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Vi er blitt 1000 medlemmer!
DNT Valdres kan nå feire at vi for første gang har over 1000 medlemmer. En
medlemsmasse på over 1000 har vært en målsetting for oss de siste årene.
Forløperen Valdres Tur- og Fjellsportlag ble etablert i 1982. De ble av DNT sentralt
oppfordret til å søke opptak som medlemsforening i DNT, i februar 2011 ble dette
en realitet.
I 2011 var det 520 betalende medlemmer i DNT Valdres. I skrivende stund, den 8.
oktober, er vi 1021 medlemmer, altså nesten en dobling på vel sju år!
Hva er det som gjør at så mange har valgt å melde seg inn? DNTs visjon er
«Naturopplevelser for livet». Vi arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og
miljøvennlig friluftsliv og for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.
Mange har gjort en stor innsats for at DNT Valdres er blitt hva det er i dag. Vi har
mange dyktige turledere, engasjerte styremedlemmer og andre dugnadsfolk som de
siste årene til sammen har bidratt med utallige frivillige dugnadstimer.
Vi støttes også av lokalt næringsliv, ulike stiftelser, andre organisasjoner og
foreninger, samt andre gode samarbeidspartnere.
Etableringen av «Stølsruta», som innebærer merking av en 67 km lang historisk
vandrerute over Stølsvidda i Valdres, har ført til at dugnadsinnsatsen i år har vært
høyere enn noen gang.
Fra 1. januar 2018 har vi dessuten overtatt et eget geografisk arbeidsområde fra
DNT Oslo og Omegn – avgrenset mot høyfjellet i nord. På denne måten tar vi et
større ansvar for rutenettet i DNT.
Vi har også lagt vekt på å ha et variert og godt turprogram. DNT Ung etablerte seg
med aktiviteter i 2018, seniorgruppa har hatt god aktivitet i flere år og Barnas Turlag
har fra i år flere nye og engasjerte turledere som har bidratt til å øke aktiviteten.
Hovedlaget har også over tid hatt et variert og godt program.
Vi har også tatt samfunnsansvar gjennom å være aktive i friluftspolitiske saker, og
vedtok i år å slutte oss til Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Oppland.
Da DNT Valdres ble etablert, følte også en del eiere av fritidseiendommer i Valdres
at det var mer naturlig med tilhørighet til en DNT-forening der de oftest benyttet
naturen – dette er fullt mulig ved å gi beskjed til DNT sentralt.
Mens jeg gleder meg over at vi har nådd dette magiske tallet 1000 begynner jeg å
lure på hvem betalende medlem nummer 1000 i 2018 er, og hva det var som gjorde
at vedkommende meldte seg inn?
Jeg kontakter medlemsservice og får vite at dette er 44 år gamle Lene Hovi. Jeg
tar kontakt, forklarer situasjonen og spør hva som fikk henne til å melde seg inn
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på sensommeren. Lene svarer på telefonen kl. 18 om ettermiddagen, og er lett
andpusten fordi hun er ute og går tur i motbakke. Men hun blir med på en prat.
Lene er ansatt i Valdres Natur- og Kulturpark (VNK). Her jobber hun ganske tett
på Ina Syversen (styremedlem i DNT og ansatt i VNK). I sommer var Ina travelt
opptatt med å koordinere arbeidet med å få ryddet og merket Stølsruta. Lene jobbet
også noe med dette, og deltok på åpningen den 3. august. Spesielt i denne perioden
fikk hun øynene opp for hvor viktig arbeid DNT gjør. Hun bestemte seg da for at
hun ville være med og støtte dette ved å bli medlem.
Lene vokste opp i Øystre Slidre og var som ung ikke spesielt glad i å gå på tur. Hun
har imidlertid bodd 26 år borte fra Valdres, de fleste av årene i by. Da hun i 2017
valgte å flytte til Fagernes var det blant annet fordi behovet for armslag, vidsyn og
natur hadde blitt stadig mer påtrengende. Hun er nå i ferd med å gjøre seg kjent
i Valdres på nytt, og blir veldig glad når hun finner en merka DNT-rute. Lene
avslutter med å si at det var litt moro å bli akkurat medlem nr. 1000.
Etter å ha snakket med Lene tenker jeg at dette forplikter. Framover er det ikke bare
ytterligere vekst i medlemsmassen som er viktig, men å ivareta også våre betalende
og lojale medlemmer gjennom gode turtilbud. Det er viktig at medlemmer som
Lene, også i framtiden, vil synes at vi gjør et godt arbeid.
Merethe Lundene
styreleder DNT Valdres

Lene Hovi –
medlem nummer 1000 i DNT Valdres i 2018
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Randoneetur til Mugnetind 14. april 2018
Mugnetind er en fin og enkel rando-tur, og det ble fulltegnet gruppe, 12 deltakere. Vi startet
fra bommen for Slettefjellvegen i flott vær, og gikk først langs vegtraseen, seinere stort sett
langs traseen for sommerruta. Det var sol på toppen, men dis tok det meste av utsynet mot
fjellene nord for Bygdin.
På tur ned valgte vi ei rute mot Skavletjern, i et fint lag med «pudder» og ingen andre
spor. Fant også et uberørt område litt videre, og til slutt fin nedkjøring mot bilene. I gode
snøforhold finner man også mer utfordrende ruter ned igjen.
Svein Helge Skinnes

Sporten Beitostølen
Bygdinvegen 3782,
2953 Beitostølen
Tlf: (+47) 61 34 10 81
Mail: post@sportenbeitostolen.no
Du finner oss også på:

Rabattavtale om sportsutstyr
DNT Valdres har inngått avtaler med
flere sportsforretninger i Valdres. Ved
å vise gyldig medlemskort i DNT kan
du gjøre ekstra gode kjøp her.
Meir informasjon på heimesida vår:
www.valdres.dnt.no/samarbeidspartnere/
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Langs den nye «Stølsruta», her ved Jaslangen. Foto: Svein Erik Ski

Høstmøte i DNT Valdres
Torsdag 15. november kl 19.00
Sted: Auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira.
PROGRAM:
• Velkommen/kort informasjon v/ leder Merethe Lundene
• «Stølsruta i Valdres», ved Louise Brunborg-Næss, sentral prosjektleder
for Historiske vandreruter, og Ina Syversen DNT Valdres
• «Fremtiden, - en utfordring for oss alle», ved Øystein Dahle.
• Trekning av premier i Kremtoppjakten (og kanskje krus-utdeling)
• Enkel bevertning – og fjellprat
VEL MØTT!
Naturens venn
Øystein Dahle (80) har hatt en rekke tillitsverv i organisasjoner innen friluftsliv
og naturvern, blant annet som styreleder i DNT (1994 – 2003) og i Friluftslivets
Fellesorganisasjon. Som ekspert på energispørsmål og miljøvern har han i flere år
vært foredragsholder i Norge og utlandet. I 2013 ble Dahle utnevnt som æresmedlem
i DNT, som en heder for naturvernarbeidet og engasjementet i foreningen. I 2014 ble
han tildelt Friluftslivets Hederspris.
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Tre viktige friluftslivspolitikske saker i 2018

Vinda-forkjempere utenfor departementet 24. september. Foto ved Trond Vatn

Vern av Vinda i Øystre Slidre
Elva Vinda er en unik naturperle som ligger lett tilgjengelig, som kjerne i et mye
brukt nærturområde. Vinda i fri flyt gir naturopplevelser som er umistelige.
Når dette skrives foreligger ikke den endelige konklusjonen fra Olje- og
energidepartementet (OED), men den foreligger kanskje når dette leses. Dette er en
sak som har foregått over en ganske lang periode. Vi har deltatt sammen med andre
organisasjoner og enkeltpersoner som har engasjert seg.
DNTs medlemsblad Fjell og Vidde nr. 5, i september 2018, har Vinda som
forsidesak og en 13 siders fyldig og god presentasjon av saken.
24. september i år deltok DNT Valdres sammen med representanter fra Vern
Vinda og sentrale instanser i DNT og Naturvernforbundet i et møte med statsråd
og embetsverk i OED om Vindasaken. Vi fikk 20 minutter til å framføre vårt syn –
sterkt markert ved lokalt engasjement.
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Nasjonal ramme, vindkraft på land –
innspill fra regionale interesser
DNTs landsmøte i juni 2018 vedtok en resolusjon der vi ba regjeringen stoppe
det pågående arbeidet med planer for vindkraft, for å gi åpning for demokratisk
medvirkning lokalt og regionalt. Dette ikke minst slik at man skal kunne melde inn
et faktagrunnlag når det gjelder verdifulle natur- og friluftslivsområder som ikke bør
rammes av vindkraftutbygging.
I utkastet fra NVE er det på kart tegnet inn 43 områder de anser som aktuelle for
vindkraftutbygging. Av disse er det tre områder som berører oss i Valdres:
- Et område i sør som omfatter bl.a. Vassfaret og fjellområdene videre nordover
til Tisleidalen/Golsvegen
- Et stort område fra Skogshorn i sør til Langeskavlen i nord, fra vestafor
Filefjell i vest til Båtskaret i nordøst og Vaset i sørøst
- Et tredje område som omfatter begge sider av Valdresflye, inklusive
mesteparten av ruta til Rasletind og opp til toppen av Knutshøe i vest,
sørøstover til Skreddalen og inn mot grensa til Langsua nasjonalpark. Videre
omfatter dette områder vestafor Gudbrandsdalen opp mot Dovre.
Det er lettere å angi hvilke av våre fjellområder som ikke kan bli rammet av
vindkraftutbygging. Vi gir uttalelse om dette via FNF i Oppland, dessuten en egen
uttalelse fra DNT Valdres.

Nettverk for fjellgrense i Valdres
DNT Valdres deltar i et prosjekt for å få etablert grenser i arealplanleggingen,
spesielt for hvor det ikke skal etableres større nye hyttefelt. I prosjektet samarbeider
vi med Valdres Hytteforum og foreninger som er tilsluttet FNF. Det er etablert
liknende utbyggingsgrenser flere steder i Norge. Utgangspunktet har vært
markagrensa i Oslo, men tilsvarende grenser er etablert rundt en del byer og etter
hvert også der problemene først og fremst knytter seg til hyttebygging. Det er bl.a. et
pågående prosjekt om tilsvarende problemstilling i Lillehammerfjellene (Sjusjøen,
Nordseter, Hafjell).
Øystre Slidre har som eneste Valdreskommune etablert en «fjellgrense». I prosjektet
ønsker vi å gi innspill på kriterier for hvor en slik grense bør gå og hvilke regler som
skal gjelde i tilknytning til dette. Vi ønsker at det etableres mest mulig like kriterier
i hele Valdres, at grensene blir forpliktende på lang sikt – og selvfølgelig: at vi
gjennom disse grensene sikrer områder for friluftsliv i mest mulig uberørt natur.
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Blide deltakere på turlederkurset på forsommeren. Foto: Torkjell Haugen

Uten turledere, ingen turer!
Helgen 2. – 3. juni gjennomførte DNT Valdres kursing av ni nye turledere. De er en
viktig ressurs for laget, og skal nå bidra til at DNT Valdres fremdeles kan arrangere
ulike fellesturer med fokus på gode naturopplevelser gjennom et enkelt friluftsliv.
Kurset besto av to moduler, ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs, og gikk
over to fulle dager med base på Leira.
På ambassadørkurset lærte turlederne om DNTs organisasjon, målsetning og kultur.
Dette gir god kunnskap om DNT som organisasjon.
På det grunnleggende turlederkurset ble det fokusert på hvordan være en god
turleder, hvor formidling var et viktig tema. I tillegg ble det både teori og praktiske
øvelser på navigasjon gjennom bruk av kart og kompass, som er en viktig del av
det å være turleder. Dette ble fulgt opp med rollespill hvor hver enkelt deltager fikk
prøve seg i rollen som turleder, hvor de skulle mestre ulike situasjoner som kan
oppstå på en tur. Sikkerhet er også et viktig emne på kurset, både i forhold til risiko
knyttet til ulike turer, men også grunnleggende førstehjelp.
Torkjell Haugen
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Kursdeltagere rydder, varder og merker langs Stølsruta ved Syndin. Foto: THS

Merkekurs ved Syndin 29. juni – 1. juli
DNT Valdres har i år fått eget geografisk arbeidsområde, og har etterhvert
opparbeidet og overtatt ansvar for flere ruter som skal vedlikeholdes.
Som et ledd i å opprette en robust og selvgående dugnadsgruppe gjennomførte
vi merkekurs siste helgen i juni. Vi hadde fått inn en ekstern instruktør med mye
erfaring som skulle lede oss gjennom helgen.
Kurset innledet med en teoridel på fredag ettermiddag/kveld på Syndinstøga, og
påfølgende lørdag og søndag ble tilbragt ute i terrenget. Valget av Syndin som
base både for teori og praksis var med bakgrunn i vår nye rute «Stølsruta», som går
gjennom det flotte stølsområdet langs Syndin.
Som praksisfelt hadde vi valgt terrengparsellen av Stølsruta som går på sørsiden av
Midtre Syndin. Her fikk de 9 kursdeltagerne, under kyndig veiledning av kursleder,
se hvordan terrengvalg, kvisting, varding og maling skulle gjennomføres. Etterhvert
delte vi oss opp i mindre grupper og startet med å praktisere på stien for Stølsruta i
dette området. Det var godt og varmt disse dagene, men med hyppige drikkepauser
og godt humør så ble det en flott og lærerik helg for oss som deltok.
Torkjell Haugen
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«Stølsruta» - historisk vandrerute i Valdres
Valdres har i dag det største sammenhengende stølsområde med aktive støler i NordEuropa. Nå har DNT Valdres merket og tilrettelagt tursti gjennom dette levende
kulturlandskapet, der snødekte fjell er et vakkert bakteppe.
Stølsvidda er beitedyras rike. Her har folk og beitedyr levd sammen sommer etter
sommer i uminnelige tider og skapt det kulturlandskapet du ser i dag. Samspillet
mellom dyr og menneske er som en gjensidig pakt. Her går dyra fritt ute på beite
hele dagen før de rusler hjem til kveldsmelking. Planter og dyr har gjennom flere
tusen år tilpasset seg denne høstingskulturen, og mange sårbare og utrydningstruede
arter finnes nettopp her.
Langs hele ruta går du gjennom aktive støleslag og store deler av området har status
som «Utvalgt kulturlandskap i jordbruket» under Landbruks- og matdepartementet,
og «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse» under Riksantikvaren og
Miljødirektoratet.
Den historiske vandreruta gjennom Stølsvidda går fra stølslagene i Nord-Aurdal
via Vestre Slidre og til Vang. Dette er et mer eller mindre sammenhengende
stølsområde på et fjellplatå i lavalpin sone på mellom 800 - 1000 meter over havet.
Mye av turen ligger i åpent beitelandskap over tregrensa.
Turen
Selve turen starter ved fylkesveg 51 i Tisleidalen, og følger reksler mellom stølslag
og vassdrag rundt i stølsområdet nordvestover til Vang. Dagsetappene er på 9 - 19
kilometer og totalt er turen på 67 kilometer. Høyeste punktet er på 1160 moh ved
Noseknippa. Det er mulighet for parkering og overnatting ved start og slutt, på
Merket og Sørre Hemsing. I Vang har den forbindelse med både Kongeveien over
Filefjell, til DNT-hytta Tomashelleren og videre inn i DNT-nettet i Jotunheimen.
Det er inngått to DNT-avtaler med overnattingsteder langs ruta; på Merket og på
Nøsen yoga- og fjellhotell. DNT Valdres har også fått sin egen DNT hytte, «Løa» på
Skjerpingstrøe på Tyrisholt.
Mer detaljert turbeskrivelse og overnattinger finner du på
www.ut.no: Stølsruta i Valdres
Etapper
Dag 1 Tisleidalen – Tyrisholt
Dag 2 Tyrisholt – Nøsen
Dag 3 Nøsen – Flikja/Matkista
Dag 4 Flikja/Matkista - Midtre Syndin
Dag 5 Midtre Syndin – Sørre Hemsing i Vang
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Kyr på beite har gjennom uminnelige tider bidratt til å skape kulturlandskapet.
Foto: Ina Syversen
Dugnader - og faddere for Stølsruta
Det er lagt ned mange dugnadstimer på Stølsruta og det er stadig arbeid som
må gjøres. Det arbeides nå med å legge om deler av ruta for å slippe å gå mye
på stølsveier. I tillegg arbeides det med å få inn informasjon om stølslag og
kulturminner for å kunne informere mer om dette i oppslag langs ruta.
Det er ønske om at flere deltar i vår dugnadsgruppe for både denne ruta og for andre
ruter DNT Valdres har ansvaret for.
I tillegg ønsker vi faddere for strekningene på Stølsruta, her vil det lyses ut
«stillinger» som det kan søkes på.
«Skauleis til fjells»
Stølsruta er samtidig et viktig bidrag i retning av å realisere oppfordringen DNT
Valdres fikk fra DNT Ringerike da Fønhuskoia ble åpnet i 2013. Oppfordringen
var å etablere en rute som fører fra Fønhuskoia og videre opp til rutenettet i
Jotunheimen, slik at det blir mulig å gå sammenhengende fra Oslo til Jotunheimen.
Det gjenstår nå kun strekningen fra Fønhuskoia til Tisleidalen.
Ina Syversen
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TURER – HOVEDLAGET

Ved vendepunktet, 3 km fra bua i Tapptjerndalen. Foto ved Trond Vatn

Til Tapptjerndalen (nesten) - 8. april
Bua i Tapptjerndalen er et populært turmål i påska for skiløpere fra stølsområdene
i Skrautvål og Lenningen, og mange har årelange tradisjoner med signatur i
hytteboka.
Det hadde kommet 20 cm nysnø siden påske, og mer var varslet. Dagen før fikk vi
derfor gått opp 2/3 av ruta inn mot Tapptjerndalen, det var en stor fordel.
Nullføre og smøreutfordringer var det, men ellers gikk turen stort sett uten
problemer. Oppe i snaufjellet lå skodda lavt og sikten var minimal, og vi tok timeout
da det gjensto ca 3 km til bua i Tapptjerndalen. Det ville kanskje ta en time fram til
bua, og etter en brødskive og litt drikke fant vi det riktig å snu. Turen tilbake gikk
lettere og det var godt å sette seg ned inne i hytta vår på Røssjøen med resten av
nista og drikke fra termosen.
Undervegs hadde vi fortalt fra det som skjedde i området i 1944, da tyskerne
satte inn en stor styrke for å slå ut Heimefrontstyrkene og gruppa fra Furubotnfraksjonen av Norges Kommunistiske Parti. Sistnevnte hadde sitt krigshovedkvarter
i Skreolægeret, mens det lå en mindre gruppe fra Heimefronten i Tapptjerndalen.
To karer fra Heimefronten falt i kampene i Tapptjerndalen, og bua er til minne om
hendelsene i området under krigen.
Marit Sæbu og Trond Vatn
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Mens det ennå var noenlunde sikt. Foto: Morten Helgesen

Skitur til Bukkehøe i Leirdalen 5. mai
Vi var seks, turleder inkludert, som la i vei fra Geitsætra klokka 10. Været utover dagen ble
ikke som vi håpet, selv om starten var ganske ok. Opp den nordligste av Bukkehøebrean ble
det mer og mer våt nysnø, og oppe i skaret like ved Nørdre Bukkehøe var det småsurt og en
del vind. Alle gikk på Nørdre Bukkehøe, og et par ivrigere toppsamlere tok en avstikker ut til
N2-toppen, mens vi andre tok på stegjern foran nordryggen mot Bukkehøe.
Det var greie forhold på ryggen og alle kom seg greitt opp. Resten av turen mot Bukkehøe
gikk på GPS-kurs i svært dårlig sikt, og oppholdet ved varden ble kort. Nedkjøring i null sikt
var også ganske krevende, og tåka slapp ikke før nede på 1850 m. Herfra var det litt enklere å
kjøre, men fortsatt flatt lys og luggete snø. Deltakerne var fornøyde, men litt galskap er det jo
å dra så langt for å gå i slikt vær.
Morten Helgesen

Kveldstur Glennatind – Køltjern 7. juni
Mange stier fører til Køltjern på Ranheimsåsen nord for Fagernes, et yndet utfartssted for så
vel lokalbefolkningen som hytteeiere. Bruk av kart og kartøvelser var en del av opplevelsen
på den 2 timer lange turen. Oppgaven var å finne og plassere på kartet et ukjent antall
uthengte poster langs en rødtrukket linje på kartet, langs sti og i terrenget.
Framme ved idylliske Køltjern var det matpause og fotografering. Videre til Glennatinden
gikk vi andre stier. Flere myrer ble passert, delvis på klopper, men myrene var nesten tørre
etter den tørre våren. Men for en molteblomstring!
Elin og Tormod Dahlen
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Kveldstur til Goaren 14. juni
Goaren (1070 m) ligger nord for Steinsetbygda i Etnedal, og var en av
«Kremtoppene» i sommer. Det var derfor tillyst fellestur samtidig med utsetting av
turkasse.
Bare en turdeltager trosset regn, tåke og vind, og vi ble fort enige om å kutte ned på
turlengden. Fra Klukkarlia bar det på god sti opp til toppen, der kassa ble satt opp
i sterk vind og null sikt. Etter innskriving i boka og obligatoriske bilder ble kursen
satt samme vei ned igjen. Halvveis nede lettet skydekket og vi fikk flott utsikt til
Steinsetfjorden, Jutulen og Smørlifjellet.
Til tross for kort tur (ca. 1 t) opplevde vi mye vær, noe som beriket opplevelsen.
Tormod Dahlen

Kongevegen og Hugakøllen 24. juni
I alt åtte var med på turen langs den gamle Kongevegen over Kvamskleiva, med
avstikker til en av årets Kremtopper, Hugakøllen.
Langs Kongevegen kommer en høyt over dagens E16-trasé, og ser over mot Leirhol,
der ridderen Sigvat Leirholar bodde på 1200-tallet. Vi gikk også forbi gamle Kvam,
hvor historien forteller at Gjest Bårdsen satt i arrest da han skulle overføres fra
Bergen til Akershus for å sone «livsvarig slaveri».
Parsellen ble ferdig i 1808, og var så bratt at det vinterstid kunne være livsfarlig å
kjøre med hest og slede. Derfor ble det i 1862 bygget ny vei der E16 går i dag.
Fra parkeringen ved Neset stiger veien bratt oppover før den flater ut over
Kvamskleiva. Vi fulgte så en gammel kløvvei opp mot Hugakøllen, hvor vi blant
annet kunne se gamle skålgroper som tidligere ble brukt til ofringer. Utsikten er
flott både mot Vang og Vestre Slidre, men det var kraftig vind. Så gikk vi samme
kløvvei ned igjen til Kongevegen, og gikk denne videre mot Søndrol. Veien er godt
vedlikeholdt.
Torkjell Haugen

Store Austanbotntinden 25. juni
Med tre deltakere (fra Stavanger, Drammen og Bergen) gikk turen fra Berdalsbandet
i ganske tett tåke. Det hadde vært ei uke med kaldt vær og en del nysnø, så jeg var
spent på forholdene. Vesttoppen ble nådd i tåke, og vi kløv oss litt ned på en avsats
for å ta lunsjpause og vente på den bebudede sola.
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Utsyn fra Kongevegen i Kvamskleive. Foto: Torkjell Haugen

Luftig på toppen av Store Austanbotntinden. Foto: Morten Helgesen
Og da vi var klare til å gå kunne vi ane Store Austanbotntind gjennom de hvite
bomullsgardinene. Det var en del nysnø oppover, men smeltingen var i gang. Vi
sikret oss opp til første pukkelen og videre opp til Store. Litt sur vind på toppen
gjorde at vi tok pausen i lesiden av ryggen litt lenger nede. Flotte stemninger med
tåkedotter som danset rundt toppene og masse sol etter hvert. Vi var utrolig nok de
eneste på fjellet denne fine sommerdagen.
Morten Helgesen
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Turer i samarbeid med Fønhusforeningen, under Fønhus-uka

Tur til Ruggplata i Storbekkseilen 27. juni
Fønhusboka «Der villmarka suser» har alle lest og er blitt grepet av. Historien om
slagbjørnen Rugg appellerer, og det var 15 med på turen opp til stedet der Rugg ble
skutt 13. mai 1908. Åse fra biblioteket i Sør Aurdal var med, og leste avsnittet om
Rugg sin siste time, en gripende skildring.
Det er imidlertid forfatteren Per Hohle som beskriver den dramatiske jakten slik den
virkelig forgikk den gangen. Det står i boka «Vassfaret» fra 1964. Hohle hadde fått
hele historien fortalt av jegeren Steinar Steinarson Ormerud i 1946, og hadde notert
alt nøyaktig ned. Derfor vet vi presis hvor Rugg ble felt.
Kjetil Sudgarden, turleder fra DNT Ringerike

Besøk i Tjuvhans-hula 28. juni
Ni var med på turen som gikk i flott sommervær opp til hula. Alle var ivrige lesere
av bøkene til Mikkjel Fønhus og noen var godt kjent i området og fortalte ivrig
historien om Tjuvhans som var fra Trefothaugen i Garthusbygda.
«Skogangmannen» er den første boka Fønhus skreiv og er en sann historie som
fenget han og mange av leserne hans.
Vi tok oss god tid i hula, og en av deltagerne, Syver Hafton, fortalte at tippoldefaren
hans hadde funnet rester av klær i hula for tre mannsaldre siden.
Praten gikk utover kvelden, og mens sola gikk ned over Gulmøsahøgda vandret vi
ned att fra Tjuvhans-hula i god sommervarme og hyggelig turfølge.
Gunvor Strandbråten
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Turleder og historieforteller Nikolai Øyhus «i aksjon». Foto: Merethe Lundene

Tur til Hølersetera 29. juni
Nikolai Øyhus var lokal kjentmann på fotturen opp, og hele 56 deltakere var med.
Undervegs ble det flere stopp krydret med historier fra området, både fra gammel og
ny tid, om jakt og historier fra de mange husmannsplassene. Etter en time var vi ved
Hølersetera, der mange andre var kommet til arrangementet Fønhusforeningen hadde
laga for kvelden. Her var høgtlesing, historiefortelling, langeleikspill og skuespill til
overnaturlige hendelser.
Arne Erik Fønhus ledet kvelden her og fortalte om setera. Kristian Berglund leste
fra Mikkjel Fønhus sin bok «Skogfolket i Bjønnemarka» (fra 1969), etterfulgt av
langeleikspel ved Solfrid Olmhus. Handlingen i denne boka er fra Hølersetera, som
det knytter seg mange sagn til, blant annet om hvordan den ble gjenfunnet etter
Svartedauden. Denne kvelden ble vi heller ikke skuffet, for Hølerseterkjerringa,
som går igjen etter seg der oppe, viste seg for oss flere ganger. Inne kunne vi kjøpe
suppe, kaker og kaffe i pausen. Etterpå var det mer underholdning, blant annet
skuespill, før knotten jaget alle innomhus.
Merethe Lundene
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Luftig kveldstur til Bitihødn 5. juli
I alt 16 var med på turen den tidvis bratte stigen frå Båtskaret. Det var 24 varme grader då
vi starta, men ein ganske kraftig vind frå søraust gjorde sitt til at det ikkje vart så varmt i
bakkane som vi hadde trudd.
Bitihødn er også i år med i «Kremtoppjakten» som DNT Valdres har, og det var alt notert
1177 namn i boka då vi gjekk frå toppen.
Knapt halvveges på nedturen tok vi av og fylgde stien som går på den breie skråhylla
innunder toppmassivet. Stien går etter kvart i sik-sak nedover ved sida av steinurda og
blokkene mot nordaust. Dette er Tyskerstien, som fekk namn etter at tyske og austerrikske
alpejegerar trena i fjella her sommaren 1942.
Tor Harald Skogheim

Yoga og tur ved Liomseter 13. - 15. juli
Ni personer deltok på dette opplegget, i sol og varmt vær, men med to forfriskende
regnskurer. Disse kom på ettermiddagen, så vi slapp unna.
Morgenen startet kl 7 med yoga ute i soloppgangen, en herlig opplevelse. Dagsturene gikk i
Liomseter sitt nærområde, lett terreng i skog- , myr- og fjellområde. Det var korte dagsturer,
men med ro og avslappende stemning og med innslag av bading. Dette frister til gjentakelse.
Steinar og Linda
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Vardhovdtinden 23. juli
Fotturen startet ved Steindestølen i Rødalen, i sol og varme og med ni deltakere. Etter hvert
som vi kom høyere opp, ble temperaturen behagelig, og på toppen var det godt å ha på seg
vindjakke. Vardhovdtinden er en av kremtoppene i år, noe den fortjener ut fra den nydelige
utsikten.
Steinar Kvåle

Fin fellestur til Grønsennknippa 29. juli
Det var meldt regn, men ved turstart kom sola og opna for ein strålande dag!
Vi var i alt ni med på fellesturen til denne «kremtoppen» i Vestre Slidre, mange var
lokalkjende. Turens yngste deltakar hadde også dobbelt jubileum; ho var 10 år gamal og for
10. gong til toppen av Grønsennknippa!
Sjølve fotturen starta ved Bjødnhøvd. Der er det greitt å parkere bilen der turstien starter.
Langs stien innover dei vide viddene mot foten av Grønsennknippa kan ein ofte sjå elg på
myrene, men ikkje denne gongen.
Siste del av turen er oppstigning mot toppen, og omlag halvveges i oppe i fjellsida tok vi ei
skikkeleg lang matpause.
I den klare lufta baud toppen på fantastisk utsikt i alle retninger. Mot Gausta-toppen i sør og
Hurrungane i vest. I tillegg til alle kjente og nære fjell som Skogshorn, Jørundgilknappen,
Rankonøsi, Gilafjell, Bitihorn, Melladn, Synnfjell og Ålfjell. Og ikkje minst mot Jaslangen,
Strø og Helin. På turen ned frå fjellet tok vi ein interessant avstikkar bort til nokre blokker
med konglomeratsteinar.
Mads Wangensteen
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Solskinnstur til Skarvemellen 4. august
Det var seks deltakere på turen, og vi fikk strålende solskinn hele turen, stikk i strid
med varselet. Vi parkerte like før vegen inn til Turrsjøen, og nesten alle kom på
toppen. Per, snart 80 år og nylig operert for et lårbeinsbrudd, måtte gi tapt bare 100
høydemeter fra toppen – men uansett en bragd! Fra toppen er det flott utsikt i alle
retninger, spesielt inn mot Jotunheimen.
Skarvemellen (1267 m) er en av Mellane. Høyest er Rundemellen (1345 m), mellom
disse ligger Kalvemellen (1136 m). Foto fra turen på forsida av bladet!
Gunnar Modén

Luftig parti på sørryggen mot Uranostinden. Foto: Morten Helgesen

Uranostind via sørryggen 4. august
Værmeldingene var ikke det beste, men man kan jo alltids håpe. Alle fire var
blide og optimistiske til ganske langt oppe på sørryggen, men da kom en regnbyge
feiende og snudde opp ned på tilværelsen. Alt ble glinsende vått og slitte turklær
ble gjennombløte, men vi gjennomførte likevel i god stil. Noen opptak ble litt mer
utfordrende på sleipe fottak, men stort sett er klyvingen grei. Tåka tok for øvrig vekk
all fornemmelse av høyde og luftighet.
På toppene ble det obligatoriske bilder, men de så nok alle ganske like ut fra topp til
topp. Etter en kjapp avstikker på Slingsbytinden gikk vi ned en avsmeltet Uranosbre
som virkelig har slanket seg i front de siste årene.
Morten Helgesen
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Jens fant kjærligheten
på Besseggen
Da Jens stoppet for å kjøpe seg en matbit på vei opp til Gjendesheim, var det noen
som stjal det nye kameraet hans. Etter en rask prat med Gjensidige, skjønte han
at reiseforsikringen han kjøpte i forbindelse med Spania-turen i februar også gjaldt
på bensinstasjoner i Valdres. Dette var så oppløftende at han holdt et rekordhøyt
tempo på fjellturen. Akkurat høyt nok til å nå midten av Besseggen samtidig som
morgenfuglen Maja var på vei ned. Refleksjonene fra Bessvatnet
fikk øynene hennes til å skinne. Det ble kjærlighet ved første blikk.
Det er godt å være forberedt. Som medlem av DNT kan du få ekstra gode
betingelser på noen av markedets beste private skadeforsikringer, og rask hjelp
om ikke alt skulle gå etter planen.

A13_0272/10.2017

Ring oss på 61 34 76 00 eller les mer på gjensidige.no/turistforeningen
for å få vite mer.
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Mye blåis og sprekker etter en varm forsommer. Foto: Morten Helgesen

Uranostinden via breen 5. august
Værmeldingene for dagen var slettes ikke gode. Vind av kuling styrke, lave
temperaturer og nedbør. Ikke akkurat fristende, kanskje ren og skjær galskap? Turen
var fullbooket, og godt som alle deltakerne dukket opp. Imponerende!
Det var grått og fuktig i starten, og oppe ved brekanten dro en skikkelig sur trekk
innover vannet. To av deltakerne valgte å snu her, da dette var siste punkt hvor det
var forsvarlig å la noen returnere på egen hånd.
Så var det på med utstyr, og erfaringen var at vi skulle hatt mer tid i forkant for
sammen å tilpasse stegjernene ordentlig. Det var for mange stegjern som hang
dårlig, og det ble mange tekniske stopp opp breen. Mer varsomhet måtte også
utvises ved hopping over sprekker. Med litt navigering og et par små omveier for å
komme rundt sprekker, tok det litt tid opp breen – i kraftig vind.
Ovenfor breen ble det en kort rådslagning, for på grunn av vinden kunne det være
uforsvarlig å forsere selve toppeggen. Men alle deltakerne var veldig innstilte på
å gå oppover for å se hvor langt vi kom. Mens vi satt ved brekanten og spiste en
litt hustrig lunsj sendte et kraftig vindkast flere små og mellomstore stein flygende
gjennom luften og ned på breen, feid av svaberget over oss. Heldigvis ble ingen av
oss truffet, men litt skummelt var det.
Det gikk ganske greit i tåka opp til den smale toppeggen, hvor det var overraskende
stille. Det virket som vinden sto som en rakett opp vestveggen, og så lenge man
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holdt litt unna selve kanten slapp man unna det verste. Jeg anså det derfor som
forsvarlig å gå ut på toppen, men for å gardere mot et uventet vindkast på det sleipe
berget, sikret vi frem og tilbake toppeggen.
Returen gikk veldig greit. Vi tittet på noen store vannhull og litt fine sprekker.
Svein gledet folk med smågodtet sitt, og vi hadde flere ganger glede av Ingeborgs
store botanikk-kunnskaper. En finfin gjeng å være på tur med. Og fantastisk å finne
varmen og tørre klær igjen etter en relativt hustrig tur.
Morten Helgesen

Langtur i Jotunheimen 7. – 12. august
To godt voksne damer kvalifiserte seg
til å delta på turen, som må kalles heller
krevende, da det er flere lange dagsetapper
og mange høydemeter.
Turstart var på Gjendesheim, og båt inn til
Gjendebu for første overnatting. Det var
strålende sol, men det skulle vise seg at vi nå
var kommet inn i et værskifte.
Første dagsetappe gikk fra Gjendebu
til Leirvassbu, stort sett i motbakke.
Oppholdsværet varte ikke lenge, regnklær
måtte på, og vi droppet Kyrkja.
Dag to fikk vi oppholdsvær og sol, og det
var mest slakt unna nedover til Spiterstulen.
Utfordringene var de breie elvekryssingene,
men de gikk fint.
Tredje dagen var det igjen mer overskyet,
Turleder og deltagere på toppen av
med tåke langt nedover. Dagens etappe var
Glittertinden. Foto ved Steinar Kvåle
opp til Galdhøpiggen, og tåka kom tidlig,
men ikke tettere enn at det var forsvarlig
å gå. Oppe på ca. 2 000 moh fikk vi gå på nysnø som hadde kommet om natten.
Temperaturen var noe helt annet enn det vi hadde tidligere i sommer. Turfølget
mitt denne dagen lurte nok litt på hva hun var med på! Men hun kom seg på
Galdhøpiggen for første gang. Utsikten forble tåke, men det smakte godt med varm
kaffe og varme pølser inne i hytta, som er bemannen. Tidvis fikk vi litt bedre sikt
på turen ned igjen og glade var vi for at vi startet tidlig denne morgenen. Nede
på Spiterstulen fant vi igjen vår svenske turvenn, som hadde benyttet dagen i
badebassenget på Spiterstulen.
Neste dag er Glittertind målet, og Glitterheim. Nok en dag med mange høydemeter
og ganske bratt et parti også, sherpaene hadde laget fin sti i det bratte partiet. Å gå i
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snø måtte vi også gjøre i dag, fra ca 2 000 moh. Været var bra denne dagen, og tåken
forvant mer og mer fra toppene, så vi fikk fin utsikt mot den vestlige og sørlige
retningen fra toppen. Glittertind ble på en måte litt skuffende, da det ikke var helt
slik som bildene vi hadde sett fortalte oss hvordan det var. Men to fornøyde damer
var glade for å ha vært på toppen.
Siste dag, en lang dagsmarsj til Gjendesheim, i fint sommervær.
Damene var kjempefornøyde med turen, selv om de syntes dagsetappene nok ble litt
i lengste laget. Men med sitt gode humør, så gikk dette greit.
Steinar Kvåle

En av mange rappeller på traversen over de tre tindene. Foto: Morten Helgesen

Torfinnstindtraversen 12. august
Ikke så bra vær som vi håpet på, men mye vær! Sludd, snø, hagl, tåke og regn –men
også litt trolske stemninger, noen solgløtt og etter hvert faktisk litt utsikt også. Fire
deltakere, tidsbruk 10 timer og 51 minutt.
De tre toppene ble nådd slik: Øystre Torfinnstinden (2120 m) kl 12.21. Midtre
Torfinnstinden (2112 m) kl 13.50. Vestre Torfinnstinden (2090 m) kl 17.11
Morten
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På tur tilbake fra toppen. Bak er Surtningssue (t.v) og Besshøe. Foto: THS

Herleg dag på Knutshøe 19. august
I alt 15 var med på fellesturen, med alder frå rundt 20 til over 70 år. Og vi var nesten
ei litt internasjonal gruppe, med deltakarar med opphav både frå Sverige, Nederland
og Canada - samt ein god gjeng frå ulike delar av Valdres.
Den bratte oppgangen til sjølve ryggen, etter ein snau halvtime gåing, baud på
utfordring for enkelte, for det var litt vått og glatt etter regnet dagen før. Men med
hjelp frå tre assisterande turleiarar kom alle seg greitt opp.
Turen gjekk fint, med stadig betre utsyn til alle kantar. Toppen på Surtningssue og
Besshøe låg skyfrie, vidare innover i Jotunheimen var det litt meir grått.
Einaste irritasjonsmomentet denne dagen var tre unggutar med ei drone som surra
over hovuda på oss eit par gonger, men dei orka heldigvis ikkje å gå så langt innover
ryggen. Ved grensa for nasjonalparken var det sett opp skilt om forbod mot droner.
Tydelegvis heilt nødvendig, men trist at ikkje folk sjølve forstår at andre ikkje er
interesserte i slikt bråk når dei er på fjelltur.
Undervegs - og ikkje minst på toppen - vart det fotografert i alle retningar før vi ga
oss i veg på heimtur.
Trivelege matpausar i lyngen, i god sol - og prat undervegs, er også viktige
ingrediensar i ein fellestur. Og med den «hemmelege», lette nedgangen mot stien
i Nedre Leirungsdalen slapp vi å gå ned att det bratte punktet på enden av ryggen.
Resten av turen opp til vegen att gjekk også som ein røyk, så det var ein veldig nøgd
gjeng som skildest og drog kvar til sitt.
Tor Harald
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Trivelig rast i Trongebøtten. Foto: Anne Katrine B. Nordbye

Nibbe i Hemsedal 26. august
Turen har vært arrangert flere år på rad og det kommer stadig nye deltagere. Vi ble
to menn og fem kvinner, og vær og humør var på topp. På vei opp til toppen av
Nibbe (1741 m) ble det tid til en liten 5 minutters powernap i lyngen, fotografering
og myter om Marikåpe, som vokser der. Vi så også 5 ryper, som pilte vekk i lyngen.
Det er så en kan bli bergtatt av den imponerende utsikten fra toppen, og der spiste vi
vår første matpakke - lunt på sydsiden av varden.
Videre skulle vi ned til Trongebøtten. To av deltagerne var «ferske» turledere og
de ville gjerne lede oss ned dit, så vi brukte litt tid på å lese kart og ta kompasskurs.
Det gikk fint og vi unngikk traurige partier med kampestein. Siste stykket ned i
Trongebøtten er majestetisk, men kronglete og det er en fordel å være kjent. Det var
lite vann i elva så vi kunne krysse lett og gå på sydsiden utover dalen.
Andre matpausen ble inntatt nederst i dalen ved noen badekulper, men ingen lot seg
friste... Siste etappe er på god sti og grusvei. Så deilig å kunne lange ut! Vi gikk i
rask marsj siste timen og turen tok totalt 6,5 timer. Alle var enige om at det hadde
vært en krevende og flott tur i «nytt» område, og vil gjerne komme tilbake for et nytt
Hemsedals-fjell neste år.
Katrine
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Ei av fleire fangstgraver for rein oppunder foten av Gråhøe. Foto: THS

Rundtur over Kvednahøe 2. september
Vi var sju med på denne turen nord for Vinstervatnet, med start på Haugseter
Fjellstue. Men fyrst vart det fortalt litt om turisthistoria på staden, den går heilt
attende til 1879.
Etter ein kilometer austover langs stølsvegen tok vi oppover langs Liåne, på god,
merka sti. Då brattaste bakkane var forserte vart det matpause, med orientering om
dei arkeologiske utgravingane nede ved vatnet, som har avdekt minst 12 buplassar
som er opptil 8500 år gamle. Under ei omvising i 2014 viste arkeologane blant anna
fram ei steinøks som truleg er 5000 år gamal samt andre gjenstandar frå ei typisk
jegergrav. I alt 2000 små og store funn er registrerte her ved Mørstadstølen.
Turen vidare oppover gjekk etter kvart rett forbi ei rekkje med rundt ti fangstgraver
for rein, ein fangstmåte som også går langt attende i tid.
Etter sol i starten var det no blitt skya. Oppe på bandet mellom Gråhøe og
Kvednahøe fekk vi likevel noko utsyn mot nord og vest, men skyer dekte tindane.
Etter eit kort stykke med mykje stein opp til toppen av Kvednahøe vart det betre
underlag, grasbakke, utover att mot Urektjednet. Skydekket letta, det vart blå
himmel og utsyn mot tindane vest for Valdresflye. No kom også fem reinsdyr og
viste seg fram, noko ikkje minst dei to deltakarane frå Danmark sette stor pris på.
Nede på flata kunne vi fylgje god, merka sti ned att til Urek og Haugseter. Turen tok
vel fem timar, to matpausar medrekna.
Tor Harald Skogheim
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De fire roarane fyrste dag, på veg vestover Bygdin mot Torfinnsbu. Foto: THS

Akevitt-roing på Bygdin Olsokhelga
DNT er 150 år, det same er Vinjebue ved Eidsbugarden, og det er 200 år sidan Vinje
vart fødd. Vinje-entusiastane Solbjørg Kvålshaugen og Birger Løvland sytte for
ulike markeringar i løpet av året, blant anna fekk dei laga ein eigen Vinje-akevitt,
der 151 flasker vart nummererte med årstala frå 1868 til 2018. Dei to utfordra så
DNT Valdres til eit «stunt» med å ro desse 151 flaskene i trebåtar frå Bygdin til
Eidsbugarden, tilsvarande reisemåte som Vinje måtte bruke då han i 1868 skulle
innvie bue si på Eidsbugarden.
Ankomst Eidsbugarden skulle vera under folkefesten der utpå dagen 29. juli, og
båtar og roarar var det vi i DNT Valdres som skulle skaffe til veie.
Fyrste båten kom tidleg på plass, ein bindalsfæring heimehøyrande i Vestre Slidre,
med to erfarne roarar som hadde rodd Bygdin på langs tidlegare. To andre trebåtar
fekk vi lånt, og fekk skaffa erfarne roarar til desse også.
Løvland og underteikna var mannskap i innlånt plastbåt med motor, og utpå dagen
laurdag 28. juli la vi i veg frå brygga ved Bygdin. Etter vanskeleg vind i starten
gjekk det fint vidare vestover til DNT-hytta Torfinnsbu, der vi overnatta.
Søndag fekk vi skikkeleg gråvêr og regn ganske tidleg, men det gjekk snøgt
over, og det vart meir og meir blå himmel. Etter god stopp ved Galdebergbue, og
ein kort stopp lenger vest for omlasting og rydding av akevittkassene, ankom vi
Eidsbugarden ganske på avtala tid. Og der stod vertinnene Solbjørg og Synøve, i
bunad og med flagg, og tok imot. Og sidan vart det mat, fest og moro.
Tor Harald
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13,2 mill til lokalt engasjement
Vi eies 100 % av lokale sparebankstiftelser. Det betyr at vårt overskudd
blir igjen her hvor det er skapt.
I fjor bidro vi med over 13,2 millioner kroner i sponsing og støtte til
små og store prosjekter, arrangementer, lag og foreninger i Valdres og
Hallingdal.
Med bank, forsikring, regnskap og eiendomsmegling jobber vi for at vi
skal bli gode sammen med våre kunder og skape verdier i Valdres og
Hallingdal.

Det er bra for Valdres og Hallingdal, og det er bra for oss!

www.sb1.no
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Akedag på Tveitajordet, Fagernes 3. mars
Kulden over Fagernes la seg akkurat tidsnok til at vi fikk en liten solgløtt gjennom
tynt skylag og perfekt temperatur på 3 minusgrader til akedagen på Tveitajordet.
Barn og voksne leika seg i snøen, akte på Valdres-matter, gikk turtippen og grilla
pølser. Vi var også så heldige at Turbo kom på besøk med en fin overraskelse matboks og tur-pass! Tur-passet ble godt mottatt, her kan barna få signatur på hver
gjennomførte tur med Barnas Turlag. De gledet seg allerede til neste!
En vellykka dag med full aktivitet og mye moro i snøen for både liten og stor.
Katrine Celius
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Masta for
TV-omformaren
på Kjeldeknatten
i sikte. Foto:
Anne Norstad

Tur til Kjeldenatten 11. mars
Hele 15 stk hadde møtt opp for å gå sammen på tur de snaue 2 km frem til tårnet.
Sola var nok ikke langt unna, gjemt bak lett skydekke, og med bare 2 minus var det
ikke noe å klage på temperaturen. Vi fulgte bilveien innover, og spenningen steg
da vi stadig kom nærmere tårnet. Vel fremme var det tid for en matbit og drikke
– og med spikking av grillpinner og leik i snøen. Sanitetsforeningen hadde med
refleksvest til alle barna som premie for vel gjennomført tur. På turen tilbake vart det
snø i lufta, og turen gikk lekende lett med litt nedoverbakke.
Anne Norstad

Trilletur på Vaset 25. april
Turen gikk denne gangen langs Vasetvatnet. Noe sur trekk, men det var en flott tur
med 7 voksne og 8 barn. Vi tok utgangspunkt fra Sekskanten, og gikk inn der for
kos og deilig lunsj etter litt over 1 time ute på tur.
Anniken Fernås Gjevre
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Trilletur ved Nythun
15. mai
På turen var vi 4 voksne 5 barn og 1 hund!
Kjempeflott tur med sol og gode grusveier å
trille på! Anbefales!
Anniken Fernås Gjevre

Godt med
en liten rast
på toppen

Makalaus søndag 10. juni
I litt blandet vær, men perfekt temperatur, var vi 10 stk som gikk inn til
Makalausfjellet fra hyttefeltet i Stavadalen. Fra parkeringen var det 2,8 km inn til
toppen, og etter 45 min var vi fremme. Det var litt mygg og litt vind, og torden som
rullet rundt oss, men vi var heldige som slapp unna med noen få regndråper. Lunsjen
ble inntatt i den nyoppsatte varmebua like ved toppen. På turen tilbake var vi innom
minnesmerket etter et fly som styrtet med to personer i 1949. En fin tur i lett terreng,
som vi absolutt vil gå flere ganger!
Anne Nordstad
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Trilletur Aurdal – Stenberg 20. juni
Vi var totalt 4 stykker, og det lave antallet kan nok skyldes at mange har tatt ferie.
Men det var en koselig tur, med både gangvei langs asfalt. og traktorvei. Det var
trivelig å gå langs Kongevegen med stopp blant annet ved skysstasjonen. Vi gikk fra
Aurdal kirke til Stenberg.
Anikken Fernås Gjevre

Til Makalaus på KDU-dagen 2. september
Barnas Turlag feiret «Kom deg ut-dagen» og 150 år for DNT med en tur til
Makalaus, i sommertemperatur.
Det var to startsted; Eivasstølen og Stavadalen. Det var 9 stk som startet turen fra
Eivasstølen og 10 stk fra Stavadalen. På turen opp klatret vi i trær, kastet
35

stein i elva og spiste blåbær. På
toppen møttes vi sammen med flere
som hadde tatt turen. Barnas Turlag
stilte opp med ballonger og Kvikk
Lunsj til alle som var på toppen. En
fin bursdagsfeiring i det fri.
Ina

Herlig høststemning på Makalus.
Foto: Ina Syversen

Fredagstaco i naturen 7. september
Vi møttes med sykler på gamle Leira stasjon og tok turen mot gapahuken langs
Valdresbanen. Det var en varm høstdag, perfekt for utemiddag. Vi varmet taco
på bålet og koste oss med fredagstacoen sammen. Det ble både popcorn og
marshmallow etter maten. Området rundt var fullt av blåbær og tyttebær som ble
plukket og spist. Alle gikk også Turtippen, og barn og voksne fikk premier.
En vellykket tur som frister til gjentagelse for store og små.
Ina
36
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DNT Ung Valdres

DNT Ung Valdres er en gruppe i DNT Valdres som retter seg inn mot ungdom i alderen
13–18 år. Det vil si ungdomsskole og videregående. Det er også rom for at 7. klassinger kan
prøve tilbudet.
Vi har hatt masse spennende aktiviteter det første året, og håper å kunne fortsette med det.
Men for å få til det, er vi avhengig av både voksne og eldre ungdom som kan være med å
organisere aktivitetene, og ungdom som ønsker å være med på ulike friluftslivsaktiviteter i
lag med andre på egen alder.
På de neste sidene kan du lese mer om de aktivitetene vi har hatt de siste 9–10 månedene.
Det er bare en liten smakebit på hva som er mulig å gjøre. I disse dager planlegger vi en aktivitetsdag i klatrepark i Hemsedal og på idemyldringsmøter tidligere er det utrolig mye artig
som har kommet frem.
Vi har også fått en del støttemidler til grunnleggende utstyrskjøp, slik at vi er godt utstyrt
både med bre- og klatreutstyr samt telt og teltkrekvisita.
Du trenger ikke å være medlem i DNT Valdres for å prøve ut aktivitetene, men om det faller
i smak og du ønsker å bli med på flere ting, setter vi naturlig nok stor pris på at man blir
medlem. Å være medlem i DNT Ung kostet i 2018 kun kr. 210.
I skrivende stund har vi ikke et program å vise til, men er du Facebookbruker, kan du be om
å bli med i vår egen gruppe hvor vi publiserer informasjon om aktiviteter som blir organisert.
Adressen til gruppa er:
https://www.facebook.com/groups/123682638302739/

Du kan også ta kontakt med oss pr. epost:
ung@dntvaldres.no
Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe du lurer på.

For DNT Ung Valdres

Morten Helgesen
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DNT Ung – Hva vi har gjort så langt

Etter et lite oppstartsmøte på Leira i oktober 2017, var vi ikke
lenge etterpå igang med et brattkortkurs i klatrehallen. Dette ble
arrangert i samarbeid FJell-leik og en rekke ungdommer fikk i
løpet av to kurs brattkort.
Rundt juletider var vi en liten gjeng som hadde et planleggingsmøte. Her meislet vi ut et program for det kommende halvåret,
både variert og omfattende syntes vi. Med unntak av et par
avlysninger, ble aktivitetene også gjennomført.

Klatrekvelder på Leira 11. januar og 9. april

Den første klatrekvelden var det stort oppmøte, med rundt 30
med stort og smått som var med å klatre. Den første kvelden
serverte vi nystekte vafler i hallen og de som hadde vært med på
Klatring i Storhallen
brattkortkurset fikk praktisert det de hadde lært.
Den andre klatrekvelden var det en del færre som møtte opp, men det ble klatret flittig.

Kom deg ut kveld på Leiraåsen
21. januar

Vintervandring på Leiraåsen.

På kom-deg-ut-dagen, la vi opp til en skitur over Leiråsen som avsluttet med aking
/ nedkjøring til Leira. Oppe på åsen fyrte
vi et solid bål, så ingen frøs enda temperaturen lå rundt 20 minus. Det var nok heller
noen ungdommer som syntes det ble i heteste laget sånn som vi fyrte. Men koselig
var det da, selv om det ikke var så mange
som ble med.
Isklatring i Storeføss

Isklatring i Storefoss 29. januar og 5. mars

Isklatring var en ny og spennende aktivitet for mange. Utstyrt med hodelykter dro vi ned i den frosne fossen i Storefoss og klatret to kvelder i vinter under kyndig veiledning av
Even Berntsen. Støtte fra Gjensidige og andre har bl.a. gjort
oss i stand til å stille med seler, isøkser og stegjern til ungdommene.
Gjennomgangstonen var at de unge syntes det var spennende
og tøft å prøve dette. Begge gangene ble aktiviteten rundet av
med bål og pølsegrilling like ved fossen. To stemningsfulle
kvelder ble i dyp vintersnø og flott landskap.
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Trugetur på åsen i Vestringsbygda 15. februar

Denne kvelden var vi en fin gjeng
som ruslet på truger opp skogen mot
Skåleberget ovenfor Åbjøra. Her var det
fine tørrfuruer som ga varmende bål.
Ungdommene hadde sitt eget bål, mens de
voksne som var med satt litt lenger unna
rundt sitt eget. Det ble grilling og prat ved
bålet, før vi ruslet ned på trugene. For flere
var det første gang på truger.
Bålkos på trugetur til Skåleberget

Airboarding Beitostølen 4. mars

Denne kvelden var det tid for en fartsfylt
aktivitet i slalombakken på Beitostølen. Vi
kjørte scooter opp bakken etter stengetid
og akte ned på luftfylte akebrett. Noen fikk
ganske solid fart på farkostene, og alle var
enige om at det var skikkelig stilig.

På vei til Airboarding Beitostølen

Hundekjøring med Beito Huskytours 15. april

Hundekjøring med Beito Huskytours var veldig populært og alle
våre 6 plasser ble fort reservert. Aktivitetsdagen var et fint tilbud
til medlemmer av DNT Ung Valdres hvor foreningen subsidierte
en del av turen.

Topptur med ski til Synshorn 28. april

Hundekjøring Beito

Syv ungdommer fikk prøve seg på toppturski fra Fagerstrand og
opp på Synshorn. Været var upåklagelig og vi fant fin kjøresnø.
Noen hadde fått lånt seg ski og prøvde med dette slikt utstyr for
første gang. Alle storkoste seg ned igjen

Topptur Synshorn:
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Kveldsmattur til Kviteberg 3. mai

Vi fikk en flott vårkveld med bål og kveldsmat oppe på Kviteberg.

Kveldsmattur Bitihorn

Topptur til Bitihorn 7. juni

Sju ungdommer med NRK sitt radioprogram “Ut i Naturen” på slep tok turen til toppen av
Bitihorn fra Båtskaret i flott sommervær denne kvelden. Oppunder toppen grillet vi og koste
oss lenge før vi returnerte.

Topptur Bitihorn
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Hyttetur til Slettningsbu 10.–11. mars
Fire ungdommer storkoste seg på denne trivelige hytta i kjempevær. Vi gikk til toppen av
Slettningsegge på mer enn 1500 meter over have, laget egen middag, spilte spill og hadde det
kjekt.

gen.
ått Besseg
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På vei opp Jo-Stigen på Besseggenturen
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Besseggen via Jo-Stigen 16. juni

Besseggen og Jo-Stigen fikk vi oppleve i strålende vær denne lørdagen. 6 ungdommer fikset
turen med glans og storkoste seg over fjellet.

På Besseggen

Kveldsmattur til Haugahøvda 30. august

Høstens første tur gikk til artige Haugahøvda ved Heggenes med både trollgubbe, trollkjerring og heks. Det var stor pågang og trangt rundt bålet hvor vi grillet pølser, men likevel koste
turens to deltakere seg stor.

Vi hilser på “trollet” på Haugahøvda.
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SENIORGRUPPA

Pause på toppen av Skardåsen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Skardåsen erstatta Tansbergrunden 6. mars
6 turdeltakarar, 2 turleiarar og puddelen Troika blei med på seniorgruppa sin skitur
tysdag 6. mars. Turen var eigentleg planlagt som Tansbergrunden. Men hyppige
snøfall dei siste dagane før, mykje nysnø i løypa og gråver gjorde at vi valde å
leggja turen til skiløypene i Skardåsen sidan det var nyoppkøyrde løyper der. Vi
starta turen i Valdres skisenter og følgde skiløypa om Nystøl til Pytningane. Derfrå
tok vi tverrløypa til Brendehaugen og vidare i slake motbakkar og lange flatar forbi
Knaltreset opp til Skardåstoppen. Nedturen følgde løypa på sørsida via Neverset og
Nystøl.
Bortsett frå at sola mangla, var naturen i Skardåsen i sin vakraste vinterklednad no.
Snøen lava frå alle tre og laga ei eventyrleg ramme om turen. Langs ruta var det
mangt å visa og prata om. Vi fekk sjå gamle utløer som vitna om høyberging i åsen
i gamle dagar. På Knaltreset er det reist info.tavle om flyslepp der i februar i 1945.
Like før sjølve toppen hadde vi ein lang og god rast i Olabu der praten gjekk livleg
om mangt. Turdeltarane let vel og tykte det var ein triveleg tur. Når vi først la om
turen var Skardåsen eit godt val. Takk til Leirin skiløyper for nylaga skispor.
Bjørn Vegard Johnsen
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Store Nuten på Valdresflye 11. april
I alt møtte sju personer opp til turen, som ble flyttet en dag for å få bedre vær. Så vi
fikk en fin tur i skyfri himmel, silkeføre og god sol. Vi endret litt på ruten og gikk
rundt Steinstogonuten, slik fikk vi også en lett, fin nedkjøring.
Ester

Solrik tur til Rasletinden 17. april
Vi var fire damer som møtte opp på Fagernes, i tåke. Litt forsinkelse ble det siden
turlederen (undertegnede) hadde glemt skiene og måtte innom hjemme, og så
greidde å kjøre seg fast i snøen! Etter noe jobbing kom vi oss videre!
Forbi Heggenes forsvant tåken, og sol fra skyfri himmel økte forventningene. På
Flye var det helt vindstille, en super dag. Snøen var fast etter nattekulde, så det gikk
lett innover flata. Da stigningen begynte var det på med feller, og etter litt drikke
fortsatte vi oppover. Litt før Raslebreen tok vi matpause, og der ble alle enige om
at vi måtte helt på toppen. Så vi fortsatte forbi breen, over et lite vann og videre
oppover igjen. Underveis noen små drikkepauser der vi kunne nyte det flotte synet
rundt på alle kanter. Vi gikk forbi toppen på sørsiden, og opp fra nordøst. Her var
det kald trekk, så vi fant et sted i le, hvor vi kunne nyte enda en matpause, og nyte
det flotte utsynet mot alle de hvite toppene, et nydelig syn på Norges tak. Etter en
god pause var det ned igjen. Solen hadde løst litt opp på sneen, så det var lett å kjøre
ned. Det ble en flott tur, på en av vårens fineste dager.
Ester

Kveldstur til Kvitmøsaknatten 15. mai
Turen ble en vellykket start på sommerturene for seniorgruppa, i strålende vær, og
med 14 personer inkl turleder.
Start var Skaveldbygda opp for Leira, og turen gikk på fin, men våt sti. Den var
forholdsvis bratt, men gikk snart over i en traktorveg som var fin å gå.
Vel framme, etter omtrent en time, ble det kafferast med nydelig utsikt fra ca 700
moh. Hjemveien valgte vi å gå en skogsbilveg istedenfor på stien. Her var det også
et fint utsiktspunkt. Turen ble på ca tre timer med mange stopp.
Kari Borgny Fjelltun
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Påskestemning på Valdresflye, her sørvestover mot Synshorn. Foto: Ester

Herleg vårstemning på Kvitmøsaknatten. Foto: Kari Borgny Fjelltun
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Stopp ved Bjørgo stasjon. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Sykkeltur i sommarvarme 22. mai
I alt ti spreke pensjonistar + turleiaren blei med på sykkelturen frå Valdres
folkemuseum til Bjørgo stasjon og tilbake.
Turen gjekk for det aller meste på gang- og sykkelvegen på Valdresbanevegen. Det
var andre året turen blei arrangert, denne gongen med start frå museet.
Vi hadde om lag ti innlagde stopp med informasjon om gardar og grender langs ruta,
om samferdsel i tidlegare tider og om Valdresbanen. Det vart fortalt om Fagernes
frå starten i 1857, om Storofsen, den katastrofale sommarflaumen i 1789, om
Valdresbanevedtaket i Stortinget i 1899 og om banen og togtrafikken. Fleire av
turdeltakarane bidrog også med lærerik informasjon under vegs.
Etter ein lengre matstopp på Aurdal stasjon, stakk vi nedom Frydenlund skysstasjon
der Knut Hamsun arbeidde nokre år. Han skal også ha budd på Onstadmarke. Under
opphaldet i Valdres skreiv han romanen «Victoria», og utanfor Frydenlund står ein
statue av romanfiguren Victoria laga av Nina Sundbye.
Gjennom anleggsområdet ved Bjørgo trilla vi stort sett på det grove underlaget før vi
sykla inn til Bjørgo stasjon. Der snudde vi og trilla attende mot Fagernes.
Veret vart betre enn det var spådd, og med sommarvarme og lukt av hegg og andre
vekstar vart det ein draumedag for ivrige syklistar.
Bjørn Vegard Johnsen, turleiar og forteljar
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Ved Helvetesfossen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Kveldstur langs Vinda 29. mai
Vi var i alt 26 på turen. Ein del hadde aldri sett denne vakre og litt bortgøymde delen
av elva før. Planen var å visa fram elva i vårflaum, men etter det varme vårvêret
var vassføringa sterkt redusert i høve til flaumtoppen to veker før. Deltakarane fekk
likevel ei flott oppleving denne varme og solrike kvelden.
Sjølve turen starta ved Langedalsbrua. Fyrste stopp var Langedalsfossen 100 meter
nedanfor brua. Denne fossen har det høgste fallet i heile elva.
Så bar det oppover mot Helvetesfossane. Det er rydda stiar, tynna kratt og sett ut
bord og benkar, alt for å gjera ein tur langs elva til ei best mogeleg oppleving. Her
hadde vi ein lang og god rast med kaffi og nybaka skillingsbollar.
Vi gjekk så vidare langs elva og såg fleire fossar, mellom dei Kvednafossen.
Elveduren gjorde det vanskeleg å informera heile gruppa nær elva. Difor hadde
vi ein stopp på vegen opp mot innsjøen Søre Vindin der Bjørn Kjensli frå
organisasjonen Vern Vinda orienterte om utbyggingsplanane, om følgjer av dei og
arbeidet med å hindra utbygginga. Det blei også informert kort om sager, kverner
og stamper langs elva i tidlegare tider.
Etter å ha gått gjennom skogen ei lita tid, møtte Søre Vindin oss med eit overjordisk
lys frå den låge kveldssola. På turen ned att til bilane gjekk vi hovudstigen som ligg
eit lite stykke frå elva.
Bjørn Vegard Johnsen
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Tur til Groliberget - Fuksebrekk 12. juni
Vi starta frå stølen Fuksebrekk i godt sumarvêr med 15 deltakarar. Stølen ligg
på grensa mellom Nord-Aurdal og Etnedal. Frå gamalt var det fastbuande her,
Steinsetbygda hørte Skrautvål sogn til, og kyrkevegen gjekk over stølsvangen. Vi
gjekk vegen ned til Steinsetfjorden, forbi gamal husmannsplass og Skrindefeten som
var ein kjent dansarplass. Vidare over på stig opp lia, der vi skulle innom Buplassen
der Knut Månum budde sumaren 1944, då han vart jaga av tyskarar. Her hadde vi ei
lita kvile og eg fortalte om Knut og det han utførte under krigen.
Under turen vidare, på stig og skogsbilveg, framførte Norun dikt om vene
Steinsetbygda. På toppen (ca 900 m) var det godt med mat, og med flott utsikt til
Mellane, Skaget, Langsua, Synnfjellet, og Vestfjellet. Og med gamle trerøter å site
på, då har turfolk det godt.
Ned att gjekk vi på skogsbilveg og traktorveg, og var innom den gamle stølen
Urnøbben før vi kom ned på gang- og sykkelvegen rundt Steinsetfjorden. Vi fulgte
den bort til vegen og gjekk skogsbilvegen etter Skrinda og opp til stølen. Vi hadde
gått ca 10 km og då smakte det med drikke og frukt i solveggen.
Kari Borgny Fjelltun

Kveldstur til Smørlitoppen 26. juni
Vi ble 19 personer inkludert turleder på denne turen. Med blå himmel, og vind nok
til å holde insektene borte, ble det en flott tur. Vel oppe hadde vi en god matpause
hvor vi fikk kost oss med den flotte utsikten. Her er det også satt opp en skive som
viser oss hva de forskjellige fjelltoppene heter.
Olaug Tronsplass

Kremtopptur til Bjødalskampen 8. juli
Vi var i alt 19 personer på turen som startet fra den gamle Fjellstua på Søndre
Fjellstølen i strålende og varmt sommervær. Vel oppe over bjørkeskogen kom en
svalende vind, og det var heller ingen insekt. Vi tok mange små pauser for å nyte
utsikten. Turen opp til varden gikk på en og trekvart time.
Det blåste ganske friskt på toppen, så vi valgte å gå ned til vannet for å ta en lang og
god matpause, og to valgte å ta seg et bad.
På turen tilbake ble vi invitert av turdeltagerne Reidun og Kolbjørn Lysing, på
lapper og kaffe, på hytta som de har på Søndre Fjellstølen. Alle takka ja til det, så
det ble en flott avslutning på turen. Her var det lapper, kjeks og kaffe så mye vi orka.
Olaug Tronsplass
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På veg mot Smørlitoppen, utsyn mot Mellane. Foto: Olaug Tronsplass

Triveleg rast ved Bjødalvatnet. Foto: Olaug Tronsplass
53

Ormtjernkampen i Langsua nasjonalpark, 17. juli
Vi var 8 som møtte opp, og turen gikk over Lenningen og til Gausdal, der ei til vart
med på turen. Vi kjørte så innover bomveg, inn til Ormtjernsætra. Her kom sekkene
på ryggen, turen gikk i gammel skog, så over i bjørkeskog og opp på fjellet. Nå
hadde vi flott utsikt, men noen regnbyger hang over oss og noen tordenskrall hørte
vi i det fjerne. Vi var ikke lenge på toppen, men gikk litt nedover, der det smakte
med kaffe og mat.Vi hadde best utsikt austover på grunn været. Turen ned att gikk
greit, vi reiste så til Kittilbu utmarkmuseum og kjøpte oss is og kaffe. Her såg vi
på utstilling av bjørner, og om jernutvinning som det var mye av her. Dette vart
nærmast ein familietur da det også var med ungdommer i følget vårt.
Kari Borgny Fjelltun

Rast på Kringlestølen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Fellestur til Bjørgovarden 19. juli
Bjørgovarden er ein av «kremtoppane» i år også, og vi vart i alt 13 med på turen.
For fleire var det første gongen dei var på denne fjelltoppen. Trass regn dagen før og
skodde i dalføra om morgonen fekk vi ein fin og varm dag.
Sjølve turen starta ved bommen ved Storstølen. Derfrå følgde vi grusvegen til litt
forbi Venevatnet, der hovudstigen byrja. Etter ein tørr forsommar var stigen lett
og god å gå. Turleiaren orienterte om stølar, fjell og vatn langs ruta, og dei meir
lokalkjende av turdeltakarane skøytte til med opplysningar.
Første langpause var på Kringlestølen, som ligg idyllisk til før stigninga opp mot
høgfjellet. Over tregrensa er utsikten flott, men det var litt disig denne dagen.
Vel framme på Bjørgovarden skreiv alle seg inn i boka før vi tok oss ein lang og god
matpause og nytte utsikten. Turen tilbake følgde vi same stigen som opp.
Bjørn Vegard Johnsen
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Heile turgjengen frå
Ormtjernkampen samla.
Foto: Kari Borgny Fjelltun

Utsyn nordover
dalen frå
Puttekollen.
Foto: Ester
Christensen

Puttekollen 6. august
Vi var seks glade personer som møtte opp på Fagernes og drog nedover mot
Begnadalen og Puttekollen. Vi parkere og gikk mot toppen, men åaah, her var der
blåbær, og så store!! Etter en stund fikk jeg folk med videre opp til toppen, og en
flott utsikt nordover. Vi tok matpause her før vi gikk til utsiktspunktet sørover
mot Sperillen, og stod der en tid for å nyte også denne utsikten. Tilbake til bilene
kjørte vi opp til Buvasshaugen, gikk en liten tur der og drakk litt kaffe. Så dro vi
videre nedover mot Fluberg, og stoppet et par ganger for å nyte flott utsikt over
Randsfjorden, før vi avrundet med middag på «Bjørnen».
Ester Christensen
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Vel framme ved DNT-hytta Haldorbu. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Triveleg sykkeltur til Haldorbu 14. august
Vi vart i alt sju inkludert turleiaren. Veret var skya og litt kaldt då turen starta, men
vart stadig betre. Framme ved Haldorbu var det godt og varmt å sitja ute i solveggen
med nistematen.
Frå starten ved Sørre Trollåsen følgde vi vegen over høgda, ned til elva Etna og opp
til Etnstølen. Vidare mot Kvitfeten har vegen låst bom i beitesesongen, og opnar
ikkje for fri ferdsel før etter 25. september. Men med sykkel går det greitt. Fyrst
eit par kilometer gjennom bjørkeskog før det opnar seg mot vide myrområde med
markerte fjell bak, som Skaget, Marsteinshøgda, Sørre og Nordre Langsua. Bak i
vest skimtar du også Bitihorn og andre fjell ved Bygdin.
På Kvitfeten hadde vi ein god matpause. Her er det store sankekveer for dyra som
har gått på beite i Haldorbu-hamnen om sommaren.
Siste stykket var vi i Haldorbu landskapsvernområde, som grensar inn mot Langsua
nasjonalpark. Syklinga her var meir utfordrande, på steinete og dårleg traktorveg,
men vi kom både fram og tilbake utan skadar av noko slag. Siste bakkane opp mot
DNT-hytta er så steinete at dei fleste let syklane stå, og gjekk.
Frå Haldorbu går det t-merkte stigar til andre DNT-hytter i området: Liomseter,
Skriurusten, Storkvelvbu og Storhøliseter med stig vidare til Oskampen,
Sikkilsdalen og Gjendesheim.
Bjørn Vegard Johnsen
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Fjellturer trenger ikke bare å være slit. Foto: Ester Christensen

Jotunheimen 20. – 22. august
Fra Fagernes kjørte vi til Lom hvor vi spiste en god lunsj på Brimi Bue. Nå var
alle sju samlet, og vi kjørte videre til Juvasshytta. Der fikk vi en fin og interessant
omvisning i klimaparken, og gikk inn i tunnelen under isen, og såg piler, sko osv,
funnet i isen under utgravningen. Disse var utstilt i ismontere, noe som var veldig
interessant.
Noen av oss gikk på tur inn til kanten av isbreen, og etter middag på Juvasshytta
kjørte vi til Sognefjellshytta, hvor vi hadde bestilt rom.
Neste dag var det en rundtur på nordsida av hytta og veien. Været var litt blandet da
vi startet, men ble bedre og bedre. Vi fikk en fantastisk tur med mange pauser for å
nyte den fine utsikten. Etterhvert ble det en del steinur å forsere, men ved felles hjelp
gikk det greitt. Da vi kom opp på Krosshø åpnet det seg et fantastisk skue mot alle
de fantastiske toppene i Jotunheim. Nå var det blitt sol fra skyfri himmel og nesten
vindstille, så utsynet var helt ubeskrivelig fantastisk. Vi tok en lang pause der, men
etterhvert måtte vi bare bryte opp og begi oss nedover, mot Krossbu. Turen nedover
gikk fint, på god sti, og da vi nærmet oss Krossbu tok vi til høyre og gikk tilbake til
Sognefjellshytta.
Onsdag våknet vi til regn, så turen til Fuglesteg ble avlyst. Istedet reiste vi til Lom,
og gikk på Fjellmuseet. Etterpå ble det en liten gåtur rundt i Lom, så spiste vi lunsj
der, og satte kursen hjemover.
Ester Christensen
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På tur opp lia frå Øvre Heimdalen. Foto: Bjørn Vegard Johnsen

Nydeleg dag i Heimdalen og Sjodalen
28. august
I tillegg til dei to turleiarane var 12 andre med på dagsturen som gjekk til Heimdalen
og over fjellet mot Sjodalen, der få av dei hadde vore før.
Vi var spente på vêret, for dagen før var det tett skodde og regn, og nysnø langs
vegkantane oppe på Valdresflye. Turdagen starta med omtrent same vêret, og heile
turen kunne bli lagt til Øvre Heimdalen dersom skodda ikkje letta.
På nordsida av Flye var det heldigvis god sikt mot det området vi skulle gå i og mot
fjella rundt, og etter kvart kom også sola fram.
Av praktiske grunnar plasserte vi bilar både i Heimdalsmunnen, der fotturen skulle
starta, og ved ein parkeringsplass nedanfor Vargebakken, der turen enda.
Ved Brurskarsbekken nede i dalen har fjellstyret sett opp vadestavar på kvar side til
hjelp når ein skal over bekken. Dei var ikkje sett på plass att. Men vi hadde med
oss nylaga stavar som vi sette att då vi var komne velberga over.
Ved Sandbakkbue, ei av Øystre Slidre fjellstyre sine opne buer, vart det matpause.
Det blei fortalt om bruken av fjellet frå utgammal tid, om segna om Ridderspranget
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og Øvre Heimdalen si rolle i den saka. Vidare om konfliktar om eigedomsretten til
dalen frå 1600-talet og fram til vår tid, om forskinga i området og mangt anna.
Frå Sandbakkbue følgde vi den t-merkte stigen mot Gjendesheim. Oppe i lia
er det fin utsikt mot fjella sør for Øvre Heimdalen, Gråhøe, Gluptindane og
Fisketjednsnuten. Etter kvart flatar lendet meir ut, og etter ein times gange var vi
oppe på vel 1300 moh. Det var vindstille, og praktfull utsikt mot Brurskarsknappane,
inn i Leirungsdalen med tindar på båe sider, og mot toppar ved Gjende. Vi ga oss
god tid til å fotografera og å studera fjellverda. Seinare var det rast i lia ned mot
Sjodalen, med Besseggen og Besshø tettare på.
Etter i alt 5,5 timar var vi nede ved hovudvegen, og ein bil blei henta oppe ved
startpunktet for turen slik at alle kom seg greitt heim.
Dette er ein tur som få går, og turen blei gjennomført utan uhell av noko slag. Vi
som gjekk her denne dagen, fekk ei ugløymande oppleving.
Bjørn Vegard Johnsen

Gravolskampen 4. september
Vi var 17 som reiste til Båtskaret og startet turen der, med mange små pauser.
Været viste seg fra sin gode side, vindstille og masser av sol. Vi gikk til toppen av
Gravolskampen, hvor vi hadde matpause, og fikk satt navn på alle toppene hele
vegen rundt. Deretter gikk turen nedover mot Vinstervatnet, og videre forbi flere
små vann, (idyllisk område). Ved Olevatnet hadde vi enda en matpause, før vi gikk
opp igjen til Garli, og hentet bilene.
Ester Christensen

Gråhøe 18. september
Tre tøffe jenter møtte opp til tur på Gråhøe. Vi startet på Listølen i tåke, men
allerede etter en liten time brøt de første solstrålene gjennom. Etter nok en halv
time var det helt skyfritt, og så det var bare å nyte finværet og utsikten. Innover den
lange flaten hadde vi vinden i ryggen, og tok en matpause før siste oppstigning mot
toppen.
Halvveis oppe så vi innover mot Jotunheimens hvite tinder, et flott syn! På toppen
var det litt snø, men ikke sjenerende. Og utsikten er jo flott, 360 grader rundt.
Turen ned igjen gikk fint, med en varm, behagelig fønvind imot. Halvveis på
tilbaketuren, i den siste nedstigningen, hadde vi en lang pause. Her var det behagelig
å sitte, varmt og godt, og med utsikt over Vinstervatnet.
Ester Christensen
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Mot Vardhovdtinden. Foto: Oddvin Almenning

Skitur Filefjell - Vang 17. mars
Turen starta på Vang Autoservice tidleg laurdag morgon kl 10. Der møttest 18
spente turdeltakarar mellom 12 og 72 år. Me tok taxi til Filefjell skisenter og vidare
skitrekket opp til toppen, rett under Børrenøse. Turen var med dette godt i gong.
Været var kaldt, vindstille og med strålande sol .
Me sette avgarde i fint oppkjørde spor mot Vardhovdtinden. Her vart det litt strekk i
feltet, men me hadde lang felles matpause ved foten av tinden, der me kosa oss i sola
medan eit småfly vinka til oss med vengene. Ein god gjeng gjekk til toppen før me
spente på oss skia og gjekk vidare mot Skakadalen.
No var mestedelen av stigningane unnagjort og me kunne kose oss i store og små
nedkjøyringar. Her vart det også fleire pausar pga flotte fotomotiv. Føret var jamnt
over godt, men for henne med fire bein og utan ski vart Skakadalen i laus snø veldig
tung og lang. Gleda var stor for alle då me møtte faste spor i Skakadalen.
Herifrå var det rake vegen på ski ned til bilane og då var det blitt kveld. Stemninga
var framleis like god, sjølv om armar og bein nok var litt møre; me hadde brukt
heile den flotte dagen ute på tur og fleire meinte dette var den flottaste skituren dei
hadde vore på nokon gong.
Ingebjørg Vik Laugaland
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Husmannsbruket Almen ligg godt verna mot ras. Foto: Aud Irene H. Rogn

Gjennom ville, vakre Aurlandsdalen 16. juni
Me som bur i Vang og Valdres har muligheit til å ta oss ein dagstur til nokre av
Norges mest kjente og attraktive gå-turar. Det er fordi me bur midt i «smørauga»…
og Aurlandsdalen blir omtalt som «sjølvaste indrefileten», med sin ekstreme villheit
og smale fjellandskap, som slyngar seg i dans med elva nedover dalen. Den vitnar
om at Norge ikkje alltid har vore eit enkelt land å ta seg fram i. Aurlandsdalen var
ei av ferdselsårene mellom aust- og vestlandet, og kulturlandskapet syner, den dag i
dag, at folk har «karra» seg fram, og busett seg, i denne villskapen…
På Sinjarheim budde det folk fram til 1922, og ein blir audmjuk over den vilje og
kraft folk måtte ha for å klare å livnære seg i så utfordrande natur.
Etter å ha gått ned nokre hundre høgdemeter, kom me fram til Almen, eit lite
husmannsbruk midt i ura, som syner korleis folk på tross av naturens mektige
krefter og overhengande farer, fann kreative løysingar for å leve i pakt med den.
Ein filosoferer over at dei måtte i sinn være optimistiske og tru på at dei var godt
ivaretekne, i det ein går forbi husa der.
Vi starta med biltur over Filefjell ei blank morgenstund, i seg sjølv er ei oppleving.
Vidare gjennom Lærdalstunnelen, og inn til Vassbygdi. Skilt «gåtur» leidde oss til
parkeringsplass med servicebygg og buss-stopp.
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Turgjengen, med aldersspenn på heile 53 år. Foto: Aud Irene H. Rogn
Me tok bussen 08.45 og var på Østerbø fjellstove ein halvtime seinare. Her starta
vandringa, på 19 km med 770 høgdemeter nedover den ville, barske og vakre
Aurlandsdalen.
Me var 10 turvenner med eit alderspenn på 53 år, og bestemte oss for å nyte dagen,
og ta oss god tid, med muligheit til å ta inn atmosfæren, og alt denne dagen hadde å
by på. Stien følger naturen, og det var mykje kupert terreng dei første 10 km. Etter
Sinjarheim og Almen vart det meir nedoverbakke til me nådde ned i dalbotnen siste
kilometeren til Vassbygdi. Alle kom me heilberga fram, og det var godt å kvile
«appostelad`n». Det er ikkje dagligdags å gå ein slik dagetappe, så det gjer noko
med folk.
Då me kom ned att til servicebygget i Vassbygdi var alle som kom dit og kvilte etter
dagens marsj heilt naturlig på talefot, ikkje berre me ti som var med i turlaget. Det er
så kjekt å oppleve at folk heilt naturlig får kontakt. Alle som sat der hadde hatt ein
slik fantastisk dag, som på ein god måte hadde krevd av både kropp, sjel og ånd…
Me starta vandringa ved 09.30-tida og var framme ved 17-tida. Denne dagen kan ein
leve lenge på.
Aud Irene H. Rogn og Arne Hodne
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- kan GI BEDRE
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Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde og få

15% bonus
nus
på all fersk frukt og grønt hver gang du handler. Se kiwi.no

KIWI Aurdal
KIWI Leira
KIWI Røn
KIWI Fagernes
KIWI Beitostølen

Man-fre 8-23
Man-fre 7-23
Man-tor 9-21
Man-fre 7-23
Man-lør 8-23

Lør 8-21 Søn 10-21
Lør 7-21
Fre 9-23 Lør 9-21
Lør 7-21
Søn 9-21
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Seniorgruppa på Gravolskampen, mot Vinstervatnet og Skaget. Foto: Ester Chr.

DNT Ung besøkte klatreparken i Hemsedal i høst. Foto: Morten Helgesen
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