Medlemsinformasjon 2019

TURPROGRAM

Naturopplevelser for livet
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Leder

Forsidefoto: Lushaugtårnet. Foto: Bjørn Haslerud

Kjære turgåere
DNT har blitt 150 år,
det har medført mange stive og ømme lår,
pluss noen tusen gnagsår.
Men, er det noe vi likevel forstår,
så er det at friluftslivets gleder fortsatt
består.

Det var dagens lille dikt til ære for DNT. Det
har vært feiret jubileum over hele landet, og
NRK har til og med filmet fjelltur minutt for
minutt. Bedre reklame for friluftslivet er det
vanskelig å få.
Landsmøtet var i jubileumsåret lagt til Oslo,
noe som var naturlig, siden det var her
det hele startet. Mange gode ord fra DNTs
æresmedlem dronning Sonja og fra en del
glade givere. Hyttefondet til vedlikehold av
DNTs hytter fikk bra påfyll. Jubileumsåret
gav DNT både ny styreleder og ny generalsekretær. Kan bli spennende å se vegen
videre. Det er ingen spøk å lede en forening
med over 300.000 medlemmer. Vi ønsker
det nye lederskapet lykke til.
I jubileumsåret har Are Kalvø skrevet bok
om friluftslivet. Boka har han kalt «Hyttebok
fra helvete». Her skildrer han hvordan han
mister venner til naturen, de forsvinner ut
i fjellheimen og til DNTs hytter. For å finne
ut hvorfor, legger Kalvø ut på tur både på ski
og til fots. Boka er både morsom og litt sint
og skildrer nordmenns merkelige forhold
til natur. Turgåere blir aldri slitne, de klager
ikke, blir aldri sultne og målet er alltid like
rundt neste fjellknaus.
Kan hende vi turfolk forherliger friluftslivet
til en viss grad, og vi skal ikke se rart på de
som ikke deler våre interesser. Kan hende
det finnes en tilværelse uten friluftsliv, men
undertegnede tviler.
Man skal ikke dytte friluftslivet på noen,
men det er lov å agitere med gode
argumenter. Lenge før DNT ble stiftet,
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Amund padler på Randsfjorden.
Foto: Inger Torunn Østen.

mer eksakt i 1826, gikk salmedikteren,
folkevisesamleren og presten Magnus
Brostrup Landstad tur på Sølvsberget med
sin forlovede Margrethe Lassen. Her er
utdrag fra hans dagbok:
Under forskjellig Spas og Fjas nåede vi endelig
Høiden. Og her aabnede sig for os med Et en
herlig Udsigt. Et oppløftende Syn. Dybt Indtryk
gjorde Udsigten paa mig. Jorden forekom mig
her saa klart at vidne om Skaberens Almagt,
Visdom og Godhed, og jeg kunde nesten sande
Digterens Ord: Alt forekom mig ligesom fuldt
af Gud. Det er neppe mulig ved Beskrivelse
saaledes for Læseren at fremstille et Prospect,
at han kan gjøre sig en riktig Forestilling om det
beskrevne. Jeg vil give det Raad: Gak hen og se!
Bedre kan man ikke si det. Det nytter neppe
bare å forklare med ord, men folk må
oppleve turgleden selv. Derfor, vil du gjøre
en god innsats for friluftslivet, be med noen
på tur som ikke kommer seg ut selv.
Nå når du har turprogrammet for 2019 i
hendene, håper vi du finner turer du vil
være med på.
En takk til alle som gjør en innsats for DNT
Hadeland. Dere er med på å skape bedre
folkehelse og hyggelige sosiale møtesteder.
God tur i 2019.
Amund Bø
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Info
Noen opplysninger til deg
som turdeltaker
Gradering av turer

I omtalene her i bladet ser du at vi merker turene
med et vandrer/sykkel/ski-symbol i en spesiell farge.
Fargene går fra grønn-blå-rød til svart, hvor grønn
er enklest og svart er vanskeligst. Graderingen er
skjønnsmessig, og hvis du er usikker så oppfordrer
vi til å ta kontakt med turleder.
Grønn vandrer – enkel

Krever ingen forkunnskaper, hovedsakelig
kortere turer på fast og jevnt underlag med
moderat stigning.
Blå vandrer – middels

Passer middels trente turgåere med litt erfaring
i terreng, moderate stigninger med enkelte bratte
partier.
Rød vandrer - krevende

Turer for erfarne turgåere med god utholdenhet.
Stigninger og flere typer utfordringer.
Svart vandrer – ekspert

Passer erfarne fjellfolk med god utholdenhet.
Lange turer / toppturer på krevende underlag.

DNT Hadeland
er en medlemsforening av Den Norske
Turistforening (DNT), stiftet i mars 2000
og hadde 1304 medlemmer i 2018.
Postadresse: Postboks 87, 2711 GRAN
E-postadresse: hadeland@turistforeningen.no
Hjemmeside: www.hadeland.turistforeningen.no
Bankkontonummer: 2020.08.04857.
Denne kontoen benyttes til innbetaling på turer
det er henvisning til i turprogrammet.
Det er viktig at det fremgår tydelig hvilken tur
innbetalingen gjelder, samt hvem den gjelder for.
Organisasjonsnummer: 994 039 113.

Dette nummeret kan du bruke hvis du vil gi
DNT Hadeland din grasrotandel.

Styret: For oppdatert oversikt over styremedlemmer og medlemmer i ulike utvalg og
komitéer, se hjemmesiden, eller ta kontakt på
hadeland@turistforeningen.no
Kontaktperson for DNT Hadeland for 2019 er:
Gunnar Haslerud tlf. 976 77 105.
Hytteutvalget står for organisering av lagets

hyttedrift.

Ansvar / forsikringer

Som andre foreninger i DNT, deltar du på eget
ansvar på turene våre. Sørg derfor for å ha gode
nok forsikringer ved tøffere turer. Du må være i
god nok form til å delta (snakk med turleder på
forhånd hvis du er i tvil), og du må ha egnet utstyr.
Turleder har anledning til å avvise deltakere som
er i for dårlig form eller har for dårlig utstyr.

Ruteutvalget har ansvar for merking og vedlikehold av stinettet i DNT Hadeland sitt område.
Turkomitéen sørger for at vi har allsidige og

spennende turer for alle.

Redaksjonskomitéen arbeider med lagets

Endringer / avlysning

medlemsblad og sørger for at dette kan utgis i
januar hvert år.

Turene er beskrevet i denne medlemsinformasjonen. Vi tar likevel forbehold om endringer,
eventuelt avlysning. Følg med i avisen Hadeland
eller på www.hadeland.turistforeningen.no, eller
Facebook.com/DNT-Hadeland.
Du kan også ringe turleder.

Barnas Turlag tilrettelegger aktiviteter og turer
spesielt beregnet på barn. Se eget program bak i
bladet.
Kontaktperson for Barnas Turlag og DNT Ung
for 2019 er: Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453.
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Turbeskrivelser 2019
Topptur til Svarttjernshøgda 717 moh.
Søndag 27. januar

Møtested: Parkeringsplassen på Mylla
v/bommen kl. 10.00. Skitur til sørenden av
Ølja. Derfra går vi enten på truger eller ski til toppen.
Lengde og varighet: 18 km og 5 timer.
Info ved turleder Dagfrid Birketveit, tlf. 996 23 418.

KOM DEG UT-DAGEN
Skitur fra Brovoll om Snellingen
Søndag 3. februar

Møtested: Undergangen ved E16/skiløype
Brovoll kl. 11.00. Parkeringsavgift kr 50,-.
Vi går skiløypa opp bakken mot Snellingen,
ca. 150 m stigning. Deretter i flatt terreng sørover
vest for Store Snellingen og aker deretter ned
bakkene mot Bukkelia. Siste del følger vi skiløypa
nedover langs skogsbilveien tilbake til Brovoll.
Lengde og varighet: Ca. 10 km og 2,5 timer,
inkl. pause.
Info ved turleder Ruth Inger Braanaas,
tlf. 992 78 647.

Jeg undrer meg på. Foto: Dagfrid Birketveit.

Snellingtrollet. Foto: Amund Bø.
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Snellingen. Foto: Dagfrid Birketveit.
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Løssnøtur til Sølvsberget
Søndag 10. februar

Møtested: Hos turlederen i Hvindenvegen 1,
kl. 11.00, hvor turen også starter.
Traseen går opp på vestsiden av Sølvsberget og opp
til toppen. Noe over jorder/beiter og noe gjennom
skog. Det er noen bratte partier. Sølvsberget er en
av toppene i «Til topps med DNT Hadeland» og
du kan registrere en vintertopp. Matpause på toppen før vi aker ned igjen omtrent i samme trasé.
Nødvendig med litt brede ski og staver med trinser.
Stor fordel med skifeller.
Lengde og varighet: Ca. 6,5 km og 3,5 timer.
Info ved turleder Amund Bø, tlf. 928 58 560.

Løssnøtur. Foto: Ruth Inger Braanaas.

Trugetur til Rudsetra og Monsrud
Søndag 17. februar

Møtested: Harestua kro kl. 10.00.
Parkering kr 20,-.
Vi går noen hundre meter til fots, før vi setter på
oss trugene og følger tråkk til Rudsetra. Der tar vi
en rast og får litt krigshistorie. Deretter går vi ned
om Monsrud der vi også får litt krigshistorie, og
tilbake til kroa. Truger kan lånes etter avtale.
Husk staver.
Lengde og varighet: 6 km og 4 timer.
Info ved turleder Vidar Bollum, tlf. 938 54 041.

Trugetur er topp. Foto: Ruth Inger Braanaas.

Godt humør på årets første fottur. Foto: Bjørn Haslerud.

Deltagere på luksusturen til Venabufjellet. Foto: Inger Torunn Østen.
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Linken. Foto: Ole Bjerke.

Skitur Eina - Lygna
Søndag 10. mars
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Møtested: Jaren stasjon kl. 10.00. Vi må på
forhånd sette en bil eller to på Lygna til
returen. Tog til Eina stasjon kl. 10.15. (Forbehold
om endringer.) Vi går skiløypa på den gamle
Valdresbanen vestover til vi møter Gjøvik-Oslo
traseen som vi følger sørover. Ca. fem km stigning
opp til Glåmhaugen på 714 moh. Der tar vi en rast.
Kanskje legger vi turen bortom Kvitingen, som er
en av toppene i «Til topps med DNT Hadeland».
Fra Glåmhaugen blir det friske utforkjøringer ned
mot Sønstebygrenda. Videre ganske kupert før
flate, fine myrpartier mot Åstjern. En liten stopp på
koselige Høgkorsplassen før siste etappe til Lygna.
Lengde og varighet: Ca. 3,5 mil og ca. 5-6 timer
pluss reise.
Info og påmelding innen kl. 12.00 dagen før til
turleder Inger Torunn Østen, tlf. 930 65 682.

T-merket elgsti. Foto: Ruth Inger Braanaas.

Lygna til Harestua. Foto: Amund Bø.

Skidag på Sagvollen. Foto: Amund Bø.
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Skitur til Store Skillingen. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Løssnøtur på Gran Østås
Søndag 17. mars

Måneskinnstur til Kjørestua
på Sagvollen

Møtested: Bommen øverst i Lynnebakka
kl. 11.00. Samkjøring til Ullvildsdalen hvor
skituren starter. Det blir bratt og litt kronglete opp
fra parkeringsplassen til Øvre Framstadsætra. Derfra
blir det lettere fram til toppen av Framstadsæterfjellet,
som også er med på «Til topps med DNT Hadeland»
så du kan registrere en vintertopp. Videre går turen
ned til Fjellsjøen og opp igjen til toppen på
Vassbråskurven. Her får vi en flott nedkjøring ned
til Steinsjøen. Går oppkjørt løype tilbake til
Ullvildsdalen. Nødvendig med litt brede ski og
staver med trinser. Gjerne også skifeller.
Lengde og varighet: Ca. 11 km og ca. 4,5 timer.
Lengde vil bli justert etter snøforholdene og været.
Info ved turleder Amund Bø, tlf. 928 58 560.

Fredag 22. mars

Fra løssnøtur på Skurven. Foto: Anne Berit Rustad.

To kroker i snøen. Foto: Ruth Inger Braanaas.

Møtested: Parkeringsplassen på toppen
av Lynnebakka (Gran Østås) kl. 19.00
for samkjøring til Ullvildsdalen. Bompenger (SMS).
Turen kan tilpasses individuelle ønsker. Du kan
gå på ski, til fots eller kanskje bruke spark. Vil
du kjøre bil helt inn til hytta er det godkjent. Kos
og hygge i hytta er opp til de som møter opp.
Turlederne vil sørge for varm hytte, gløgg og
bakkels. Månen har hatt for vane å gjemme seg bak
skyene ved tidligere turer. Dette vil bli «strammet
opp» fra i år. Ta med hodelykt for sikkerhets skyld.
Lengde og varighet: Ca. 10 km og 3-4 timer.
Info ved turleder Alf Bredgaten, tlf. 413 34 261,
eller turleder Per Røssum, tlf. 457 68 092.
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Flott å gå på ski i kulturlandskapet. Foto: Inger Torunn Østen.

Vårtur til Svartåsen
Søndag 7. april

Møtested: Skjerva kl. 11.00, samkjøring
til Grautbrudalen. Lett tur på truger eller
ski alt etter føreforhold. Ta kontakt med turleder på
forhånd. Vi følger ubrøytet bilvei nesten helt fram.
Svartåsen (570 moh.) ligger åpent i skogen med fin
utsikt. Det har vært ei sætergrend, men nesten alle
husene er borte. Rast på toppen. På tilbaketuren
gjør vi noen svinger i landskapet dit lysta tar oss.
Svartåsen er en av toppene i «Til topps med DNT
Hadeland» og du kan registrere en vintertopp.
Lengde og varighet: Maks. 10 km og 3-4 timer.
Info ved turleder Ruth Inger Braanaas,
tlf. 992 78 647.

Våren kommer nå. Foto: Dagfrid Birketveit.

Litt vann ingen hindring. Foto: Amund Bø.
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Helgetur til Breisjøseter Turisthytte
i Alvdal Vestfjell

Langs gamle vegfar i
Nordre Brandbu – Hornskleiva

Lørdag 6. og søndag 7. april

Onsdag 24. april

Møtested: Vinterparkeringen til
Breisjøseter ca. 500 m nord for Atnasjø
kafé kl. 10. Kafeen ligger langs rv. 27 rett nord for
Atna bru. På denne skituren vil dere møte turfolk
fra Alvdal, Folldal og Hamar. Lørdag starter vi turen
fra området mellom Stadsbuøyen og Straumbu,
ca. 1-2 mil nord for Atnasjø kafé. Vi går gjennom
et av skarene på veg mot Breisjøseter Turisthytte,
og vi kan også legge inn et toppbesøk for de som
ønsker det. På tur oppover vil vi ha et praktfullt
skue mot Rondane og Dovrefjell. Det tas forbehold
om justering av trasé.
Søndag legger vi opp til valgfrie aktiviteter, med
mulighet for å bestige en av toppene i området før
vi returnerer ned til parkeringen ved Atnasjø kafe.
Det er gode fiskemuligheter på Breisjøen om noen
vil prøve fiskelykken. Det er også mulig å følge
merkingen fra vinterparkeringen direkte til
Breisjøseter Turisthytte om noen ønsker det, for
eksempel på fredag, men det vil da være uten
turleder om ikke været tilsier noe annet. Ta med
dagstursekk til bruk innover på lørdag. Halvor på
Breisjøseter møter oss på parkeringen og kjører
resten av bagasjen din inn. Avgift kr 50,- hver veg.
Ta på og med gode fjellklær til vinterbruk og
godt med mat og drikke til lørdagsturen inn til
Breisjøseter. Ski med stålkanter er en fordel.
Info og påmelding innen søndag 31. mars til
turleder Per Bergsvein Støen, tlf. 915 83 114.

Møtested: Engens verksted, fv. 34
(1 km syd for Horn fergeleie) kl. 18.30.
Vi går nordover på fylkesvegen og tar av opp den
gamle bergenske hovedvei. Etter ca. 1 km går vi
opp den eldste delen av veien. Vi går denne
nordover og inn i Søndre Land før vi går ned på
den mellomste hovedveien og tar denne sørover.
På et fint utsiktspunkt tar vi pause. Etter pausen
returnerer vi til startpunktet.
Lengde og varighet: Ca. 7,5 km og 3 timer.
Info ved turleder Stine Bleken Eid, tlf. 951 22 277.

Skiglede mot Gøranfisen. Foto: Ukjent.

Fra Utsikten. Foto: Inger Torunn Østen.
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Tur på vestsiden av Harestuvannet
Onsdag 15. mai

Møtested: Harestua samfunnshus kl. 18.00.
Vi går gjennom Haganskogen og over til
vestsiden av Harestuvannet. Turen går på sti og
skogsvei, via Korpeberget og forbi en gammel
boplass, Tømte, før vi tar av nedover til vannet
igjen. Kafferast i Kartrudvika ved Harestuvannet.
Sti tilbake mellom rv. 4 og Harestuvannet.
Lengde og varighet: 7 km og 3 timer.
Info ved turledere Tove Sveen, tlf. 938 22 643 og
Randi Grønvold, tlf. 936 34 896.

Rundtur i Vestre Gran
Paradiskollen. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Søndag 19. mai

Harestua stoppested –
Solobservatoriet
Onsdag 8. mai

Møtested: Harestua stoppested kl. 18.00.
Vi følger skogsbilvei hele veien. Flatt i
begynnelsen, men mye stigning etter hvert. Kan
være mye vått i skogen på denne tiden av året.
Godt fottøy er nødvendig. Lytter til fuglelivet
og ser etter når skogen våkner til nytt liv etter
vinterdvalen. Ta med mat og drikke som vi nyter
på toppen ved Solobservatoriet. Samme veien
tilbake.
Lengde og varighet: Ca. 6 km og 3 timer med rast.
Info ved turleder Hanne Laugsand Evensen,
tlf. 415 20 694.

Møtested: Grymyr skole kl. 10.00.
Turen starter ved Grymyr skole. Vi følger
kultursti opp forbi Klæstad. En traktorvei tar oss
til «Vestheim skole», nedover Vestheimveien og
følger Lakkegata til Sørum og ned til hovedveien.
Følger hovedveien et lite stykke og tar av ned mot
Randsfjorden. Vi tar en kaffepause ved Skutelandet
badeplass. Tilbake til Grymyr går vi vekselvis på
vei, sti og gutu.
Varighet ca. 3 timer.
Info ved turleder Kåre Støen,
tlf. 971 26 962 / 61 33 93 53.

Rundtur i Oppdalen
Søndag 12. mai

Møtested: Nordre Oppdalen Idrettsplass
kl. 10.00. Vi starter turen i retning Koperud
før vi dreier sørover gjennom Mørtvedt-grenda og
videre mot Grøntjernet i Søndre Oppdalen. Vi
følger Nordre Fegata til Håkenstad før vi kommer
inn på Den Bergenske hovedvei. Vi følger den
forbi Solbjør, Hovland og Elgsjøen før vi tar fatt på
stigningen forbi Huser, Løken, Heier og ender på
Blistentoppen. Derfra går vi gjennom Solliskauen
tilbake til Nordre Oppdalen Idrettsplass. Vi legger
inn en matpause omtrent halvveis. Turen går
hovedsakelig på gamle gutuer, noe på stier og veg.
Lengde og varighet: Ca. 12 km og 4 timer.
Info ved turleder Morten Berg, tlf. 970 74 822.
10

Nyter utsikten. Foto: Ole Bjerke.

Kaffekos ved Klattertjern. Foto: Marit Carlsen Skoglund.
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Grøntjernet i mai. Foto: Dagfrid Birketveit.

Rusletur i Kløvstad- og
Skrebergmarka i Tingelstad
Søndag 26. mai

Møtested: Breigutua 53, i Tingelstad
(hos Alf Bredgaten) kl. 12.00.
Vi går på historisk grunn, gamle stier og
gjengrodde veger. Tufter etter boliger og
åkerdyrking. Vi tar en rast på et egnet sted.
Lengde og varighet: Ca. 9 km og 4 timer.
Info ved turleder Alf Bredgaten, tlf. 413 34 251.

Tur til Svaraberget

som har vært brukt av lokale klatrere i mange år og
som ble offisielt tatt i bruk av Kolsås klatreklubb fra
august 2017. Vi følger deretter samme sti tilbake til
Klypen gård.
Lengde og varighet: Ca. 5 km og 2,5 timer. (130
høydemeter stigning).
Info ved turledere Gry Skjørshammer, tlf. 404 95 619
og Berit Skjørshammer, tlf. 977 54 512.

Moen – Olerud/Skålsætra/Iversrud
Søndag 2. juni

Møtested: Harestua samfunnshus kl. 18.00.
Samkjøring til Klypen. Vi går på blåmerket
sti mot Klattertjern. Etter 15-20 minutter tar vi av
nordover mot Svaraberget på variert og vakker sti.
På toppen er det utsikt mot Grua og Bislingen. Vi
tar en pause før vi runder sørover langs klatrefeltet

Møtested: Nordre Olerud kl. 11.00. (Ta av ved
Gran Tre. 1,3 km nordover forbi Søndre
Olerud). Turen går i variert skogsterreng på stier
eller traktorveier, med flott utsikt over Hadeland og
fjell/blåner bakenfor. Litt bratt til Skålsætra, hvor vi
tar en kafferast. Kan være litt vått enkelte steder.
Lengde og varighet: Ca. 11 km og 4 timer.
Info ved turleder Marit Staxrud Olerud og
Jens Arild Olerud, tlf. 995 20 730 / 913 21 600.

Svaraberget. Foto: Amund Bø.

Alf forklarer. Foto: Bjørn Haslerud.

Onsdag 29. mai
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Geithaugen
Onsdag 5. juni

Møtested: Harestua samfunnshus kl. 18.00.
Vi følger sti og gangvei opp gjennom boligfeltet og fortsetter deretter stien opp på
Geithaugen. Der blir det en liten kaffepause og
fin utsikt sørover. Retur via Haneknetjernet og
den gamle kongevei tilbake til samfunnshuset.
Lengde og varighet: Ca. 6 km og 3 timer.
Info ved turleder Knut Dalen, tlf. 952 56 461.

God klopping. Foto: Amund Bø.

7 eller 4 topper i Nittedal
Lørdag 15. juni

Kikkertutsikt fra Lushaugtårnet. Foto: Bjørn Haslerud.

Lushaugtårnet
Onsdag 12. juni

Møtested: Jaren stasjon kl. 18.00.
(Samkjøring)
Vi kjører Risbakkvegen opp til Lia hvor det er
bompengeavgift (SMS). Videre i ca. 6 km til
Malsjøsætra. Vi går blåmerket sti opp til toppen
av Lushaugen hvor vi nyter utsikten fra toppen av
tårnet og tar en kafferast. Deretter går vi blåmerket
sti mot Bustevollen. Etter ca. 1 km fortsetter vi inn
på stien som går tilbake til Malsjøen. Turkameratene
Nittedal Turlag inviteres med.
Lengde og varighet: Ca. 4 km og 3 timer.
Info ved turleder Marthe Hval, tlf. 909 29 789.

Utsikt mot Grua. Foto: Knut Dalen.
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Møtested: Kulturverket Flammen kl. 07.00
for 7-topper og kl. 09.30 for 4-topper.
7-toppturen går over følgende topper: Rundkollen,
Fugleknattene, Bukollen, Varingskollen,
Veslekollen, Røverkula og Brennberget. De som
velger fire topper, starter med Varingskollen og
går sørover. Betaling for deltakelse inkluderer
busstransport til startstedet, middag på Sørskogen
og en startpakke med bl.a. kart.
Info: Nærmere detaljer om arrangementet og
påmelding /pris finnes på:
https://nittedal.dntoslo.no/artikler/nyheter/
15075-nytt-om-7-4-toppturen-2019/
Turkameratene Nittedal Turlag arrangerer.

Pershusfjellet på langs
Søndag 16. juni

Møtested: P-plassen ved Esso-stasjonen på
Jevnaker kl. 10.00. Samkjøring mot
Tverrsjøen. Bompenger med SMS. Det er 10 år
siden den blåmerkede stien her ble etablert, og
turen langsetter Pershusfjellet omtales som en av
de flotteste i Nordmarka. Dette blir min tur nr. 101
for DNT Hadeland, og det må jeg markere underveis. Vi tar en av de hemmelige stiene ned til
Sinderdalen hvor vi tar en påfyll av biteti og
drikke, før vi tar stien tilbake til Tverrsjøen.
Turkameratene Nittedal Turlag inviteres med.
Lengde og varighet: 10 km og 6 timer.
Info ved turleder Leif Grenager Koch,
tlf. 924 82 626 / 61 32 59 24.
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Midtsommernatt på Fjorda. Foto: Inger Torunn Østen.

Topptur til Høgkorset, 757 moh.
Onsdag 19. juni

Møtested: Seigerudtorget i Brandbu (like ved
Europris) kl. 19.00, for samkjøring. Bomavgift
kr 50,-. Vi kjører Kjølvegen til avkjøringen til
Linken og parkerer der. Derfra går vi vegen oppover
og krysser myra og tar fatt på stigningen opp til
trigpunktet på Høgkorset (757 moh.).
Vi tar pause med fin utsikt vestover. Returnerer
samme veg. Høgkorset er en av toppene i
«Til topps med DNT Hadeland».
Lengde og varighet: 5 km og 3 timer.
Info ved turleder Ole Bjerke, tlf. 907 02 437

Kanotur på Fjorda
Lørdag 22. – søndag 23. juni

Møtested: Parkeringen ved Esso på Jevnaker
kl. 10.00 (Samkjøring).
Vi kjører til Vestland kanoutleie i Bjoneroa.
Her leier vi kanoer og padler til vi finner en fin
leirplass. Mulighet for mer padling, bading, grilling
(hvis det er lov) og stemningsfull midtsommernatt
på Fjorda. Etter frokost på søndag padler vi en tur
før vi returnerer til Vestland. Satser på å være
tilbake ved Esso, Jevnaker senest søndag kl. 16.00.
Vi kan leie kanoer hos Vestland kanoutleie for to
eller tre personer til kr 400,- pr. døgn, årer og
flytevest inkludert. Deltagere kan også leie kano
på BUA i Gran eller ta med egen kano/kajakk.
Ta med mat og drikke, ekstra klær, badetøy og
sovepose/underlag. Vi kan låne hengekøyer av
Barnas Turlag, eller ta med telt/lavvo.

Pris: Kanoleie, parkering og bilspleis (maks kr 600,-)
Info og påmelding innen 1. juni til turleder
Inger Torunn Østen, tlf. 930 65 682.

Sykkeltur på Øståsen
Onsdag 26. juni

Møtested: Parkeringsplassen på toppen av
Lynnebakka kl. 18.00.
Vi sykler ned Randsjølia før vi svinger sørover
forbi Læhrensætra og Breitjernet og kommer
ned til den nedlagte butikken ved Skjervevatnet.
Vi følger «gamlevegen» til Gardermoen fram til
Skjervetråkket. Her svinger vi av mot Sagvollen.
I nordenden av Våja tar vi en rast i den fine
kveldssola. Fra Sagvollen triller det lett tilbake til
Lynnebakka. Husk sykkelhjelm og gode bremser
på sykkelen!
Lengde og varighet. Ca. 25 km og ca. 3 timer.
Info ved turleder Helge Bjørkli, tlf. 480 71 475.

HMS på tur. Foto: Ole Bjerke.
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Lunsjpause ved Fjellsjøen. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Behagelig hvileplass. Foto: Ida Cathrine Vestad.

Brovoll-Snellingen
Søndag 30. juni

Møtested: Brovoll parkering kl. 10.00.
Parkeringsavgift kr 50.-.
Vi går veien forbi Brovoll friluftsenter, så sti opp
til Snellingen. Deretter går vi umerket sti forbi
Tranbertjern, videre langs Store Snellingsvannet,
til Snellingskverna, mellom Store og Lille
Snellingen, videre til Snellingen, og så ned igjen
til Brovoll.
Lengde og varighet: 8 km og 5 timer.
Info ved turledere Per Gamborg-Nilsen,
tlf. 61 32 33 76 og Vidar Bollum, tlf. 938 54 041.

Grotter, bre og topptur på
Store Smørstabbtinden, 2208 moh.

Mistberget. Foto: Dagfrid Birketveit.

Torsdag 11. - søndag 14. juli

Møtested: Spar Brandbu kl. 8.00 for
samkjøring, eller møte ved Bøvertun kl. 13.30.
Dag 1: Vi møter guiden vår ved Bøvertun. Han skal
vise oss rundt i Dumdalsgrottene som ligger en
kort gåtur fra veien, ca. 4 timer. Etterpå reiser vi
opp til Krossbu for innkvartering og middag.
Dag 2: Brevandring på Bøverbreen, ca. 5 timer.
Tilbake på Krossbu er det middag og rom for en
rusletur.
Dag 3: Topptur til Store Smørstabbtind.
Ca. 7 timer. Vi avslutter med middag.
Dag 4: Hjemreise. Her er det muligheter for en
liten fjelltur på vei hjem. Turen må regnes som
krevende. Her blir det alt fra kryping på alle fire
til balansering på brekammer, samt en fjelltur
med 1000 m stigning og lett klyving.
Pris kr. 3200,- inkludert overnatting, matpakke
og middag.
Påmelding/betalingsfrist 25. juni, bindende
påmelding. Maks 9 deltagere.
Påmelding til turleder Hallgeir Risenfald,
tlf. 930 11 991.
14

Åja..... Foto: Ole Bjerke.

Ta med telt på lange turer. Foto: Ole Bjerke.
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Kulturvandring
Søndag 21. juli

Møtested: Parkering ved Tingelstad gamle
kirke kl. 11.00.
Vi går en runde i Tingelstad hvor vi starter med å
besøke St. Petri kirke før vi går til Klokkerlåven og
stavkirketomta på Grinaker. Anne Lise Jorstad skal
fortelle oss om stedene vi er innom på turen. Det
blir også tid til en rast underveis.
Lengde og varighet: 7 km og ca. 5 timer på
grusvei og gutuer.
Påmelding til turleder Hallgeir Risenfald,
tlf. 930 11 991.

Femundsmarka nasjonalpark
Torsdag 25. juli – søndag 28. juli

Møtested: Samkjøring fra Hadeland til
Elgå, 31 mil. Avtales med deltakerne.
Gå fra Elgå til Svukuriset, 7,5 km og 2,5 timer.
Overnatte på betjent DNT hytte til lørdag.
Dag 2: Topptur til Stor-Svuku 1416 moh. 11,5 km
og 5 timer.
Dag 3: Svukuriset til Røvollen, 17 km og 6 timer.
Selvbetjent hytte med mat og 25 sengeplasser.
Dag 4: Røvollen til Røa brygge, 4 km og 1,5
timer. Båt fra Røa til Revlingen kl. 09.30, 1 time
og 45 min. båttur. Gå fra Revlingen til Elgå via
Svukuriset, 12 km og 3,5 timer. Kjøre hjem.
Femundsmarka har tiltrukket seg jegere og fiskere,
fotturister og kanopadlere i generasjoner. Selv i
våre dager med T-merkede ruter og komfortable
hytter står det fremdeles en eim av villmark av
navnet. Det lukter bålrøyk og tyri av
Femundsmarka, og det går ennå an å møte de
store rovdyrene inne mellom de seinvokste,
krokete furutrærne.
Kostnader: Bilspleis, hytteopphold, båttur.
Alle gjør opp hver for seg. Maks. 12 personer.
Info og påmelding innen 1. juli til turleder
Amund Bø, tlf. 928 58 560, eller
e-post: amundbo@online.no.

Per med sitt harem. Foto: Ukjent.

Jutulhogget. Foto: Amund Bø.

Huldra i Jutulhogget. Foto: Amund Bø.

Bente i Jutulhogget. Foto: Ruth Inger Braanaas.
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Fjellsjøhytta. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Vassfarhelg

Stølsruta

Fredag 2. – søndag 4. august

Mandag 5. – fredag 9. august

Møtested: Esso på Jaren, fredag kl.
13.00. Samkjøring til turmålet.
Berte Skrukkfyllhaugen, Gamle Gudbrand
Vassfarplassen og slagbjørn Rugg er alle kjente
skikkelser fra Vassfarets historie. For å få bedre
innsikt i Vassfarfolkets daglige utfordringer kan
det være nyttig å flytte til Vassfaret for ei helg.
Vi har fått tilsagn om å bo på to av de gamle
boplassene Skrukkefyllhaugen og Bjørke. Husene
er slik som de var ved fraflytting for vel 100 år sida.
Lørdag: Boplasser i Vassfaret. Lokalhistorisk vandring. Idylliske stier og grusveg i lett kupert terreng.
Lengde og varighet: 12-13 km og 8 timer.
Søndag: Topptur til Festningen, Vassfarets største
kjente bjørnehi med spektakulær beliggenhet. Så
framt hiet ikke er tatt i bruk ved vår ankomst, så
kan dette bli en spennende tur. Vi får følge opp lia
av kjentmannen Bjørnar, en ekte vassfarsherpa.
Turen går utenom sti, delvis bratt og bjørnete
– 250 høgdemeter. Varighet: 4 timer.
Beregnet pris inkl. felles mat og overnatting:
Ca. kr 1300,- pr. pers. Maks 18 deltagere.
Påmelding innen 1. juli til turleder Per Røssum,
tlf. 457 68 092.

Møtested: Fagernes bussterminal.
Buss til Tisleidalen mandag kl. 17.00.
(Forbehold om ruteendringer).
Den historiske vandreruta Stølsruta i Valdres
går fra Tisleia på Stølsvidda til Sørre Hemsing
ved Vangsmjøsa. Vi vandrer 65 km fordelt på fire
dagsetapper. Ruta knytter stølene sammen. Her
har folk og dyr ferdes i uminnelige tider. Her
finnes spor etter kontinuerlig bruk fra steinalderens veidekultur fram til i dag. Vi starter ved
Merket i Tisleidalen ved rv. 51 på 750 moh. mot
vest-nordvest gjennom Nord-Aurdal, Vestre Slidre
til Vangsmjøsa på 460 moh. og på Sørre Hemsing
i Vang på 525 moh. I Vang har den forbindelse
med både Kongeveien over Filefjell, Tomashelleren
og DNT-nettet i Jotunheimen. Høyeste punktet er
på 1160 moh. ved Nøsakampen. Mer om stølsruta
kan leses på: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/
Stølsruta. Vi vandrer i stølsriket med aktivt stølsliv.
Hunder er derfor ikke tillatt på denne fellesturen.
Siste buss går fra Hemsing bru med ankomst
Fagernes ca. kl. 19.00 på fredag. Her kan det være
mulig å rekke en tidligere buss. Angående overnatting så legger vi opp til å benytte oss av de
fasiliteter som finnes underveis, men en natt i
telt/lavvo kan påregnes.
Pris er ikke avklart da dette skrives. Ta kontakt
med turleder. Avbestilling i henhold til overnattingsstedene sine regler.
Arrangør: DNT Valdres.
Info og påmelding innen 9. juli kl. 21.00 til
turleder Steinar Kvåle, tlf. 928 91 245.

Skrukkefyllhaugen i Vassfaret. Foto: Per Røssum.
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Tur til Lushaugtårnet
med overnatting
Lørdag 10. – søndag 11. august

Møtested: Ski-parkeringen på Lygna kl. 18.00.
Vi følger blåmerket sti til Lushaugtårnet.
Viktig med gortex-sko fordi det er noe myr. Vi er
framme i 19.30-tida og får en hyggelig kveld i og
rundt tårnet. Kanskje kan vi få en fin solnedgang/
soloppgang fra toppen av tårnet. Usikkert om vi
kan tenne bål. Overnatting i tårnet for de som
ønsker en luftig natt. Telt for de som vil holde seg
på bakken. Ta med egen mat og stormkjøkken.
Hyggelig om noen tar med gitaren. Etter frokost
går vi alternativ rute tilbake til Lygna.
Turkameratene Nittedal Turlag inviteres med.
Info ved turleder Gunnar Haslerud, tlf. 976 77 105.

Tur til BannOlas tufter
Onsdag 14. august

Lushaugtårnet i solnedgang. Foto: Inger Torunn Østen

Møtested: Harestua Kiosk og Kro
(Stasjonsveien 2) kl. 18.00.
Mest på sykkel – litt til fots. Vi sykler til Stryken
og vestover opp Nyseterveien til Almedalshytta.
Videre derfra oppover noen hundre meter i
retning Daltjuven. Vi setter fra oss syklene og
tar noen hundre meter til fots, så er vi framme.
Matpause og litt prat her. Tar Gjerdingsveien
tilbake mot Stryken og Harestua.
Lengde og varighet inkl. pauser: Ca. 20 km og
3 timer.
Info ved turleder Olav Vannebo,
tlf. 613 23 109 / 917 96 018.

Lushaugen 812 moh. Foto: Knut Dalen.

Solnedgang fra Lushaugtårnet. Foto: Inger Torunn Østen.

Blid dame på Flyndra. Foto: Ruth Inger Braanaas.
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Rondane mot Rondvassbu. Foto: Inger Torunn Østen.

Topptur i Rondane
– Travers av Midtrondene
Lørdag 17. – søndag 18. august

Møtested: Parkeringen ved Nedre Dørålseter
kl. 08.30 på lørdag.
Vi inviterer til en rundtur med flotte formasjoner
og artig vandring - ispedd lett klyving. På turen skal
vi bli bedre kjent med midtrondene, Midtronden
Øst 2043 moh. og Midtronden Vest 2060 moh.
Lørdag: Vi starter ved Dørålseter Turisthytte og
følger T-stien mot Høgronden før vi skrår opp mot
Østre Midtronden. Underveis vil vi ha en makalaus
utsikt i alle retninger samt artige formasjoner i
fjellet. Ved Vidjedalsbotn får vi også se minnestøtta
etter en flyulykke under siste verdenskrig. Dette er
en malerisk rundtur. Vi går rolig. Turens varighet:
Ca. 10 timer.
Søndag: Etter frokost tar vi oss en tur opp på
Stygghøan som ligger rett nord for Dørålseter og
øst for Dørålglupen. Derfra er det flott utsikt mot
gårdagens trasé og ellers rundt i alle himmelretninger. Vi lager en liten rundtur i høene før
vi returnerer.
Vi anbefaler overnatting på Dørålseter Turisthytte
og vil koordinere samtransport oppover. Det vil bli
sendt ut nærmere informasjon i forkant av turen.
Info og påmelding innen søndag 11. august til
turleder Per Bergsvein Støen, tlf. 915 83 114.
18

Skagsvolatango. Foto: Amund Bø.
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Avalsjøen rundt. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Kajakktur i Røykenvika
Tirsdag 20. august

Møtested: Ulsnestangen badeplass,
ved utstyrsbua til kajakkgruppa i 		
Brandbu IF, kl. 18.00.
Ta med kajakk hvis du har, eller lån av bekjente.
Kajakklubben har noen kajakker til utlån. Ove
Nordberg fra kajakkgruppa blir med og gir info om
sikkerhet og instruksjon. Etter dette legger vi utpå
og padler over Røykenvika til Dynnholmen. Her går
vi i land og tar en matbit og litt fra termosen.
Deretter retur til Ulsnestangen. De som ønsker å
låne kajakk, melder fra til turleder.
Begrenset antall. Førstemann til mølla!
Turen tar ca. 3 timer, inkl. instruksjon og pause.
Turleder Ole Bjerke, tlf. 907 02 437.

På sauestier i Vestre Lunner
– og en kaffetår i Gamlebygningen
Onsdag 21. august

Møtested: Øvre Vestern gård, Korsrudlinna
743, Grindvoll kl. 18.00.
Det er ikke vanskelig å la seg begeistre av landskap
med aktiv beitebruk. Turleder tar deg med på en
runde i traktene rundt Bråta-, Velo- og Orentjernet,
områder hvor det stedvis beiter husdyr sommeren
gjennom. På vår vei krysser vi vassdraget flere
ganger og kan takke australieren David for at vi
kommer tørrskodd over. Historien må vente til vi
ses. Ved retur til Øvre Vestern inviterer vertinne
Karin oss inn i Gamlebygningen på kaffe og nogo
attåt. Bygningen er et levende museum og waleskringla smaker himmelsk, så det er i grunnen
ikke noe å lure på.
Lengde og varighet: Ca. 6 km og 3 timer.
Info ved turleder Sigrid Heier, tlf. 906 32 857.

På Tronfjell. Foto: Amund Bø.
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På sykkel-rundtur i Gran
og Hurdal
Søndag 25. august

Møtested: Kjørestua på Sagvollen, kl. 10.00.
Vi sykler på veier forbi Ognilla, Tommelsjøen,
Øyangen, Høvra. Trillesti 1 km ved Tommelsjøen.
Lunsj og badestopp ved Øyangen.
Lengde og varighet: 65 km, 8-9 timer.
Info ved turleder Dagfrid Birketveit,
tlf. 996 23 418.

Gututur i Ringstad
Onsdag 28. august

Møtested: Utgangspunkt og parkering ved
Ringstadvegen 16 i Gran, kl. 18.00.
Følger blåmerket løype som går fra krysset
Nordre Ålsvegen / Lynnebakka. Først går vi etter
vegen, deretter ei gutu gjennom boligfeltet, og
opp til Lynnegutua. Så går kursen nordover til
Hvaleby. Der følger vi Hvalebygutua nedover til
Framstadhøgda, tar av til venstre og går husimellom Framstadgardene, forbi Huser og ned i
Hagalykkja og tilbake til utgangspunktet.
Lett tur, men litt oppover i begynnelsen.
Tar ei pause/kafferast undervegs.
Varighet: Ca. 2 timer.
Info ved turleder Tove Undli Bjørkli,
tlf. 482 68 250.

Stubbe i Skjervumsmoen. Foto: Tove Bjørkli.

KOM DEG UT-DAGEN
Åpning av blåmerket sti på
Grindvoll
Søndag 1. september

Skogglimt, Kvennvegen 1, Grindvoll
kl. 10.00.
DNT Hadeland har samarbeidet med lokale
foreninger om en natur- og kultursti i
Grindvolltraktene, og resultatet er en 13 km lang
blåmerket runde med ca. 20 informasjonstavler.
Velg om du vil være med på hele eller en del av
rundturen. Den offisielle åpningen skjer på Øvre
Vestern, (adresse Korsrudlinna 743,) kl. 13.00
med eget program, og vi kommer til å være der da.
Lengde og varighet: 8 eller 13 km og 5-6 timer.
Info ved turleder Hilde Roen Munkelien,
tlf. 975 89 565.

Septemberdag ved Råbjørn. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Multetid. Foto: Ole Bjerke.
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Langpiperen. Foto: Anne Woldmo.

Piperberget rundt
Søndag 8. september

Møtested: Harestua stoppested, kl. 10.00.
Turen starter på sti litt bratt opp Harestulia
over Stormyra til Langpiperen. Derfra går vi på vei
ca. 1 km til sørenden av Langpiperen og dreier rett
østover til Kroktjernet. Der er det en gapahuk hvor
det passer å ta en rast med fin utsikt utover vannet.
Vi fortsetter nordøstover i terrenget til vi møter en
blåmerket sti som vi følger forbi Kolsjøen. Etter at
vi har passert høyspenten tar vi av på en sti som
går rett nordover til Solobservatoriet, og derfra rett
ned igjen til utgangspunktet. Bortsett fra litt bratt i
starten er terrenget snilt, men noe myrlendt. Vi må
gå litt skauleis.
Lengde og varighet: Ca. 15 km og 5 timer.
Info ved turleder Ruth Inger Braanaas,
tlf. 992 78 647.

Kveldstur i Arnedalslia

Harestuvannet i oktober. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Onsdag 11. september

Møtested: Harestua stoppested, kl. 18.00 for
felles kjøring opp Piperveien til parkering.
Bompenger på SMS kr 60,-.
Vi rusler gamle stier og nedlagte veier opp forbi
Dalebråtan til Arnedal, to gamle husmannsplasser.
Deretter går vi tilbake til Grønbråtan og drikker
kaffen der.
Varighet: Ca. 1,5 time med pause.
Info ved turledere:
Gry Skjørshammer, tlf. 404 95 619 og
Berit Skjørshammer, tlf. 977 54 512.

Historier i skogen. Foto: Aud Berit Wikstrøm.
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Harestuvannet. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Kollern i Nordmarka
Søndag 15. september

Møtested: P-plassen på Øljebakken, ca. 1 km
syd for Vestenden gård kl. 10.00.
Adkomst med bil fra Olimb, hvor det står skilt
mot Gjerdingen. Bompenger med SMS. Det er
også greit å sykle til Øljebakken fra Myllsdammen
(ca. 6 km). Kollern er en av toppene i «Til Topps
med DNT Hadeland». Turen går for det meste på
god, men kupert sti. Delvis blåmerket. Den første
biten går på den gamle «Bygata». Kollern er en
av Nordmarkas fjelltopper, 688 moh. Her sto en
av våre gamle historiske brannvarder, som sist var
i bruk i mars 1716. Vi raster på toppen før vi går
nordover og ned mot Trantjern. Turkameratene
Nittedal Turlag inviteres med.
Lengde og varighet: 10 km og 5 timer.
Info ved turleder Leif Grenager Koch,
tlf. 924 82 626 / 61 32 59 24.

Høsttur i hjertet av Hadeland
Søndag 22. september

Møtested: Ved Tingelstad kirke kl. 10.00.
Hva med fire kirker og en topp på én
og samme tur? Fra Tingelstad kirke går vi
Rækkengutua opp til den gamle steinkirka, St.
Petri. Vi tar en liten stopp der for å nyte utsikten
før vi går videre mot Søsterkirkene på Granavollen.
Her blir det kaffepause. Turen fortsetter gjennom
prestegårdshagen ved Steinhuset, og videre på sti
mot Sølvsberget. Opp til toppen er det bratt.
Sølvsberget er en av toppene i «Til topps med
DNT Hadeland». Etter pause der går vi stien ned
på nordsiden. De siste to kilometerne følger vi
Breigutua (veg) og ender ved Tingelstad kirke igjen.
Vi går noe på sti, men mest på grusveg. Det er greit
med joggesko. Turen er ganske kupert.
Lengde og varighet: Ca. 13 km og ca. 4-5 timer
pluss pauser.
Info ved turleder Inger Torunn Østen,
tlf. 930 65 682.
22

Nyskiltet sti i kulturlandskapet. Foto: Amund Bø.

Ekersgutua. Foto: Amund Bø.
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På toppen av Kvitingen. Foto: Inger Torunn Østen

Toppåstjern – Kvitingen
Søndag 29. september

Møtested: Jaren stasjon, kl. 10.00 for
samkjøring til Toppåstjern (SMS bompenger).
Denne turen går i nordre delen av DNT Hadelands
område. Vi starter å gå fra Toppåstjern, 533 moh.
hvor ny hytte eller gapahuk i forbindelse med
Jotunheimstien er under vurdering. Vi går stien
opp mot Kvitingen, 722 moh. hvor vi tar pause.
Litt stigning i starten, videre er det fin sti i åpent
og trivelig terreng. Noe myrlendt. Vi kan gå
samme stien tilbake, eller en runde på 2 km ekstra.
Kvitingen er en av toppene i «Til topps med DNT
Hadeland». Turkameratene Nittedal Turlag
inviteres med.
Lengde og varighet: 4-6 km, 2-3 timer (avhengig
av trasévalg), pluss kjøring, ca. 40 min. hver vei.
Info ved turleder Anne Berit Rustad,
tlf. 993 52 365.

Skog i pastell. Foto: Ruth Inger Braanaas.

På Mistberget. Foto: Amund Bø.
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Kveldstur i Buhammeren
Onsdag 2. oktober

Møtested: Vestre Vien, Vienlinna 276,
Gran, kl. 18.00.
Dette er siste onsdagsturen denne sesongen. Etter
en tur rundt i Buhammeren inviterer turlederen på
kaffe og vafler i Gamlelåven.
Terreng: Litt opp og ned langs stier og veier.
Lengde og varighet: Turen tar ca. 1,5 time inkludert
pauser. Kaffekosen varer så lenge vi vil etterpå.
Info ved turleder Torstein Wien, tlf. 971 46 821.

Alf og Per koste seg i snekkerbua til Torstein etter årets siste tur.
Foto: Bjørn Haslerud.

Torstein hadde fått med seg en assistent på årets siste fottur.
Foto: Bjørn Haslerud.

Siste onsdagstur. Foto: Amund Bø.
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Fjellsjøkampen i Hurdal
812 moh.
Søndag 6. oktober

Møtested: Jaren stasjon, kl. 10.00 for
samkjøring til Gjødningsetra. Bomvei med
SMS. Følger blåmerket sti bratt opp, fortsetter
over toppen, langs myrer til Fjellsjøhuken.
Følger blåmerket sti tilbake og går på veien det
siste stykket.Fjellsjøkampen er en av toppene i
«Til topps med DNT Hadeland».
Lengde og varighet: 11 km, 3 timer, pluss kjøring.
Info ved turleder Dagfrid Birketveit, tlf. 996 23 418.

Framstadsæterfjellet og
Sveraberget
Søndag 13. oktober

Møtested: Jaren stasjon, kl. 11.00.
(for samkjøring)
Vi kjører Risbakkvegen opp til Lia hvor det er
bompengeavgift med SMS. Videre på samme
vei i 5 km til Fjellstadhytta. Vi går blåmerket sti
sørover opp til toppen av Framstadsæterfjellet
hvor vi raster. Framstadsæterfjellet er en av
toppene i «Til topps med DNT Hadeland».
Deretter går vi umerket sti nordover på høydedraget til Sveraberget hvor det er fin utsikt mot
Svera, og innover åsene. Vi går så ned på
skogsvegen, og følger den i 1,5 km tilbake
til Fjellstadhytta. Stedvis våte partier.
Lengde og varighet: Ca. 7 km og 4 timer.
Info ved turleder Ole P. Hval, tlf. 907 76 811.

Utsikt fra Lushaugtårnet. Foto: Aud Berit Wikstrøm.

Venter på bålvarme. Foto: Ole Bjerke.

Fornøyd. Foto: Anne Berit Rustad.
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Aktivitetsoversikt 2019
Ukedag/Dato
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Type Tittel Aktivitet 2019

Aktivitet Påmelding

Ansvarlig

Ons 23. jan

M

Vintermøte

Møte

Styret

Søn 27. jan

V

Topptur til Svarttjernshøgda

Skitur/
trugetur

Dagfrid Birketveit

Søn 3. feb

V

Kom deg ut-dagen
Skitur fra Brovoll om Snellingen

Skitur

Ruth Inger Braanaas

Søn 10. feb

V

Løssnøtur til Sølvsberget

Skitur

Amund Bø

Søn 17. feb

V

Trugetur til Rudsetra og Monsrud

Trugetur

Vidar Bollum

Ons 20. feb

M

Årsmøte

Møte

Styret

Søn 10. mar

V

Skitur Eina – Lygna

Skitur

Søn 17. mar

V

Løssnøtur på Gran Østås

Skitur

Amund Bø

Fre 22. mar

V

Måneskinnstur til Kjørestua på Sagvollen

Skitur

Alf Bredgaten
Per Røssum

Søn 7. apr

V

Vårtur Svartåsen

Skitur/
trugetur

Ruth Inger Braanaas

Lør 6.- søn 7. apr

V

Helgetur til Breisjøseter Turisthytte i
Alvdal Vestfjell

Skitur

Ons 24. apr

V

Langs gamle vegfar i Nordre Brandbu –
Hornskleiva

Fottur

Stine Bleken Eid

Ons 8. mai

V

Harestua stoppested - Solobservatoriet

Fottur

Hanne Laugsand Evensen

Søn 12. mai

V

Rundtur i Oppdalen

Fottur

Morten Berg

Ons 15. mai

V

Tur på vestsiden av Harestuvannet

Fottur

Tove Sveen
Randi Grønvold

Søn 19. mai

V

Rundtur i Vestre Gran

Fottur

Kåre Støen

Søn 26. mai

V

Rusletur i Kløvstad- og Skrebergmarka
i Tingelstad

Fottur

Alf Bredgaten

Ons 29. mai

V

Tur til Svaraberget

Fottur

Gry Skjørshammer
Berit Skjørshammer

Søn 2. jun

V

Moen – Olerud/Skålsætra/Iversrud

Fottur

Marit Staxrud Olerud
Jens Arild Olerud

Ons 5. jun

V

Geithaugen

Fottur

Knut Dalen

Ons 12. jun

V

Lushaugtårnet

Fottur

Marthe Hval

Lør 15. jun

V

7– 4 topper. Nittedal

Fottur

Søn 16. jun

V

Pershusfjellet på langs

Fottur

Dagen før

31. mars

Se
hjemmeside

Merknader

Inger Torunn Østen

Per Bergsvein Støen

Turkameratene
Nittedal Turlag inviteres

Turkameratene Nittedal
Turlag
Leif Grenager Koch

Turkameratene
Nittedal Turlag inviteres
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Ukedag/Dato

Type Tittel Aktivitet 2019

Aktivitet Påmelding

Ansvarlig
Ole Bjerke

Ons 19. jun

V

Topptur til Høgkorset

Fottur

Lør 22.- søn 23. jun

V

Kanotur på Fjorda

Kanotur

Ons 26. jun

V

Sykkeltur på Øståsen

Sykkeltur

Helge Bjørkli

Søn 30. jun

V

Brovoll - Snellingen

Fottur

Per Gamborg-Nilsen
Vidar Bollum

Tor 11.- søn 14. jul

V

Grotter, bre og topptur på
Store Smørstabbtinden

Fottur

Søn 21. jul

V

Kulturvandring

Fottur

Tor 25.- søn 28. jul

V

Femundsmarka nasjonalpark

Fottur

1 juli

Amund Bø

Fre 2.- søn 4. aug

V

Vassfarhelg

Fottur

1 juli

Per Røssum

Man 5.- fre 9. aug

V

Stølsruta

Fottur

9. juli
kl. 21.00

Steinar Kvåle

Lør 10.- søn 11. aug

V

Tur til Lushaugtårnet med overnatting

Fottur

Gunnar Haslerud

Ons 14. aug

V

Tur til BannOlas tufter

Fottur

Olav Vannebo

Lør 17.- søn 18. aug

V

Topptur i Rondane - Travers av Midtrondene

Fottur

Tir 20. aug

V

Kajakktur i Røykenvika

Kajakktur

Ole Bjerke

Ons 21. aug

V

På sauestier i Vestre Lunner
– og en kaffetår i Gamlebygningen

Fottur

Sigrid Heier

Søn 25. aug

V

På sykkel-rundtur i Gran og Hurdal

Sykkeltur

Dagfrid Birketveit

Ons 28. aug

V

Gututur i Ringstad

Fottur

Tove Undli Bjørkli

Søn 1. sep

V

Kom deg ut-dagen:
Åpning av ny blåmerket sti på Grindvoll

Fottur

Hilde Roen Munkelien

Søn 8. sep

V

Piperberget rundt

Fottur

Ruth Inger Braanaas

Ons 11. sep

V

Kveldstur i Arnedalslia

Fottur

Gry Skjørshammer
Berit Skjørshammer

Søn 15. sep

V

Kollern i Nordmarka

Fottur

Leif Grenager Koch

Søn 22. sep

V

Høsttur i hjertet av Hadeland

Fottur

Inger Torunn Østen

Søn 29. sep

V

Toppåstjern – Kvitingen

Fottur

Anne Berit Rustad

Ons 2. okt

V

Kveldstur i Buhammeren

Fottur

Torstein Wien

Søn 6. okt

V

Fjellsjøkampen i Hurdal, rundtur

Fottur

Dagfrid Birketveit

Søn 13. okt

V

Framstadsæterfjellet og Sveraberget

Fottur

Ole P. Hval

1. juni

25. juni

Merknader

Inger Torunn Østen

Hallgeir Risenfald
Hallgeir Risenfald

11. august
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Turkameratene
Nittedal Turlag inviteres

Per Bergsvein Støen

Turkameratene
Nittedal Turlag inviteres

Turkameratene
Nittedal Turlag inviteres
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Ungdomsside/ Barnas Turlag 2019

DNT Ung Hadeland vil ha flere spennende turer for
ungdom (fra 13 år og oppover) i 2019. Vi kan nevne
hundekjøring, overnattingstur til Pershusfjellet og
skitur.
Følg oss på vår facebookside «DNT Ung Hadeland»
for å bli oppdatert på arrangementene som legges
ut.

Turer for barn
Det kan forekomme endringer i det oppsatte turprogrammet, følg med på nettsidene våre eller på
Facebook for oppdatert informasjon. Facebooksiden
vår finner dere ved å søke opp Barnas Turlag
Hadeland eller DNT Ung Hadeland eller følge
linken på DNT Hadelands hjemmeside.

Via Ferrata Synshorn. Foto: Inger Torunn Østen.

Medlemskap i Barnas Turlag koster kun kr 130,per år. Er dere flere enn tre i familien?
Da kan det lønne seg, praktisk og økonomisk,
med familiemedlemskap.
Prisen for 2018 er kr 1250,- for hele familien.
Medlemmer i Barnas Turlag bor gratis på våre
selvbetjente og ubetjente hytter over hele landet,
og får rabatt på de betjente hyttene.
For informasjon om innmelding i Barnas Turlag
send DNT til 2030 eller gå til:
https://www.dnt.no/innmelding/registrering/

Trygg vei. Foto: Anne Britt Skretteberg.
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Skitur til Gjerdingen dam
Søndag 10. februar

Møtested: Parkeringen ved Svartbekken kl. 11.00.
Vi møtes på parkeringsplassen ved Svartbekken og
går på ski til Gjerdingen dam. Der tar vi matpause
og griller pølser og koser oss. Vi går om Fjellsjøen
på vei hjem. En del oppover i starten, men bakkene
er veldig gøy å ake ned på slutten. Passer barn fra
ca. 6 år.
Turen varer i 4-5 timer og er ca. 10 km til sammen.
Info ved turleder Nina Ahtiainen, tlf. 926 09 101.
Snøelefant. Foto: Dagfrid Birketveit.

Skitur til Skillingen
Søndag 13. januar

Møtested: Stryken stasjon kl. 11.00.
Vi går skiløypa under rv. 4 til Skillingen dam.
Vi fortsetter langs vannet og finner et sted som
er fint for både bål og leking. Ta med et par
vedkubber, noe godt å grille og drikke samt
sitteunderlag. Ta gjerne med rompeakebrett om
du har, men ski er også fine å ake med.
Turen passer for alle og er ca. 5 km t/r.
Info ved turleder Ellen og Vegard Rekaa,
tlf. 930 24 034.

KOM DEG UT-DAGEN på Brovoll
Søndag 3. februar

Møtested: Parkeringen ved Brovoll kl. 11.00.
Kom deg ut-dagen arrangeres av lokallag i Den
Norske Turistforening over hele landet første
søndag i februar og er en folkefest ute i naturen.
Denne søndagen slår vi oss sammen med skigruppa til Harestua IL og deres Multigøy
arrangement. I tillegg blir det kulturelt innslag i
regi av Kulturbruket på Harestua. Dette blir med
andre ord en skikkelig vinterfest på Brovoll!
Vi lager flere bål, så ta med noe godt å grille. Det
vil også være salg av vafler, pølser samt varmt og
kaldt drikke. På denne aktivitetsdagen kan man
ake, gå på ski, gå på bena, være med på Multigøyøvelsene eller bare kose seg ved bålet.
Turbo gleder seg masse.
Info ved arrangementsansvarlig Yvonne Bjerke,
tlf. 982 38 453.

Aking og ski på Lygna
Søndag 17. februar

Møtested: Utfartsparkeringa på Lygna kl. 12.00.
Ta med noe godt å grille. Turleder har med ved
som fordeles før turen starter. Vi har noen akebrett,
men ta gjerne med ditt eget om du har. Ski er også
fine å ake med.
Info ved turleder Anne Britt Skretteberg,
tlf. 412 22 173.

Skitur fra Tverrsjøstallen til
Katnosdammen med overnatting
Lørdag 2. – søndag 3. mars

Møtested: Parkeringsplassen ved Tverrsjøstallen
kl. 12.00.
Vi har booka DNT hytta på Katnosdammen og
inviterer med oss Barnas Turlag Nedre Glomma
til skitur fra Tverrsjøstallen til Katnosdammen.
Overnatting i hytta før retur på søndag. Turen
passer for barn som er vant til å gå på ski og klarer
en skitur på 10 km. Skituren går i lett kupert/flatt
og lett terreng. Niste til turen tar hver enkelt med,
og vi fordeler mat som hver enkelt tar med seg så
vi kan lage en felles middag når vi kommer frem,
og til frokost på søndag.
Pris for overnatting er kr 50,- for medlemmer og
kr 100,- for ikke-medlemmer.
Parkering ved Tverrsjøstallen. SMS bompenger
(kr 60,-) for å kjøre opp enten fra Toso eller Olimb.
Påmelding til Anne Britt Skretteberg,
tlf. 412 22 173 innen torsdag 21. februar.
Begrenset med plasser.
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Turbo er barnas beste turvenn. Foto: Anne Britt Skretteberg.

30

Snøhuletur på Lygna med
overnatting

Teatertur med Harestua
Barne- og Ungdomsteater

Lørdag 16. - søndag 17. mars

Søndag 31. mars

Møtested: Utfartsparkeringa på Lygna
lørdag kl. 12.00.
Vi går en kort stubb fram til snøhauger som almenningen har vært så snille å måke opp for oss. Her
bruker vi noen timer på å grave ut huler og til
lek før vi har middagsmat/kveldsmat. Når alle er
fornøyde med dagen, går vi til ro. Vi satser på å ha
lavvo med vedovn til å varme oss i, og vi kommer
ikke til å være langt unna bilene i tilfelle kalde
føtter. Utstyrsliste og mer informasjon vil bli gitt
til de påmeldte. Turen er gratis og er med foreldre.
Anbefalt aldersgrense 7 år. Begrenset med plasser.
Påmelding til turleder Hallgeir Risenfald,
tlf. 930 11 991 seinest 10. mars.

Møtested: Harestua skole
Nyoppstartede Harestua barne- og ungdomsteater setter opp Rockeulven og vi er så heldige
at vi får sitte på første rad og treffe skuespillerne
før forestillingen. Vi går en liten natursti før
forestillingen starter.
Mer info om tidspunkt og pris vedrørende
arrangement kommer på vår fb-side.
Påmelding til turleder Yvonne Bjerke,
tlf. 982 38 453 senest 1. mars.

Nærtur til Olsknappen

Våren er her. Foto: Ole Bjerke.

Møtested: Utfartsparkeringen ved Sveavegen 30,
kl. 11.00.
Turen går til Olsknappen, en topp i det ville og
vakre landskapet rett nord for bebyggelsen på Grua.
Turen er 3 km lang og går mest på sti. Passer for
alle. Ta med matpakke.
Info ved turleder Erlend Sveen Østby,
tlf. 977 41 815.

Søndag 28. april

M ed l em s i n fo 20 19 - w w w. tur is t fore ninge n. no/hadeland

Åpen gård på Heier. Foto: Kristine B. Ludvigsen.

Gårdsbesøk
Søndag 5. mai

Møtested: Grindvoll barnehage, Løkengutua 55
kl. 10.45.
Vi følger veien over Dihle fram til Heier. På Heier
har det nå blitt født en del lam og vi kan kose med
dem og de søte kaninene. Her er også leketraktor,
sandkasse, husker og trampoline. Vertskapet Sigrid
Heier og Knut Erling Moksnes tenner opp grillen,
så ta gjerne med grillmat, samt drikke og sitteunderlag. På gården er det salg av kaffe og lapper,
saueskinn, kaninskinn, egg, m.m. Kanskje frister
det med en ridetur på ponnien?
Turen er 1,6 km og godt egnet til barnevogn.
Arrangementet er i utgangspunktet gratis, men vi
oppfordrer til å være medlem av Barnas Turlag.
Påmelding senest lørdag kveld til turleder
Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Åpen gård på Heier 2018. Foto: Kristine B Ludvigsen.

Kos med lam. Foto: Sigrid Heier.
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Fuglemerking. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Fuglesangtur i Gran
Søndag 12. mai

Møtested: Parkeringa sør for Granstunet kl. 9.00.
Norsk Ornitologisk forening Hadeland ber oss
med på fuglesangtur langs kjærlighetsstien i Gran.
Fuglesangen er best på morgenen så vi starter litt
tidlig. Her kan vi lære å kjenne igjen fuglearter på
lyd. Bli med, dette er spennende både for store og
små. Turen er åpen for alle og den er gratis.
Ta gjerne med kikkert.
Varighet: 2–3 timer.
Påmelding til turleder Hallgeir Risenfald,
tlf. 930 11 991.

Natursti ved Ormputten
Søndag 26. mai

Møtested: Parkeringsplassen ved Harestua skole
kl. 11.00.
Vi går langs Kongeveien og deretter sti til koselige
Ormputten. Her leker vi, spiser matpakke og går
natursti med premier til alle. Barnevogn må bæres
siste 300 meter.
Varighet: 2-3 timer.
Info ved turledere Ida og John Ola Tollefsrud,
tlf. 456 63 299.

Matpause. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Fisk til kveldsmat. Foto: Anne Britt Skretteberg.
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Lek og moro på Fjorda. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Hengekøyetur til Korpeberget
Lørdag 1. juni - søndag 2. juni

Pinsepadling på Fjorda
med tre overnattinger

Møtested: Harestua samfunnshus lørdag kl. 13.00.
Korpeberget er et spennende berg for store og små
utforskere. Her er det ingen utsikt å skryte av, men
til gjengjeld store steiner, hulrom og klatremuligheter. Vi setter opp teltene våre og utforsker stedet.
Ta med underlag og sovepose, mat (middag, kveldsmat og frokost) og drikke. Gi beskjed om du trenger å låne hengekøye. Anbefaler DNTs pakkeliste
for sommerturer for tips til hva man bør pakke med
seg. Turen passer for alle, men stien er ikke egnet
for barnevogn.
Turen er ca. 2 km hver vei.
Påmelding innen torsdag 30. mai til turledere Ida
og John Ola Tollefsrud, tlf. 456 63 299.

Fredag 7. juni – mandag 10. juni

Hengekøyetur til Korpeberget. Foto: Ida Cathrine Vestad.

Bading på Fjorda. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Møtested: Hovsetervika (Haukfjorden) fredag
kl. 17.00. Samkjøring fra Rema 1000 Jevnaker
kl. 15.30. Vi kjører opp til Haukfjorden (bompenger) hvor vi laster opp kanoer og gjør oss klare
til eventyr. De som føler for litt padletrening skal få
hjelp til det, deretter padler vi av gårde til et sted å
sette opp leiren vår. Her skal vi kose oss med teltliv,
bading, fisking, bålkos og padleturer i tre dager. Vi
legger opp til at turen blir gratis for alle, noe som
betyr at alle må ha med mat og drikke selv. Turen
er med foreldre, det er mulighet for lån av lavvo og
de som har vester tar med selv. Utstyrsliste og mer
informasjon blir gitt til deltagerne.
Begrenset antall. Frist for påmelding er 31. mai.
Påmelding til turleder Hallgeir Risenfald,
tlf. 930 11 991.
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Krabbefiske. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Overnattingstur til Hvaler
Lørdag 22. til søndag 23. juni

Møtested: Storesand Hvaler, Storesandveien 88,
Skjærhalden kl. 12.00.
I forbindelse med Storesanddagen 23. juni er vi
så heldige at vi er invitert av Barnas Turlag i DNT
Nedre Glomma i samarbeid med Oslofjordens
Friluftsråd til overnatting på den hyggelige teltplassen ved Storesand på Kirkøy, Hvaler. Vi har
mulighet til å overnatte på et eget område på
teltplassen slik at vi ligger samlet. Storesanddagen

er en hyggelig og aktiv dag i fjæra. Vi trekker blant
annet strandnot og fisker krabber. Turen passer for
alle.
Pris: Overnattingen er gratis for DNT-medlemmer.
Ikke-medlemmer: Kr 50,- som betales direkte til
Storesand Camping. Man medbringer selv mat og
drikke. Informasjon om Storesand teltplass finner
dere her: www.storesandteltplass.com. Ytterligere
informasjon kommer på mail etter påmeldingsfrist.
Påmelding innen 8. juni til turleder
Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Rast i solveggen. Foto: Anne Britt Skretteberg.
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Camping på Raubergstulen. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Tøffingtur til Snøhetta
med moskussafari
Fredag 9. – søndag 11. august

Møtested: Hjerkinn stasjon.
Vi tar tog til Hjerkinn og Snøheims shuttlebuss
inn til Snøheim. Her får vi servert en tre-retters
middag før vi lader opp til neste dags topptur.
På lørdag skal vi gå sammen til toppen av Snøhetta.
Vi starter på 1500 moh. og skal opp til 2286 moh.
Vi håper på sol og en fantastisk utsikt. Vel nede
igjen blir det felles middag inne på Snøheim.
Etter å ha pakket på søndag blir det moskussafari
med guide.
Aldersgrense 7 år (det året man fyller).
Det forutsettes at man er turvant for å være med
på denne turen. Turen til Snøhetta er på ca. 15 km
og vi beregner 9 timer totalt.
Turen må betales på forhånd og det er bindende
påmelding. Mer info om tog, overnatting, pris og
pakkeliste kommer til de påmeldte.
Påmelding senest 1. juli til turleder
Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453.
På tur. Foto: Ida Cathrine Vestad.
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Ut på tur aldri sur. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Topptur til Geithaugen
Søndag 25. august

Møtested: Harestua samfunnshus kl. 11.00.
Geithaugen er en liten topp med fantastisk utsikt
over Harestua. Det er sti helt opp, og passer for
alle, men ikke egnet for barnevogn. Ta med niste,
drikke og sitteunderlag.
Påmelding senest lørdag kveld til turleder Ida og
John Ola Tollefsrud, tlf. 456 63 299.

Sopptur
Søndag 15. september

KOM DEG UT-DAGEN
Søndag 1. september

Møtested: Harestua
Arrangeres i samarbeid med Harestua stilag og
arrangementet Multigøy. Mer info kommer på
fb siden vår.

Lushaugen/Lushaugtårnet
Søndag 8. september

Møtested: Ved Bustevollen, eller samkjøring fra
nordsiden av bensinstasjonen på Lygna kl. 12.30.
Vi går fra Bustevollen opp til det flotte tårnet på
36

Lushaugen. På toppen har vi bål dersom vi får
tillatelse fra brannvesenet, så det er fint å ha med
litt grillmat. Oppe i tårnet vil det på klare høsdager være god sikt til store deler av Østlandet.
Turen er ca. 1,5 km hver vei på sti (om vi ikke får
kjørt opp, blir turen 1,3 km lengre på vei).
Varighet: ca. 4 timer.
Info ved turleder Hallgeir Risenfald, tlf. 930 11 991.

Møtested: Skjerva kl. 12.00. (Forbehold om endring
av sted).
Vi skal ut i skogen for å plukke sopp. Turen er fin
for alle som er interessert i sopp og for de som
er nybegynnere og vil lære litt om trygge og gode
sopper. Christine vil hjelpe oss og vi håper å få med
noen fra soppkontrollen. Om forholdene ligger til
rette, blir det en pause med litt bålkos og grilling.
Kanskje vi kan smake på soppen vi har funnet. Vi
legger ikke ut på langtur, men blir gående en del
rundt i ett område, også utenfor sti.
Varighet: 3–4 timer.
Info ved turleder Christine Larsen, tlf. 980 49 080.
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Zipline i Lom. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Kultursti

Lommelykttur til Sølvsberget

Søndag 22. september

Søndag 20. oktober

Møtested: Grua stasjon kl. 12.00.
Ca. 1 times gåtur opp forbi TV-masta og innover
til Nysetra. Ruta går langs kultursti med infoplakater langs veien. Vel oppe forbi skytebanen
kommer vi til en grillhytte hvor vi kan varme
mat på bål under tak uansett vær. Ned igjen kan
vi gå samme vei tilbake, eller følge bilveien.
Info ved turleder Victoria Gaarder, tlf. 951 09 798.

Møtested: Parkeringsplassen til Sølvsberget
kl. 17.30.
Ta med nistepakke og sitteunderlag så spiser vi
kveldsmaten på toppen før vi går ned igjen. Husk
hodelykt og/eller lommelykt.
Info ved turleder Manja Kornfeld, tlf. 901 01 357.

Topptur til Skjerveknatten
Søndag 13. oktober

Møtested: Shell på Roa kl. 11.30 for felles
kjøring eller møt direkte på Skjervetråkket
kl. 12.00.
Turen går på sti, en del stigning opp til
Skjerveknatten hvor det er fantastisk utsikt. Ta
gjerne med litt ved og en spikkekniv så tenner vi
bål på toppen. Ta med mat som kan grilles på bål,
eller nistepakke.
Info ved turleder Jøran Elisabeth Lund,
tlf. 928 88 376.

Oktoberkveld på Sølvsberget. Foto: Inger Torunn Østen.
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Turkalender Barnas Turlag 2019
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UKEDAG/DATO

AKTIVITET

AKTIVITET

PÅMELDING ANSVARLIG

Søn. 13. jan.

Skitur til Skillingen

Skitur

Kvelden før

Søn. 3. feb.

Kom deg ut-dagen på Brovoll

Vinterfest/Multigøy

Søn. 10. feb.

Skitur til Gjerdingen dam

Skitur

Kvelden før

Nina Ahtiainen

Søn. 17. feb.

Aking og ski på Lygna

Ski/aking

Kvelden før

Anne Britt Skretteberg

Lør. 2. – søn. 3. mars

Skitur fra Tverrsjøstallen til
Katnosdammen med overnatting

Skitur/overnatting

21. februar

Anne Britt Skretteberg

Lør. 16. – søn. 17.
mars

Snøhuletur på Lygna med overnatting

Lek/snøhule/
overnatting

10. mars

Hallgeir Risenfald

Søn. 31. mars

Teatertur med
Harestua Barne- og Ungdomsteater

Natursti/forestilling

1. mars

Yvonne Bjerke

Søn. 28. april

Nærtur til Olsknappen

Fottur

Søn. 5. mai

Gårdsbesøk

Fottur/lek

Søn. 12. mai

Fuglesangtur i Gran

Fottur

Hallgeir Risenfald

Søn. 26. mai

Natursti ved Ormputten

Natursti

Ida og John Ola Tollefsrud

Lør. 1. – søn. 2. juni

Hengekøyetur til Korpeberget

Fottur/overnatting

Fre. 7. – man. 10. juni

Pinsepadling på Fjorda
med tre overnattinger

Kanotur/overnatting 31. mai

Hallgeir Risenfald

Lør. 22. – søn. 23. juni Overnattingstur til Hvaler

Aktiviteter i fjæra

8. juni

Anne Britt Skretteberg

Fre. 9. – søn. 11. aug

Tøffingtur til Snøhetta
med moskussafari

Fottur/safari

1. juli

Yvonne Bjerke

Søn. 25. aug

Topptur til Geithaugen

Fottur

Kvelden før

Ida og John Ola Tollefsrud

Søn. 1. sept

Kom deg ut-dagen

Multigøy

Søn. 8. sept

Lushaugen/Lushaugtårnet

Fottur

Hallgeir Risenfald

Søn. 15. sept

Sopptur

Fottur/sopptur

Christine Larsen

Søn. 22. sept

Kultursti

Fottur

Victoria Gaarder

Søn. 13. okt

Topptur til Skjerveknatten

Fottur

Jøran Elisabeth Lund

Søn. 20. okt

Lommelykttur til Sølvsberget

Fottur

Manja Kornfeld

Ellen og Vegard Rekaa
Yvonne Bjerke

Erlend Sveen Østby
Kvelden før

30. mai

Anne Britt Skretteberg

Ida og John Ola Tollefsrud
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Litt av hvert
Turer med Barnas Turlag
Av Anne Britt Skretteberg

Tøffingtur til Galdhøpiggen i august. Vi ble 48 store
og små som tok turen tross været. Slo opp lavvoene
i øsende regnvær ved Raubergstulen. Sto opp til sol
på lørdag og det beste var at tåka holdt seg unna, og
det var vindstille hele turen. En treretters middag
ventet på oss vel nede igjen. På søndag ble det en
liten gjeng som dro sammen ned til Lom, hvor vi
tok Prestefosstraversen, i zipline over fossen.

Tøffingtur. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Barnas Turlag Hadeland ble invitert av DNT Nedre
Glomma til Storesand camping på Hvaler. Det ble
krabbefiske, og vi dro strandnot, badet og hadde
mye lek og moro. Til kvelds koste vi oss med
nystekte vafler, og Turbo kom en tur innom for å
si god natt.
Pinsepadling på Fjorda med to overnattinger. Det
ble både kanopadling, fisking, bading og mye lek
og moro.
Aurlandsdalen: Finse - Geiterygghytta Aurlandsdalen turisthytte Østerbø - Vassbygdi.
Vi gikk 58 km fordelt på 3 etapper med 4 overnattinger. Minner for livet. Barnas tøffeste
turlag hadde en fantastisk tur.
Vi gikk opp til Brandbukampen hvor vi fikk være
med Even Dehli fra NOF Hadeland. Vi fanget
fugler i nett og merket dem med ring. Even fortalte
oss masse om fuglene, hvor gamle de var, kjønn,
hvor de drar om vinteren, osv. En lærerik og
spennende dag.

Sinjarheim. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Skattejakt i strandnot. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Pinsepadling. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Fuglen i nettet skal merkes. Foto: Anne Britt Skretteberg.
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Opptur i Lunner. Foto: Amund Bø.

Opptur 2018
LUNNER

GRAN

Av Gry Skjørshammer

Av Svenn Kragerud

Onsdag 6. juni inviterte DNT Hadeland for
13. gang årets 8. klassinger i Lunner ut på tur.
Hovedhensikten med arrangementet var sosialt
samvær, naturopplevelse og fysisk aktivitet.

Opptur 2018 i Gran ble arrangert 2. mai, og
ca. 200 8. klassinger og lærere fra Brandbu og Gran
ungdomsskoler deltok. Turen gikk til Sølvsberget.

I år gikk turen fra Harestua kro til Paradiskollen.
Det var til sammen ca. 120 elever og lærere fra
Lunner og Harestua ungdomsskoler sammen
med 9 frivillige voksne fra DNT Hadeland.
Ungdommene fra Lunner ankom Harestua kro
i buss, mens de fra Harestua hadde tatt beina fatt.
Før turen var det en liten samling med informasjon
ved kroa. Deretter brukte vi en til to timer til
toppen. Det var god stemning på turen, og alle
klarte å komme til topps. For enkelte var dette
større prestasjon enn for andre.
På toppen var det matpause, leker og natursti.
Etter et par timer gikk vi tilbake til utgangspunktet.
Det virket som om både lærere og elever var veldig
fornøyde. For oss som var frivillige var det også en
flott dag, og vi gleder oss til neste år.
De frivillige var: Ruth Inger Braanaas, Gerd Dalen,
Knut Dalen, Vidar Bollum, Olav Vannebo, Signe
Hauger, Amund Bø, Gry Skjørshammer og Berit
Skjørshammer.
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Vårt inntrykk er at det ble en meget vellykket tur
hvor både elever, lærere og værguder bidro på en
fin måte. Forholdene var overraskende gode på
turdagen, så de som mente at tøysko var passende
fottøy den dagen, kom seg helskinnet frem.
Interessen for Sølvsberg Quizen var mindre enn
tidligere år, men vi fikk delt ut 25 termoser til
fornøyde deltakere, som hadde fått ny kunnskap
om Sølvsberget og tilliggende områder. Også i år
må vi takke Intersport Brandbu, Kiwi Brandbu og
Grinaker Bakeri for at de bidrog med sterkt
sponsede premier og mat/drikke på turen.
De frivillige fra DNT Hadeland var: Torstein og
Anne Dahl, Torstein Wien, Tom Woldengen, Bjørg
Engh, Hans Woxen, Alf Bredgaten, Per Røssum og
Svenn Kragerud, som sto for forberedelse,
planlegging, stirydding og turledelse.
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Til Topps 2018 – 2020
I forbindelse med jubileumsåret for DNT, startet
DNT Hadeland opp en ny «Til Topps» med
femten topper som skal besøkes sommer og
vinter. Besøket kan registreres med en app som
heter «DNT SjekkUT». Denne kan lastes ned
gratis fra App store eller Google Play. Du trenger
ikke være medlem i DNT for å benytte appen. Alle
besøk registreres i en database som DNT Hadeland
styrer. Dermed har vi oversikt over alle besøk, og
vil være klare med resultater 1. september 2020.
Vinterbesøk skal gjøres mellom 1. desember og
1. april. Se kart i turprogrammet som viser alle
femten toppene.
På høstmøtet 2020 vil det bli premiering til de som
har besøkt alle toppene både sommer og vinter, og
til de som har besøkt alle toppene på sommeren.
Det er bevisst lagt inn flere turer som omfatter
mange av toppene i programmet for 2019.
Vi oppfordrer alle til å delta.

De fordeler seg slik:
Lushaugen
		
Rånåsen
		
Sølvsberget
		
Brandbukampen
Framstadsæterfjellet
Paradiskollen 		
Svarttjernshøgda
Fjellsjøkampen 		
Høgkorset
		
Kollern 			
Svartåsen
		
Snellingshøgda 		
Kvitingen
		
Kjerkeberget 		
Skjukuåsen
		

77
64
59
56
44
32
25
24
23
20
20
17
16
14
4

Så langt, november 2018, kan databasen fortelle
oss følgende:

De fem flittigste brukere hittil har vært:
Hallgeir Risenfald
15 vinter og 15 sommer
Amund Bø
13 vinter og 10 sommer
Martin Bøe
13 vinter
Anne Marthe Knotterud Hoff
13 sommer
Arne John Lien 		
13 sommer

Det er 177 påmeldte deltakere hvorav 127 har gjort
til sammen 495 innsjekkinger.

Vi gratulerer Hallgeir Risenfald som allerede har
registrert seg på alle topper sommer og vinter.

Til topps med DNT Hadeland
Av Hallgeir Risenfald

Ettersom jeg er glad i å gå på tur og samtidig har
litt samlemani, ble det naturlig å slenge seg på
denne toppturlisten.

med toppsamling fram til høsten. Det fine med
å besøke samme steder både sommer og vinter er
å se hvor mye landskapet forandrer seg.

Den 25. januar ble Sølvsberget som første topp
sjekket ut. Med en fantastisk vinter var det mye
kos i å komme seg ut i løssnøen. Faktisk så bra at
alle toppene ble besøkt før våren kom. Det ble mye
slit opp bratte bakker. Langt fra alle toppene har
skiløype helt opp, noe jeg syns er midt i blinken.
Skifeller er tingen, og truger kan være en fordel
noen ganger. Belønningen er flotte opplevelser
og god trim.

Med litt kaldere vær gikk det raskere, og
14. oktober sjekket jeg ut Fjellsjøkampen som
siste av toppene på barmark og det i nesten null
sikt fra tårnet. Tåka lå tykk til jeg var nede igjen,
da forsvant den selvsagt. Appen har fungert fint
og det har vært greit å finne fram, men ikke alle
topper har skiløyper og tydelige stier, så man bør
ha litt erfaring med kart eller gå sammen med
noen som har.

Etter tidenes vinter kom en fantastisk sommer
som var for varm for min smak, så det gikk trått

Tusen takk for turen!
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TI L TOPP S 2018 – 2020
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Tårnene på Lushaugen
Av Amund Bø
TIDLIGERE BRANNVAKTTÅRN

Tingelstad Almenning bygde et brannvakttårn på
1930-tallet på toppen av Lushaugen. Tårnet var
ca. 12 meter høyt, og hadde ei hytte på toppen
som målte 2 x 3 meter. Tårnet ble brukt i hele
barmarksesongen for å overvåke skogen for
eventuelle branner.
Nils Lundberg, også kalt «greven av Lushaugen»
var ansatt som brannvakt fra starten og fram til
1945. Deretter fulgte Adolf Myhre som brannvakt
fram mot ca. 1950, da ordningen ble avviklet.
Overvåkning fra fly overtok jobben. Almenningen
bygde også ei lita hytte i 1937 rett ved siden av
tårnet, slik at vakta fikk litt bedre plass. Denne
hytta ble senere solgt, og tårnet ble revet på grunn
av alder og svekkelse i konstruksjonen. Den lille
hytta ble utlånt til Hadeland O-lag i perioden 1961
til 1973, hvor det ble tilbudt servering til skiløpere.
DET NYE LUSHAUGTÅRNET

Etter en tids diskusjoner og møter vedtok styret
i DNT Hadeland den 12. mars 2018 å bygge et
utsiktstårn på Lushaugen. Penger er en utløsende
faktor og søknad ble sendt til SpareBankstiftelsen
Gran den 15. april. I begynnelsen av mai meddelte
SpareBankstiftelsen Gran at de ville fullfinansiere
tårnet.
Grunneieren Brandbu og Tingelstad Almenning
var svært positive helt fra første møte, og avtale
ble inngått 22. mai. Gran kommune, også på vegne
av Hurdal kommune, for to av tårnets bein står i
Hurdal kommune, gav byggetillatelse den 11. juni.
Dermed var det jo bare å sette i gang.

Gamle branntårnet på Lushaugen. Foto: Ukjent.

Avtaler og kontrakter ble inngått med følgende
firmaer:
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Brandbu og 		
Tingelstad almenning

Grunneier

Rune Kjensberg AS

Ansvarlig søker

Lauvbro AS		

Tegning

Hege Rimestad underholdt på åpningsdagen. Foto: Bjørn Haslerud.
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Lushaugtårnet. Foto: Knut Dalen.

Roar Jørgensen AS

Statikk, beregning

Nettservice Hadeland AS Oppsetting av
			bærekonstruksjonen
Vigga Bygg AS		
Plattformer, trapper,
			rekkverk
Almenningsbutikken
Montér

Materialleveranse

Gran kommune, 		
Hurdal kommune		

Tillatelser og
ferdigattest

Prosjektet ble gjennomført uten problemer av
noen art, og styret takker alle involverte firmaer
for positivt samarbeid og vel utført jobb.

Fra åpningen den 2. september til årsskiftet, har
ca. 3500 besøkende skrevet seg inn i gjesteboka i
tårnet. Det blir mange skritt og god folkehelse av
en slik utfart.
Brandbu og Tingelstad Almenning har ryddet
løypetrasé fra Lushaughytta og opp til tårnet.
Dermed kan tårnet også enkelt besøkes på
vinterstid.
Sikteskiver og bilder med stedsnavn vil bli
montert på toppen av tårnet. Dette er under
arbeid. Lushaugen er et svært godt utsiktspunkt,
og med gode værforhold vil vi kunne se topper
både i Jotunheimen og Rondane.
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Rakfiskfesten
Av Inger Torunn Østen

Hver høst inviterer styret i DNT Hadeland alle sine
hjelpere til hyggelig sammenkomst på Marienlyst
på Jaren. Fredag 2. november ble rakfisklaget
arrangert for 15. gang med litt over 30 deltagere.
Tradisjonen tro ble det servert rakfisk fra Valdres
med mandelpoteter, lefse, flatbrød og annet godt
tilbehør. Etter måltidet var det kaffe, kaker og quiz!
Engasjementet var stort, og quizmaster Gunnar
måtte minne om at dommeren var suveren. Laget
«7. far i huset» ble kveldens vinner.
Festdeltagerne gir uttrykk for at rakfisklaget er et
kjempeflott tiltak, og at de «setter pris på å bli satt
pris på». Mange av deltagerne på festen har vært
turledere og/eller hatt andre oppgaver i laget vårt
helt siden det ble stiftet i år 2000.

Sang hører med på rakfisklaget. Foto: Bjørn Haslerud.

Kaffekos. Foto: Inger Torunn Østen.

En hyllest til turledere

alltid like lett å være turleder. Det kan være
vanskelig å avvise personer som ikke er kledd
godt nok eller ikke er i form til å kunne gjennomføre turen. Turlederen får testet seg i dårlig vær,
eller hvis det er så mange deltagere med at
gruppa blir uoversiktlig, hvis noen ikke klarer å
følge gruppas tempo eller hvis det skjer noe
uforutsett som for eksempel skader på person eller
utstyr. Været/skiføret kan bli problematisk slik at
mørket kommer før man er tilbake, da er det turlederen har ansvaret og må ta avgjørelser og ordne
opp. Heldigvis skjer dette sjelden, men turlederen
må ha det i bakhodet og være forberedt på at
uforutsette ting kan skje.

Av Inger Torunn Østen

Trenger turlaget egentlig turledere? Kan vi ikke
bare møtes og gå på tur sammen da?
Joda, det kan vi nok, men en tur i turlagets regi
med turleder blir sjelden avlyst eller utsatt, du
kommer på nye steder og det er enkelt å bli med
på tur. Det er bare å møte opp på frammøtestedet
og bli med turlederen. Du trenger ikke være redd
for å gå deg bort, du trenger heller ikke kunne kart
og kompass og du kan komme uten å kjenne noen
andre. Turlederen informerer om turen før start,
om hvor krevende eller lang turen blir og kommer
med råd om fottøy og påkledning. Han/hun leder
deg trygt fram, tilpasser farten etter deltagerne,
holder et øye med alle, finner en fin pauseplass og
sørger for god stemning underveis, og deler til og
med matpakka si hvis noen har glemt å ta med.
Som turdeltager tenker man ofte ikke over at turlederen føler på ansvaret og er lettet når turen er
over og alt har gått fint. Så lenge turen forløper
som planlagt er det ingen sak, men det er ikke
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Forberedelser til rakfisklag. Foto: Bjørn Haslerud.

Turlederen går turen på forhånd, vurderer framkommelighet og farer, finner interessante steder,
forbereder historier som kan fortelles, avtaler med
grunneier, kanskje rydder litt i stien og beregner
lengde og vanskelighetsgrad på turen. Alt dette
for at vi skal få en så hyggelig tur som mulig.
Turlederen er vegviseren som øker utbyttet av
turen og gir deg en god opplevelse.
Takk for turen!
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Leif, en erfaren turleder
Av Inger Torunn Østen

Vi har tatt en prat med en svært erfaren turleder,
nemlig Leif Grenager Koch fra Grua. Han har ledet
100 turer for turlaget siden foreningen ble stiftet
i 2000. Han forteller om mange flotte turer både
sommer og vinter.
Den første turen hans som turleder var i 2001, og
den gikk fra vestenden av Mylla, nedom Søbakken,
og opp til Lamannshøgda og tilbake, med rundt
25 deltagere. Det er for øvrig eneste gangen han
følte han burde ha avvist noen på grunn av dårlig
form. Han husker også godt den første turen han
ledet over Pershusfjellet. Det var ganske mange
med og været var praktfullt. Da han gikk turen på
forhånd, var det tjukk tåke og regn, så det ble to
totalt forskjellige opplevelser. Leif har sterke bånd
til Pershusfjellet, og han var sentral da stien ble blåmerket for ti år siden.
Leif har hatt alt fra null deltagere til godt over
seksti! Turen der ingen deltagere møtte opp, var en
skitur fra Tverrsjøstallen mot Ringkollen i grisevær,
25 cm nysnø og veldig dårlig føre. I 2017 hadde
han 60 personer med på turen over Pershusfjellet
i et nydelig vær. Han har også vært med på mange
«Oppturer» sammen med 8. klassinger der han har
bidratt med mye historie og lokalkunnskap.
I sju somre var Leif med som turleder på Nøsen i
Valdres der Jørgen og Else Randi Kvåle, sammen
med flere, hadde lagt opp ei hel uke med flere ulike
turer hver dag. Det var dagsturer for voksne, eget
turopplegg for barna, og i tillegg, ekstra lange turer
for de sprekeste. Mange av turene var lagt opp slik
at gruppene møttes til lunsj. Et fantastisk opplegg
der både barn, foreldre og besteforeldre deltok.

Vi lytter til Leif sin historie! Foto: Marit Carlsen Skoglund.

Leif Grenager Koch legger ut på sin 100`ste tur som leder.
Foto: Marit Carlsen Skoglund.

Leif er kjent som en kunnskapsrik og engasjert
turleder, og han er opptatt av å formidle natur
og kultur på sine turer. En av dem som har deltatt på mange av Leif sine turer er Marit Carlsen
Skoglund. Hun sier følgende om Leif:
«Mange av oss setter enormt stor pris på Leif sine
egenskaper når det gjelder turledelse! Han har tid.
Han er rolig. Han forteller. Han prøver å få med
seg alle. Det er ikke om å gjøre å komme seg først
til mål, det er det som sitter igjen etter turen som
betyr noe! Nytelsen! Kunnskapen! Om vi ikke
husker det så lenge, spiller ingen rolle for oss, han
gjør sitt beste.
Leif sin første tur i Hadeland Turlag var oppe ved
Sindersetra i 2001! Jeg tror jeg har mange med meg
når vi nå takker for alt han har gjort. Jeg vet også at
han rydder milevis med stier for Oslo – og Omegn.
Og vi? Vi kan bare gå og nyte. For oss, som selv har
ryddet stier, så vet vi alt arbeidet som er lagt ned!»
Han hadde tenkt å gi seg som turleder etter 100
turer. Men som de fleste veit, utgav han for noen år
siden ei turbok, «101 turer på Hadeland» sammen
med Jørgen Kvåle, Dag Sommerset og Harald
Hvattum. Og da må det bli 101 turer som turleder.
Den (foreløpige?) siste turen planlegger han skal gå
til, ikke helt uventet; Pershusfjellet! Vi gleder oss
til å bli med! Og takker Leif for alle de fine turene
han har gitt oss!
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Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. Foto: Ole Bjerke.

Ansvar for kloden vår
Av Bente Holm Svenbalrud

Et av de virkelig store problemene med å
kommunisere miljø- og klimautfordringer er at de
virker fjerne for mange av oss, tror jeg. Dessuten
trigger slike utfordringer en foruroligende trussel
mot vårt privilegerte levesett, og vi synes egentlig
at noen andre burde ta ansvar før oss.
Det hele virker så fjernt at klimatrusselen kanskje
ikke fremstår som sann engang. Mange av oss vet
knapt hva det egentlig dreier seg om, meg selv
inkludert. Faktisk lurer jeg på hvor mange med
meg som har lyst til å komme til overflaten og gispe
etter luft i møte med miljø- og klimautfordringer?
Sannhet er vanskelig, særlig den sannheten vi
frykter, men enda vanskeligere er det å vite hva
som faktisk er sant. Vi argumenterer nemlig alltid
ut i fra noen premisser vi tar for gitt. Premisser
som kanskje ikke alle er enige i, med mer eller
mindre god grunn.
Et av premissene som ligger til grunn for de som
argumenterer for at vi har miljø- og klimautfordringer er at mennesket – altså du og jeg –
påvirker klimaet, og underforstått at vi således er
ansvarlig for det som skjer med kloden vår, og at
vi kan gjøre noe med det.
Dette premisset forutsetter at jeg ser på meg selv
som en del av en større helhet. For bare lille meg,
alene, ville neppe kunne påvirket klimaet i nevneverdig grad uansett hva jeg måtte finne på, og således heller ikke kunne stilles til ansvar for klodens
tilstand.
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Hvis jeg imidlertid ser på meg selv som en del av
en større helhet må det faktisk også bety at jeg er
avhengig av noe og noen. Dessuten betyr det ansvar
for andre enn meg selv, i ytterste konsekvens langt
utover min egen levetid til og med!
Det betyr imidlertid også tilknytning, fellesskap,
relasjoner og nærhet.
Premisset om at mennesket påvirker klimaet, og
således må ta ansvar, bunner rett og slett ut i et
fundamentalt spørsmål om hvem vi mennesker
dypest sett er og hva som driver oss. Et spørsmål
som i vår vestlige tradisjon er blitt besvart med
motsatte fortegn: I stedet for å se oss selv som
avhengige vesener i en større helhet som motiveres
av tilknytning og ansvar for hverandre, ser vi oss
selv som selvstendige individualister med egoistiske
motiver.
Kanskje er det sant at vi er deler av en større helhet
hvor vi er avhengig av, tilknyttet og ansvarlig for,
hverandre. Kanskje er vi selvstendige, egoistiske
individualister? Eller kanskje er vi rett og slett en
salig blanding? Når det kommer til fundamentale,
eksistensielle spørsmål, så er det vanskelig å si
hvem som har rett.
Kampen står til syvende og sist ikke om å vinne
frem med argumenter om hvem som har rett. Det
som faktisk er, er – uansett hva vi sier eller gjør.
Skal vi verne kloden vår, og med den oss selv, må
vi ta inn at det hele faktisk angår oss. Noe det gjør
enten vi anser oss som del av noe større, eller som
egoistiske individualister.
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Bruk av mobiltelefon som
verktøy og hjelpemiddel
Av Ole Bjerke

• Alle apper kan lastes ned til mobiltelefon eller
brett fra Google play (android) eller AppStore
(Apple). Nesten alle er gratis.
• Akutt hjelp fra helsevesen/sykehus:
Help 113- GPS. Kan sende melding til 113-sentraler
med GPS-posisjon. Aktuell ved uhell til skogs eller
til fjells.
• Kartverk. Kommunekart. Søk opp. Meget
bra kartverk som benyttes i kommuner.
• Kartverk. NaVida. Kan laste ned kart der du
har dekning, og deretter ha med kart på turen
på mobilen, selv om det ikke er dekning.
• Kartverk/turoversikt. Ut. Turforslag og kart i
mange områder.
• Kart/GPS-tracking/treningsapp. Endomondo. Kan
startes når en legger ut på tur, og registrere tid,
hastighet, lengde og tracking på kart.
• Kart/fjelltopper. Isikte. Kan stille mobil i himmelretning og se navn på fjelltopper innen en avstand
på 15 km. Koster kr 44,-.
• Sykkelkart: iMarka. App hvor du kan laste ned
sykkelkart over store deler av Norge. Mange fine
sykkelstier på Hadeland.
• Kompass. Compass 360 Pro. Få kompassretning i
åpent lende.
• Vær. Yr eller Storm. Gir værprognose i nær framtid eller ukevarsel.
• DNT SjekkUT: Her kan du registrere besøk hos
«Til topps med DNT Hadeland», som er en app for
registering av besøk. Til sammen 15 topper som
kan besøkes sommer og vinter. Dette blir regis-

trert hver for seg. Denne appen er funksjonell til
24.01.2021. Også mange andre DNT-lag som har
laget sine toppturer i appen.
• Stolpejakten. Denne appen kan du bruke når du
er på jakt etter stolpene. Du registrerer besøket ditt
ved å skanne en QR-kode på stolpen.
• Turlaget har egen hjemmeside som vi håper
medlemmene besøker. www.turistforeningen.no/
hadeland. Det fins også en Facebookside hvor du
kan dele dine turopplevelser. Logg deg på Facebook
og søk på DNT Hadeland.

Nytt fra styret
Hytte ved Toppåstjern

Arbeidet med hytteplanen har ligget litt i bero på
grunn av arbeidet med Lushaugtårnet. Vi har
imidlertid fått dispensasjon fra FNL bestemmelsene og har god kontakt med grunneieren.
Befaring er utført av styret, og vi må snart ta en
avgjørelse om eventuell bygging.
Kjørestua

Hytta vår på Sagvollen er rundvasket og nye
gardiner er på plass. Vinduer er kittet og maur
holdes i sjakk. Leieavtalen med Gran Almenning
er fornyet.

Ved Ognilla. Foto: Amund Bø.
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Jubileumsarrangement - DNT 150 år

I forbindelse med jubileet ble noen arrangement
knyttet opp mot dette:
Ny kaffekjele til 150-års jubileet. Foto: Inger Torunn Østen.

Ruteutvalget

En ny sti er skiltet, Granavollen til Sølvsberget. En
tur på 4,2 km i kulturlandskapet. Utvalget samarbeider med Lygnalia Grunneierlag om nye traséer
på Lygna.
Turer for andre

Også i 2018 har DNT Hadeland arrangert Opptur
for alle 8. klasser i Gran og Lunner. Det har vært
god deltakelse og det er meldt om god stemning.
I samarbeid med Voksenopplæringa i Lunner, ble
det arrangert skidag på Sagvollen.
DNTs landsmøte

I jubileumsåret ble landsmøtet holdt i Oslo med
stor deltakelse. Dronning Sonja deltok på festmiddagen og det ble overrakt gaver fra flere givere.
Spesielt DNTs hyttefond ble betydelig styrket.
Spesielt for 2018 er at både styreleder Berit Kjøll
og generalsekretær Nils Øverås slutter. Ny styreleder er Per Hanasand og ny generalsekretær
er Dag Terje Klarp Solvang. Hele styret i DNT
Hadeland var på plass på landsmøtet.

• Kom deg ut-dagen 1. september.
Dagen startet med arrangement i Gran sentrum
med tilhørende lokale fotturer. Aktivitet på torget
med lavvoer, pinnebrødsteking, informasjon og
verving av medlemmer.
• Fra lørdag ettermiddag til søndag var det teltleir ved Ognilla, blant annet med besøk av Hege
Rimestad med fele og sang.
• Søndag 2. september var det fottur fra Ognilla
til Lushaugen, med påfølgende åpning av
Lushaugtårnet. Fantastisk åpning med musikk ved
Hege Rimestad, mye folk, pent vær, hyggelige taler
og gaver.
• Skilting av turveg Granavollen til Sølvsberget.
Vinjeåret har vært tydelig markert i Gran kommune
i 2018. I den forbindelse har DNT Hadeland skiltet
en turveg til Sølvsberget. Markeringen av denne
vegen ble gjort i samarbeid med Vinjekomiteen
med en tur den 3. juni. Dette var en hyllest til
fjellvandreren Vinje.
• Til topps med DNT Hadeland.
Besøk femten topper sommer og vinter innen
1. september 2020. Alle besøk registreres med
appen DNT SjekkUT.

Regionmøte for DNT
i Hedmark og Oppland
DNT Hadeland var vertskap for DNTs regionmøte
den 10. november 2018. Regionmøtet er en samling
for alle DNT foreningene i Oppland og Hedmark,
hvor intensjonen er diskusjoner og informasjonsutveksling omkring aktuelle saker. Det fattes ingen
vedtak, men erfaringsutveksling er vel så viktig.
Møtet ble holdt i historiske rammer i Steinhuset på
Granavollen og 17 representanter var til stede.
Flere aktuelle temaer ble tatt opp på årets møte.
Vi var også så heldige at DNTs nye generalseketær,
Dag Terje Klarp Solvang, kom på besøk. Fast på
disse møtene er en informasjonssekvens fra et medlem i hovedstyret til DNT. For tiden er Ragnhild
Narum fra Hamar og Hedemarken Turistforening
nestleder i hovedstyret, og hun gav oss en god ori50

Deltagerne på regionmøtet i november. Foto: Amund Bø.

entering. Det var et positivt møte, og vi tror vi har
fått en god generalsekretær.
DNTs medlemmer liker jo å gå på tur, derfor
ble det også lagt inn en liten kulturvandring til
Prestegårdshagen, Glasslåven og Søsterkirkene.
I 2019 blir det DNT Gudbrandsdalen som inviterer
til regionmøte.
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Møter og kurs
Vi har ingen kurs klare, men hvis noen har lyst på litt påfyll med kunnskap, ta gjerne kontakt.
Vi lager egne kurs, eller formidler muligheter fra andre foreninger.
Type kurs:			

Kontaktperson:

Ambassadørkurs			

Yvonne Bjerke		

982 38 453

Nærlederkurs			

Yvonne Bjerke		

982 38 453		

Sommerlederkurs			

Yvonne Bjerke		

982 38 453

Vinterlederkurs			

Yvonne Bjerke		

982 38 453

Kajakkpadling, våtkort		

Ole Bjerke		

907 02 437

Vintermøte

Høstmøte

Onsdag 23. januar kl. 19.00.
Se annonse og FB/hjemmeside.

Onsdag 25. september.
Se annonse FB/hjemmeside.

Årsmøte

Rakfisklag

Onsdag 20. februar
Hadeland Gjestegård.

Vintermøte 2020
Onsdag 22. januar.
Se annonse og FB/hjemmeside

Fredag 1. november.
Marienlyst.

Linkenrunden på Lygna. Foto: Aud Berit Wikstrøm.
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Returadresse
DNT Hadeland
Postboks 87
2711 Gran

Vår samarbeidspartner:

÷15%

Ved å vise medlemskort får du

BRANDBU

Tlf. 61 33 49 00

PÅ ORDINÆRT PRISEDE VARER
Gjelder ikke på kampanje/
salgsvarer og reparasjoner.

Gjensidige Hadeland ønsker deg god tur.
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