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Notodden Turlag ble stiftet i 1934. 

Vi er tilsluttet Den Norske Turistfore-
ning og har ansvar for kommunene 
Notodden og Hjartdal. 

Notodden Turlag opplever medlems-
vekst og vi velger å tro at vår lokale 
aktivitet og tilbud er en stor del av 
årsaken til de gode tallene. Vi holder 
høy dugnadsaktivitet. 

Våre dugnadsarbeidere legger ned 
flere årsverk ulønnet arbeid i kommu-
nene Notodden og Hjartdal.

Etter etableringa av Himingsjå og det 
positive resultatet av rettsaken vil vi 
rette blikket mot nye utfordringer og 
nye mål. 

Snart vil Hjuksebø/Hjuksevelta bli 
integrert i Notodden kommune. For 
turlaget innebærer det at vi får ansva-
ret for et større område. Vi ønsker å 
etablere kontakt med aktive turgjen-
gere, få merket nye stier og henge opp 
turkasser på utvalgte turmål. Videre 
har vi også et ønske om å etablere nær-
turer fra bygder, områder og boligfelt. 
Om dette skal la seg gjøre er vi avhen-
gig av dugnadsarbeidere og positive 
grunneiere.

Vestfold og Telemark slår seg sammen 
til ett fylke 1. januar 2020. Det vil få 
følger for Notodden Turlag. Spørsmål 
reiser seg om vi skal foreta en omorga-
nisering i året som kommer. Sammen 
er vi sterke, og skal Notodden Turlag 
gå inn i DNT Telemark for å styrke 
sin posisjon? Uansett må DNT orga-
nisasjonene i våre to fylker opptre 

NOTODDEN 
TURLAG

med en stemme i forhold til den nye 
fylkeskommunen.

Her hjemme er det mange utfordrin-
ger å ta tak i. Vi skal opprettholde 
aktivitetene og samtidig tenke nytt. 
Turlaget har tatt initiativ i forhold til 
arealplanarbeidet som foregår og vi 
har store arbeidsoppgaver på Lifjell. 

Turlaget vil også ta et nytt skritt da 
vi vil bidra i integreringsarbeidet på 
Notodden. 

Stikkordet for arbeidet vårt i årene 
som kommer må være god merkeva-
rebygging, et allsidig tilbud, lavterskel, 
god fysisk og psykisk helse, toleranse 
og integrering.

Vi vil benytte anledningen til å takke 
grunneiere for positive svar på våre 

henvendelser i årenes løp. 

Vi håper du oppsøker og benytter deg 
av hytta vår, arrangementene, stiene 
og alle turkassene våre i 2019.

En oppfordring; last ned og bruk 
aktivt appen SjekkUT på de steder 
hvor denne er aktivert. Vi ønsker deg 
og dere som medlem(er) av Notodden 
Turlag/DNT. Innmelding kan gjøres på 
våre hjemmesider. 

Kontoret vårt i Heddalsveien 34 er 
åpent torsdager 1500 – 1800. 
Du er hjertelig velkommen! 

Vi ønsker deg et godt (tur)år i 2019!

Notodden Turlag
Ottar Kaasa, Styreleder

Foto: Ottar Kaasa 
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Notodden Turlag holder høy aktivitet. 
Medlemstallet øker fra år til år og vi 
merker at interessen for turlaget og 
aktivitetene vi tilbyr er etterspurt. 

Vårt fokus er gode opplevelser og 
folkehelse.  Vi forsøker å nå alle inn-
byggere i kommunene Notodden 
og Hjartdal som er vårt geografiske 
nedslagsfelt. 

Vi er avhengig av gode relasjoner, 
ivrige dugnadsarbeidere og støttespil-
lere, Vi vil benytte anledningen til å 

Løypekomiteens oppgave er å ved-
likeholde løypenettet i kommunene 
Notodden og Hjartdal. Turlaget har 
ansvar for i overkant av 300 km med 
løyper. De siste årene er det foretatt 
en betydelig opprustning av løypenet-
tet, med rydding, merking, skilting, 
informasjon på kart-tavler, og bygging 
av bruer og klopper.

Ettersom vi har rustet opp løypenet-
tet til en høy standard, forplikter vi 
oss samtidig til å holde dette i orden. 
Løypemerking på stein og trær slites 

av vær og vind, og må friskes opp. Stier 
gjennom tett skog gror igjen og må 
ryddes. Mye tid og krefter går også til 
å rydde vindfall etter uvær. Det samme 
gjelder bruer og klopper, som kan bli 
tatt av flom. Løypekomiteen legger 
ned et betydelig antall dugnadstimer 
i løpet av et år. Dugnad er trivelig 
arbeid i lag med hyggelige mennesker. 
Nye og gamle stier på Lifjell blir spesi-
elt prioritert i 2019. Meld dere gjerne 
til innsats!

Roar Kråkenes

LØYPEKOMITEEN
takke alle som bidrar med stort og 
smått. Spesielt vil vi takke fire store 
bidragsytere; Notodden kommune, 
Notodden Energi, Hjartdalbanken og 
Telen.

Ønsker du å bidra i et sosialt felles-
kap? Ta kontakt!

R
øysdalsnuten. Foto: O

ttar K
aasa 

DUGNAD OG 
STØTTESPILLERE
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Vi i turkomiteen planlegger og gjen-
nomfører Notodden Turlag sitt tur-
program for hvert enkelt år.  Vi er 
sammen med styret i Notodden 
Turlag ansvarlige for dette program-
heftet du nå leser i.

Årets turprogram er vi veldig stolte av, 
og vi håper at du får lyst til å bli med 
oss på tur. Våre fellesturer med tur-
ledere har et variert program i 2019. 
Vi ønsker at så mange som mulig blir 
med. Turene er både enkle og mer 
krevende, noe for enhver smak med 
andre ord! 

Langturene i år går til Dalarne i Sve-
rige og for ikke å glemme sykkeltur på 
Rallarvegen over Finse! Helgeturene 
avvikles på både lørdager og søndager. 

Nærturene på torsdagene vil vi fort-
satt videreføre. Det er et variert pro-
gram for alle. 
Vi vil takke alle våre annonsører som 
støtter opp om arbeidet vårt med en 
annonse i programfolder, - tusen takk!

Før turen er det nødvendig å sjekke 
værmeldingen og kle seg etter det 
været som meldes. Noe å spise 
og drikke er også lurt å ha med 
på tur. Dette er avhengig av leng-
den på turene. Graderingssymbo-
lene gir en indikasjon på turens 
vanskelighetsgrad.

Turene annonseres i Telen, samt at vi 
legger ut info på våre nettsider og på 
Facebooksiden vår.

Adrian Baann Sørensen  

TURKOMITEEN
KJENTMANNS-

MERKEKOMITEEN

Blåtjønnfjell. Foto: Ottar Kaasa 

Hovedmålet vårt med dette tiltaket er 
å få flest mulig ut i den flotte naturen 
vi har og bli kjent på steder som kan-
skje ellers ikke blir så mye besøkt.

For perioden 2018/2019  har vi som 
tidligere 15 turmål. Disse blir beskre-
vet i eget klippehefte som ble klart 
klart medio april 2018.  For poengkrav 
og premiering, se heftet.

Klippetengene ble utplassert våren 
2018 og henger ute til medio oktober 
2019. Innleveres senest 3 dager før 
turlagets høstmøte. 

Sendes til Notodden Turlag, Postboks 
218, 3672 Notodden eller leveres ved 
turlagets kontor i Heddalsvegen.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk aktu-
elle kart og ha med kompass.

Nytt av året er at turene er digitalisert, 
dvs at det er etablert sporingslogg for 
hver tur.  Ved hjelp av appen DNT 
SjekkUt kan du få registrert turen 
etter hvert som du er der.

Følg gjerne med på Turlagets hjemme-
side og facebookside for oppdateringer 
og tilbakemeldinger.

Tore Larsen og Arne Bakka

Kjentmannsmerket
2018 -2019

Naturopplevelser for livet
notodden.dnt.no  
#dntnotodden
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Aktiv i 100, på folkemunne kalt Rus-
leturen, er et samarbeid mellom Sko-
land, Notodden Frivilligsentral og 
Notodden Turlag med hovedformål å 
satse på tiltak for å få folk ut å gå.

Som navnet tilsier er dette turer i rolig 
tempo hvor det sosiale blir satt i fokus. 
Rast med niste og termos hører med.

Turene er for alle og vi går hver 
mandag kl. 12.00 med oppmøte på 
Skoland  med unntak  av en vinter-

pause. Folk kan også møte ved o-lags-
hytta ved Tinnemyra.

Hvis tiden endres vil dette bli annon-
sert i Telen og det vil bli gitt info på 
vår hjemmeside.

Tinnemyra er utgangspunkt for turene 
men det kan også bli nærturer i områ-
det rundt Notodden samt en og annen 
tur utenfor byen.

Finn Smedstad og Arne Bakka

AKTIV I 100 - et lavterskeltilbud SyklePåTur
Notodden Turlag ønsker velkommen 
til 12. året med sykkelposter. 
Aktiviteten passer for alle enten du 
sykler selv eller sitter i sykkelvogn. 
Sesongen starter i april/mai og vil 
vare til september oktober. Følg med 

i Telen, turlaget sine nettsider og på 
Facebook.  Vi ønsker alle en fin syk-
kelsesong og lykke til i jakten på årets 
poster. 

For sykkelkomiteen, 
Kari Kittilsen Larsen

Rallarvegen. Foto: Ottar Kaasa 

Telefon 350 25 060



10 11

Rundt om i Notodden og Hjartdal 
har Notodden Turlag plassert 16 
røde DNT-turkasser på attraktive 
utsiktspunkter og turmål. Mange er 
satt opp med gangavstand direkte fra 
boligområder. 

De aller fleste er enkle å nå for både 
for barn og voksne. Den siste ble inn-
viet på Gvæven i september 2018, og 
er plassert på kommunegrensa mellom 
Hjartdal og Tinn. Den ble satt opp i 
et flott turområde og markerer DNT’s 
150 års jubileum (1868-2018). 

Alle kassene er utstyrt med turbok og 
skrivesaker hvor en kan registrere sitt 
besøk. Oversikt over turpostkassene 
finner du i appen vår DNT SjekkUT. 

En oversikt finner du også på våre 
hjemmesider.

Himingsjå er ei ubetjent DNT-hytte 
på Lifjell  og er låst med DNT-nøkkel.  
Det er merket sommersti og vinter-
løype til hytta. NB: Vinterløypa går i 
en annen retning enn sommerløypa, 
før den vil dreie mot hytta. 
Nå kan du gå inn på det digitale book- 
ingsystemet booking.dnt.no  og booke 
deg inn på forhånd. Ved ankomst må 
du huske å skrive deg inn i besøks- 
protokollen med bookingummeret, 
eller fylle ut betalingsgiro, rive av din 
del, som du tar med deg når du drar. 
Det er også mulig å vippse fra høyden  
utenfor hytta. 

Skoleklasser tom vgs/ Folkehøyskole 
og ulike organisasjoner får gruppepri-
ser ved å ta kontakt med:
Helene Gundersen tlf: 997 03 523 el. 
Thor Olav Sørensen tlf: 905 99 774. 

Mer informasjon om Himingsjå kan 
du finne på notodden.dnt.no, ut.no 
og facebooksiden Himingsjå.

Helene Gundersen

HIMINGSJÅTURKASSER Bli med på tur med 
DNT ung Notodden!

Etter DNT ung Notodden ble startet 
opp i mai 2016 har vi hatt masse flotte 
overnattingsturer og dagsturer. 

Alt fra tur til Hulderhola, overnat-
ting med kinofremvisning på vakre 
Himingsjå på Lifjell og overnatting på 
et fyrtårn langs kysten. 

I 2019 sikter vi høyere en noen gang 
og har mangedoblet aktivitetsnivået 
vårt og antall planlagte turer. DNT 
ung Notodden er et tilbud til deg som 
er 18-36 år. 

Les mer om oss og turene og aktivite-
tene våre på notodden.dnt.no/ung 

Jomfruland. Foto: Finn Smedstad 

Dato Turbeskrivelse
18. -20. januar Overnattingstur Flekkerhytta/Fugleleiken

08. - 10. februar Overnattingstur Darrebu

01. - 03. mars Overnattingstur Øitangen/Jomfruland

27. - 28 april Overnattingstur Sildevika

24. - 25. mai Overnattingstur Pråmvika

15. juni Topptur til Bletoppen

09. - 11. august Overnattingstur Mårbu til Kalhovd

05. - 08. september Sykkeltur m/overnatting Rallarvegen

04. - 06. oktober Overnattingstur Himingsjå

22. november Nattevandring Eikeskar

Du finner mer og oppdatert informasjon på notodden.dnt.no/ung
Sjekk også ut vår Instagram @dntungnotodden og del gjerne bildene dine med 
oss #dntungnotodden
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OPPTUR er et landsomfattende tilbud 
til alle landets 8.-klasser. Arrangemen-
tet er en gave til ungdommene fra 
DNT og blir organisert og totalfinan-
siert av Notodden Turlag.  

Avhengig av lokale forhold og ønsker 
blir OPPTUR  på Notodden og i Hjart-
dal gjennomført i første halvdel av 
juni. 

OPPTUR vil arrangeres for 12 gang 
i 2019 av Notodden Turlag. Vi tar 

KulTurOPPTUR
elevene fra Notodden og Heddal 
med på Fjellstulfjell eller går over 
Heddalsåsen. 

For elevene fra Hjartdal kommune og 
Gransherad skole arrangeres det tur til 
Skogsfjell i Sauland. 

Alle elever får en gave fra Notodden 
Turlag med seg hjem som et minne 
om OPPTUR og det gode friluftslivet.

KulTur er et tilbud til alle kommu-
nens 4. klassinger. Tilbudet var nytt i 
2018 og ble lansert som et ledd i 150-
års markeringen av DNT stiftelsesår i 
1868. 

Her tilbyr Notodden Turlag et «kult 
kulturelt innslag» samt en fin liten 
tur i skogen. I 2018 var det 100 pro-
sent oppslutning blant kommunens 4. 
klassinger. 
Dette tilbudet ønsker vi skal bli en 
årlig begivenhet på Notodden.  

Raudtjønnfjell. Foto: Ottar Kaasa 

Mer å lese hele tiden

DNT integrerer 
kvinner!

Integrering gjøres best på arbeidsplas-
ser, på skoler og i det frivillige organi-
sasjonslivet. Notodden Turlag har tatt 
konsekvensene av dette og opprettet 
en gruppe for innvandrerkvinner som 
vi kaller «DNT integrerer kvinner».

Dette er en lavterskelaktivitet som 
passer for alle innvandrerkvinner 
hvor fokus er sosialt samvær, hygge 
og språktrening gjennom samtaler. 
Gruppa går tur hver torsdag kl. 17.00. 

Den ledes av innvandrerkvinner, og 
norske kvinner er med som støttespil-
lere og kjente.  Gruppeleder er Sahra 
Hagi.  

Avreise er fra Notodden Turlags 
kontor i Heddalsveien 34. Vi fyller opp 
privatbiler som kjører til utgangspunk-
tet for turene. 
Følg oss på Facebook: DNT integrerer 
kvinner, se oss på våre hjemmesider 
notodden.dnt.no,  eller ring Sahra på 
tlf  906 15 252.
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Turbotråkk er et tilbud til alle barne-
hagene i Notodden kommune.

Vi inviterer barna og de ansatte med 
på en spennende tur rundt Tinne-
myra. Turbotråkk arrangeres i slutten 
av mai og hensikten er å gi delta-
kerne en god naturopplevelse der fan-
tasi og nyskjerrighet stimuleres. 

I 2018 møtte vi en havfrue, pirater og 
mange andre spennende innslag på 

Vår maskot Turbo liker seg ute på tur 
og vil i 2019 sette ut poster med Tur-
bo-koder i Notodden og Hjartdal. 

Alle som deltar får medalje og premie 
på vår felles premieutdeling i desem-
ber. De første kodene blir lagt ut til 
vinterferien og kodejakta varer ut 
oktober. Informasjon om turmålene 
og registreringsskjema kommer på 
Facebook og på vår nettside. Følg med 
og bli med i jakten på Turbokoder. 

Barnas Turlag arrangerer turer og akti-
viteter som er åpne for alle og fore-
går på barns premisser. Hovedmålet 

TURBOTRÅKK

TURPROGRAM

TURPROGRAMTURBOTURER

Tinnemyra i tillegg til en felles mini-
konsert. Vår maskot i Barnas Turlag, 
Turbo, er selvfølgelig med oss denne 
dagen.

Turbotråkk er et samarbeid mellom 
Notodden Turlag, DNT Telemark og 
Notodden Videregående skole og ble 
arrangert med stor suksess første gang 
i Notodden i 2018. 
Vi ønsker å få dette inn som et årlig 
arrangement.

er å ha det gøy ute i det fri og skape 
positive holdninger til naturen og 
nærområdet. 

Det er de voksne som har ansvar for 
egne barn under hele turen. Vi pleier 
å kjøre privatbiler til felles møteplass 
slik at folk er friere til å reise hjem når 
de vil. 

Vi ønsker alle, 
store og små, 
hjertelig vel-
kommen ut på 
tur.

  

Barnas Turlag

Dato Turbeskrivelse Ansvarlig

Januar Akedag i Høgås Sahra/Roger

03.februar Åpen dag i Fylkesgalleriet Styret

Februar Kom-deg-ut-dagen Styret

Mars Skidag Grønkjær Silje

April Vårtur Tinnes Anne Marthe

Mai Hestedag Silje

17. mai Borgertoget Styret

Juni Klatretur Roger

August Hyttetur Himingsjå Styret

September Sopptur Silje

September Kom-deg-ut-dagen Styret

Oktober Tur med Røde Kors Styret

November Mørketur Styret

Desember Førjulstur Styret

Dato Turbeskrivelse Ansvarlig

06. februar Skøytekafé, Sauland 
«kom deg ut dagen»

Jorunn og Karianne

09.-10. mars Skitur med overnatting, Himingsjå Karianne og Viktorilja

28. april Huletur til Himingen David og Karianne

02. juni Topptur til Njuke, Tuddal Inger Aslaug

11. august Kanotur på Heddevatn, Bondal Inger Aslaug

1. september Topptur til Ishovden, Hjartdal 
«kom deg ut dagen»

Olaug og Kristin

22. september Høsttur med hest, Hjartdal Kristin

27. oktober Reflekstur til Tusshusberget, 
Sauland

Viktorija, David og Jorunn
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Dato Dag Tur Turleder Tlf Vanskelighetsgrad Kommentarer
19.01 Lørdag Telemarksgalleriet Styret 971 22 481
24.01. Torsdag Fakkelturen på Tinnemyra Styret 971 22 481
03.03. Søndag Trugetur Roar Kråkenes 456 03 911
10.03. Søndag Skitur: Rundtur Breiset/Sveinsbu Torgeir Angard 951 48 826
25.04 Torsdag Vardåsen og Vegheimfjell på Akkerhaugen Gunn Synnøve Myrland/Britt Fossøy 994 91 047
27.04 Lørdag Vindsås Mari Beitnes 917 36 175
28.04 Søndag Hvitveistur Finn Smedstad 

Roar Kråknes
984 20 293
456 03 911

04.05 Lørdag Bolkesjø- Tinnoset Ottar Kaasa 971 22 481
09.05 Torsdag Høymyrvann Odd Rune Haugerud Underberg 477 51 209
12.05 Søndag Mørkgonga Odd Rune Haugerud Underberg 477 51 209
15.05 Onsdag Ranten Aud Hegna Finnekåsa 

Britt Fossøy
452 37 220
994 91 047

17.05 Fredag 17. maitoget Styret 
18.-22.05 Lør.-Ons. Dalarna, Sverige Finn Smedstad 984 20 293
23.05 Torsdag Kolknuten Britt Fossøy

Kristin Sandven
994 91 047
990 19 453

01.06 Lørdag Bjønntjønn - Raudtjønnfjell Odd Rune Haugerud Underberg 47751209
15.06 Lørdag Luberg, Nome Britt Fossøy / Jonn Aasmundsen 994 91 047
13.06 Torsdag Raudtjønnfjell Arne Bakka 

Roar Kråkenes
975 65 141
456 03 911

16.06 Søndag Villblomstens dag Finn Smedstad 984 20 293
August Gaustadagene Silje Brokke

Roger Heimdal
936 83 833
900 57 176

18.08. Søndag Kålos ved Sjåvatn Jon Ivar Finnekåsa 
Arne Bakka

911 37 805
975 65 141

9-12.08 Fre. - Man. Rallarvegen Astrid Antoniussen / Ingebjørg Kaljord 971 63 763
24.08 Lørdag Mjelten Odd Rune Haugerud Underberg 477 51 209
01.09. Søndag Fellesarr. med Notodden Historielag Finn Smedstad 984 20 293
05.09 Torsdag Helgenotra’s nabotopp Gjertrud Schia Løe 

Helene Gundersen
480 79 310
997 03 523

08.09 Søndag Fellesarr. med Notodden Soppforening Finn Smedstad 984 202 93
13.-15.09 Fre. -Søn. Fjellfilmfestivalen Odd Rune Haugerud Underberg 477 51 209
14.09 Lørdag Røysdalsnuten Ottar Kaasa 971 22 481
21.09 Lørdag Blåtjønnfjell Ottar Kaasa 971 22 481
05.10 Lørdag Astridnatten Roar Kråkenes 456 03 911
19.10 Lørdag Gygrestolen Turleder NT-representant og Bø turlag
26.10 Lørdag Hodelykttur på Blefjell Ottar Kaasa 971 22 481

TURPROGRAM 2019
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19.01: Telemarksgalleriet
Åpning av utstilling «Det ligger i vår 
natur. DNT 150 år» 
Program for åpning lør. 19. jan. kl. 
13.00:
Åpningstale av Knut Olav Åmås, Direk-
tør i Stiftelsen Fritt Ord.
Tale av tidligere generalsekretær i 
DNT, Nils Øverås og foredrag av Tor 
Nicolaysen om «Rjukanfossens oppda-
gelse og berømmelse».
Jazzpianist Maren Selvaag fremfører 
bestillingsverk fra Gjendesheim.

24.01: Fakkelturen på Tinnemyra
Fellesavreise fra o-lagshytta kl 17.30. 
Vi går over isen eller langs gangveien. 
Utdeling av håndfakler. Bål og gratis 
pølse og saft.

03.03: Trugetur
Fjellstulfjell fra Jerpetjønnhovet. Vi 
tar vår årlige trugetur til Fjellstulvar-
den i mars. Kanskje med rundtur om 
Bjørntjønn på hjemveien. Avreise med 
privatbiler fra kontoret i Heddalsveien 
kl 11.00.

10.03: Skitur: Rundtur Breiset/
Sveinsbu
Rundtur med start fra Breiset til Mons-
vann-Holmevann-Sveinsbu-Neråsen-B-
reiset. På tilbaketuren går vi innom 
Sveinsbu turisthytte. 
17 kilometer i godt preparerte løyper. 
Avreise fra kontoret med privatbiler kl 
09.30. Ta med mat, drikke og godt med 
varmt tøy. Bomveg. Kort.

TURBESKRIVELSER
25.04: Vardåsen og Vegheimfjell 
på Akkerhaugen
Avreise fra turlagskontoret i Hed-
dalsvegen kl. 17.00 med privatbiler. 
Ca. 4,5 km tur i et naturskjønt og små-
kupert landskap. 
Underveis passerer vi en gammel 
bygdeborg fra 400 – 600 år f. kr. Fra 
toppen av Vegheim-fjellet og Vardåsen 
er det fin utsikt over Akkerhaugen og 
Norsjø.

27.04: Vindsås
Oppmøte og avreise fra Telemarksgal-
leriet. Fottur på bilveg til Søsterhjem-
met. Derifra på DNT-merket sti til 
Vindsås. Retur samme veg. 
Arrangementet kombineres med omvi-
sning på Telemarksgalleriets utstilling 
«DNT 150 år». Oppmøtetidspunkt 
kunngjøres seinere i Telen og på nett.

28.04: Hvitveistur
Også i år tar vi turen til «vårens 
vakreste eventyr». Vi må bare oppleve 
hvitveisblomstringen på Jomfruland 
atter en gang. Buss blir satt opp fra 
Bok og Blueshuset.
Turen blir annonsert i Telen og på nett 
for bindende påmelding. Turledere: 
Roar Kråkenes og Finn Smedstad.

04.05: Bolkesjø- Tinnoset
Buss fra bussterminalen til Bolkesjø. 
Bolkesjø-Vik langs Follsjå på gammel 
ferdaveg. Deretter buss fra Vik til 
Gransherad. Siste etappe er å følge 
jernbanelinja fra Gransherad til Tinn-

oset. Buss tilbake til bussterminalen. 
Forbehold om snøforhold og vannfø-
ring i Esperåa. 
Påmelding nett og telefon.

09.05: Høymyrvann
Vi reiser fra turlagets kontor og kjører 
sammen opp til parkering ved Elgsjø 
med privatbiler. De som vil kan også 
møte her. Vi går ca 1 km innover bil-
veien, før vi så går inn i skogen og 
beveger oss oppover mot Høymyrvann. 
Turen har noen få bratte partier men 
vi går i jevnt og rolig tempo. 

Når vi kommer på toppen, flater det ut 
og vi går på østsiden av Høymyrvann 
bort til turkassa DNT har satt opp. Her 

kan vi skrive oss inn i boka, vi kan ta 
oss en pause og de som har med fis-
kestang kan prøve fiskelykken. Eller 
bare slappe av med niste. Husk å ta 
med mat og drikke. Turen tar ca 1,5 
time hver vei. Oppmøte ved turlagets 
kontor kl 17.30.

12.05: Mørkgonga
Vi møtes ved turlagets kontor og 
kjører sammen i privatbiler til Sund-
vollen og Åsa på Ringeriket, øst  for 
Steinsfjorden. 

Blåmerket sti følger gammel seter- og 
tømmervei, som kalles Skardveien, 
fordi den går opp gjennom skaret mot 
Skardtjern eller Oretjern sørvest for 
Gyrihaugen. Ca. 200 meter etter krys-
sing av skogsbilvei, følger vi skiltet 
til Mørkgonga, som peker skarpt til 
venstre. Før vi kommer opp til skaret 
Mørkgonga er det bratt stigning gjen-
nom steinur. Vær oppmerksom på løs 
stein fra folk som befinner seg lenger 
oppe i ura! 

Gjennom selve Mørkgonga er det tau/
wire å holde seg i. Vel oppe gjennom 

Større naturopplevelser med skotøy fra...

Arthur Andersen
SKOTØYFORRETNING

Storgata 75
3674 Notodden

35 01 12 03

Follsjø. Foto: Fossøy
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skaret bør vi unne oss en lønnsom 
avstikker til en avsats sør for skaret. 

Utsikten herfra er mer imponerende 
enn fra den mer kjente Kongens 
utsikt. Men det er verken gjerde eller 
annen beskyttelse ut mot stupet, så 
vær forsiktig. Nå har vi total oversikt 
over Ringeriksbygdene, Steinsfjorden 
og øyene i forgrunnen, kulturlandska-
pet som er omkranset av skog, åser og 
fjell. I det fjerne troner Blefjell, Noref-
jell og Vikerfjell. 

Husk mat og drikke. Denne turen er 
lang. Vi kommer til å bruke ca. 4-5 
timer på hele turen. 
Avreise fra turlagets kontor kl 09.00.

15.05: Ranten
Kveldstur til «Ranten» (Kotuhaugen) 
(513,7 moh) nordvest for Finnekåsa 
ved Tinnsjøen. 

Avreise fra turlagskontoret i Heddals-
vegen kl. 17.00 med privatbiler.
Ca. 5 km tur med 300 m stigning. 
Flott utsikt over Tinnsjøen Turledere: 
Aud Hegna Finnekåsa og Britt Fossøy.

17.05: 17. maitoget
Egen seksjon i borgertoget. Oppmøte-
tid og -sted etter arrangørens annonse-
ring. Ta med flagg!

18.-22.05: Dalarna, Sverige
Årets langtur går til Dalarne. Et av 
Sveriges flotteste områder. Et nydelig 
landskap med Siljansjøen som et vak-
kert midtpunkt. Vi reiser med buss fra 

Notodden, og guide  er Kari Standal 
som vi kjenner godt fra tidligere Aske-
ladden Reiser. Hun blir med oss på 
hele turen. Vi bor 4 netter i Rättvik og 
vi skal gjøre våre utflukter på og rundt 
Siljansjøen. Bl.a. skal vi besøke Nils 
Olssons Dalahestar og se hvordan den 
velkjente Dalahesten blir laget. 

Videre skal vi besøke Zorngården 
hvor den kjente maleren Anders Zorn 
er fra. Alle har vel et forhold til Clas 
Ohlson. I Insjøn besøker vi museet 
som viser hvordan det hele startet. 
Carl Larsson er en av Sveriges mest 
folkekjære kunstnere, og vi skal besøke 
Carl Larsson-gården. 
I programmet ellers skal vi på båttur 
på Siljansjøen, med flaggskipet 
M/S Gustaf Wasa. Middag serveres 
ombord. Vi skal på Nittsjø Kerami-
kverksted, en kvalitetssmie, og Lek-
sands Knekkebrødfabrikk. 

På hjemreisen legger vi inn en stopp 
med mulighet for å handle litt sven-
skevarer. Turen vil bli annonsert i 
Telen og på nett i god tid før avreise 
med flere detaljer og konkret pris. Tur-
ledere Kari Standal og Finn Smedstad. 

23.05:  Kolknuten
Kveldstur til Kolknuten på Meheia. 
Avreise fra turlagets kontor i Hed-
dalsvegen kl. 17.30 med privatbiler. 
Ca. 4 km tur med 350 m stigning. 
Utsikt til Meheia og Jonsknuten.

01.06: Bjønntjønn - Raudtjønnfjell
Badetur til Bjønntjønn og mulighet 

til å gå til Raudtjønnfjell. Vi reiser fra 
turlagets kontorer kl.10.30, de som 
ønsker kan også møte opp på Jer-
petjønnhovet. Herfra følger vi blåmer-
ket sti forbi øvre Jerpetjønn oppover til 
vi kommer til Bjønntjønn.
Her finner oss et sted vi kan bade. 
Husk å ta med niste og noe å drikke. 

De som ønsker kan også gå videre 
opp til Vinbekkhorn og følge blått 
skilt til Raudtjønnfjell for å klippe i 
kjentmannsheftet.
Turen opp til Bjønntjønn tar ca. 1 
times tid. Opp til Raudtjønnfjell, ca 1 
time til.

13.06: Raudtjønnfjell
Kjentmannstur til Raudtjønnfjell, 
kveldstur - Arne Bakka (Kjentmanns-
komiteen) og Roar Kråkenes.  Ca. 3-4 
timers tur i den lyse sommerkvelden.

Start ved Jerpetjønn. Utsikt til Meheia 
og Jonsknuten. Avreise fra turlagets 
kontor i Heddalsvegen kl. 17.00 med 
privatbiler.

15.06: Luberg, Nome
Lørdagstur til Kommunetoppen 
Luberg 624 moh. Høyeste topp i 
Nome kommune med kjentmann fra 
IL Skade; Jonn Aasmundsen. Start 
på Gongetoppen på Drangedalsheia. 
Ca. 7 km tur med 350 m stigning. 4 
timer. Nydelig terreng og flott utsikt. 
Mulighet for bading i Gongevann 
etter turen. Avreise fra turlagets 
kontor i Heddalsvegen kl. 10.00 med 
privatbiler.

16.06: Villblomstens dag
Informasjon kommer i Telen og på 
våre nettsider.

August: Gaustadagene
Barnas Turlag Notodden har ansvar for 
natursti fra Stavsro og til topps. 
Dato og mer informasjon kommer i 
Telen og på våre nettsider.

18.08: Kålos ved Sjåvatn
Kjentmannstur til Kålos ved Sjåvatn. 
Vi kjører til Busnes, opp Fjellvegen 
til Grenholthaugen og følger stigen 
til Sjåvatn og videre langs østsida av 
vatnet til Kålos. Ein lett tur i åpent ter-
reng som tar 1,5 time. 

Start frå kontoret i Heddalsvegen kl. 
09.00 med privatbiler. Meir informa-
sjon i forkant av turstart.

09.-12.8: Rallarvegen
Sykkeltur på Rallarveien fra Haugastøl 
til Flåm med mulighet for å gå Aur-
landsdalen for de som ønsker det. 

Vi drar til Haugastøl der vi leier sykler 
for turen. Herfra langs den gamle 
anleggsveien som blei brukt da Ber-
gensbanen blei anlagt. Første stopp 
med overnatting er Finse turisthytte. 
Herfra sykler vi innover fjellet forbi 
Fagernut og til Hallingskeid, der vi 
passerer turens høyeste parti på 1300 
meter. Fra Vatnahalsen svinger veien 
seg bratt nedover til vi ender i Flåm. 
Dette er en spektakulær sykkeltur på 
nesten 80 km der terrenget skifter 
mellom rolig østlandsfjell til bratte 
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vestlandsdaler. Mektige Hallingskar-
vet i nord og Hardangerjøkulen i sør. 

I Flåm kan de som ønsker det over-
natte eller vende nesa hjemover med 
tog samme dag. Vi forsøker også å få til 
en fottur i Aurlandsdalen påfølgende 
mandag om noen har lyst til det.

24.08: Mjelten
Denne lørdagen reiser til kjentmanns-
stedet Mjelten (1099moh). Vi kjører i 
privatbiler opp til Myrgvarv. De som 
ønsker der kan også møte opp der. 

Her går vi samlet videre på blåmerket 
sti forbi Gavlesjå til Hollane.  Videre 
følger vi blåmerket sti til Mjeltetjønn 
og videre opp til topps. Mjelt er navnet 
på planter i flere slekter i erteblomst-
familien. Navnet hentyder melke-
produserende dyr til at som beiter på 
disse plantene gir mye melk.  

Dette er en lang tur og vi beregner å 
bruke rundt 7-8 timer på hele turen. 
Dette er en kjentmannstur og gir 12 

poeng i heftet. Avreise fra turlagets 
kontor kl 10.00 med privatbiler. Bom-
penger kr 70,-. Husk mat og drikke til 
en litt lengre tur. 

01.09: Fellesarrangement med 
Notodden Historielag
Informasjon kommer i Telen og på 
våre nettsider.

05.09: Helgenotra’s nabotopp
Kveldstur til Helgenotra’s nabotopp 
569 moh.  Eventyrtur i spennende 
og variert natur. Nyrydda sti med en 
del stigning og noen lette partier. Ca. 
2,5 times gange. Fin utsikt til deler av 
byen. Avreise med privatbiler fra tur-
lagets kontor i Heddalvegen kl. 17.30. 
Husk mat og drikke.

08.09: Fellesarrangement med 
Notodden Soppforening
Informasjon kommer i Telen og på 
våre nettsider.

13.-15.09: Fjellfilmfestivalen
Gjendesheim. 15 billetter til Fjell-

filmfestivalen. Selges gjennom DNT 
ung, Notodden. Hvis muligheten byr 
seg blir det tur til Knutshøe, også kalt 
Besseggens lillebror, på lørdag.

14.09: Røysdalsnuten
Røysdalsnuten 1291 moh. Lifjells høy-
este topp. Privatbiler til Grimås i Flat-
dal/Seljord. Bomveg. Kort. 

Vi følger merket DNT-sti Fra Grimås. 
Bratt oppover første timen. Siden 
småkuppert innover forbi Øvre Tvit-
jønn-Gråntjønn- Vesle- og Store 
Tjorbutjønn. Derifra bratt opp mot 
Røysdalsnuten. Retur langsmed Tjor-
bufjellet til Grimaren og ned igjen til 
Grimås. 

Avreise fra turlagets kontor i Telegata 
kl 08.00.Mat og drikke. Varmt tøy. 
Værforbehold

21.09: Blåtjønnfjell
Flott lite fjellparti nord for Slåkja. Vi 
kjører til Sauland hvor vi kjøper pol-
lett til bomveg. Deretter til venstre 
ved Sauland kirke, gjennom bom og 
på grusveg til Slåkja. Parkering ved 
vegs ende. På godt synlig men umerket 
bratt sti til Skavredalsnuten 1202 moh. 

Deretter rundtur eller hva vi måtte 
ønske. Det er flere topper å besøke. 
Avreise fra kontoret i Heddalsveien 
kl 09.00. Mat og drikke. Varmt tøy. 
Værforbehold.

05.10: Astridnatten
Astridnatten 1216 moh. Kjør oppo-
ver Stigfjellsvegen til høgre om lag 
1 km før Sanden Camping når du 
kommer fra Bø. Parkering ved Ves-
lestaul. Herfra merka vei til Fisbu. 
Deretter merka sti til høgre som går 
bratt nordøstover til du nærmer deg 
Skarstjønnan 1095 moh. Siste del av 
oppstigninga er ikke merka.
Stigning på turen er om lag 700 meter 
og lengde om lag 4 km en vei. Regn 
med at turen tar 6-7 timer inkludert 
pauser.
Avreise fra turlagets kontor kl. 09.00 
med privatbiler. Bomveg. Varmt tøy. 
Mat og drikke.

19.10: Gygrestolen

Lørdagstur til Gygrestolen i Bø med 
representant fra Bø Turlag. 5,8 km 
tur på ca. 3-4 timer. Gygrestolen har 
til alle tider vært et kjent landemerke 
i Bø. Stolen med ura og de to kjem-
peblokkene danner en helt spesiell og 
særpreget fjellformasjon skapt av siste 
istid. Sagnet sier at det var her Gygra 
satt da hun i rasende sinne over at 
kristendommen kom til bygda, kastet 
store steinblokker etter Gårakirka. 

Rallarvegen. Foto: Ottar Kaasa 

Gygrestolen. Foto: Ottar Kaasa 
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Telemarksgalleriet

Med SjekkUT-appen kan du finne dine 
favoritturposter og skjulte perler nær 
dine omgivelser – og over hele landet 
ellers. Du kan enkelt se hvilke turpos-
ter som er i nærheten og se kart over 
turposter i hele Norge. 

Du kan sjekke inn digitalt, signere den 
digitale gjesteboken og dele opplevel-

sen på sosiale medier med et gøyalt 
bilde som viser hvilken turpost du er 
på. Alt du trenger å gjøre er å opprette 
en DNT-brukerkonto – det er helt 
gratis og du trenger ikke engang være 
medlem i DNT for å bruke appen. 

Appen er tilgjengelig i App Store og 
Google Play.

DNT SjekkUT - din digitale turpostkasse!  

Sagnet sier også at en dag skal stolen 
rase ut i Uvdalstjønna og da er det slutt 
på verden. Utsikten fra stupet ned mot 
ura og et vakkert kultur- og naturland-
skap gir deg en opplevelse som du sent 
vil glemme.

Avreise fra turlagets kontor i Hed-
dalsvegen med privatbiler kl. 10.00. 
Mat og drikke.

26.10: Hodelykttur på Blefjell
Denne dagen prøver vi oss på en tur 
til Hellebergstolen. Det er kaldt i 
fjellet på denne tiden. Ta med godt 
med varmt tøy. Mat og drikke. Husk 
hodelykt/lykt. 
Alternativ tur om vanskelige forhold 
kan gå til Flætebakkfjellet.
Turen er uansett avhengig av vær og 
føreforhold. 
Avreise fra turlagets kontor kl 13.30.

Hellebergstolen. Foto: Ottar Kaasa 
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Telemark Bygg Utleie AS - Heddalsveien 41 - 3674 Notodden | Tlf. 35 01 97 20

Vi leier ut det 
som DU har 
behov for!

• Stillaser
• Lifter
• Maskiner
• Verktøy
• Byggstrøm
• m.m

Ta kontakt
på telefon
35 01 97 20

www.tbu.as

Spar tid - Vi har utstyret

Til deg som benytter skogen til tur og rekreasjon

God tur!
Norsk natur har 50 000 kilometer med skogsbilveier. Veiene er bygd av 
skogeierne for å frakte tømmer. Det gleder oss at veiene også gir naturopp-
levelser for gående, løpende, trillende og rullende.

AT Skog driver et aktivt og bærekraftig skogbruk. Vi hogger tømmer, 
planter skog og steller framtidsskogen.

• Under hogsten holder vi turstier åpne og tilgjengelige.
• Sporskader etter maskiner utbedres etter hogstslutt.
• Hogstflater gir godt viltbeite og god vekst for bær og sopp.
• Etter hogst plantes ny skog

Om oss:
AT Skog SA eies av rundt 7000 skogeiere i Agder og Telemark. Hogsten utfø-
res etter kravene i Norsk PEFC Skogstandard og norske lover. Vi tar hensyn 
til biologisk mangfold, bærekraft, kulturminner og friluftsliv.  

Ønsker du kontakt?

atpost@atskog.no | 35 58 82 00 | www.atskog.no
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Idland & Lofthus Taksering A/S
Stallbakken 1, 3675 Notodden
Kontor Notodden tlf.:  466 33 380
Kontor Hjartdal tlf.: 950 24 822

BJARNASON

Merdeveien 14A, 3676 Notodden - Tlf. 35 02 72 70

post@notoddenbil.no

iltakst.noDNT KONTORET
Notodden har kontor i Heddalsvegen 
34. Beliggenheten er lett å se da det er 
store lysreklameskilt ut mot E134 og 
Heddalsveien.

Kontoret er et pulserende senter for 
turlaget, et møtested for styre, under-
utvalg og tillitsvalgte. Det er også 
lager for mye av turlagets effekter og 
eiendeler. Her har vi kart, kompass, 
DNT-nøkler og turbobamser for salg. 

Her har vi et stort kart på veggen hvor 
det er lett å «foreta en reise» i turla-
gets nærområde. Alle kjentmannspos-
tene er også inntegnet på dette kartet. 

Du er hjertelig velkommen inn til en 
turprat, en kaffekopp eller kort og 
godt til et uformelt besøk! 

Kontoret er åpent torsdager 
1500 – 1800.
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TUVEN - 3676 NOTODDEN
TLF. 35 02 94 40

Møblene kjøper du hos:

Itum Notodden

+47 48329910
post@seritnotodden.no
www.serit.no

Merdeveien 6 - Postboks 183 - 3672 Notodden

SAULAND

MEAKSMOEN
Langkåsveien 15 - 3675 Notodden

Tlf. 35 02 51 00

Tuvenbøygen 5
3676 Notodden
Tlf. 35 02 55 00

firmapost@fmnotodden.no

www.elfag.no
NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

Produksjon av KJØKKEN-BAD-
GARDEROBER OG INNREDNINGER
OPPUSSING - SNEKKERARBEIDER

 Tlf. 350 24 099 - 920 59 730
 www.bondalsnikkarverkstad.no
 post@bondalsnikkarverkstad.no

Storgt. 13, 3674 Notodden
Telefon: 35 02 54 20

Merdeveien 2a - 3676 Notodden

TELE BLIKK AS
BLIKK & VENTILASJON

www.teleblikk.no

Merdeveien 2a - 3676 Notodden

TELE BLIKK AS
BLIKK & VENTILASJON

www.teleblikk.no

Merdevegen 2a - 3676 Notodden
Telefon: 35 01 17 53

Semsvegen 39  - 3673 Notodden
Tlf. 35 02 56 00

Inger Floodsvei 1, 3676 NOTODDEN
Telefon: 35 02 95 50

www.autosenteret.volkswagen.no

Din lokale FORD-forhandler

Medisinutsalg

Tlf: 35 02 33 55 - Fax 35 02 33 53 - Man-fre 08-20, lør 09-18

Man - Fre 08-21 | Lør 09-20

ÅPENT ALLE DAGER!
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HØGÅS SØR
En sosial arena for oppvekst og det gode nabolag

5 tomter igjen  
I 2019 fullfører vi vårt engasjement 

Borgar Løberg
Telefon 918 26 544

Thor H. Jacobsen
Telefon 908 22 570

Notodden Trykk | Tel: 959 35 078


