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Søndag er det igjen klart for 
Norges største turdag som 

arrangeres på rekordmange 
steder over hele landet. 
Ringerikes Turistforening 
markerer Kom deg ut-dagen på 
Petersøya med et allsidig 
program for hele familien.

Vi vil blåse liv i søndagstu-
ren. Målet med Kom deg 
ut-dagen er å gi folk en smake-
bit av gleden ved å være ute og 
dermed inspirere til mer 
friluftsaktiviteter i hverdagen, 
forteller DNTs generalsekretær 
Nils Øveraas.

Største friluftsdag
Kom deg ut-dagen er Norges 

største friluftsdag for hele 
familien, og arrangeres nå for 
15. gang. To ganger i året 
organiseres turer og friluftsak-
tiviteter i nærmiljøet som er 
åpne for alle. 

I år er hele 48 av DNTs 
medlemsforeninger med, og 
står for hele 140 arrangementer 
over hele landet.

Lokalt følger Ringerikes 
Turistforening opp denne 
tanken ved å invitere til en 
trivelig utedag for både store og 
små i samarbeid med Fossen 

Friluft, Knivlaget, Ringerike 
O-lag og Ringerike Trekkhund-
klubb. 

Vi ønsker å gi en liten 
smakebit på hva man kan 
oppleve ute i naturen, og på 
denne måten få enda flere til å 
komme seg ut i nærmiljøet. 
Håpet er at dette for mange kan 
være starten på en aktiv høst 
med fine naturopplevelser.

Arrangementet
På Petersøya vil vi legge til rette 
for ulike aktiviteter som 
kanopadling, løping i strikk, 
aktiviteter med hund, oriente-
ring, spikking og slakk line. I 
tillegg byr vi på en rundløype 
på øya hvor du kan prøve deg 
på en «Turtipp» med spørsmål 
for både barn og voksne. I 
målområdet blir det premie på 
alle som fullfører – her er det 
viktigste å delta.

Bålpannen står klar for 
grilling av medbrakt niste, og 
en kopp kaffe kan vi også by på 
om det kan friste. Ta med 
sitteunderlag og godt med 
klær, så blir friluftsmåltidet 
enda koseligere.

Naturperle
Petersøya er en naturperle i 

sentrum både sommer og 
vinter, og blir benyttet av 
stadig flere. 

Med dugnadsinnsatsen som 
har blitt lagt ned i prosjekt 
Busker og kratt er området blitt 
mer tilgjengelig, og øya har et 
flott utsyn mot elva. 

Turen rundt halvøya er 
absolutt trivelig, og for dem 
som ønsker å gjøre turen lengre 
kan besøket på Petersøya 
gjerne kombineres med en 
rundtur via Schjongslunden og 
Søndre park. 

Velger man gangbrua over til 
Glatvedt og Hønefoss skole får 
man en fin rundtur på nordsida 
av byen. Om du ikke kan ta 
beina fatt til Petersøya er det 
rikelig med parkeringsmulig-
heter her. 

Allsidig program
Informasjon om Ringerikes 

Turistforenings turprogram 

Kom deg 
ut søndag!

SøNdAgStur: På kom deg ut-dagen kan du spasere langs elva.

Aktiviteter: Det blir tilrettelagt for ulike aktiviteter på Petersøya 
søndag.  Foto: Pål tr. MANNSverk 

finner du for øvrig på RT`s 
hjemmeside, www.ringtf.no. 
Her finner du også informasjon 
om RT – koiene i distriktet, 
samt generell informasjon om 
DNT. 

Kanoer og utstyr kan du også 
leie gjennom Ringerikes 
Turistforening om prøveturen 
på Kom deg ut-dagen frister til 
gjentakelse.

uT på
Tur
tiPS oSS
e-post: tur@ringblad.no
Tipstelefon: 474 40 000
Sentralbord: 32 17 95 00

hvA?
Aktivitetsdag for hele 
familien.

Når?
Søndag 7. september

hvor?
Petersøya, Hønefoss. 
Beliggende 
nedenfor kirkestuen 
– innkjøring ved 
Livbanen.

Turtipset lages av             
Ringerikes Turistforening:

rt@ringerikes-
turistforening.no

www.ringtf.no


