område- og kartkunnskap.  
Tid og sted: Kl. 18.00 - 21.00. Krokbua. 

DNT er Norges største arrangør av kurs 
innen friluftsliv, klatring, bre og fjellsport. 

DNT Lillehammer arrangerer enkelte kurs selv, 
og formidler deltakelse på andre 
DNT-foreninger. 

Påmelding og kursdetaljer 
på lillehammer.dnt.no  

TURPROGRAM 2019      lillehammer.dnt.no
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ONSDAG 1. MARS

❱❱	❱❱	FERSKINGKURS

Passer for alle som ønsker å lære det grunnleggende og bli 
tryggere på egne friluftsferdigheter.  
Kurset går over fire kvelder. Den første kvelden starter vi 
inne, og tar for oss tema som allemannsretten og DNTs 
tilbud. De tre neste kveldene er vi ute, og praktiserer bruk 
av kart og kompass, båltenning, turbekledning, tursekk, 
turmat, primus/stormkjøkken og matlaging ute. Detaljer 
om tid og sted opplyses senere.

ANDRE KURS
Som de siste årene planlegger vi grunnleggende 
kurs i padling med Lillehammer Ro- og Kajakklubb 
ved Vingnes. Det blir kurs for ungdom, men også for 
voksne etter behov. 
Vi arrangerer andre kurs avhengig av tilbud og 
etterspørsel. De viktigste kursene i DNT er turleder-

kursene. I samarbeid med andre foreninger i DNT 
har vi også spesialiserte kurs innen skred, klatring, 
brevandring og padling. Se dnt.no/kurs

MIDT I APRIL

❱❱	❱❱	FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV

Passer for alle som ønsker å lære det grunnleggende og bli tryggere på  
egne friluftsferdigheter.  

Kurset går over fire kvelder. Den første kvelden starter vi inne, og tar for oss  
tema som allemannsretten og DNTs tilbud. De tre neste kveldene er vi ute, og 
praktiserer bruk av kart og kompass, båltenning, turbekledning, tursekk, turmat, 
primus/stormkjøkken og matlaging ute. Detaljer om tid og sted opplyses  
senere. 

Ferskingkurs. Foto: MariusDalsegSaetre
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tlf. 61 22 00 00
www.gaus.no

Siden 1938.

GODE RÅD & 
BYGGEVARER.



57

Storgata 86

61 27 04 30
butikk@lillehammersport.no

15%
rabatt

-til alle DNT
medlemmer

RABATT

Riktig tur- og fjellutstyr får du hos oss!

TURPROGRAM 2019   
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Vi er et av Norges mest moderne 
klatresenter.

Vi har utfordringer til alle uansett 
alder eller ferdighetsnivå.

Er det første gang du prøver 
klatring kan du leie en instruktør 
som kan sikre deg, eller gi deg 
gogode råd hvis du vil buldre.

Du kan også få en innføring i
hvordan bruke Autobelay, 
som er en automatisk
sikringsmaskin.

Priser
Drop-In         Dag  /  Kveld og Helg
0-4   År         GRATIS i følge av betalende kunde

5-15 År         50,- /    70,-
Voksen (fra 16år) 80,- /  100,- 

Åpningstider
Man-Tors 12:00-22:00
Fre-Sønd  12:00-20:00
Høytider og ferier se websider
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Lilletorget 1,

Din lokale spesialforretning 
for fjellsko og turutstyr

        Følg oss på facebook og Instagram

HANDLEDAGER 2019:
(20% rabatt på ordinære priser)

25. april, 23. mai, 24. oktober 
og 5. desember

DNT MEDLEMSRABATT
(Gjelder på ordinære priser)

10% på alle varer

BESØK VÅR NETTBUTIKK
vandreskoen.no

61 26 20 02  •  info@vandreskoen.no

ig
t.n

o

TURPROGRAM 2019   

Storgaten 94 • Lillehammer • Tlf 61 26 37 20

GOD TUR fra

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

 siden 1991
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Fra tur nummer 7 i  vår nye turbok. 
Med litt klyving kommer du helt inn i juvet i Åveitadalen  Foto Øystein Nordås. Distribuert med Innlandet Distribusjon

Som medlem i DNT Lillehammer får du dette:
- Turer, kurs og arrangement over hele landet
-  Medlemspris på DNTs 550 hytter. Ikke bare våre 7. 
-  Rabatt på turutstyr.
-  Medlemsbladet Fjell og Vidde. 
-  Tilbud om turer og kurs over hele landet. 
-  Gode medlemsrabatter som f,eks hos Vandreskoen  
 og Intersport.
-  Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger  
 på overnatting. 

dnt.no/medlem

DNT LILLEHAMMER 
Telefon 61 26 20 02 
Besøksadresse: Vandreskoen, Mesnasenteret 
Postadresse: Lilletorget 1, 2615 Lillehammer
E-post: lillehammer@dnt.no 

lillehammer.dnt.no 

Meld deg inn på dnt.no/medlem


