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DNT Drammen og Omegns årsmøte 2019 ble avholdt 
onsdag 3. april på Papirbredden i Drammen. Møtet var 
bekjentgjort på vanlig måte. Etter de formelle sakene, 
hadde vi som vanlig utdeling av utmerkelser for 
ekstraordinær innsats for foreningen, og avsluttet med 
en interessant temadel der naturfotograf Kjetil Haave 
kåserte og viste flotte naturbilder. 

Men hvor var medlemmene? Kun 30 stilte opp i tillegg 
til flere fra administrasjonen. Denne nedadgående 
trenden har vi observert noen år. Utvikler vårt årsmøte 
seg til det man kjenner fra flere idrettslag; kun styret og 
en håndfull seniormedlemmer stiller opp? 

Jeg håper ikke det, men trenden vi opplever gjør at 
styret og administrasjonen vil ta en diskusjon om hvilke 
rammer vi skal gi årsmøtene framover. Skal vi fortsette 
med temadel i tillegg til faste programposter? Eller kan 
vi på andre måter gjøre det mer attraktivt? Skal vi flytte 
møtet til Friluftslivets Hus når oppslutningen er så 
begrenset? Skal utdeling av utmerkelser flyttes til bedre 
besøkte fellesmøter, for eksempel dugnadsfesten om 
høsten? Disse og andre spørsmål vil vi vurdere grundig. 

Og hva skjedde så på årsmøtet?
Dokumentene viste stor aktivitet, slik det har vært i 
mange år nå, både på arrangements- og hyttesiden. 
Økonomisk føres en forsiktig linje, hvilket ga positivt 
resultat også i 2018, nær 500 000 kr. Dette ble vedtatt 
avsatt til formålskapitalen (egenkapitalen) som er en 
reserve særlig med tanke på hytteutbedringer som 
faller utenfor søknadsmuligheter for ekstern finansier-
ing. DNTDs nye strategidokument, utarbeidet av styret 
og administrasjon i 2018, lå ved i årsmøtedokumentene 
og ble viet spesiell oppmerksomhet i styreleders 

presentasjon. Det førte til en protokolltilførsel:

“Strategidokumentet bør gjennomgås grundig på 
årsmøtet og stemmes over for en bedre forankring”

Flott med engasjement! 

Som nye medlemmer i styret ble valgt Remi Wold 
Sletthagen og varamedlemmer Christine Soot Sandli og 
Hilde Søraas Grønhovd. Se full oversikt over styret 
på side 5. 

Årsmøtet behandlet også et ganske radikalt og skjell-
settende forslag fra styret; nemlig nedlegging av Rådet 
og tilhørende endringer i vedtektene. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt. Initiativet til å diskutere Rådets 
framtid ble tatt av Rådets leder i fjor. Forslaget om 
nedlegging er et resultat av vurderingene rundt et råds 
rolle i dagens forening med stor medlemsmasse, en 
administrasjon på 12 og et styre som konsentrerer seg 
om strategiske og prinsipielle spørsmål samt økonomi. 
Rådets leder kartla hva flere andre DNT-foreninger har 
valgt, hvilket var ganske sprikende. Forslaget om å ned-
legge vårt Råd ble tatt på bakgrunn av egne erfaringer 
og egen rolle- og behovsvurdering. Tidene endrer seg 
med andre ord, men det følger også en dose vedmod 
med dette vedtaket. 

Takk til alle i Rådet for konstruktive bidrag i 
diskusjonene. 

Til slutt ønsker jeg alle mange fine vandringer i 
sommer, enten det er på fjellet, langs sjøen eller i 
nabolaget!

Leder
Linda Verde, Styreleder DNTD

Er årsmøtet interessant nok?
Heder og ære
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DNT Drammen og Omegns kontor
og Tursenteret: 
Daglig leder: Simon Torgersen. 

Tlf: 32 25 51 40

Mob: 906 23 440

Sentralbord: 32 25 51 40

E-post kontor: 
kontoret@dntdrammen.no

E-post Tursenteret:
butikk@dntdrammen.no

Webadresse: www.dntdrammen.no

Postadresse: DNT Drammen og 

Omegn, Nedre Storgate 10, 

3015 Drammen

Besøksadresse: Nedre Storgate 10 

(gågata)

Åpningstider Tursenteret: 

Ma-Ti-On-Fre: 10.00 - 17.00

Torsdag: 10.00 - 18.00

Lørdag: 10.00 - 15.00

Her kan du melde deg inn i 

Turistforeningen, få turforslag og infor-

masjon om turer, handle turutstyr, 

kart og bøker. 

Bankgiro: 2200.24.16534

Styret: 

Styreleder: Linda Verde

Styremedlemmer: 

Rune Håndlykken (nestleder),

Hans Solberg, Remi Wold Sletthagen, 

Hans Petter Holstad.

Varamedlemmer: Christine Soot Sandli,

Hilde Søraas Grønhovd.
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Det er innsiden som teller.
Hos oss i Aclima lager vi det beste innen ulltøy, uten å inngå noen kompromisser. Ullplagg har vi laget siden 
1939 og vi er ganske så gode på det. Vi er kompromissløse når det kommer til kvalitet og vi kan garantere at 
merinoullen kan spores tilbake til fornøyde dyr. 

For vi vet at når man skal ut på tur. Da er det innsiden som teller.

Tonje Blomseth
Eventyrer og Aclima-ambassadør
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Hedersbevisninger

Heder og ære
Tekst: Anne Wollertsen

Et viktig punkt på årsmøtet i DNT Drammen og 
Omegn, er å hedre frivillige som legger ned en enorm 
innsats i foreningen. 

I år var det på tide å vise vår takknemlighet til Jan 
Sundberg og Jens Petter Ørjansen, som begge mottok 
Merkesteinen for sitt utrettelige, frivillige arbeid 
gjennom mange år. 

Jan Sundberg har “jobbet” som turleder i en generasjon, 
og de siste årene har han også bidratt svært mye ved 
bl. a. flyttingen over i nytt lokale i 2017 og arbeid på 
flere av hyttene, særlig Nye Høgevarde, hvor han er 
fast medlem av dugnadsgruppa som holder hytta “ship 
shape”.

Jens Petter Ørjansen har vist seg som en ihuga 
kajakkentusiast, og har stilt seg til disposisjon for 
Gyldenløve Kajakklubb gjennom mange år. Han er 
styreleder i kajakklubben, og har trukket - og trekker 
- i mange av trådene som gjør at klubben i dag har en 
stadig 
voksende medlemsmasse og et utall av kurs og 
aktiviteter.

Tusen takk!

TAKK FOR TUREN!
Neste år går vårens vakreste eventur 06. juni
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Møt den nye økonomiansvarlige i 
DNT Drammen og Omegn
Tekst: Maria Kommandantvold   Foto: Maria Mørkassel

Portrett

Da Tonje Klausen sluttet som økonomiansvarlig 
i DNT Drammen, var Else Berit Skaalid den 
heldige som overtok jobben. Else Berit kommer 
fra jobben som controller i RSA Bil i Drammen. 

-RSA er en stor bedrift med ca. 250 ansatte. Bare på 
økonomiavdelingen var vi 14. Der jobbet jeg med et 
mye smalere felt, og jeg savnet å delta på flere områder 
i bedriften. Derfor søkte jeg jobben i DNT Drammen, 
forteller Else Berit, utflyttet telemarking med røtter i 
Fyresdal. 

Else Berit var bare et drøyt halvt år i RSA Bil. Før det 
jobbet hun ti år i Drammen Yard, et gammelt skipsverft 
i Drammen som spesialiserte seg på offshore kabel-leg-
gingsutstyr. Der hadde hun omtrent samme type jobb 
som hun nå har fått i DNT Drammen. 
- Jeg er så glad for å ha fått denne jobben i DNT. Det 
virker som et spennende sted å jobbe. Jeg har truffet så 
mange hyggelige mennesker i DNT Drammen. Dette 
blir nok bra, sier Else Berit. 

Else Berit har økonomiutdanning fra Lillehammer og 
Trondheim. Det var også på studiet i Trondheim hun 
traff mannen sin. Han er fra Svelvik, 

og der har de bodd de siste 18 årene med sine to døtre 
på 15 og 19. 

Hele familien er glad i å være ute i naturen. De bruker 
mye tid på fjellet. 
- Siden hele familien er glad i å være ute, er vi mye på 
tur i området Svelvik/Sande/Drammen, men etter at 
vi for noen år siden bygget hytte i hjembygda Fyresdal, 
tilbringer vi mye tid på tur i fjellet i områdene der, 
forteller Else Berit. 

Siden begynnelsen av mai har Else Berit vært på plass 
på DNT-kontoret i Drammen. 
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Lekehuset med alle minnene 
Tekst & Foto: Maria Kommandantvold

Da datteren ble litt for gammel for å leke i 
dukkehuset i hagen, flyttet pappa like gjerne 
alt turutstyret sitt inn. Nå er det koselige lille 
lekehuset fylt med turutstyr. For han som har 
fylt hele boden, har mange friluftsinteresser. 

Det er orden i hyllene og på knaggene. Her henger 
sekker i alle størrelser og variasjoner, på hylla står en 
lang rekke med forskjellige tursko som har vært med på 
mange turer, og den ene hylla fylles med soveposer og 
liggeunderlag. 

Det er ingen tvil om at han som eier alle disse tur-
tingene har vært mye ute i mark og fjell. Så er det også 
utstyrsboden til Simon Torgersen, daglig leder i DNT 
Drammen og Omegn. 

Bodde helst i skogen
Rett før Simon ble født, flyttet familien til Vestmarka 
i Bærum, og skogen ble hans lekegrind. Han var ikke 
gamle karen da han gikk alene på tur i marka. Hvis 
kameratene spurte etter Simon, var svaret ofte: Han er 
ute i skogen. Og etter hvert som Simon ble litt eldre, 
brukte han også marka som sitt soverom; satte opp telt, 
eller sov under en busk i helgene. 

- I ungdomsårene kunne jeg godt dra på fest i helgen. 
Jeg var jo sosial, og likte å være sammen med andre, 
men på natten dro jeg hjem og sov i telt i skogen, ikke i 
sengen inne, forteller han. 

At det har blitt mange netter i telt, bærer denne boden 
preg av. Her er enmannstelt, flermannstelt, lavvo, 
sommersovepose, vinterpose, flere typer liggeunderlag; 
alle på rekke og rad på den ene hylla. 
- Før da jeg var litt yngre, spilte det ikke så stor rolle hva 
jeg sov på. Men det holder ikke lenger med å ligge på 
skumgummi. 

Jeg krever litt mer komfort nå, innrømmer han. 

Det er også mange forskjellige sekker å velge mellom. 
Alle henger de pent på rekke og rad bortover den ene 
kortveggen. Den aller største - og kanskje den eldste, 
har vært med Simon på mange turer. Den ble kjøpt inn 
til en backpackertur på 90-tallet og har vært med til 
Australia, Fiji og USA, men også båret over Hardanger-
vidda, i Finnemarka, Lyngen og Sunnmørsalpene. 

Simon og bikkjene 
Hundene og fiskestengene klarer han seg ikke uten. 
I det ene hjørnet står en fyldig spesialbag som, for et 
utrent øye, kan se ut som en slags skibag. Inne i den 
oppbevarer Simon alle fiskestengene. Og det er ikke 
rent få. Ved siden av henger to stolsekker som brukes 
ved pilking. 

- Jeg liker å gjøre noe når jeg er på tur. Det har blitt mye 
jakt og fiske opp gjennom årene. Før gikk det mest i 
laksefiske, men det var før jeg fikk barn. Nå liker jeg 
best å fiske ørret i marka. Det er ikke så tidskrevende. 

Simon liker veldig godt å gå på tur alene. Men helt 
alene er han aldri. De to huskyene hans er alltid med. 
Det er Simons turkamerater. Hunder har vært en viktig 
del av livet hans. 

- Det er liksom jeg og bikkjene. I jobben som daglig leder 
i DNT Drammen og Omegn har jeg alltid mye folk rundt 
meg, jeg er i møter med kommuner og organisasjoner, jeg 
treffer frivillige og har kolleger rundt meg hele tiden. 
Derfor synes jeg det er deilig når jeg kan sette av gårde 
alene med hundene mine. 

Artikkelen fortsetter på side 12. 

I boden til
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Drømmen om å leve et liv med mange hunder og drive 
med hundekjøring har alltid vært der. 

- Jeg har aldri konkurrert, men det hender jeg trener litt 
sammen med en kompis som var med på Finnmarks-
løpet i vinter, forteller Simon. 

-Hender det aldri at du er redd når du er alene på tur på 
fjellet, eller i marka? 

Simon drar litt på det. 

- Hvis jeg er alene på vidda i dårlig vær, og sporene 
føyker igjen med en gang, da er jeg i hvert fall 
konsentrert og tenker at jeg ikke kan gjøre noen feil. 
En gang var jeg nær å måtte bryte meg inn i en hytte 
mellom Raggsteindalen og Finse på vinterstid. Jeg 
hadde kart og kompass, men sikten var elendig, og jeg 
visste ikke hvor jeg var. Plutselig skimtet jeg høyspent-
master og skjønte at jeg var rett ved Finse. Da var jeg 
lettet. 

Kotelett på primusen
Han er ikke jålete, men opptatt av at utstyret skal være 
bra. At goretex-dressen er en gammel, oransje en gjør 
ham ingen ting, så lenge den gjør nytten, eller at skiene 
er eldgamle, gjør heller ikke noe så lenge de fungerer. 

- Men hvis det er noe som øker komforten og forenkler 
friluftslivet et hakk, nøler jeg ikke med å kjøpe det, 
innrømmer han. 

Som leder av DNT Drammen og Omegn blir det mange 
turer for å besøke foreningens hytter. Hardangervidda 
har han gått på kryss og tvers utallige ganger. En og 
annen natt i telt blir det jo. Og han lager maten selv når 
han ligger ute. Han er opptatt av mat, og kaller seg 
hobbykokk. Maten skal smake, og det hender han tar 
med en kotelett i sekken for å steke den på primusen. 

- Men jeg legger ikke skjul på at jeg setter pris på å 
komme frem til turisthytta på kvelden og få en deilig 
middag servert, gjerne med et glass vin til maten. 

TUR  1312  TU2
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På tur med hengekøye
Tekst & Foto: Anniken Iversen & Hannah Ophus

Vi kan vel nesten si at dette har blitt en trend. 
Flere og flere velger hengekøye fremfor telt når 
man skal ut på tur, og det er ikke så rart. 

Når du legger deg godt til rette i en varm og god 
sovepose under åpen himmel, forstår du hvorfor. Du 
kan ligge og høre på lydene fra naturen rundt deg og 
se opp på stjernene. Den beste følelsen er å våkne i 
hengekøyen og bli liggende og nyte utsikten med en 
kopp kaffe. Spør du oss, er det veldig mye bedre enn å 
våkne i et varmt og klamt telt. 

Å sove i en svaiende hengekøye over bakken er helt 
fantastisk, uansett om du ligger i vannkanten, eller 
langt inn i skogen. Det er en helt egen frihetsfølelse å 
våkne opp under åpen himmel i en god og varm sove-
pose. Vi har prøvd å bli flinkere til å bruke nærområdet 
og utforske fine steder i Drammen. 

En pause fra hverdagen 
Hengekøyene er små og derfor veldig lett å pakke med 
seg på tur. Man trenger nødvendigvis ikke å reise så 
langt for å få en fin opplevelse. Det gjør at terskelen 
for å komme seg ut på tur ikke er så høy. Det eneste du 
trenger er gode sko, varme klær og en sekk med det vik-
tigste fra pakkelisten (se s. 16). Skal man legge ut på en 
lengre tur, krever det naturligvis også mer planlegging, 
men skal du bare være borte en natt i nærområdet går 
det fint an å ta en litt mer spontan tur. Det går også an 
å dra ut på en dagstur, eller bare noen timer. Finn noen 
træt hvor det er mulighet for å henge opp hengekøyen 
og slapp av med en god bok, eller sett dere sammen og 
nyt utsikten. 

Mat på tur
Mat smaker alltid best på tur, og det trenger ikke være 
så avansert for at måltidet skal bli en suksess. Det er 
lurt å planlegge alle måltider før man legger ut på tur. 
Da er du sikker på at du har med alt utstyret og 
ingrediensene du trenger. 

Det er alltid hyggelig og sosialt å tenne bål, særlig 
utover kvelden når det blir mørkt. Da kan man for 
eksempel ta med pinnebrøddeig, som man surrer rundt 
en pinne og steker på bålet. Man kan også lage grillspyd 
på forhånd som kan grilles på en engangsgrill eller en 
rist over bålet. Toast som er pakket inn i folie smaker 
også kjempegodt etter en runde på bålet. Hvis man skal 
tenne bål, er det lurt å pakke med seg noen vedkubber, 
ta noen kubber i hver sekk så det ikke blir for tungt. 
Og husk marshmallows!

Vi har som regel alltid med oss primus på tur, og med 
det kan du lage nesten hva som helst. Pannekaker 
smaker alltid veldig godt ute, men for å slippe mye 
griseri er det veldig lurt å ha med ferdiglaget røre på 
flaske. Da er alt du trenger en stekespade og en nok 
gass til primusen, og selvfølgelig syltetøy, eller noe an-
net godt å ha på pannekakene. Har du med primus, kan 
du også steke deg en god frokost med egg og bacon. 

For å gjøre det helt enkelt, kan man også lage all maten 
ferdig før man reiser. Vi har ofte med oss lefseruller, 
salat eller ferdigsmurte rundstykker. Da trenger du 
hverken primus, eller bål, men det smaker fortsatt 
veldig godt. Dette krever litt mer planlegging, da alt bør 
være laget før du legger ut på tur, men da slipper du å 
ta med deg en del utstyr!

Turtips
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Tipset

Pakkelisten

Det viktigste å huske på når man skal på tur, er 
varme klær - det er aldri gøy å fryse. Vi sover 
nesten alltid i ullundertøy, også om sommeren. 
Det er også lurt å ha et godt liggeunderlag i 
hengekøyen slik at hengekøyen blir stivere i 
bunnen, men også for isolasjon. Planlegg og pakk 
med det du trenger for å tilberede alle måltider, 
og ikke glem nok vann. Hvis du ikke har en venn 
som spiller gitar eller er veldig flink til å synge, 
er det veldig hyggelig å ha med en liten høytaler 
for litt ekstra god stemning. Husk alltid å sjekke 
værmeldingen før du legger ut på tur. 

Tips
- Utforsk nærområdene
- Finn et sted ved vannet, eller i høyden med litt 
utsikt for ekstra opplevelse
- Ta med varme klær, uansett vær
- Planlegg og forbered måltider for turden
- Bål skaper alltid god stemning (ps: husk at bål-
forbudet i Norge gjelder fra 15. april til 15. 
september)

Pakkeliste
Hengekøye + oppheng

Liggeunderlag
Sovepose

Stormkjøkken + gass
Stekespade

Mat
Tallerkener, kopper, bestikk

Sjokolade
Kaffe/Kakao

Klær etter været (+ litt ekstra varmt tøy)
Ullundertøy

Lue
Solkrem
Solbriller
Høytaler
Kamera

Spikkekniv
Fyrstikker

Våtservietter
Kortstokk

Lommelykt
Powerbank
Nok vann

Tekst & Foto: Anniken Iversen  
& Hannah Ophus
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Turtips

Foto: Hanne Bergersen

Pilegrimene fra Solbergelva
Tekst: Maria Kommandantvold 

«Vi vandrer så stilt gjennom landet, bare 
stavene tikker og slår. 
Vi bær sekker med klær, mat og vannet, vi har 
rosa når utrygghet rår.
Ja, pilegrimsrosa er trygghet, den følger oss 
leden lang.
Jeg visste ikke hva jeg nå vet, Leden er en 
gledessang.»

Dette er starten på diktet Rolf skrev om sin og søsteren 
Turids to pilegrimsturer i fjor sommer. Med seg på tur 
nummer to hadde de også med Turids venninne Mette 
Hvidsten. 

Det startet med de ukentlige turene hjemme. De synes 
de hadde godt av å gå.
- Vi gikk litt oppe i lysløpya her vi bor, og merket at 
formen ble sånn noenlunde. Så foreslo Turid en dag at 
vi kanskje skulle gå Pilegrimsleden. Vi er ikke akkurat 
religiøse, men historieinteresserte, og syntes dette 
virket interessant, forteller Rolf. 

Søskenparet bor rett overfor hverandre i Solbergelva. 
Rolf, gamle-ordføreren i Nedre Eiker, fylte 79 i mai, 
lillesøster Turid er 67. De har alltid hatt et nært for-
hold. For et par år siden mistet Turid mannen sin, Dag. 
Rolf hadde vært alene et par år lenger etter at kona 
hans døde for nesten fire år siden. 
-På en sånn vandring får du tid til ettertanke. Man får 
liksom roen i seg. Og det opplevde vi også, sier Rolf. 

Vandringen fra Bærums Verk til Tretten ble lagt opp 
i to etapper. Den første delen fra Bærums Verk over 
Krokskogen til Gjøvik gikk de i juni. Den andre etappen 
fra Gjøvik til Tretten ble tilbakelagt i august. Det finnes 

en østlig og en vestlig led om Oslo. Rolf og Turid valgte 
vestleden. 
-Vi hadde lyst til å gå i eget fylke, og få med oss kirkene 
i Norderhov og Bønsnes i Hole. For oss var det naturlig 
å velge den veien, forteller Rolf. 

-Da vi var ved kirken i Bønsnes, kom en dame og spurte 
oss om vi ville ha en kopp kaffe. Mannen hennes hadde 
vært kirketjener der, og hun kunne sikkert fortelle en 
god del fra kirken og området. Men vi takket nei - og 
har angret på det etterpå, forteller Turid. 

På en pilegrimsvandring skal man bruke tid, synes de 
to. Det er mange hyggelige møter underveis. 

- Du er nødt til å ta deg tid til slike invitasjoner. Vi var 
litt redde i starten for at vi ikke skulle rekke frem i tide, 
og stresset oss litt opp. Men vi lærte etter hvert at vi må 
holde et jevnt og rolig tempo, sier Rolf. 

Og de møtte flere trivelige mennesker på vandringen. 
Helt i starten, da de gikk over Krokskogen, fikk Rolf 
fryktelig vondt i hofta si. Han klarte nesten ikke å gå, 
og de lurte på hvordan dette skulle gå. De hadde jo 
tross alt noen mil foran seg. 

-Da fikk vi hjelp av den hyggelige verten på Kleivstua 
som kjørte oss til Gjesvold gård der vi skulle overnatte. 
Med litt mat og en god natts søvn - og riktignok litt 
smertestillende, var jeg helt fin morgenen etter og 
kunne ta fatt på dagens etappe, forteller Rolf. 

Artikkelen fortsetter på side 20. 
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Bare noen dager senere gikk de etappens lengste 
strekning på fire mil.
- Det ble 60.650 skritt. Og jeg hadde ikke vondt i hofta 
i det hele tatt. 

Etter de to turene i fjor, har de gjort seg noen erfaringer 
de gjerne deler med andre. 

På den første turen i juni gikk de med fullpakkede 
sekker hele veien, mens de på tur nummer to i august 
gjorde avtaler underveis med flere som kjørte bagasjen 
mellom stedene de skulle sove. Dermed slapp de å gå 
med de tunge sekkene. Det holdt med dagssekker. 

Frokost fikk de kjøpt på stedene de overnattet, og flere 
steder kunne de kjøpe middag. 
- Men det er lurt å ha med noen poser med turmat. 
Hvis du baserer deg på å handle inn mat underveis, er 
det lurt å sjekke om det er steder å få kjøpt mat langs 
ruta. På Biristrand var nærbutikken som var omtalt i 
boken, nedlagt. Vi var sultne og slitne. Da ble det en 
kort stund litt dårlig stemning, innrømmer Turid. 

En annen ting som er lurt å tenke på, er om ruta går på 
asfalterte veier.
-Det er fryktelig hardt for kroppen, og føles utrygt når 
svære trailere suser forbi. Og gåstaver er helt vesentlig, 
sier Rolf.

Turene i fjor sommer ga mersmak. I slutten av juni skal 
etappe tre tilbakelegges. 
- Da starter vi på Ringebu og skal gå til Kongsvoll på 
Dovre. Det er praktisk å starte på Ringebu fordi toget 
går dit. Dessuten slipper vi å gå på den harde asfalten 
som er noen steder på E6 mellom Tretten og Ringebu. 

Neste år fyller Rolf 80. Det skal de feire ved å gå inn til 
pilegrimenes “hovedstad” i Norge, Trondheim. 
- Da skal vi nå Nidarosdomen. Det er i hvert fall planen. 

Du kan lese og se bilder fra deres vandring 
i fjor sommer på Facebook-siden “Rolf og Turid 
går tur”. 

Foto: Maria Kommandantvold

Foto: Maria Kommandantvold
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Gyldenløve Kajakklubb fyller 10 år
Tekst & Foto: Jens Petter Ørjansen

I 2009 tok Henning Wikborg, den gang leder 
i Drammen og Oplands Turistforening (DOT), 
sammen med noen andre entusiaster initiativet 
til å etablere Gyldenløve Kajakklubb, og den 26. 
mai så klubben dagens lys. 

En etablering som for øvrig ikke hadde vært mulig uten 
de gode samarbeidspartnerne Sparebank 1 og Spare-
banken Øst. Sparebank 1 gjennom et bidrag på kr. 
100.000 til nærmiljøaktiviteter. Sparebanken Øst ved å 
stille til disposisjon Cappelens Store Sjøbod på 
Gyldenløve Brygge med et tilhørende økonomisk bidrag 
til å sette sjøboden i stand og bygge garderobe med 
toaletter og dusj. 

Cappelens Store Sjøbod, med den store røde T’en på 
døra ut mot elva, har blitt et landemerke og samling-
spunkt for mange kajakkpadlere. Sjøboden fra 1696 er 
fredet, og er Drammens eldste sjøbod. Det var handels-
virksomhet her i 323 år frem til 1990. Hus treng som 
kjent folk, og folk treng hus. Vi tror Sjøboden “trives” 
sammen med oss. Vi føler oss i alle fall privilegerte, og 
trives veldig godt 
sammen med den. 

Som Henning Wikborg uttalte ved starten i 2009; “Vi 
ønsker oss et lavterskel- og nærmiljøtilbud midt i byen, 
og har funnet ut av kajakk er en suveren aktivitet som 
kan favne mange. Vi har en nydelig elv som renner 
gjennom byen, utenfor ligger Drammensfjorden og her 
er muligheten for kajakkaktiviteter mange.”

Ønskene han hadde har gått i oppfyllelse. Gyldenløve 
Kajakklubb er blitt en stor klubb, og har over 450 
medlemmer. Bare i 2018 kom det til 75 nye padlere. 
De siste 10 årene er det blirr arrangert over 270 
onsdagspadlinger på elva og i fjorden, og mange flotte 
helgeturer med overnatting. 

Det padleeventyret som startet i 2009, hadde 
imidlertid ikke vært mulig uten stor frivillig dugnads-
innsats fra tillitsvalgte, turledere og medlemmer. 

Det var en milepæl i klubbhistorien da snora kunne 
klippes og den flotte nye brygga ved elva ble tatt i bruk i 
2016. Ei brygge med universell utforming tilpasset alle 
brukergrupper. Brygga har åpnet en ny verden og lettet 
tilgangen til elva for alle, kanskje spesielt medlemmer 
med funksjonshemninger. 

“Trygge naturopplevelser på vannet” er Gyldenløve 
Kajakklubb sitt mantra. Over 1100 friluftsfolk har 
siden starten i 2009 blitt introdusert til padlingens 
fantastiske verden gjennom kurs arrangert i samarbeide 
med Eian Fritid. De har for øvrig også bursdag i år; er 
Norges eldste kajakkbutikk og fylte 30 år i slutten av 
mars. Vi gratulerer!

Ferden videre
Nå er jo 10 år egentlig ingen alder. Det er bare å 
glede seg til å følge Gyldenløve Kajakklubb gjennom 
tenårene og videre i livet. Noen er vitale og fornyer seg 
hele tiden. Gyldenløve Kajakklubb er blant dem. Som 
ungdommer flest, har klubben et høyt aktivitetsnivå, er 
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på nett, i 
sosiale media og på vannet.

Det å være en del av DNT Drammen og 
Omegn-familien gir klubben fantastiske 
muligheter til å spre 
padlingens glade budskap til stadig flere. 
Vi er sikre på at nye muligheter vil dukke 
opp, og vi kommer til å gripe dem! 

Et eksempel på det, er et innslag på NRK, i 
Norge Rundt. Et filmteam fra redaksjonen 
fulgte deltakerne på vinterens årebyg-
gekurs for Grønlandsåre, og var med da 
årene møtte vannet for første gang i april. 
Totalt har 51 av klubbens medlemmer vært 
med på kurs. I en verden hvor det meste 
kan kjøpes for penger, er det en god ting å 
lage noe med sine egne hender. 

Aktiviteter i jubileumsåret
Når du leser dette, har bursdagen blitt 
feiret med stort bursdagsselskap for 
medlemmene ved sjøboden. 

Feiringen er imidlertid ikke over med det. 
På DNT Drammen og Omegns nettsider 
ligger aktivitetskalenderen for 
jubileumsåret. Menyen er rikholdig. 
Du kan velge blant 14 kurs, delta på 10 
bassengtreninger innendørs, 27 onsdag-
spadlinger og fine helgeturer. I tillegg 
pynter vi jubileumskaka med søndagsturer 
og andre aktiviteter som annonseres i 
Facebook-gruppa vår, 
Gyldenløve Kajakklubb. 

Vi sees på vannet. God jubileumssesong!

Styret i Gyldenløve Kajakklubb

På bildet fra venstre:
Stein Brønstad, Torill Flyen, Jan Erik 
Fevang, Gry Klementsen og Jens Petter 
Ørjansen. 

24  TUR TUR  25
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#miljøvetterfett
Tekst: Silje Maurtveten  Foto: Åshild Eikemo Lundh

Vi i DNT Ung er svært glade for å ha en 
innovativ Turbutikk som tar både oss 
ungdommer og miljøet på alvor. På DNT Ungs 
landsmøte våren 2018 ble det fattet et vedtak 
om at vi i DNT Ungs lokallag skulle oppfordre 
våre tilhørende Turbutikker til å ha et 
gjenbruksstativ i butikken hvor det er 
muligheter for alle å selge turtøy som er 
feilkjøpt, eller som ligger i skapet og ikke blir 
brukt. 

God kvalitet på friluftsutstyret kan være en viktig faktor 
for å få de gode naturopplevelsene. Dilemmaet for oss 
som er glad i å være ute, er at det er naturen som må 
betale prisen for vårt utstyr. Vi nordmenn ligger faktisk 
i verdenstoppen når det gjelder innkjøp av sports- og 
friluftslivsutstyr. Formålet med bruktstativet er å kunne 
selge videre det utstyret vi ikke selv bruker, og gi dette 
utstyret et forlenget liv. Ved å gi utstyret lengre liv, vil vi 
kunne bidra med å redusere fotavtrykket i naturen ved 
at produksjonen av utstyr går ned. Videre er vi stolte 
av at Turbutikken “vår” satser på leverandører som har 
bærekraft i fokus. Velkommen innom! 

Regler for innlevering av klær og utstyr: 

- Klærne / utstyret må være rent, uten flekker.

- Klærne / utstyret får henge i fire uker. Etter fire 
uker må det hentes dersom det ikke blir solgt. 

- Sett en realistisk pris. Snakk gjerne med de i
 butikken eller sjekk på finn.no 

- Klær som ikke blir avhentet vil bli gitt til en 
samarbeidspartner som har bruk for det. 

Dette skjer i DNT Ung Drammen: 

24.-28. juni: Klatrekurs naturlig sikring

24.-28. juni: Basecamp, 13-16 år, Hemsedal

16.-18. august: Tur til Holtefjell

27. august: TurTirsdag Røykenområdet

31. august - 1. september: Natt i Naturen: Hengekøyetur

24. oktober: TurTirsdag tur opp Solbergfjellet

11.-13. oktober: Vikersund-Svarvestolen-Goliaten-Drammen

29. oktober: TurTirsdag mat på bål ved Blektjern

26. november: TurTirsdag Klatrekveld på klatreverket

Ung
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Tekst: Maria Kommandantvold

Ti år på gamle Høgevarde
Hvis du er én av dem som har vært innom den 
gamle Høgevarde-hytta og tatt en kopp kaffe 
og en vaffel, drar du sikkert kjensel på disse to. 
I år feirer Hanne og Jarle Huseby tiårsjubileum 
som vertskap på hytta. 

Det begynte i 2007. Da så Jarle at DNT Drammen 
søkte etter bestyrere på den gamle Høgevarde-hytta i 
Norefjell- og Eggedalsfjellene. Siden familien har hytte 
på Tempelseter, ikke så langt unna, tenkte Jarle at han 
kunne sende inn en søknad. Men det ble aldri noe av 
bestyrerjobben den gangen. 

Et par år senre, i 2009, fikk Jarle en telefon fra Henning 
Wikborg som den gang var daglig leder i DNT Dram-
men. 
- Han hadde spart på søknaden, og spurte meg om det 
kanskje fortsatt var aktuelt, forteller Jarle. 

Jarle måtte ta en runde med familien, og ikke minst 
kona Hanne. De levde jo et travelt familieliv med tre 
barn, jobber og fritdsaktiviteter. Men de sa ja. De hadde 
jo lyst til dette. Denne jobben gjør de på dugnad ved 
siden av sine vanlige jobber, og de har lagt ned utallige 
timer av sin fritid på Høgevarde. 

- Hytta lå så å si i grus da vi startet jobben for ti år 
siden. Før vi kunne gjøre noe som helst, måtte vi kjøre 
bort mengder med søppel. Vi fraktet ned fulle last før vi 
kunne begynne å gjøre hytta klar. 

Han innrømmer at de innimellom lurte litt på hva de 
hadde sagt ja til. Det var tøft å bygge opp hytta samtidig 
som de skulle ta imot gjester i kafeteriaen. Hytta hadde 

behov for en skikkelig oppgradering, og i starten kom 
det ikke så mange gjester, og de lurte på hvordan dette 
skulle gå. 
- Men heldigvis gikk det bedre, og det kom flere gjester 
etter hvert, forteller Jarle. 

Hanne har vært med hele tiden. Også døtrene Ida 
Marie og Ingrid har jobbet mye i kafeteriaen. Hanne 
forteller at de også har hatt mye hjelp fra familie, ven-
ner og bekjente. 

I begynngelsen var kafeteriaen åpen litt nå og da. Dette 
har de endret på. Nå har kafeteriaen faste åpningstider 
i vinter-, påske- og høstferien, og i helgene uke 7-15 og 
35-40. 

Å drive en turisthytte krever sin kvinne og sin mann. 
Folk som besøker hytta, tenker nok ikke på alt som skal 
handles inn og fraktes opp, ved som skal transporteres 
opp, det skal vaskes og hytta skal holdes vedlike. 
Også overnattingen på hytta organiserer de to. 
Det innebærer også skrifte og vask av sengetøy. 

I fjor sommer gravde Jarle ut kjelleren og bygde den 
opp igjen. Det tok to uker. Jarle er maskinentreprenør 
og vet hvordan det skal gjøres. 
- I hele fjor brukte jeg 100 dager på Høgevarde. Det blir 
mye sjauing og bæring, ja. 

I løpet av de ti årene ekteparet har vært på Høgevarde, 
er det gjort mye på hytta. Hele hytta er renovert. Vindu-
er og dører er skiftet, veggen og døren inn til lageret er 
byttet, et 700 kilos aggregat er montert, hytta er tettet 
med byggskum. Artikkelen fortsetter på neste side. 

Hyttenytt

28  TUR TUR  29

Foto: Privat
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Mange som har vært på tur i området, har 
sikkert også lagt merke til stolpene som er 
satt opp for å markere stien til Høgevarde. 
De er satt opp takket være Jarle og Hanne. 
Nyttårsaften 2002 omkom to kvinner 
på Høgevarde. De hadde gått seg bort i 
uværet. Noen dager senere ble de funnet 
ihjelfrosset, bare et par hundre meter ned-
enfor hytta. Det gjorde et sterkt inntrykk 
på Jarle og Hanne. 

- Vi har satt opp stolper med 15 meters 
mellomrom hele veien fra Tempelseter opp 
til hytta og bort til Norefjell. Etter at de ble 
satt opp, har det ikke vært noen lete-
aksjoner i området. Den jobben er jeg stolt 
av, sier Jarle. 

- Hva er det som driver dere og gjør at dere 
orker å bruke fritiden deres på dette? 

-Det har bare blitt en del av livet vårt. 
Vi synes jo det er koselig og blir også kjent 
med folk. Dessuten er det totalt annerledes 
enn vår vanlige jobb, sier Jarle. 

- Men noen ferie er det ikke, legger Hanne 
til. 

På DNT Drammens årsmøte i 2018 ble 
Jarle hedret med Turistknappen i gull. 
Dette fikk han for sin mangeårige innsats 
på Høgevarde, og Hanne fikk også en del 
av æren for den fantastiske jobben som er 
gjort der. 

Foto: Thomas Sagvik
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Turbutikken med det lille ekstra

Midt i Drammens gågate finner du Tursenteret 
til DNT Drammen og Omegn. Butikken åpnet 
dørene her på hjørnet for 1,5 år siden, og har 
siden oppstarten i nabobygget for noen år 
siden, blitt et populært sted for de som ønsker 
gode turråd, eller behøver klær og utstyr. 

For mange starter turplanleggingen med et stopp 
innom Tursenteret. Det første som møter deg når 
du går inn døra nå, er veggen med kart. Kartutvalget 
spenner seg fra Finnmark i nord til Lindesnes i sør, og 
omfatter de fleste populære turområdene i vårt 
langstrakte land. 

I Tursenteret møter du også en erfaren og turglad gjeng 
som gjerne veileder deg, enten turen går til fjerne 
fjellstrøk eller bynære skogsområder. Turen begynner 
jo på kartet, og det er alltid spennende - og ikke minst 
lurt - å legge opp ruta på forhånd. 

DNT-butikken har også et rikholdig utvalg av tur-
produkter. Vi kan tur, og vet hva du behøver for å sette 
turplanene ut i live på en komfortabel og sikker måte. 
Sortimentet omfatter blant annet bekledning for skog 
og høyfjell, sko, sekker, lakenposer, liggeunderlag, 
gåstaver, turmat, kart og kompass i tillegg til et riktig 
utvalg av utstyr. 

Alle våre produkter kommer fra kvalitetsprodusenter 
som Osprey, RAB, Klättermusen, Arcteryx, Bergans, 
Devold, Aclima, La Sportiva og Alfa, for å nevne noen. 
I tråd med DNTs visjon om et bærekraftig turliv, har 

vi også et stativ der vi tilbyr brukt turutstyr. Varene 
betales direkte til selger via Vipps. Har du turutstyr som 
fortsatt er funksjonelt, rent og pent, men brukes for 
lite, kom innom med det!

DNT har et bredt tilbud av organiserte aktiviteter som 
spenner fra lavterskeltilbud i nærområdene til flerdags-
turer i fjellet. Turbutikken har oversikt over alle 
aktivitetene, og kan gi gode råd om hva som passer for 
nettopp deg. Ønsker du å forsøke deg på vandring fra 
hytte til hytte, kan Tursenteret bidra med kunnskap 
om DNTs svært brede tilbud av både betjente, selv- og 
ubetjente hytter, samt turtips i tilknytning disse. 

“Vårt mål er kort og godt å bidra til at 
enda flere får nyte godt av de fantastiske 

turmulighetene landet vårt tilbyr”, 

forklarer Sveinung Tofte ved Tursenteret. “Her er alle 
velkomne, enten man er medlem i DNT, eller ikke”. 

“Turrådene våre er naturligvis helt gratis, og omfatter 
alt fra omfattende turer over flere dager, til utflukter 
i nærområdene. De gode turopplevelsene forutsetter 
først og fremst at man kommer seg ut av utgangsdøra. 
Utover dette kreves i mange tilfeller ingen andre 
spesielle egenskaper enn litt nysgjerrighet”, påpeker 
Sveinung. 

Foto: Oda Sandal
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Bli med på overnattingstur til Mårbu på 
Hardangervidda 17. - 18. august!
Lørdagen startes turen til Mårbu fra 
Solheimstulen i Nore og Uvdal. Dette er en flott 
tur i lett kupert terreng.  
Turen begynner med lett stigning til det flater litt ut 
og får flott utsikt. Etterhvert ser vi Hardangerjøkulen, 
den 6. største isbreen på fastlandet, og som strekker 
seg over et areal på ca. 73 km2. Høyeste punkt er 1863 
moh. Jøkulen har flere brearmer i alle retninger, og 
kan sees fra flere områder. Det er mektig å se den hvite 
breen mens vi selv går i grønnkledde områder forbi 
bekker og tjern. 
Etter et par timers gange kommer vi ned Smågådalen 
med fantastisk flott utsikt, her kan man finne rester 
etter gamle boplasser. Nederst krysses en litt bred bekk 
ved utløpet av Smågefjorden som kan by på litt 
utfordringer ved høy vannstand, men det er lagt ut 
vadestokker ved begge sider, så det vil gå greit. Ca. 5 
km fra Mårbu ligger vakre, lille Sandvatnet, 1200 moh., 
med herlig finkornet sandstrand. God pause her, og 
kanskje kjøle føttene? Så en liten stigning til vi kommer 
opp mellom høydene Skjortevarden og Olavarden på 
hhv. 1353 og 1316 moh. Herfra skues utover innsjøen 
Mår, den majestetiske Hardangervidda og Mårbu 
Turisthytte. 

Turisthytta ligger ved nordøstlige enden av Mår, 1130 
moh. ved Skartåkervollen langs Søre Nordmannsslepa i 
Tinn kommune, rett ved grensa til Hardangervidda 
Nasjonalpark. 

Hardangervidda strekker seg gjennom tre fylker, 
Buskerud, Telemark og Hordaland, og over 8000 km2. 
Vidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå, og i 1981 
ble nasjonalparken opprettet. 

Vidda har en lang og spennende historie helt fra den 
ble isfri for omkring 9000 år siden. Det er funnet 
mange svært gamle bosettingsplasser, den eldste er 
datert til ca. 6500 år f.kr. Det er vært jaktet rein og elg. 
Selv i dag finnes fangstgroper og ledegjerder i stein. 

Vannene på vidda er rike på fisk, og det drives både jakt 
og fiske fremdeles. 

I jernalderen ble det utvunnet jern i myrene, og vi ser 
tydelig de gamle ferdselsvegene hvor det sies at hestene 
slepte jernet etter seg over vidda og ned i dalene. 
Nordmannsslepene er gode stier selv i dag. 
Nordmannsslepene er fellesnavn på de tre gamle 
hovedferdselsvegene over vidda fra Østlandet til 
Hardanger. Navnet kommer av at de på østsiden kalte 
Hardingene for “nordmenn”, dvs. menn nordfra. Nord-
mannsslepa var en viktig kobling mellom øst og vest 
allerede fra før vikingetiden. 

Nasjonalparken er tilholdssted for den største 
villreinflokken i Europa, og den sørligste utposten for 
fjellrev og snøugle. Plantelivet er rikt og vakkert, og det 
finnes arktiske plantearter her foruten flere 
orkidearter. Titter du godt etter, finner du de vakreste 
små blomster. 

Vel fremme på Mårbu, tas vi godt i mot av et gjestfritt 
vertskap med Svein Arne Tyssbotn i spissen. Deilig 
middag med utsikt serveres - du ser rett mot 
Gaustatoppen! Etter god frokost starter turen tilbake til 
Solheimstulen. 

Det er ca 2,5 timers biltur fra Hemsedal til 
Solheimstulen, og ca 3,5 timer fra Oslo. Vi samkjører så 
godt det lar seg gjøre. Mårbu har et par rom det er lov å 
ta med hund på. 

Turen fra Solheimstulen til Mårbu er ca 2 mil. Tempo-
et vil passe alle. Gode pauser med tid til nistemat, vi 
beregner 6-8 timer hver vei. Terrenget er lett kupert 
uten bratte stigninger. 

Påmeldingsfrist er 28. juli, påmelding skjer til Hege 
Mindegård, tlf. 934 12 607, e-post hege.mindegaard@
gmail.com eller via messenger.

TUR  35

Tekst & Foto: Hege Mindegård

Hemsedal Turlag



www.dntdrammen.no www.dntdrammen.no

Hive seg ut i det
Tekst & Foto: Marius Dalseg Sætre

Andreas Hval er entusiastisk padler og med 
i Kajakklubben. Her forteller han til Marius 
Dalseg, DNT, om gleden av naturopplevelser. 

Har du en favoritt-tur eller favorittaktivitet?
Jeg har vært fasinert av kajakk i mange år, men vært 
usikker på hvor jeg skulle begynne. Jeg har dårlig syn, 
og det et vanlig menneske ser på 60 meter, det ser jeg 
når jeg er 6 meter unna. Derfor sanser jeg padlingen på 
min egen måte, og det er en nydelig opplevelse. Det er 
noe med 
stillheten og lyden av vann og bølgeskvulp. Jeg er også 
svært glad i alle fire årstidene, og noe av det beste jeg 
vet, er når skisesongen starter tidlig. Da skjer det noe 
med meg, det er veldig forfriskende. 

Hvordan kom du i kontakt med DNT?
I 2018 tok jeg kontakt med Gyldenløve Kajakklubb, 
som er en del av DNT Drammen og Omegn, og hørte 
om det var noe jeg kunne forsøke meg på. Det er en 
balansekunst, så jeg var usikker, men padleklubben tok 
meg imot med åpne armer og sa at dette må vi bare 
teste og se hvor det bærer. Det var ikke noe problem. 
Jeg hoppet i det, og ble med på et grunnkurs. Det var 
spennende og gikk helt fint, klubben har fine stabile 
kajakker og jeg følte meg godt ivaretatt og trygg. Det er 
som å begynne å sykle, du må bare teste deg frem for å 
få følelsen med balansen. 

Hva gir det deg å være på tur?
Når jeg bruker kroppen litt, står på litt, svetten spruter. 
Da liker jeg meg best. Jeg er en fyr som må famle litt, 

jeg må tryne litt. Ute så kjenner jeg likevel at dette er 
noe jeg mestrer, og noe jeg trenger, for jeg er nærmest 
avhengig av å komme meg ut i skogen, på vannet eller 
til en hytte. 

Har du noen råd til de som synes det er 
vanskelig å komme i gang med friluftsliv?
Jeg tror alle klarer å komme seg ut i naturen på en eller 
annen måte. Til de som sitter inne og ikke benytter seg 
av anledningen, så vil jeg si at du ikke vet om du fikser 
det eller ei, før du har forsøkt. Hvis du er usikker, så er 
det bare å prøve, og jeg snakker av erfaring. Samtidig så 
er det å mosjonere for den fysiske helsa vel og bra, men 
du skal ikke glemme den psykiske helsa heller. 

Andreas er et aktivt medlem i Gyldenløve Kajakklubb. Du 
kan bli nærmere kjent med Andreas i en flott video som er 
lagt ut på DNTs nettsider og i sosiale media. 

“Det er noe med stillheten og lyden av vann 
og bølgeskvulp”

Portrett

36  TUR TUR  37
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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 
erfring utvikle og forhandle produk-
ter 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!

1. La Sportvia Trango TRK GTX
Lett og stabil turstøvel. Passer like godt  
i skogen som på fjellet. God støtte for ankelen.
Veiledende pris: 2999,-
Medlemspris: 2549,-

2. La Sportiva Ultra Raptor GTX
For deg som foretrekker en meget lett, stabil 
og lav tursko.
Veiledende pris: 2299,-
Medlemspris: 1954,-

3. Gnagsårsokk
Gnagsår er en unødvendig plage på tur. 
Gnagsårsokk kan brukes forebyggende og etter 
at sår har oppstått. Silikoninnlegg i sokken gir 
et kjølig og godt lag utenpå foten. 
Veiledende pris: 240,-
Medlemspris: 204,-

4. Aclima Lightwool Reinforced Crew Neck
Herlig myk og tynn merinoull spesielt tilpasset 
sommerbruk. Forsterket på skuldre for å motstå 
slitasje fra sekk. 
Veiledende pris: 799,-
Medlemspris: 679,-

5. Silva Kompass
Hold deg orientert med kart og kompass.  
Spesielt viktig ved dårlig sikt og uoversiktelig terreng.
Veiledende pris: 239,-
Medlemspris: 203,-

6. Devold Hiking T-shirt
Herlig tynn merinoull, som kjennes myk og god mot huden. 
Førstevalg om du ønsker alle ullens kvaliteter i et behagelig 
og lett sommerplagg. 
Veiledende pris: 549,-
Medlemspris: 467,-

TUR  39

7. Kart
Ha alltid med kart over området du skal gå i.  
Vi har turkart for hele Norge. 
Veiledende pris: 239,-
Medlemspris: 203,-

8. Bergans Rondane 30L Lava
En lett og allsidig sekk som passer  
de fleste aktiviteter. 
Veiledende pris: 1199,-
Medlemspris: 1019,-
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9. Osprey Rook 65L Mallard Green
Kjennetegnes ved meget god passform og komfort.  
Smarte lommedetaljer, ventilert ryggsystem  
og integrert regntrekk. Perfekt for lett telttur. 
Veiledende pris: 1500,-
Medlemspris: 1275,-

Foto: Oda Sandal
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Barnas Turlag

TUR  41

Familietur til Koboltkoia

Camp Killingen

Familieleir på Mårbu
Ta en familiehelg på høstfjellet!

Lørdag 7. september inviterer Barnas Turlag til 
familiedag på Koboltkoia turisthytte på Kobolt-
gruvene i Modum kommune. Det blir gøyale 
leker og aktiviteter ved og rundt hytta fra kl 
14.00, samt at vi legger opp til felles 
middagsmåltid utendørs rundt kl. 17.00.

Om været er fint, starter vi dagen kl. 11.00 med en 
koselig familietur til Hoggvarden. Dette er en fin runde 
på ca. 3 km, som går på skogsvei og sti opp til toppen 
hvor det er fin utsikt. Det blir overnatting på hytta til 
søndagen, for de som ønsker det. Det er ikke så mange 
soveplasser på denne hytta, så vi satser på overnatting 
i lavvoer, eller under åpen himmel på tunet utenfor 
hytta. 

Søndagen deltar vi på Barnas Stein- og Trolldag ved 
Koboltgruvene fra kl. 11.00. Her kan barna grave etter 
“gull og edle stener”, lage eget smykke på verksted, 
blåse perler og prøve gammeldags kjemi, prøve seg som 
snekker, eller lage en trollhale og ta en tur innover i 
gruvene sammen med gruvetrollet. 

Du finner mer informasjon om turen på vår nettside; 
dntdrammen.no/aktiviteter. 
Velkommen med til en opplevelsesrik høsthelg!

Sommeren er tid for bading, fisking, båt-
aktivitet, lek og felleskap utendørs. På Camp 
Killingen skal deltakere nyte livet ved sjøen 
i forhåpentligvis masse herlig sommersol og 
varme! Mer informasjon og påmelding finner du 
på våre nettsider. 

23.-25. juli
Familieleir for Aleneforeldre-Foreningen (AFFO) 
medlemmer. Påmelding via AFFO. 

26. juli
Aktivitetsdag

29.-31. juli 
Sommerleir 9-12 år

31. juli - 2. august
Sommerleir 12-14 år

05. august
Aktivitetsdag

24. juni til 27. juni kan vi i år igjen invitere til 
den populære familieleiren på Mårbu 
turisthytte på Hardangervidda. 

Sammen skal vi utforske den barnevennlige naturen 
rundt hytta. Leke, klatre, orientere, gå på tur, kose med 
dyra, spille spill og ball, ha konkurranser og kose oss 
rundt bålet.

Kanskje noen har lyst å starte dagen med et friskt 
morgenbad, prøve fiskelykken eller ri på hest!?

Du finner mer informasjon om turen på vår nettside; 
dntdrammen.no

Søndag 1. september inviterer Barnas Turlag 
Geilo og Barnas Turlag Nore og Uvdal til 
hyggelig familiedag på Solheimstulen 
turisthytte. 

Bestill overnatting på koselige Solheimstulen, gå en 
fin tur i nærområdet, eller ta en dagstur til vår koselige 
hytte Dusehesten lørdag, spis god mat, nyt livet og 
den klare høstluften på tunet og avslutt helgen med 
en gøyal aktivitetsdag sammen med andre familier og 
Barnas Turlag søndagen. 

Foto: Marius Dalseg Sætre
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Presentasjon av en frivillig: Torill Flyen
Tekst: Maria Kommandantvold  Foto: Jens Petter Ørjansen

Portrett

Etter mange år i utlendighet, kom Torill tilbake 
til hjembyen Drammen for snart ti år siden. En 
dag så hun en gjeng kajakkpadlere på 
Drammenselva og tenkte at det ser morsomt 
ut. Helt utkjent med kajakk og sjølivet var hun 
ikke.  

Nå er Troill både aktivitetsleder og sitter i styret i 
Gyldenløve Kajakklubb - og selvsagt ofte å se ute på 
vannet i kajakken. 

Nysgjerrigheten og interessen for kajakk begynte 
allerede da hun gikk på videregående skole på United 
World College i Wales. Som en del av undervisningen 
valgte hun redning til sjøs, og fikk prøve seg i 
havkajakk. Farvannet utenfor kysten av Wales kan til 
tider være ganske røft. 

“Nå har jeg gått alle kursene opp til aktivitetsleder-nivå. 
Det betyr at jeg tar med grupper ut på kajakkturer og er 
med og planlegger og arrangerer turer, også turer som 
går over flere dager”, forteller Torill. 

Kajakklubben er del av DNT Drammen og Omegn, med 
mange aktive medlemmer. Hver onsdag samles de til 
onsdagspadling. 

Det er samholdet i klubben som har gjort det til en så 
hyggelig hobby, synes Torill. 

“Det er så mange fine og hyggelige mennesker der. 
Noen av oss har til og med feriert sammen”, forteller 
hun. 

De arrangerer mange helgeturer også i andre deler av 
landet. I sommer skal klubben på tur til Telemarks-
kanalen, og i pinsen var en gjeng og padlet i Nærøy-
fjorden der Torill sammen med primus motor i 

klubben, Jens Petter Ørjansen, var turledere. 
“Det som er fint med kajakk, er at du kommer deg frem 
til steder der ingen andre er. Du glir liksom gjennom 
landskapet, og kommer nært inn på dyre- og fuglelivet. 
Det er så fint å oppleve det sammen med 
padle-vennene.”

Det er ikke rent lite som skal med i en kajakk, spesielt 
hvis det er snakk om en tur som strekker seg over flere 
dager. 

“Da må vi pakke ned sovepose, liggeunderlag, telt og 
mat. På høsten og våren må vi også tenke på ved, og alt 
skal pakkes ned i vanntette poser, for det kan jo bli vått. 
Men balast i kajakken er fint. Det stabiliserer båten og 
gir bedre balanse”, sier Torill. 

Torill har gått i bresjen for å arrangere litt annerledes 
padleturer, der turen har et mål. Blant annet arrangerte 
hun en kulturell padletur i fjor sommer til Oscarsborg-
operaen. 

“Men det kan like gjerne være turer der vi padler til en 
restaurant for å spise middag”, forteller Torill. 

Til daglig jobber Torill i Kari Traa i Oslo har travle
 arbeidsdager, med mange jobbturer til Asia. 

“Etter en lang arbeidsdag på kontoret i Oslo er det godt 
å komme seg ut på vannet. Vanligvis avtaler noen av oss 
at vi skal ut. For det er hyggeligst å padle sammen med 
en gjeng. 

Har du noen favorittsteder? 
“Jeg er jo veldig glad i Sandebukta og Veslekillingen der 
DNT har en hytte. Men å padle oppover Drammenselva 
eller langs Hurumlandet kan også være veldig fint”. 



www.dntdrammen.no www.dntdrammen.no44  TUR TUR  45

HARDANGERVIDDA
GÅ TREKANTEN PÅ ØSTVIDDA I ÅR

I 2018 tok DNT Drammen og Omegn over Solheimstulen. Hytta er et fantastisk 
utgangspunkt for hele Hardangervidda. Solheimstulen har bilvei helt til døra, og vertskapet 

kan hente deg ved riksveien om du kommer med buss, eller du kan kjøre helt frem til hytta og 
parkere der så lenge du vil.

 
 Vi utfordrer og oppfordrer deg til å gå Trekanten på Hardangervidda i år. 

Turen kan utvides i alle retninger hvis man ønsker en lengre tur.

Turen kan også gås vintertid

Alle som går rundturen, får en tøff «HARDING» 
T-skjorte ved adkomst første hytte. Det kreves 
at du overnatter på alle tre hyttene for å motta 

T-skjorten. 

Overnatting på hyttene kan bestilles direkte 
på UT.no, eller på hyttenes hjemmesider. 

Foto: Marius Dalseg Sætre

Friluftslivets Uke
31. august braker det løs med en hel uke med 
aktiviteter i det fri, hvor vi feirer norsk natur 
og friluftsliv! Blir du med oss ut denne uken? 

Vi starter uka med Natt-i-naturen flere steder lørdag 
31. august. Overnattingen rinner ut i den nasjonale tur-
dagen vår, Kom-deg-ut-dagen i Drammen, Lier, 
Eiker og på Solheimstulen turisthytte i Jønndalen 
i Uvdal, med støtte fra bl.a. Buskerud Fylkeskommune. 

Utover uken er det planer om friluftsforedrag på 
Friluftslivets Hus, familietur til Koboltkoia, kvelds-
mattur, fotokonkurranse, søndagstur, hverdagstur, 
hengekøyetur, tur til Solheimstilen turisthytte, 
medlemstelt i gågata i Drammen, gode tilbud i 
Tursenteret m.m..

Følg med på dntdrammen.no, der finner du oversikt 
over alle aktiviteter. Se også friluftslivetsuke.no for 
oversikt over alle arrangement rundt om i Norge denne 
uka. 

Kan du tenke deg å hjelpe til under Friluftslivets Uke, ta 
gjerne kontakt med oss på tlf. 32 25 51 40 eller på mail 
kontoret@dntdrammen.no

Nyheter

Veslekillingen søker 
hyttetilsyn
Den flotte og idyllisk beliggende hytta 
Veslekillingen ligger unikt til på øya 
Killingholmen i Sande. Hytta er kun tilgjengelig 
om sommeren, men er til gjengjeld svært 
populær gjennom hele sesongen og har av 
denne årsak behov for utvidelse av 
tilsynsgruppen. 

Veslekillingen er kun tilgjengelig med båt og har to 
egne robåter. Det er vann og vannklosett på hytta. 
Tilsynsarbeidet består av tilsyn med hytta, båter og alt 
det medfører. Den største delen av arbeidet er utendørs 
på den store tomten som stadig trenger vedlikehold. 
Hytta selv er i svært god stand, så mye av fokuset vil 
være å utvikle de to strandlinjene med badestrand. 
Kunne du tenke deg å bli med på dette arbeidet, ber vi 
deg ta kontakt med driftssjef Johan. 
E-post: johan@dntdrammen.no.
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Friluftskurs for flerkulturelle

DNT Drammen og Omegn får stadig 
henvendelser fra introduksjonssentrene, NAV-
kontorer, flyktningetjenester, diverse norske 
organisasjoner samt innvandrer-
organisasjoner om kurs innen friluftsliv og 
grunnleggende friluftsopplæring. 

Vi har holdt mange slike kurs tidligere, og kan si med 
glede at over 50% av kursdeltakerne blir med på DNTs 
aktiviteter videre. Dette beviser at interessen for 
friluftsliv og dugnadsarbeid blant flerkulturelle er stor 
dersom de blir introdusert for det, og kan dermed få 
oppleve gleden av å være i aktivitet. Disse kursene er 
viktige tiltak for å komme i kontakt med målgruppen, 
og for integreringsarbeidet som foregår i foreningen, og 
er et viktig bidrag i det norske samfunnet. 

I sommer har vi allerede planlagt kurs i uke 32 og 33.
Kurset i uke 32 er for flerkulturelle som bor i Nedre og 
Øvre Eiker, mens kurset i uke 33 er for bosatte i
Drammen og Lier. Kurset vil vare i 5 dager, der 
deltakerne skal lære alt det grunnleggende om norsk 
friluftsliv. Temaene på kurset er blant annet: 

• DNT - hvem er vi og hva jobber vi for?  

• Leirplassen - hvordan skaper vi en hyggelig plass? 
Bål og primus - viktige varmekilder på tur.  

• Kurs om nyttevekster i norsk natur.  

• Påkledning høst/vinter og pakking av sekk for  
sesongen.  

• Orientering/opplæring om kart og kompass.  

• Førstehjelp og sikkerhet.  

• Allemannsretten.  

• Turmat - bruken av bål og primus.  

• Hvorfor er friluftsliv viktig?  

• Fiskekurs.  

• Populære turmål i nærmiljøet. 

Kurset holdes av våre frivillige som har erfaring og 
kompetanse innenfor de punktene som er nevnt over. 

Kurs

Foto: DNTD
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Fjellsport

13.-15.09.2019
Sykkeltur til Folldalen

Det blir 2 etapper, og vi slipper å sykle med tung 
sekk. Sykkelen bør være type som tåler litt terreng. 
Vi kjører fra Drammen fredagen ca. kl. 16.30, og 
overnatter ved Folldalen et sted. Lørdag sykler vi den 
store seterturen inn Einunndalen, landets lengste 
seterdal med seterdrift og storslått utsikt til Rondane 
og Dovrefjell. Turen går stort sett på grusvei. 
Ca. 55-80km. Søndag sykler vi Atnadalsvegen. 
Ingen veier kan måle seg med Atnadalsvegen når det 
gjelder utsikt mot Rondane. Vi starer i Søre Øyen 
og sykler til Strømbu Gård og tar Nasjonal Turistveg 
tilbake til Søre Øyen, som er en kortere tur. 

Koordinatorer: Jørgen Samuelsen, tlf. 95189142
og Hege Jakobsen, tlf. 91883670

Kostnader: Overnatting betales direkte til 
overnattingssted, og mat besørges av hver enkelt 
deltaker, evt. andre fellesutgifter fordeles på 
deltakerne. 

Påmelding på dntdrammen.no innen 30. august.

18.-20.10.2019
Høsttur til Blefjell  

Høsttur til Blefjell og Åklinuten, 1246 moh., med 
Eriksbu, 945 moh. som base. Avreise fredag, kjører til 
Einarstjønn og går i blåmerket sti inn til hytta. 
Eriksbu er ei flott ubetjent DNT-hytte som ligger i 
flott turterreng. Lørdag tur til Åklinuten, hvor vi kan 
velge - om ønskelig - en mer krevende oppstigning 
og dertil fin utsikt. Videre med mulighet til rund-
tur rundt Krokvann. Raster underveis. På kvelden 
satser vi på felles bespisning som turkoordinatorene 
har kjøpt inn. Andre måltider, samt drikke, står den 
enkelte deltaker for selv. Søndagsreturen avtales 
nærmere. Deltagerne må ha med hodelykt da det 
også skal gås i mørket, og fjellskoene må sjekkes. 
Pakk ellers for dagstur i høstfjellet. 

Vi møtes på Gulskogen fredag 18. oktober 2019 kl. 
17.00.
Ta med bilen og utstyret, så fordeler vi oss i bilene. 

Turkoordinatorer: 
Espen Boye Hansen, tlf. 99523753
Kent Wold Christensen, tlf. 97725033
Ole-Jacob A. Nøstdahl, tlf. 41588576

Kostnader: DNTs priser på overnatting for 
medlemmer/ikke medlemmer på Eriksbu. Felles mat 
og eventuelt andre utgifter fordeles på deltakerne. 

Kart: Turkart Blefjell
Påmelding på dntdrammen.no innen 7. oktober

TUR  49

Foto: Marius Dalseg Sætre

Flerdagsturer med
DNT Fjellsport
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Langs “Gullkysten” i kajakk
Tekst & Foto: Terje Liveng

For oss som er barnefødt i sjøfartsbyen 
Sandefjord, med ramsalt sjø, måkeskrik og 
“bløte” svaberg om sommeren, er det en helt 
ny opplevelse å komme tilbake som voksen og 
kunne kruse den lange flotte kystlinjen i egen 
kajakk. 

Sandefjord har 3 flotte fjorder som er vel verd et 
besøk, og fra Drammen er det bare 1 time i bil med 
kajakken(e) på taket. Den mest trafikkerte fjorden om 
sommeren er nok Sandefjordsfjorden. På Vesterøya 
(fjordens østside) finner du 2 fine utgangspunkt for en 
dagstur; Tangenbukta og Langeby camping. Tangen-
bukta har fin parkeringsplass helt ned til vannet. Litt 
lenger ut på Vesterøya ligger Langeby camping, her 
også med greie parkeringsmuligheter tett opp til 
sjøkanten. Det kan være greit å krysse fjorden ikke for 
langt ute, da den ved sørlig vind kan være eksponert for 
bølger. Kryssing bør foretas ved Kvernberget rett syd 
for Vøra camping, og mellom Løfterød og Asnes nesten 
innerst i fjorden. Selvsagt kan en også padle helt inn til 
havna i byen. 

Den enkleste fjorden, og med moderat båttrafikk om 
sommeren, er Mefjorden. Den er forholdsvis smal og 
ca. 8 km lang. Passer fint for dagstur, med stopp for rast 
og bading. Fine utgangspunkt er Ormestadvika innerst 
i fjorden på Vesterøya, og Grubesand nesten ytterst i 
fjorden, også på Vesterøya. 

Ormestadvika har offentlig P-plass ved en småbåthavn, 
med sandstrand for sjøsetting, og til og med spyle-
muligheter av båten etter bruk. Grubesand er et 
friluftsområde med noe steinete strand, men OK 
parkeringsforhold. Fjorden kan du stort sett krysse 

hvor som helst, selv helt ytterst mellom Folehavna 
(gammelt fort) og Yxney, hvor du finner det kjente 
sjømerket Tønsberg tønne. Del av friområdet Yxney 
mot Mefjorden har også en lang og flott sandstrand. 
Et ypperlig sted for matpause og et forfriskende bad. 
Toalett er det også her. 

Den østlige fjorden i Sandefjord, er Lahellefjorden. Her 
har jeg foreløpig funnet kun ett bra sted for 
bilparkering kombinert med strand for utlegg av 
kajakk; Lahelle innerst i fjorden. Her er det båthavn 
med toalett og fin grasbakke hvor båten kan forberedes 
for tur og klargjøres ved turens slutt. Fjorden er noe 
eksponert for vind fra syd, som kan øke utover dagen, 
så start turen ved å dra østover mot Årø og Knatt-
holmen. Fortsett deretter sydover ut til sommerpara-
diset Stauper, en samling av et to-talls flotte holmer og 
skjær. Er været fint og fjorden blank, ikke regn med at 
du får være her alene! Et utrolig flott og populært 
område for båtfolk. Deretter krusser du fjorden 
vestover til Tallakshavn og Flautangen. To flotte 
friområder med gode bademuligheter. Med vinden 
i ryggen går turen enkelt tilbake til Lahelle, langs 
Østerøyas østside. 

Faren med å “utlevere” disse perlene er vel at en neppe 
får ha disse områdene nesten for seg selv lenger. Men 
det er bare hyggelig, her er masse plass til oss alle!

Velkommen til Sandefjord!

Turtips
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Nye turtilbud!

Tur og friluftsliv er populært, og det er godt for 
helsa. Med jevne mellomrom dukker det opp 
nye turgrupper i foreningen. 

Fotoglede - ut på tur er en etablert turgruppe 
som i vår ble en del av DNT-familien, og de 
beskriver turgruppen slik: 

Vi er en gjeng med turglade folk som elsker å 
fotografere! Liker du å ta bilder? Om du tar bilder 
med kamera, eller mobil, spiller ingen rolle. Liker du 
å komme deg ut og gå i rolig tempo og legge merke til 
alt det vakre rundt deg? Ja, da er dette en gruppe for 
deg! Denne gruppa er et lavterskeltilbud, og er åpen 
for absolutt alle! Her kommer vi til å arrangere fototur 
på dagtid hver tirsdag. Vær med og del vår glede med å 
fotografere med oss på fototurer.  
 
Turgruppen Fotoglede- ut på tur arrangerer tur til 
Mårbu Turisthytte 26.-28.august. Fokus på tur og foto.

Turene publiseres på nettsiden til DNT Drammen og 
Omegn, og på Facebook siden “Fotoglede - ut på tur”. 

Ny turgruppe med “Friluftsliv tilrettelagt for 
utviklingshemmede” (FTU) starter i Drammen. 

Velkommen til aktivitetskvelder tilrettelagt for per-
soner med utviklingshemming og deres familier og 
støtteapparat 6. mai, 20. mai, 3. juni og 17. juni. 

“Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede” ønsker 
å skape et tilbud for utviklingshemmede, deres familie, 
venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som 
er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer, ønsker DNT å 
skape en felles arena for å ha det gøy sammen. 
Det er en turgruppe i Lier som har aktiviteter på 
Eiksetra en gang i måneden, nå starter vi opp i 

Drammen også. 

På aktivitetskveldene blir det aktiviteter og natur-
opplevelser for voksne, barn og ungdom. Vi fokuserer 
på sosialt samvær, og gleden av natur og friluftsliv. I 
første omgang vil vårt tilholdssted være Hamborg-
strømpaviljongen. Vi arrangerer turene annen hver 
mandag. 

Alle kan være med uansett funksjonsnedsettelser. Vi 
har forskjellig vansklighetsgrad på turene og 
aktivitetene. Alle kveldene avsluttes med enkel mat-
servering. Vi vil gjerne at deltakerne har med venner og 
familie. Det vil bli tilrettelagt aktiviteter for alle. 

Det er med turledere fra DNT Drammen og Omegn 
som tar seg av organisering av aktiviteter og bevertning. 
Vi er avhengig av at deltakerne kommer med ledsagere. 
Oppmøte på parkeringsplassen på Neperudjordet/
Sturlahuset i Underlia kl. 18.00. 

Vi går sammen inn til Hamborgstrømpaviljongen hvor 
det er aktiviteter, og etter aktiviteten spiser vi sammen. 
Det er ca. 600 meter å gå på grusvei fra parkeringen til 
hytta. 

Vi inviterer FTU til Mårbu turisthytte på 
Hardangervidda!
Helgen 21.-23. juni inviterer vi til St.Hans-feiring på 
Mårbu. Mårbu er en betjent hytte på Hardangervidda, 
og nås med bil til Synken parkering og båttransport 
over Mårvann (ca. 40 minutter). Hytta ligger 100 
meter fra bryggekanten. Det blir turer, fisking, ridning 
og band som spiller opp til dans på lørdagen. Mer 
informasjon om turen, opplegg, priser og adkomst på 
nettsiden vår dntdrammen.no

Nyheter

Foto: Marius Dalseg Sætre



www.dntdrammen.no www.dntdrammen.no54  TUR TUR  55

Hvor finner jeg turprogrammet?
Magasinet TUR er i en endringsprosess. Vi har nå flyttet turprogrammet 
inn i innholdet i magasinet. Hvis du ikke finner din turgruppe, eller en tur 
som passer akkurat for deg, frykt ikke! Du finner fullstendig aktivitets-

kalender på våre nettsider, og ønsker du turprogram i papirutgave, 
så finner du dette i vårt Tursenter. 

Du finner oss også på Instagram @dntdrammen eller 
på Facebook DNT Drammen og Omegn

Besøk dntdrammen.no, meld deg inn og 
finn din naturopplevelse for livet!

Ut på tur-gruppene
Drammen
Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10.00 hele året. 
Oppmøte hos Turistforeningen i Nedre Storgate 10. 
Varighet 3-5 timer, inkluderer god rast. Vi benytter ofte 
rutebuss til turens startsted. 

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 private biler til startsted. 

Modum & Sigdal
Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager) hele 
året i samarbeid med Modum Frisklivssentral. Fast 
fremmøte kl. 10.00 på P-plassen på Furumo på Geithus. 
Varighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring til 
startsted/retursted og god rast. 

Lier
Fotturer hver torsdag kl. 10.00 hele året. Varighet inntil 
4 timer inkludert rast. Fast oppmøte på Haugestad i 
Lierbyen. Turene arrangeres i samarbeid med Lier 
Frivilligsentral. 

Røyken & Hurum
Fotturer på onsdager kl. 10.00. I partallsuker går turene 
i Røyken, i oddetallsuker går turene i Hurum. 
For turene i Røyken er fast oppmøte ved Røykenbadet 
kl. 10.00, 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. 10.00, eller ved startsted for turen kl. 10.15. 
Varighet 3-4 timer. Innimellom er det noen lengre turer 
som varer hele dagen. 

Sande
Fottur på dagtid noen tirsdager hver måned. Det er fast 
oppmøte kl. 10.00 på Torget i Sande. I samarbeid med 
Frisklivssentralen. 

Oversikt over turene finner du på 
dntdrammen.no eller i vårt Tursenter i 

Nedre Storgate 10. 

Ut på Tur
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Raskeste vei,
fra oss ti l deg!

DNT Drammen og Omegn

Dett e bladet er trykket i Norge for å støtt e norske arbeidsplasser
og lokalt næringsliv. For DNT Drammen og Omegn er det et vikti g miljøhensyn 

at produksjonen skjer kortreist. Vi oppfordrer andre ti l å
sikre lokalt næringsliv og ti l å ta vare på miljøet.

Ta kontakt med en av våre rådgivere eller
se www.zum.no for mer informasjon.


