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Ringerikes Turistforening
– tillitsvalgte 2008 - 2009
Per H. Stubbraaten, leder
Ullerålsgaten 37D, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 24 83 · Mobil 908 61 879
Dagny Sjursdotter, nestleder
Hattemaker Knutsensvei 3e, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 15 80 87
Kjersti Hovland, styremedlem
Vangsveien 32, 3514 Hønefoss
Tlf.: 32 12 39 28 · Mobil: 986 62 436
Torunn Mathisen, styremedlem
Rabbaveien 39, 3515 Hønefoss
Tlf.: 32 12 65 75 · Mobil: 907 59 140
Erik Lunde, styremedlem
Bergveien 8, 3518 Hønefoss
Tlf. privat: 32 11 06 10 · Mobil: 404 68 770
Karin Solberg, varamedlem 
Hov allé 17c, 3515 Hønefoss
Tlf. privat: 32 12 52 13 · Mobil: 958 80 826
Karsten Lien, varamedlem 
Heradsbygdveien 151, 3518 Hønefoss
Tlf. privat: 32 14 42 11 · Mobil: 909 99 867
Kjetil Sudgarden, varamedlem
Loveien 15, 3514 Hønefoss 
Tlf.: 32 13 25 19 · Mobil: 934 37 860
Rune Thorsen, varamedlem
Sundgt. 36, 3510 Hønefoss
Tlf. privat: 32 12 76 78 · Mobil: 905 77 811

Koier
Buvasskoia
Koiesjef: Anton Brekka
Brekkebygda, 3534 Sokna. Tlf. privat: 32 14 67 31
Grønknutkoia
Koiesjef: Jan Fredriksen
Snarum, 3370 Vikersund. Tlf. privat: 32 78 26 73
Hovinkoia
Koiesjef: Elfrid Akre Bækø
Holleiaveien 224, 3533 Tyristrand
Tlf. privat: 32 14 23 08
Storekrakkoia
Koiesjef: Finn Granum
Færdenbakken 7, 3514 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 34 17 Mobil: 411 61 033
Tjuenborgkoia
Koiesjef: Alf Elling Omholdt
Gardhammertoppen 12, 3534 Sokna.
Tlf. privat: 32 13 15 96 · Tlf. jobb: 32 17 13 00
Mobil: 975 21 517
Vikerkoia
Koiesjef: Ole Henrik Brekke
Hengsleveien 33, 3515 Hønefoss
Mobil: 922 86 629
Vassfarkoia
Koiesjef: Arne Holth
Loveien 7, 3514 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 26 58 Mobil: 959 28 811 

Fra venstre: Karsten Lien, Dagny Sjursdotter,
Kjetil Sudgarden, Kjersti Hovland, 
Per H. Stubbraaten (leder av RT),
Karin Solberg, Torunn Mathisen. 
Ikke til stede: Rune Thorsen, Erik Lunde.

Forsidebilde:
Signaturtog 62 på vei ut av Finsetunnelen og inn
mot Finse stasjon. 
Bildet er tatt 24. Mars 2006 kl 10.19 i ÷17 °C
Foto: Svein Ulvund, sulvund@online.no
www.vossnow.net

Tusen takk til Svein for utlån av bilde!

RT-styret 
2008 - 2009

Koiepriser Gjelder fra 1. januar 2009

Losji inkl. brensel og propan Medlem Andre
Voksen 165,- 265,-
Barn født 1997 - 2005 Gratis 130,-
Barn født 2006 el. senere Gratis Gratis
Dagsbesøk / teltere Medlem Andre
Voksen 50,- 60,-
Barn født 1997 - 2005 Gratis 30,-
Barn født 2006 el. senere Gratis Gratis

Tilbud for skoleklasser og andre grupper gjelder
etter avtale, og fra mandag til fredag. 
Avtale gjøres med Vibeke Tjøm på telefon 
926 64 825.
Betaling kan gjøres kontant eller med betalingsgiro.
Betalingsfrist er 14 dager etter besøk. 
Purregebyr kr 50,-.
Verdi-bong utstedt av DNT Oslo og Omegn gjelder
ikke på våre koier.

DNT-standardnøkkel

DNT-standardnøkkel passer til alle
vår koier. Denne kan fås på RT-
kontoret torsdager mellom kl. 16.00
- 19.00 eller hos Norli i Kuben.
Depositum for DNT standardnøkkel
er på kr. 100.- Gyldig medlemskort i
DNT må fremvises ved utlevering. 
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Mange spådde at byggingen av Vassfarkoia i
2007 ville gi foreningen vår en stor bakrus.
Det stemte på langt nær, for besøkene på koia
har nesten oversteget forventningene våre.
Året har ellers vært preget av den samme høye
aktiviteten som tidligere.

Størst deltakelse har det vært på seniorturene.
Det har ikke kommet av seg selv, for styret i
seniorgruppa har skapt et godt miljø som har
trukket til seg mange nye folk. Kanskje er det
ikke like lett å rekruttere travle barnefamilier
til søndagsturer, men vi håper at mange etter
hvert vil oppdage at arrangementene våre kan
gi naturglede og ny energi til hverdagen. 

I år ga turistforeningene i Buskerud ut felles-
avisen ”Kom deg ut”, hvor alle koiene i
Buskerud og populære turer ble presentert.
Avisen fikk god respons, og kanskje er den vi
skal takke for at medlemstallet i RT har steget
til over 1800 medlemmer. - Det vellykkede
tursamarbeidet med naboforeningene i
Buskerud, DOT og KOT, vil fortsette i 2009,
og det samme vil Fjellsportgruppas samarbeid
med Hadeland Turlag.

Vi legger opp til et variert turtilbud: Innby-
dende og attraktive fotturer utgjør hovedme-
nyen, men ski-, sykkel- og kanoturer supplerer
programmet. En sommertur til Hardanger-
vidda, Jotunheimen, Telemark eller ”Brimi-
land” må vel appellere? Innkjøpet av kanoer i
RT gjør at kanoentusiastene kan få sitt ønske
oppfylt, og vi håper at et nytt sykkelkart over
Holleia vil begeistre syklistene.

Buvasskoia er nå vel utstyrt til å ta imot
familier til overnatting. Installeringen av
solceller vil også gjøre det mer lettvint å sys-

selsette barn på mørke kvelder. Ellers lever jo
koiene våre, med unntak av Vassfarkoia, opp
til DNTs visjon om ”et enkelt, aktivt, allsidig
og naturvennlig friluftsliv”. De er godt vedli-
keholdt, men har beholdt den gamle sjarmen,
og appellerer til et friluftsliv annerledes enn
opphold på luksushytter og hoteller. 

Imidlertid må det ikke underslås at det innen
Den Norske Turistforening pågår en debatt om
hyttestandarden i Norge. DNT kan dokumen-
tere at besøkstallet går ned på de ubetjente
hyttene og opp på de betjente og selvbetjente
hyttene. Denne kjensgjerningen gjør at
kanskje også RT bør tenke på å oppgradere
koiene sine. Er det for eksempel riktig at folk
som overnatter på våre koier i all framtid skal
tilbringe kvelden på harde taburetter? Et ekstra
rom med en sofagruppe kunne være noe å
tenke på, og kanskje er Olav Thon mannen
som kunne hjelpe oss?

I årets utgave av Skauleisposten har vi viet
mye plass til Bergensbanens 100 års jubileum.
Mange ringerikinger har i årenes løp brukt
Bergensbanen for å komme seg på tur, og
fortsatt er jernbanen det mest naturvennlige
transportmiddelet. I den grad det er praktisk
mulig bør vi som turistforeningsmedlemmer
følge opp en miljørettet tradisjon og bruke
jernbanen.

På landsmøtet i Drammen i 2008 ble ”Veivalg
for Den Norske Turistforening, 2009-2012”
vedtatt. Det gir mange utfordringer: Vi skal få
flere mennesker ut på tur, og foreningene skal
være ”høyt profilerte samfunnsaktører”. Jeg er
stolt av at vi i Ringerikes Turistforening har
tatt denne utfordringen. Vi bidrar til å sikre
natur- og kulturgrunnlaget i distriktet, og

gjennom våre turer og arrangementer påvirker
vi folks holdninger til et sunt friluftsliv.

Takk for et opplevelsesrikt turår og vel møtt til
nye utfordringer i 2009.

Turhilsen
Per H. Stubbraaten
Leder i RT

Skauleispost Merknad Kart Kartref.

1 Dugurdsnatten trig.pkt 770 m Strømsoddbygda 1715 I 393 848

2 Slåtteberget trig.pkt 504 Vikerfjellet 690 832

3 Strandekollen trig.pkt 398 m Vikerfjellet 578 005

4 Hølkollen 100 m vest for trig.pkt Vikerfjellet 455 945

5 Kollsjødammen 70 m ut på dammen Strømsoddbygda 1715 I 508 891

6 Urdhogget trig.pkt 309 m Holleia - Krokskogen 525 613

7 Fjøsvikfjellet Varden Sperillen 1815 IV 631 906

8 Vælsvannsdammen trig.pkt 409 m Sperillen 1815 IV 575 821

9 Gunhildåsen trig.pkt 554 m Hønefoss 1815 III 579 728

10 Haugbråtåkollen trig.pkt 406 m Vikerfjellet/Sperillen 629 845

11 Grønknuten Krøderen 1715 II 505 707

12 Pershusfjellet trig.pkt 649 m Nordmarka 836 733

13 Dugnad

14 Gyrihaugflaka trig.pkt 604 m Oslo Nordmark 774 615

15 Hvalsknatten trig.pkt 601 m Holleia - Krokskogen 585 483

Skauleis- og
Superskauleismerket
Ringerikes Turistforening 2008 -2009

Skal du ta Superskauleismerket, må du ta alle skau-
leispostene i perioden 1. oktober 2008 til 30.
september 2009. Skauleismerket oppnås ved å ta 10
skauleisposter, eventuelt 10 annonserte RT-turer
eller en kombinasjon av dette.

Følgende godtas som dugnadsinnsats til Superskau-
leismerket:
- Deltakelse på en av de annonserte dugnadene i
foreningen.
- Deltakelse på tilsvarende dugnader, attestert av
medlemmer fra styret, koiesjefer eller stiansvarlige.

Leder 

Leder av RT Per H. Stubbraaten på Kebene-
kaise i 2008. Foto: Ragnar Spiten.



Av: Axel Holt, axel@holt.no
For meg gir ”toget” gode tanker og minner.
Turer til fjells, til hytta, til Vestlandet, Bergen.
Turer som liten, med damplokomotiv, damer
som tørket sot av vinduskarmene, lange stopp
på Ål og på Voss med servering i restauranten.
Til Finse.  Første skikkelige fottur med mange
forventninger og litt frykt.  Tenk om de andre
går fortere, ikke venter, hva da?  Som turleder,
enten for DNT på Hardangervidda eller den
tradisjonelle dagsturen RT hadde i mange år,
vårturen på Hardangerjøkulen.  For det er
selvfølgelig Bergensbanen jeg tenker på.
De aller fleste av oss har et forhold til Ber-
gensbanen.  I år er denne banestrekningen 100
år.  Det synes vi i redaksjonen i ”Skauleis-
posten” er verdt å markere.  Banen har og har

hatt stor betydning for Ringerike.  Da banen
var ferdig i 1909, fikk turglade ringerikinger
lett adkomst til fjellet.  I første omgang gjaldt
dette de ”bemidlede”, men etter hvert som
levestandarden bedret seg, var det stadig flere
som benyttet seg av muligheten til å dra til
fjells.  Fjellturer, fiske, hytter, er én side av
saken.  Hva jernbanen har hatt å si for valg av
yrke, for tilflytting og bosetting her i distriktet
er en annen side.  
Heldigvis har vi både fortellerglade og skrive-
føre medlemmer i RT.   Flere av dem har
bidratt med stoff av interesse for saken.
Bidragene bør gi oss noe å tenke på, nå som
økende miljøbevissthet er i ferd med å lede oss
tilbake til økt bruk av kollektive reiseformer.
Kanskje den ekstreme bilalderen er slutt?
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Bergensbanen 100 år – viktig for Turistforeningen
Bergensbanen over høyfjellet ble karakterisert som "vår tids storverk" da den ble åpnet i 1909. Landets to største byer og landsdelene var
knyttet sammen med en jernbane som mange mente det ville være umulig å bygge og drive. Bergensbanen kostet et helt statsbudsjett og er
fortsatt inne på listen over verdens mest kjente turistbaner. I 1935 fikk Bergensbanen en sidelinje fra Voss ned til Granvin ved Hardang-
erfjorden og i 1940 kunne den mer kjente Flåmsbana ned til Sognefjorden tas i bruk. Flåmsbana er nå blant landets mest besøkte sever-
digheter for turister der den slynger seg nedover de bratte fjellsidene fra Myrdal til Flåm.

Litt historie om 
Bergensbanen
Av: Axel Holt, axel@holt.no
Bergensbanen, bindeleddet mellom Østlandet
og Vestlandet, ble åpnet av kong Haakon på
Voss stasjon 27.11.1909. Nord-Europa høyst-
liggende jernbanestreking, høyeste punkt ved
Taugevatn 1301 m, gikk i over 100 km over
tregrensen og hadde kostet et helt statsbudsjett
da banen åpnet i 1909. Landets største sam-
ferdsel- og industriprosjekt i forhold til stats-
budsjettet. 
Første ide om en Bergensbane kom i 1871,
Vossebanen åpnet som en smalsporet jernbane
10.07.1883. Strekningen Voss til Taugevatn
ble vedtatt i 1894 som smalsporet jernbane, og
resten av Bergensbanen ble vedtatt bygget i
1898, samtidig ble det vedtatt at hele banen
skulle bygges bredsporet. Sammenkopling av
sporene skjedde ved Ustaoset i 1907. Det var
på det meste 2.200 mann som arbeidet på
anlegget på samme tid,  og totalt var i alt over
15.000 mann innom anlegget. 
Bergensbanen var 492 km lang og turen tok
rundt 15 timer i 1909. Lengste tunnel var
Gravhalstunnelsen mellom Myrdal og Upsete
på 5311 meter. Det var 55 stasjoner, holde-
plasser og stoppesteder på Bergensbanen på
det meste. 
Voss - Gulsvik tatt i bruk som prøvedrift fra
10.06.1908, og hele Bergensbanen ble tatt i
bruk fra 01.12.1909. Den offisielle åpningen
var den 27.11.1909 på Voss stasjon. 
Høystliggende stasjon er Finse på 1222 moh,
som tidligere var snøryddingsbasen på Ber-

gensbanens høyfjellstrekning, med damprote-
rende snøplog, skyvelokomotiv, sporrenser,
sporskrape og plattformskrape. 
Vossebanen ble ombygget til elektrisk drift i
1954, og hele Bergensbanen var ferdig omlagt
til elektrisk drift i 1964.  Da ble også bane-
strekningen kortet inn vesentlig ved at Ulrik-
stunnelen og Arnanipatunnelen ble tatt i bruk. 
Lengste tunnel på Bergensbanen er i dag Fin-
setunnelen, på 10.600 meter, tatt i bruk
06.05.1993, og høyeste punkt på banen ble
dermed senket fra 1301 moh til 1237 moh
inne i Finsetunnelen. Store linjeomlegginger
på strekningen Låghelleren - Gråskallen ble
ferdig høsten 1999 ved at Gråskaltunnelen ble
tatt i bruk.
Opp gjennom årene har det vært lansert
mange planer om å korte inn banestrekningen,
blant annet med Ringeriksbanen.  Trasévalg
fra Lysaker eller Sandvika mot Sundvollen er
beregnet å gi reisetid på rundt tre kvarter
mellom Hønefoss og Oslo.  Videre utbedringer
av banen kan gi reisetid på rundt fire timer på
hele strekningen Oslo og Bergen.

Bergensbanen åpner
Med tillatelse fra Kolltopp forlag og histori-
keren Jan Helge Østlund gjengir vi denne
artikkelen fra jubileumsboka ”Med Hønefoss
i sentrum”.  Artikkelen er noe forkortet.
Lørdag 27. november var det duket for en
samferdselsmessig begivenhet i Hønefoss.
Bergensbanen ble høytidelig åpnet.  Både
banen og den iøynefallende 216 meter lange
steinbrua over Begna var et praktfullt stykke
ingeniørkunst.
Det ble en stor dag for innbyggerne i
Hønefoss, med salutt fra Sankt Hanshaugen
og store menneskemasser på stasjonen da
åpningstoget kom.  Om bord var selveste kong
Haakon VII sammen med statsminister
Gunnar Knudsen og 200 innbudte gjester.
Skoleklasser hadde tatt oppstilling, og da toget
kom inn kl. 0904 brøt det ut hurrarop mens
Brugsmusikken spilte Kongesangen.
Sigrid Ødegaard (1899-1992) fra Hønefoss
hadde tatt oppstilling på stasjonen sammen
med resten av klassen da det kongelige følget
kom ut av toget.  En av klassevenninnene var
fryktelig utålmodig og maste på lærerinnen:
”Hvem er kongen, hvem er kongen?”.  Lærer-
innen var sletts ikke sikker, og ble mer og mer
rød i toppen. Men kongen hadde hørt den lille
jenta, og i det han passerte, sa han:  ”Jeg er
kongen, barn!”
Følget beundret broen med kongemono-
grammet og viseordfører i Hønefoss, August
Wahlstrøm holdt en kort tale for kongen før
følget tok plass i toget som forlot stasjonen kl.
0930.  Om ettermiddagen var det borger-
middag både på Gladtvedt Hotell og på
lokalet ”Ringerike”.

Plakat fra Bergensbanens første tid



Barnepassasjer på 
Bergensbanen i 50-åra
Av: Per H. Stubbraaten.

Sverre Westheim er født under krigen og
vokste opp i Hønefoss med en far som var loko-
motivfører. I dag er han lektor på Ringerike
videregående skole. 

I de første årene etter krigen var faren hans
ukependler fordi han jobbet på Flåmsbanen,
men etter hvert ble han fast stasjonert i
Hønefoss. Der kjørte han lokaltog til Rallerud i
Brekkebygda og til Roa. Sverre husker veldig
godt de mange turene han hadde med faren:

- Jeg hadde jo ennå ikke begynt på skolen
da jeg første gangen fikk være med far på et
damptog. Det var nesten litt skremmende, for de
lagde mye lukt og bråkte fælt. Far styrte loko-
motivet, dvs. at han passet farten og observerte
at linja var klar, og ved siden av sto fyrbøteren.
Han skuffet kull ned i den glødende ovnen og
passet på at vanntankene ble etterfylt. Fyrbø-
teren var alltid skitten. 

- Seinere gikk far over til å kjøre diesel-
drevne motorvogner. Det var ikke få turer jeg
satt framme på motorkassa. Den gangen gikk
togene mye seinere, og man tillot seg lengre
stopper på stasjonene. Jeg husker flere episoder
på vei til Rallerud. Før stasjonen går nemlig
sporet tett inntil Langevatnet, og her stoppet
toget såpass lenge at far fikk satt ut og tatt inn
teiner. Det var artig å tømme teinene og rense
den fisken han fikk. 

- En annen gang hadde far kjørt på en tiur
som satt på linja mellom Grindvoll og Jevnaker.
Han nevnte det for kollegaen som kjørte neste
tur, og denne stoppet toget mellom stasjonene
og plukket opp tiuren. Jeg husker ennå hvor
enormt stor jeg syntes den var.

Ga det status å være sønn av en jernbane-
mann?

- Jeg tenkte vel ikke så mye på det, men far
hadde jo en trygg arbeidsplass, selv om han
ikke tjente all verden. Mor jobbet ikke, og hun
passet alltid på at uniformen var ren og strøket.
Sammenliknet med i dag vurderer jeg det som
veldig verdifullt at familien fikk så mye tid
sammen. 
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Første møte med toget
- og kongen
Elling M. Solheim er en kjent forfatter blant
ringeriksbefolkningen. Som liten gutt sammen
med far opplevde han at åpningstoget på Ber-
gensbanen - med kong Haakon VII - kom til
Veme stasjon. Den store dagen er 27.
november 1909. Utdraget er hentet fra boka
”Fotefar”, Aschehoug 1965.

Hvor tydelig denne dagen står i min erindring.
En sur, snødrivende novemberdag 1909. Jeg
husker travelheten og spenningen. Begge
brødrene mine skulle møte på Veme stasjon
med de andre skolebarna for å hylle kongen.
Far skulle til Hønefoss på en festlig tilstelning
for arbeiderne på lokalet Ringerike. Jeg skulle
ha den nye dressen på og flagg i hånden til å
vinke med. Midt oppe i all denne ståheien
kom mor og fortalte at ”Brandkoll”, den
eneste kua vår, ventet sin nedkomst når som
helst. Hva som satte mitt sinn i mest spenning,
tør jeg ikke si så nøye nå, men formodentlig
var det kongetoget. Det var sjau og travelhet
over all måte.

Plutselig ropte far at nå hørte han toget ute på
Veme stasjon. Vi fikk nøyte oss om vi ville se
stasen. I hast fikk vi klærne på og så bar det
av sted gjennom snøslapset og opp til jernba-
nelinjen. Far løftet meg opp på ståltrådgarden
og holdet meg der så jeg skulle ha god utsikt.
Østavinden pisket snødrev i ansiktet mitt, men
fikk samtidig flagget til å knitre og smelle så
festlig. På stasjonen så vi røyken boble til
værs og hørte en svak ljom av hurrarop. Så
kom toget. I en sky av røyk og damp kom det
pesende. Larmen og bruset var på lang
avstand så sterk at jeg ble redd og ville ned på
bakken igjen, men fars være neve holdt meg
fast.
”Vær ikke redd”, sa han trøstende. ”Du vet jeg
holder deg. Bruk øya dine godt så får du
kanskje se kongen. Han har mye gull og
mange medaljer på seg”.
Jeg gjorde meg tapper og lot det stå til.
Dukket inn i en foss av larm og kolrøyk,
mistet flagget mitt og hang til slutt sprellende
i fars armer. Da jeg kom til meg sjøl igjen,
stod jeg stortutende på bakken, og kongetoget
var alt langt av sted opp gjennom dalen. Jeg
hadde ikke sett så godt som en gullsnor
engang. Det var en bedrøvelig affære.

Sverre Westheim. Foto: Per H. Stubbraaten

Bergensbanen
gjennom Soknedalen
Av: Else Marie Abelgård.
27. november 1909 var en sur dag med snø i
lufta. Sokna Stasjon var pyntet med flagg og
kranser. 400 mennesker på perrongen og 100
skolebarn med flagg. Presten Skaar ønsker kong
Haakon velkommen og han svarer tilbake med
ønske om at den fullførte storvei vil bli til
fremhjælp og varig gavn for distriktet og landet.
Lensmann Stalsbraaten ledet et ” Leve Hans
Majestet Kongen.” og musikken spilte fedre-
landssangen før åpningstoget rullet videre..

Det ble nok en ny tid for bygda, den fikk nytt
navn, nemlig Sokna st. på Bergensbanen..
Lunder dugde ikke som stasjonsnavn.Veme,
Sokna og fra 1914 Rallerud stasjoner ble viktige
sentrum i dalen. Toget var eneste offentlige
transportmiddel ut og inn av bygdene. Alle
butikkene i dalen fikk fra nå av varene sine med
toget. Med toget ble det sendt og ankom det
griser, kuer, hester og sauer. Det ble etter hvert
egne sidespor og lasteramper for ved og
tømmer. Tonnevis med tyttebær ble sendt hver
høst under og etter 2. verdenskrig.
Ja, det var egne passasjertog som ble plassert på
spor 3, der folk kunne sove til de fikk slippe løs
på tyttebærene fra kl 7 om morgenen. Vi vet og
at det ble satt opp egne tog til hopprenn i Rud-
skollen og Hjelmerudbakken.
I 1914/15 reiste 11354 passasjerer fra Sokna og
8922 fra Veme. 
”Loppa” en liten motorvogn gikk flere ganger
om dagen mellom Rallerud og Hønefoss. Det
ble etter hvert en rekke ubetjente stoppesteder
mellom Hønefoss og Haverstingen. Det gikk fra
nå av an å bo i Soknedalen og arbeide eller gå
på skole i Hønefoss. Før måtte lege hentes med
hest i Hønefoss, nå var det bare å stille med
trille på stasjonen. Hastet det med å få jordmora
på plass kunne hun hentes med dressin fra
hjemmet sitt på Skraperud eller Evjua. 
Toget har en viktig plass i mine barndoms-
minner. Med hjelp fra medreisende ordnet
togbyttet i Hønefoss seg og jeg kunne reise
til.mormor på Åmot. Senere var toget en
behagelig skyss til kveldskurs med engelsk hver
mandag, onsdag og fredag i 6.og 7. klasse og
senere realskole og gymnas i Hønefoss. Det
gikk an å lese lekser, føre inn hjemmeregning,
tegne projek på turen til Hønefoss og på hjemtur
kunne vi spille kort, strikke eller slå nuppereller. 
Takket være løkførere som Johan Hæhre, Kåre
Løken, Dølerud og Kristoffer Drolsum visste vi
at bare vi var i synsavstand fra stasjonen ventet
de på oss og førte oss trygt til skole eller
arbeidsplass. 
Det fantes nesten ikke rutebil før 1952. Med
Olympiaden på Norefjell kom bussrutene.
Mobil fantes ikke, knapt nok telefon, så
togreisen ble en stor del av vår kontakt med
jevnaldrende og voksne i dalen..
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Av: Axel Holt, axel@holt.no
Da Sverre Svingheim var aktiv i yrkeslivet, kjørte han lokomotiv.  Han
arbeidet på flere jernbanestrekninger før han begynte å kjøre på Ber-
gensbanen midt på 60-tallet.  De første årene kjørte han skikkelig tøff-
tøff-tog, kullfyrt damplokomotiv.  
Hvordan var hverdagen din som lokfører?
Det ble mange turer mellom Oslo og Ål.  Skiftet mitt gikk på toget på
Hønefoss, kjørte til Ål og reiste tilbake til Oslo.  Du kan gjerne kalle
overnattingsstedet et jernbanepensjonat.  Det lå nedenfor Vålerenga
kirke, ned mot Lodalen.  Greit med kort vei!  Denne turen hadde jeg i
mange år.  Den første tida kjørte jeg damplok.  Om sommeren kunne
det bli varmt nok og ikke så lite brannfarlig dersom det var tørt i skauen.
Det fôr jo noen gnister ut av pipa på loket!  Og så var det jo bremse-
klossene da, slik er det jo fortsatt.  Men om vinteren ble det både kaldt
og mye trekk.  Tenk deg over fjellet, ja jeg kjørte jo en del mellom Ål og
Voss også, den tida jeg lå stasjonert på Ål.  Det kunne fort bli minus 20.
Vannet på tendervogna kunne jo fryse.  Var det snødrev attpåtil måtte
jeg holde vinduet fritt.  Vinduspusseren var en stiv skurekost med
håndtak på.  Ellers var det å stikke hodet ut i snøkavet for å prøve å se
noe.  Nei, de kosta ikke på noe ekstrautstyr på den tida, nei!
Kjørte du lenge med damp?
Nei, det var ikke mange år før vi gikk over til diesel, og så ble det
elektrisk.  Av damplok hadde jeg et par turer med ”Stortysker’n”, noen
kraftige maskiner som vi fikk som krigsbytte.  De var noen fæle
kølsluk.  ”Dovregubben” var jeg ikke borti, den kjørte bare på Dovre-
banen.  Det var egne hurtigtoglokomotiver, jeg husker ikke beteg-
nelsene.  Lokene ble laget på Skabo på Skøyen i Oslo.  Vognene kom fra
Strømmen, oppe ved Lillestrøm.  Det var stor overgang og en voldsom
forbedring da jeg kom inn i Di 3, en Nohab-diesel.  Men ser du en slik
førerplass i dag, undres du over hvor dårlig komforten egentlig var.  For
oss den gangen var det noe helt annet.  Selvgående vinduspussere eller
roterende vindu, jevn varme, ikke noe kullstøv.  Enda bedre ble det med
elektrisk lokomotiv.
Hvor mange mann var dere på lokomotivet?
På damploket var vi to, meg pluss fyrbøteren.  Under krigen, da mange

lok ble fyrt med ved, var det ofte tre mann.  Fører, fyrbøter og en til å
lempe ved fra vedstablene som lå langs linja.  Da jeg kjørte diesel og
elektrisk, var jeg som regel alene på passasjertoget, mens vi oftest var
to på godstogene.  Det var litt mer å sjaue med da, kan du tro!
Opplevde du noe dramatikk noen gang, som for eksempel at dere kjørte
dere fast i snøen over fjellet?
Nei, heldigvis ikke.  Ja, det hendte jo at vi mista et speil eller to når vi
kjørte inn i en snødrive.  Nei, når det gjelder snøen, så søkte mange seg
opp til Finse på vinteren.  Hovedbasen for vinterberedskapen på banen
lå der.  Nok å gjøre med snørydding, både med vanlig plog og med
”Den roterende”.  Det var et dampdrevet skovlhjul med diameter like
stor som høyden på et stort lok.  Denne snøfreser’n ble skjøvet av et
kraftig lok.  Du kan tenke deg for et syn det var, når et slikt følge kom
prustende over fjellet.  Først en enorm snøsky fra rotorhjulet, og så
kullrøyk og damp både fra ”Den roterende” og fra skyveloket.  Ellers
var det ikke akkurat de store snømengdene som var problemet.  Blåste
det hardt nok og temperaturen var rundt null, ble snøfonnene som
betong.  Da var det ikke greit å komme fram skal jeg si deg!  Jo da,
Finse var et sted mange ville jobbe på om vinteren.  Hardt arbeid,
bevars, men så ble det litt ekstra fortjeneste også da!

Fra damp til strøm på Bergensbanen
Intervju med pensjonert lokfører Sverre Svingheim

Vinterturister ankommer Finse i 1935. 
Foto: Herman Neupert, Norsk Jernbanemuseums samling

Av: Per H. Stubbraaten,
stubbraaten@bluezone.no

Hadeland Turlag (HT) ble stiftet i år 2000, og
har nedslagsfelt i kommunene Gran og
Lunner. Foreningen har ca 850 medlemmer og
er ansvarlige for et løypenett som strekker seg
fra Grua i sør til Bleiken i nord. Den nordlige
delen av Nordmarka er felles turområder for
våre foreninger, og mange jevnakerfolk føler
nok like stor tilhørighet til Hadeland som til
Ringerike. Også for Hønefoss-folk er veien
kortere til Hadeland enn til Drammen og
Kongsbergs turområder. For turfolk spiller jo
geografiske grenser liten rolle, og i RT drar vi
like gjerne til Valdres (Oppland) som til Hal-
lingdal (Buskerud).
Drammen og Oplands Turistforening (DOT)
er med sine 8000 medlemmer storebroren av

naboforeningene. Den har et kjempestort
omland som strekker seg fra Hurumlandet i
sør til Finse i nord. Foreningen eier 10 turis-
thytter og har ansvar for 900 km turløyper. I
2008 var de 120 år og markerte jubileet som
arrangør av Landsmøtet i DNT.
Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT)
er like gammel som DOT og altså 5 år eldre
enn Ringerrikes Turistforening. Medlemstallet
er litt større enn hos oss, og de driver i dag 6
hytter på Blefjell, Knutefjell og Skrimfjella.
De jubilerte med en verdig tilstelning på Låg-
dalsmuseet i oktober. Vi fikk anledning til å
være til stede ved markeringen og gratulerte
med en bokgave.     
Tursamarbeid 
Fjellsportgruppa i RT har i flere år hatt et
vellykket tursamarbeid med Hadeland Turlag.
Mange flotte tinderanglinger har gått av

stabelen, og vi føler vel at disse fellesturene
med Hadeland Turlag har satt seg, i 2009 er
det dessverre ikke lagt noen planer for tur-
samarbeid med Hadeland Turlag, men vi håper
på ny fjellsporttur sammen i 2010. Ringeriks-
medlemmer har også deltatt på turene til
DOTs fjellsportgruppe, men noe bindende
samarbeid mellom gruppene eksisterer ikke.
Derimot har vi i 2008 fått i stand et konstruk-
tivt tursamarbeid mellom hovedforeningene i
DOT, KOT og RT. Vi har deltatt på hverandres
turer, og flere fellesturer for 2009 er avtalt. Vi
håper å unngå turkollisjoner slik at enda flere
kan delta på fellesturene enn i 2008. Tilbake-
meldingene fra våre medlemmer lød positivt:
Det var gøy å se nye turområder og få vite litt
om hvordan andre turistforeninger fungerte.

Tursamarbeid med naboforeningene våre
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Av koiesjef Finn Granum,
finngranum@yahoo.no

Fram til Vassfarkoia ble bygd i 2007 var
Storekrak vår yngste turistkoie, sjøl om huset
nok har en historie som er eldre, men da som
seterhus. Det fremgår av skjøte, datert 15.
januar 1958, at Ringerikes Turistforening
kjøpte gnr. 110 bnr. 1 Storekrak i Sør-Aurdal
av Bernhard Medbøen og Arctander Medbøen,
Gulsvik for kr. 10 500. Etter tilbygg av
vindfang og vedskåle samt anskaffelse og
transport av inventar, ble koia åpnet som
turistkoie året etter; altså i 1959. Tidligere
koiesjefer, Ørnulf Talmo og Tov Tinnbo har
gjort en stor innsats; ja Tov har vært koiesjef
her i en generasjon. Undertegnede, som kun
har vært koiesjef siden sommeren 2006, vil at
vi markerer jubileet i august, så følg med.
Storekrak er en setereiendom med rett til å ta
ut virke for brensel, derfor har vi hvert år,
rundt 1. juli, en veddugnad der vi tar ut nok
gran- og bjørkevirke til påfølgende år. Under
årets dugnad ble det tatt ned ei kjempebjørk,
der greinene var begynt å råtne, mens
stammen var like bra. Leif Grimstveit, som
bar rotstokken opp bakken til koia, mente at
den veide rundt 90 kg, se bilde.
Er du på Storekrak sommerstid, bør du prøve
fiskelykken i Steinhyttevatnet og Fisketjern. 
Men, her finnes også større skapninger enn
vanlig steikefisk. En lørdag i april i år dro to
mann fra RT av gårde for å gjøre et forsøk på
å finne et bjørnehi oppunder Hammersborg.

Fra Bogbrua fulgte vi sommerveien til Hauge-
bogsetra. Herfra forsøkte vi forgjeves å følge
et gammelt trugespor oppover mot hiet. Men
vi var heldige likevel og fant hiet i ca. 800
meters høyde litt på sørsida av verneområdet.
Så ble det bilder og kafferast. Plassen ligger
omtrent 3 km fra Storekrak og omtrent 100 m
lavere i terrenget. Det er en ganske stor
hannbjørn som har sovet her i vinter, og neste
vinter finner den et annet hi. Kjentfolk i
Hedalen mener at 2 hannbjørner har overvin-
tret i Vassfaret i de seinere åra. 
Fra Storekrak går det merkede sommerruter til
Buvasskoia over Fisketjern, til Vassfarkoia via
Harehopp, til Sørbølseter (retning Gulsvik) og
til nedre Bogbrua ved Vassfarsvegen.
Åpningen av Vassfarkoia gir mulighet for fan-
tastiske skiturer over Sørbølfjellet. Det er
staket en løypetrase fra Fisketjern via
Harehopp til sørsida av Pukla; da er det ikke
langt igjen til løypenettet rundt Torget. Løypa
fra Fisketjern blir skuterkjørt ved påsketider,
men fjellski er å anbefale.
Selve Storekrakkoia er lita og koselig med 6
senger pluss to hemser, den er utstyrt med ved,
propan, og solcellepanel. Tar du med god mat
og godt drikke samt lakenpose kan du ha det
som plommen i egget her.
Derfor - Velkommen til Storekrak - sommer
som vinter. 

Beskrivelse av ruta 
Storekrakkoia - 
Vassfarkoia, 6-7 timer.
Av: Finn Granum
Stien fra Storekrak til Sørbølseter / Gulsvik
følges til man er øst for toppen av Ørneflag.
Ny varding starter i søkket mellom toppen og
kolle i NØ, stigning opp til ca. 1170 moh
samtidig som vardingen svinger vestover.
Passerer vatn 1083 moh på sørsida og går på
sørsida av bekken opp til vatn 1165 moh.
Dette ligger N for Saunatten. Vardingen stiger
så jevnt opp mot 1220 moh, samtidig som vi
får utsyn over flere av Tolvtjerna. Her er det
høyt, fritt og værhardt. Vardingen dreier SV
mot Harehopp (åpen privat hytte / nødbu) som
ligger på 1208 moh, 600m nord for Tolvtjern-
skollen (høyeste topp i Vassfarområdet, 1284
moh). Ruta videre går sør for tjernet og følger
så stort sett skiløypestakingen fram til sørsida
av vann 1160 (kartref. 313070). Videre går
løypa 220m N for Hildeknatten 1144 (kartref.
303068). Herfra og ned til Torget, nedstigning
på nordsida av ryggen mot Torget (løype-
kryss). Vi runder så Veslefjell på nordsida,
passerer den østligste av Venelisetrene og tar
av ved Herbrandstjern mot Vassfarskoia. 

Kart: Turkart Sør-Valdres eller tur- og fritid-
skart over Flå kommune, eventuelt M711-
serien Strømsoddbygda, Vassfaret og Flå.

Vassfarkoia (åpnet i september 2007) tilhører
Ringerikes Turistforening, er ubetjent, ligger
ved Nybu 805 moh og har 17 senger. Standard
DNT-nøkkel.

Flå kommune har et utmerket løypenett i
området med mange muligheter for dagsturer
til snaufjell eller ned i Vassfaret (f. eks. Berte-
stien som Berte Skrukkefyllhaugen brukte).
Vinterstid er det flotte skimuligheter langs
merkede ruter. 

Blåmerking ved Harehopp. 
Foto: Finn Granum.

Storekrakkoia er 50 år i 2009

Arne Hardhaug på veddugnaden i 2008. 
Foto: Finn Granum.

Leif Grimstveit på veddugnaden i 2008. 
Foto: Finn Granum.

Fellestur fra Storekrakkoia til Vassfarkoia juni
2008.    Foto: Steinar Schou.

Koiesjefen på Storekrak Finn Granum har gått
i hi!    Foto: Kjetil Sudgarden.
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Av: Per H. Stubbraaten,
stubbraaten@bluezone.no
Alle foto: Per og Marit Stubbraaten.

Holleia ble kanskje for alvor satt på kartet for folk flest gjennom P. Chr.
Asbjørnsens beretning ”En tiurleik i Holleia” fra 1848, men enda
sterkere naturpåvirkning kom gjennom Elling M. Solheims dikt. Utdrag
fra et par av diktene viser hans fortryllende fortellerkraft:

Ropet frå skogen
Je fekk itte såvå i natt,
det var noe som ropte på mig.
- - -
Gunhildkjennåsen - Langedælsbekken,
Tollputtmyra med skarasnø på;
Den gamle kongsfurua vestpå høgda,
Gulstøversetera, skakk og grå.
Tiurknepp over alle høgder,
orrhanabulder og småfuggelsang:
Kommer du snart? Vi venter på dig?
Vårnatta veit du er itte lang.
- - -
Der nede er larmen, hå vil du der?
Kvitblikk og knubbord og falske venner.
Nei, riket ditt – det er her.

Nye kulturstier på Holleia
Ringerikes Turistforening har nå sammen med Nakkerud og Tyristrand
historielag og Tyristrand Landsbyforening søkt Ringerike Regionråd om
midler til et kulturprosjekt på Tyristrand/Nakkerud og Holleia. Tanken
er å sette opp kulturtavler og informasjonskasser på strategiske plasser
i området.

Mange vil kanskje undre seg. RT skal vel ikke framstå som ny kultur-
aktør på Tyristrand og Nakkerud?
Nei, det skal vi så absolutt ikke, men gjennom dette prosjektet får vi
kostnadsfritt økt oppmerksomhet på Hovinkoia og det omkringliggende
stinettet. På Hovinsætra og kanskje også på Hovinkoia vil det bli
plassert postkasser med permer som forteller om den rike historien i
området. Overalt på Holleia finnes det nemlig spor etter malmbrudd og
gruver: kopper, jern, kobolt og ikke minst nikkel er sprengt ut av fjellet.
Vi finner kølaveier, gruveveier og levninger av husmannsplasser og
bygninger fra nikkelvirksomhetens tid for ca 100 år siden.

Det planlegges nye grønnmerka kulturstier som skal knyttes til det
blåmerka nettet:
1. En sti sørover fra Hovinkoia, på vestsiden av Væleren, til Åsterudt-
jernet (Ringerike Nikkelverk). Herfra vil det gå stier til
- bygdetunet  på Svenskerud 
- til gården Kolbjørnrud som var bestyrer Adolf F. Roschers bosted.
Denne permanente kulturstien kalles også Roschers ridesti*.
2. En sti østover fra bommen ved Ullern i retning Klavåsen hvor kul-
turminnetavla allerede står i krysset ved den gamle Almannaveien og
riksveien før 1936. I RT håper vi at Hovinkoia gjennom dette samar-
beidsprosjektet vil bli enda mer brukt. Vår koiesjef, Elfrid Akre Bækø,
som er tidligere styremedlem i historielaget, tror at ny kunnskap om
området vil gjøre et besøk på Hovinkoia i 2009 til en enda rikere opp-
levelse. 

* Se tur 28. 4.

Holleia – mer tiltrekkende enn noen gang

Sætertjernet, tatt fra Hovinkollen mot Hovinsætra.

Solnedgangen over Holleia, tatt i Skarsveien.

Slaggrester fra nikkelverket ved Åsterudtjernet.
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Veldig mange trives med sykkelturer på skogsbilv-
eier. Av miljøhensyn føres jo ikke skogsbilveiene
tvers gjennom skogsområdene, noe vi skautravere er
glad for. Men for syklistene kan det ofte være
vanskelig å finne naturlige rundturer. I RT har vi

prøvd å imøtekomme behovet gjennom et nytt syk-
kelkart. Vi har bare valgt ut de skogsbilveiene som
kan knyttes sammen med korte trillestier.
Arne Åsmund Kristiansen og Jan Fredriksen har
valgt ut traseene, og Ellen Gilhuus ved Statens

kartverk har utformet kartet. Sykkelkartet vil også
bli lagd i et større format som kan fås på RT-
kontoret.
Foreløpig er det ikke snakk om å merke de foreslåtte
traseene.

Kartgrunnlag: Statens kartverk

Sykkelkart over Holleia
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Ringerikes
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag Seniorgruppa

Søndag 8. februar. RT, BT.
Kom-deg-ut-dagen på Ringerudsetra kl 1100-1400. Der ski-
løypene går ut fra slalåmbakken ved setra, vil RT ha stand.
Her blir det grilling, smørestasjon hvor vi gir faglig veiled-
ning, og salg av kart og enkle turartikler. Vi instruerer de
minste i skiteknikk, og det blir også lagt opp ei enkel
rundløype med naturspørsmål. Alle yngre deltakere vil få
premie. Vi tror folk i alle aldre vil ha utbytte av en stopp på
vår stand før de går videre på tur eller bruker dagen i
bakken. Kart: Turkart Vikerfjell. 
Du treffer: Per H. Stubbraaten, Dagny Sjursdotter og Axel
Holt. Opplysninger på tlf. 32 13 24 83 eller 90 86 18 79.

Tirsdag 10. februar. ST.
Bli med Erik Halkinrud på Høgholleia. Avreise fra Tippen til
Brandbråtan eller Sesserudsetra kl 1000. Kartet heter Holleia
- Krokskogen. Erik er lommekjent og skreddersyr turen for
oss. Han har tlf. 32 14 05 41 eller 90 95 69 22.

Søndag 15. februar. RT.
Skitur i Ringkolltraktene. Avreise fra Tippen kl 1000 i privat-
biler. Denne skituren blir en ikke altfor lang tur, men snø-
mengden og føret avgjør hvor vi går. Denne gangen lager vi
bål og har en god, lang pause, så ta med varmt tøy til rasten.
Mulig rute er Ringkollen – Spålen – Langvassbrenna –
Mosjøen – Ringkollen. Kart: Holleia - Krokskogen eller Oslo
Nordmark Vinter. 
Turleder: Ingrid M Nordgård, tlf. 32 12 47 25.

Tirsdag 24. februar. ST.
Vi kjører til Vælsvannet fra Tippen kl 1000. Turen går i lett
terreng over myrer og vann til Borstuvannet hvor vi tar
kafferast, før vi vender nesen hjemover. Kart: 1815 IV
Sperillen. Turleder er Inger Hvitmyr som har tlf. 32 13 07 49.

Tirsdag 10. mars. BT. 
Eventyrstund på Ringkollen. Ringerikes Turistforening med
Barnas Turlag inviterer alle, både barn og voksne, ja gjerne
ungdom med, til bål (grill) og eventyr ved Kolltjern. Her
kommer det til å skje litt av hvert. Husk godt med klær og sit-
teunderlag. Ta gjerne med pølser til grilling.Vi møtes ved
Kolltjern kl. 18.00. Kart: Se for øvrig annonse i Ringerikes
Blad. Mer info hos Dagny Sjursdotter, tlf. 41 52 45 77 eller
Axel Holt, tlf. 99 61 22 22.

Fredag 13.-søndag 15. mars. RT.
Skihelg på Vassfarkoia. Vi inviterer til å teste ut løypenettet i
området. Det blir dagsturer ut fra Vassfarkoia både lørdag og
søndag. Vær og føre bestemmer lengden på turene. Kart:
Turkart Sør-Valdres eller tur- og fritidskart Flå kommune.
Påmelding til turlederne Arne Holth, tlf. 95 92 88 11 eller
Kjetil Sudgarden, tlf. 93 43 78 60 innen 10. mars. Det blir full
pensjon som inneholder mat og hyggekveld fredag, frokost,
niste og middag pluss hyggekveld lørdag samt frokost og niste
søndag. Pris: Kr 900 for hele helga. Deltagerne trenger bare
ta med dagstursekk med termos samt nok klær for fjelltur. 

Tirsdag 24. mars. ST.
Vårskitur på Vikerfjell. Turen går fra Lykkrosmyra og opp til
Tjernsringen og Kjølfjell. Føret bestemmer turens muligheter.
Avreise fra Tippen kl 1000. Kart: Vikerfjell. 
Turleder er Erik Monserud som har tlf. 32 11 03 92.

Torsdag 26. mars. RT.
Årsmøte i Ringerikes Turistforening kl 1900, se annonse i
Ringerikes Blad.

Fredag 27.-søndag 29. mars. FRT.
Høgfjellstur i det flotte området sør for Bygdin. Utsikten til
fjellene nord for Bygdin er fantastisk. Buss fra Hønefoss
fredag kl 1800 ank. Tyin kl 2200. Derfra tar vi beltebil til
Eidsbugarden og overnatting på Fondsbu. 
Lørdag går vi til den hyggelige selvbetjente hytta Tomashel-
leren og overnatter der. 
Søndag går vi til Beitostølen og tar bussen hjem kl 1600 eller
1800. Dagsetapper på ca 25 km. Turen krever at deltakerne
er i god form. Ta med klær og utstyr som høgfjellet krever
om vinteren. Kart: Turkart Vang i Valdres. Pris: Transport inkl
beltebil ca. kr 750. Overnatting på Fondsbu og Tomashel-
leren ca. kr 350. Mat i tillegg. For mer informasjon og
påmelding, ring Kjersti Hovland tlf 98 66 24 36 eller
khovland2000@yahoo.no innen 20. mars. 
Velkommen med på en flott skitur!

Tirsdag 14. april. ST inviterer DOT, KOT og HT.
”Hun bærer blåveis i sine hender”. Bli med Anne Marie
Grenne på blåveistur. Åsa ligger i nordenden av Steinsfjorden.
Her er det nord-syd-gående åser rike på kalkstein som gjør
at blåveis og liljekonvall trives spesielt godt. Kartet for dagen
er Oslo Nordmark Sommer. Vi starter fra Tippen kl 1000.
Anne Marie har tlf. 32 13 42 09 eller 99 16 56 67. Deltagere
fra DOT, KOT og HT kan også ta kontakt med daglig leder på
tlf. 92 66 48 25 ang. startsted.

Søndag 19. april. DOT inviterer KOT og RT.
Skaugumåsen i Asker med utsikt, bygdeborg og spennende
geologi:Oppmøte på P-plassen nedenfor sykehuset i
Drammen kl. 10.00, samkjøring i private biler til Utfartspar-
keringen på Sem i Asker, eventuelt direkte på p-plassen på
Sem ca kl. 10.15. Avreise fra Tippen kl 0845. Bratt bakke
oppover underveis på turen, litt mindre bratt ned. Utsikt over
Asker, Oslofjorden, Oslo og Kolsås. Ca 4 timers tur inkludert
rast. Kart: Turkart Oslo Vestmark. Guiding underveis ved
turleder. Turleder Ivar Schaulund har tlf. 66 79 71 95 eller
40 47 66 39. DOT har tlf. 32 89 16 50 (on-to-fr).

Tirsdag 21. april. ST.
Fottur til Vestre Buttentjern fra velteplassen på Vågård med
Marta Fines og Inger Hvitmyr. Avreise fra Tippen kl 1000.
Kart: Turkart Holleia-Krokskogen eller 1815 III Hønefoss og
1815 IV Sperillen. 
Marta har tlf. 32 13 14 75 og Inger har tlf. 32 13 07 49.

Tirsdag 28. april. ST.
Roschers ridesti. I dag skal vi, med Kaare Fleten som guide,
vandre i området rundt Nikkelverket på Ertelia på Nakkerud.
Vi parkerer på den gamle riksveien ved Kolbjørnrud gård.
Stien går forbi noen husmannsplasser: Steinhuset, Sørli og
Sprett før en kommer fram til adminstrasjonsbygning for Nik-
kelverket på Ertelia. Roscher var gruveingeniør og medeier i
Nikkelverket som startet i 1849-50. Turen inn til Ertelia tar
mellom 1/2 til 3/4 time. Her kan det være rast på tunet. Videre
følges veien mot Skamarka forbi husmannsplassene Tjernsli
og Krypinn. Deretter følges privat bilvei ned mot Rv35. På
nedturen får en fin utsikt mot Tyrifjorden. Fra Rv35 følges den
gamle riksveien fram til Kolbjørnrud. Det siste strekket tar
opp i mot en time. Kanskje kan det avtales omvisning på
gården hvor Roscher bodde. Denne er restaurert for ca. 12
millioner kroner. Avreise fra Tippen kl 0930. Du kan også
møte ved Tyristrand kirke, der det blir felles avreise til Kol-
bjørnrud kl 1000. Kart: Holleia - Krokskogen. Kaare Fleten
har tlf. 97 41 21 25. Se ellers artikkel her i Skauleisposten.

Tirsdag 5. mai. ST.
I dag skal vi rusle fra Åsa gjennom Østbyskogen opp til
Damtjern. Returen går ned gjennom Jonsrudmarka. Start fra
Tippen kl 1000. Kart: Holleia – Krokskogen eller Oslo
Nordmark Sommer. Turledere er Marit Waagaard og Ole
Bratlund som har tlf. 32 12 18 93 eller 47 33 98 24. 

Onsdag 6. mai. RT.
Historisk byvandring i Hønefoss. Vi vandrer fra ”Tippen”,
over bybrua, gjennom Nordre Park, opp på St.Hanshaugen
og tilbake om Glatved. Det blir gitt en historisk skisse av
utviklingen fram til bydannelsen i 1852, men hovedvekten
blir lagt på bosetting og virksomhet de siste 150 år. Hvilke
historiske spor eksisterer i dag ? Kaffetema: Utviklingen av
byen i de nærmeste årene. Frammøte: ”Tippen” kl. 1730.
Kart: Holleia – Krokskogen. 
Turleder: Per H. Stubbraaten, tlf. 90 86 18 79 el. 32 13 24 83.

Tirsdag 12. mai. ST.
Kihlemoen nord med Erik Monserud. Vi går på stier fram til
utsiktspunkt over gamle Hen. Sjølve Hensfossen vil også være
verdt et besøk på denne tida av året. Vi får høre litt om Hen i
gamle dager. Kart: 1815 III Hønefoss. 
Avreise fra Tippen kl 1000. Erik har tlf. 32 11 03 92.

Tirsdag 19. mai, ST.
Lamannshaugen i Jevnaker. Turen går til en av Nordmarkas
høyeste topper (705 moh). Utsikten over Randsfjorden er
upåklagelig, og i klarvær kan man se lenger enn langt i
nordlig og vestlig retning, ved spesielt gunstige forhold kan
man se topper rundt Leirungsdalen. Start fra Tippen kl 0930
eller fra Essostasjonen i Toso på Jevnaker kl 1000. Kjører så
til P-plassen ved Ølja (bompenger kr. 40). Turens lengde er
3-4 km hver vei og stigningen er ca. 150 høydemetre. Kart:
Oslo Nordmark Sommer. Turleder er Arnhild Ballangrud,
tlf. 61 31 11 37 eller 94 27 91 13.

Ringerikes Turistforening
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Lørdag 23. mai. RT.
Dugnad på Buvasskoia. I år skal koia rundvaskes. Koiesjef
Anton Brekka trenger også hjelp til å få fram ved til koia.
Start fra Tippen kl 0900. Kart: Vikerfjell. 
Vil du være med å ta et tak, så ring Anton på tlf. 32 14 67 31. 

Tirsdag 26. mai. ST.
Til Fjellbråtåkollen (Somdalskollen) med Inger Hvitmyr.
Turen er litt bratt, men vi tar det med ro. Inger forteller fra
boka om Fjellbråtan og bygdeborgen. Kart: Vikerfjell eller
1815 IV Sperillen. Start fra Tippen kl 1000 eller fra Hvitmyr
kl 1030. Inger har tlf. 32 13 07 49.

Onsdag 27. mai. RT.
Kveldstur opp Mørkgonga. Tradisjonen tro bruker vi siste
onsdagskvelden i mai til en tur opp Mørkgonga med rast ved
Migartjernet.  Returen går om Skardtjern og ned Skardveien
til utgangspunktet, ferista sør for Åsa. Frammøte ved ferista
kl. 1730.  Trenger du skyss fra Hønefoss, avtal frammøte på
Tippen med turleder Ingrid Nordgård, tlf. 32 12 47 25 eller
98 04 72 15 eller Axel Holt tlf. 99 61 22 22, e-mail
axel@holt.no, seinest innen kl. 2200 kvelden i forveien. Kart
for turen: Holleia – Krokskogen eller Oslo Nordmark
Sommer. 

Fredag 5. – søndag 7. juni. FRT.
Årets Vassfartur! For femte år på rad inviterer vassfarpatri-
oten og kjentmannen Ole-Martin Høgfoss på sommertur dit
villmarken suser. I år reiser vi fredag 5. juni fra Tippen kl
1730 i privatbiler til Nevlingsdammen midt i Vassfaret.
Beregnet ankomst Nevlingsdammen er ca. kl 1930. Her slår
vi leir med telt, gapahuk eller himmelen som tak. Her blir det
bålkos med ”noko attåt”, mens vi nyter de siste solstrålene
og den fantastiske utsikten utover Nevlingen fra Båtstøberga
mot Bringen og hjertet av Vassfaret. Lørdag kjører vi til
gården Bjørke, her starter fotturen kl 1000. Vi går via et
kjent bjørnehi opp til Hansesprangsetra – Fjellhytta - slipp-
kontainere fra krigen - Storausttjern – Sæterknatten –
Hangensetrene – Langtjern - Hestehøgda. Her satser vi på å
overnatte under åpen himmel, mens stillheten og roen i ytre
Vassfaret siger inn over oss. Utsikten herfra utover Vassfaret
i sol ned- og oppgang må bare oppleves! Søndag går vi om
minneplata til slagbjørnen Rugg – Storbekkseilen – enden av
Manfjellet – nedre Sautjern – Skardsetra – og Kulterud-
skardet ned til vestsideveien i Hedalen. Her vil vi ha en bil
parkert slik at vi får hentet de andre bilene inne på Bjørke.
På denne turen får du oppleve flere av de kjente setrene og
toppene i det sagnomsuste Vassfaret, og ser du riktig nøye
etter, kanskje er du så heldig at du får et glimt av selveste
Vassfarbamsen! Begge dagene må du regne med å gå i 6-8
timer, med sekk inkl. eget turutstyr. Lørdagens etappe blir
den tyngste, den starter noe tungt, men vi har god tid og tar
mange pauser. Deltakerne må ha med egen mat, sovepose,
liggeunderlag, klær, eventuelt telt. Anbefaler å ta med: Grill-
pølser til fredag- og lørdagkveld, Realturmat / brødmat til
lørdag og søndag. Samt godt turdrikke etter eget ønske. Pris:
Bilspleis T/R. Kart: Sør-Valdres. Assisterende turleder for 3.
gang er Eirik Granum.  Påmelding innen tirsdag 2. juni til
turleder Ole-Martin Høgfoss, mobil: 97 5 3 51 03, e-post:
ole-m.h@online.no Velkommen ut på Vassfartur!

Søndag 7. juni. BT.
Tur på Gyrihaugen. Felles avreise fra Tippen til Stubdal kl
1100. Det tar ca. en time å gå opp på Gyrihaugen fra parke-
ringsplassen. På toppen kan du nyte flott utsikt, det blir også
litt moro og leik. Ta med deg mat og drikke og godt med
klær. Husk på kr. 50 i bompenger. Kart: Holleia-Krokskogen
eller Oslo Nordmark Sommer. Turleder er Bjørn Schørlien
som har tlf. 91 66 31 03.

Tirsdag 9. juni. ST.
Bli med Arne Hardhaug til Bråtavolltjern ved Steinsvollen.
Han er lommekjent på Holleia og vil vise oss en av idyllene i
området. Start fra Tippen kl 0930 eller fra Drolsum kirke kl
1000. Arne vil også fortelle oss om en tildragelse under
krigen. Kart: Turkart Holleia-Krokskogen. Turledere er Arne
Hardhaug, tlf. 32 78 43 05 og Finn Granum, tlf. 32 13 34 17.

Lørdag 13.-søndag 14. juni. RT.
Dugnad på Vassfarkoia. Arne Holth inviterer til dugnad med
utearbeid (rydding, planering, beising, ved) og innearbeid
(vasking). Avreise fra Tippen kl 0900. Arne byr på middag
lørdag kveld. Arne har tlf. 32 13 26 58 eller 95 92 88 11 og
trenger påmelding senest 11. juni. 

Lørdag 20. juni. RT. 
Kanotur i Storelva. Frammøte ved Glatved brygge kl. 1000.
Bli med og test de nye kanoene til RT. Vi tar sikte på å padle
til Helgelandsmoen og tilbake. For å delta på kanoturen bør
man være litt trenet. De som har egen kano, kan gjerne
bruke den. Kart: Turkart Holleia-Krokskogen. Påmelding på
forhånd til Per H. Stubbraaten, tlf. 32 13 24 83 eller 
90 86 18 79.

Søndag 21. juni. RT.
Leknesfjellet. Dette er et fjellparti ut mot Krøderen, et stykke
nord for Brekkebygda.
Vi reiser fra Tippen i privatbiler kl 1000 til Steinbekken, der
den offentlige vegen slutter i Brekkebygda. Her møter
turleder Anton Brekka oss, og vi kjører til Kringsjå som er
høyeste punktet langs vegen her. Derfra går vi til varden på
Leknesfjellet, 717 moh og får med utsikt over Krøderen mot
Norefjell og Hestejuvnatten. Ved varden passer det med en
rast. Deretter går vi i lett terreng, men delvis utenom stier, til
Ingridtjernet. Her kan man bade dersom været innbyr til det.
Vi går videre sørover til Lindelisetra hvor vi kommer på en
skogsbilveg som fører oss ned til Finnevollen og Steinbekken
igjen. Kart: Vikerfjell. Dette er en hyggetur, så vi beregner å
bruke hele dagen, selv om det ikke er så langt, men vi er vel
nede ved bilene igjen mellom 4 og 5 på ettermiddagen. 
Tlf. til Anton Brækka: 32 14 67 31.

Fredag 26.-søndag 28. juni. RT.
Ved- og stidugnad på Storekrak. Med egen skog kan vi hogge
den veden som trengs. Vi samles på koia fredag kveld.
Koiesjef sørger for innkjøp til middag fredag og lørdag, mens
deltagerne tar med tørrmat og drikke. Vi satser på å gjøre
unna veddugnaden på lørdag, slik at vi kan jobbe med for-
bedring av varding/merking fra Ørneflag til Harehopp på
søndag. Kart: Sør-Valdres eller tur- og fritidskart Flå
kommune. Koiesjef Finn Granum ønsker vel møtt til dugnad
og tar imot påmeldinger på tlf. 32 13 34 17 eller 41 16 10 33
innen 24. juni.

Søndag 28. juni. DOT inviterer KOT og RT.
Til Sigdal for å glane og spise rømmegrøt: I fjor var vi på
Borofjell og glante ned på Andersnatten. I år skal vi til Slet-
tefjell, 905 moh, for å glane ned på Borofjell og de fjerne
horisonter. Slå den, da! Etter turen benker vi oss på Grøset-
setra og nyter rømmegrøten mens vi glaner på hverandre og
husdyra på vollen. Turen er ca 6-7 km. på skogsveg og sti i
kupert og halvbratt lende (320 høydemeter). Husk turmat,
drikke, kikkert og godt fottøy. Avreise fra Tippen kl 09:30 for
de som møter i Hønefoss. 10:00 med privatbiler fra p-
plassen nedenfor sykehuset i Drammen til Prestfoss (ca
11.00). Samkjøring derfra til Hole bru der vi tar av på
bygdeveg og bomveg til Grøsetsetra. Kart: Turkart Sigdal og
Rollag. Turledere: Kjell Hillestad og Jan Sundberg.
Kjentmenn: Magne Løiten og Runar Hagavold. Turkoordi-
nator RT : Ingrid Nordgård, tlf. 32 12 47 25. 
DOT har tlf. 32 89 16 50 (on-to-fr).

Lørdag 4. juli. RT.
Kaffekoken i Trollfossen er en god tradisjon. Kaffekoker
Trond Trondsen er igjen på plass mellom 11 og 15. Kart:
Turkart Vikerfjell. Ingen felles avreise, du kjører til parke-
ringen nedafor Bukollplassen og følger blåmerket sti i
retning Storekrak. Det er bratt opp, men da smaker kaffen
enda bedre. Trond har tlf. 32 12 83 96.

Torsdag 9.-søndag 12. juli. RT.
Bergensbanen 100 år! Hardangervidda. Finse – Krækkja –
Tuva – Geilo. Helt siden Bergensbanens åpning i 1909 har
Finse og Hardangervidda vært målet for vandreglade fottu-
rister. Avreise Tippen torsdag med biler kl. 1600 til Ustaoset,
videre tog kl. 1953 til Finse der vi overnatter. Fredag går vi
østover til Krækkja. Lørdag byr på en lettgått etappe over
Monsbuheia til Tuva, mens vi avslutter med en grein av Nord-
mannsslepa ned til Tuftebrua vest for Geilo. Her har vi en bil
stående. Om hver enkelt dagsetappe, se ”Til Fots”-boka. Kart:
Hardangervidda Øst. Pris og andre detaljer ved kontakt med
turleder Axel Holt, tlf. 99612222 e-mail axel@holt.no. Frist
for påmelding 5. juli. Innbet. ved påmeld. til konto
2230.20.00984, mrk. “Hardangervidda 2009”.

Tirsdag 21.-søndag 26. juli. RT.
Jotunheimtur med Ringerikes Turistforening. Sommerturen i
år foregår i Vestjotunheimen. Vi reiser med buss fra
Hønefoss tirsdag formiddag, og kommer til Fondsbu tidlig
ettermiddag. Onsdag går vi til Olavsbu, som er selvbetjent.
Den ligger fint til øverst i Raudalen med utsikt til Fanaråken
og Mjølkedalstinden, og med Raudalsegga ”rett bak ryggen”.
5 timer, noe uret. Torsdag har vi overliggedag med tur til den
ville og lite besøkte Skardalen. Her er naturen preget av
vann, bratte fjellsider, snøfonner og morenerygger. Det kan
være litt kronglete, men det var en flott tur å gå der
sommeren 2008, og det blir sikkert minst like fint i 2009,
men obs: Værforbehold på denne ruta. Vi går til foten av
midtre Raudalsegga, men snur der, så dette blir ingen
topptur! Trenger 6-8 timer på denne turen! 
Fredag går vi vanlig rute til Gjendebu, nå på den andre siden
av Sjogholstind,5 timer. 
Lørdag går vi til Fondsbu igjen, og kan spise avslutnings-
middag i ro og mak, for bussen går ikke hjem før litt utpå
formiddagen søndag. Kart: Turkart Jotunheimen Vest og
Jotunheimen Aust. Pris: 3 døgn betjent hytte, 2 døgn selvbe-
tjent, totalt ca. kr. 2400, dertil reise ca. kr. 600, Dette er 3-
støvlers tur, langs merket sti, og 4 støvlers på overliggedagen. 
Frammøte på Sentrum buss-stopp Hønefoss kl 1020, tirsdag
21.juli. Påmelding senest innen onsdag 8.juli. Turleder er
Ingrid M Nordgård som har tlf. 98 04 72 15. Innbetaling til
turen ved påmelding, til RT-konto 2230.20.00984, merk
betalingen ”Sommertur 2009”.

Lørdag 1.–søndag 2. august. RT.
Et stykke Norgeshistorie - tematur omkring motstandsbeve-
gelsen på Rauland og Rjukan under krigen.
Lørdag.  Med utgangspunkt Rauland Høyfjellshotell vil Leif
Tronstad føre oss til Syrebekk, ei seter 4 km nordvest for
hotellet. Der vil han fortelle historien om sin far som fikk en
fatal slutt på livet på denne setra. Hans far, som var professor
i kjemi, fikk oppdraget å bygge tungtvanns-fabrikken før
krigen. Han fikk også oppdraget å ødelegge den under
krigen; han var selve hjernen bak sabotasjen på Vemork.
Etter å ha hørt historien, kjører vi til Grasbekk Fjellgard
mellom Åmotsdal og Øyfjell. Etter middagen vil verten Svein
Atle Trae holde et lysbilde-kåseri om Grasbekk som er en
avsidesliggende og svært interessant gard.
Søndag. Etter frokost og nistesmøring kjører vi kl 0900 til
Rjukan Fjellstue. De som vil, kan gå sabotørruta ned til
Vemork, ca. 8 km. Det er muligheter for omvisning på
museet.
Kart for turen: Avreise fra Tippen i privatbiler kl 0830. Du må
ha med niste for lørdagen. Pakkepris for turen blir kr. 900
pr. pers., som inneholder middag, overnatting på garden ( i
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soveposer), frokost og niste for søndagen. Kart: Frøystul
1514 I og Åmotsdal 1514 II. Turleder Kjetil Sudgarden tar
imot påmeldinger innen 15. mai (OBS !) på tlf. 93 43 78 60.
Maks antall plasser på Grasbekk er 15 + turledere. Dersom
nødvendig, kan turleder skaffe alternativ overnatting. På
turen ellers er det ingen begrensning i antall deltagere.

Fredag 7.–søndag 9. august. RT.
Med Vangturene de fem siste åra friskt i minne, er det vel
mange som kan tenke seg en ny tur til noen flotte topper i
denne fine fjellkommunen. Fredag 7. august kl 1600 drar vi
fra Tippen  til den tradisjonsrike garden Sørre Hemsing. Byg-
ningene er nyrestaurerte og holder god standard. Vertskapet
Berit og Arne Nefstad tar imot, og her skal vi overnatte begge
netter. Gjestfriheten og maten er av beste merke!
Gilafjellet/Kruk, 1582 moh. Lørdag 8. august kjører vi opp til
Syndin. Her parkerer vi inne ved Gilastølene, og tar fatt på lia
opp mot Kruk. Fra toppen er det flott utsikt mot store deler
av Vangs og Vestre Slidres fjellverden. Et fantastisk skue er
det å gå ut på toppen mot Helin. Her kan vi dele oss, slik at
de sprekeste fortsetter Gilafjellet ut til Nøsakampen og ned til
Strøsstølane.
Støgonøse, 1435 moh. Søndag 9. august forlater vi Sørre
Hemsing og drar opp til St. Tomaskyrkja på Filefjell. Her går
vi opp til Støgonøse, som bl.a. er kjent fra J. C. Dahls maleri.
Nede igjen skal vi ta et besøk innom St. Tomaskyrkja og
fortelle litt om den gamle kongeveien over Filefjell, før vi drar
hjemover. Kart: Turkart Vang i Valdres.
Overnatting + mat på Sørre Hemsing: ca. kr. 1.200. Bensin-
penger kommer i tillegg.
Antall deltakere: maksimum 18. Påmelding innen 1. august.
Turledere: Liv Skretteberg og Karsten Lien. 
Telefon: Liv: 32 12 46 94, Karsten: 32 14 42 11, 
mobil: Liv: 952 54 760, Karsten: 909 99 867, 
e-post: Liv: mskrette@online.no, Karsten: karsten@geoforum.no

Tirsdag 18. august. ST.
Bli med Lilleba (Signe Sand) på sykkeltur rundt Røyse. Vi
starter fra Tippen kl 1000, sykler til Ringvold, over Steins-
sletta til Vik og videre til Bønsnes. Retur over Helgelands-
moen og Ringvold. Vi sykler gjennom det peneste området på
Ringerike. Avhengig av vær og form kan turen kortes ned.
Gjør sykkelen klar og bli med. Kart: Holleia – Krokskogen.
Lilleba har telefon 32 12 36 61 eller 47 85 12 35.

Onsdag 19. august. BT.
Kanotur på Øyangen. Avreise fra Tippen kl.1700 eller direkte
frammøte på Jonsetangen kl. 1730. Vi håper at mange
familier vil ta med seg barna og delta på padletur mellom de
sjarmerende øyene på Øyangen. De som sjøl har kanoer, bes
om å ta dem med. Vi legger opp til felles bespisning, og
kanskje er det fortsatt mulig å ta et bad. Kart: Holleia – Krok-
skogen. Turledere er Dagny Sjursdotter, tlf. 41 52 45 77 og
Per H. Stubbraaten, tlf. 32 13 24 83 eller 90 86 18 79.

Fredag 21.-søndag 23. august. RT inviterer DOT, KOT og HT.
Arne Brimi har bygd opp Vianvang omtrent 4 km fra Brimi
Fjellstuggu. Vi inviterer til å nyte godt av det beste på begge
steder en helg i august. Avreise blir slik at vi kan få med oss
en god middag på Fjellstuggu på fredag kveld.
Lørdag blir hovedturen en bestigning av Kvitingskjølens to
topper med utgangspunkt i Sålell. Dette er en tur på 6-7
timer. Så tar Arne Brimi oss med til sin matverden; dette blir
en skikkelig helaften.
Søndag går vi en 3-4 timers tur i Smådalen, alternativt om
Sylvetjønn, før vi vender nesa sørover. Kart for begge dager
er Turkart Lom Vågå.
Inkludert i prisen som er kr 3750 er 2 overnattinger i dob-
beltrom, 2 frokoster, 2 matpakker, 2 termoser samt en 4-
retters middag på Fjellstuggu, og, ikke minst, en helaften på
Vianvang. Transport samt ev. drikkevarer kommer i tillegg.

Bindende påmelding med innbetaling av et forskudd på 
kr 2000 må skje innen 10. februar 2009 til RT, kto nr.
2230.20.00984, merket ”Brimitur”. Dette betyr at innbetalt
beløp ikke blir refundert, med mindre turen skulle bli avlyst
p. g. a. manglende deltagelse. 
Turleder Finn Granum har tlf. 32 13 34 17.

Onsdag 26. august. RT.
Bergensbanen 100 år. Vi starter fra Tippen kl 1730 og drar
opp til Veme, hvor vi kikker litt på det gamle stasjonsområdet
og går forbi Veme kirke. Videre går vi langs Bergensbanen på
Gamle Vemevei til Borgerud og Fonkallsrud. Vi ender til slutt
nede ved riksveien, der minnetavla over Eling M. Solheim
står, før vi rusler tilbake til Veme. Kart: Holleia – Krok-
skogen. Turledere er Karsten Lien, tlf. 32 14 42 11 
eller 90 99 98 67og Else Marie Abelgård, tlf. 32 14 52 03.

Lørdag 29. august. RT.
Storekrak 50 år. Det er 51 år siden RT kjøpte denne seter-
eiendommen og 50 år siden Storekrak ble åpnet som turist-
koie. Dette markerer vi på denne lørdagen og koiesjefen
ønsker alle velkommen til Bogen. Aktuelle kart er Viker-
fjellet, Sør-Valdres og tur- og fritidskart for Flå kommune.
Programmet for dagen vil bli annonsert i Ringerikes Blad.

Tirsdag 1. september. ST. 
Brit Olaug Monserud tar oss med til Norefjell. I dag skal vi gå
til Fiskeløysingen og Kortetjernsnatten 1135 moh. Vi følger
stien fra Lisleseter opp langs Djupsjøbekken i naturskjønne
omgivelser. Avreise fra Tippen kl 0930. Kart: Norefjell -
Eggedal. Brit Olaug har tlf. 32 11 03 92.

Onsdag 2. september. RT. 
Sykkeltur på Holleia. Avreise fra Tippen kl 1700. Vi tar med
henger, men ellers må sykkelstaivet på bilen benyttes. Du kan
også møte direkte ved Shell-stasjonen på Tyristrand kl 1730.
Det nye sykkelkartet over Holleia må testes ut. Vi sykler
nordover og tar av ved Ulleren, fortsetter forbi Breiensætra
og tilbake til Grytingen. Rast ved ett av vannene. Kart: Holleia
– Krokskogen eller nytt sykkelkart. Turleder er Per H. Stub-
braaten, tlf. 32 13 24 83 eller 90 86 18 79.

Fredag 4.-søndag 6. september. RT inviterer DOT, KOT og HT.
Vassfarhelg. RT vil også i år invitere DOT, KOT og HT
(Hadeland Turlag) til en Vassfarhelg. Vassfaret har mye å by
på, ikke minst historie. Vi samles på Vassfarkoia fredag kveld.
Lørdag går vi Bertestigen ned til Skrukkefyllhaugen og videre
til Hallingvika, der Berte og Fanten bodde. Hjemturen går
over Torget. På kvelden inviterer turleder Kjetil Sudgarden til
festmåltid, en ”Vassfarfilm” og en liten overraskelse.
Søndag legger vi turen til Olasætran og Trollbu med hjemtur
over Veslefjell.
Vi tilbyr en pakkepris for helga på kr. 900 pr. pers. Den inne-
holder 2 overnattinger, 2 frokoster, 2 nistepakker med ter-
mosfylling og festmåltid lørdag kveld. Kartet er turkart Sør-
Valdres eller tur- og fritidskart for Flå kommune. Maks. antall
deltagere er 16. 
Påmelding til turleder Kjetil Sudgarden innen onsdag 26.
august på tlf. 93 43 78 60 eller 32 13 25 19.

Søndag 6.september. BT. 
Kom deg ut-dagen på Hovinkoia kl.1000-1400. Her treffer du
Dagny Sjursdotter og Torunn Mathisen. Bli med på aktivi-
tetsdag med Barnas Turlag: Kanopadling, fisking og natursti.
Ta med spann til å plukke tyttebær i. Vi vil også fortelle om
Holleia i gamle dager. Kart: Turkart Holleia-Krokskogen.
Flere opplysninger hos Dagny i tlf. 41 52 45 77 eller Torunn
i tlf. 90 75 91 40.

Lørdag 12.-søndag 13. september. RT.
Dugnad Krokskogen. Vi trenger hjelp til merking og rydding
av stier. Stiller du opp, får du godkjent ”dugnadspost” på
Superskauleismerket. Bli med dugnadsleder Axel Holt, 
tlf. 32 12 30 19 eller 99 61 22 22. Kart: Holleia - Krok-
skogen. Avreise fra Tippen kl 0900.

Tirsdag 15. september. ST.
Avslutningstur til Buvasskoia. Vi avslutter tirsdagstursesongen
med en tur til Buvasskoia og i dens omgivelser. Avreise fra
Tippen kl 1000. Kart: Vikerfjell. Turledere er Siggen Svingheim,
tlf. 32 13 21 02 og Erik Monserud, tlf. 32 11 03 92.

Søndag 20. september. RT inviterer DOT, KOT og HT.
Kaffekoken på Grønknuten arrangeres for 24. gang. Knapt
noen turvandrere her i distriktet har unngått å høre om dette
tradisjonsrike arrangementet. Kaffe og eplekake med krem
serveres på toppen av Grønknuten (681 moh) inne på
Holleia. Kaffekoker Jan Fredriksen er som vanlig ansvarlig
for denne dagen og du treffer han på toppen fra kl. 1100 til
1500. RT har i år gleden av å invitere DOT, KOT og HT
(Hadeland Turlag) til arrangementet. Du kan ta kontakt med
Jan Fredriksen, tlf. 32 78 26 73 eller 97 03 93 65. Kart:
Hollia – Krokskogen. Se annonse i Ringerikes Blad og Byg-
deposten før arrangementet.

Fredag 25.-søndag 27. september. RT.
Skauleistur: Buvasskoia-Tjuenborgkoia-Vestre Bergsund i
Ådalen. Avreise med Maxitaxi fra Tippen fredag kl. 1700 til
dammen ved Buvatnet. Herfra ca et kvarter til Buvasskoia,
hvor vi overnatter. Lørdag skikkelig ”skauleistur” opp mot
Vidalen, over Sandvassbrua og sørover til Eidvatnet. Videre
mot Venekollsetra, over Urdevasselva til Partisansteinen og
Tjuenborgkoia, alt på blåmerket sti. Turen blir avbrutt av
flere raster. Søndag en rolig tur over Breidtjern og ned til
Vestre Bergsund, med Maxitaxi tilbake til Hønefoss. Kart
Vikerfjell. Pris og andre detaljer ved kontakt med turleder
Axel Holt, tlf. 99 61 22 22. Frist for påmelding 22. september.

Lørdag 26-søndag 27. september. BT.
Familiehelg. Lørdag er det aktivitetsdag på Buvasskoia med
båt, kano, klatring, natursti, gapahuk, bål, grilling. Vi er der
fra kl. 1200-1800. for den som vil overnatte er det mulig.
Søndag er det klatring i Oppenåsen. Vi er der fra kl. 1200-
1600. Se annonse før arrangementet. Opplysninger får du
hos Dagny Sjursdotter, tlf. 41 52 45 77. 

Onsdag 30. september. RT.
Mangler du fortsatt noen Skauleisposter i kortet ditt? Da
ligger du tynt an, for nå er sesongen slutt, registreringsbø-
kene på postene tas inn 1. oktober og nye bøker blir lagt ut. 
Her er ingen tid å miste.

Søndag 4. oktober. RT.
Fjøsvikfjellet på langs, fra Finnsand til Hvitmyr. Fjøsvikfjellet
er navnet på den flotte fjellryggen i Ytre Ådal. Turen på langs
er en god dagstur, den er noe krevende med lite stier og
kupert terreng. Vi starter på Finnsand og går på vei og sti opp
til Damtjern. Vi svinger så mot sør, i retning Strømsfjellet.
Videre over Kubrenna og opp til Skardkollen. Nå er vi oppe i
et flott terreng med steile fjellkoller, myrer, vann og skrinn
fjellskog. Videre over ryggen til Vakthytta, i seg selv en sever-
dighet, med flott utsyn over 7 blåner! Fra vakthytta går stien
bratt ned til Hvitmyr. Kart for turen: Vikerfjell eller Sperillen.
Avreise fra Tippen kl 0900. Turledere er Inger Hvitmyr, tlf. 32
13 07 49 og Karsten Lien, tlf. 32 14 42 11 eller 90 99 98 67.

Lørdag 10. oktober. RT.
Dugnad på Holleia. Avreise fra Tippen kl 0900. Kart: Holleia
– Krokskogen. Opplysninger hos dugnadsleder Ingrid
Nordgård som har tlf. 32 12 47 25 eller 98 04 72 15.
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Søndag 11. oktober. RT.
Til Mattisplassen og Torget. Søndag 11. oktober 2009 blir det
igjen vandretur til nedlagte finneplasser på Krokskogen med
Harald Haugli og Gudmund Bakke som turledere. Vi møtes
ved Kleivstua kl 1100, og samler oss i biler og kjører inn til
Bruløkkene. Her parkerer vi, og går østover på fin sti via
Øskjevallsetra og ned til Mattisplassen, en finneplass med
mye spennende historie. Turen går videre nordover langs
Bukkebekken til en ”Skriverstein” i lia mot Stormyrtjern, og
over fine rabber til Torget (Torgesetra), også en gammel fin-
neplass. Her er det ikke trygt! Etter en stopp her, rusler vi på
fin sti sørover igjen, til bilene ved Bruløkkene. Varighet: 4-5
timer. Kart: Hollia –Krokskogen eller Oslo Nordmark
Sommer. Harald har tlf. 91 82 15 02, mens Gudmund har tlf.
32 13 28 33. 

Søndag 18. oktober. RT.
Bli med på tur Øyangen rundt. Vi går fra Jonsetangen til
Spålen, videre til Østerdam og ned til Salem i Åsbygda.
Maxitaxi fra Tippen kl 1000, så har vi valget mellom fottur og
taxi hjem fra Salem. Kart: Holleia - Krokskogen. 
Turleder Trond Trondsen, tlf. 32 12 83 96.

Torsdag 5. november. RT.
Høstmøte i Ringerikes Turistforening. Se egen annonse i
Ringerikes Blad før arrangementet.

Etter mye arbeide med turprogrammet for 2009 er
de endelig i mål! Gratulerer med kjempeinnsatts!
Fra venstre: Finn Granum (ansvarlig for teksten til
turprogrammet), Axel Holt (redaktør Skauleisposten)
og Ingrid M. Nordgård (leder av turkomiteen 2008
og ansvarlig for teksten til turkalenderen). 
Foto: Per H. Stubbraaten. 

Forklaring til noen forkortelser 
brukt i årets program:

RT = Ringerikes Turistforening

FRT = Fjellsportgruppa, Ringerikes Turistforening

BT = Barnas Turlag

ST = Seniorgruppa, Ringerikes Turistforening

HT = Hadeland Turlag

DOT = Drammen og Oplands Turistforening

KOT = Kongsberg og Omlands Turistforening

Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i de forskjellige  grupper er åpne for alle, og
ikke forbeholdt de som er spesielt medlem i den enkelte gruppe. Naboforeningene har
også mange fine turer som ikke er nevnt i vårt program, men er åpne for alle DNT-
medlemmer. Finn og prøv.
Ringerikes Turistforening forbeholder seg retten til forandringer av ovenstående arrange-
menter. Oppdatert informasjon og eventuelle endringer vedrørende turene, finner du hele
tiden 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 Ringerikes Turistforening:

1. Påmelding
Fellesturene til Ringerikes Turistforening er åpne for alle DNT-medlemmer som tilfreds-
stiller 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 forhåndspåmelding, 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 deles likt på passasjerene(Se ”Retningslinjer for
turer i RT”, 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 vedkommende er for dårlig utstyrt til å greie turen. RT har ingen økonomiske for-
pliktelser overfor påmeldte som ikke får delta.

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

5. Forsikringer
Ringerikes Turistforening vil understreke at deltakelse på foreningens fellesturer skjer på
deltakernes eget ansvar. RT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige
skader/uhell som måtte inntreffe på turene. Deltakerne anbefales derfor å tegne individu-
elle  forsikringer.

Håper turprogrammet for 2009 faller i smak, og at vi sees på tur i løpet av sesongen!
På vegne av alle i turkomiteen ønsker jeg dere et godt nytt tur-år!

Hilsen
Ingrid M. Nordgård 
(Leder av turkomiteen 2009) 
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Ringerikes Turistforening
Turkalender 2009

Dag / dato Område / sted Grp Leder / koordinator Kart Diverse

Søn 8. feb Kom deg ut-dagen RT/BT Per H Stubbråten, Vikerfjell Frammøte på 

På Ringerudsetra Dagny Sjursdotter,Axel Holt Ringerudsetra fra kl 1100

Tirs 10. feb Høgholleia,skitur ST Erik Halkinrud Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Søn 15. feb Skitur ,Ringkolltraktene RT Ingrid Nordgård Hollleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Tirs 24. feb Vælsvann, skitur ST Inger Hvitmyr Sperillen Fra Tippen kl 1000

Tirs 10. mars Eventyrstund, Ringkollen BT Axel Holt, Dagny Sjursdotter Holleia - Krokskogen Kolltjern kl 1800

Fre 13. - Vassfarkoia, dags- RT Kjetil Sudgarden Sør-Valdres,eller Flå Påmelding innen 10. mars

søn 15. mars skiturer i området Arne Holth

Tirs 24. mars Vikerfjell, vårskitur ST Erik Monserud Vikerfjell Fra Tippen kl 1000

Tors 26. mars Årsmøte RT Styret Kl 1900, Metodistkirken,Arkaden

Fre 27. - Skitur i Jotunheimen FRT Kjersti Hovland Turkart Vangsmjøsa Påmelding innen 20.mars.

søn 29. mars Fondsbu - Beitostølen Krever god form

Tirs 14. april Åsa, blåveistur ST,DOT,HT Anne Marie Grenne Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Søn 19. april Skaugumåsen i Asker DOT/RT Ivar Schaulund Turkart Oslo Vestmark Fra Tippen kl 0845

Tirs 21. april Buttentjern,Vågård ST Martha Fines, Inger Hvitmyr Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Tirs 28. april Roschers ridesti ST Kaare Fleten Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 0930,Tyristr. krk 1000

Tirs 5. mai Åsa til Damtjern ST Marit Waagaard,Ole Bratlund Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Ons 6. mai Historisk byvandring RT Per Stubbraaten Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1730

Tirs 12. mai Kihlemoen ST Erik Monserud Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1000

Tirs 19. mai Lamannshaugen ST Arnhild Ballangrud Oslo Nordmark sommer Fra Tippen kl 0930, Esso på Toso kl 1000

Lør 23. mai Buvasskoia, dugnad RT Anton Brekka Vikerfjell Fra Tippen kl 0900

Tirs 26. mai Somdalskollen ST Inger Hvitmyr Vikerfjell Fra Tippen kl 1000, eller fra Hvitmyr kl 1030

Ons 27. mai Mørkgånga RT Axel Holt, Ingrid Nordgård Holleia - Krokskogen Ferista i Åsa kl 1730

Fre 5 - Vassfaret FRT Ole -Martin Høgfoss Sør-Valdres Fra Tippen kl 1730

søn 7. juni Påmelding innen tirs 2.juni

Søn 7. juni Gyrihaugen BT Bjørn Schjørlien Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1100

Tirs 9. juni Holleia,Bråtavolltjern ST Arne Hardhaug, Finn Granum Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 0930, fra Drolsum Kirke kl 1000

Lørd 13. - Dugnad Vassfarkoia RT Arne Holth Sør-Valdres, eller Fra Tippen kl 0900

søn 14. juni Turkart Flå Påmelding innen11 juni

Lør 20. juni Kanotur, Storelva RT Per Stubbraaten Holleia - Krokskogen Fra brygga ved Glatved kl1000

Søn 21. juni Leknesfjellet, RT Anton Brekka Vikerfjell Fra Tippen kl 1000

Fre 26. - Storekrak, veddugnad RT Finn Granum Turkart Flå, eller Sør-Valdres Maks 8 delt. Påmeld innen  

søn 28. juni ons 24.juni

Søn 28. juni Sigdal,for å glane + grøt DOT/RT Kjell Hillestad,Jan Sundberg, Turkart Sigdal og Rollag Fra Tippen 0930

Ingrid Nordgård

Lør 4. juli Kaffekok,Trollfossen RT Trond Trondsen Vikerfjell
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Dag / dato Område / sted Grp Leder / koordinator Kart Diverse

Tors 9. - Bergensbanen 100år RT Axel Holt Hardangervidda Øst Påmelding innen 5.juli

søn 12. juli Finse-Krækkja-Tuva-Geilo

Tirs 21. - Sommertur i Jotunheimen RT Ingrid M Nordgård Jotunheimen Aust og Norway bussekspress 

Fondsbu - Olavsbu - Jotunheimen Vest fra Hønefoss ca 1020

søn 26. juli Gjendebu RT Påmelding senest innen 8 juli

Lørd 1. - Rauland og Rjukan RT Kjetil Sudgarden Frøystul 1514 I og Fra Tippen kl 0830

søn 2. aug Åmotsdal 1514 II

Fre 7.- Sørre Hemsing RT Liv Skretteberg og Turkart Fra Tippen kl 1600

søn 9. aug Karsten Lien Vang i  Valdres Påmelding innen fre 31 juli

Tirs 18. aug Røyse, sykkeltur ST Signe Sand (Lilleba) Holleia - Krokskogen Sykle fra Tippen kl 1000

Ons 19. aug Kanopadling Øyangen BT Per Stubbraaten, Dagny Sjursdotter Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1700, eller Jonsetangen kl 1730

Fre 21. - Vianvang, Brimi RT,DOT,KOT Finn Granum,Arne Brimi Turkart Bindende påmelding innen 10.februar

søn 23. aug Tur og gourmet-tur HT Lom Vågå Ca kr 4500.

Ons 26 .aug Bergensbanen 100år RT K Lien, Else Marie Abelgård Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1730

Lør 29. aug Storekrak 50 år RT Finn Granum Sør-Valdres,Vikerfjell Se annonse

Tirs 1. sept Norefjell ST Brit Olaug Monserud Norefjell - Eggedal Fra Tippen kl 0930

Ons 2. sept Sykkeltur, Holleia RT Per Stubbraaten Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1700

Fred 4. - Vassfarkoia. RT,HT,KOT Kjetil Sudgarden Sør-Valdres,Vikerfjell Påmelding innen onsd.26. aug

søn 6. sept

Søn 6. sept Kom deg ut-dagen BT Dagny Sjursdotter,Torunn Mathisen Holleia - Krokskogen Hovinkoia kl 1000 - 1400

Lør 12. - Stidugnad, Nordmarka RT Axel Holt Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 0900

søn 13. sept

Tirs 15. sept Buvasskoia ST Siggen Svingheim, Erik Monserud Vikerfjell Fra Tippen kl 1000

Søn 20. sept Grønknuten, kaffekok RT,DOT,KOT, Jan Fredriksen Holleia - Krokskogen

HT

Fre 25. - Skauleis: Buvasskoia - RT Axel Holt Vikerfjell Påmelding innen tirs 22.sept

søn 27. sept Tjuenborgkoia - Ådal

Lør 26. - Buvasskoia og BT Dagny Sjursdotter og Vikerfjell Familiedag/helg på Buvasskoia og

søn 27. sept Oppenåsen Torunn Mathisen Holleia - Krokskogen klatring i Oppenåsen

Søn 4. okt Fjøsvikfjellet RT Karsten Lien, Inger Hvitmyr Vikerfjell Avreise fra Tippen kl 0900

Lør 10. okt Dugnad Holleia RT Ingrid M Nordgård Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 0900,

Søn11. okt Krokskogen, Finneplasser RT Gudmund Bakke, Harald Haugli Holleia - Krokskogen Fra Kleivstua kl 1100

Søn 18. okt Øyangen rundt RT Trond Trondsen Holleia - Krokskogen Fra Tippen  kl 1000

Tors 5. nov Høstmøtet RT Styret Se annonse

Ringerikes Turistforening
Turkalender 2009
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Koienytt 
Av: Koiekontakt for RT Kjetil Sudgarden.

Koiene er selve arvesølvet i Ringerikes Turist-
forening. Mange medlemmer er oppriktig inter-
essert i hvordan koiene blir passa på, hva som er
gjort og hva som må gjøres. Alle koiene har
gode, pliktoppfyllende koiesjefer, som passer på
at alt fungerer. De er på koia minst 4 ganger pr
år, ofte flere. Her følger en liten status for hver
av koiene ett år etter åpningen av Vassfarkoia:

1. Vassfarkoia
Vi har fått mye ros for den nye koia, og den
fungerer bra. Hittil i år har vi over 200 navn i
protokollen. Ikke alle har overnattet, mens noen
har flere overnattinger. I vår fikk vi laget
sauegrind ved hovedinngangen og en liten
platting foran kjøkkendøra. Til våren blir det
dugnad for å trille jord, planere og så gress; ikke
akkurat plen, men grasbakke. I sommerhalvåret
kan det være litt lukt på do, men vi prøver å
finne et botemiddel. - Koia er litt sein å fyre
opp. Den er jo stor og det er høyt under taket, så
en må fyre i begge ovnene når det er kaldt.
Likevel vil vi anbefale å bruke hytta om
vinteren. Det er fine løyper i området og bilvei
helt til døra. Vi kan også anbefale hytta for
samlinger av alle slag. Det er sengeplass til 20
stk, og ved større pågang har vi en god ordning
med gjeterhytta like ved. Opplysninger om
denne ved koiesjef Arne Holth eller koiekontakt
Kjetil Sudgarden.

2. Buvasskoia
De fleste har vel fått med seg at Barnas Turlag
har valgt Buvasskoia til sin base. Dette har
medført en del anskaffelser, så som båt og kano,

og det er bygd gapahuk. Vi sonderer også mulig-
heten for å bygge et båthus. – I sommer ble det
også montert solcelleanlegg. Det var to muntre
turistforeningsvennlige karer fra Sokna som sto
for monteringen med koiesjef Anton Brækka
som medhjelper og kaffekoker. Stor takk til
Svein Sjåstad og Erland Solberg. Og skulle noen
ikke like elektrisk lys på koia, får de slå av og
tenne stearinlys som før! – Det er nå propanap-
parat på alle koiene. 

3. Grønknutkoia
Her er det ingen umiddelbare problemer, bare
vanlig vedlikehold som koiesjef Jan Fredriksen
utfører på beste måte.

4. Hovinkoia
Dette er kanskje den skraleste av koiene våre.
Den er litt gissen og kald og bør nok på sikt kles
utvendig eller innvendig. Heldigvis er den så lita
at den er rask å fyre opp. Koia har hatt mau-
rangrep med påfølgende reparasjoner, og i
sommer ble det montert biodo i uthuset. Ovnen
i det indre rommet er også intakt nå. – Besøket
har tatt seg litt opp, sier koiesjef Elfrid Akre
Bækø.

5. Vikerkoia
Her er det ingen problemer og ingen store
arbeider på gang. Alt er i rute, melder koiesjef
Ole Henrik Brekke.

6. Tjuenborgkoia
Koiesjef Alf Elling Omholt har fått i stand et
beboelsesrom i uthuset. Dette er beregnet på
folk med hunder. Rommet har det som trengs
for matstell og overnatting for et par stykker. Vi
vet ikke hvor mange hunder som har overnattet
her, men det er uten tvil positivt  for RT  å ha
dette tilbudet til turfolk med hund. – Problemet
på Tjuenborgkoia er taket. Torva siger nedover
og underpappen kommer til syne og til dels

revner. Vi tenker derfor på å legge papp av typen
Top Safe. Dette var en vanskelig avgjørelse.
Tenke seg Tjuenborgkoia uten torvtak - Men det
praktiske får gå foran følelser.

7. Storekrakkoia
Denne koia har også hatt oppsving i besøket,
opplyser koiesjef  Finn Granum. Kanskje er
dette litt på grunn av Vassfarkoia. Turen mellom
de to koiene over Sørbølfjellet er nemlig blitt en
populær tur. Også denne koia fikk besøk av den
muntre montørgjengen fra Sokna, og solcellepa-
nelet gir nå lys ved alle køyeplasser, samt i taket
i begge rom. – I tilfelle en får større pågang av
grupper, vil nok Storekrakkoia få behov for et
anneks en gang i framtida.

Generelt
Vi har ikke planer om flere solcelleanlegg, og
bortsett fra vanlige dugnader er det bare taket på
Tjuenborgkoia som krever ekstra dugnadsinn-
sats til sommeren. Med en liten, men effektiv
dugnadsgjeng burde vi greie den jobben på et
par dager.

Med ca 1800 ”koieeiere” kan vi vel ikke vente
at alle er enige i alt vi foretar oss på koiene. Det
er derfor et valgt RT-styre som til sist må ta
avgjørelsene.

Til slutt en oppfordring til alle om å ta en tur på
en eller flere av koiene våre. Ta med dere noen
venner, gå en tur og avslutt med litt god mat om
kvelden, så blir det garantert en fin hytteopple-
velse, som frister til gjentakelse.

Betraktninger
fra kontor-
stolen

Da styret i fjor høst skulle tilsette ny daglig
leder, var det egentlig aldri noen tvil. Med
solid utdannelse, imponerende CV og hoved-
interesser innenfor friluftsliv ble Vibeke S.
Tjøm tilbudt jobben som daglig leder i RT. Vi
treffer henne ivrig opptatt på kontoret en man-
dagskveld.

- Har du angret på at du tok jobben , Vibeke?
Nei, jeg liker meg kjempegodt. Jeg har
varierte arbeidsoppgaver og møter stadig
utfordringer som må løses. 

- Det virker som du alltid er i godt humør?
Jeg blir jo i godt humør av å jobbe med
mennesker som er positive. Jeg synes samar-
beidet i foreningen fungerer utmerket, og det
gir jo ekstra inspirasjon til å stå på.

Vibeke S. Tjøm er daglig leder av Ringerikes
Turistforening. Foto: Per H. Stubbraaten.
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Alle våre koier er ubetjente.
Alle våre koier er låst med DNT standard-
nøkkel.
Grønknutkoa, Tjuenborgkoia og Hovinkoia
eies av DNT OO, driftes av RT.

Storekrakkoia

I Bogen i Sør – Aurdal. 889 moh. 6 senger,
samt 4 reservesenger. Bil inn Vassfarvegen til
Bogbrua, derfra 6 km gange opp til koia.
Merka stier til Buvasskoia, Sørbølsetra og
Vassfarkoia. Kart: Sør-Valdres 1:50 000

Vassfarkoia

RTs nyeste koie ligger på Veneli i Flå, 805
moh. 5 soverom, totalt 17 sengeplasser. Sol-
cellepanel med lys i alle rom, vannpost 50m
fra vegg. Vei fram til koia fra Flå. Fra Greine-
løken i Vassfaret ca 5 km å gå.
Merka stier til Blåfjell, Vassfaret, Storekrak-
koia, Skarsdalen, Olaseter og Flå. Veneli
fjellskog- og kultursti, samt Vassfaret natursti
ligger i området. Kart: Flå kommune Tur – og
fritidskart 1:50 000 eller Sør-Valdres 1:50 000

Buvasskoia

Koia ligger på østsiden av Buvatn i Flå. 380
moh.  8 senger. 10 min. gange fra bilveg.
Merka stier til Vikerkoia, Bukollen og til Sto-
rekrakkoia. Kart: Vikerfjell 1:50 000

Vikerkoia

Ligger ved parkeringsplassen på Sandvikseter,
Vikerfjell i Ådal. 655 moh. 9 senger. Merka
stier til Tjuenborgkoia, Buvasskoia, Tre-
knatten og Viker. Kart: Vikerfjell 1:50 000 

Hovinkoia

Ligger på sørsiden av Sætertjern på Holleia. 8
senger. 227 moh. 10 min. å gå på blåmerket sti
inn til koia fra nordenden av Svartvatna. Merka
stier til Grønknutkoia, Tyristrand, Ask og Veme.
Kart: Holleia – Krokskogen 1:50 000 

Tjuenborgkoia

Ligger på fjellryggen Hestebrenna, nord for
Sokna og sør for Høgfjell. 739 moh. 8 senger
i hovedhytta, 2 senger i anneks. Tillatt med
hund i annekset. Adkomst fra Langtjern /
Flaskerudsetra, fra Saksentjern eller fra Nedre
Kollsjø. Merka stier til Buvasskoia, Vikerkoia
og Hønefoss. Kart: Vikerfjell 1:50 000

Grønknutkoia

Ligger på åsryggen opp fra Sneisungen på
Holleia. 8 senger. 522 moh. Adkomst bl.a. fra
Bårnås i Soknedalen, Sesserud, Brannbråtan
eller Solli. Merka stier til Bårnås, Sysle,
Sokna og Hovinkoia. Kart: Holleia – Krok-
skogen 1:50 000 

For info. om koiesjefer, se side 2.

Oversikt over Ringerikes Turistforenings koier

- Er det ikke krevende å ha så mange baller i
lufta på en gang?
Det er riktig at jeg må forholde meg til mange
saker og forskjellige mennesker samtidig, men
dette er jo nettopp noe av gleden ved jobben –
å lære nye mennesker å kjenne. Dessuten får
jeg økt kompetanse på en rekke felt, ikke
minst i PC-bruk.
- Hvor synes du den største utfordringen for
RT ligger?
Det er selvsagt viktig å skaffe økonomiske
midler så vi kan gi et bredere tilbud til med-
lemmene. Derfor følger jeg godt med på nettet
og søker om midler der det er realistisk at vi
kan få noe.
Ellers er det jo et viktig mål at alle undergrup-
pene skal ekspandere. Til nå har oppslutningen
om seniorgruppa vært størst, men jeg håper at

vi vil lykkes med å få flere yngre medlemmer.
Å samarbeide mer effektivt med andre fri-
luftsforeninger, særlig om felles arrange-
menter, tror jeg vil gagne alle foreningene.

- Hvordan er kontakten med DNT sentralt?
Vi har Daglig leder-møter to ganger i året,
men kommuniserer ellers ofte via e-post.
- Hvordan ser du på din framtidige jobb i RT?
I dag har jeg bare 40 % stilling, og min øvrige
jobb er som fengselsbetjent i  Ringerike
Fengsel. Det er vanskelig å møte alle utfor-
dringene i RT innen eksisterende prosen-
tramme, og siden andre foreninger av samme
størrelse som RT har daglig ledere i høyere
prosentstillinger, så jeg har et lønnlig håp om
at stillingen kan utvides.

- Hva bruker du ellers fritiden til?
Den ledige tiden jeg har igjen, bruker jeg på
friluftsaktiviteter. I sommerhalvåret blir det
turer og padling med kajakk, høsten er det jakt
og om vinteren går jeg mye på ski.

Nå nøler Vibeke litt og mener vi bør avslutte.
”Dere har vel viktigere stoff i Skauleisposten”.
Vi blir svar skyldig, men greier iallfall å takke
for intervjuet.
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Av: Per H. Stubbraaten,
stubbraaten@bluezone.no

Ekteparet Monserud fornekter seg ikke: Der
andre sier nei, sier de ja. Erik har blitt ansvarlig
koordinator for stinettet vårt, 350 blåmerka
kilometer. Brit Olaug har blitt ansvarlig for skau-
leispostene etter at Tore Schulze sa takk for seg. 

Siden stinettet vårt stadig øker og behovet for
rydding ikke akkurat minker, er nå stiansvaret
fordelt på 15 personer. Daglig leder, Vibeke,
sender ut rapportskjemaer hver høst slik at
kontoret kan være oppdatert på hvordan til-
standen på stinettet er. Ut fra tilbakemeldingene
kan Erik koordinere dugnadsinnsatsen for de sti-
ansvarlige som ønsker hjelp. 

Oppgavene med nye stier og eventuelle
behov for deling av stiansvar ligger også under
Erik.

RT`s nye og spennende sti går for øvrig
mellom Storekrakkoia i Bogen og Vassfarkoia på
Veneli og er i hovedsak lagt av Finn Granum.

Mange gikk den i år, men vi trenger enda flere
vandrere for at traseen skal bli synlig i terrenget.

Kontoret får mange spørsmål om stinettet
vårt, og når Vibeke ikke kan svare, blir vedkom-
mende henvist til Erik.

Jobben med skauleis- og superskauleismerket
krever først og fremst innsats i september og
oktober. Da skal årets bøker skiftes ut og nye
poster legges. For ordens skyld spørres alltid
grunneier om lov til å sette opp postkasse, men
der møter vi aldri vrange svar. Det er alltid
spennende hvilke poster som forsvinner og
hvilke nye som kommer. Nå har Brit Olaug fått
all makt til å  bestemme dette, men hun er selv-
følgelig mottakelig for gode råd. Bare snakk
med henne hvis du har gode forslag!

Lykke til med jobben begge to!

Erik og Brit Olaug Monserud 
på Fjellstølen høsten 2008.

Foto: Marit Stubbraaten

Av: Arnhild Ballangrud
Seniorgruppas turer i 2008 har tydeligvis falt
i god smak hos medlemmene, for det har vært
gledelig stor deltakelse gjennom året. Siste
eksempel var avslutningsturen, som samlet
femten deltakere, selv om den gikk den lange
veien til Vassfarkoia på Veneli. Ikke dårlig på
en vanlig tirsdag formiddag! Det ble satt
hørlig og tilbørlig pris på både mat/prate-
stunden på koia og turen til Bjødnahaugen.

Nå er det heldigvis slik at gruppestyret bobler
over av turforslag, men det forhindrer ikke at
de mer enn gjerne tar imot forslag fra med-
lemmene.Turene for 2009 er jo forlengst
bestemt, men året 2010 er helt åpent, så send
inn gode ønsker til RT-kontoret! Kanskje noen
har lyst til å være turleder selv og vise de
andre sitt turområde? Slike tilbud er hjertelig
velkommen.

Turprogrammet pleier å inneholde rundt et
dusin tirsdagsturer; det er det omfanget turko-
mitèen i RT ønsker seg. Det betyr at det er
mange tirsdager som er ledige, og det hender
at gruppestyret bråbestemmer seg for å ha et
formiddagstreff på kafè. Disse sammenkom-
stene står ikke i turprogrammet i Skauleis-
posten, så det gjelder å følge med i onsdags-
annonsene i Ring Blad! Skravla har gått livlig
på disse treffene, som hittil alle har funnet
sted på Ringerike Gjestegård. Deltakerne
kommer og går som det passer dem mellom
kl. 11 og 13. Mellom to og tjue RTere på 60+
har deltatt på kafètreffene, og gjestegården er
stor, så det er plass til mange flere. Flere
seniorer ønskes velkommen!

Seniorgruppa anno 2008

Erik og Brit Olaug kvier seg ikke for nye oppgaver

RT-seniorer på Gjestegården i
september 2008.

Seniorgruppas avslutnings-
tur Vassfarkoia. 
Foto: Brit Olaug Monserud

Tirsdagstur med seniorgruppa
til Skrubbheim, 9. september

2008. Vi kom til ferdig kokt
kaffe av Leif og Erland! 

Foto: Brit Olaug Monserud.
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Tirsdagsturer med Seniorgruppa

Banken for de turglade
Byens eneste 

lørdagsåpne bank

Besøksadresse

Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 HØNEFOSS

Tlf.   32 17 97 00
Faks 32 17 97 01

Hønefoss Sparebank filial
Nordre Torv 4
3510 HØNEFOSS

Tlf.   32 17 97 40
Faks 32 17 97 45

Postadresse
Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 HØNEFOSS

E-post:post@honefossbank.nowww.honefossbank.no

Tirsdagstur til Damtjern 20. mai.
Blide og fornøyde turdeltagere ved
Damtjern etter artig tur opp hytteveien
og på sti videre gjennom skogen med
Karsten Hansen som kjentmann og
turleder. Foto: Brit Olaug Monserud.

Tirsdagstur til Hvalsknatten og
Sandtjern 26. august. Har alle skrevet

seg inn i boka? spør turleder Arne
Hardhaug RT’s turdeltakere ved

Hvalsdammen. Flott tur på Modum
østås. Foto: Brit Olaug Monserud.

Bilde fra tur til Selsjøen. 
Foto: Marit Waagaard.

Bilde fra tur til Selsjøen.
Foto: Marit Waagaard.

Tirsdagstur til Krødsherad 3. juni.
Klare for tur fra Tufta opp Tufteåsen på
gamle hesteveier og elgstier, med Brit
Olaug Monserud som kjentmann og
turleder. Foto: Brit Olaug Monserud.

Inger Hvitmyr ledet seniorgruppetur
til Haugbråtakollen 19. august.
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Av: Per H. Stubbraaten,
stubbraaten@bluezone.no

75 personer hadde møtt opp på RTs høstmøte.
Mange kom nok for å høre skogbrukssjef
Hans Bergans foredrag om Ringeriksskogene,
og de ble neppe skuffet. Han hadde fått låne
flotte naturfotografier fra Ringeriksskogene av
medlemmer i Hønefoss Kameraklubb, og
disse illustrerte synspunktene hans underveis i
foredraget.
Han startet med å presentere skogbruket på
Ringerike, men la hovedvekten på skogen som
ressurskilde for friluftsbrukere. At vernefor-
skriftene var så omfattende, var nok overras-
kende for mange, og vi følte at skogbruks-
sjefen var et oppmuntrende talerør for alle
brukere av skogen, ikke bare skogeierne.
Spørreiveren var stor etter foredraget, og skog-
brukssjefen avklarte ansvarsforholdet etter
hogst og andre følsomme temaer.

I år var det 29 personer som mottok super-
skauleismerket, og 6 som fikk skauleismerket.
Antallet er omtrent som før, men det er de
samme entusiastene som tar det år etter år. Det
hadde kanskje vært å håpe at flere nye ble bitt
av basillen.

Sjokoladekaka smakte like utmerket i år, og
praten gikk lett i en hyggelig atmosfære.

Nymerking av stien 
fra Eivannet 
mot Tjuenborgen
Av: Per H. Stubbraaten,
stubbraaten@bluezone.no

En av de fineste, men kanskje minst
beferdede av våre stier går mellom Sand-
vannet (inngangen til Vidalen) og Tjuenbor-
koia. I høst er traseen frisket opp, og i noen
partier er det lagt helt ny sti. Det gjelder først
og fremst opp lia fra Urdevasselva mot Hus-
kebudalen. Her svinger traseen seg i halvåpen
furuskog på svaberg og lyngmark, og med
Høgfjell og Urdevassfjell som bakteppe kan
det nesten ikke bli mer naturskjønt. 

Stien fra Vikerkoia og Buvasskoia kommer
inn på denne traseen sør for Sandvannet, men
dessverre blir den altfor lite benyttet. De
respektive rutene er stipulert til 6 timer, og er
altså fullt overkommelige for de fleste. Med
fornuftige kjøreavtaler bør turene være realis-
tiske mål i 2009. 

Dere har også i år mulighet til å delta på en
hyggelig fellestur med Axel Holt. Han skal gå
fra Buvasskoia til Tjuenborgkoia i høst, og
denne gangen skal han ikke fortsette videre til
Hønefoss. Sjekk turprogrammet!

Axel J. Holt merker stien sør for Eivannet.
Traseen følger en nesten gjengrodd setersti
mellom Eivasseter og Venekollseter og ble
første gangen merket for ca 15 år siden. 
Foto: Per H. Stubbraaten.

Utdeling av Skauleis- og Superskauleismerket. 
Foto: Kjetil Sudgarden.

Høstmøtet 6. november 2008. Foto: Atle Bergsrud.

Rekordoppslutning på
RTs høstmøte

Interessant
foredrag om

Ringeriks-
skogene ved

skogbrukssjef
Hans Bergan.

Foto: Kjetil
Sudgarden.



Av: Torunn Mathisen,
torunn.mathisen@skole.bfk.no

Buvasskoia
DNT vant i oktober 2007 ti millioner i kon-
kurranse med to andre allmennyttige formål.
RT/BT fikk etter søknad tildelt 100 000 fra
disse midlene til å utvikle Buvasskoia som
senter for Barnas Turlag.
Det siste året har foreningen arbeidet med å til-
rettelegge Buvasskoia som aktivitetssenter
eller basecamp for Barnas Turlag. Området
begynner etter hvert å bli attraktivt for ulike
barne- og familieaktiviteter. På dugnad med
koiesjefen i spissen er det bygd en gapahuk ca
1 km unna  Buvasskoia. Samme dugnadsgjeng
har tilrettelagt for huske og klatretau i
nærheten av koia, og i tillegg har vi investert i
båt, kano, fiskeutstyr, bålpanne, klatreutstyr og
diverse spill både til inne- og utebruk. Vi plan-
legger nå en natursti og ei hinderløype som vi
håper kan være ferdig til sommeren 2009.

Kanokjøp
Om ikke dette skulle være nok, har vi søkt - og
blitt tildelt kr 40.000,- fra fylkesmannen i
Buskerud. Disse pengene har styret øremerket
til kjøp av kanoer. Vi har fått lagringsplass på
låven til Asle Oppen. En stor takk til deg, Asle!
Kanoene skal disponeres av Barnas Turlag,
men kan selvfølgelig brukes av de andre
gruppene også. Gjennom denne satsingen får
vi nå muligheten til å lære barn padling og
sikkerhet til vanns. Samtidig vil vi allerede i
2009 tilby kanoturer for ungdom og voksne.

Arrangementene i 2009
Barnas Turlag legger
opp til ulike aktiviteter
gjennom hele året. Vi
starter sesongen 2009
med ”Kom deg ut-dag”
på Ringerudsetra søndag
den 8.februar, og følger

opp med eventyrstund på Kolltjern ved Ring-
kollen tirsdag 10. mars. Her forteller Axel Holt
gode og spennende eventyr for barn (og
voksne) i stemningsfulle eventyromgivelser. Vi
lager bål og griller pølser. 

Sommersesongen starter søndag 24. mai med
at turleder Bjørn Schjørlien tar dere med opp
til Gyrihaugen der dere kan nyte den flotte
utsikten fra toppen.  En etter hvert så populær
tur for mange, som passer de fleste fra 4 år og
oppover.  Se for øvrig turprogrammet til RT.

Den 6. sept. satser vi på
”Kom deg ut-dag” på
Hovinkoia. Her blir det
tyttebærplukking, kano-
padling, fisking og mye
mer.
Barnas Turlag avslutter

sesongen med en barne- og familiehelg på
Buvasskoia og i Oppenåsen. Vi starter på
Buvasskoia lørdag 26. september med ulike
aktiviteter for barna. Det er muligheter for
overnatting på koia med påfølgende aktiviteter
dagen etter. Søndag 27. september reiser vi til
Oppenåsen og gjennomfører en av de mest
populære aktivitetene gjennom flere år, nemlig
klatring.    

Velkommen UT på TUR med Barnas Turlag!
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Din fagekspert på friluftsutstyr i Hønefoss
Stort utvalg av sykler og annet sports- og treningsutstyr

JK Sport A/S 
Kirkegt 9 · 3510 Hønefoss
Tlf: 32 12 04 80 · Faks: 32 12 04 80
E-post jksport@sport1.no

Åpent: man - fre: kl. 9.00 - 16.30
tor: kl. 9.00 - 19.00*
lør: kl. 9.00 - 14.00

* åpent til kl. 16.30 i juni, juli, august

Vi fører ski- og turutstyr
fra ledende leverandører

Skiutrustningen
kjøper du hos

15% rabatt for medlemmer 

av Ringerikes Turistforening

Barnas Turlag (BT) kjøper kanoer
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Av: Maria Algers og Harald Bakken
Vi hadde fra lang tid tilbake påtatt oss å arrangere en
luftig tur for Fjellsportgruppa i RT denne helgen.
Når det nærmet seg tur meldte mange avbud, og vi
sto igjen med 6 deltakere: Viggo fra Sande, Siv fra
Elverum, Marthe fra Trondheim, Patrik fra Oslo og
oss to.
Vi møttes på parkeringen ved Spranget, 4 km
innenfor Mysuseter. Her tok vi bena fatt og gikk de
6 km inn til Rondvassbu, hvor middagen ble inntatt
på andre bordsetning, kl 20. Verten, Marius, presen-
terte maten som var kremet grønnsakssuppe, stekt
sei og sitronfromage.
Rondvassbu var fullt av folk og vi sørget for å stå
først i frokostkøen kl 8. Alle var klare for avmarsj kl
8.45.
Vi tok rødmerket sti opp Rondhalsen til Vesles-
meden. Skydekket  lå stabilt på ca 1700m, og vi
hadde ca 150m sikt. Vi brukte to timer opp og det
hadde begynt å snø litt. Siden vi skulle fortsette på
ryggen over til Storsmeden, satte vi igjen sekkene
rett under toppen. Det blåste surt mens vi inntok et
par brødskiver.
Vi hadde bedt alle ta med sele og vi hadde med tau
og sikringer - i tilfelle. Selv om vi har lest at det ikke
skal være nødvendig, men sleipe steiner og så dårlig
sikt var det fint å ha den muligheten.
Ferden gikk videre over en egg, hvor utsikten
antagelig er helt utrolig - hvis man altså ser noe som
helst. Både kart og GPS ble for ”grovt” for å bruke
til å orientere seg ned fra de bredere partiene og
videre på eggen, og to ganger måtte vi lete litt før vi
fant riktig vei. Etter en stund sto vi foran en bratt
hammer. Misfornøyde stemmer hørtes når vi gikk
nærmere for å se. Skulle vi sele opp og sikre forbi
passasjen? Det var veldig vått og istapper hang fra
grønne steiner. Patrik gikk rundt hammeren til
venstre for å se om det var enklere å komme opp
der. Dette ble valget, og det var grei rusling i litt løs
stein. Fremdeles med ganske dårlig sikt kløyv og
gikk vi videre. Det var stadig valgmuligheter, men
uansett var klyvingen grei, til tross for at det var
vått. Da vi kom opp skjønte vi at vi var på nord-
toppen av Storsmeden. Herfra var det greit å gå til
Storsmeden 2016 m. Det snødde fremdeles og vi var
ivrige på å komme oss videre.
Ned fra Storsmeden var GPS’en grei å ha. Fjellsiden
var en eneste lang steinur med løse eller sleipe,
grønne steiner og lite å orientere seg etter. I dette
været var det like slitsomt å gå nedover som oppover
i slikt terreng. Klokka 14 var vi ved skaret hvor vi
skulle krysse stien mellom Rondvassbu og Dørål-
seter. Her tok vi enda en kort rast. Viggo og Marthe
var fornøyde med å gå i ur for denne gang og fulgte
stien mot Rondvassbu. Vi andre fire begynte å gå
opp ryggen mot Trolltinden (tidl. Sagtind).
Etter en halv km langs ryggen innså Maria at hun
var altfor sliten til å bli med til topps. Hun måtte snu
for første gangen noensinne. Harald tok igjen de
andre, mens Maria enkelt ville kunne følge ryggen
ned igjen til merket sti. Hva vi ikke visste da var at
vi var på helt feil spor. Istedenfor å ta av mot nord
hadde vi i tåka fulgt høyeste del av ryggen og gått
rett sør mot en topp på 1996m. Kartet hadde vi ikke

kikket på siden skaret. GPS’en forvirret ved at Troll-
tinden ikke var merket av med navn. En stund
trudde Harald at han ikke hadde lastet ned nok kart.
Harald, Siv og Patrik innså at de var på feil spor
først når de sto på en topp og GPS’en viste 1996m.
For Maria som var på vei ned ble forvirringen stor
da hun begynte å sjekke kartet. Hun innså at det var
mulig å gå for langt til høyre på vei ned Trolltinden
og havne på feil rygg. Hun gikk tilbake oppover et
stykke og gikk litt mer til venstre. Her var skikkelig
bratt. Mye brattere enn på kartet. Hun tok frem
kompass. Snudde kartet slik at hun hadde Troll-
tinden der hvor hun hørte stemmene til de andre.
Ingenting stemte. Den røde enden av kompassen
pekte rett syd. Hadde kompassen ligget i skuffen litt
for lenge? Tåka lettet litt og dalgangen på venstre
side som skulle være Langholet helte sørover iste-
denfor nordover. Maria konkluderte med at hun var
for sliten til å orientere på egen hånd og gikk litt
tilbake for å sikkert møte på de andre på vei ned.
Etter noen minutter kom Harald & co ned igjen.
Flere fikk en aha-opplevelse når kartet ble snudd
riktig vei. Vi fortsatte nedover. Når tåka lettet for en
stund hadde vi Storsmeden foran oss og vi var
nesten nede ved skaret igjen, men hvor var Troll-
tinden? På nytt hadde vi gått forbi uten å se hvor
ryggen skulle gå av nordover. Siv var fortsatt giret
på å finne riktig vei og klyve ut på Trolltinden. Men
klokken var allerede 16, vi ville ikke rekke
middagen og de fleste av oss så ikke helt sjarmen nå
som vi var nede på 1750m igjen. Vi lokket Siv med
at det jo var fullt mulig å ta turen i morgen.
På vei ned igjen stakk vi innom ”Jutulhogget”, 15
minutter fra Rondvassbu. En hyggelig avslutning på
en dag hvor vi ellers ikke hadde sett så mye.
Gjett om Viggo var fornøyd med å ha returnert etter
Storsmeden, og ikke slitt seg ut på å nå den (før nå)
ikke så kjente ”1996”. Gjett om Maria var glad for å
ha kommet til rette. Og gjett om Siv var bitter på
søndags morgen når INGEN hadde lyst til å bli med
oppover steinura i et vær som lignet mistenkelig
mye på lørdagens.
Etter søndagens frokost gikk vi tilbake til Spranget
og tok bilene ned til ”Kvitskriuprestinn”, en sever-
dighet langs grusveien mellom Mysuseter og E6.
Oppe i den bratte dalsiden står de hvite morenesøy-
lene, toppet av hver sin regnhatt i form av en stein.
Fenomenet er det eneste i Nord-Europa.
(Foto: Siv Vassdal, Harald Bakken)
Les om flere av turene til Maria og Harald på:
http://solbakken.wordpress.com

Topptravers i Rondane 9. august 2008
Veslesmeden 2015m-Storsmeden 2016m-(Trolltinden 2018m).
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Skauleisposten

Året som gikk…
På 1284 moh. Vassfarets høyeste topp. 
Foto: Steinar Schou.

Knutshø. 
Foto: Lilleba Sand.

Midtskoggrana. Foto: Kjetil Sudgarden.

Skitur i Bogen, mars 2008. Foto: Terje Alfnes.

På toppen av Langeskaveltinden 2014 moh.
september 2008. 

Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Knutshø. 
Foto: Lilleba Sand.

Utsikt fra Rankonøse mot Hestebøtten. Foto: Karsten Lien.

100 års markeringen for slagbjørnen
Rugg, Vassfaret 13. mai 2008. 
Foto: Ole-Martin Høgfoss.



Av: Per H. Stubbraaten,
stubbraaten@bluezone.no

Den Norske Turistforening har nå i flere år
markedsført seg gjennom slagordet ”Kom deg
ut – meld deg inn”. Som en oppfølging av
dette framstøtet arrangerer nå de lokale turist-
foreningene i Norge ”Kom deg ut-dagen” to
ganger i året.

I 2008 arrangerte RT ”Kom deg ut -dagen” på
Ringkollen den 24.februar. Vi tilbød grillmat,
ga smøringsråd og smørte ski. Mange barn
gjennomførte også naturstien vi hadde lagt
opp. På tross av tydelige bannere som fortalte
hvem vi var, trodde likevel mange at vi tilhørte
Skiforeningen.
Den 7. september var familiedag på Buvas-
skoia. Frammøtet var brukbart, og deltakerne
var veldig fornøyd med tilbudet: Roturer (med
nye og lengre årer), kanopadling, fisking og
blinkskyting med pil og bue var blant de
populære tilbudene. Mange valgte å gå natur-
stien som var lagt bortom den nye lavoen, men
hos de aller yngste appellerte nok klatrestigen
og huska mest. Lukta av grilling og nykokt
kaffe skapte ekstra god stemning.

2009  starter med en vinterlig ”Kom deg ut-
dag” på Ringerudsetra den 8. februar.  Her vil
skiaktiviteter naturlig nok stå i sentrum, og
barna vil få tilbud om uhøytidlige konkur-
ranser. Premie til alle! Vi vil bistå med bekled-
ningstips for tur på fjellet. Har du glemt
matpakka di, skal du ikke behøve å gå sulten
fra arrangementet vårt.
Den 6. september velger vi Hovinkoia som
åsted for høstens ”Kom deg ut-dag”. Vi håper
tyttebæra er modne, og de aller dyktigste kan
kanskje bidra med fisk til grillmåltidet. De nye
kanoene våre vil iallfall ligge klare til bruk.

Det blir selvfølgelig natursti, og under barnas
kosestund forteller vi om Holleia i gamle
dager.

“Kom deg ut” er også tittelen på den bredt
anlagte gratisavisen som RT i vår utga
sammen med turistforeningene i Drammen
(DOT) og Kongsberg (KOT). Avisen er rikt
illustrert med bilder og kartskisser, og alle

underavdelingene i foreningene blir presentert.
Veldig oversiktlig er oppsettet med alle
hyttene/koiene i hele Buskerud, og omtalen av
alle turområdene med aktuelle turforslag
burde appellere til spennende turer i nye
områder. 
Den som ikke har fått avisen i posten, kan få
den på RT`s kontor.

B-
BLAD

Utgiver: Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss

“Kom deg ut”– oppfordringen alle trenger

Ingrid M. Nordgård, leder av Turkomiteen i RT,
ønsker folk velkommen til nye turer i 2009.

Foto: Per H. Stubbraaten.

Dagny Sjursdotter, lederen av Barnas Turlag,
oppfordrer både barnefamilier og andre til å
delta på RTs ”Kom deg ut-dager”. 
Foto: Per H. Stubbraaten.


