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Kommende aktiviteter 

Kaffekoken i Trollfossen 

 [4. juli] 

Kunstnerhjemmene i Eggedal. 

Senior 

 [4. juli] 

Helgetur til Sjusjøen 

 [25. og 26. juli] 

Villmarkstur. Fjellsport 

 [25. jul. -1. aug.] 

Se http://ringerike.turistforeningen.no 

for fullstendig program. 

NYHET! 

På kontoret kan du kjøpe vår nye 

«Skauleis til fjellls!»  t-skjorte. Pris kr 

200,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som medlem i DNT har 

du tilgang til over 500 

hytter og koier over 

hele landet ! Nøkkel 

kan kjøpes på kontoret 

eller hos Norli på  

Kuben. Pris kr 100,-. 

Kjære medlem! 

Med store skogstrekninger opp mot langstrakte fjellvid-

der er det vel neppe noe som beskriver Ringerike og 

DNT Ringerikes aktivitet bedre enn mottoet: Skauleis til 

fjells! 

Selve begrepet oppsto i 1930-åra. Tanken var at folk 

skulle gå fra byen, gjennom skauen og opp på fjellet og 

overnatte i koier underveis. I 2015 er stien igjen i fokus og 

DNT har en kampanje der du kan dele dine beste stimin-

ner på www.stiminner.no. Del gjerne turene dine på so-

siale medier også. Det inspirerer flere til å komme seg ut! 

Vi  håper du kommer til å skape gode minner på stinet-

tet vårt i ferien. Med DNT-nøkkelen kan du overnatte på 

koiene våre underveis. Månedens dikt er en hyllest til 

skogen, valgt av Janne Marit, styremed-

lem og koiesjef på Buvasskoia. 

Turhilsen fra daglig leder  

Vibeke  

Nyhetsbrev, juni 2015 

 

Landsmøte– Harstad 4. til 7.juni 

Sammen med resten av tur–Norge deltok ansatte og repre-

sentanter fra styret i DNT Ringerike på landsmøte i Harstad. Her 

tas felles beslutninger og tanker, ideer og erfaringer utveksles. 

Vi kom hjem med tursekken full av inspirasjon og allerede den-

ne høsten vil vi arrangere  «klart det går!» - tilrettelagte turer 

for funksjonshemmede. Fra 2016 vil også DNT tilby familiemed-

lemskap– noe som vil gjøre det både enklere og rimeligere for 

familien å være medlem. Styreleder i DNT, Berit Kjøll ble for 

øvrig enstemmig gjenvalgt som styreleder under DNT sitt 

landsmøte i Harstad 4. til 7.juni. Takk til Harstad turlag for et 

flott gjennomført landsmøte! 

Foto: Elin Hansson 

Foto: Elin Hansson 
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Andre nyheter 

Månedens dikt   
Jeg vil til skogen 

Jeg vil til skogen, – jeg vil til våren  

der tiurleiken går glad og yr.  

Om fuglen flyger, – jeg har mitt bytte,   

hvis du har sinn til å se og lytte  er tiur-

natta et eventyr! 

 

Jeg vil til skogen, – vil ut å fiske  

 langs ørretelv og ørrettjønn.  

Og får jeg ikke en fisk å steke,  

da er det fangst nok å gå og reke  

og se at natta er junigrønn. 

 

Jeg vil til skogen å ligge ute  

med øks og skreppe og kaffikjel  

på granbarlaken og mosapute  

og kjenne frihet i kropp og sjel! 

Einar Skjæraasen (1900-1966) 

Sommermøte 

 

 

 

 

 

Sommermøte I DNT Ringerike er en 

flott tradisjon og møtested for våre 

gode bidragsytere som legger til ret-

te for koier, stier og ulike aktiviteter. I 

år ble møte holdt på Buvasskoia og  

vi ble møtt med en flott nyrestaurert 

koie. Det ble servert god mat og 

drikke og styreleder Erik Brenden tak-

ket de inviterte for jobben som gjøres 

i foreningen. Stor takk til koiesjefene 

Janne Marit og Bjørn for flott en 

kveld og for de som overnattet, en 

god natt søvn på nye madrasser. 

Vi kan ikke berømme koiesjefene 

våre ofte nok for den innsatsen de 

legger ned. Når noen gir seg er det 

heldigvis andre som overtar. Vi er 

svært glad for at Morten Bille har 

overtatt som koiesjef på Grønknut-

koia etter vår «legendariske» Jan 

Fredriksen som har vært koiesjef på 

Grønknutkoia i snart 39 år.  

Fjellmennesket Sigrid Haugen er ny 

assisterende koiesjef på Fønhuskoia. 

Hun er  68 år, født og oppvokst i He-

dalen. Hun er i området så ofte hun 

kan og Fønhuskoia blir tatt godt vare 

på. Tidligere i vår fikk vinduene en 

skikkelig vårrengjøring. Med den flot-

te utsikten mot Strøen gjennom Hed-

da-hyttas mange vindusflater er det 

i følge Sigrid viktig at sikten er så god 

som mulig. Alle sengene har også 

fått nytt, reinvaska sengetøy. Det vet 

vi  at våre gjester setter stor pris på! 

God sommer! 

Foto: Erik Brenden 

TUSEN TAKK FOR INNSATSEN! 

Elfrid Akre Bækø mottok et bilde og velfortjent takk for sin 

innsats som koiesjef i flere år på Hovinkoia på styremøte i 

mai. Vi er glade for at Sven og Solbjørg Koksrud overtar 

etter henne. 

Morten Bille, koiesjef på 

Grønknutkoia 

Jan Fredriksen fikk overrakt 

bilde på sommermøte. 

Sigrid Haugen på Manfjellet med utsikt mot Hedalen, og Speril-

len i bakgrunnen. 


