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Linda Verde,
Styreleder DNTD

Ungdommen viser vei
Vi hørte det på DNTs store konferanse
“Grønnere utsikter” i desember, og vi kan
se det i temaene fra DNT ungs landsmøte
i april: Våre unge i foreningen viser vei
mot bærekraftige løsninger i dagens for
brukersamfunn.

• Vurdere produktmaterialet – velge bort produkter
laget av ikke nedbrytbart materiale. Ull framfor fleece

DNT ung vil ha et grønnere forbruk, og peker på
at Norge er på topp i verden i forbruk av sports- og
friluftsutstyr. DNT ung er opptatt av miljøet, og har
tidligere lansert både Miljøvettregler og Grønn fredag,
en nasjonal byttedag for klær og utstyr til friluftsliv.
DNT er opptatt av å få folk ut på tur, men jo flere vi
sender ut på tur, jo større blir fotavtrykket vårt. DNT
ung vil redusere belastningen blant annet gjennom utfordringer til alle ledd i sportsbransjen gjennom:

DNT ung er også opptatt av å fjerne søppel i naturen,
og diskuterer søppelplukking som egen aktivitet. “Vær
rusta mot uventa søppel” heter miljøvettregelen.

På DNT-konferansen “Grønnere utsikter” pekte innledere fra DNT ung på at det nå er kult blant de unge
når turklærne viser at de har vært med på mange turer
før. (Mange av oss gamlinger i DNT kan nå kjenne oss
ganske kule i så måte!).

I tilfelle noen tror dette kun er luftige og idealistiske
tanker, skynder jeg å legge til noen fakta:

• Produsent Bergans stilte med sy- og reparasjonsteam på DNTs desemberkonferanse. Tilbudet var
varslet og ble godt benyttet
• Fiks alt, alltid! Tilby kundene reparasjon og gode • DNT ung i Drammen har avholdt 3 sy- og
panteordninger.
reparasjons
kvelder og i tillegg tre byttekvelder,
• Velg bærekraftige produkter med lang levetid.
Grønn fredag, i løpet av de siste årene (motstykke
Vurder materialene til produktet og velg miljøtil Black Friday)
vennlige produkter fremfor syntetiske der det er mulig. • DNT ung i Drammen er også veldig bevisst at
• Vurder utleie og salg av brukte klær og utstyr. Dette
attraktive opplevelser kan oppsøkes i nærmiljøet,
reduserer forbruket og kan bidra til utjevning av
og handler deretter. Man trenger ikke reise langt
sosiale forskjeller.
hver gang.
• Gi kundene god informasjon om kvalitet og ved- • DNT ung i Drammen gjennomførte en strandlikehold slik at de kan ta smarte og miljøvennlige valg
ryddedag i fjor
• På DNT ungs landsmøte ble det demonstrert et
Noen av disse oppfordringene kan også snus til
nyutviklet pilotprodukt for søppelplukking som
hver enkelt av oss. Vi kan:
kan hjelpe oss å forlate et sted enda litt finere enn
da vi kom dit
• Velge produkter av naturfibre framfor syntetiske,
ikke nedbrytbare fibre
Vi har engasjerte unge mennesker i vår organisasjon,
• Etablere byttekvelder, sy om ubrukelige klær til og det lover godt for fremtiden. Nyansatte Sigbjørn
nye produkter (penal, nettbrettdeksel, handlenett osv) Bøtun følger nå opp aktiviteten i DNT ung i Drammen.
• Være kritisk til å fornye brukbart utstyr og klær
Se mer om denne aktiviteten inne i magasinet.
• Ta i betraktning lang levetid ved anskaffelse av nytt
utstyr og nye klær

4

/ TUR

Fakta om DNT ung
•
•
•
•

DNTs ungdomsorganisasjon. Består av alle medlemmer i DNT fra 13 til
26 år, i Drammen 13-30 år. Etablert i 1988
Hadde 43 625 medlemmer i 2017, en økning på 9,3% fra året før
Gjennomførte 1050 ungdomsarrangement i 2017 med 41 000 deltagere
DNT ungs 30. landsmøte ble avholdt i Drammen 5.-8. april 2018 med
rundt 100 deltagere fra 31 medlemsforeninger
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Hedersbevisninger 2018

Per Hægstad - æresmedlem

Æresmedlemskap er DNT Drammen og Omegns
høyeste utmerkelse, og det er 8 år siden det sist ble
utdelt. Kriteriene for å bli tildelt dette hederstegnet er:
- Kandidatens innsats må ha vært ulønnet. Kandidaten
må ha utmerket seg i sin innsats for DNTD på et bredt
felt gjennom en årrekke.
Her følger noen av styreleder Linda Verdes ord til Per
ved overrekkelsen: - Per har til fulle fylt disse kriteriene, både på det praktiske og det administrative
området. Han engasjerte seg sterkt i årene rundt tusenårsskiftet for å få til en hyttelenke mellom Norefjell
og Hardangervidda der DNTD nå har hyttelenken
Høgevarde -Toveseter-Dalabu- Dusehesten. På Hardangervidda har Per gjort og gjør en stor innsats for
Mårbu og Rauhelleren, særlig Rauhelleren, ikke minst
med snekring og annet praktisk arbeid.

Fra venstre: Jarle Huseby, Christine Hægstad,
Per Hægstad, Jørgen Samuelsen.
Foto: Pernille Rød Larsen

Per Tallaksrud
Foto: Linda Verde

 Anne G. Wollertsen
STORE HEDRINGER PÅ ÅRSMØTET

Turistforeningen er så heldig å ha en
stor stab av frivillige som gjør en enorm
dugnadsinnsats. Noen av disse gjør en
uselvisk jobb over mange år, ja k anskje
gjennom et helt liv. På årsmøtet er det
tradisjon for å vise turistforeningens takk
nemlighet overfor disse, og i jubileums
året var det hyggelig å kunne hedre litt
flere enn vanlig.

6

/ TUR

Merkesteinen ble i år overrakt til tre frivillige:
Jørgen Samuelsen fikk Merkesteinen for sin store
innsats som turkoordinator i Fjellsportgruppa helt fra
1990-tallet. Han har også hovedansvar for fjellsportgruppas onsdagskveldsturer, og vært styremedlem.
Han har for øvrig alltid med Bamsemums til sine medvandrere på tur!
Christine Hægstad ble født inn i turistforeningen.

Hun er sommer- og vinterturleder gjennom mange år,
er kursleder for turlederkurs og kart&kompass-kurs,
har ansvar for oppfølging av turledere, har sittet i styret flere år og er medlem av Flerdagstur-komiteen. En
spilloppmaker med brennende hjerte for friluftsliv!

Per Tallaksrud var ikke til stede på årsmøtet, og fikk

derfor tildelt Merkesteinen under en klatreøkt med
gruppa 60+ på Klatreverket. Per er dugnadsmann
gjennom mange år på hytter, spesielt på Goliaten, og
på arrangementer. Han er også en av initiativtakerne
til innendørs klatring for seniorer.
Gullknappen ble tildelt Jarle Huseby, vert på Gamle
Høgevarde turisthytte på tiende året. Jarle gjør en stor
dugnadsjobb ved siden av kafeteriadriften, med vedlikehold og transport av varer til hytta. I det siste er
det oppussingen av gamlehytta som har tatt mye av
tida hans. Han kone Hanne gjør også en stor innsats
på hytta.

I nærområdet har han sikret DNTD-drift av Eiksetra, og de siste årene vært delaktig i oppussing av
Garsjøkoia.
Per merker stier, og er støttespiller på mange av
DNTDs arrangementer. Hans seneste oppgave var å
gjennomgå og systematisere foreningens historiske
materiale.
Per var styremedlem fra 1989 til 1998, leder 19901998, og fikk Turistknappen i gull i 1998. På 90-tallet
gjennomgikk DNT-familien en stor omorganisering
der medlemmene ble tilknyttet lokale foreninger og
DNT sentralt ble en paraply. Per hadde en viktig rolle
i denne prosessen og i de avtalene som da måtte utformes.
Per Hægstads «rykte» er «blid, effektiv og kunnskapsrik». Det har turistforeningen nytt godt av i mange
år, også i samhandlingen med andre foreninger, offentlige instanser, grunneiere og hyttedrivere. Han ble
med stor glede utnevnt til æresmedlem.
TUR /
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Sigbjørn Bøtun,

1

2

nyansatt aktivitetsleder
i DNT Drammen
Sigbjørn på vei opp til Heimdalshøe i
Jotunheimen, like ved Gjendesheim.
Foto: Tinus Dahl
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“JEG ER HELDIG. JEG HAR FÅTT DRØMMEJOBBEN!”
 Maria Kommandantvold

Sigbjørn Bøtun er 25 år gammel, fra
Fresvik i Sogn og Fjordane der han har
vokst opp med turer i fjellene og naturen.
Nå skal han jobbe som aktivitetsleder i
DNT Drammen og Omegn.
Helt ukjent i DNT Drammen er han ikke. Han har
jobbet litt som frivillig med aktiviteter på Camp

Killingen og Eiksetra turisthytte sammen med flere av
de DNT-ansatte.
- En dag fikk jeg en mail fra Thea på DNT-kontoret.
Det skulle utlyses en stilling som leder for aktiviteter
og arrangementer blant unge, og hun lurte på om jeg
kanskje kjente til noen som kunne passe til jobben. Jeg
var litt kjepphøy og svarte at jada, det visste jeg. Og
sendte inn en søknad selv, forteller Sigbjørn.
8
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Så fulgte flere intervjuer, og til slutt var jobben hans.
Til å begynne med jobbet Sigbjørn i en 20 prosents
stilling. Men da han ble ferdig med bachelorgrad
i idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv ved Norges
Idrettshøgskole før sommeren, var han på plass på
fulltid på DNT Drammens kontor.

han var hjemme i Fresvik i påsken, og da gikk han med
den samme pulken som han selv lå i for 23-24 år siden.
- Det var rart å tenke på at jeg som baby lå i den pulken
jeg nå dro.

Hva går jobben som aktivitetsleder ut på?
Jeg er veldig spent. Jeg får mye frihet, men samtidig
mye ansvar. Jeg skal jobbe med Camp Killingen og
Topp7Turen. Det er bare noe av det jeg skal jobbe med.

Men selv om fjellet ligger Sigbjørns hjerte nærmest,
har han blitt mer og mer glad i skogen og marka.
- Etter at jeg flyttet til Oslo for fire år siden, har jeg
brukt Nordmarka mye. Skogen var ikke så lys og fin
som den er for meg nå. Nå har jeg også oppdaget
Finnemarka. Den er dyp og spennende, og den er jeg
ikke ferdig med, sier Sigbjørn.

Som barn drev han med organisert idrett. Det gikk
mye i friidrett og fotball. Men det ble også tid til mye
friluftsliv sammen med familien, blant annet mange
turer i fjellet. Det er nok ganske naturlig siden han er
vokst opp mellom vestlandsfjellene. Han forteller at

Derfor er det ikke helt usannsynlig at du møter på
Sigbjørn med sekk og telt på tur i marka denne som
meren. Og han trives godt med å gå på tur alene.
- Jeg er glad i telt og bål og gapahuk. Da trives jeg, sier
den nye aktivitetslederen.

1 Sigbjørn i Nordheimsdalen som ligger mellom
Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden.
Foto: Maren Werner.
2 Hengekøye-leir ved Store Åklungen i Nordmarka.
Foto: Sigbjørn Bøtun (selfie).
3 Kajakkpadling er én av mange aktiviteter som
Sigbjørn liker. Her padler han ved hjemstedet
Fresvik sammen med nevøen sin Ørjan på ni år. I
bakgrunnen kan vi se fjellet Nonhaugen.
Foto: Julie K. Bøtun.

TUR /

9

Med hund og kløv på
Finnskogleden

Høydepunkter
• Svarttjennet ved Baksjøen. Her ligger en fantastisk plass med gapahuk og god plass til telt. Ved
og ildsted. På våren er det et yrende fugleliv her.
• Haldammen øst for Flisa. Her er det fine teltplasser og koier i området. Spor etter fløting og
tømmerdrift. Det er imidlertid vei hit, og det kan
være bobiler og festing her i helgene.
• Abbortjärnsberg - Røykstua. Fullt restaurert
finneplass med røykstuga.
• Ollene - oppkommer med iskaldt krystallklart
vann. Flere av dem er merket, og det er bygget
brønner rundt dem.

 Maria Kommandantvold og Pål Malm  Pål Malm

Vibeke og Frøya slapper av ved en av de mange hyttene
langs leden. Her er vi ved Fjälltopr på svensk side.

Vi slo like gjerne opp teltet utenfor hyttene. Her er vi ved Norro på svensk side.

Finnskogleden er en gammel vandringsled i grensetraktene mot Sverige. Hele leden er
merket og snor seg på kryss og tvers langs grensen fra Morokulien ved Eidskog og 240
km til Osensjøen og Trysil i nord.

stang. Vi passerte en butikk på veien (Røyden), men
den var stengt. Vi sendte depotkasse til Nervang gård 
(nervang.wordpress.com/overnatting-og-aktiviteter/)
på Gravberget øst for Elverum.

Leden kan tas i mindre dagsetapper, langhelger eller
du kan gå hele turen på et par uker fra snøen går i mai
til ut i oktober. Det er fint å gå med hund som bærer
kløv her fordi skogen ikke er så tett, og kløven henger
seg ikke så lett opp i kvist og kratt. Vi valgte å gå i slutten av mai, og fikk en fin tur i våryr skog med fuglesang før myggen ble plagsom.

Vi beregnet en marsjfart på ca 3 km pr time med fullastet sekk, og ca 20 km pr dagsetappe. Da tok vi det
rolig om morgenen, og bevilget oss en god lunsjpause.
De fleste dager gikk som en lek på nydelige stier på
myk skogbunn, men det finnes også myrete områder
og rasert skog i hogstfelt underveis.

Turen vår gikk fra Øyermoen, øst for Kongsvinger, 137
km og 8 dager nordover til Gravberget ved Elverum. Vi
hadde med to hunder med kløv. Det er flust med overnattingsmuligheter underveis. Åpne hytter, koier og
gapahuker er merket av langs leden, men telt og tarp
gir en helt annen frihet underveis. Vi tok med et lett
telt og en tarp og brukte dette på omkring halvparten
av overnattingene.
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Turen tar deg gjennom et vidstrakt skoglandskap der
du føler historiens sus fra den tiden da skogfinnene
innvandret fra øst tidlig på 1600-tallet. Det skal ha
vært fra disse plassene de kom fra de som senere befolket Finnemarka. Leden tar oss gjennom småkupert
skoglandskap, vide myrer og fine fiskevann. Du vil se
spor etter ulv, og kanskje vil du kjenne lukten av bjørn.
Langs leden vandrer du forbi gamle torp, og finner
spor etter gamle finneplasser med eksotiske stedsnavn
som pirrer nysgjerrigheten. Det er noe opprinnelig og
usnobbete ved skogsvandringen. Folk har alltid gått i
skogen, fjellturisme er et relativt nytt fenomen.
Dette er øde områder, og det kan være vanskelig å få
tak i proviant underveis. Planlegg gjerne matrasjoner
for flere dager. Vi pakket for 9 dager og tok med fiske-

Hundene har ingen problemer med tempoet, men er
avhengig av tilgang på vann med jevne mellomrom.
Finnskogen er full av oppkommer, eller “oller”, som er verd
en stopp i seg selv. Her kommer krystallklart og iskaldt
vann opp av jorda. Flere av dem er merket på kartet.
Hunder klager aldri, og sier ikke fra om gnagsår eller
såre poter. Bruk føre-var-prinsippet og sjekk ofte etter
slitasje eller gnagsår på ryggen og bak på albuen på
frambeina. Om kløven, pakkes feil, vil den gnage.

Planlegging

Turplanlegger fra Finnskogen turistforening:
arkiv.finnskogen-turistforening.no/ft_iakart/stinett.html
Lenke til nyttig interaktivt kart. Tips om overnattings
steder. Ikke alt er like oppdatert.
Kart med rute: finnskogleden.com/etapper/kartbild/
Pilegrimsleden, kart: pilegrimsleden.no/no/map/print
•

Finnskogen Turistforening har en interaktiv turplanlegger. Ved å klikke i kartet får du info om
koier og hytter langs stien.
• Finnskogen - Planleggingskart (1:100 000).
• Finnskogen Sør; Midtre; Nord (1:50000). Tre
turkart fra DNT/Statens Kartverk. Her er hytter
merket av, og kartet går også inn i Sverige.
• “Til fots i Norge” Den Norske Turistforening (2000).
• Hans Børlis beste dikt. En liten pocketbok
med “skogslyrikk”. Børli vokste opp og jobbet som
	skogsarbeider i traktene. Han skrev tidløse tekster
	inspirert av livet i skogen.
• Bruk buss og kollektiv. Det gir en egen frihet!

TUR /
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TIPSET!
 Maria Kommandantvold

• Hunden må være utvokst før den trenes opp til å gå med kløv.
• Hunden må trenes opp til å gå med kløv, både med tanke på vekt
og turlengde.
• Pass på at ingen ting gnager, eller at skarpe gjenstander ligger
inn mot kroppen. Sjekk med jevne mellomrom.
• Hunden blir sliten og tørst av å gå med kløv. Hvile og drikke jevnlig.
• Potene blir slitt. Det er lurt å ta på potesokker.
• La hunden bære sitt eget utstyr og mat i kløven. Tørrfôr og
frysetørret vom er lett og effektivt. Tørrfisk er godt som snacks til
lunsj (i vanntette pakkesekker, plastposer dugger ikke!).
• Matskåler.
• Sjekk om det er lagt til rette for hund på de DNT-hyttene du har
tenkt å besøke. På www.ut.no står det under hver enkelt hytte om
den er tilrettelagt for hund.

Frøya og Hedlo hviler ut i lyngen etter en etappe. Dette stedet mellom Svarttjenn
og Baksjøen, ble vårt favorittsted. Det var helt magisk her; med et yrende fugleliv.
Foto: Pål Malm.
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Flerdagersturer
sommer/høst 2018
Velkommen med på fellesturer med DNT Drammen og
Omegn i sommer! Autoriserte og erfarne turledere tar
deg med på unike turer i vakkert terreng.
 Thea Utvik  Marius Dalseg

18. – 24.august: Langtur i Tafjordfjella
Tafjordfjella er det største fotturområdet på Sunnmøre,
og store deler ligger i reinens rike, Reinheimen nasjonalpark. Turen kan by på variert natur med bratte vestlands
fjell i vest, slakere fjell i øst og rent viddepreg i sørøst.
Det blir en fantastisk rundtur der vi virkelig får oppleve
variasjonen området byr på.

Dag 2: Billingen – Veltdalshytta 7 timer – ca 20 km
Dag 3: Veltdalshytta – Fieldfarehytta – Pyttbua 5 timer

– ca 13 km
Dag 4: Topptur Puttegga 1999 moh. - 6 timer - ca 11,5 km
Dag 5: Pyttbua – Reindalseter – 6 timer – ca 15 km
Dag 6: Reindalseter – Danskehytta – 6 timer – ca 12 km
Dag 7:Danskehytta – Grotli høyfjellshotell 4-5 timer. Avreise

fra Grotli med ekspressbuss kl. 13.20 ankomst Oslo 20.30
Dette er en unik tur, og er preget av forskjellig underlag;
fra god sti til steinur og snø. Noen av etappene er krevende med gangtid på 7 timer, som betyr vi et par av dagene kan være på tur ca 9-10 timer, alt etter tempo og
hvor mye pauser man tar.
Dag 1: Avreise med ekspressbuss fra Oslo klokken kl. 9.30

Pris: Kr. 5.400,- / 6.400,-. (DNT-medlem / ikke medlem).

Prisen inkluderer transport med buss Oslo - Grotli t/r,
buss Grotli - Billingen, kost og losji på Grotli høyfjells
hotell og Reindalsseter turisthytte, overnatting på de selv
betjente hyttene og turledaelse.
Turledere: Ellen Slotte, Ann Kristin Johansen, Kjersti Stenseth

ankomst Billingen ca. kl. 16:50. Overnatting med fullpensjon på Billingen Seterpensjonat.
1.-5. august: Fottur i Aurlandsdalen
Aurlandsdalen kan ta pusten fra deg med den ekstreme
villheten som graver seg frem gjennom landskapet, og
den fantastiske utsikten mot fjorden langt der nede.
Her møtes østland og vestland i et vakkert fjellområde.
Vi går fra Geiterygghytta til Flåm. Skarvheimen har
vært brukt som gjennomfartsvei for de som har tatt
sjumilsstøvlene på og gått fra Jotunheimen i nord til
Hardangervidda i sør. Kontrastene er store; fra goldt
steinlandskap til frodige, dype daler og fra mektige
fjell til buldrende fossestryk. Høres dette fristende ut?
Turen fra Geiterygghytta til Flåm har alt dette!
Dag1: Tog fra Drammen til Ål. Buss til G
 eitryggtunellen.
Til fots (3 km) til Geiterygghytta hvor vi overnatter.
Dag 2: Fra Geiterygghytta nedover mot Aurlandsdalen til
Steinbergdalshytta, ca. 3 timer. Buss til Østerbø. Overnatting.
Dag 3: Buss til Steinbergdalen. Tur fra Steinbergdalshytta
til Østerbø, ca. 3 timer. Vi bruker dagen. Overnatting.
Dag 4: Fra Østerbø gås den ville og vakre Aurlandsdalen ned til Vassbygdi, 22 km og ca. 7 timer. Lengst
om Bjørnstigen og Høgstegvarden, men planen er å
gå langs elva. Fra Vassbygdi med buss til Flåm. Over
natting i Flåm (Heimly, mest sannsynlig).
Dag 5: Utrolige Flåmsbana til Myrdal. Togbytte på
Myrdal og Bergensbanen til Drammen.
Pris: DNT-medlem 6.800 kr, ikke DNT-medlem 7.700 kr.
Turledere: Ellen Hannevold-Totton og Anna- Stine Johnsen
14
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10. -11.august: Telttur til Reinsjøen og
deltakelse på Reinsjødansen
Vi går fra Busvassli på merket sti til nordenden av vakre
Reinsjøen i Nes kommune i Hallingdal, hvor vi slår leir
ved vannet.
Før middag tar vi tar frem kart og kompass og går på jakt
etter Jervehiet, en spennende hule som rommer benker
og ildsted.
Felles middag ved bålet.
På lørdag tar vi imot hestefølget, turfolket, huldrene
og DNT-følget som er på dagstur til Reinsjødansen.
Deltakelse på arrangementet, se fyldigere info på nettsidene.
Turledere: Ellen Hannevold- Totton; Anne-Stine Johnsen

og Elisabeth Fernandez
TUR /
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Presentasjon av en frivillig
Silje Maurtveten

Silje Maurtveten har vært leder for DNT Ung Drammen i litt mer enn ett år.
Hun er 32, fra Sande, bosatt i Drammen.
Som barn ble Silje dratt med ut på tur av foreldrene,
og hun takker dem for at hun er blitt så glad i naturen
og friluftslivet.

 Maria Kommandantvold

Foto: Ida Cami

lla Christensen

- Spesielt lokket pappa meg med ut på turer. I dag er
jeg veldig glad for det, sier Silje.
Alle disse turene i naturen som barn har i sterk grad
bidratt til det studie- og yrkesvalget Silje gjorde. I dag
jobber hun som lærer i idrettsfag og kroppsøving ved
Røyken videregående skole. Det er en jobb hun stortrives med.

Foto: Morten Hagen
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Å være leder for DNT Ung Drammen var mer jobb enn
hun hadde forestilt seg.
- Det krever en god del av meg, samtidig gir det meg
enormt mye. Jeg har blitt kjent med så mange fine
mennesker gjennom organisasjonen. Vi er så mange
som drar lasset sammen. Det er mange gode turledere
og et godt styre, så jeg har god drahjelp, sier Silje.
Hva er det som fascinerer deg med friluftslivet?

Silje ble kjent med DNT etter at hun jobbet frivillig på
Killingen i Sandebukta sommeren 2015. Leirlivet på
turistforeningens sommerleir ved sjøen ga mersmak,
og siden den gang har hun vært der hver sommer. Det
skal hun til sommeren også. I tre uker flytter Silje ut og
bor på Killingen sammen med barna og ungdommene.

- Det er nok det at det er så enkelt. Jeg må ikke reise
langt bort for å få en fin opplevelse. Dessuten handler
det om å være til stede her og nå. Jeg kommer bort fra
hverdagslivet på en enkel måte, sier Silje.

- Det jeg liker med Killingen er at barna selv har
muligheten til å utforske nye aktiviteter og oppleve
mestring på sitt nivå, sier Silje.

Gjennom vinteren og våren i år har DNT Ung-lederens
helger og kvelder vært fylt med å planlegge landsmøtet
som ble holdt i Drammen i begynnelsen av april. Da
var godt over 100 unge mennesker fra hele landet samlet i Drammen.

Silje er allsidig, og hun liker å prøve nye ting. Kitekurs
på Haugastøl var populært. Randonnée er også nok så
nytt for henne.

Foto: Thea Utvik

fleste helgene mine. Nå har jeg helgene fri og kan gjøre
andre ting, som randonnée og kiting, forteller Silje.

- Jeg var i Sogndal i vinter og stod randonnée. Det var
morsomt! Jeg ga meg nemlig med bandy i vinter. Det
er noe jeg har holdt på med i mange år, og det tok de

Mottoet for landsmøtet var «Reis mindre, opplev
mer». Ungdommene fikk oppleve Drammensmarka
med markahyttene, det ble arrangert HæljRace fra
Eiksetra turisthytte til Drammen sentrum med hopp
i Kjøsterudjuvet, og sist, men ikke minst; rappellering
i Rådhustårnet!

gen
Foto: Mor ten Ha

TUR /

17

DNT Drammen 60+

I tiden 20.-23. august ønsker vi deg velkommen
med på fjelltur til Høvringen i Rondane.
Høvringen ligger på et platå like over tregrensen,
980 m.o.h ved inngangen til Rondane Nasjonalpark.
Høvringen danner dermed et naturlig utgangspunkt
for turer i alle himmelretninger. Her kan du senke
skuldrene og ta imot Rondanes mektige landskap. La
deg inspirere av naturen, og benytt deg av de mange
turmulighetene! Hva med å besøke koselige Smukksjø
seter, den trivelige Peer Gynt-hytta, eller ta turen opp
på Karihaugen og Anaripigg? Den siste toppen er
nevnt i den kjente strofen “Sjå sole på Anaripigg” i
sangen “Avskje mæ Høvringen” av Engebret Hougen,
og er vel verdt en tur!
På denne turen bor vi på trivelige og tradisjons
rike Høvringen Høyfjellshotell som er kjent for sin
gode mat og hyggelige stuer. Det blir dagsturer med
turledere i det flotte landskapet.
Etter turen kan det kanskje friste med litt tid i h
 otellets
badstue, eller bare slappe av i peisestuen, evt. med en
bok fra hotellets rikholdige bokhyller.
OBS! Turen er forbeholdt personer over 60 år.

Reise (tidene kan endre seg noe):
Mandag 20. august: Oppmøte kl. 08.30 på Drammen
jernbanestasjon. Avreise med tog fra Drammen kl.
08.57. Ankomst Otta kl. 13.28. Minibuss fra Otta til
Høvringen. Ankomst Høvringen cirka kl. 14.00.
Torsdag 23. august: Avreise med minibuss fra Høvringen
kl. 15.30. Tog fra Otta kl. 16.30. Ankomst Drammen kl.
20.54.
Pris: kr. 3 900/ 4 300 (DNT-medlem / ikke-medlem).

Prisen inkluderer turledelse, reise med tog og minibuss
Drammen – Høvringen t/r, overnatting i delt dobbelt
rom fra 20. august til 23. august, alle måltider fra og
med middag 22. august til og med lunsj (matpakke)
25. august: Frokostbuffé med mulighet for å smøre
nistepakke og fylle opp termos, ettermiddagskaffe/-te
med hjemmelaget kake og peiskos og 3-retters middag
med bordservering.
Tillegg for enkeltrom er kr. 500,- Ved ønske om enkelt
rom, kontakt DNTDs kontor. Tillegget betales til
hotellet ved utsjekk.
Betaling for turen skjer ved påmelding.
Minimum antall deltakere er 8 og maksimum er 13.
Påmelding og betaling på DNT Drammen og Omegns
nettside innen 1. juli.
Turledere: Margrete Olaussen og Hedvig Oppedal.
Velkommen til fjelleventyret!

Ved Smuksjøseter. På vei til Peer Gynt-hytta

No ser eg atter slike Fjøll og Dalar,
som deim eg i min fyrste Ungdom saag,
og sama Vind den heite Panna svalar;
og Gullet ligg på Snjo, som fyrr det laag.

  Anne G. Wollertsen
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Disse åpningslinjene fra Aasmund
Olavsson Vinjes dikt «Ved Rondane» er
sikkert kjent for veldig mange.
Rondane er et fantastisk fjellområde, og
nå inviterer vi deg med på sensommer
tur på Høvringen, et av de vennligste og
vakreste partiene i dette flotte fjellriket.

Skilt ved Rondane nasjonalpark

Mot Anaripigg
TUR /
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Fotefar over Norefjell
Norefjell bestiges fra omegnen av Olberg. Dette fjell byr i en ringe avstand
fra kysten, og med få besværligheter, en fortrinnelig anledning til å stifte
bekjentskap med høifjellsnaturen. Man stiger opp fra Sandum eller
Sorteberg til Sandumsetra med en ualminnelig utsikt over fjorden, bare en
halvtimes gange opp i snaufjellet.
 Anja Lena Jordahl

Foto: Egil Lindberg

Foto fra Bjørn Bentzen

Slik beskrives Norefjell i Yngvar Nielsens Reisehaandbog for Buskerud Amt fra 1888.
Det er noe som trekker meg mot disse traktene, der
Norefjellryggen strekker seg majestetisk langs Krøderen.
Norefjell, det ligger der, så lett tilgjengelig for Buskerudfolk.
I tidligere tider reiste folk til traktene omkring Norefjell
fordi man hadde et ærend, det være seg presten eller futen.
Og det er nevnt at en og annen rømt festningsfange fant
sin tilflukt i fjellet for å komme unna lovens lange arm.
Men ut over 1800-tallet ble området mer og mer
attraktivt for fjellturister. Fra 1850-åra var Amtskartet
for Buskerud ferdig, og dermed hadde turistene noe å
holde seg til og planlegge ut fra. I Yngvar Nielsens Reisehaandbog fra 1880-åra finnes flere beskrivelser av
den gryende turismen på Norefjell; Jernbanen til Krødsherad, hesteskyss fram til Sandum og føring fra Sandumseter over fjellet, både til Gulsvik på Flå-siden og
til Haugen på Eggedalssiden. Dermed var mulighetene
åpnet. Og forfattere som Johan Bojer og Gabriel Scott,
flere kunstmalere, prinser, direktører og byfolk fant
veien til dette vakre fjellområdet. Presten, dikteren
og eventyrsamleren Jørgen Moe og polfareren Nansen
med fru Eva er kanskje av de mest kjente som la ferden over Høgevarde på slutten av 1800-tallet? De sistnevntes tur fra Olberg i Krødsherad over Høgevarde og
ned til Eggedal nyttårsaften 1890 betegnes som en av
de mer strabasiøse. På verdenskartet kom Norefjell for
alvor etter OL-arrangementet i Oslo i 1952. Navn på
nedfarter som Olympiabakken er kjent for slalåmentusiaster den dag i dag.
20
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Foto: Johan Fegri

Foto fra Bjørn Bentzen

Så hva gjør Norefjell, der det ligger litt beskjedent i
fjellheimens forgård, så unikt? Hvor er det vi mennesker trekkes til, om ikke mot toppene? På Norefjell
kan du faktisk rusle i flere kilometer med det vakreste
utsyn mot alle «verdens» hjørner. Her kneiser
Gaustatoppen markant i sør-vest, Hardangerjøkulen
i vest, Jotunheimens tinder i nord, vidstrakt skog og
store innsjøer som Krøderen og Tyrifjorden mot sør.
Ja, intet mindre enn Norges nest videste utsyn oppnås
herfra, den dekker ca 40 000km2. Bare utsikten fra
Gaustatoppen slår Norefjellsryggen.

og fra Høgevarde hyttefelt på Flåsiden. Eller prøv deg
på en av de mindre kjente rutene opp. Vil du gå øst
over, kan du starte på Haglebu. Selve fjellterrenget
er behagelig variert, men lettgått, da det her ikke er
mange elver og vann å forsere.

Fjellområdet deles av kommunene Sigdal, Krødsherad
og Flå, og er en drøm for friluftselskere. Høgevarde
toppen med sine 1459 moh. er lett å nå og lett å gå,
selv om den ikke er Norefjells høyeste. Da må du ta
turen vestover til Gråfjell med sine 1466moh.
Det er flere ulike innfallsporter til Høgevardeområdet.
Blant annet kan du nå den fra Bøsetra på Krødsheradsiden, fra Tempelseter og Sandvasseter på Sigdalsiden

Allerede fra 1883 slo DNT seg ned i fjellområdet, og
den første hytta på Høgevarde ble bygget. Siden har
det kommet både tilbygg og nybygg, den siste i 2017.
DNTD er stolt over den nye, flotte turisthytta som
åpnet for vel et år siden. Det kan nevnes at Høgevarde
har noen majestetiske soloppganger. Å se sollyset med
sitt gryende fargespill bre seg ut over landskapet fra et
slikt utgangspunkt kan beskrives som opplevelse for livet!

Men intet fjellområde uten et juv, så også på Norefjell.
Følger du fjellryggen fra Høgevarde sørover kommer
du til Laksejuv. Også dette sagnomsust, ikke minst
fordi juvet i sin tid var bjørnejegertrakter. Gamlekara
vant seg gjerne en glorie eller to ved å felle bjørn her.

Ønsker du å vandre videre nordover i dette Soria
Moria landskapet, så kan stien føre deg mot andre
DNT-hytter som Toveseter og Dalabu.
Jeg vil anbefale deg en tur i disse fjelltrakter, hvor du
tillater deg å være underveis, uten tidspress. La turen
være målet i seg selv, der du kan gå i egne tanker og
beundre både storslagen natur og de små detaljer.
Hvem vet, en dag legger jeg kanskje selv ut på tur over
Norefjell? For den som ønsker det, ligger Norefjell der
med stadig nye opplevelser og venter. Kanskje blir du
med på vår lokalforenings jubileumstur helgen 1.–2.
september, i forbindelse med at DNT Drammen og
Omegn fyller 130 år? Her venter både opplevelser og
overraskelser i denne perlen av et fjellområde. Følg
med i turprogrammet vårt!

TUR /
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Åse, Sigrid og Torill, klar til dyst
Foto: DNTD

Ny turtrasé mellom
Solheimstulen og Rauhelleren
Som kjent har ruten fra Solheimstulen til Rauhelleren
på Hardangervidda fulgt slepa innover fra Solheims
tulen over Dyregravshalli og videre vestover lang Store
Nordmannsslepa. Og som kjent brukes denne slepa
som transportåre for reinjegere og næringsfiske, på
samme måte som det alltid har blitt gjort. Slepene
ble i sin tid anlagt i næringsøyemed i forbindelse med
f.eks. forflytting av bufe fra vest til øst, eller til ulike
former for fangst. Turistforeningen, sammen med
SNO (Statens Natur Oppsyn), ble derfor enige om at
det er mer hensiktsmessig for bruken at merkingen
legges i stor grad til egen sti, i stedet for langs slepa.
Dette r egner vi med er et p ositivt tiltak for alle brukere
av slepa.
Av: Simon Torgersen

Kartverket
1000 m

Uka før St. Hans i 2017 var driftssjef Johan Fegri og
jeg sammen med Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn for å besiktige fangstanlegget Dyregravshallet og
jernutvinningen langs den nye stien fra Solheimstulen. Ved St. Hans dro de første dugnaderne til Ulvelidlægeret for å starte klargjøringen av den nye stien.
Tre andre dugnadslag fortsatte arbeidet med å gjøre
stien klar. Vi fikk fraktet inn 70 staur som skulle brukes
til å merke stien over flya fra Beltetjørn. Disse staurene spettet vi ned i bakken med 30 meters avstand.
Vi satte opp skilt, og denne sommeren skal arbeidet
sluttføres. Da høsten kom, hadde vi et stort arbeid med
å rydde undervegetasjon på ruta.
Stien passerer ei olle med iskaldt drikkevann som
strømmer ut fra bakken. En gammel reingjeter sa:
«Den kaldaste ølla på heile Vidde. Drikk du tå den, fær
du sjokk».
Av: Per Arve Kristiansen, leder fjellmerkingen

Kartverket
1000 m
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www.mårbu.no // www.rauhelleren.no // www.hogevardeturisthytte.no // www.eiksetra.no

Sommeråpning av hytter

NYE NETTSIDER

 Oda Sandal  Sindre Thoresen Lønnes

Har du planlagt sommerens fjelltur?
29. juni åpner våre betjente hytter
på 
Hardangervidda og er klare for
jubileumssesongen.
2018 markerer 150 år for DNT. I denne sammenheng ønsker vi å gjøre noe spesielt ut av sommeråpning på alle hytter. Helgen 29. juni til 1. juli
inviterer vi til sommeråpning og retro-fest på de
betjente hyttene!

24
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Gratis overnatting

Våre betjente hytter samt Høgevarde har fått egne nettsider!

Vi tilbyr gratis overnatting til alle gjester fra lørdag
30. juni til søndag 1. juli.

Nå har det blitt enda enklere å planlegge tur, enten du skal på
dagstur eller lengre turer med overnatting. Eiksetra, Høgevarde,
Mårbu og Rauhelleren turisthytter har hver fått egne nettsider der
du finner alt du trenger å vite for å planlegge et flott opphold. Her
finner du blant annet informasjon om åpningstider, priser, kontakt
informasjon og booking samt turtips for fantastiske opplevelser i
områdene rundt hyttene. Nettsidene blir oppdatert jevnlig, slik at
du finner den nyeste informasjonen som er relevant til sesongen.

Retro turklær

Vi inviterer alle gjester til å delta på spennende
quiz, og vi utfordrer alle gjester til å komme i retro
turantrekk! De beste antrekk kåres fra hver hytte,
vinner får premie, og går videre til finale.
Velkommen til feiring av DNT og
sommeråpning 2018!

HYTTENYTT
HYTTENYTT

HELE NORGE PÅ TUR
– Sommeråpent på NRK
 Oda Sandal

I sommer inviterer NRK til fjelltur med
Lars Monsen i ”Monsen - minutt for
minutt”. Over fire uker skal Monsen
og NRK gå i fire forskjellige områder,
som alle byr på unik natur og noe av det
vakreste Norge har å by på.
12. juli går startskuddet for programserien, og
Hardangervidda er første fjellområde ut.
- Jeg gleder meg! Naturopplevelser handler om god
tid. Å sende fjellturer minutt for minutt er rett og slett
genialt, sier Lars Monsen i et intervju med NRK.
Målet med programmet er å inspirere og
engasjere folk til å legge ut på tur. I ekte «minutt
for minutt-ånd» vil kamera gå hele tiden, og
publikum hjemme vil få et genuint innblikk i hva
det vil si å være på tur.
TV fra stien

Det blir direktesendt TV fem timer hver dag, og
på kveldene blir det sendt Sommeråpent fra leirbålet ved en nærliggende hytte. Dette er først og
fremst et TV-program, og DNT vil kun bistå i en

rådgivende rolle. DNT oppfordrer alle som vil til å
slå følge på hele, eller deler av turen. Det forventes
mye folk og liv på turstien, og man er selv ansvarlig
for planlegging og gjennomføring av turen.
De første etappene går over Hardangervidda, og
13. juli når turfølget vår egen storstue på Vidda,
Rauhelleren turisthytte.
Bli med Monsen på tur

NRK håper at så mange som mulig vil bli med
Monsen på tur, og at vi sammen har fokus på vern
og bevaring av naturen mens vi går. Så ta med deg
familien, vennegjengen eller kollegaene dine og
bli med på en fantastisk opplevelse i den norske
fjellheimen!

Foto: Trude

Blåsmo

Frivillig hjelp

Det vil også være behov for frivillige underveis
på turen. Det er et stort team og mye utstyr som
skal til for å gjennomføre et eventyr som dette.
Vi trenger frivillig hjelp til rydding av leirplasser,
bæring av utstyr, sanitet og førstehjelp, matlaging
og stemningsskapere underveis på turen. Har du
lyst til å bidra? Da finner du mer informasjon om
registrering på www.dntdrammen.no

Foto: Sindre

Thoresen Lø

nnes

Foto: Helle Andresen
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TURSENTERET

DNT DRAMMEN OG OMEGN hjelper deg ut av jungelen av turutstyr, og har gjort valget betydelig enklere for deg. Vi knytter salg
og råd om utstyr til formidling av turopplevelser. Tålmodig tester vi utstyr og kan med erfaring utvikle og forhandle produkter som gir
deg trygghet og komfort i fjellet. Ved å handle hos de mange medlemsforeninger rundt om i landet støtter du virksomheten direkte.
Velkommen til en hyggelig utstyrsprat. Se www.dnt-turutstyr.no

Bergans Fløyen Light
Bukse og Jakke
Jakken er lett vattert, vindtett,
vannavvisende og pustende.
Buksen er med et kroppsnært
snitt og i lett materiale med 4-veis
stretch. Den er forsterket bak og
på knærne. Til Dame og Herre
Jakke
Medl: 1 870,-

Devold Breeze T-skjorte i ull
Bergans Storen
Dermizax-jakke
En lett kompromissløs skalljakke
som er laget av vann- og vindtett
3-lags Dermizax for maksimal
værbeskyttelse,
enestående
pusteevne
og
maksimal
bevegelsesfrihet.
Medl: 4 250,-

Veil: 5 000,-

Turkart med informasjon om
skiløyper, alpinanlegg, fotturer
og turisthytter. Kartet har
også en tekstside med aktuell
informasjon
Medl: 203,-

Medl: 1 105,-

En myk og ultra lett t-skjorte
som puster og regulerer
kroppstemperaturen. Plaggene
består av 100% merinoull.

Turkart

Medl: 509,-

Veil: 2 200,-

Bukse
Veil: 1 300,-

Veil: 599,-

Veil: 239,-

Hestragloves- Runners
All Weather

DNTs emaljekopp 3,7 dl
Medl: 179,-

Veil: 219,-

Vær beredt! Førstehjelpspakken
er essensielt innhold i tursekken.
Medl: 336,-

Veil: 395,-

Osprey Premium
Bæremeis

Bergans Dermizax
Letto Jakke
En 3-lags skalljakke med
Dermizax-membran.
Jakken
er meget lett og tar liten plass
i sekken. Den har optimal
pusteevne.
Medl: 2 125,-
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Veil: 2 500,-

DryLite Towel fra Sea To
Summit
Antibakteriell-behandlet mikrofiber
håndkle med kraftig sugeevne,
lav vekt og hurtig tørkeevne.
Håndkleet er i str. XS, S, M og L.
Medl: 169,-

Veil: 199,-

En bæremais med justerbar
barnesikring, sete og fotstøtter.
Sekken
har
justerbart
hoftebeltet
og
solskjerm.
Det er Integrert og avtakbar
regndeksel.

Førstehjelpspakke

Medl: 3 315,-

Medl: 230,-

UTSALGSSTED

> DNT Drammen og Omegn

Veil: 3 900,-

Vær beredt! Førstehjelpspakken
er essensielt innhold i tursekken.
Veil: 270,-

DNT Drammen og Omegn

Nedre Storgate 10 (gågata)
Tel.: 32 25 51 40
Man-fre kl. 10-17, Tors 10-18, Lør 10-15
www.dntdrammen.no
TUR /
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Legg turen til Finse!
Helga 16.-17. september 2017 arrangerte Hemsedal
Turlag tur til Finse fra Geiteryggen.
Finse
Foto: Tilfeldig forbipasserende

Mot Klemsbu

Foto: Inger Synnøve Natten

  Hege Mindegård
Vi ankom Geiterygghytta lørdag ettermiddag, og kom
frem i god tid før vi kunne nyte en herlig 3 retters
middag. DNT-hyttene har som «logo» «mat med

utsikt», og med utsikt over Geiteryggvatna og sol
nedgang over Bakkahelleren mens hønene tripper på
tunet bak hytta, ja da kjenner man at skuldrene senker
seg og det kribler i beina etter å komme seg ut.
Frokost på søndag med ferske Geiteryggegg og alt som
ellers hører med ble fortært mens skydekket lå lavt
over Geiteryggen og flagget hang rett ned – altså helt
vindstille. Så la vi av gårde mot Finse, 6 tobeinte og
2 firbeinte, forventningsfulle og med godt turhumør.
Sola kom frem etter en liten stund, det meste av skyer
forsvant og det ble en fantastisk flott høstdag.
Turen over fra Geiteryggen til Finse er variert og flott!
Undertegnede liker å betegne Skarvheimen som et vilt
og vakkert område. Skarvheimen betegnes også som
grenselandet mellom øst og vest, fjellområdet som
30
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ligger mellom Hardangervidda og Jotunheimen. Det
strekker seg gjennom tre fylker og flere kommuner
(blant annet Hol, Ål, Hemsedal, Aurland). Det ligger
flere DNT-hytter i området, og nå kan man følge stien
fra Finse til Jotunheimen med greie dagsmarsjer og
overnatting på DNT -hyttene underveis.
Mange fjell i området Skarvheimen har navnet «skarv»
i seg, som for eksempel det kjente Reineskarvet (1788
moh) og høyfjellsmassivet Hallingskarvet (1933 moh).
Skarv er den lokale betegnelsen på et fjell som har
minst én bratt side.
Skarvheimen veksler mellom karrige fjell og mye stein
til frodige fjelldaler. Rundt Finse er det registrert rundt
400 plantearter. Reinen trives også i dette området,
og det såkalte Nordfjella villreinområde teller rundt
2 000 vinterdyr. Denne villreinstammen er den for
tiden meget omtalte villreinflokken hvor det er påvist
«Skrantesyken», og det er startet nedslakting av hele

flokken med mye uenigheter og diskusjoner rundt om
dette er det rette å gjøre.
Siden været ble strålende vakkert og vi hadde god
tid før toget skulle ta oss ut fra Finse, valgte vi å ta
en avstikker til turens høyeste punkt, St. Paal (1695
moh). Og her måtte vi gå over en liten isbre. Det fines
flere små isbreer rundt i disse områdene. Vi stusset
litt over at en fjelltopp hadde fått det pussige navnet
St. Paal, og dette måtte selvfølgelig googles da vi kom
hjem. Historien forteller om lord Garvagh som jaktet
i Aurlanfdsfjella, og da han så denne fjelltoppen lyse
i kveldssolen syntes han den minnet om katedralen
hjemme i London. Siden har navnet vært St. Paal.
Vi hadde forresten gått forbi et par steinbuer i starten
på turen (innerst i Bakkahelleren) som noen mente
kunne være en lord som hadde fått bygd opp. Det viser
seg at lord Garvagh og hans sønn fikk reist flere flotte
steinbuer i Skarvheimen i siste halvdel av 1800-tallet.
Far og sønn Garvagh elsket de norske fjellene, og

nesten ti buer skal lordene stå bak i disse fjelltraktene.
Lordehytta i Folarskardet (1620 moh) er nok den mest
kjente. Den er fremdeles god å ha som krypinn under
skiftende værforhold på Hallingskarvet.
Vel fremme på Finse, var det tid for å spise resten av
matpakkene mens vi ventet på at togene skulle komme
og ta oss med hjemover; ei med Flåmsbanen til Flåm,
to til Bergen og 3 til Ål hvor vi hadde parkert noen
biler før vi startet turen dagen før.
Selv om undertegnede er litt inhabil, må jeg likevel få
kunne si at vi har hatt en fantastisk flott og opplevelses
rik tur over fjellet, hvor målet har vært turen i seg selv.
Med tid til å nyte både natur og gode pauser. H
 istoriske
observasjoner og tanker gjorde at vi googlet oss litt opp
etter turen, og gjorde oss litt mer kloke på dette vakre
området Skarvheimen.
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DNTD
Foto: Anne G. Wollertsen

DNTD

Når vi kommer ferm til koia, blir det morsomme
aktiviteter for store og små. Vi har felles middag på
kvelden, forhåpentligvis ute rundt grillplassen med
fantastisk utsikt over Holleia, Tyrifjorden og Finnemarka.

Overnattingstur til

KOBOLTKOIA
I forbindelse med at DNT fyller 150 år
og DNT Drammen og Omegn feirer 130års jubileum, inviterer alle våre B
 arnas
Turlag til en forrykende aktivitets
helg på Langedrag Naturpark 14. – 16.
september.

Har du barn eller barnebarn
mellom 8 og 15 år?
Hva med å gi dem et opphold
på vårt idylliske sted i Sande
bukta, Camp Killingen?
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Foto: Silje Maurtveten

I uke 32 og 33 arrangerer vi leirer her for barn og
ungdom med masse gøyale aktiviteter, til lands og
til vanns. Vi har robåter, kanoer og kajakker, en stor
brygge til å bade, stupe, fiske og fange krabber fra,
deilige plasser å slappe av i solen, indianerskog og
fotballbane.
Barna kan kose seg med gamle venner, eller få nye
vennskap. De voksne lederne passer på sikkerheten,
sørger for at barna kan være med på morsomme
aktiviteter og at smakelig mat blir servert. Alle mål
tider spises i fellesskap, utendørs.

Det blir dyrebesøk, natursti, fjelltur, lek
og aktiviteter.

Morgenen etter spiser vi felles frokost før vi vasker oss ut
og går ned til gruveområdet for en spennende dag der.
Påmelding og mer informasjon om turen på våre
nettsider under «Turer og aktiviteter».

JUBILEUMSTUR TIL

LANGEDRAG
NATURPARK

I prisen for turen er det inkludert
opphold, mat, transport og aktiviteter.
Vi kjører felles busstransport t/r Drammen.
For mer informasjon og påmelding, se
vår nettside under «Turer og aktiviteter».
Foto: Ina Christensen

Foto: Thea Hajum Utvik

Koboltkoia ligger på området til Koboltgruvene, og
denne s øndagen er det «Barnas stein- og trolldag» på
gruveområdet, som vi blir med på. Se mere om dette
arrangementet på www.blaa.no.
Koboltkoia har kun 12 sengeplasser inne på hytta,
men vi setter opp lavvoer også denne helgen som
man kan overnatte i. Det er likevel begrenset med
antall plasser på denne turen. Fra parkeringsplassen
til koia er det ca 1,5 km å gå.

Foto: Åshild Woie

CAMP KILLINGEN
- et sommerparadis!

8. – 9. august inviterer Barnas Turlag til overnattingstur til koselig Koboltkoia turisthytte i Modum.

Turen har begrenset antall plasser.
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DNT ung Drammen arrangerer BaseCamp i
Hemsedal 2.-6.juli, dette er for deg som er født
i 2004, 2003 og 2002.
BaseCamp er en uke med masse spennende
aktiviteter som klatring, sykling, riding, tur og

multiaktiviteter, sosialt samvær, matlaging og
overnatting i lavvcamp.

Bli med på fire kule turer i Finnemarka:
Foto: Marius Dalseg

Har du hørt om BaseCamp og endelig blitt
gammel nok?

Mellom 13 og 30 år?
Lyst til å bli med på tur?
Foto: Hans Inge Berg

BaseCamp 2018

Informasjon og påmelding på nettsiden
www.drammen.dnt.no

Hva tenker du om å nyte en uke i
fantastisk natur på Hardangervidda?

1.-3. juni

Sykkeltur i
Finnemarka

8.-10. juni

Hengekøyetur på
Tverråsen

Foto: Sune Eriksen

Vi går fra hytte til hytte på Hardangervidda og
besøker hyttene Mårbu, Rauhelleren, Sandhaug, Lågaros, Stordalsbu og Kalhovd.

Foto: Marius Dalseg

Foto: Silje Maurtveten

For mer informasjon se nettisden
www.drammen.dnt.no
Bli med oss på tur 23.-28.juli.

20. juni

Klatrekveld i
Drammen Klatrepark
Foto: Tor Bjoland
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22.-24. juni

HæljRace

Multisportkonkurranse
gjennom Finnemarka

Følg oss på Facebook: dntungdrammen og Instagram: @dntungdrammen
TUR /
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DNTungs landsmøte 2018

Ungdommen nå til dags...
 Anita Sørensen  Marius Dalseg

- Ungdommen nå til dags, de er ikke som
i våre dager. De sitter bare inne og stirrer
på PC-skjermen…
Har du hørt det utsagnet, eller kanskje tenkt
det selv? Vel, det er nok på tide å tenke om igjen.
Dagens unge er kanskje ikke som i «våre dager»,
men da DNT Ung i Drammen arrangerte årets
landsmøte i DNT ung, var det ikke mye innesitting.
I april var DNT Ung Drammen vertskap for
landsmøtet under mottoet #reis mindre, oppleve
mer. Var du i området kunne du observere nær
100 friske ungdommer som viste at de ikke var
redde for å utfordre seg selv ute i naturen.
Helgen startet med samling på Eiksetra turist
hytte, og etter overnatting bar det ut på en egen
utgave av Hælj!Race. Turen gikk på ski fra Eik
setra, og gjennom skogen stod utfordringene i kø.
Toppen av mestring var nok for mange zipline over
Kiøsterudjuvet. Det hele endte i rappell ned fra
Rådhustårnet på Bragernes torg. Der var det nok
også mange som fikk kjenne på noen sommer
fugler i magen.

Søndag var det ulike kurs, og noen reiste hjem
med ny kunnskap om hvordan man kan reparere
eget turutstyr, mens andre hadde med seg splitter
nytt Våttkort fra Gyldenløve Kajakklubb.
Arrangementet ble mulig med hjelp av dedikerte
turledere og et dyktig styre i DNT Ung Drammen.
Styreleder Silje Maurtveten fremhever også god
hjelp fra administrasjonen som avgjørende. Det
var en sliten, men glad gjeng som kunne k onstatere
at arrangementet var svært vellykket. Og vi konstaterer at de virkelig har bevist at Drammen kan by
på et bynært friluftsliv.
Ungdommen nå til dags – det er en ganske fin gjeng!

Og du – det er plass til mange flere i DNT Ung, og
frister bildene er det ingen grunn til å vente med
å bli med. 22. juni er det Hælj! Race i Drammen
igjen, og du kan være med og oppleve noe av
dette. Erfaring fra friluftsliv er heller ikke nød
vendig. I DNT Ung kan du lære, og etter hvert
finne akkurat din form for tur.

Et landsmøte er ikke bare lek i naturen. Når
man er glad i naturen og dens muligheter, er
ivaretagelse like viktig. Etter 2 dager ute i naturen,
samlet de unge seg på hotell hvor de drøftet hvilke
utfordringer de møter når de ønsker å få flere
ut på tur. Aktuelle problemstillinger i forhold til
utstyr og slitasje på naturen ble tatt opp.
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SYKKELTUR PÅ GAMLE TYINVEGEN
OG UTLADALEN

TOPPTUR MED KART- OG KOMPASS
TRENING VED HØGEVARDE

31. august - 2. september

13.-14. oktober

Sykkelturen starter fra Tyin lørdag morgen. Sykler
Gamle Tyinvegen med sine spektakulære kulisser.
Den går under navnet 1000-meteren. Ned fra høyeste
punkt slynger den seg i ca. 40 svinger helt ned til den
møter Riksveg 53, snaue kilometer fra sentrum på
Øvre Årdal. Sjekk bremsene før turen!
Videre sykler vi mot Utladalen, et av Europas dypeste
dalfører. Utladalen er som et dypt, to mil langt øksehogg og strekker seg fra innerst i Sognefjorden helt inn
i Sognefjellet og Jotunheimen. Over de grønne, frodige
dalsidene strekker det seg fristende 2000-meters topper.
Vår tur foregår i roligere former på den grusbelagte
Folkevegen i bunnen av dalen. Den ble anlagt av
lokalbefolkningen på 1970-tallet, og regnes som et av

 orges største dugnadsprosjekter. Vi prøver å overnatte
N
på Vetti gård. Søndag tar vi gåtur opp til Vettifossen,
Nord-Europas høyeste frie fossefall, på 275 m
 eter. Så
vender vi oss i retning Tyin med rolig stisykling.
Praktisk info:

Terreng: Kupert/terreng
Vanskelighetsgrad: Krevende
Passer for: Voksne, Fjellsportinteresserte
Antall deltakere: 8
Pris: Kjøring deles på pers. i bil + overnatting og

Bli med på senhøstes fjelltur med bestigning av
Norefjells høyeste topper 
Høgvard (1459 moh),
Ranten (1419 moh) og Gråfjell (1466 moh). Mulig
trening i bruk av kart og kompass. Overnatting på nye,
spektakulære Høgevarde turisthytte.
Praktisk info:

Transport: Privatbiler fra Drammen lørdag kl 09:00 til
Tempelseter. Retur tidlig søndag kveld.

Mat: God felles middag på lørdag. Hver enkelt ordner

tørrmat og drikke for seg.

Utstyr: Turen krever skikkelig fjellstøvler og klær for

mulig vintervær. Pris ca kr 400 + transport. Turkart
Norefjell-Eggedal 1: 50 000.
Maks antall deltakere: 10 personer
Turkoordinatorer: Pernille Rød Larsen 905 50 242 og
Harald Bjarås 932 32 899

middag. Alle må ha med niste.

Turkoordinatorer:

Hege Jakobsen: hege.jakobsen68@gmail.com, 918 83 670
Jørgen Samuelsen: joesamu@online.no, 95189142

Foto: Pernille Rød Larsen

Foto: Pernille Rød Larsen

TELTTUR FINNEMARKA PÅ LANGS
15.-17. juni

Foto: Per Roge

r Lauritsen

Finnemarka er et skogområde på rundt 430 kvadrat
kilometer avgrenset av Tyrifjorden i nord, Lierdalen i
øst og bebyggelsen langs Drammenselva i vest og sør.
Finnemarka er delt mellom kommunene Modum,
Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.
Turen begynner i nord, fra Gulsrud ved Tyrifjorden i
Modum. Vi starter med stigning opp mot Breiliflaka,
der vi etter hvert kommer inn på blåmerket sti. Vi
følger denne gjennom marka, forbi mange vakre tjern
og flotte utsiktspunkter. Mange muligheter til å få seg
et bad, og vil du fiske, kan fiskekort kjøpes på inatur.no
(Søk på «Fellesfiskekort for Finnemarka»)

Turen er litt krevende, mest på grunn av at man må bære
med seg alt av mat og utstyr for hele helgen. Totalt skal vi
gå litt over 5 mil, og overnattinger legges inn der det passer.
Buss fra Drammen via Vikersund til Gulsrud (buss
bytte eller taxi fra Vikersund). Alle tar med seg egen
mat og personlig utstyr. Fellesutstyr avtales nærmere.
Praktisk info:

Vanskelighetsgrad: Krevende
Kart: Turkart Finnemarka 1:50 000
Påmeldingsfrist: Fredag 8.juni
Pakketips/pakkeliste: Se DNTs pakkeliste for sommer

turer med telt
Foto: Jaanika Laberg
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Start fredag ettermiddag og har to overnattinger i telt
underveis før vi ender opp på Bragernes torg søndag
ettermiddag.

Maks antall deltakere: 8
Turkoordinatorer: Ellen Slotte, 97573361, og

Ann Kristin Johansen, 90045470
TUR /
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Gyldenløve Kajakk Klubb

Gyldenløve Kajakk Klubb

GJENNOM VERDENSARVEN I KAJAKK
3.-5. august

  Jens Petter Ørjansen
Nærøyfjorden står på UNESCOs Verdensarvsliste.
Fjorden ligger i Aurland kommune i Sogn og Fjordane
og er en sidearm til Aurlandsfjorden. Nærøyfjorden
er 17 kilometer lang. På sitt smalest er fjorden 250
meter bred.
Vi legger ut ved bygda Gudvangen innerst i fjorden
padler forbi Bakka bygd, ut fjorden til den veiløse bygda Dyrdal og Dyrdal Gard hvor vi har første overnatting.

Vi kommer til å padle i mektig natur blant stupbratte
fjell, fossefall og passere forbi små kulturlandskap
med idylliske garder. Vi ser an værforholdene og skal
prøve å legge til rett for at de som ønsker det kan ta
turen opp til Stigen Gard, med storslagen utsikt over
fjord og fjell. Søndag tar vi dagen ute og padler tilbake
inn Nærøyfjorden til Gudvangen.

Turprogrammet 2018
Gyldenløve Kajakklubbs turprogram 2018 gir deg muligheten
til å bli med på totalt 31 organiserte turer fra begynnelsen april til
midten av oktober. I reiseprogrammet vårt finner du kortreiste tur
alternativer på onsdagskvelder, med og uten bruk av henger, og
turer med overnatting til «fjerne» reisemål som Telemarkskanalen,
Nærøyfjorden, Hvasser og Fjorda.
40
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Gyldenløve Kajakk Klubb

Gyldenløve Kajakk Klubb

«Jeg har lyst til å begynne å padle»
  Jens Petter Ørjansen
Vi får ofte spørsmålene; - Jeg har lyst å begynne å padle,
men hva er et våttkort og hvordan får jeg «tak» i et?
Våttkortet - padlerens sertifikat
Våttkort får du når du tar et kurs i Norges Padle
forbunds (NPF) kursstige. Det settes oblater på kortet
for de kursene du har deltatt på eller bestått.
Kursstigen har forskjellige trinn; introduksjons-,
grunn-, teknikk-, aktivitetsleder-, veileder- og videre
gående kurs for å nevne noen. Det finnes også andre
NPF kursstiger som er rettet mot dem som ikke padler
havkajakk, f.eks. for elve- og kanopadling.
Våttkortet er på mange måter padlerens sertifikat.
Det er med på å sikre at de som setter seg i kajakken,
har den formelle kompetansen som skal til, kan padle
under forskjellige forhold, redde seg selv og hjelpe
andre. Med andre ord bidra til at alle får fine og trygge
naturopplevelser på vannet.
Så vil det alltid være slik at realkompetansen får man
gjennom å være på vannet og padle. Et klokt «padle
hode» uttalte en gang; «Verdensmesteren er utlært,
kan og vet alt etter kort tid. Den erfarne lærer noe hele
tiden.» Det er mye padlevisdom i de ordene.

kunnskap om padling. Det fleste velger et grunnkurs.
Det åpner på mange måter døra til padlingens fantastiske verden.
Padling, er det noe for meg?
Er du usikker på om padling er en aktivitet som passer
for deg kan du starte med et introduksjonskurs. Dette
er et kveldskurs på 4 timer og et fint utgangspunkt for
å besvare spørsmålet. Noen konkluderer når kvelden
er omme med at det var det ikke. Men svært mange
blir bitt av padlebasillen og melder seg på et grunnkurs
i løpet av kort tid.
Kurs og trening
Vil du komme i gang kan du delta på et av våre 15 kurs
i sesongen 2018. Du melder deg på via DNT Drammen
og Omegn sine nettsider.
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VÅTTKORT
Trygghet på vannet

AKTIVITETSLEDERKURS
TURLEDERKURS
TEKNIKKURS

Vi legger vekt på at du skal ha trygge naturopplevelser på
vannet sammen med andre. For å bidra til å bygge opp din
kompetanse tilbyr vi kurs i regi av kvalifiserte trenere fra
Gyldenløve Kajakklubb og Eian Fritid.
Etter endt kurs får du våttkort.
Vi anbefaler alle å investere i et grunnkurs.

GRUNNKURS - 2 DAGER

Kurskalenderen for 2018 finner du på nettsidene våre.

Trening er ferskvare, man blir aldri utlært. Vi kjører
«Gøy På Vannet» treningskvelder på noen onsdager
i utendørssesongen og bassengtrening i de mørke
årstidene.
INTRODUKSJONSKURS - 4 TIMER

Velkommen i kajakken
– En friluftsaktivitet du ikke vil angre på!

Du har mange muligheter dersom du ønsker å
bygge kompetansen din og klatre i Våttkortstigen!

Kursstigen trinn for trinn
Når det gjelder NPF-stigen kan man starte rett på
trinnet grunnkurs. Fra grunnkurs og opp forutsettes
det at man klatrer og fullfører trinn for trinn. På
trinnet grunnkurs får man over 2 dager masse nyttig
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Kurs og kompetanse

Foto: Line Hårklau
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TURPROGRAM
En tur som passer for deg

Sikkerhet

Det skal være gøy å være med på fellestur! Skal du
og dine turkamerater få maksimalt utbytte av turen,
er det viktig at du ﬁnner en tur som passer for deg og
den formen du er i. Hvis du er nybegynner, anbefaler
vi gjerne en kortere tur, merket med én eller to støvler.

Skulle det skje uhell/ulykker underveis, har
turlederne god kjennskap til førstehjelp. Det hjelper
hvis den enkelte deltaker også er bevisst sitt ansvar
som deltaker (se generelle vilkår). Selv om de fleste
turene går langs merkede stier, kan det skje ulykker,
og da må gjerne hjelp tilkalles fra nærmeste sted
med telefonforbindelse. Det er fremdeles mange
steder i Norge som er uten mobiltelefondekning, og
det betyr at det kan ta tid før hjelp kan komme fram.

Snakk gjerne med Tursenteret i DNT Drammen og
Omegn hvis du er i tvil eller trenger mer informasjon.

Klær og utstyr
Gode klær og riktig utstyr kan være avgjørende
for en vellykket tur, særlig hvis den går over flere
dager. Klær, støvler og sekk bør være funksjonelle
og kjennes behagelige å ha på. Med så mange
forskjellige stofftyper som finnes på markedet i dag,
er det å investere i fjellklær like mye et spørsmål om
personlig smak som om hva som er «riktig». Det er
viktig å legge mye omtanke i pakkingen. Se forslag til
pakkeliste på våre sider. Fjellstøvler er viktig, og husk
at de bør være vel inngått før du legger i vei gjennom
fjellheimen.

Medlemskap

Trenger du mer informasjon om klær og utstyr, kan
du komme innom Tursenteret til DNT Drammen og
Omegn i Schwenckegata.

De ansatte i DNT Drammen og Omegn har lang
erfaring fra turer i skog og fjell og hjelper deg gjerne
med å ﬁnne en tur som passer for deg. I Tursenteret
kan du kjøpe turutstyr, få råd om utstyr og få mer
informasjon om turene våre.

Som DNT-medlem får du 15 % rabatt på alle varene
– og gode råd med på kjøpet.

Husk kart og kompass
Planleggingskart som viser hyttene, merkede ruter,
avstander i timer mellom hyttene etc. fås gratis i
Tursenteret. Under hver enkelt turbeskrivelse på UT.no
finner du hvilke detaljerte kart du har bruk for. Kjøp
kartene på forhånd, studer dem nøye og bruk dem på
turen. Derved lærer du deg stedsnavnene og å lese kart,
en kunnskap som kan være både morsom og nyttig på
senere turer. Kartene kan du kjøpe i Tursenteret. Vi er
best på turkart i Drammen og Buskerud!

Turleder
Turene ledes av personer som har solid turerfaring og
har gjennomført DNTs turlederkurs. Turlederne er
ikke profesjonelle, de er turledere på dugnadsbasis
fordi de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med
andre på sine opplevelser.
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Turene er åpne for alle. Hvis du ikke er medlem av
Turistforeningen, er det som regel et pristillegg. Hvis
du ønsker å tegne medlemskap, kan dette gjøres på
våre hjemmesider eller i Tursenteret.

Påmelding og betaling
Der det er påmelding, gjøres påmelding på nett eller i
Tursenteret. På de aller fleste turene er det nettbetaling
ved påmelding, ellers får du faktura tilsendt.

GRADERING AV FELLESTURER
Er du usikker på hvor krevende turene er? De ﬂeste
av DNTs fellesturer og aktiviteter er merket med både
hvem turen passer for og hvor krevende den er. Les
nøye om turen og nivået på forhånd. Da er det lettere
å velge riktig tur for deg.
Hvor krevende en tur er bestemmes blant annet av
antall høydemeter (stigning) og lengde på turen.
Selv om turen er lett, kan den merkes med rødt
dersom den er veldig lang.

Merk at de ulike nivåene nedenfor kun er generelle
graderinger, som ikke nødvendigvis passer for alle
turer og aktiviteter. En topptur kan for eksempel
være bare en dagstur, men gradert som krevende. Ta
derfor kontakt med foreningen(e) som arrangerer
turen eller aktiviteten for mer utfyllende informasjon.
Graderingen av fellesturene settes kombinert med
lengde og type terreng.
Graderingen har ﬁre vanskelighetsgrader:

Enkel, for nybegynnere

Middels, passer også
for nybegynnere

Krevende, for erfarne Ekspert, for erfarne
fjellfolk
fjellfolk

•	Krever ingen spesielle
ferdigheter

•	Middels godt trente
turgåere

•	God utholdenhet trengs

•	Krever god utholdenhet

•	I hovedsak kortere turer

•	Grunnleggende ferdigheter

•	Krever godt turutstyr og
gode fjellsko

•	Krever godt turutstyr og
gode fjellsko

• I de tilfeller hvor det er
tilrettelagt for rullestolbrukere, barnevogn, merkes
dette med eget symbol

•	Krever kunnskap om
kart og kompass

Tursenteret

Bruk av bilder
Som deltaker på turer i regi av DNT Drammen og
Omegn vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i
løpet av turen. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs
publikasjoner og egne internettsider.
Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi
beskjed til turleder.

Reisegarantifondet
Som arrangør av Pakkereiser er DNT
Drammen og Omegn medlem av
Reisegarantifondet.
Fyldigere og oppdatert informasjon om turene
ﬁnner du på www.dntdrammen.no

Ut på tur-gruppene
Drammen
Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10 hele året. Oppmøte hos Turistforeningen i Nedre Storgate 10 (gågata). Varighet 3-5 timer, inkludert god rast. Vi benytter
ofte rutebuss til turens startsted.

Lier
Fotturer hver torsdag kl. 10 hele året. Varighet inntil
4 timer inkl. rast. Fast oppmøte på Haugestad i
Lierbyen. Turene arrangeres i samarbeid med Lier
Frivilligsentral.

Eiker
Fottur på dagtid hver tirsdag hele året. Oppmøte
kl. 10.00 på P-plassen på Eikersenteret, bortenfor
vaskehallen. Varighet inntil 4 timer inkludert god
rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre Eiker.
Samkjøring i privte biler til startstedet.

Ut på tur Røyken og Hurum
Fotturer på onsdager kl. 10.00. I partallsuker
går turene i Røyken, i oddetallsuker går turene i
Hurum. For turene i Røyken er det fast oppmøte ved
Røykenbadet kl. 10, eller ved startsted for turen kl.
10.15. For turene i Hurum er det fast oppmøte ved
Semsporten (på RV 289 mellom Sætre og Klokkarstua) kl. 10, eller ved startsted for turen kl. 10.15.
Varighet 3-4 timer. Innimellom er det noen lengre
turer som varer hele dagen.

Modum & Sigdal
Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager)
hele året i samarbeid med Modum Frisklivssentral.
Fast fremmøte kl. 10 på P-plassen på Furumo på Geithus. Varighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring til
startsted/retur og god rast.

Ut på tur Sande
Fottur på dagtid hver første tirsdag i måneden. Det er
fast oppmøte kl. 10.00 på Torget i Sande. I samarbeid
med Frisklivssentralen.
TUR /
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NÅR

TURPROGRAM
DNTD



Følg oss på Facebook!

ALDER

NÅR

Barnas Turlag Røyken & Hurum



26.06

Aktivitetsdag på Camp Killingen

26.08

Tur i Kjøsterudjuvet

25.-28.06

Familieleir på Mårbu turisthytte

08.-09.09

Overnattingstur for nybegynnere til Bjønnåsen

08.-10.08

Sommercamp på Killingen

10-12 år

07.10

Sopptur til Stikkvannshytta

13.-15.08

Friluftsskole på Killingen

10-13 år

Nov

Klatrekveld på Røykenbadet

15.-17.08

Sommercamp på Killingen

13-15 år

06.12

Førjulskveld på Bjerke Gård

08.-09.09

Hyttetur til Koboltkoia

14.-15.09

Jubileumstur til Langedrag



02.09

Kom-deg-ut-dag

Okt/Nov

Klatrekvelder på Klatreverket

Følg oss på Facebook!

ALDER

Eiker



Følg oss på Facebook!

ALDER

Følg turlaget på deres Facebook-side for mer informasjon.

NÅR

NÅR

Lier

02.09

Kom-deg-ut-dag





Aug

“Topptur” til Presteåsen/Slettåsen

02.09

Kom-deg-ut-dag m/overnatting

Okt

Tur til flyvraket i Gutudalen

Nov

Lommelykttur til Hatterås

08.12

Juleavslutning på Grytebakke gård

Følg turlaget på deres Facebook-side for mer informasjon.

Følg oss på Facebook!

ALDER

Følg oss på Facebook!

ALDER

Følg oss på Facebook!

ALDER

Følg turlaget på deres Facebook-side for mer informasjon.

NÅR

Følg turlaget på deres Facebook-side eller på www.dntdrammen.no, for informasjon om vinterens turer.

NÅR

ALDER

Følg turlaget på deres Facebook-side for mer informasjon.

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om turlagenes program!

NÅR

Følg oss på Facebook!



05.08

Telttur ved Ustedalsfjorden

11.08

Jubileumsfeiring på den ubetjente turisthytta Dusehesten

19.08

Tur til Halletjønn

02.09

Kom-deg-ut-dagen på Holsåsen

30.09

Søndagstur til Halletjønn

04.11

Lommelykttur

02.12

Skileik på skileikområdet ved Geilohallen

Følg turlaget på deres Facebook-side for mer informasjon.

NÅR

Barnas Turlag Nore & Uvdal

19.08

Triathlondag

02.09

Kom-deg-ut-dag

04.11

Leik og klatring i Numedalshallen

16.12

Leik og moro på skøyteisen



Følg oss på Facebook!

ALDER

Følg turlaget på deres Facebook-side for mer informasjon.
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TURPROGRAM

NÅR

Følg oss på Facebook!



ALDER

NÅR

DNT akTiv



Følg oss på Facebook!

PASSER
FOR

NIVÅ

08.-10.06.

Hengekøyetur Tverråsutsikten

Fra 16 år

20.06.

Klatrekveld i Drammen Skisenter

Fra 16 år

22.-24.06

HæljRace

Fra 16 år

DNT akTiv er et tilbud som retter seg mot de som ønsker å gå turer i god gangfart som gir litt puls. Turene er for aktive
voksne og går i nærmiljøet.
Fram til påske er det tur én gang i uka, på torsdager. Turene kan gå på beina eller på ski. I sommerhalvåret er det tur to
ganger i uka, tirsdager og torsdager. Følg med på Facebook-gruppa “DNT akTiv” for oppdatert informasjon.
Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

02.-06.07

BaseCamp Hemsedal

13-16 år

07.06

Årbogen

Alle

23.-28.07

Ukestur på Hardangervidda

Fra 16 år

12.06

Landfalltjern

Alle

18.-19.06

Spiselige vekster

Fra 16 år

14.06

Galterud

Alle

25.-26.08

Våkne til soloppgangen på Gaustatoppen

Fra 16 år

19.06

Landfalltjern - Junileumstur

Alle

28.08

Turtirsdag til Mørkonga på Sundvollen

Fra 16 år

21.06

Spiralen

Alle

30.08 - 02.09

Besseggen

Fra 16 år

26.06

Rustanveien Kanada

Alle

28.06

MIF-hytta

Alle

03.07

Eggevollen

Alle

05.07

Aron P plass ( Drammen skisenter)

Alle

14.08

Landfalltjern

Alle

16.08

Nerdammen

Alle

21.08

Årkvisla

Alle

23.08

Gulskogen stasjon

Alle

28.08

Eggevollen

Alle

30.08

Spiralen

Alle

04.09

Eiksetra

Alle

06.09

Bjørkedokk

Alle

11.09

Eiksetra

Alle

13.09

MIF-hytta

Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR



Følg oss på Facebook!

PASSER FOR NIVÅ

Én onsdag i måneden arrangerer DNT fjellsport Drammen kveldstur. Følg med på våre hjemmesider eller Fjellsport
gruppas Facebook-side: www.facebook/DNTFjellsportDrammen
Overnattingsturer med DNT fjellsport Drammen
15.-17.06

Telttur Finnemarka på langs

Voksne, fjellsport

31.08 - 02.09

Sykkeltur på gamle Tyvinvegen og Utladalen

Voksne, fjellsport

13.-14.10

Topptur med kart- og kompasstrening ved Høgevarde

Voksne, fjellsport

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

Høgevarde er overnatting for Topptur med
kart- og kompasstrening 13.-14.10
Foto: Johan Fegri

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!
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NÅR

TURPROGRAM
Dagsturer

PASSER
FOR

NIVÅ

Det blir arrangert søndagstur en gang i måneden hele året. Følg med på våre hjemmesider for o
 ppdatert program.
13.06

Jubileumstur Sirikjerke – Vestknabben – Tveten/Konnerud med Ut
på tur Drammen. Egen buss til Sirikjerkeveien/forbi Krambudalskrysset, følger blåmerka sti med evt. avstikker til Kyrfjell

Voksne,
senior

17.06

Felespilleren og huldra. Strømsåsrunden og konsert på Blektjern.
Familieforestilling ved vannet ved musiker og magiker Knut Harald
Sommerfeldt og hans dansende frue.

Alle

11.08

Reinsjødansen. Tradisjonstur til gammel danseplass ved nordenden
av Reinsjøen i Nes i Hallingdal. Buss fra Drammen kl. 8 til Buvassli.
Påmelding for de som skal være med bussen.

Alle

09.09

Skaurock med Dagfinn Kolberg på Tretjernsåsen

Alle

09.09

Matauk ved Ormåsen i Øvre Eiker. Buss fra Drammen.

Alle

16.09

Rundtur til Glitreplassene med åpen dag på Svarvestolen turisthytte

Alle

23.09

Jungervann i Eikerskauen

Alle

21.10

Tur fra Spiralen

Alle

24.12

Julefrokost på Prins Oscars Utsikt

Alle

NÅR

Turer over flere dager

PASSER
FOR

09.-10.06

Fottur på Skrim

Voksne

01.-05.08

Aurlandsdalen.

Voksne

10.-11.08

Telttur ved Reinsjøen og deltakelse på Reinsjødansen

Alle

18.-24.08

Fottur i Tafjordfjella

Voksne

01.-02.09

Jubileumstur til Høgevarde på Norefjell. 2 fotturalternativer. Se mer
info. på www.dntdrammen.no

Voksne,
senior

13.-14.10

Helgetur til den nye DNT-hytta Himsjå.

Voksne

Påmelding på www.dntdrammen.no

NÅR

60+ Mandagsturer (april til november)

PASSER
FOR

NIVÅ

Fast oppmøte mandager kl. 10 på ESSO bensinstasjon i Hauges gate nedenfor sykehuset i D
 rammen hvis ikke annet er o
 ppgitt.
Når det er helligdag på en mandag, går turen på tirsdag. Samkjøring i privatbiler. De som sitter på betaler sjåføren kr. 10,pr. mil. På noen av turene brukes rutebuss. I de tilfellene er dette uthevet i programmet. Ingen påmelding, bare å møte opp.
11.06

Jubileumstur: Eiksetra - Goliaten - Kjøsterudsetra - Solåsblokka. 12
km. NB: oppmøte kl. 09.30.

Senior

18.06

Håøya i Oslofjorden. NB: Buss nr. 85 kl. 09.27 fra Drammen
Rutebilstasjon på Strømsø til Sætre. Noe krevende tur pga høydeforskjell.

Senior

13.08

Til Skimten fra demningen på Landfalltjern, via 5-minutter’n. Krevende tur på 11 km i noe kupert terreng.

Senior

NÅR

60+ Tematurer

PASSER
FOR

NIVÅ

Klatring for pensjonister hver mandag kl. 10 på Klatreverket i Drammen. Det er ingen påmelding, bare å møte opp. Følg
med på Facebookgruppen “Klatring for pensjonister med DNT Drammen og Omegn” for oppdatert informasjon.
20.-23.08

NIVÅ

NÅR

Fjelltur til Høvringen i vakre Rondane

Turer med flerkulturelle

Senior

PASSER
FOR

NIVÅ

Etnisk norske kvinner ønskes hjertelig velkommen av turgruppas flerkulturelle kvinner for kulturutveksling og s pråktrening.
Hver mandag

Internasjonal turgruppe for kvinner. Bli med på 1,5 times tur langs
elva eller opp Bragernesåsen hver mandag. Fast oppmøte foran
DNT Drammen og omegn kl. 12.30.
OBS! Vi har ikke turer på skolenes fridager.

Voksne,
senior

Hver torsdag

Internasjonal turgruppe for kvinner. Bli med på tur i Strømsåsen
hver torsdag fra Bydelen Fjell (ved snuplassen for busser). Det er
buss nr. 3 som kjører til oppmøtestedet som heter Snuplassen.
Turen starter kl. 10.00, og varer 2-3 timer. Vi er tilbake senest kl.
13.00. Turene blir tilpasset deltakernes fysiske form. Alle blir tatt
godt vare på av turlederne. Ta med sitteunderlag, drikke og noe å
bite i.
OBS! Vi har ikke turer på skolenes fridager.

Voksne,
senior

Se www.dntdrammen.no for mer informasjon om vårt turprogram!

Nydelig natur på fottur i Tafjordfjella.
Foto: Sindre Nikolai Aker
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NÅR
Onsdager,
hver 14. dag

NÅR

TURPROGRAM
Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Aktivitetskvelder hver 14. dag på onsdager. Annenhver gang på
Eiksetra i Lier og Sæteren gård i Bærum.
For program og mer informasjon se nettsiden vår og Facebooksiden “Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede Lier og Bærum”.

Klart det går

August

Iungsdalshytta

NÅR

Nærturene

PASSER
FOR

NIVÅ

Voksne,
senior

PASSER
FOR

NIVÅ

Alle

PASSER
FOR

13.06

Eggevollen

Alle

20.06

Lier Bygdetun

Alle

05.-07.09

Nærturgruppa til Finse

Alle

NIVÅ

NÅR

NIVÅ

Gyldenløve Kajakklubb

22.-24.06

Telemarkskanalen

Til og med 10.10

Onsdagspadling hver uke

09.-10.06

Grunnkurs Kajakkpadling

16.-17.06

Grunnkurs Kajakkpadling

30.06 - 01.07

Grunnkurs Kajakkpadling

11.- 12.08

Grunnkurs Kajakkpadling

08.- 09.09

Grunnkurs Kajakkpadling

19.06

Introduksjonskurs Kajakkpadling

16.08

Introduksjonskurs Kajakkpadling

Påmelding på www.dntdrammen.no

PASSER
FOR

NÅR
17.06

Sommeråpning av Hol turlags kanohus ved Geilo Beach

Jun

Blomstertur oppunder Hallingskarvet med Bjørn Furuseth

01.09.

Skarvet opp, motbakkeløp og turmarsj

22.-23.06

Soloppgangtur til Ranastongi.

03.-05.08

Jotunheimen og Surtningssue. Denne gongen set me av ei heil helg
og dreg til Jotunheimen

19.08

Dagstur til Reineskarvet

25.-26.08

Telttur til Veikjinn

02.09

Sopptur

15.-16.09

Geiteryggen til Finse

16.10

Bålkveld

24.12

Bålmorgon på Gravset

NÅR
Uke 32 og 33

Alle

PASSER
FOR

NÅR

NIVÅ

KURS
Ferskingkurs

PASSER
FOR

NIVÅ

Alle

NIVÅ

I tillegg arrangeres korte tysdagsturar ut juni og frå 21. august til 16. oktober.

Bilde fra kajakkpadling under landsmøtet i Drammen.
Foto: Line Hårklau
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Hemmeligheten
ligger i luften

Aclima WoolNet Hiking

Nettingkonstruksjon gir mye luft mot kroppen som
holder deg varm, samtidig som strukturen gjør at
svette transporteres fritt til neste lag. Kombinasjonen
av ullnetting og tettstrikket merinoull sørger for at
kroppstemperaturen reguleres optimalt. Ved høy aktivitet
fordamper fuktighet effektivt gjennom ullnettingen på
armer og bein, samtidig som den tettstrikkede ullen
holder deg varm ved lav aktivitet. Plaggene kommer
til dame og herre som overdel og longs.

Feel free to go faster
bergans.com

www.aclima.com
Fløyen Lady Fleece
Fløyen Lady Pants
HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

Raskeste vei,
fra oss til deg!

Dette bladet er trykket i Norge for å støtte norske arbeidsplasser
og lokalt næringsliv. For DNT Drammen og Omegn er det et viktig miljøhensyn
at produksjonen skjer kortreist. Vi oppfordrer andre til å
sikre lokalt næringsliv og til å ta vare på miljøet.
Ta kontakt med en av våre rådgivere eller
se www.zum.no for mer informasjon.

DNT Drammen og Omegn

