
Skauleisposten
nr 1 2016 – Årgang 32

– turglede hele Året

• Nye lokaler
• Klart det går!
• Kano/Kajakk
• Koiene våre

LES OM:

naturopplevelser for livet
www.turistforeningen.no/ringerike dnt ringerike



SkauleiSpoSten – dnt ringerikeSide 2

dnt ringerike

Skauleisposten

Redaksjonskomité 
Per H. Stubbraaten
Ullerålsgt. 37 D 
3513 Hønefoss
E-post: per.havard.stubbraaten@
hadeland-energi.net

Erik Lunde, Finn Granum, Axel Holt og 
Hege Ballari Rindal

Opplag: 2300 eks.
Utforming og produksjon:
svein@optimal-trykk.no

Forsidebilde: 
Julie og Sverre Omholt ved Buvassfossen.
Foto: Alf Elling Omholt

.

koier som eies og driftes av 
dnt ringerike 
Vikerkoia. På Vikerfjell. 
Ansvarlig: Ole Henrik Brekke
Tlf.: 922 86 629
Buvasskoia. Ved Buvannet i 
Strømsoddbygda. 
Ansvarlig: Bjørn og Janne M. Ellingsen
Tlf.: 950 51 097
Storekrakkoia. Bogen / Vassfaret. 
Ansvarlig: Finn Granum
Tlf.: 411 61 033
Vassfarkoia. Veneli / Vassfaret. 
Ansvarlig: Kjetil Sudgarden
Tlf.: 934 37 860
Fønhuskoia. Strøen / Vassfaret.  
Ansvarlig: Olaf Søbekkseter
Tlf.: 413 06 784

koier som eies av dnt oslo og 
omegn, driftes av dnt ringerike 
Grønknutkoia. Holleia. 
Ansvarlig: Morten Bille
Tlf.: 976 93 658
Hovinkoia. Holleia ved Setertjern. 
Ansvarlig: Solbjørg og Sven Koksrud
Tlf.: 995 35 811 
Tjuenborgkoia. Vikerfjell / Tjuenborgen. 
Ansvarlig: Stein Thoresen
Tlf.: 489 94 240

koiekontakt
Kjetil Sudgarden
Tlf. 32 13 25 19 / Mob. 934 37 860
Soknedalsveien 12B, 3517 HØNEFOSS

dnt-standardnøkkel
Alle koiene som eies eller driftes av 
DNT Ringerike er utstyrt med DNT-
standardnøkkel. Nøkkel til koiene får du 
ved å henvende deg til kontoret vårt eller 
hos Norli bokhandel på Kuben. Vi har 
også nøkkelutleie og kartsalg på Krøderen, 
henvend deg til: Ny Tex Magnus Nilsen, 
Sundvollhovet, 3535 Krøderen. Tlf.: 906 66 
612. For å få nøkkel må gyldig medlemskort 
i DNT fremvises. Depositum for DNT-
standardnøkkel er på kr. 100,-. Du kan 
beholde nøkkelen så lenge du er medlem 
av DNT. 

koiepriser
DNT Ringerike har inngått samarbeid med 
DNT Oslo og Omegn for å kunne tilby 
våre koiegjester muligheten til å reservere 
plass på alle våre koier. Forhåndsbestilling 
gjøres på vår hjemmeside http://ringerike.
turistforeningen.no

Losji inkl. brensel og propan
 Medlem Andre
Voksen 240,– 350,–
Ungdom f. 1990-2003 Gratis*/120,– 350,–
Barn født 2004–2012 Gratis 175,–
Barn født 2013 el. senere Gratis Gratis

Dagsbesøk/teltere Medlem Andre
Voksen 65,– 80,–
Ungdom f. 1990-2003 Gratis*/30,– 80,–
Barn født 2004–2012 Gratis 45,–
Barn født 2013 el. senere Gratis Gratis

* Alle MÅ forhåndsregistreres i bookingsyste-
met på www.dntoslo.no/marka for å få gratis 
opphold. Verdibong utstedt av DNT Oslo og 
Omegn gjelder ikke på våre koier.   
Ved betaling, husk å påføre koienavn og 
løpenummer fra protokollen.
Pris for skoleklasser og andre grupper etter 
avtale, og fra mandag til fredag. Avtaler 
gjøres med Vibeke Tjøm på tlf. 926 64 825.
Ønsker du å benytte betalingsgiro, tar du 
med deg denne og betaler så fort som mulig 
etter turen.
Du kan også betale over nettbank – husk da 
å merke innbetalingen med navn, koienavn 
og løpenummer fra protokollen. NB! De 
som har forhåndsbooket plass får tilsendt 
faktura!
Har du forhåndsbooket plass skriver du 
reservasjonsnr. eller at du har bestilt på 
forhånd om du ikke husker nummer. 
Betalingsfrist er 14 dager etter besøk.
Purregebyr kr. 50,–.
Medlemmer har fortrinnsrett.
Medlemmer har fortrinnsrett på senge-
plasser, og medlemmer over 60 år har 
fortrinnsrett fremfor yngre. Familier med 
barn under 12 år som er medlemmer har 
også fortrinnsrett. Ingen behøver å vike 
plass hvis beskjed ikke er gitt innen kl. 
2000. De som har forhåndsbooket og betalt 
for plass på koia har uansett fortrinnsrett til 
sengeplass. Lakenpose eller sovepose må 
brukes i sengene.

tillitsvalgte 2015
Erik Brenden, leder
Tlf.: 951 61 646
er-bren@online.no
Erik Lunde, nestleder
Tlf.: 934 39 324
erik.lunde@ringerike.kommune.no
Finn Granum, sekretær
Tlf.: 411 61 033
finngranum@gmail.com
Karin Solberg, styremedlem
Tlf.: 958 80 826
kesolberg@yahoo.no
Janne Marit Ellingsen, styremedlem
Tlf.: 950 51 097
jannemhagen@hotmail.com
Karsten Lien, varamedlem
Tlf.: 909 99 867
karsten.lien@gmail.com
Tom Finnerud, varamedlem
Tlf.: 905 69 240
tom@hra.no
Ingeborg Stensli, varamedlem
Tlf.: 970 45 340
ingeborg.stensli@hbv.no
Odd F. Tangen, varamedlem
Tlf.: 992 49 277
odd.f.tangen@gmail.com

Seniorgruppa
Arnhild Ballangrud
Tlf.: 942 79 113
arnhi-ba@online.no

Barnas turlag 
Marianne Aasen
Tlf.: 906 89 424
marianne.aasen@prbx.com

turkomiteen
Finn Granum
Tlf.: 411 61 033
finngranum@gmail.com

Styret i dnt ringerike 
2015-2016 
Foran fv. daglig leder Vibeke Tjøm, 
styreleder Erik Brenden, 
nestleder Erik Lunde. 
Bak fv. varamedlem Karsten Lien, 
varamedlem Ingeborg Stensli, 
styremedlem Janne Marit H. 
Ellingsen, styremedlem Karin 
Solberg, sekretær Finn Granum, 
varamedlem Odd Tangen, 
varamedlem Tom Finnerud.
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leder

Erik Brenden, leder i DNT Ringerike.  

Jeg ble valgt til styreleder i dnt ringerike på 
årsmøtet i mars 2015, så i år faller det i mitt lodd 
å skrive lederen i årets utgave av Skauleisposten.  
når jeg til slutt valgte å si ja til å stille til valg som 
styreleder, var det med noe blandede følelser og i 
respekt for både jobben som skulle gjøres og ikke 
minst medlemmene som hadde valgt meg inn.  
Selv om jeg har sittet i styret siden 2011, må det 
innrømmes at det på enkelte områder har vært 
bratt læringskurve og knallharde prioriteringer på 
hva jeg skal bruke tid på.

Året 2015 vil kanskje bli husket som et år hvor det skjedde mye 
nytt. Årsmøte valgte med overveiende flertall at foreningen skulle 
endre navn fra Ringerikes Turistforening til DNT Ringerike. Vi 
har flyttet inn i nye og mer hensiktsmessige lokaler i Osloveien 10. 
Administrasjonen har fått en ny medarbeider. Det går mot ny med-
lemsrekord. I skrivende stund er vi oppe i over 2300 medlemmer. 
Det skulle heller ikke forundre meg om vi også i år får ny rekord på 
overnattinger på koiene. Regnskapstallene så langt tyder i hvert fall 
på meget godt besøk. Det jeg personlig setter mest pris på er at vi 
har fått på plass et nytt styre og fornyet aktivitet i Barnas Turlag. Det 
var etterlengtet.

For de som kjenner meg godt, veit at jeg aller helst dyrker det enkle 
friluftslivet og i områder hvor man ikke går i kø. Får man fyra opp 
et bål og hengt over kaffekjelen, er det perfekt. Det betyr ikke at jeg 
ikke er for tilrettelegging, tvert imot mener jeg det er både viktig og 
riktig for å få folk ut på tur. For mange kan det være, av ulike årsaker, 
en terskel, stor eller liten, å komme seg ut på tur. DNT Ringerike er 
i så måte et godt tilbud slik vi i dag framstår med våre merkede stier, 
koier, fellesturer, dugnader og mulighet for råd og veiledning. I år 
har vi også gjennomført to helgeturer for folk med ulik funksjons-
nedsetting under mottoet «Klart det går». 
 
For å kunne opprettholde og fornye våre tilbud trengs det innsats 
fra mange. Også i 2015 har det tradisjonen tro vært lagt ned et utall 
av timeverk både av ansatte og ikke minst frivillige. Det kan ikke tall-
festes de virkelige verdiene disse menneskenes innsats skaper. Jo da, 
vil mange si, vi kan jo beregne timer ganger timepris og få verdien 
i kroner og øre. Det kan vi, og vi kan beregne verdien av koier osv 
osv. Allikevel blir nok det bare småtterier mot den samfunnsmessige 
gevinsten vi får sett i et folkehelseperspektiv ved at vi får folk ut på 
tur, det er den virkelige verdiskapningen. 

Vi har også i året som har gått fortsatt vårt vedlikeholdsprogram 
av koiene.  Buvasskoia som ble påbegynt i 2014 ble ferdigstilt i år 
og fremstår ny og tidsmessig samtidig som sjelen i koia fra 1942 
er bevart.  I Fjell og Vidde ble Buvasskoia beskrevet som en av de 
glemte perler, for oss er den ikke glemt og det er en perle. I år 
begynte en nødvendig oppgradering av Storekrak.  Mesteparten av 
jobben er i skrivende stund gjort.  Nå fremstår den eldste koia i det 
som danner Trekanten i Vassfaret også i fornyet drakt, klar til å ta 
imot de mange som går denne populære ruta. Unn deg en tur på 
disse nygamle koiene våre, det er turen verdt. 

Vi har en tradisjon for dugnad i foreningen vi kan være stolt av. 
Dugnad er både nyttig og sosialt. Det er mangt som skal gjøres, så vi 
håper enda flere blir med. Er du nytt medlem er dette en glimrende 
måte å bli kjent med andre på.  Er du en som har lyst til å bidra, så ta 
gjerne kontakt med oss, velkommen skal du være.

Den 3. mai 2018 blir foreningen 125 år. Dette ønsker vi å markere 
på behørig vis. 

 Selv om det er noe fram i tid, har vi en liten komite som har begynt 
å se på innholdet for jubileumsåret. Dette er noe vi kommer tilbake 
til med mer informasjon, men en flott, mangfoldig og verdig marke-
ring legges det opp til.

I Norge liker vi å tenke på at vi har mye og urørt natur. Dessverre 
er dette ikke riktig, og det blir stadig mindre av det. I år har vi i 
DNT Ringerike blitt minnet på dette gjennom at det planlegges 
en nytt og stort hytteområde i Flå kommune, Turufjell, ikke langt 
fra Vassfarkoia. Dersom dette fullt ut realiseres, vil det kunne få 
store konsekvenser for et av de større sammenhengende urørte 
naturområder i Buskerud. Turistforeningen er selvsagt ikke imot 
alt av hyttebygging, men omfanget her er av slik art at vi finner det 
nødvendig å komme med innspill på planene. Dette er ikke noe vi 
er alene om å mene noe om, og vi samarbeider tett med Forum for 
natur og friluftsliv (FNF) i Buskerud. Vi har deltatt på befaring og 
stiller oss bak det innspillet FNF har gitt på høringen. Så får tiden 
vise hva som skjer, men siste ord er nok ikke sagt i denne saken. 
2015 har vært friluftslivets år. Det startet i januar for vår del med 
blant annet overnatting på Petersøya. Siden har det vært flere arran-
gement både i egen regi og i samarbeid med andre aktører. Dette har 
vært med på å sette friluftslivet på dagsorden, det er nok nødvendig 
med slike typer påminnelser innimellom. Vi når fram til mange og 
det har vært stor interesse for våre aktiviteter og flere er blitt vervet 
som medlemmer. Så selv om friluftslivets år ebber ut, er det ingen 
grunn til å sitte inne når alt håp er ute. Ut på tur er sunt for kropp 
og sjel.

I løpet av året, har det som tidlige nevnt, vært lagt ned et utall av 
arbeidstimer. Uten denne innsatsen fra dere medlemmer og ansatte 
hadde det ikke vært mulig å få til det vi har skapt i løpet av 2015. 
Spesielt gledelig er det at vi greier å holde trøkket oppe på dugnads-
innsatsen. Jeg føler takknemlighet overfor hver og en av dere som 
har bidratt.

Når du leser dette er vel vinteren over oss. En fin vintertursesong 
står for døren, gled dere over den. Gled dere også over minner fra 
tidligere turer, og så er det alltid fint å planlegge neste tur, kanskje 
drømmeturen som skal gjennomføres i ferien 2016. Hva med å se på 
vårt rikholdige turprogram i dette bladet.
Takk for innsatsen i dette året og så er det bare å se fram til et nytt, 
spennende og innholdsrikt år i 2016.

Erik Brenden
Styreleder DNT Ringerike
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nye og tiltalende kontorlokaler 

dnt ringerike har nå skaffet seg kontor i den 
gamle regimentsgården, rett overfor hønefoss 
videregående skole («yrkesskolen»). adressen 
er osloveien 10. 

Foreningen leier lokaler av Anders Berg og har fått to lyse, 
fine rom, dessuten et lite kjøkken og et siderom for oppbe-
varing av arkiver og aktuelle salgsartikler. I kjelleren er det 
gode lagringsmuligheter for turutstyr. 
 
Det meste av inventaret fra det gamle kontoret kunne 
brukes, men i tillegg var det nødvendig å kjøpe inn noen nye 
reoler. 
 
Lokalene har blitt veldig praktiske, og det kan til eksempel 
holdes 3 møter samtidig. Våre to ansatte trives godt, og 
besøket har gått noe opp. En stor fordel er det at det er gratis 
parkering rett utenfor bygget.
 
Åpningstidene er som tidligere mandager kl. 16.00-20.00, 
men er nå utvidet til torsdager fra kl. 12.00-19.00. Fra 
kl. 1600 på torsdager er kontoret betjent av frivillige fra 
foreningen. Passer ikke disse tidene, kan det avtales andre 
møtetidspunkter. Ta kontakt med de ansatte eller med folk 
fra styret hvis det er noe du lurer på. En hyggelig turprat er 
noe vi setter pris på!

nYhet!

På kontoret kan du nå kjøpe vår nye 
«Skauleis til fjells» t-skjorte.

Pris kr 200,-
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Etter årsmøtet i 2015 bestemte styret at foreningen skulle 
markedsføre seg gjennom månedlige brev på hjemmesida.  
Medlemmer som gir beskjed til kontoret, kan få tilsendt 
nyhetsbrevet på mail. 
 
Det er de kontoransatte som skal ha ansvaret for nyhets-
brevene. Hva som skal stå i brevene, er opp til Vibeke og 
Hege. Som ansatte har de god oversikt om alt som skjer i 
foreningen. 
 
Det er naturlig å omtale turer, arrangementer og aktuelle 

hendinger, både de som har gått av stabelen og de som er 
planlagt. Nye planer og signaler i tiden, f.eks nytt fra DNT 
sentralt eller andre foreninger, er også interessant stoff for 
medlemmene i DNT Ringerike.
 
Siden foreningen har egen facebookside, bør nok nyhetsbre-
vene i framtiden også legges ut her. Da vil trolig mange flere 
lese brevene, og det gis mulighet for respons fra medlemmer 
og interesserte. En inngangsportal for nye medlemmer til 
foreningen kan det også bli.

dnt ringerike satser på månedlige 
nyhetsbrev

hva er Familemedlemskap?
• Veiledende pris er 1150,- for hele familien.  
• Navn og fødselsdato må registreres på alle som skal 
 være med i Familiemedlemskapet 
• Tilbudet gjelder husstandens barn og inntil 
 to voksne over 26 år 
• Familien må ha samme adresse 
• Alle får hvert sitt medlemskort 
• Barna får tilsendt «Fjellpass»
 
er tilbudet noe for deg og din familie?
• Er dere flere enn tre, kan familiemedlemskap lønne seg  
• Er ikke alle i familien medlemmer allerede, kan dere 
 bli medlem nå, uten at det blir dyrere 
• Alle i familien får eget medlemskort 
• Alle i familien kan benytte alle DNTs medlemsfordeler 
• Nyinnmeldte barn får tilsendt aktivitetsheftet 
 «Fjellpasset»  
• Barn opp til 13 år blir medlem i Barnas Turlag 
• Ungdom 13-26 år blir medlem i DNT ung

Familiemedlemskap

noen medlemsfordeler
• Rabatt på over 500 DNT hytter i hele landet og på 
 over 100 private fjellstuer 
• Barn under 12 år bor GRATIS på selv- og ubetjenthytter, 
 og får store rabatter på betjente hytter 
• Ungdom overnatter til halv pris 
• Tilbud om mange lokale aktiviteter; bl.a.aktivitetsleir 
 for ungdom, familiecamper og hyggelige arrangementer  
 for store og små, bla i regi av over 200 Barnas Turlag   
• Store rabatter på turutstyr i DNTs butikker, 
 nettbutikken og i lokale sportsbutikker 
• 6 nummer i året av Fjell og Vidde spekket med 
 turinspirasjon, samt DNTs årbok 
• Familien får store rabatter på forsikring fra Gjensidige  
 For å motta forsikringsrabatt må dere krysse av at dere 
 ønsker tilbud på dnt.no/minside

nYhet: nå lanserer dnt familiemedlemskap! det betyr én pris og én faktura – for hele familien.

Slik kan du endre til Familiemedlemskap 
• Nye medlemmer kan bestille familiemedlemskap fom 1. november. Er du allerede medlem, kan du endre 
 til familiemedlemsskap også før 1. 11. 
• Gå inn på www.dnt.no/minside - og velg Familiemedlem/husstand 
• Her ser dere hvem i husstanden som allerede er medlem - og kan legge til flere, uten å betale mer.  
 pS: Hvilken type medlemskap som lønner seg for din familie, fremgår klart i prosessen på minside.
• Når endringene dine er registrert, sender vi deg en medlemsgiro med familiemedlemspris. 
 
• Merk: Har du fått eller får en vanlig giro fra oss, kast denne og vent på ny for Familiemedlemsskap. 
• Medlemskap tegnet fom 1.11.15 gjelder ut 2016.
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klart det gÅr!  
- tilrettelagte turer 
med dnt ringerike 

I forbindelse med Klart det går! -prosjektet inviterte DNT 
Ringerike de lokale foreningene Ringerike og Omegn 
Lokallag av Norges Blindeforbund og Ringerike MS-forening 
til to fjellturer. Første tur gikk av stabelen den siste helgen i 
september og den andre i slutten av oktober. Vi hadde flotte 
dager i Vassfaret med Fønhuskoia som base. Blant annet sto 
hundekjøring, kanopadling på Strøen og matlaging på bål på 
programmet. Tilbudet har vært etterlengtet og det er liten 
tvil om at turer ute i naturen stimulerer til folkehelse. En tur 
ute gir næring til både kropp og sjel og det gjelder oss alle!

«Jeg har kommet hjem. Etter 40 år har jeg funnet 
meg selv igjen»
                                                              Tilbakemelding, deltagere

«Det er dette vi trenger. Dette er psykisk helsevern!»
                                                              Tilbakemelding, deltagere

Å kunne samles rundt et bål er noe av det fineste man kan 
gjøre på tur. Derfor skal midler som den lokale

Turglede!                                                   Foto: Hege Ballari Rindal

 tekst og bilder: hege Ballari rindal

dnt ble tildelt midler,- fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (BuF-dir) til å arrangere 
fjellturer over flere dager for funksjonsnedsatte. 
Midlene ble fordelt på 8 medlemsforeninger 
som ønsket å arrangere denne typen turer, hvor 
dnt ringerike var en av dem. 

Sparebankstiftelsen har gitt til prosjektet brukes til bedre
tilrettelegging for rullestolbrukere på Fønhuskoia som rampe 
fra terrasse og planering av bålplass. Samholdet og felleska-
pet som er en del av kulturen i DNT ble kommentert:

«Vi liker godt at vi er sammen på hyttetur som en gruppe. 
Det er liksom ikke dere (turledere) og oss»
                                                             Tilbakemelding, deltagere

Vi har gjort svært gode erfaringer og gleder oss til fortsettel-
sen med en gruppe deltakere som viser både pågangsmot og 
stor turglede! Vi kommer derfor til å tilby turer for funks-
jonsnedsatte i vårt ordinære turprogram fremover. Tusen 
takk for flotte turer!

KLART DET GÅR!                        Foto: Hege Ballari Rindal
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Var du glad for å få jobben, Hege? Ja, jeg er jo svært interessert 
i friluftsliv. Driver forresten p.t. og utvider kompetansen i 
friluftsliv på Norges Idrettshøgskole. Dessuten kjente jeg jo 
til foreningen etter ett år i styret. Her møtte jeg mange enga-
sjerte og hyggelige folk som gjorde at jeg søkte jobben. 
Hvilke primæroppgaver har du fått ansvar for?  Siden jeg har 
bakgrunn fra markedsføring, ble det naturlig for meg å jobbe 
med facebook, hjemmesida og de månedlige nyhetsbrevene. 
Men som ansatt må du kunne litt om alt, og arbeidsoppga-
vene er nokså varierte. 
Må også nevne at jeg er hovedkontakt til FNF Buskerud 
(Samarbeidsnettet mellom natur- og friluftsliv i Buskerud) 
og møter som vår representant i møter. 
Hva vil du fremheve som det mest positive som har skjedd i 2015? 
Det har skjedd veldig mye positivt. Barnas Turlag har blitt 
revitalisert. Storsatsingen med 15 turer i 2016 blir et løft for 
foreningen. 
Det nye satsingsområdet for DNT, «Klart det går», har allere-
de blitt en suksess. Folk med funksjonsnedsetting har deltatt 
på to pilot-turer med oss, og turene videreføres inn i 2016. 
I 2016 utvider vi også repertoaret i DNT Ringerike med 

kajakk- og trugeturer. Det blir veldig spennende og vi får et 
enda mer variert tilbud enn før. 
Kunne du ikke tjent mer penger i en annen jobb? Jeg motiveres 
ikke av lønn. Derimot trives jeg i fellesskap med likesinnede 
som brenner for samme livsverdier. 
Hender det at du lengter tilbake til Finnmark? Ja, jeg må 
innrømme at hvite vidder rett som det er fortrenger andre 
tanker, og en tur hjem er svært velkommen for meg. 
Du har mange baller i lufta. Hvordan får du hverdagskabalen til 
å gå opp? Med mann og barn kan hverdagen bli utfordrende, 
men heldigvis er mannen min både snill og tålmodig.  
 
Redaksjonen i «Skauleisposten» kan ønske Hege lykke til 
i jobben. Vi har allerede erfart at det følger masse smil og 
latter med Hege! Velkommen!

kontorprat med 
hege Ballari rindal
tekst: per h. Stubbraaten  
Bilde: hege Ballari rindal

hege Ballari rindal ble i vår ansatt i 40 % stil-
ling på kontoret. hege er finnmarking, men har 
i år 20 års jubileum som innflytter til ringerike. 
hennes fagbakgrunn er hovedsakelig markeds-
føring, pedagogikk og friluftsliv. 
hun har erfaring fra markedsanalysebransjen, 
men valgte for fire år siden læreryrket som hun 
nå skal kombinere med jobben i dnt ringerike. 

Banken for de turglade

1876–2016 - 140 år

Besøksadresse:

Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 Hønefoss
Tlf. 32 17 97 00
Faks 32 17 97 01

Postadresse:

Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 Hønefoss

www.honefossbank.no

Hønefoss
Sparebank

Hege, klar for fjellklatring.
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Denne høsten har det også blitt valgt nytt styre i Barnas 
Turlag. Leder ble Marianne Aasen som har allsidig bak-
grunn fra Ringerikes Turistforening. Hun har vært leder 
i Fjellsportgruppa, har sittet i styret i to perioder og 
vært medlem av byggekomitéen både for Vassfarkoia og 
Fønhuskoia. Med seg i styret fikk hun Ive Langesæter, Rudi 
Randgaard og Bjørn Even Gulsvik. På kontoret til DNT 
Ringerike er Hege Ballari Rindal hovedkontakt og adminis-
trativ støtte. 

Det nye styret satser offensivt, og for sesongen 2016 er det 
planlagt 15 varierte og spennende turer. På programmet står 
skøyte- og skiturer, gårdsbesøk, hundekjøring, kanotur og 
fisketur. 

 

Barnas Turlag har opprettet egen Facebookside der de 
markedsfører seg, og de har også utarbeidet egen folder 
med oversikt over alle turene i 2016. Denne skal deles ut på 
turene og ellers spres til småbarnforeldre i distriktet. 
Det blir skikkelig moro å følge Barnas Turlag i 2016! 

Barnas turlag med 
frisk satsing
tekst: per h. Stubbraaten

etter noen år med svingende oppslutning om 
Barnas turlag har deltakelsen på de to siste ar-
rangementene høsten 2015 vært overvelden-
de. på «Skumleturen» i slutten av november var 
det til eksempel 117 deltakere, og førjulsturen 
til gapahuken i oppenåsen samlet 70 små og 
store, pluss noen firbente venner.  

Sofia på tur.  Foto: Hege Ballari Rindal

Marianne Aasen, leder av Barnas Turlag med Maria (1år)
i meisen. Bildet er tatt på Hestebrenna.

Førjulstur til gapahuken i Oppenåsen.

http://ringerike.turistforeningen.nodnt ringerike
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Denne vakre vinterdagen kunne barna leke og base i snøen 
uten å fryse for ille, mens de voksne holdt varmen med 
bålkaffe eller varm saft. Pølser grillet på bålpanna slo godt 
an hos både store og små, som kom ruslende i store og små 
flokker. 

DNT Ringerike hadde ansvaret for arrangementet på 
Petersøya, som sydet av liv og latter mellom kl 10 og 14, da 
barn fra Hønefoss Barnehage og elever fra Hønefoss Skole 
og Ringerike Folkehøyskole strålte om kapp med sola. Daglig 
leder, Vibeke Tjøm, godt hjulpet av koiesjef Stein Thoresen, 
har hovedæren for et vellykket opplegg på den store sletta.
Om kvelden fortsatte markeringen av Friluftslivets År på alle 
tre basene, nå i skinnet fra fakkelbokser og hodelykter. Den 
høytidelige åpningen av Elvelangsstien, skjedde på Petersøya 

med Ringerikes Turistforenings leder Karsten Lien som 
snorklipper. Og i den anledning var pølsene byttet ut med 
kransekake til bålkaffen. Fornøyde ”stifinnere” koste seg ved 
bålet før de tøffeste pakket seg ned i soveposen for å tilbringe 
vinternatta i lavvo under en fantastisk stjernehimmel.

Friluftslivets Ås 2015 kunne ikke fått en bedre opptakt. 
Dagens og kveldens vesle vandring elvelangs med stopp på 
byens blågrønne nærturområder beviste til fulle at man kan 
utfolde mye flott friluftsliv uten å reise langt og betale dyrt. 
Og da blir terskelen for å satse på et aktivt turår overstigelig 
for de fleste, uansett alder og ambisjonsnivå.  DNT Ringerike 
har med sine ca 50 turtilbud i løpet av 2015 ønsket å bidra til 
et bærekraftig friluftsliv som styrker folkehelsa og gir mange 
fine naturopplevelser.

FriluFtSliVetS År 2015 
ble åpnet elvelangs.
tekst og bilder: aud Marit Stubbraaten

tirsdag 13. januar gikk startskuddet for 
Friluftslivets År 2015 med mange kreative   
utendørsarrangementer over hele landet. på 
ringerike ble folk oppfordret til å rusle den nye 
turstien ”elvelangs”,  som er merket mellom 
Benterud og hovsenga. og selvsagt svinger 
stien innom Schjongslunden og petersøya. 
disse to friområdene samt hovsenga var 
hyggelige turmål for store og små som tok 
imot utfordringen om å komme seg ut og nyte 
ringeriksvinteren, som endelig bød på nok snø 
og passe mange kuldegrader. Åpningen av Friluftslivets år 2015.  Foto: Marit Stubbraaten

Folkehøgskole-elever deltok under åpningen. Foto: Marit Stubbraaten
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Over hele landet arrangeres det «Kom deg ut dag» vinter 
og høst. Vår forening har gjennom årene valgt ulike steder 
for arrangementene, men de siste årene har Petersøya blitt 
valgt. Grunnen er rett og slett at den sentrale beliggenheten 
trekker flere folk, og det er også lettere å frakte ulike rekvisit-
ter som bålpanne og lavvo. Samarbeidet med speiderne og 
Knivlaget fungerer også best med et fast møtested.
 
Før «Kom deg ut dagen» i høst regnet det så mye at veien 
til Petersøya ble oversvømmet, slik at arrangementet måtte 
flyttes til Schjongstangen. Denne dagen ble det strålende vær 
og rekordframmøte. Takket være et positivt samarbeid med 
Ringerike Soroptistforening kunne asylsøkere fra Hvalsmoen 
delta på arrangementet, og de fikk denne dagen smake pin-
nebrød for første gang i sitt liv.

Responsen fra ungdomsskolene i Ringerike, Hole og Jevnaker 
kommune har vært entydig positiv gjennom alle årene vi har 
arrangert «Opptur». Helt fra starten i 2010 har løypa gått fra 
Borger i Haugsbygd til Fleskerud i Åsa. Traséen har vekslet 
noe gjennom årene, men nå har vi funnet en brei sti med 
variert profil som vi vil fortsette med. De voldsomme stignin-
gene finner vi kanskje ikke i Gullerudmarka, men stigningen 
på ca. 150 m opp «Himmelstigen» er for de fleste elevene en 
stor nok utfordring. 
Den eneste frustrasjonen underveis er at noen elever tar med 
seg merkebånd fra stikryss for å villede medelever. Siden 
disse små rampestrekene er vanskelig å komme til verks, vil 
vi neste år spraye der det går an å gå feil. 

«Standplassen» ved den gamle skyteplassen ved Fleskerud 
begynner nå å gro til med bjørk, men vi prøver å holde ve-
getasjonen nede. Her inviteres 8. klassingene til morsomme 
aktiviteter som elevene på Ringerike Folkehøgskole har 
ansvaret for. Takk til Folkehøgskolen for at de hvert år stiller 
opp! 
Den uformelle premieutdelingen avrunder en variert 
aktivitetsdag. Så lenge vi i arrangementskomiteen til DNT 
Ringerike får smil tilbake fra elevene og takk fra skolene, vil 
«Opptur» fortsette. Vel møtt i 2016! 

«opptur» har funnet sin form

«kom deg ut dagene» med stabilt 
frammøte tekst: per h. Stubbraaten

Elevene på vei til bussen. Bilde: Vibeke Tjøm

Shilan sammen med asylsøkere fra Hvalsmoen transittmottak.
Foto: Hege Ballari Rindal



tekst og bilder: kjetil Sudgarden

På Beitostølen var det bare å smøre skia og legge i veg. 
Odd hadde med seg sjåfører som tok bilene våre tilbake til 
Danebu så de skulle stå klare da vi kom dit søndag kveld. 
Helt supert. Den som ikke har gått løypa fra Beitostølen til 
Vangsjøen, må bare bestemme seg for å gjennomføre det 
snarest. Løypa ligger der hele vinteren og er en drømmetur.

Odd hadde bestilt overnatting og mat på Vangsjøen. Det 
ble en middag og kveldskos av beste merke. Gode senger 
og hyggelig vertskap. Søndagens etappe til Danebu var også 
en opplevelse. Samme fine løypene og noenlunde samme 
terreng. Ved Kruk skulle vi spise nista, men like før hadde 
Anne Marie Henriksen et fall som var litt leit. Hun ble 

forslått og Odd var handlekraftig og tok resolutt og bestilte 
en bil for henne tilbake til Danebu. Da vi andre kom fram til 
Damtjørn, satt hun, ved godt mot, i hytteveggen til Odd og 
Inger.

Der på hytta ble det en hyggelig avslutning på turen. Inger 
og en svigerinne hadde gjort i stand en kjempegod suppe til 
alle og selvsagt med brød og drikkevarer.  Takk til vertskapet 
fra en fornøyd gjeng. Skulle det bli samme tur neste år, så 
melder jeg meg på med en gang.

Årets skitur: Beitostølen –danebu.

odd tangen kom med et turopplegg som fristet. 
den turen ble registrert og krysset av allerede 
da turprogrammet kom opp i Skauleisposten. 
odd kan kunsten med logistikk, og når en attpå 
får et drømmevær og drømmeføre, må det bli 
bra. de fleste av oss visste at løypetraseen er 
helt eventyrlig. lett terreng, gode løyper og 
kjente topper på alle kanter. 12 deltakere fikk 
full klaff. 

Turdeltakerne ved Vangsjøen.

Skituren fra Beitostølen til Danebu. Karin Solberg og Gerd Råd 
ser mot Skaget.
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tekst: per h. Stubbraaten



tekst: axel J. holt  
Bilder: Brit olaug Monserud

«Når verden går meg imot, og det unnlater den sjelden å 
gjøre når det gis noen leilighet til det, har jeg stetse funnet 
meg vel ved å ta en friluftsvandring som demper for min 
smule bekymring og uro.»  Dette er begynnelsen på Peter 
Christen Asbjørnsens «Kvernsagn», fortellingen som åpner 
eventyrsamlingen «Norske folkeeventyr og huldresagn».  
Og det er nettopp langs Akerselva han rundt 1840 ruslet 
oppover forbi Torshov og Sandaker til Brekkedammen, der 
elva tar ut fra Maridalsvannet.  Vår tur gikk i motsatt retning. 
Vi startet med å gå av bussen nede i Oslo sentrum for å fort-
sette med trikken til Kjelsås. Her begynte vår elvevandring. 

Men hvorfor trekker jeg inn Asbjørnsen? Jo, han var 
Turistforeningens første æresmedlem, og turen han som 
12-åring gikk fra Chrisitiania til Norderhov kirke (litt av en 
tur for en 12-åring; hvor var Barneombudet?), ble den første 
stien som Turistforeningen merket på Krokskogen. Men det 
er en annen historie!

Starten er ved minnesteinen for Asbjørnsens tur langs 
Akerselva. Her er elva rolig og bærer navnet «Stilla». Mange 
barn har tatt sine første svømmetak her, både i «jentestilla» 
og i «guttestilla». Så snevrer dalen seg sammen og elva 
skyter fart. Fossefallene ga tidlig kraft til møller og sager. 
De eldste bygningene her i Nydalen er fra rundt 1850, som 
bomullsspinneriet til gründeren Adam Hiorth. Christiania 

akerselva, du gamle, du grå .. 

– eller er det «akerselva, du friske og blå» -?   lørdag 9. mai kunne rundt 40 fornøyde turdeltakere 
være enige om at det var det siste utsagnet som gjaldt. For makan til vårkåt elv  -  fossedur så sterk 
at det tidvis var vanskelig å høre hva folk sa, elverøyk som sto innover bredden så den som hadde 

fått seg en dupp på bussen innover, ble bråvåken.  Joda, akerselva hadde nok å ta av denne 
solfylte maidagen. Ølja, tverrsjøen og Spålen? Fra disse hjemmekjente traktene henter 
akerselva mer enn noen få dråper. tenke seg til at dette vannet her, det er gammal snø 

som en sjøl hadde hatt under skiene i vinter.

Akerselva 9. mai 2015. Axel Holt var turleder.
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Spigerverk er bare et lager der Fiskars holder til. Ellers er 
Nydalen preget av kunstnerkolonier, skoler, moderne bedrif-
ter og ikke minst serveringssteder. Parkanlegg med sittegrup-
per der avfallet fra fabrikkene før rant rett ut i elva. Uttrykket 
«gode gamle dager» blir uten innhold! 

Barnehager, parker og aldershjem. Hele spekteret av alders-
grupper og aktiviteter, besteforeldre med barnebarn, joggere, 
syklister, hundeluftere.  Unge foreldre med barnevogn eller 
like gjerne «joggevogn». Vårlufta er ennå litt skarp men 
hindrer ikke grupper av folk å finne fram grillen, pleddet, 
dekketøyet og maten til en real landtur. 
Lilleborg fabrikker. Lenge siden du vasket med Sunlight 
såpe?  Industrihistorien langs elva er mangfoldig. «Henko 
først og så Persil». Men Milo, det kan til og med folk under 
40 bruke!

På Sagene vider dalen seg ut i et stort grøntområde. 
Byggestilen i Arendalsgata er etter engelsk mønster, med 
små hager bak toetasjes murhus. Her dyrkes grønnsaker, her 
står bærbusker og frukttrær.  Men kaniner og høner? Det er 
lenge siden.  Husene i Maridalsveien forteller om innflytting 
fra landdistriktene rundt byen. Mange av disse enkle stuene 
er tømret på Romerike og Hølandsbygdene, tatt ned stokk 
for stokk og reist på nytt utenfor den gamle bygrensa. En 

gang var de overfylte husvære for barnerike arbeiderfamilier. 
Nå forteller vedlikeholdet og ikke minst bilparken i gata 
utenfor om andre tider.
Hønse-Lovisa er en sentral skikkelse i Oskar Braatens 
Kristiania. Som ei hønemor tok hun seg særlig av jenter 
som var kommet i «uløkka». Eget hus med kafé har hun fått 
oppkalt etter seg, og her tok vi stopp og mathvil. Sola skinte, 
fossen durte, folk pratet og nøt kjøpekaker og medbragt 
niste. 

For å komme til Blåfarveværket måtte du over Åmot bru. Nå 
krysser brua over Akerselva, med klar oppfordring om ikke 
å gå i takt. Litt lenger nede ligger «Månefisken» og «Ingens 
gate». Oppe på haugen i vest kneiser Gamle Aker kirke. I 
rolige svinger går elva under Akersbrua der Trondheimsveien 
begynner, forbi Ankertorget og ned mot Grønland. En gang 
en fattig forstad til byen, nå et spennende og eksotisk innslag 
i bybildet, med sterke krydderdufter fra butikker og kaféer. 
Tankene går mot land langt mot sør og øst. Hijab og turban, 
sari og fez. Oslo har virkelig forandret seg siden Asbjørnsens 
elvevandring!

Så er ringen sluttet og vi er tilbake der vi møttes i morges.  
Brit og Axel som denne gang var (midlertidige) byfolk, 
takker for følget og ønsker ringerikingene god tur hjem.

Akerselva 9. mai 2015. 
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Tur– Og aKTiviTETSprOgraM 2016
dnt ringerike
For svært mange av våre turer er frammøtested Osloveien 10. Dette er ved innkjøringen til rema 1000.

Forklaring til betegnelser som er brukt i årets program:
alle    dnt ringerike. rød farge. 
Barn    Barnas turlag. Barn 0-12 år. Blå farge.
ung    dnt ung, ungdom 13-23 år. lyseblå farge.
Senior     Seniorgruppa, dnt ringerike. gul farge.
klart det går! tilrettelagte turer for funksjonsnedsatte. grønn farge.

  Søndag 10. januar. 
Skøytetur på Midttjern med bål 
og grilling. 
Vi starter kl.1100 fra P-plass til høyre 
for Ringerike Hundesenter øverst i 
Heradsbygda. Vi går på umerket sti til 
Midttjernhuken og går på skøyter på 
Midttjern. Vi tenner bål og koser oss 
med medbrakt mat og drikke. Ta med 
sitteunderlag. NB! Turen er avhengig 
av barfrost og sikker is for å bli gjen-
nomført. Følg med på våre nettsider og 
oppdatering på facebook.
Turleder for skøyteturen er Hege 
Ballari Rindal, mob 41413180. 

  Søndag 17. januar, 
  kl. 10-15. 
Trugetur fra Gunnerenga til 
Mørkgonga.
Turen starter fra parkeringsplas-
sen på Åsaveien, ca. 6 km nord for 
Sundvollen. Derfra skal vi følge som-
merstien opp til Mørkgonga hvor vi 
skal ha en liten pause før vi går tilbake. 
Hele turen går over 6 km og tar ca. 4-5 
timer, den er krevende. Det er 400 m 
høydeforskjell mellom parkeringsplas-
sen og Mørkgonga. Du må ta med 
matpakke og nok varm drikke pluss en 
varm jakke for pausen. Også ski- eller 
vandrestaver, hvis du har, da disse gjør 
det lettere å holde balansen på tru-
gene. Dersom det er for lite snø eller 
uholdbare snø- og isforhold kan turen 
bli avlyst. Alle deltagere blir kontaktet 
med e-post i dette tilfelle senest kvel-
den før turen. Turleder: Sascha Bucko, 
sascha.bucko@gmail.com, telefon 
47960994. Påmelding: Turen krever 
påmelding til turlederen minst 3 dager 

før turen. Meld samtidig fra om du 
trenger truger.

  tirsdag 26. januar. 
Kafétreff.
Vi møtes til en hyggelig prat over 
kaffekoppen på Ringerike Gjestegård 
kl. 11-13.

  Søndag 7. februar. 
Kom deg ut-dagen. 
Se annonse i Ringerikes Blad eller vår 
nettside www.turistforeningen.no/
ringerike, eventuelt ring 92664825.

  Søndag 7. februar, 
  kl. 10-16. 
Trugetur fra Gunnerenga til 
Gyrihaugen. 
Har du lyst å prøve truger? Bli med! 
Turen starter fra Parkeringsplassen 
på Åsaveien, ca. 6 km nord fra 
Sundvollen. Derfra skal vi følge som-
merstien opp til Gyrihaugen hvor vi 
skal ha lunsjpause før vi går tilbake. 
Turen er krevende. Hele turen går over 
8 km og tar ca. 5-6 timer. Det er 600 
m høydeforskjell mellom parkerings-
plassen og Gyrihaugen. Du må ta med 
matpakke og nok varm drikke pluss en 
varm jakke for pausen. Også ski- eller 
vandrestaver, hvis du har, da disse gjør 
det lettere å holde balansen på trugene. 
Dersom det er for lite eller uholdbare 
vær-, snø- og isforhold kan turen bli 
avlyst. Alle deltagere blir kontaktet 
med e-post i dette tilfelle senest 
kvelden før turen. Turleder: Sascha 
Bucko, sascha.bucko@gmail.com, tlf. 
47960994. Påmelding: Turen krever 
påmelding til turlederen minst 3 dager 

før turen. Meld samtidig fra om du 
trenger truger.

  tirsdag 9. februar. 
Skitur Ringkollen eller Eggemoen. 
Senior. 
Frammøte ved Osloveien 10 kl 1000. 
Vær- og føreforhold bestemmer hvor 
turen skal gå. Turlederne Brit Olaug og 
Erik Monserud har tlf. 90974169.

  Søndag 21. februar. 
Skilek og aking på Ringkollen.
Vi møtes på Ringkollen kl 11 for 
skilek og aking. Oppmøte på stadion 
ved speaker-huset. Aktiviteter som 
stiv heks, kjøre flere sammen og 
skicross-løype. Aking for de minste. 
Ta med grillmat og drikke, så ordner 
vi med varm grill. Varmt tøy/tøyskift 
og noe å sitte på er også kjekt å ha 
med. Velkommen til en fin dag i vårt 
vinterland. Vi regner med å avslutte 
ca kl 1400. Turledere for skidagen 
er Christine Næss Mathiesen og 
Marianne Aasen, 
tlf. 90943322/90689424.

  tirsdag 8. mars. 
Eventyrstund ved Kolltjern på 
Ringkollen. 
Barnas Turlag i DNT Ringerike invi-
terer alle, barn, ungdom og voksne 
til en stemningsfull eventyrstund ved 
Kolltjern. Vi lager bål, griller pølser 
(medbrakt) og serverer varm saft og 
kaffe. Her kommer det til å skje litt 
av hvert, skal vi tro eventyrfortelleren 
Axel. Husk sitteunderlag og godt med 
klær. Ei hodelykt er også kjekt å ha med 
seg. Vi møtes ved Kolltjern kl 1800. 

Symboler:

lett

Middels

tung

Ringerikes Turistforening Barnas Turlag DNT ung Klart det går! Seniorgruppa
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Løypa er merket med fakler. Kjør forbi 
P-plassen til Ringkollen/oppslagstavla 
i retning Øyangen. Etter ca 1km tar 
fakkelløypa av til høyre. Det er liten 
P-plass ca 50m bortafor løypekrys-
set. Kart: Oslo Nordmark vinter. Mer 
informasjon kan du få av Ive eller Axel. 
Turledere Ive Langesæter og Axel Holt, 
tlf. 99510611/99612222.

  tirsdag 8. mars. 
Skitur i Nordmarka. 
Vi starter fra Tverrsjøstallen og drar 
i vei sørover mot Sinnerdalen, men 
tar ganske snart av opp til Langvann, 
videre ned Bjønnputtdalen til 
Storsinnera og tilbake til Tverrsjøen. 
Turen blir ca. ei mil lang. Kart: 
Oslo Nordmark vinter. Frammøte 
ved Osloveien 10 kl 1000 eller ved 
Essostasjonen i Haugerenga på 
Jevnaker kl 1030. Her møter turleder 
Arnhild Ballangrud, tlf. 94272113. 
Bompenger kr. 60 betales via mobil.

  torsdag 17. mars. 
Årsmøte i Ringerikes Turistforening. 
Se annonse i Ringerikes Blad eller 
www.turistforeningen.no/ringerike
Søndag 3. april. Hundekjøring på 
Tosseviksetra/Vikerfjell. Barn.
Barnas Turlag i samarbeid med 
Ringerike Trekkhundklubb inviterer 
dere til hundekjøring ved Tosseviksetra 
på Vikerfjell. Det er også fint å ake og 
gå på ski bak setra. Det vil bli kjørt 
opp en liten runde på myra slik at 
de minste kan få prøve seg på ski. 
I påsken blir det alltid kjørt løyper, 
men utover det avhenger det av vær 
og snøforhold. Følg Barnas Turlag 
Ringerike på Facebook for nærmere 
info. Tosseviksetra vil holde åpent slik 
at det er mulig å varme seg. Det vil 
også være salg av varmt og kaldt drikke, 
vaffel og noen kioskvarer. Felles avreise 
fra Tippen kl 1000. Eventuelt kan man 
møte direkte på Tosseviksetra ved 11-
tiden. Det er 60,- kroner i bompenger. 
Det skal være mulig å betale med kort, 
men vil anbefale mynter.
Turleder for hundekjøring på 
Tosseviksetra er Rudi Randgaard, 
tlf. 47271149.

  tirsdag 12. april. 
Rusletur på Børdalsmoen og omegn. 
Frammøte ved Osloveien 10 kl 1000. 
Turen går på fine stier og gangveier. 

Kart: Holleia-Krokskogen. Turleder 
Erik Monserud har tlf. 32110392.

  lørdag 16. -
  søndag 17. april. 
Vårskitur m/ overnatting i snøhule 
(kantgrop). 
Bli med på vårskitur med unggruppa 
vår fra Tempelseter til Høgevarde 
på Norefjell. Vi går på vintermerket-
løype ca. 7 km hver vei.  Er det gode 
snøforhold bygger vi - og overnatter i 
kantgrop. Alternativt sover vi på inne 
Høgevardehytta der vi også spiser 
middag før vi går ut og legger oss. Det 
kreves fjellski og utstyr som hører vin-
terfjellet til. Ta kontakt for utstyrsliste. 
Påmelding innen lørdag 10. april. 
Osloveien 10 kl 0900. Turledere er Oda 
Nygaard (95979517) og Hege B. Rindal 
(41413180). Kart: Norefjell-Eggedal.

  lørdag 16. -
  søndag 17. april. 
Vårskitur. 
Velkommen med på skitur på 
Hardangervidda! Vi tar toget fra 
Hønefoss lørdag 16. april kl 0954 
som er på Finse kl 1233. Derfra går vi 
sydøst til Krækkja hvor vi overnatter. 
Søndagen går vi til Ustaoset hvor vi tar 
toget hjem kl 1846. Hele turen er ca 
48 km og dagsetappene er noenlunde 
like lange. Terrenget er litt kupert. Det 
kreves fjellski og utstyr som hører vin-
terfjellet til. Ta kontakt for utstyrsliste! 
Deltakerne må selv ordne togbillett. 
Påmelding innen mandag 11. april. 
Velkommen med på en flott skitur. 
Turledere er Karin Solberg (95880826) 
og Kjersti Hovland (98662436).

  Søndag 17. april. 
Vårtur til gapahuken ved Midttjern. 
Våren byr på tørre og fine stier i solhel-
lingene i Oppenåsen. Vi starter kl 
1100 fra P-plass til høyre for Ringerike 
Hundesenter øverst i Heradsbygda. 
Fin sti opp til Midttjernshuken via 
Gørrputten, ca 2 km opp. Dette er en 
fin «nybegynnertur» for de minste. Vi 
tenner bål og koser oss med nedbrakt 
mat og drikke. Lek og aktivitet ved 
tjernet. Vi rekner med å være tilbake på 
parkinga ca kl 1500. Turleder for vårtu-
ren er Marianne Aasen, tlf. 90689424.

  Søndag 24. april. 
Tur til utebasen for Svensrud Natur-/ 
idrettsbarnehage i Hole. 
Adresse Viksveien 30. Tur med gril-
ling og lek. Mulighet til å prøve seg 
i klatreveggen. Oppmøte på p-plass 
ved barnehagen kl 1100. Fottur t/r til 
utebasen. Vi forventer å være tilbake 
ved bilene ca kl 1400. Ta med grillmat, 
drikke og en vedkubbe. Turleder 
Ole-Martin Høgfoss, mob 91710789 
ole-m.h@online.no

  hiStoriSk helg: 
  lørdag 30. april. 
Tur i Gjesvalåsen . 
Bli med til et nytt sted! Gjesvalåsen er 
en kalkrygg mellom Vik og Sundvollen, 
som har mye spennende å by på. 
Her finner vi åstedet for en tragisk 
hendelse, og på vår vandring passerer 
vi fornminner og gamle husmannsplas-
ser. Fra utsiktspunktene vil lokalhisto-
rikeren Gudmund Bakke fortelle om 
dramatiske krigshendinger: Trefningen 
i april 1940 ved Vik og svenskeslaget 
i Nordkleiva 1716 (Det er i år 300 år 
siden slaget utspant seg). Gudmund 
vil også fortelle om det fantastiske 
kulturlandskapet med tidlig bosetting. 
Den vakre rundturen er 6-7 km og tar 
nok 3-4 timer. Frammøte på Tippen kl. 
0930 eller direkte ved Shellstasjonen 
på Vik kl. 1000. Kontakt for turen er 
Per H. Stubbraaten, tlf. 90861879.

  Søndag 1. mai. 
Kirker og arkeologi langs bygdeveier 
i Tingelstad. 
Søndag 1. mai. Hadeland Turlag. 
Turstart fra St. Petri kirke (Gamle 
Tingelstad kirke) på Tingelstadtoppen 
kl. 1000. Vi følger veier og gutuer forbi 
Alm og Hilden fram til Tingelstad 
kirke. Videre passerer vi den gamle 
kirketomta på Grindaker før vi krysser 
vegen og tar matpause på Bilden. Turen 
fortsetter nedover Julibakka og dreier 
østover mot Augedal. Tilbake mot St. 
Petri følger vi Brurbakka. Turen er ca. 
10 km lang og tar 3-4 timer med mat-
pause og prat. Turleder er bygdehistori-
ker Harald Hvattum, tlf. 91114374.
Felles avreise fra «Tippen» i Hønefoss 
kl. 0900. Reiseleder er Per H. 
Stubbraaten, tlf. 90861879. Du kan 
også møte direkte ved turstart.
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  onsdag 4. mai. 
OPPTUR.                                                                                     
Ringerikes Turistforening arrange-
rer OPPTUR for alle 8.klassinger i 
Ringerike kommune. Turen starter 
ved Borger i Haugsbygd og går i kupert 
terreng fram til Fleskerud i Åsa. Her 
avholdes aktiviteter og uhøytidelige 
konkurranser for elevene. Alle som 
deltar, har mulighet til å vinne fine 
premier. Bussavgang ved Åsaveien. 
Ansvarlig person: Daglig leder i DNT 
Ringerike, Vibeke Tjøm, tlf 92664825.

  Søndag 8. mai. 
Gårdsbesøk til de idylliske 
Somdalsgårdene i Ådal. 
Vi møtes kl 1100. Ta avkjøring til høyre 
fra E16 skiltet mot Somdalsgårdene, 
ca 3,5km fra Hallingby. Parkering ved 
hønsehus. Vi følger merket vei fra 
parkeringen gjennom Østre Somdalen-
gårdstun og opp til Somdalsbråtan, 
videre over jordet til en koselig 
lunsjplass rundt bålpanna i skogkanten. 
Totalt ca 3km tur/retur. Vi ser på flere 
hundre sauer og de nyfødte lammene 
langs veien opp. Ta med grillmat eller 
niste / drikke og sitteunderlag. Vi 
rekner med å være tilbake ved bilene 
ca kl 1400. Turleder for gårdsbesøk er 
Marianne Aasen, mob 90689424.

  tirsdag 10. mai. 
Tur til Vestre Buttentjern. 
Vi går om «Lensmannsmordene», 
Lunneplassen og stien opp til tjernet 
– tilbake veien ned til parkering ved 
jernbanelinja som krysser veien til V. 
Buttentjern. Turledere er Brit Olaug 
og Erik Monserud, tlf. 90974169. 
Frammøte ved Osloveien 10 kl 1000. 
Kart: Holleia-Krokskogen.

  tirsdag 22. mai. 
Klatring i Oppenåsen. 
Utendørs klatring! Passer også for 
nybegynnere. Oppmøte på parkeringen 
også kalt «danseplassen» Turleder er 
Oda Nygaard, tlf. 95979517. Ta med 
mat og drikke.

  tirdag 24. mai. 
Tur til Søndre Vælsvannet 
og Hvalsetra.
Vi starter fra Osloveien 10 kl 0930 og 
kjører opp til Hensmoen, der tar vi 
bomvei fra Spenncon opp til Søndre 

Vælsvannet. Husk mynter til betalings-
bom. Fotturen starter fra vannets fine 
sandstrand og følger vannets østside 
opp til Brennfudammen. Herfra går 
stien til Hvalsetra, hvor vi tar dagens 
rast på setervollen. Vi følger så skogs-
bilvei ned til bilene. Turen går i lett ter-
reng, men har våte partier. Husk godt 
fottøy. Turledere er Inger Hvitmyhr, tlf. 
92015120 og Liv Skretteberg, 
tlf. 95254760. Kart: 
Holleia-Krokskogen.

  onsdag 25. mai. 
Mørkgonga. 
Vi møtes ved ferista i Åsaveien kl 1700 
og tar blåmerket sti til Mørkgånga og 
Skardtjern. Turen gjennom det ville og 
bratte juvet tar en drøy time, litt lengre 
når vi nyter utsikten. Ved Migartjern er 
det tradisjonell bålrast med koke-
kaffe og niste. Retur om Skardtjern og 
Skardveien. Hele turen tar ca. 4 timer. 
Turleder Axel Holt, tlf. 99612222, 
ønsker velkommen.

  Søndag 29. mai. 
Lær ungene gledene med kano 
på Skjærsjøen. 
Fra Ask er det ca 6,5 km til Skjærsjøen 
på Holleia. Følg skilting mot Aklangen. 
Vi møtes på Skjærsjøen kl 1200. 
DNT Ringerike har kanoer, årer og 
noen vester til utlån. Du kan gjerne 
bruke egen kano eller kajakk og vest. 
Påmelding innen 27/5 til turleder Bjørn 
Even Gulsvik, mob 91176146.

  onsdag 1. juni. 
Tur til minne om svenskeslaget i 
Nordkleiva i 1716. 
Vi starter fra Kronprinsens utsikt 
og går veien fram til Tavleskaret, 
herfra sti rundt Retthelltjern og 
rast på Retthellseter. Retur over 
Torgeseterhøgda til Bureheim og 
tilbake til Kleivstua. Turen er på 6-7 km 
i lettgått terreng. Start fra Tippen 
kl 1700 eller fra Kronprinsens utsikt 
kl 1730. turleder Per H. Stubbraaten 
har tlf. 90891879.

  Fredag 3. - 
  søndag 5. juni. 
Vassfartur. 
For 11. året inviterer vassfar-entusi-
astene Ole-Martin Høgfoss og Eirik 

Granum til sommertur der villmarken 
suser. Vi legger opp til et samarbeid 
med «Skaurock 2016». Fredag avreise 
fra Tippen i Hønefoss kl 17, til par-
keringen ved veien ned til Sandvika. 
Så går vi ca. 3 km opp til toppen av 
Kviturden 950 moh., hvor vi overnat-
ter under åpen himmel. Lørdag går vi 
en ca. 10 km fottur via vestre og austre 
Godvasskardsætra, ut til Slakollen 996 
moh, videre til Slasætra, på nymer-
ket sti ned til Strøsdammen og til 
Fønhuskoia. Her kan man velge om 
man vil sove ute eller inne. Søndag blir 
det en lett tur i nærområdet, eller ka-
nopadling, før «Skaurock» braker løs kl 
13. Du må gå med sekk inkl. eget turut-
styr. Deltakerne må ha med egen mat 
til alle måltider, sovepose, liggeunder-
lag, klær og eventuelt telt/presenning. 
Pris: Bilspleis T/R, ev. en koieovernat-
ting. Kart: Sør-Valdres utg. 2007. Best 
kart finnes på ut.no Påmelding innen 
onsdag 1. juni til turleder Ole-Martin 
Høgfoss, tlf.  97535103, 
e-post: ole-m.h@online.no

  Søndag 5. juni. 
Skaurock på Fønhuskoia. 
Søndag 5. juni vil det bli ekte skau-
rock på Fønhuskoia. Multikunsteren 
Dagfinn Kolberg fra Vestfossen 
serverer egne og Neil Young låter i 
Vassfarets villmark. Det vil også bli 
Dagfinns «multimedia» show med 
hans egne naturbilder. Utstilling av 
naturbilder samt salg av bilder og cd-er. 
DNT Ringerike serverer skaukaffe og 
Dagfinn serverer det kunstneriske. 
Kaffen er klar fra kl 1200 og konserten 
starter kl 1300. Inngang «hatten går 
rundt». Se også tur 3.-5.6. Velkommen 
til skaurock der skaurock hører 
hjemme. Kontaktperson Erik Brenden, 
tlf. 95161646. 

  Søndag 5. juni. 
Fisketur, Hovsenga.
Barnas Turlag arrangerer tur til 
Hovsenga. Oppmøte kl 1000. Vi 
går stien fra lekeplassen nederst i 
Asbjørnsensgate og følger elva oppover. 
Det er ca 1 km hver vei. De som ønsker 
kan møte direkte på Hovsenga. Vi 
oppfordrer til fiske for de som har lyst. 
Ellers vil det være natursti og frilek. Vi 
tenner opp grillen så alle kan ta med 
den maten de selv ønsker.
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Turleder for fisketuren er Rudi 
Randgaard, mob 47271149.

  tirsdag 7. juni. 
Somdalen med kulturminner. 
Vi starter fra Osloveien 10 kl 0930 og 
kjører til Somdalen (Ådal), der vi par-
kerer og møter turleder og kjentmann. 
Fotturen starter like ved Somma. Her 
besøker vi først 9 gravhauger som 
ligger på brinken på Somma-moen. Vi 
går Samsjøveien til Lystig, herfra tar 
vi veien til Tjernsvollen. Vi får se flere 
gravhauger, en offerstein og et gammelt 
teglverk. Hele runden tar et par timer 
pluss kafferast. Kjentmann er Erland 
Raastad, tlf. 90015120 og turleder er 
Inger Hvitmyhr, tlf. 92015120. Kart: 
Turkart Vikerfjell.

  torsdagene 9. juni, 
  16. juni, 7. juli, 
  8. september kl. 17-21. 
Havkajakk Introkurs. 
Har du lyst å prøve havkajakk? Vi 
møtes på Åsatangen parkeringsplassen 
for en hyggelig og spennende innføring 
i havkajakkpadling! Kurset passer bra 
for alle som har ingen eller liten erfa-
ring med padling og har lyst å prøve seg 
med en havkajakk. Hvis du har lyst å 
være med på noen havkajakkturer, kan 
det også være lurt å være med. I løpet 
av kurset går vi gjennom: 
Løfte, bære og sjøsette kajakk, padle 
forover med rett kurs, stoppe, svinge 
kajakken begge veier, bakoverpadling, 
gå rundt og komme seg tilfredsstillende 
ut av kajakken i vannet, ilandstigning, 
sittestilling og god padleteknikk og 
kamerat(- og egen)redning. Du må ta 
med matpakke og noe å drikke til deg 
selv samt klær som passer til padling 
den dagen. Vanligvis er noen sports-
klær samt regnjakke nok. Husk at også 
skoene blir våte! Kursinnholdet inklu-
derer introkurset fra NPS våttkortsti-
gen. Det er mulig å få våttkortet etter 
kurset som vil koste 300 kr/person. 
Mer info her: http://www.padling.no/
kurs-og-utdanning/vaattkort/ Det er 
begrenset med låneutstyr i år, så gjerne 
ta med eget utstyr! Du trenger minst 
kajakk, åre, vest. Oppmøte: 
Kl. 1100 ved Åsatangen P-plass (sjekk 
også angitt posisjon i kart). Instruktør: 
Sascha Bucko. Kontaktinfo: info@
qajaujuq.no. Telefon: 47960994 

Pris: Kurset koster 300 kr/person 
(DNT medlem) eller 500 kr/person 
(ikke DNT medlem) uten våttkort. 
Ønsker du å få våttkortet, blir det 300 
kr/person i tillegg. Påmelding: Det 
er krav om påmelding til turlederen 
minst 3 dager før kurset. Si da litt om 
din erfaring med havkajakk/padling 
og om du ønsker å bruke låneutstyr/
få våttkortet. Noen dager før kurset vil 
du få detaljerte info om hva du skal ha 
med, betaling, møtested, etc. Ved avbe-
stilling innen 48 timer før kurset eller 
fravær, betales 50% av kursavgiften.
Lørdag 11. juni. Stidugnad på Holleia.
Frammøte på Hovinkoia kl 0900. 
Kontakt Torunn Mathisen, tlf. 
90759140.

  tirsdag 14. juni. 
Fottur på ca. 5 km til Mosjøen/
Øyangen nord. 
Dette er en rundtur fra Østerdamssetra 
via Damstua til Mosjøen langs blåmer-
ka stier. Vi kommer bl. a. forbi restene 
av grunnmuren på Øyangssaga og 
demningen nord i Mosjøen. Kart: Oslo 
Nordmark sommer. Frammøte ved 
Osloveien 10 kl 1000 eller parkerings-
plassen på Ringkollen kl 1030. Her 
møter turleder Arnhild Ballangrud, tlf. 
94279113. Vi skal gjennom to bommer, 
så husk mynter.

  torsdag 16. juni. 
Havkajakk introkurs (se 9. juni)

  lørdag 18.-søndag 19. juni. 
Tur til Nevlungsdammen. 
Tilrettelagt tur for funksjonsnedsatte 
med muligheter for å overnatte under 
åpen himmel.  Ta kontakt med Hege 
Ballari Rindal i DNT Ringerike for mer 
informasjon: 41413180. Se også  
www.turistforeningen.no/ringerike  

  tirsdag 21. juni. 
Tur på Krokskogen fra Fjeldsetra. 
Vi legger turen sydover til 
Mathisplassen, en gammel finneplass. 
I nyere tid er satt opp et lite kapell. 
Videre går turen nordover om Dåstjern, 
Bergveggmyra, Elgsmyr og så tilbake 
til Fjeldsetra. Frammøte ved Osloveien 
10 kl 1000 eller parkeringsplassen ved 
bomveien til Retthellsetra kl 1030. 
Turleder Finn Abildgaard, 
tlf. 32158176, møter her. Bompenger 

for Dronningveien er kr. 30. Kartet 
heter Holleia-Krokskogen.

 
  Fredag 24.-søndag 26. juni. 
Helgetur til Lebiko på Finnskogen.
Vi drar til Lebiko som er Finnskogen 
Turistforenings største hytte. Lørdag 
går vi en nymerket løype, søndag 
blir det 7 torps-turen som går inn i 
Sverige. På Ritamaki kan vi få kjøpt 
kaffe og noe å bite i. Turleder kjøper 
inn middag til lørdag, da får vi besøk 
av Åsmund Skasdammen som er leder 
i Finnskogen Turistforening. Vi starter 
fra Osloveien 10 kl 1600 og tar en 
matstopp i Kongsvinger. Påmelding 
til Finn Granum, tlf. 41161033 innen 
22.6. Maks. 13 deltagere. 
Kart: Finnskogen Sør.

  Søndag 26. juni. 
Familiedag på Nordby 
gardsbarnehage. 
Bli med på et hyggelig gardsbesøk for 
store og små søndag 26.06. Nordby 
gardsbarnehage er en barnehage som 
ligger på vestsiden av Randsfjorden. 
Denne dagen kan dere få mate, kose 
med, eller bare se på dyr som lam, gris-
unger, høner og haner, kaniner, katter 
og hest. Dere får også leke og kose dere 
med barnehagens flotte fasiliteter. 
Dersom dere vil, står også barnehagens 
traktor klar for å ta med alle «småbøn-
dene» på tur. Vi serverer kaffe, saft og 
kaker. Vi møtes kl 11 og rekner med å 
avslutte i 15-tiden. Besøket koster 
kr 100 pr familie. Turleder for gårdsbe-
søket er Ive Langesæter, tlf. 99510611.

  lørdag 2. juli. 
Kaffekoken i Trollfossen. 
Dette er en god tradisjon. Kaffekoker 
Arnhild Solberg er på plass mellom 
1100 og 1500. Kart: Turkart Vikerfjell. 
Ingen felles avreise; du kjører om 
Sokna til Strømsoddbygda, videre 
gjennom bommen ved Frisvatnet (husk 
bompenger) til parkeringen nedafor 
Bukollplassen og følger blåmerket sti 
i retning Storekrak. Det er bratt opp, 
men da smaker kaffen enda bedre. Alle 
oppfordres til å ta med litt ved. Arnhild 
har tlf. 41407716.
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dnt ringerike
tur- og aktiVitetSkalender 2016

Dag / dato aktivitet, område/sted grp Leder/koordinator  Symbol

Sø 10. januar Skøytetur på Midttjern  Barn hege Ballari rindal

Sø 17. januar trugetur, gunnerenga til gyrihaugen alle Sascha Bucko

ti 26. januar kafétreff Senior 

Sø 7. februar  kom deg ut-dagen alle Vibeke tjøm

Sø 7. februar trugetur, gunnerenga til gyrihaugen alle Sascha Bucko

ti 9. februar Skitur Senior Brit olaug og erik Monserud

Sø 21. februar Skilek og aking, ringkollen Barn Christine n. Mathiesen, Marianne aasen

ti 8. mars eventyrstund, ringkollen Barn ive langesæter, axel holt

ti 8. mars Skitur i nordmarka Senior arnhild Ballangrud

to 17. mars Årsmøte alle Styret dnt ringerike

Sø 3. april hundekjøring, Vikerfjell Barn rudi randgaard

ti 12. april rusletur, Børdalsmoen  Senior erik Monserud

lø 16.-søn 17. april Vårskitur, høgevarde ung oda nygaard og hege B. rindal

lø 16.-søn 17. april Vårskitur alle karin Solberg, kjersti hovland

Sø 17. april  Vårtur, Midttjern Barn Marianne aasen

Sø 24. april  tur, hole Barn ole-Martin høgfoss

lø 30. april tur, gjesvalåsen alle per h. Stubbraaten

Sø 1. mai kirker og arkeologi, tingelstad alle per h. Stubbraaten

on 4. mai opptur  Styret

 Sø 8. mai gårdsbesøk, Ådal Barn Marianne aasen

ti 10. mai tur, Vestre Buttentjern Senior Brit olaug og erik Monserud

Sø 22. mai klatring, oppenåsen ung oda nygaard

tir 24. mai tur, Søndre Vælsvannet og hvalsetra Senior liv Skretteberg, inger hvitmyhr

on 25. mai Mørkgonga alle axel holt

Sø 29. mai kanopadling, Skjærsjøen Barn Bjørn even gulsvik

on 1. juni historisk tur til tavleskaret alle per h. Stubbraaten

Fr 3.-søn 5. juni Vassfartur alle ole-Martin høgfoss

Sø 5. juni Skaurock, Fønhuskoia alle erik Brenden

Sø 5. juni Fisketur, hovsenga Barn rudi randgaard

ti 7. juni Somdalen m/kulturminner Senior inger hvitmyhr

to 9. juni havkajakk introkurs alle Sascha Bucko

lø 11. juni Stidugnad, holleia alle torunn Mathisen

ti 14. juni tur Mosjøen/Øyangen Senior arnhild Ballangrud



dnt ringerike
tur- og aktiVitetSkalender 2016

Dag / dato aktivitet, område/sted grp Leder/koordinator Symbol

to 16. juni havkajakk introkurs alle Sascha Bucko

lø 18.-søn 19. juni nevlungsdammen klart det gÅr! hege B. rindal

ti 21. juni tur, krokskogen Senior Finn abildgaard

Fr 24.-søn 26. juni helgetur, Finnskogen alle Finn granum

Sø 26. juni Familiedag, nordby gardsbarnehage Barn ive langesæter

lø 2. juli kaffekoken, trollfossen alle arnhild Solberg

Sø 3. juli kajakktur, Steinsfjorden  alle Sascha Bucko

to 7. juli havkajakk introkurs alle Sascha Bucko

to 4.- søn 7. august   Fottur, aurlandsdalen alle axel holt

ti 9. august høsttur, Borgersetra Senior erik Monserud

on 10. august elsrudkollen alle erik lunde

Fr 12.-søn 14. august topptur, Vang alle karsten lien og knut Sørgaard 

ti 16. august Milorg-cella ved Svarttjern Senior arnhild Ballangrud

Sø 21. august ringkolltoppen Barn Marianne aasen

lø 29.-søn 30. august trollfossen og Buvasskoia Barn hege B.rindal, ive langesæter

ti 30. august tjuventjerna og tretjerna Senior erik halkinrud

lø 3.september tur til Milorg-celler  alle per h. Stubbraaten

Sø 4.september kajakktur, Steins- og tyrifjorden  alle Sascha Bucko

Sø 4.september kom deg ut-dagen alle Vibeke tjøm

ti 6.september krokskogen Senior ola Ø. hoel

to 8. september havkajakk introkurs alle Sascha Bucko

Fr 9.-søn 11. september helgetur, Fønhuskoia klart det gÅr! hege B. rindal

Sø 11. september høsttur, Mørkgonga Barn Bjørn rune rindal

Sø 11. september kaffekoken på grønknuten alle erik lunde, Finn granum

Sø 18. september Finnemarkatur alle erik Brenden

ti 20. september rundt Sysletjern Senior arne hardhaug, Finn granum

lø 1.-søn 2. oktober Fårikål på tjuenborgkoia alle Stein thoresen

ti 4. oktober avslutning, tirsdagsturene Senior arnhild Ballangrud, erik Monserud

Sø 9. oktober krokskogen på langs alle tron trondsen

to 3. november høstmøtet alle Styret

ti 15. november kafétreff Senior  

lø 19. november Skumletur, hvervenmoen Barn lina hammer hansen

lø 3. desember Førjulstur, oppenåsen Barn hege B rindal,  Marianne aasen

Ringerikes Turistforening Barnas Turlag DNT ung Klart det går! Seniorgruppa
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  Søndag 3. juli. kl. 10-15. 
Kajakktur på Steinsfjorden 
(4-5 timer). 
Har du lyst å prøve havkajakk, så 
bli med på turen! Vi møtes på Vik 
bensinstasjonen rett ved siden av E16 
for en hyggelig tur på Steinsfjorden! 
Turen skal gå nord og rundt Herøya 
hvor vi skal ha lunsjpausen før vi drar 
tilbake. Hele turen tar ca. 4-5 timer. Du 
må ta med matpakke og noe å drikke 
til deg selv samt klær som passer til 
padling den dagen. Vanligvis er noen 
sportsklær samt regnjakke nok. Husk at 
skoene blir våte også! 
Ta også med en vanntett pakke med 
skifteklær skulle du uforventet velte 
med kajakken.
Det er begrenset med låneutstyr, så 
ta gjerne med eget utstyr! Du trenger 
minst kajakk, åre, vest. Oppmøte: Kl. 
11.00 ved Vik bensinstasjonen, E16, 
Røyse. Turleder: Sascha Bucko 
Påmelding/Kontaktinfo: info@qajau-
juq.no. Telefon: 47 960 994. Det er 
krav om påmelding minst 3 dager før 
kurset til turlederen. Si da litt om din 
erfaring med havkajakk/padling og om 
du trenger å låne kajakk. 

  torsdag 7. juli. 
Havkajakk Introkurs (se 9. juni). 

  torsdag 4. -
  søndag 7. august. 
Fottur i Aurlandsdalen. 
Vi bor fast på hytter på Østerbø. 
Fredag tur 1: Fra Geiteryggtunnelen 
forbi Steinbergdalen til Østerbø, 
tur 2: Kongshelleren, Finndalen 
og Sauavad. Lørdag: Langedalen til 
Austevad, retur ev. over Skaimsdalen. 
Søndag: Klassikeren ned til Vassbygd, 
ev. over Bjønnstigen. Avreise torsdag 
kl 1600, retur med middagsstopp 
søndag. Påmelding før 27.7 med 
depositum til konto 2335.08.04242, 
turleder Axel Holt, tlf. 99612222. Kart: 
Aurlandsdalen/Østerbø.
 
  tirsdag 9. august. 
Høsttur til Utsikten ved Borgersetra. 
Vi går fra P.-plassen ved Langtjern opp 
til Utsikten og gapahuken, videre på 
blåmerka sti til Ringkollsetra, så ned 
forbi Håvardsetra til veien og tilbake til 
bilene. Turlederne Brit Olaug og Erik 
Monserud har tlf. 90974169. Kartet 

er Holleia-Krokskogen. Frammøte  i 
Osloveien 10 kl 1000.

  onsdag 10. august. 
Elsrudkollen. 
Vi starter fra Tippen kl 1700, kjører 
til Ringmoen i Ådalen og videre mot 
Viker. Vi parkerer ved lokalet Granvoll 
rett etter Viker kirke. Herfra følger 
vi blåmerka sti mot Vikerkoia, tar av 
fra denne og går et krevende stykke 
mot Koldalshytta, deretter grei sti 
opp mot Elsrudkollen med fantastisk 
utsikt! Turen tar ca. 3 timer + kjøretid. 
Turleder Erik Lunde har tlf. 93439324.

  Fredag 12. -
  søndag 14. august. 
Topptur i Vang. 
For 13. året på rad arrangerer vi denne 
turen til Vang. Fredag drar vi oppover 
til den tradisjonsrike garden Sørre 
Hemsing hvor vi skal vi overnatte 
begge nettene. 
Skjøld og Bergsfjellet (ca. 1600 moh.) 
Lørdag kjører vi inn til Skakadalen. Her 
parkerer vi og går nordover mot Skjøld. 
Dette er en topp med fantastisk utsikt 
mot Øye og Vangsmjøse. Retur via 
Bergsfjellet og tilbake til Skakadalen. 
Turen er krevende.
Leirholshøgde (ca. 1 000 moh.) Søndag 
forlater vi Sørre Hemsing og drar opp 
til Leirholshøgde. Dette er en lett tur, 
delvis på vei og delvis på sti. Hele veien 
er det flott utsikt over Vangsmjøse. 
Turene går på sti og i variert fjellter-
reng med noe stein. Kart: Turkart Vang. 
Avreise fra Tippen i Hønefoss fredag 
kl. 1600. Privatbiler. All mat og niste 
er inkludert, med unntak av middag 
på vei oppover til Vang på fredag og 
middag på vei ned igjen på søndag. 
Overnatting (inkludert sengetøy og 
håndklær) + mat på Sørre Hemsing: 
ca. kr 1400, bensin- og bompenger 
kommer i tillegg. Påmelding før 20. juli 
til Karsten Lien, 32144211/90999867, 
e-post karsten.lien@gmail.com eller 
Knut Sørgaard 95808616, e-post knut.
sorgaard@gmail.com.

  tirsdag 16. august. 
Milorg-cella ved Svarttjern, 
Nordmarka nord.
Høsten 1944 ble det bygget en celle 
ved det vesle, bortgjømte vannet 
Svarttjern, nedenfor Nordmarkas 

høyeste punkt Svarttjernshøgda (717 
moh). Fire karer fra Jevnaker sto i 
akutt fare for å bli arrestert og måtte 
rømme inn på «skauen». Vi krongler 
oss fram dit fra Vangseterveien, en 
sidevei til Svenåveien. Det er bare vel 
en km i luftlinje, men vi må ta oss god 
tid! Det er påkrevet med godt fottøy, da 
vi må gå i kanten av ei våt myr. Kart: 
Oslo Nordmark sommer. Frammøte 
ved Osloveien 10 kl 1000 eller på 
Essostasjonen på Jevnaker kl 1030. Her 
møter turleder Arnhild Ballangrud, tlf. 
94279113. Bompenger kr. 60 betales 
via mobil.

  Søndag 21. august. 
Topptur til Ringkolltoppen.
Vi tar turen til den flotte 
Ringkolltoppen på Ringkollen. Vi koser 
oss i og rundt den nye Paviljongen som 
er satt opp på toppen. Ta med niste og 
drikke. Nydelig utsikt over Ringerike 
etter mye hogst rundt toppen. Kanskje 
kan man se helt hjem? Oppmøte på 
P-plass ved garasjen til løypemaskinen 
på Ringkollen kl 1100. Vi satser på å 
være tilbake ved bilene ca kl 1400. 
Turleder for toppturen er Marianne 
Aasen, tlf. 90689424.

  lørdag 27. og ev. 
  søndag 28.   august. 
Den magiske Trollfossen og 
Buvasskoia.
Bli med Barnas turlag på en spennende 
tur til Trollfossen, med valgfri overnat-
ting på Buvasskoia. Vi ønsker å la barna 
få oppleve alle de små fossene som 
danner den store og flotte Trollfossen. 
Vi tar turen til fots til fossen på lør-
dagen (fra parkeringen; veibeskrivelse 
blir lagt ut på vår Facebook-side). Ved 
fossen blir det noen små, men spen-
nende aktiviteter før vi sammen vender 
snuta mot Buvasskoia. Der håper vi 
selvsagt så mange som mulig blir med 
og overnatter. Turledere for turen er 
Hege Ballari Rindal og Ive Langesæter 
tlf. 41413180/99510611.

  tirsdag 30. august. 
Tjuventjerna og Tretjerna. 
Vi kjører til rundkjøringa ved 
Sesserudsetra og går skauleis mot 
Tretjerna. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Frammøte: Osloveien 10 kl 1000. 
Turleder Erik Halkinrud, 
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tlf. 90956922, møter ved garasjen ved 
oppkjøringa til Sesserudveien kl 1030.

  lørdag 3. september. 
Tur til Milorg-celler og slipp-plass i 
Samsjøtraktene. 
Avreise fra Tippen kl 0930 eller direkte 
frammøte kl 1000 der Samsjøveien tar 
av fra E16. Vi reiser samlet til stedet 
der Milorgcella ved Espetjern lå. 
Her ble to Milorg-gutter skutt i april 
1945. På veien mot slipp-plassen på 
Vestlandsfjellet passerer vi Milorg-cella 
Mushogget. Gåturen er ikke mer enn 
2-3 km, men for den som har interesse 
for motstandsbevegelsen under krigen, 
kan turen anbefales. Arrangør er 
Hjemmestyrke-museets Venner D-14.2 
og DNT Ringerike. Kontakt Per H. 
Stubbraaten, tlf. 9086879.

  Søndag 4. september 
  kl. 10-15. 
Kajakktur på Steins- og Tyrifjorden 
(4-5 timer). 
Har du lyst å prøve havkajakk, så 
bli med på turen! Vi møtes på Vik 
bensinstasjonen rett ved siden av E16 
for en hyggelig tur rundt Storøya i 
Tyrifjorden! 
Turen skal gå forbi noen øyer i 
Steinsfjorden før vi padler ut i 
Tyrifjorden og rundt Storøya hvor vi 
skal ha en lunsjpause før vi drar tilbake. 
Hele turen tar ca. 4-5 timer. Du må ta 
med matpakke og noe å drikke til deg 
selv samt klær som passer til padling 
den dagen. Vanligvis er noen sports-
klær samt regnjakke nok. Husk at 
skoene blir våte også! Tar også med en 
vanntett pakke med skifteklær skulle 
du uforventet velte med kajakken. Det 
er begrenset med låneutstyr, så gjerne 
ta med eget utstyr! Du trenger minst 
kajakk, åre, vest. Oppmøte: kl. 1100 
ved Vik bensinstasjonen, E16, Røyse. 
Turleder: Sascha Bucko. Påmelding/
Kontaktinfo: info@qajaujuq.no. 
Telefon: 47960994. Pris: Turen koster 
300 kr/person (DNT medlem) eller 
500 kr/person (ikke DNT medlem). 
Det er krav om påmelding minst 3 
dager før kurset til turlederen. Si da litt 
om din erfaring med havkajakk/padling 
og om du trenger å låne kajakk. 

  Søndag 4. september. 
Kom deg ut-dagen. 
Bli med på Den Norske Turistforenings 
nasjonale turdag som lokalt arrangeres 
på Petersøya,Hønefoss. DNT Ringerike 
innbyr til aktivitetsdag for store og små 
på Petersøya kl 1100-1500. I samarbeid 
med andre organisasjoner byr vi på 
ulike aktiviteter som kanopadling, spik-
king, bålkos, matlaging på bål, natursti 
med premiering m.m. Ta med barna, 
venner og kjente og opplev en trivelig 
utedag i nærmiljøet. Flere opplysninger 
hos Vibeke Tjøm, tlf 92664825.

  tirsdag 6. september. 
Krokskogen. 
Avreise fra Osloveien 10 kl 0930 til 
Kleivstua (Husk bompenger). Her 
møter turleder Ola Ø. Hoel. Vi går blå-
merka sti via Sørsetra til Jørgenhytta, 
her blir det rast. Returen går via 
Finneflaksetra og Åboråsen, ev. med 
avstikker til Milorgcella «Roligheten». 
Kart: Holleia-Krokskogen. Ola har 
tlf. 91196739/32159349.  
 
  torsdag 8. september. 
Havkajakk Introkurs. (se 9. juni) 

  Fredag 9. -
  søndag 11. september. 
Helgetur til Fønhuskoia. 
Tilrettelagt hyttetur for funksjonsned-
satte på Fønhuskoia i Vassfaret.  Ta 
kontakt med Hege i DNT Ringerike for 
mer informasjon: 41413180. Se også 
www.turistforeningen.no/ringerike 
          
  Søndag 11. september. 
Høsttur til Mørkgonga, 
Vi starter fra ferista (Åsaveien) 
kl 1100. Bratt og krevende, men svært 
spennende tur. Passer for tøffinger fra 
6 år. Husk mat og drikke når vi er på 
toppen. Turleder Bjørn Rune Rindal, 
tlf. 91767620.
 
  Søndag 11. september. 
Kaffekoken på Grønknuten 
arrangeres for 28. gang. 
Erik Lunde og Finn Granum ønsker 
velkommen til kaffe og eplekake med 
krem. Husk å ta med en halv liter vann 
og 2-3 vedskier. Følg med i Ringerikes 
Blad og Bygdeposten eller se www.
turistforeningen.no/ringerike

  Søndag 18.september. 
Finnemarkatur. 
 Turen starter ved Eiksetra. Vi følger vei 
og traktorvei forbi Solvang til Løken. 
Deretter går turen på merka sti opptil 
Vakkertjernsheia, Tverråsutsikten, 
Skimten, Eikdammen, Storsteinsfjell 
og retur til Eiksetra. Dette er en tur i 
indrefileten i Finnemarka sør. Turen 
er på ca 13 km og noe krevende. Vi tar 
hovedrast i området ved  Skimtvann. 
Oppmøte ved bommen på Eggevollen 
på veien til Eiksetra kl 1000. Husk kr 
20 til bommen. Oppmøte kl 0900 i 
Osloveien 10 for samkjøring. Turleder 
Erik Brenden, tlf. 95161646, møter ved 
Eggevollen.

  tirsdag 20. september. 
Rundt Sysletjern.
Vi kjører til demningen på Sysletjern, 
herfra går vi via Gundhustjern til 
vestsida av Sysletjern der vi koker kaffe. 
Fra nordenden av tjernet går vi over 
åsen til Grunna og tilbake til bilene. 
Vi møtes ved Osloveien 10 kl 0930 og 
er på Sysle stasjon ca. kl 1010. Kort 
bomvei. Turledere er Arne Hardhaug, 
tlf. 9540228 og Finn Granum, 
tlf. 41161033. Turen er ca. 8 km. 

tirsdag 27. september. 
Tur til Vikerkoia. 
Seniorgruppa markerer avslut-
ningen av årets tursesong med å 
besøke Vikerkoia. Vi går en liten tur 
i nærområdet før vi samles på koia, 
nyter vår medbrakte nistepakke og 
hygger oss sammen. Kart: Vikerfjell. 
Frammøte ved Osloveien 10 kl 0930. 
Husk bompenger. Vertsskap er styret i 
seniorgruppa. Du kan kontakte Arnhild 
Ballangrud, tlf. 94279113 eller 
Erik Monserud, tlf. 90634868.

  lørdag 1. -
  søndag 2. oktober. 

Fårikål på Tjuenborgen. 
Koiesjef Stein Thoresen inviterer til 
Fårikål med sus av Tirilill Tove. Dette 
blir moro, men vær rask til å melde deg 
på da det er plass til maks. 15 deltagere 
rundt gryta og i senger/på madrasser. 
Du tar med drikke sjøl og så satser vi på 
et skikkelig gilde. Prisen blir ca. 75 kr. 
pr. pers. Påmelding til Stein på 
tlf. 48994240 innen 28.9. Vel møtt!
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  Søndag 9. oktober. 
Krokskogen på langs. 
Tur fra Langtjern til Sundvollen 
med Tron Trondsen. Vi tar maxitaxi 
fra Tippen til Jaklefoss og videre til 
Langtjern. Så følger vi brattkanten 
sørover til vi tilslutt ender opp på 
Sundvollen. Herfra ta vi Oslobussen 
tilbake til Hønefoss. Tron har 
tlf. 32128396/91129600.

  torsdag 3. november. 
Høstmøte. 
Se annonse i Ringerikes Blad eller se 
www.turistforeningen.no/ringerike 

  tirsdag 15. november. 
Kafétreff. 
Vi møtes til en hyggelig prat over 
kaffekoppen på Ringerike Gjestegård 
1100-1300.

  lørdag 19. november. 
Skumletur på Hvervenmoen. 
Vi starter kl 1500 på refleksmerket sti 
fra fjernvarmeanlegget og gjennom 
skogen. Vi slår leir ved gapahuken, 
hvor det blir gløgg, pepperkaker og 
skattejakt. Alle har på refleksvester 
eller refleks og lommelykt. Turen 
passer for både små og store. Ta med 
vedkubbe, sitteunderlag, egen mat 
(ev. Til grill) og drikke. Turleder Lina 
Hammer Hansen, tlf. 95149685.

  lørdag 3. desember. 
Førjulstur til Gapahuken i 
Oppenåsen.
Vi inviterer til førjulstur til Gapahuken 
i Oppenåsen. Ankomst merket fra 
Bålerudveien. Parkering på fotballplass 
(avkjøring midt i bakken), alterna-
tivt kan man parkere og gå opp fra 
Helgerud skole. Vi møtes kl 1200. Vi 
tenner bål. Servering av nissegrøt til 
barna, varm saft og kaffe. Husk sit-
teunderlag. Kanskje kommer nissen på 
besøk til oss ute i skogen? Turen krever 
påmelding innen 1.12 til Marianne 
Aasen, tlf. 90689424. Turledere for 
førjulsturen er Hege Ballari Rindal 
tlf. 41413180 og Marianne Aasen.

Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i de forskjel-
lige grupper er åpne for alle, og ikke forbeholdt de som er 
spesielt medlem i den enkelte gruppe. Naboforeningene 
(Hadeland Turlag, DNT Drammen og Omegn, Kongsberg 
og Omlands Turistforening, Asker Turlag og Valdres 
Turlag) har også mange fine turer som er åpne for alle 
DNT-medlemmer. Finn og prøv.
DNT Ringerike forbeholder seg retten til forandringer 
av ovennevnte arrangementer. Oppdatert informasjon 
og eventuelle endringer vedrørende turene, finner du 
på våre internettsider www.turistforeningen.no/ringerike. 
Deltakerne deltar på eget ansvar, og må være fysisk og 
psykisk i stand til å gjennomføre turen. 

generelle vilkår for deltakelse på 
fellesturer i DNT ringerike
1. Påmelding 
Fellesturene til DNT Ringerike er åpne for alle DNT-medlemmer 
som tilfredsstiller de fysiske og psykiske krav som slike turer 
krever. Ikke-medlemmer kan ved påmelding tegne medlemskap i 
foreningen. Turene annonseres i  ”Skauleisposten”, på foreningens 
hjemmeside og i Ringerikes Blad. For turer der det kreves forhånds-
påmelding, skal dette skje direkte til turleder eller annen oppgitt 
kontaktperson.
 
2. Pris
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter, opphold) til 
turene. Utgiftene til transport med privatbiler beregnes pr. bil og 
er for tiden kr. 3 pr. km; sjåfør og passasjerer betaler sin del. (Se 
”Retningslinjer for turer i DNT Ringerike”, vedtatt 2004).

3. Deltakernes ansvar
Deltakerne plikter å sette seg inn i turprogrammet og vurdere om 
de greier å gjennomføre turen. Turlederen kan nekte påmeldte å 
delta hvis helsetilstanden er utilfredsstillende eller hvis vedkom-
mende er for dårlig utstyrt til å greie turen. DNT Ringerike har 
ingen økonomiske forpliktelser overfor påmeldte som ikke får delta.

4. Avlysing/endring av turen
DNT Ringerike kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold eller 
andre spesielle omstendigheter. Påmeldte deltakere vil få beskjed 
om avlysningen eller endring av turkonseptet.

5. Forsikringer
DNT Ringerike vil understreke at deltakelse på foreningens fel-
lesturer skjer på eget ansvar. Vi påtar oss ikke ansvar for økono-
miske følger av mulige skader/uhell som måtte inntreffe på turene. 
Deltakerne anbefales derfor å tegne individuelle forsikringer.
    
Håper turprogrammet for 2016 faller i smak, og at vi sees på tur 
i løpet av sesongen! På vegne av turkomiteen ønsker jeg dere et 
godt nytt turår!

Hilsen Finn Granum, leder av turkomitéen

naturopplevelser for livet dnt ringerike
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Mange år senere, i 1964, kom Per Hole ut med boka 
”Vassfaret”. Der forteller han om den virkelige og sagn-
omsuste jakten på Rugg som ble skutt i Storbekkseilen 
13. mai 1908 av Steinar Steinarson Ormerud fra Flå.                                                                             
90 år senere, 13.mai 1998, fikk Rugg sin minneplate på 
stedet der det skjedde.

Fønhusgruppen i Sør-Aurdal ønsket at DNT Ringerike 
skulle merke stien og være med å markere den høytidelige 
åpningen av Ruggstien den 23.mai 2015. Ruggstien som går 
fra Stormyra og opp til Ruggplata, er en del av traseen fra 
Storekrak til Fønhuskoia eller omvendt.

Vår styreleder, Erik Brenden, fikk det ærefulle verv å ”klippe” 
raien som var lagt over stien ved Stormyra. Ca 70 personer 
gikk med opp til Ruggplata. På vegen oppover kunne en få 
med seg forskjellige Fønhus-sitater på tavler langs stien. Det 
var Sigrid Haugen som hadde valgt ut sitatene og Thomas 
Mørch som har tatt bildene.

Sigrid Haugen leste et høvelig kapittel fra boka der ved 
plata og manet fram stemningen. Vår nye Vassfarvenn, Arne 

Nævra, var med på turen og var ikke vanskelig å be om et 
lite bjørneforedrag. Han vet alt som er verdt å vite om dyr og 
har en enestående evne til å formidle sine kunnskaper. Arne 
hadde med seg en annen Vassfartraver og bjørneforsker, 
nemlig Sigmund Unander. 

Arne ville gjøre opptak med han i de rette omgivelsene. 
På 60-tallet var Sigmund i Vassfaret flere vårer for å spore 
bjørner som gikk ut av hiet. Han hadde med seg kona under 
dette oppholdet og de bodde for det meste i damstua ved 
Nevlingdammen.  Et år hadde han fulgt sporene gjennom 
ganske kronglete terreng i ca 15 km.  

Til slutt på denne dagen ble det en liten ekstratur opp på den 
første avsatsen av Hestehøgda. Der er det en fantastisk utsikt 
inn over i Vassfaret. Arne Nævra sikret seg en del bilder 
derfra som vi kanskje får se på TV en gang i framtiden.
Vår oppfordring til alle er at de finner en anledning til å gå 
Ruggstien opp til plata, og turen bør også forlenges noen 
hundre meter for å få med utsikten fra Hestehøgda.

Stort frammøte ved 
åpningen av 
ruggstien
tekst og bilder: kjetil Sudgarden

Mikkjel Fønhus slo igjennom som forfatter 
med boka” der villmarka suser” i 1919. det 
var historien om slagbjørnen rugg som herjet i 
Vassfartraktene. det er en bok som nesten alle 
har lest, og det var den som gjorde Vassfaret så 
kjent utover landet. 

Arne Nævra bar opp alt fotoutstyret til Hesthøgda. 
 Foto: Kjetil Sudgarden

Åpning av Ruggestien 23. mai. Fv. Erik Brenden, leder i DNT Ringerike, Ole B. Strømmen, leder av Fønhusgruppa, Per H. Stubbraaten, 
Kjetil Sudgarden, Levor Haugen, Osvald Fossum, Sigrid Haugen.



Den har gjerne tre vegger og tak, eventuelt to sidevegger 
og skråtak, noen ganger helt ned til bakken. Framveggen er 
åpen, og ofte er det en bålplass foran. 
Gapahuker blir laget av skogens materialer. En fordel med 
gapahuker er at du kommer nær naturen, gjerne med utsikt 
utover vann. De gir god beskyttelse når det regner eller snør. 
Det er også satt opp mer forseggjorte byggverk, f.eks i 
tømmer, med innreda sitteplasser og opplegg for ved og 
redskap. 
 
Gapahuker egner seg godt som turmål. Her kan du innta 
nistepakken under tak hvis det regner, eller lage bål og steke 
pølser når det er tid for det. Noen skoler og barnehager har 
satt opp egne huker som brukes til undervisning og turer. 

Forskjellige organisasjoner som 4H og Skiforeningen har 
også bygd gapahuker. Det finnes også private gapahuker som 
kan benyttes av allmennheten.
 
populære turmål på ringerike:
Midttjernhuken ligger i Oppenåsen og er nok godt kjent 
for det fleste. 
Borgerseterhuken: Et spesielt flott mål på vinterstid – det 
går ei skisløyfe fra Treningsrunden på Høgås bortom dette 
fantastiske utsiktspunktet.  
Paviljongen på Ringkolltoppen: Det må også nevnes at det 
det i høst er satt opp en flott paviljong på Ringkolltoppen, 
legg gjerne turen dit neste gang !!

gapahuker er 
flotte turmål
tekst og bilde: erik lunde

gapahuker er små reisverk som vi finner i typisk 
skogsmark. de var opprinnelig ment som nød-
vendig overnatting for jegere og skogsarbeide-
re, senere brukt av turfolk til rast og overnatting, 
f.eks i forbindelse med tiurleik på våren.
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Den første koia på planen var Buvasskoia. Det ble nedsatt 
en byggekomite bestående av Kjetil Sudgarden (leder) 
samt Janne Marit og Bjørn Ellingsen (koiesjefer). Arbeidet 
ble startet sommeren 2014. Med god planlegging og godt 
arbeid av så vel byggekomiteen og dugnadsfolk har nå koia 
fått et nødvendig vedlikeholdsløft og en betydelig oppgra-
dering.  Blant annet kan nevnes nytt tak, nye vinduer og 
ny kjøkkeninnredning. I tillegg har koia fått et nytt tilbygg 
i form av bl.a. et soverom hvor det er lov å ha med hund. 
Alle madrasser er skiftet ut med støtte fra Thon-stiftelsens 
«madrassfond». 

Buvasskoia har jo egen båt, og det har blitt bygd et nytt og 
flott båthus. Alt i alt fremstår nå Buvasskoia som et tiltalende 
og flott tilbud til våre medlemmer.

 Søndag 30. august 2015 ble det markert at arbeidet var 
ferdig. Koiesjefen hadde lagt opp til en hyggelig tilstelning, 
ikke minst for å takke de mange frivillige som har bidratt. 
Takk for vel utført arbeid!

En ekstra stor takk til Sparebankstiftelsen Ringerike for 
økonomisk bidrag på kr 150.000,-.

Åpning av nye 
Buvasskoia
tekst: erik Brenden

Foreningen har de seinere år 
brukt mye ressurser på bygging 
av de nye koiene Vassfarkoia, 
Veslekrak og Fønhuskoia. nå er 
tiden inne for nødvendig vedli-
kehold og oppgradering av de 
«gamle» koiene. 

Åpningen av Buvasskoia. Fv. koiesjef Janne Marit H. Ellingsen, Anne Lise Rian og 
Runar  Krokvik fra Sparebankstiftelsen Ringerike, koiesjef Bjørn Ellingsen 
og styreleder Erik Brenden.

Midttjernhuken.  Foto Erik Lunde.



Hvor er kassa? Nei, det er ikke orienteringen som er utfor-
dringen, derimot finnes det utrolig mange steder å gjemme 
ei lita kasse på innen et begrenset område i skauen! Mest 
vanlig er det likevel å høre utbruddet «yess» fra turpartneren 
i det kassa dukker opp i det fjerne.

Postkassa har vært grønn, i tre og nå sist lysende rød. 
Innholdet er ei bok vi skriver oss inn i med håp om å rekke 
alle 15 postene i løpet av sesongen. Kanskje får vi «pokalen» 
i år også: Det mikroskopisk lille glasset med RT-logo som 
også kan nyttes til en dertil egnet drikk!

RT er historie, nå er det DNT Ringerike som gjelder. Glasset 
blir derfor samlerobjekt. Skauleispostene blir også historie. 

Heretter er det «10 på Topp» som gjelder, sommerposter 
og vinterposter. Gode samarbeidspartnere har opplegget 
sammen med Turistforeningen. 

Vi har sett store deler av Ringeriksregionen fra steder vi 
ellers aldri ville tenkt på å gå. Takk for mange gode turtips 
til dere som har foreslått poster. Takk til dere som har satt ut 
kasser og byttet bøker!
GOD TUR VIDERE!

Skauleis/Superskauleis 
er historie
tekst og bilde: Solbjørg og Sven koksrud

RT-glasset blir heretter et samleobjekt.       Foto Solbjørg Koksrud.
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Ved å regne den som en kjegle kommer en til 7,3 kubikk, 
men den er nok større. I boka «Holleia - tiurens rike» 
oppgir forfatteren Arnt Berget at treet måler 11 kubikk. 
Forklaringen på den påstanden kan være at treet er temmelig 
grovt langt opp over midten, for så å smalne raskt av mot 
toppen. 
Alder kan måles ved å borre en tynn søyle inn mot margen av 
treet og så telle årringer. Det skal ikke gi skadevirkninger for 
treet. Men la oss heller gjette alderen. Et forslag er 100 år. 
Treet står i god jord og lunt inn under åsen. Dette treet kan 
sikkert bli ganske mye større slik det ser ut i dag. 
Finnes det større trær på Ringerike? 
 
Vi vet at Svartengrana på Nordmarka ble målt til 38m og 9 
kubikk i 1993. En annen gran som er en klar utfordrer, er 
den greinrike Midtskoggrana på Krokskogen. Den er 3,7 m i 
omkrets og måler 30m. Alderen er anslått til 130 år. 
Er det noen som kjenner til grantrær av liknende størrelse 
som disse?

 

Furutrærne Carl og aksel.
Det er navnet på to store furuer som står ved Øyvollen på 
Holleia. De har fått navnet etter de to brødrene Carl og Aksel 
Dølven. Den ene litt større enn den andre. Omkretsen er 210 
og 200cm, og de er uhorvelig lange.  Som kjegle gir det ca. 5 
kubikk, men også her må en legge til for at det ikke er jevn 
smalning oppover. De er grove langt over midten. 
Kanskje de er 7 kubikk? 

Kjerstigrana på Nakkerudvollen. Fin og Roar rekker 
så vidt rundt grana.

kjerstigrana - det største 
treet på ringerike?

tekst og bilde: kjetil Sudgarden.

litt øst for nakkerudvollen står det ei kjempe-
gran som er kalt kjerstigrana. den måler 300 
cm i omkrets 50 cm over bakken og er minst 
30 meter høy. Frisk og fin i baret, og viser ingen 
sykdomstegn. hvor stort volum har denne 
grana?



Bedriftsidretten Buskerud har 
for tredje året på rad i samarbeid 
med DNT Ringerike, Ringerike 
Frivilligsentral, Ringerike kom-
mune, Ringerike O-lag og Syklistenes 
Landsforening merket og tilrettelagt 
for 19 ulike turer i distriktet. Eget tur-
hefte med beskrivelse og kart selges for 
kr. 150,- og i postkassene som er satt 
ut, finner man en registreringskode for 
hver enkelt tur. Ved sesongslutt er det 

premiering i ulike kategorier, og alle 
som har gjennomført minst 10 turer, 
vinner premie.

Hver enkelt post har en turvaktmester 
og Finn Granum, Sven Koksrud, Kjersti 
Hovland, Trond Olav Vassdal og Erik og 
Brit Olaug Monserud har gjort en flott 
innsats med de postene vi har bidratt 
med i dette samarbeidsprosjektet. 

Ti på topp videreføres i 2016 med Ti på 

topp skiutgave fra 10.desember og nytt 
hefte til våren med mange nye flotte 
turer.

ti på topp
tekst: Vibeke tjøm  

Vinterprogrammet for Ti på topp 
2015-2016.

9. mai 2015 ble ti på topp–kampanjen lansert på Verdens 
aktivitetsdag på Søndre torv hvor vi stilte på stand sammen 
med ringerike kommune.

tekst: per h. Stubbraaten 
Bilde: Marit Stubbraaten
 
Noen kan brukes til alt, heter det. Mer 
modifisert kan det i alle fall sies at 
de engasjerte kan brukes til det aller 
meste. 
Et eksempel på det er Sven og Solbjørg 
Koksrud, et radarpar som i mange år 
har brent for DNT Ringerike. Den siste 
oppgaven de hadde, var som ansvarlige 
for skauleis- og superskauleispostene. 
Da styret fant ut at foreningen skulle 

satse på Ti på topp og avvikle skauleis-
opplegget, var ikke Solbjørg og Sven 
snauere enn at de hoppet på oppgaven 
som koiesjefer på Hovinkoia. 
Undertegnede kan skrive under på at 
Sven er en «handy man» og at Solbjørg 
er systematisk og praktisk. 
En spesiell utfordring er det å være 
koiesjefer på ei koie som eies av Oslo 
og Omegn og driftes av DNT Ringerike. 
Det blir liksom som å ha to sjefer å for-
holde seg til – og hvem skal de høre på? 
De har allerede etablert god kontakt 

med skogeier Torkel Skinnes Myhre, så 
kanskje de høyeste granene rundt koia 
står for fall til sommeren. Lykke til med 
jobben begge to! 

DNT Ringerike har vært utrolig 
heldig som har sikret seg Sigrid 
Haugen som assisterende koiesjef på 
Fønhuskoia. Helt siden Fønhuskoia ble 
planlagt, har Sigrid vist interesse for 
Turistforeningens aktivitet i Vassfaret. 
Hun har deltatt i dugnader, og spesielt 
Ruggstien må nevnes. Her deltok hun 
i rydding og merking, og på åpningsda-
gen hadde hun plukket Fønhus-sitatene 
langs stien. Ved minneplata leste hun 

dramatiske utsnitt fra «Slagbjørnen 
Rugg». 
Etter forespørsel fra redaksjonen har 
Sigrid sendt oss noen ord om seg selv.  
Hei igjen! 
Jeg er 68 år, født og oppvokst i Hedalen og 
har bodd her det meste av livet. 
Bibliotekar av yrke, nå pensjonist. 
Jeg glad i fjellet og den fine naturen vi har 
rundt oss. Ved Strøen har vi et krypinn 
like i nærheten av Fønhuskoia. Derfor er 

jeg i området så ofte jeg kan, og har for-
holdsvis god mulighet for å stikke innom 
og ta en sjekk der i blant. 
Tidligere i vår fikk vinduene en skikkelig 
vårrengjøring. Med den flotte utsikten 
mot Strøen gjennom Hedda-hyttas mange 
vindusflater er det viktig at sikten er så 
god som mulig! 
Om kort tid skal alle sengene få nytt, 
reinvaska sengetøy.
Mvh Sigrid

nye koiesjefer på hovinkoia

Sigrid haugen blir assiste-
rende koiesjef på Fønhuskoia
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Noe arbeid gjenstår til våren: Forlenge pipa, pusse den og 
montere pipebeslag pluss beising av ny kledning. En del 
handarbeid med krafse og rive rundt koia må også gjøres. 
Med en våt sommer ble det sølete foran koia i byggeperio-
den. Det må ordnes til sommeren.

Komiteen er fornøyd med framdrift og resultat. Medlemmer 
og andre bør ta en tur og se forbedringen. Hovedinntrykket 
er fasaden ved inngangen. Taket har blitt likebeina, og døra 
har fått overbygg.  Vindfanget har blitt litt mindre, men til 
gjengjeld er det fullisolert og med keramiske fliser på golvet. 
Sengene i oppholdsrommet er fjernet, og dermed fikk vi 
kjøkkeninnredning der de var plassert. Propandunken er 
plassert i skjulet og er lett å betjene. Det nye soverommet 
har inngang fra oppholdsrommet pga oppvarmingen og er 
forsynt med en dobbelseng. Det er nye vinduer i hele koia.
Dugnadsdelen besto av riving av det gamle bislaget og taket 
på hoveddelen, oppsetting av grunnmur, tekking med papp, 
gjøre om oppholdsrommet med dør til soverom, montere et 
brukt kjøkken, sette inn nye vinduer i den gamle delen og en 
ny innerdør fra vindfanget til skjulet.

 Som dugnadsleder kan jeg igjen konstantere at dugnadsvil-
jen er god. Jeg har praktisert å ha med meg en person som 
får spesifikke oppgaver som jeg vet den vil mestre. Det ble 
forholdsvis mange turer, men til gjengjeld meget effektivt. 
Det kan sikkert deltakerne skrive under på.                                           
Vi har registrert 533 timer dugnad i 2015. I fjor var det et par 
møter med planlegging, pluss tegning og søknader.
Overnatting.

Det som er ekstra gledelig, er at besøket har vært meget bra 
selv om vi har holdt på med byggearbeidene i hele sommer. 
Den 12. nov kunne Finn telle 226 overnattinger. Det er 
rekord i den tiden Finn har vært koiesjef. Det har vært godt å 
ha sikringsbua i sommer.  Det er sikkert mange som har valgt 
å ligge der når det var for ”bustete ” nede i hovedkoia.
Regnskapet ved oppgraderingen er ikke avsluttet. Vi får kr. 
150 000,00 av Sparebankstiftelsen Ringerike til denne opp-
graderingen. Stor takk til dem. Vi får også kr. 30 000,00 fra 
Hønefoss Sparebank. Stor takk til dem også. Når regnskapet 
er revidert, vil vi søke Thonstiftelsen om et tilskudd. Denne 
stiftelsen har vært rause med oss tidligere. 

restaurering av 
Storekrakkoia
tekst: kjetil Sudgarden

Byggekomiteen, som består av leder kjetil 
Sudgarden, koiesjef Finn granum, liv 
Skretteberg, Marit Stubbraaten og inger 
hvitmyhr kan rapportere at restaureringen er 
nesten fullført.

Etter påbygginga.  Foto Marit Stubbraaten.

Kjetil setter inn nytt vindu 
i hovedrommet. 
Foto: Per H. Stubbraaten.
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Sjarmen skal tas vare på med skjønnsomhet, men det trengs 
oppgradering etter nesten 80 år med få endringer! Arkitekt 
Thomas har skissen klar før vi forlater koia. Var et par høye 
smørbrød fra koiesjefen en katalysator fram mot en oppus-
sing i 2017? Vi snakker altså om: Samme koie! Samme kos! 
Samme stemning, men ny innpakning!

For oss fra DNT Ringerike var besøket en inspirasjon til å 
drifte koia best mulig de neste par årene.
…. Og for alle som ikke vet hva vi snakker om:
På en odde i et vann og lett tilgjengelig. Femten minutter i 

bil fra Tyristrand sentrum, så ti minutter til fots -  og du er 
der: Hovinkoia. Alle muligheter! Hva velger du? Kanskje en 
flott plass å spise nistepakka ved et bål eller bruke bålpanna? 
Vil du ut i hyttas kano eller bruke fiskeutstyret? Eller kanskje 
overnatte i en av de 8 sengeplassene? Det er gass og to ved-
ovner i hytta.  I skjulet finner du ved.

Her kan du oppleve skikkelig 40-talls nostalgi. Få ting er 
endret siden hytta var ny: «Koselig, her trives vi! Takk for 
oss» er kommentarer som går igjen.

Dersom DNT Oslo og DNT Ringerike blir enige om en 
økonomisk fordeling, vil  Juliussenbua bli oppgradert i 2016. 
DNT Ringerike vil stille med dugnadshjelp. Det er nødvendig 
å sette inn ny dør og nytt vindu. Vi ønsker også å bygge om 
inngangen til skjul og do slik at en kommer inn på gavlvegg 
pga. snøras om vinteren. 
 
DNT Ringerike er en aktiv forening for tiden, og koiene har 

etter tur blitt oppgradert. Det går med noen penger fra for-
eningen, men det er gode muligheter for tilskudd, så derfor 
bør foreningen være aktiv nå. Med et positivt styre og ivrige 
dugnadsfolk i rekkene får vi gode resultater.  Siden vi ikke 
vet hvor lenge foreningen har slike muligheter, er det viktig å 
smi mens jernet er varmt.   

hovinkoia - klar 
for oppussing?
tekst og bilder: Solbjørg og Sven koksrud

Sven Koksrud og arkitekt Thomas With fra Oslo og omegn på 
Hovinkoia.  Foto Kjetil Sudgarden.

Juliussenbua på 
tjuenborgkoia
tekst og bilde: kjetil Sudgarden

Juliussenbua i bakgrunnen. 

Vi hadde besøk av en representant fra dnt 
oslo og omegn i høst for å se på mulighetene 
til en oppgradering av denne bua. thomas With 
som han het, var en positiv og fornuftig kar. han 
så med en gang nødvendigheten. han var selv 
arkitekt, og vi kom fram til en god løsning.

tåka henger godt nedpå. Stemningen er nesten 
trolsk. thomas With, sjef for nesten 100 hytter/
koier som dnt oslo eier, og vår egen super-
koiesjef kjetil Sudgarden er på vei innover til 
befaring av hovinkioa. her gjelder det for koi-
esjefen å skape den rette stemningen: det fyres 
og dekkes bord i den lille hytta som medlemmer 
skriver entusiastisk om i hytteboka.
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Vassfaret, dette sagnomsuste dalføret, med blinkende vann 
som perler på et kjede, og med et kulturlandskap spekket 
med spennende turmål krydret med originale historier, er et 
område DNT Ringerike har et kjært forhold til. Ikke minst 
på grunn av våre tre flotte koier i området, Storekrak (1959), 
Vassfarkoia (2007) og Fønhuskoia (2013).

Som ett av flere 125 års jubileumsprosjekter for DNT 
Ringerike er det bestemt at vi skal åpne Vassfarstien, fra 
Hønefoss sentrum til Fønhuskoia øverst i Vassfaret. Vi skal 
vekke til live et begrep, og igjen skape begeistring for det å gå 
«skauleis til fjells» / «skauleis til Vassfaret» fra byen via våre 
koier og inn i vårt «trekant-rike» Vassfaret. Stien skal for det 
aller meste gå på allerede etablerte blåmerkede stier. Ved å 
starte sentralt i Hønefoss, med utgangspunkt fra kollektivtil-
budet i bussgata og på jernbanestasjonen, skal man kunne gå 
via Heradsbygda og Oppenåsen, frem til Tjuenborgkoia (dag 
1). Så over Høgfjell og frem til Vikerkoia på Vikerfjell (dag 
2) – via Sandvatnet til Buvasskoia i Vidalen (dag 3) – forbi 
Trollfossen, over Storrustefjell til Storekrakkoia i Bogen 
(dag 4) – over Sørbølfjellet til Vassfarkoia (dag 5) – gjen-
nom hjerte av Vassfaret frem til Fønhuskoia (dag 6) – så ut 
til etablert kollektiv- tilbud i Hedalen (Åsli eller Hedalen 
Stavkirke) (dag 7).

Dette blir en opplevelse for de som liker å gå langt, men 
ruten kan like gjerne deles opp i flere etapper.

Vi håper å få til et samarbeid med DNT Valdres og DNT 
Drammen og omegn, slik at stien kan føres videre «skau-
leis til fjells» via Golsfjellet, Vang / Hemsedal og frem til 
Jotunheimen. Vi kan også tenke oss at stien med tiden får en 
start i Drammen og går frem til Hønefoss via Holleia.
 
DNT Ringerike skal merke, skilte, lage informasjonstavler 
og brosjyrer for Vassfarstien. En komite, med blant annet 
de stiansvarlige for hver etappe, blir etablert vinteren 2016. 
De skal jobbe videre med prosjektet frem til ferdigstilling i 
jubileumsåret 2018. Det er tidligere leder av byggekomiteen 
for Fønhuskoia, Ole-Martin Høgfoss, som har kommet med 
ideen til Vassfarstien, og det er også han som har fått i opp-
drag fra styret i DNT Ringerike å lede komiteen.

Jotunheimstien og Rondanestien med start sentralt i Oslo, 
har blitt et begrep i DNT. Det samme ønsker DNT Ringerike 
å få til med Vassfarstien.

Skauleis til Vassfaret – prosjekt 
Vassfarstien 2018
tekst og bilder: ole-Martin høgfoss

Ny sti over Oppenåsen med utgangspunkt i fra HIL Stadion 
ble nå i høst blåmerket. Stien er ca. 4,3 km lang og har en 
stigning på 180 m. Mye av stien har tidligere vært merket 
og brukt av turgåere fra nærområdene. Den er således godt 
tråkka og synlig der den stiger oppover Oppenåsen. Denne 
stien er tenkt som første del av den planlagte Vassfarstien 
fram mot Fønhuskoia.
 
Underveis finner du mange fine utsiktsplasser før den treffer 
den gamle stien fra Tutanrud og fortsetter ned bakken til 
Midttjernhuken. Herfra går den videre til Tjuenborgkoia. 
Stien går i starten på grasgrodd skiløypetrasè (ikke lysløype) 
opp til vei som følges oppover til sti inn i skogen. Stort sett 
har stien oppover åsen fast grunn med et par unntak over litt 
bløtere terreng. 

En del av stien følger gamle fornminneveier som ble brukt 
for 100-200 år siden. Underveis passeres et vanntårn før 
bebyggelsen øverst i Oppenåsen. Herfra kan man skue utover 
mot Holleia og Norefjell. 
 
Videre fører stien oss forbi et signaltårn fram mot toppen på 
339 moh og flott utsikt mot nordvest hvor Tjuvenborgen og 
Hestbrenna kan ses i det fjerne.
 
En varm takk til grunneier Asle Oppen som var med og gikk 
opp den nye stien.  
God tur! Hilsen Brit Olaug og Erik.

nY Sti: 
Fra heradsbygda Stadion til Midttjern

tekst og bilde: Brit olaug og erik Monserud

Ny blåmerka sti i Oppenåsen.

Skilting  ved Ørneflag mellom Storekrakkoia og Vassfarkoia.
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Turene har hatt flere formål: 
 1)  Siden veiene og gangstiene blir tidlig snøbare, 
 gir de mulighet for en tidlig start på vandresesongen. 
 2)  Den historiske traséen gir kunnskap og forståelse om  
 middelalderen på Ringerike, og gir en seriøs og reflektert  
 ramme om turene. 
 3)  Vi har drevet et berikende samarbeid med Hadeland  
 Turlag hvor pilegrimsturen på Ringerike har blitt fulgt  
 opp med en tilsvarende tur på Hadeland dagen etter. 

 4)  Ved å benytte kvalifiserte fagfolk som turguider har 
 deltakerne fått dypere innsikt og bredere forståelse for  
 natur og kultur. På Ringerike har historikeren Gudmund  
 Bakke trofast bidratt - til stor glede for deltakerne. 
Prosjektet har vært så vellykket at vi i 2016 lar historiske 
turer avløse pilegrimsturene. I slutten av april vil Gudmund 
Bakke lede en tur på Gjesvalåsen, en spennende kalkrygg 
som nokså få har kjennskap til (Se programmet). 
Dagen etter følger vi opp med en tilsvarende tur på Hadeland 
under kyndig ledelse av lokalhistorikeren Harald Hvattum.

Om kvelden får vi besøk av leder i Finnskogen 
Turistforening, Åsmund  Skasdammen, som vil gi oss glimt 
av historien. Søndag går vi 7-torpsturen som krysser grensa. 
Underveis kan vi kjøpe kaffe og noe å bite i på Ritamaki. 

Plassen eies av Lekvattnets Hembygdsforening.
Lebiko drives av Finnskogens Turistforening og har 13 
senger, så vær rask til å melde deg på til Finn Granum, 
tlf. 41161033 eller finngranum@gmail.com. 

Finnskogen 
kaller
tekst: Finn granum 
Bilde: ingeborg Stensli

Siste helga i juni drar vi til 
Finnskogen, der vi skal bo på 
turisthytta lebiko i to netter. 
lørdag går vi en nymerket 
rute som kommer inn på 
Flyktningeruta fra krigen og 
grensesømmen. Finnskogen kaller.

historiske turer 
avløser pilegrims-
turene
tekst og bilde: per h. Stubbraaten

i 2015 avsluttet vi et 5 årig prosjekt med 
pilegrimsturer. på disse årene har vi gått 
fra Sundvollen til Jevnaker i 5 etapper. Det er flott utsikt fra Gjesvalåsen mot Lemostangen, Svartøya 

og Frognøya.
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Selve jubileet vil bestå av ei markering ved støtta på 
Ringkollen på jubileumsdagen, torsdag 3. mai 2018. I tillegg 
vil det bli arrangert en jubileumsfest lørdag 5. mai 2018. 
Festen vil inkludere en rekke inviterte gjester, samt selvsagt 
de medlemmene som ønsker å delta.

Det vil bli utgitt et jubileumsskrift som et hefte – både 
som et tillegg og et korrektiv til jubileumsboka fra 
1993. Redaksjonskomiteen for dette heftet består av Liv 
Skretteberg, Per Stubbraaten, Axel Holt og Karsten Lien.

Vi vil også markere åpningen av Vassfarstien, dette skjer 
etter en idé fra Ole-Martin Høgfoss. Stien vil gå fra Hønefoss 
til Fønhuskoia, via Tjuenborgkoia, Vikerkoia, Buvasskoia, 
Storekrakkoia og Vassfarkoia. Nordover fra Fønhuskoia 
kobler den seg på den nye stien som ble åpnet nå i august. 
Denne stien må så langt betraktes som en «privat» sti, og 
DNT Ringerike har ikke noe ansvar for den.

I tillegg er målet at Vikerkoia står nyrestaurert i 2018.

Ambassadør-kurset var et tretimers teorikurs som ga inn-
blikk i DNT som organisasjon. Kurset er en forutsetning 
for å kunne ta turlederkurs etterpå. På ambassadør-kurset 
deltok i tillegg følgende fra DNT Ringerike: Marianne Aasen, 
Rudi Randgaard, Ingeborg Stensli, Tom Finnerud og Stein 
Thoresen.

Det grunnleggende turlederkurset ble gjennomført på 
fire kvelder med 3,5 time hver kveld. Alle kurskvelder ble 

gjennomført ute, og temaene var praktisk og teoretisk turle-
delse, generell turkunnskap, turutstyr, turbekledning, mat/
drikke på tur og grunnleggende bruk av kart og kompass. 
Til sammen var det med 21 deltakere på kurset, disse var fra 
midtre og nedre deler av Buskerud.

Jeg anbefaler kursene på det varmeste!

dnt ringerike feirer 
125-årsjubileum i 2018 tekst: karsten lien

turlederkurs i regi av 
dnt drammen og omegn tekst: karsten lien

Styret i dnt ringerike har nå vedtatt hvordan 125-årsjubileet vårt i 2018 skal markeres. 
Jubileumsåret vil bestå av tre hovedaktiviteter.

undertegnede har hatt gleden av å delta på ambassadør-kurs og grunnleggende turlederkurs i 
høst. Begge kursene ble arrangert av dnt drammen og omegn, på Furumo på geithus.

http://ringerike.turistforeningen.nodnt ringerike



Biologen og naturentusiasten Ryvarden tok oss med på 
et streiftog gjennom våre gamle og nye nasjonalparker, 
illustrert med vakre bildeglimt fra disse. I en uhøytidelig 
kåseristil, krydret med lattervekkende anekdoter og tips om 
hvor man kan finne de mest fantastiske turmålene, holdt 
han den turglade forsamlingen i ånde helt til siste bilde var 
vist. Og selv om han hoppet med sjumilsskritt fra den ene 
nasjonalparken til den andre, klarte Ryvarden å smugle inn 
mye interessant kunnskap om blomster og sopp, fugleliv 
og geologiske severdigheter. Blant favorittene hans var 
flyttblokken Kjeragbolten 1000 m.o.h. i  Lysefjorden, Norges 
største jettegryter i Reisadalen og månelandskapet ved 
Hamningberg   utenfor Vadsø. 

At det er hele syv nasjonalparker på Svalbard lærte vi også, 
likeså at det er stor forskjell på de norske nasjonalparkene 
både når det gjelder størrelse og fredningsbestemmelser. 
Noen av nasjonalparkene er fredet mot inngrep, men det er 
likevel tillatt å bygge DNT-hytter for å fremme rekreasjon 
og turliv. Andre nasjonalparker som f. eks. Børgefjell skal 
fortsatt være uberørt villmark uten hytter.

Etter denne langturen gjennom kremen av norsk natur 
smakte det godt med kaffe /te og nogo attåt før koiekontakt 
Kjetil Sudgarden fikk ordet. Han kunne berette at oppgrade-
ringen av Buvasskoia er i boks med renovert oppholdsrom 
og soveromstilbygg for folk med hund samt nytt båthus.  Og 
i år har mange flittige dugnadsfolk vært i sving på den gamle 
Storekrakkoia, som skal være ferdig restaurert i løpet av som-
meren 2016. 

En annen gledelig nyhet er at Barnas Turlag seiler i medvind. 
Leder og tobarnsmamma Marianne Aasen kunne fortelle om 
stor aktivitet og mange spennende turer i 2016. Ja, med 15 
barnevennlige turer truer Barnas Turlag med å utkonkurrere 
Seniorgruppa i antall turer. Men at det gror i Barnas Turlag 

er gledelig med tanke på at DNT Ringerike skal feire 125 års- 
jubileum i 2018. 

At DNT Ringerike er en aktiv og optimistisk forening bar 
hele høstmøtet preg av, og dette ble ytterligere understreket 
ved slagordet ”Klart det går”. Dette mottoet er myntet på 
turtilbud for funksjonsnedsatte, og så langt er det arrangert 
hundekjøring og kanotur samt to meget vellykkede overnat-
tingsturer på Fønhuskoia.

Siste post på programmet var utdelingen av skauleis- og 
superskauleismerker, som kan bli historisk. Etter 15 år er 
jakten på de 15 superskauleispostene over, og i stedet blir 
DNT Ringerike medarrangør i Ti på topp-karusellen, som 
også byr på varierte turmål med premiering.  24 stolte super-
skauleistravere fikk på høstmøtet en fin T-trøye med logoen 
”Skauleis til fjells” som belønning for innsatsen, mens de 
tradisjonsrike små RT-glassene kanskje på sikt får status som 
samleobjekt.

høstmøte med rekordoppslutning
tekst og bilde: Marit Stubbraaten

høstmøtet 2015 gikk av stabelen 4. november 
med et variert program og ca 80 turvenner til 
stede. det største trekkplasteret var nok profes-
sor emeritus leif ryvarden, kanskje best kjent 
som forfatter av flere praktverk om norges 
nasjonalparker.

Leif Ryvarden med styreleder Erik Brenden i bakgrunnen.
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Fra seniorgruppa får redaksjonen følgende melding: Den 
som ser på bildene, må jo skjønne at vi har det hyggelig 
sammen. Vi gjennomfører like mange turer som tidligere, 
turene er like lange, tempoet like høyt – og vi er akkurat like 
gamle som tidligere. På kafétreffene hygger vi oss rundt kaf-
fekoppen med gode historier og koselige turminner.
 

Neste år har vi lagt inn nye turmål, og selv om vi er strålende 
fornøyd med frammøtet, er det alltid plass til flere. Husk at 
tirsdag er dagen!
 
Vel møtt i 2016!
 
 

Seniorgruppa som aldri blir eldre
Bilder: Brit olaug Monserud

En glad flokk.  For en utsikt over  Hadeland fra Grasbergseter-volden. Per Bekkevold og Arnhild B. er turledere.

Trugetur med Rune Thorsen i mars. Deltakeren bak Rune 
er Grete Borgersen.

Tur med Arne Hardhaug og Finn Granum på Sysle.
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Krigerkongen Karl XII rykket inn i landet i mars 1716 og 
marsjerte nokså direkte mot Oslo og Akershus festning, men 
den greide han ikke å innta. I mellomtiden trakk den norske 
hovedstyrken seg tilbake til Gjellebekk i Asker og forskan-
set seg, og Karl XII hadde ikke militær styrke til å utfordre 
4-5000 norske soldater. 
Kongens eneste mulighet til å vinne over nordmennene var 
gjennom en omgående manøver slik at nordmennene kunne 
bekjempes fra to flanker. For å komme i en slik posisjon 
måtte veien legges via Ringerike og over isen til Lier og 
Gjellebekk. 
Å komme til Ringerike ved å marsjere over Krokskogen 
var risikabelt, så Karl den XII valgte en lengre rute om 
Hadeland. Etter oppholdende kamper mot Gregers 
Granavoldens bondesoldater kom svenskene fram til 
Norderhov hvor de la seg til for natten. 
På det tidspunktet hadde den norske øverstkommanderende, 
general Lutzow, fått melding om de svenske planene, og 
han sendte soldater til Ringerike. Natt til 29. mars angrep 
de svenskene på Norderhov mens de lå og sov. Her falt det 
det 40 svensker og 5 nordmenn, og oberst Løwen ble tatt 
til fange. Prestefru Anna Colbjørnsdatters heltemodige 
rolle i dette slaget er spennende lesing, men historisk nokså 
tvilsom. 
Tross dette nederlaget trakk ikke Karl XII seg ut av landet, 
men mangel på mat og utstyr gjorde at tiden begynte å renne 
ut med tanke på slå de norske hovedstyrkene. Nå pusset han 
støvet av sin tidligere plan: Flankemanøver over Krokskogen, 
ned Nordkleiva og over isen mot Lier.  
Nordmennene hadde regnet med at svenskene kunne velge 
en slik strategi, og de hadde derfor forberedt seg godt. Den 
iherdige fogd Lars Mikkelsen var blitt leder for forsvaret av 
Krokleiva, og han disponerte en bondehær på 350 mann som 
sto klar til å stoppe svenskene. 
Svenskene på sin side sendte den 16. april en fortropp på 
200 soldater over Krokskogen, og det var denne avdelingen 

som råkte i kamp med nordmennene ved Nordkleiva. I 
siste liten hadde 150 væpnede norske soldater sluttet seg til 
styrkene, så nordmennene var tallmessig overlegne. I tillegg 
var de utplassert på begge sider av den trange dalen som 
ledet ned i Nordkleiva. Her skjedde trefningen med de sven-
ske karolinerne som mer presist kan karakteriseres som ren 
nedslaktning. 28 svensker og 3 nordmenn falt. 
Presten D. Ramus reiste i 1717 et minnesmerke og satte også 
opp ei minnetavle.  Det har seinere vært naturlig å kalle 
stedet for Tavleskaret. 
I 1947 ble minnesmerket satt opp på ny av Oslo og omegn 
Turistforening og Ringerikes Turistforening. Minnetavla er 
også fornyet. 
1. juni arrangerer DNT Ringerike kveldstur på Krokskogen 
hvor vi svinger nedom Tavleskaret og markerer denne dra-
matiske og dypt tragiske hendingen i norsk historie.  
 

300 år siden 
trefningene i 
norderhov og 
i tavleskaret
tekst og bilder: per h. Stubbraaten

under den store nordiske krig (1700-
1721) sto det i 1716 to dramatiske 
slag i vårt distrikt: Slaget ved norderhov 
prestegard den 29. mars og trefningen 
ved tavleskaret (nordkleiva) 
den 16. april. Tavleskaret.

Minnesteinen i Tavleskaret.
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Sascha Busko presenterer seg:

heisann!
Jeg er Sascha og skal være aktiv som kajakkinstruktør og 
turleder for DNT Ringerike fra 2016!

Padlelivet mitt begynte 2004 i Hamburg, Tyskland og 
fortsatte i Kiel fra 2005-2011 hvor jeg padlet mange turer på 
Østersjøen og Nordsjøen.

I 2006 gikk jeg første kurset for turledere og fortsatte i to år 
til jeg var utdannet på høyeste nivå i Tyskland for havkajakk, 
så jeg har mange års erfaring med alle slags kurs.

Det jeg liker best med å holde kurs er å formidle den spesi-
elle naturopplevelsen og den gleden man har når man er ute 
på tur med kajakk! Videregående teknikker og redningsø-
velser gjør selvfølgelig dette lettere og sikrere, men er gøy 
å gjennomføre også. Og når jeg ser hvor mye en person kan 
glede seg over sin første rulle i en kajakk, så får jeg mye mer 
tilbake enn jeg gir.

Det jeg liker best når jeg padler alene er å rulle og så er det 
ingen overraskelse at jeg driver med grønlandske rulleteknik-
ker og padler mest med en grønlandsåre og – kajakk. På NM 
i ‘qajaq’rulling endte jeg på andre plass i år. Gjerne sjekk ut 
hjemmesiden min på www.qajaujuq.no.

Jeg har tidligere vært aktiv i DNT Bærum og Asker, men i 
2015 flyttet jeg til Gunnerenga ved Åsa, og da er det naturlig 
å være aktiv som turleder her i området også.
Tilbudet mitt skal omfatte padleturer, intro- og grunnkurs 

for havkajakk samt andre aktiviteter, for eksempel trugeturer 
om vinteren.

Jeg er veldig glad for at DNT Ringerike er så interessert i å 
bygge ut et kajakktilbud, siden det finnes fantastiske mulig-
heter på Steinsfjorden og Tyrifjorden.

Håper at du som DNT medlem i Ringerike har lyst å komme 
deg litt ut på vannet med meg også! 
Vi sees da!
Sascha

ny turleder og kajakkinstruktør i 
dnt ringerike

Sascha under havpadling.

Sascha under elvepadling.

SkauleiSpoSten – dnt ringerike Side 35



Utgiver: DNT Ringerike
Postboks 51, 3502 Hønefoss

dnt ringerike
Postboks 51, 3502 Hønefoss 
Tlf.: 32 12 21 00    
E-post: rt@ringerikes-turistforening.no
http://ringerike.turistforeningen.no
Kontonr.: 2230.20. 00984 
 

daglig leder: 

Vibeke Tjøm
Tlf.: 92 66 48 25
 

kontormedarbeider:

Hege Ballari Rindal
Tlf.: 41 41 31 80 
 

Besøksadresse: 
Osloveien 10       
                                                                                                                 

Åpningstider:
Mandager: kl. 16.00-20.00
Torsdager: kl. 12.00-19.00 
 

nytt kontorlokale 
DNT Ringerike holder til i 
Osloveien 10 i Hønefoss, i den 
gamle regimentsgården, rett overfor 
Hønefoss videregående skole 
(«yrkesskolen»).  
Ta kontakt med oss om det er noe 
du lurer på og stikk gjerne innom 
for en turprat.

Mot Bukollen.  Foto: Alf Elling Omholt.

har inngått rabattavtale med Sport 1
på Hvervenkastet, Hønefoss. 
Alle medlemmer får 15% rabatt 
på ordinære varer ved fremvisning 
av medlemskortet.

dnt ringerike


