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HØYDEPUNKTER DNT Drammen og Omegn

TURFOLK

10.000

Hele DNT-familien vokser. I høst har vi kunnet 
lese i avisen at DNT-familien nå har over 250.000 
medlemmer. Det må være et uttrykk for at stadig 
flere finner glede i det enkle friluftslivet. Og det er 
jo det som målet vårt!

Det er en fordel å være mange. For eksempel som 
talerør for det enkle friluftslivet, vil vår stemme bli 
bedre hørt desto flere medlemmer vi har i ryggen. 
Og det enkle friluftslivet trenger et talerør.  
Blant annet er utbyggingsinteresser en trussel 
mange steder, også i vårt område. Rett før kommu-
nevalget i høst hadde vi i anledning Friluftslivets År 
og #nattinaturen invitert politikere fra kommune og 
fylke til bålprat og overnatting ute.  
Det ble interessante og hyggelige samtaler utover 
natten! Takk til politikerne som deltok!

DNT-familien lanserer i høst en ny medlems- 
kategori;  familiemedlemsskap. Familiemedlemskap 
vil omfatte husstandens barn og inntil to voksne 
(alle med samme adresse). Man får en faktura, men 
alle i familien får hvert sitt medlemskort. Så dette er 
en forenkling for medlemmene.

En forening som vokser og som fortsatt vil arbeide 
hardt for å nå målene, må fra tid til annen tenke 
gjennom hvordan målene skal nås. Sagt på en annen 
måte; foreningens strategi må tenkes gjennom. 

Styret har denne høsten begynt en gjennomgang 
av strategien. Mye, kanskje det meste, vil ligge fast, 
men på enkelte områder gjør utviklingen at det er 
nødvending å tenke nytt. Hvilke aktiviteter skal vi 
ha? Hvilken infrastruktur (hytter, løyper og stier) 
skal vi ha? Dugnad skal selvfølgelig fortsatt være en 
avgjørende bærebjelke. Men vi må ikke påta oss mer 
enn vi kan klare.
Jens

PS.  Jeg håper de aller fleste av oss har hatt mange 
fine turer i sommer og i høst. Ett av sommerens 
høydepunkter for meg var turen til Trolltunga; 
det er akkurat så spennende og fascinerende som 
ventet! Men jeg har vel aldri gått i fjellet og møtt så 
mange uerfarne turgåere. Mange i småsko og skjørt! 
Og Trolltunga er ikke en lett og enkel tur

Anita Sørensen

Hobby-fotograf

Bjørn Verde Thon

Bål-entusiast

Maria Kommandantvold

Skribent

Jens Vig, styreleder

Foreningen vår vokser! Ved utgangen av 2014 hadde vi 
9.501 medlemmer. Nå ligger vi an til å passere 10.000 
før utgangen av 2015! Det er en liten milepæl!
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@turogfriluftsliv 

Førstereis på  
turisthytte 

Vinterpadling og 
sikkerhet

Fristende hytter
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TIPSET: Hvordan tenne bål ute om vinteren

1.  Finn først en egnet plass der det er ly for vinden, og 
som ikke er i nærheten av trær eller busker. Grav en 
grop slik at du kommer så langt ned til bakken som 
mulig, og at den gir ly for vinden

2.  Finn opptenningsved. Små, tynne kvister og granbar er 
bra. Legg tykke stokker i bunnen, noen mindre stokker 
på kryss oppå, deretter granbar. Det er viktig at ilden 
får luft

3.  Spikk gjerne vedkubbene du har med, i tynne vedfliser. 
Det brenner lettere

4.  Det er lurt å ha med seg litt dopapir, våtserviett som in-
neholder sprit, opptenningsbriketter og ekstra fyrstik-
ker eller lighter

5.  Bygg så opp bålet med kvist og ved

6.  Når du er ferdig, er det viktig å slukke bålet helt. Gå 
aldri fra et bål som ulmer. Legg snø på bålet, tramp 
snøen godt ned i bålrestene

7.  Hvis du er i nærheten av vann, er det lurt å gjennom-
væte vedkubbene i vann 
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Ken-Erik Larsen og barna 
Luna (8) og Ludvik (11) er 
på tur i marka så ofte de kan. 
De deler opplevelsene på 
Instagram: @turogfriluftsliv

Det spiller ingen rolle om det er 
kuldegrader og snø ute i marka, 
eller om det er varmt og marken er 
grønn. Ken-Erik Larsen og barna 
Luna (8) og Ludvik (11) legger ut på 
tur med telt og sovepose i sekkene 
sine uavhengig av årstid. For Ken-
Erik, Luna og Ludvik er turer og 
telting det beste livet. 

- Det enkle er som regel det beste. 
Det er ikke nødvendig å dra på de 
turene som er lengst unna, eller ha 
med seg mat som tar lang tid å lage 
i stand. Vi pleier å gjøre det enkelt 
slik at ikke turen blir uoverkom-
melig.

Familien på fire bor i Spikkestad 
i Røyken, og hjemmefra er det 
ikke langt til både Kjekstadmarka 
og Finnemarka der de ofte legger 
turene sine. Men turene i marka er 
pappa og barnas «greie».

- Jeg er opptatt av at barna mine 
skal få noen gode minner fra barn-
dommen. De skal få oppleve gleden 
ved å være ute i naturen. Jeg vil ha 
dem vekk fra dataskjermen som tar 
helt overhånd for mange. Derfor 
gjør jeg det, og det gjør at vi får mye 
tid sammen, sier Ken-Erik. 

Flere helger i året pakker han, 
Ludvik og Luna sekkene sine og leg-
ger ut på tur -  med telt, sovepose 
og primus. Noen ganger er det bare 
pappa og Ludvik. Andre ganger er 
det pappa og Luna. Men som oftest 
gjør de turene sammen, alle tre. 
De varierer turene mellom sykkel, 

ski, i kano eller til fots. Ofte legger 
de ut på tur sammen med en venn 
av Ken-Erik og hans barn. Da er de 
åtte på tur.

- Barna har glede av hverandre og 
opplever noe sammen. Vi gjør en 
telttur cirka en gang i måneden. Da 
drar vi fredag ettermiddag og kom-
mer hjem søndag. To ganger i året 
planlegger vi en litt lengre telttur, 
og da er vi gjerne borte i flere net-
ter. Når vi seks er på tur sammen, 
planlegger vi gjerne neste «tur-
prosjekt». Når vi først har bestemt 
oss for noe, gjennomfører vi det, 
forteller Ken-Erik.

I hele sitt voksne liv har Ken-Erik 
elsket friluftslivet. Som barn var 
han med faren og onkelen på fiske-
turer. Men fascinasjonen av å telte 
ute i naturen begynte for alvor da 
han var i militæret.  

- Da fikk jeg virkelig smaken av 
å sove ute i naturen i telt. Det er 
spesielt å komme så nær naturen, 
synes Ken-Erik.

Da Ludvik og Luna var små, gikk 
familien så langt barna orket. Det 
kunne være tur fra Spikkestad til 
ROS-hytta i Kjekstadmarka. Beløn-
ningen var en vaffel og kakao på 
ROS-hytta. 

- Det er alltid barna som setter 
premissene for turene. Det gjaldt da 
de var små, og det gjelder for turene 
våre nå når de er blitt litt eldre.
Han forteller at de er ganske ofte 
på overnattingstur i marka. Noen 
ganger sykler de, noen ganger går 
turen i kajakk, på ski eller til fots. 
Luna forteller at hun liker best å 

sykle, mens storebrors favoritt er 
skiturene.

Ken-Erik er også en ivrig hobbyfoto-
graf. Speilreflekskameraet er alltid 
med, og på mange av bildene er bar-
na en del av motivet. Noen av disse 
turbildene deler han på Instagram 
under navnet @turogfriluftsliv. Han 
har også vunnet fotokonkurranser, 
blant annet i DNT. 

Ken-Erik, Luna og Ludvik er ikke 
redde for å telte ute om vinteren. 
Det liker barna.

- En gang spurte jeg Luna hva som 
var det beste ved å være på tur. Det 
å komme inn i teltet når det regner; 
få skiftet til tørre og varme klær og 
bare høre regnet ute, var det hun 

likte best, forteller Ken-Erik.

Selv om Ken-Erik er opptatt av at 
man ikke behøver å reise så langt 
for å få de flotte turopplevelsene, 
hender det at turen går til en annen 
landsdel, som i sommer da han 
og barna gikk i Bondhusdalen ved 
Folgefonna. Der teltet de og hadde 
en fantastisk opplevelse.

- Vår neste tur planlegger vi å 
gjøre i Nordmarka, forteller Ken-
Erik.

- Da skal vi ta med syklene på 
toget og sykle gjennom marka. Og 
selvsagt er teltet, soveposene og 
primusen med. Og noe godt å kose 
seg med.

Ludvik ,Ken-Erik og Luna. Foto Maria Kommandantvold

Kanotur i marka!

Luna og Ken-Erik koser seg med pizza ved bålet 
en fredagskveld i januar

Ludvik på toppen av  
Mørkegonga i Ringerike

Fra telttur i Kjekstadmarka. 
Luna spikker.

Telttur i Kjekstadmarka i januar

TEKST / Maria Kommandantvold  FOTO / Ken-Erik Larsen@turogfriluftsliv



TUR  /  9/  TUR8

2015 har vært et aktivt år når det gjelder 
turlederkurs i DNT Drammen og Omegn. 

Vi har arrangert to grunnleggende turlederkurs – ett 
på Blektjern i april/mai og ett på Furumo i Modum i 
september – og et sommerturlederkurs på Mårbu og 
Dalabu i august/september. Det har resultert i hele 42 
nye turledere for turer i lavlandet og 12 nye turledere 
for fjellturer sommerstid! 

Noen av kursdeltakerne var allerede aktive i en eller 
flere av turgruppene i DNTD, mens andre sto klare 
til å engasjere seg. Vi har stor tro på at flere dyktige 
turledere fører til et større, bedre og mer variert tur-
tilbud. Resultatet viser seg allerede i det flotte turpro-
grammet du kan se her i bladet. 

I 2016 blir det ingen turlederkurs, men vi holder kurs 
i kart og kompass, grunnleggende kurs i førstehjelp og 
livredningskurs. 

Gunnhild Ristesund på sommerturlederkurs. Foto: Sascha Duus

Skilt til Dalabu og Dusehesten. Foto: Sascha Duus

Selfie med alle deltakerne på sommerturlederkurs. Foto Martin Brauer

TEKST / Vibeke Clausen

Turlederkursene i 2015



Han er relativt ny i kajak-
klubben, ble medlem i 2013. 
Likevel blir han sett på som 
én av veteranene i Gylden-
løve Kajakklubb i Drammen; 
en klubb i DNTD og som har 
vokst seg stor på få år og har 
277 medlemmer.

Det er bare to år siden dram-
menseren Jens Petter satte seg i en 
kajakk for første gang.
- Jeg tok toget til og fra jobben 
min hver dag og gikk av på Dram-
men jernbanestasjon. Da så jeg ofte 
kajakkene gli forbi på Drammens-
elva og tenkte at «det kunne være 
morsomt å prøve», forteller Jens 
Petter.

Som tenkt, så gjort. Høsten 2013 
gikk han et introduksjonskurs for å 
finne ut om kajakk egentlig var noe 
for ham. Og fant fort ut at det var 
det! Før snøen la seg ble det også et 

to dagers grunnkurs hos Hege Su-
arez Eian ved Fritidstunet i Sigdal.
- Det var veldig morsomt! Jeg fant 
fort ut at man kommer tett inn på 
naturen og dyrelivet fra en kajakk, 
ofte til steder man bare kan nå i 
en kajakk. Dyrene opplever ikke 
kajakken som en trussel fordi den 
går så stille i vannet, forteller han 
entusiastisk.
Og nettopp Jens Petters nokså 
ferske interesse har gjort at han har 
fått mulighet til å dyrke sin andre 
store hobby, nemlig å fotografere. 
Han har foreviget mange fine 
stunder på vannet, og har tatt bilder 
av fugler, svaner og bevere som har 
kommet helt innpå kajakken.

Jens Petter bruker mye tid på 
kajakk-interessen, og det nyter også 
klubben og medlemmene godt av. 
Det har blitt mange timer foran 
PCen, i sjøboden ved Drammensel-
va og ikke minst på vannet sammen 
med medlemmene i klubben. Han 
har blant annet vært med å bygge 
opp klubbens medlemsregister, 
websider og systemet for leie av 
kajakk. Han mener det er viktig å 
ha oversikt over medlemmenes er-
faring og kompetanse. I tillegg har 
han vært med som turkoordinator 
på mange av klubbens turer. Hittil 
i år har han vært med å lede 17 
padleturer og tilbakelagt over 100 
mil i kajakken.

Sammen med Svein Westerheim 
har han sørget for at det er orden 
og system i den flotte sjøboden ved 
Gyldenløve Brygge. Her er kajak-
kene stablet i sirlig orden; alle med 
et nummer i baugen.
- Det viktigste når vi er ute i 
kajakk er ikke å konkurrere. Vi skal 
ha det hyggelig på tur. Det er natur-

opplevelsen som er det viktigste. Og 
så er selvsagt maten og kosen viktig. 
Når andre har det bra, har jeg det 
bra, sier Jens Petter.
Han forteller om et svært godt miljø 
i klubben:
- Vi tar vare på hverandre. Det 
er et inkluderende miljø. Som 
turkoordinator er jeg opptatt av 
at alle har det bra på tur. Og av 
sikkerhet selvfølgelig. Klubbens 
motto er «trygge naturopplevelser 
på vannet». Derfor har vi en regel 
i klubben som sier at vi ikke skal 
padle alene. 

Hver onsdag treffes medlemmene 
til det som kalles ”onsdagspadling”. 
Så langt i år har de hatt nesten 300 
deltakelser på disse turene, ifølge 
Jens Petter.

Klubben arrangerer også turer 
i helgene. Noen ganger turer i 
nærområdet. Andre ganger legger 
de padleturene til vann og elver et 
stykke unna. Hittil i år har de vært 
på turer til Killingen, Telemarks-
kanalen, Fjorda, Hvasser og Gjende 
i Jotunheimen. Sammen med 
Michael Schollert var Jens Petter 
turkoordinator på padleturen på 
Gjende.
- Det var helt magisk. Å oppleve 
Besseggen fra vannet var helt 
fantastisk. Uforglemmelig, sier Jens 
Petter. 

Like uforglemmelig var padleturen 
nyttårsaften.
- Vi var fire stykker som bestemte 
oss for å padle inn i nyttårsraket-
tene i Drammen. Det var også en 
ubeskrivelig opplevelse. Etterpå 
feiret vi det nye året med ertesuppe 
og champagne i sjøboden, forteller 
Jens Petter. 

Jens Petter Ørjansen ved Bygdin. 
Foto:  Jens Petter Ørjansen

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til 
skitur fra Haglebu til Dalabu. Her blir det 
hyttekos, flott fjellterreng og fine skiturer, 
bl.a. til Hallingnatten på over 1300 m.o.h.! 

Turen starter på Flatvollen ved Haglebu. Herfra går 
turen inn til Dalabu via sørenden av Reinsjøen. Ter-
renget er lettgått, og ingen vanskelige oppover- eller 
nedoverbakker. Turen er cirka 15 km. Dalabu er en 
hyggelig ubetjent DNT-hytte som ligger fint til på 1000 
m.o.h., i tregrensen.

Hvis været tillater det, går vi via Hallingnatten (1314 
m.o.h.) tilbake til bilene på søndag. Det er ca. 2 mil 
uten store høydeforskjeller. Mesteparten av turen går 
utenfor oppkjørte løyper, så du må ha fjellski.

Maks antall deltakere er 10 personer. Påmelding på 
www.dntdrammen.no
Prisen er kr. 500,- for DNT-medlemmer og kr. 620,- for 
ikke-medlemmer. Prisen inkluderer overnatting på 
Dalabu, fellesmiddag lørdag og turledelse.
Turlederne Christine Hægstad og Kjersti Stenseth 
ønsker deg velkommen på tur!

Drømmer du om å oppleve en skitur 
i vinterfjellet med trivelig turfølge og 
overnatting på turisthytter, er dette turen for 
deg. 

Om du ønsker, kan du få gode tips om veivalg med 
kart og kompass i vinterfjellet underveis – spennende, 
nyttig og lærerikt for senere fjellturer. Hver kveld etter 
middag evaluerer vi dagens tur og planlegger neste dags 
tur.
Turen går fra Finse til den selvbetjente hytta Halling-
skeid, videre til Geiterygghytta og retur til Finse.

Hvis været tillater det, blir det mulig å ta en tur på 
Hardangerjøkulen.
Vanskelighetsgrad: Du må ha godt fjellutstyr og ha 
erfaring fra å gå på ski med ryggsekk i høyfjellet. Vans-
kelighetsgraden avhenger av værforholdene, og du bør 
kunne gå i 8 -10 timer (hvis nødvendig).
Turledere: Eivind Kjølsrød og Christine Hægstad.
Pris: 4 000,- / 4 700,- (DNT-medlem / ikke-medlem). 
Prisen inkluderer togreisen t/r Drammen-Finse, kost 
og losji på hyttene fra middag torsdag til lunsj søndag. 
Matpakke til lunsj på torsdag og mat/middag på toget 
hjem kommer i tillegg.
Bindende påmelding innen 28. mars. Minst 8 og maks 
14 deltakere.

Flerdagsturer vinteren 2016Hils på dugnaderen Jens Petter Ørjansen  
i Gyldenløve Kajakklubb

TEKST / Maria Kommandantvold

Skitur til Dalabu 12.-13. mars

Skitur på Hardangervidda 7. – 10. april
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Foto: Sindre Thoresen Lønnes
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Tradisjonen tro arrangerer vi den nasjon-
ale turdagen første søndagen i februar.
Det er Barnas Turlag som står i spissen for 
denne dagen, og vi jobber alltid for at alle 
vår lokale lag skal ha et lite – eller større 
- arrangement denne dagen; fra aking til 
skitur til en hel aktivitetsdag. 
Det vil bli arrangementer på rundt 140 
steder i hele Norge. Og DNT forventer 
titalls tusen deltakere denne dagen.

I vårt område blir det aktivitetsdag på 
Landfalltjern i Drammen og på Eiksetra 
turisthytte i Lier.
Det blir blant annet skileik, natursti, grill-
ing, kiosksalg og skistafett.
Arrangementene starter kl. 11 og holder 
på til kl. 14.
Alle arrangementene er gratis og åpne for 
alle!

I 2016 er det den 19. gang det arrang-
eres Kom deg ut-dag, og målet for dagen 
er å gi flest mulig en smakebit på hva man 
kan oppleve og gjøre sammen – spesielt 
som familie – utendørs vinterstid. 
Så bli med og få tips og inspirasjon til flere 
dager utendørs i vinter!

Følg med på www.komdegut.no for å finne 
et arrangement i nærheten av deg!

Kom deg ut-dagen
Norges største turdag! Fo
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Hjelp! Vi vælver! 
To jenter på miniski.

Foto: Anita Sørensen

Det går unna med to små på 
kjelke! Foto: Anita Sørensen

I farta i bjelleløypa!
Foto: Anita Sørensen

Turbo er selvsagt med på Kom deg ut dagen! 
Foto: Margrethe Ruud Skjeseth
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DNT Drammen og Omegn hyttetilbud
DNT Drammen og Omegn driver totalt 16 hytter. Hyttetilbudet er variert og strekker seg helt 
fra sjøkanten på Bjerkøya i Sande, gjennom Drammensmarka, Finnemarka, over Norefjell og 
Vegglifjell og helt til midt på Hardangervidda.

– hytta på tippen

Hytta er ubetjent, opprinnelig gam-
mel skole. Laftet og restaurert ved 
gjenbruk av gamle materialer, inn-
redet med mye tidsriktig inventar. 
Ligger på en tipp ved Nordgruvene på 
Koboltgruvene på Modum, flott utsikt 
over Holleia, Tyrifjorden og Finnemar-
ka. Tilrettelagt for barne- og ungdoms-
aktiviteter. Booking. DNT-nøkkel.

Turmål: 
Merkede historiske kulturstier til gru-
vene og tufter etter boplasser.  
Brosjyrer fås i Gruvekroa i sesongen. 

Blåmerket/skiltet sti over åsen 
til Blaafarveværket, ca 12 km. 
Mange kulturminner underveis. Lei 
sykkel til returen på Malmveien (i 
Blaafarveværkets sesong).

Senger: 
12

Adkomst: 
På vei skiltet “Kobolt-gruvene” fra 
Statoil-stasjonen på Sysle på Modum 
og fra Blaafarveværket på Åmot. P-
plasser nedenfor porten på veien opp 
til Koboltgruvene. Følg til fots veien 
videre, skiltet med vandreskilt “Kobolt-
koia”, ca 1,5 km. 

- finneboplassen

Svarvestolen er ubetjent, ligger i 
Finnemarka nord for Drammen, 2 km 
nord-vest for vannet Glitre. Ryddet av 
finner ca. 1650. Navnet kommer av 
ordet svarve - å dreie i tre. En beboer 
- Peder «Svarver» - var etterkommer 
av finske innvandrere og livnærte 
familien bla a av å dreie og selge 
treprodukter. 

Booking, egen nøkkel pga drikkevann-
restriksjoner.

Senger: 
8

Adkomst: 
Kortest: Bil til Engersetra P-plass 
ovenfor Åmot (bomvei). Derfra til fots 
på vei/sti, 3-4 km.

Turtips:
Fra hytta går en ca. 6 km. blåmerka 
sti/rundtur til tufter etter andre gamle 
boplasser, skole og badstue. 
Finnemarka er velegnet til sykling på 
skogsbilveiene. 

– midt i smørøyet

Eiksetra, betjent hytte, ligger ved 
Garsjø i Finnemarka, et utmerket 
utgangspunkt for turer innover marka 
hele året. Tidligere småbruk og seter. 
Skileikanlegg, lysløype, flotte skiløyper, 
Tarzanløype, sommerstier i mange 
retninger. Stor lavo og gapahuk. 
Overnatting på bestilling. Kanoutleie. 
Stedet tar også lukkede selskaper, og 
har trivelig peisestue med stor ter-
rasse. Kafeteria i helgene. Se Face-
booksiden for åpningstider.

Senger: 
9 inne samt mulighet for mange 
personer i gapahuk/lavvo. 

Adkomst: 
Via Eiksetraveien (helårs bomvei) opp 
fra Vestsideveien/Egge i Lier. 

KOBOLTKOIA

MODUM VEST DRAMMEN NORDMARK/FINNEMARKA

SVARVESTOLEN EIKSETRA

– idyllen under  
Tverråsen

Ubetjent perle ved van-
net Goliaten i Dram-
mensmarka nord/Finne-
marka. Historie tilbake 
til 1897. Hundebur på 
soverom nede. Fine bade- 
og fiskemuligheter. Book-
ing. DNT-nøkkel.
En spennende stirunde, 
Tverråsvannrunden, går 
fra hytta og bratt opp til 
Tverråsen og ned igjen til 
Tverråsvann og Goliaten. 
Ellers stier i mange retninger, 
bl a til den store helleren 
«Trollbu» vest for vannet 
Goliaten.

Senger: 8 + 3 ekstra  
madrasser og ulltepper.

Adkomst: 
På blåmerket turvei/sti 
fra Landfalltjern P-plass i 
Drammen (bomvei). Eller 
på blåmerket sti fra 
Eiksetra/Solvang i Lier.

– den gamle  
damvokterboligen

Dette er et aktivitetssenter 
og nærmiljøanlegg 
i Strømsåsen sør for 
Drammen. Ingen 
overnattingsplasser 
innendørs, men overnatting 
i permanent lavo og i 
gapahuk. 

Hytta har 
undervisningsrom, 
kjøkken, spiserom, strøm, 
frostsikker tunpumpe for 
vann på utsiden og WC 
i eget bygg. Booking på 
nettsiden vår, egen nøkkel. 
Bading i Blektjern. Anlegget 
utendørs har delvis 
universell utforming.  
Merka stier i mange 
retninger.

Senger:0

Adkomst: 
Ca 800 meter til fots på 
merket grusvei/i skiløype 
fra Drafnkollen på Austad .

– sommeridyllen på  
Killingen i Sandebukta

Eies av Drammen kom-
mune, driftes av Kirkens 
Bymisjon Drammen og 
DNT Drammen og Omegn. 
Består av et staselig hoved-
hus i to etasjer fra 1942 
med storkjøkken, spisesal, 
stuer og sørvestvendt ter-
rasse, og et nyere sovehus 
med dusjer, toaletter, tørke-
rom og undervisningsrom 
med trådløst nett. Univer-
sell utforming. Brygge, 
badestrand, båter og kajak-
ker. Kommunalt ferietilbud 
for barn, og Turist-
foreningen har leirer/
arrangementer for barn 
og ungdom. Kan leies av 
privatpersoner/bedrifter 
for spesielle anledninger - 
et fantastisk, unikt sted for 
sommerarrangementer. 
Booking av Camp Killingen 
gjøres enklest gjennom 
www.eventum.no - søk på 
Camp Killingen. 

Senger: 42

Adkomst: 
Buss eller bil til moloen ved 
Bjerkøya i Sande i Vestfold. 
Båtskyss til/fra  Killingen 
bestilles ved booking av 
stedet. 

- sjøperlen

Dette er hytteperlen midt 
på øya Killingen i Sande-
bukta. Ubetjent, booking, 
DNT-nøkkel. 

Opprinnelig et gammelt 
lite bruk, to koselige etasjer 
med én boenhet med kjøk-
ken, stue og 6 sengeplasser 
i hver etasje. Innlagt strøm, 
kommunalt vann på ytter-
veggen. 

I 1. etasje kan man ha hund. 
Tilgang på robåter og 
kajakker. Bade- og fiske-
muligheter. Leilighetene 
leies ut enkeltvis (ikke på 
sengenivå). 

Senger: 2 x 6

Adkomst: 
Èn robåt til hver av leilig-
hetene.  
Båtene ligger på Bjerkøya 
båtforening (moloen over til 
Bjerkøya i Sande i Vestfold) 
og er låst fast med DNT-
nøkkel. 
Evt. adkomst med egen båt. 
Det er meget grunt der 
man legger til på Killingen 
så dyptgående båt er ikke 
egnet.

GOLIATEN BLEKTJERNSTUA CAMP KILLINGEN VESLEKILLINGEN

DRAMMEN SØRMARK KYSTNÆRE
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– den eldste - og nyeste

Hytta er selvbetjent, ligger på 
Norefjellryggen, 1400 moh, første 
hytte på ruta mot Hardangervidda. 
Eldste del, steinbygningen, åpnet 
i 1893 som DNT Drammen og 
Omegns første betjente hytte. I 2016 
bygges ny selvbetjeningshytte.
Hytta har kafeteriadel; vanligvis åpen i 
forb.m. skoleferiene til Drammens- 
regionen og i noen helger, se Face-
book for åpningstider. DNT-nøkkel.
Senger: 28

Adkomst:
Merkede sommerruter fra Norefjell-
heisene, Bøseter, Tempelseter og fra 
Hardangervidda/Haglebu.

Turmål:
Høgevardetoppen, 1459 moh, 
nordøst for hytta, har sikteplate som 
forteller hvilke fjell man ser i alle 
himmelretninger. Videste utsikten i 
Sør-Norge nest etter Gaustatoppen. 
Gråfjell noen kilometer lenger 
nordvest,1466 moh., har ikke like vid 
utsikt, men er verdt turen. 

 – med særpreg 

Toveseter er ubetjent, ligger på ruten 
Norefjell - Hardangervidda, mellom 
Høgevarde og Haglebu. Opprinnelig 
gammel seter, særpreget er beholdt 
innvendig i form av delvis originalt 
interiør.

I sikringshytta (uoppvarmbar, 4 brisk-
er) kan man ha hund. Der må man ha 
med liggeunderlag og sovepose. 
DNT-nøkkel.

Turmål: Toveåsen like vest for hytta. 
Norefjellryggen med Gråfjell - vid 
utsikt over store deler av Sør-Norge. 

Korteste adkomst: 
Bil til Sandvasseter i Eggedal (bomvei), 
derfra ca 1 times gange på merket sti.
Senger: 10 + hems.

 – med båt til døra

Betjent, ligger idyllisk til ved nord-
enden av vannet Mår, ved grensa 
til Hardangervidda nasjonalpark. 
Vennlig, småkupert terreng med 
topper opp i 1400 moh. innen rekke-
vidde. Fint for dagsturer, velegnet for 
barnefamilier. Fiske, båtutleie, husdyr. 
Rom for folk med hund. 
Utenom betjent sesong har Mårbu 
selvbetjent hytte, DNT-nøkkel.

Senger: 46

Adkomst: Sommerstid båt fra Synken 
over Mår til hytta. Til Synken går det 
korresponderende buss (med annen 
kollektivtransport) under sommer-
sesongen. Ellers går det merka stier 
fra flere retninger til Mårbu.

– midt i smørøyet

Moderne, betjent hytte med god 
atmosfære ved Langesjøen i Har-
dangervidda nasjonalpark. Sentralt 
plassert i hytte- og rutenettet. Fine 
dagsturer, egnet for barnefamilier. 
Lett tilgjengelige topper. Kajakk, kano, 
fiskestenger, enkelt kokeutstyr, telt og 
lavvo leies ut. Husdyr, man kan ta del i 
mjølking og dyrestell. Hundebur. 
Utenom betjent sesong, selvbetjent 
hytte, DNT-nøkkel.

Senger: 58

Adkomst: Tog til Geilo eller  
Haugastøl, buss til Halne på rv.7.  
Båt fra Halne til Skaupa. Evt. egen bil 
til Halne. Fra Skaupa 13 km gange til 
Rauhelleren, lett terreng.
Alternativ start fra Tinnhølen ved 
enden av sidevei fra rv. 7 litt øst for 
Dyranut. Benytt Viddabussen fra 
Dyranut, eller egen bil.

– med Hallingnatten  
i sikte

Dalabu er en solid og koselig hånd-
laftet ubetjent hytte i samme stil som 
nabohytta i nord-vest, Dusehesten. 
Ligger lunt til ved den merkede stien 
mellom Flatvollen nord for Haglebu 
og Langedrag, og er et ledd i ruten 
Norefjell – Hardangervidda. 
Fint vandreterreng til Hallingnatten, 
Reinsjøfjellområdet og Langedrag. 
To soverom hvorav ett er for folk med 
hund. To hemser. DNT-nøkkel.

Senger: 6 + to hemser

Adkomst: Buss til Skjønne kirke 
i Nummedal, taxi gjennom 
Borgegrend til bom 1,5 km nord for 
Høgeli. 
P-plass til 5-6 biler. Ca 4 km fottur til 
hytta. Sykkel; følg veien forbi bommen, 
må trille det siste stykket.

– barnas favoritt?

Håndlaftet, ubetjent, ligger i 
Smådøldalen mellom Pålsbudammen 
og Dagalifjell. Tilrettelagt for barn og 
barnefamilier med utstyr for aktivt 
uteliv. Hytta oppfyller passe dags- 
etapper mellom hyttene på den 
merkede stien fra Norefjell til Hardan-
gervidda. Soverom for folk med hund. 
DNT-nøkkel. 

Turtips: Merket runde fra hytta opp til 
den store steinen Dusehesten (1137 
moh) ca 1 km nordvest for hytta, top-
pen Dusetind (1177 moh) ca 1 km 
nordøst for hytta og tilbake igjen via 
Turrhaug og stien fra Pålsbudammen.
Jøransetfjellet og Fauskofjellet sørøst for 
hytta er særpregede og flotte dagstur-
mål. 

Senger: 6 + to hemser.

 Adkomst: Fra P-plass i Smådøldalen 
ca 30 minutters gange.

HØGEVARDE RAUHELLERENTOVESETER DALABUMÅRBU DUSEHESTEN

NOREFJELL HARDANGERVIDDA MELLOM NOREFJELL-HARDANGERVIDDAHARDANGERVIDDA
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Fjellet er flott om sommeren, og her er noe av det vi 
har drevet med i Hol Turlag.
I juni arrangerte vi kajakkurs, og i september hadde vi 
en nydelig kajakktur på Holsfjorden.

I sommer bisto vi Ustaosets Vel med merking og 
klopping av stien fra Ustaoset til Tuva Turisthytte, i 
forbindelse med deres 100-årsjubileum. Måtte det blir 
100 år til, minst!

16. august gikk “Skarvet opp” av stabelen, et arrange-
ment i samarbeid med Geilo idrettslag, Visit Geilo og 
Hol turlag. Tåke og dårlig vær gjorde sitt til at antallet 
deltagere ikke var det største, men stemningen var 
likevel god, og vi prøver oss igjen neste år. Følg med om 
du liker bratt terreng, enten som tur eller konkurranse!

Kom deg ut-dagen tilbragte vi ved Halletjødn, Sudn-
dalen, i strålende sensommersol. Vi er jammen heldige 
som har slik majestetisk natur rett utenfor stuedøra! 

Nytt fra Hol turlag
TEKST OG FOTO / Line Ramsvik

Lunsj med utsikt. Nordsiden 
av Hallingskarvet er vilt og 

vakkert! >>

<<   Nå kan man (nesten) gå  
tørrskodd til Tuva turisthytte

Snart i mål! Ivrige 
motbakkeløpere ga alt på  

“Skarvet opp”
>>

Blikkstille på Holsfjorden 
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Torsdag 14. mai i Friluftslivets år 2015 
var det en stor markering for offisielt å 
åpne Haugfosstien. 
Dette er en blåmerket og skiltet tursti 
mellom Haugfossen og Koboltgruvene 
på Modum.

Vi ble ønsket velkommen på Gruvetråkka ved Kobolt-
gruvene til lystige toner fra korpset Åmot Horn. 
De bidro også med musikk mellom alle innslagene. 
Styreleder Jens Viig fra DNT Drammen og Omegn sto 
for den offisielle åpningen. Det var taler av Modums 
ordfører Terje Brathen, Gjensidigestiftelsens represen-
tant og Tone Sinding fra Blaafarveværket.

Mens åpningen foregikk på Gruvetråkka, var turgruppa 
Ut på tur Modum på vei mot oss fra Haugfoss.  
Engasjerte og dyktige folk fra denne gruppa har lagt 
ned utallige dugnadstimer for å etablere stien. Etter 
åpningen var det et stort følge som gikk hele streknin-
gen fra Gruvetråkka til Haugfoss, og de passerte Ut på 
tur-gruppa underveis. Gjensidigestiftelsen, Buskerud 
fylkeskommune og Modum kommune har bidratt med 
penger til skilt langs turen og informasjonstavler i 
begge ender.

Stien Haugfoss - Koboltgruvene følger gamle heste-
veier og skogstier langsetter Skuterudåsen. Underveis 
kan du se tuftene etter flere boplasser, og en nedlagt 
husmannsplass. Noen av tuftene har informasjonsskilt 
hvor du kan lese historien om plassen. 

Turen går i kupert og åpent skoglandskap, og har flere 
utsiktspunkter samt idylliske tjern som innbyr til 
bading. Det er flere fine rasteplasser underveis. Stien 
knytter sammen Koboltkoia turisthytte, Koboltgruvene, 
Haugfoss og Blaafarveværket. 

De som ikke gikk turen, kunne etter åpningen bli med 
på gruvetur, både kort og lang, gå på museum eller 
delta på aktiviteter. Det var også muligheter for å ta en 
tur på området og se Koboltgruvenes store dagbrudd, 
som utgjør et særpreget naturlandskap med tilrette-
lagte turstier. 

For de minste arrangerte Barnas turlag Modum tur fra 
Gruvetråkka til Koboltkoia, DNTDs koie som ligger på 
en tipp ved Nordgruvene. Denne koia er opprinnelig 
Lofthus gamle laftete skole, bygget på Snarum i 1860 
og restaurert og flyttet hit for å huse turgåere. Koia kan 
bookes på DNTDs nettside om du ønsker å overnatte i 
denne sjarmerende stua. Det var aktiviteter og mu-
lighet for grilling på tippen som hytta ligger på, og 
barna fikk hilse på Turbo Fjellrev, Barnas Turlags egen 
maskot. 

Haugfosstien – en mil med kultur
TEKST / Jeanette Zetterstrøm

Tone Hjort fra Modum kommune på ny sti. 
Foto:  Jeanette Zetterstrøm

Venter spent på å få gå den lye løypa!
Foto:  Jeanette Zetterstrøm

Fam. Krona Foss hilser på Turbo Fjellrev. 
Foto: Jeanette Zetterstrøm

Åmot Horn underholder!
Foto: Jeanette Zetterstrøm

Skilt på den nye stien.
Foto:  Anne Gallefos Wollertsen
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FAMILIEMEDLEMSKAP
BLI FAMILIEMEDLEM I DNT!
Nå lanserer DNT familiemedlemskap! Det betyr  én pris  
og én faktura – for hele familien.

Kort eller langt, sjelden eller ofte – det ligger i vår natur å gå på tur 
sammen. Som medlem i DNT får du inspirasjon til hvordan du kan gi 
barna dine tur- og naturglede som de kan ha med seg resten av livet.

VIL DERE BLI MEDLEMMER?
Gå inn på www.dnt.no og meld inn hele familien. 
Gjør det nå, og dere får medlemskap for 2016 med  
resten av 2015 på kjøpet.
Veiledende pris er 1150,-. 
Tilbudet gjelder husstandens barn og inntil to voksne over 26 år.
Familien må ha samme adresse.
Alle får hvert sitt medlemskort.

Lurer du på noe, kan du kontakte oss på tlf: 32 25 51 40, eller komme 
innom oss i Turbutikken i Schwenckegata i Drammen.
Velkommen!
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TURBUTIKKEN
ALT DU TRENGER TIL VINTERENS SMÅ OG STORE TURER!

> DNT Drammen og Omegn
 Nedre Storgate 10, inngang Schwenckegata
 Tel.: 32 25 51 40
 Man-fre kl. 10-17, Tors 10-18, Lør 10-15
 www.dntdrammen.no

UTSALGSSTED

DNT DRAMMEN OG OMEGN hjelper deg ut av jungelen av lite funksjonelt utstyr, og har gjort valget betydelig enklere for deg. Vi 
knytter salg og råd om utstyr til formidling av turopplevelser. Tålmodig tester vi utstyr og kan med erfaring utvikle og forhandle 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. Se www.dnt-turutstyr.no

KOM INNOM FOR EN HYGGELIG HANDEL OG TURPRAT!

DNT Drammen og Omegn

Silkelakenpose 

Rektangulær med god plass! 
Splitten er forsterket for ikke 
å revne,  og silkekvaliteten er 
meget god og myk. Slite-
sterk, holder seg myk i lang 
tid.

Medl: 551,- Veil: 649,-

Madshus Intelligrip skin

Skifelle av høyeste kvalitet. 
Intelligrip Skin forebygger 
isdannelse og er rask og lett 
å applisere i sporet. Den 
kompakte formen gjør den 
lett å ta med i lommen, i 
ryggsekken eller i drikke-
beltet.

Medl: 509,- Veil: 599,-

Bøker

Gaven til den frilufts- 
interesserte som har alt

Medl: 212,- Veil:249,-

Bridgedale sokker 

Solid tursokk fra Bridgedale.
Trekker Woolfusion er 
middels høy og har en god 
pute rundt ankel og tåboks. 
Sokken passer godt til all 
slags tur.

Medl: 254,- Veil: 299,-

Devold Breeze hipster 
(dame) og boxer (herre) 

Tynn hipster og boxer i 
100% merino ull. Perfekte 
for flere dager i fjellet.

Medl: 235,- Veil: 280,-

Norrøna Narvik dri1  
insulated mittens

Varm og vanntett vott for 
frikjøring og andre vinter-
aktiviteter.

Medl: 722,- Veil: 849,-

Bergans Slingsbytind 
jakker

Meget lett og kompri-
merbar dunjakke, spesielt 
utviklet som varmeforster-
ker eller til bruk alene på 
topptur. Varm nok på kalde 
dager, lett nok for sekken. 
Inngår i Bergans Slingsby-
serie, som består av topptur- 
og fjellsportprodukter der 
høy funksjonalitet, lav vekt 
og topp slitestyrke er perfekt 
balansert.

Medl: 1870,- Veil: 2200,-

Osprey Tempest 8,20 og 
22 liter
Osprey Talon 11,22 og 44 
liter

Perfekte og lette sykkel-, 
trenings- og dagstursekker.
Stor åpning med enkel 
tilgang til innholdet. Hull for 
drikkeslange.

Medl: 680,- Veil: 800,-

Hengekøye    

«Ticket to the Moon» henge-
køyer er laget av høykvalitets 
fallskjermmateriale (silke/
nylon), som tilpasser seg 
kroppen perfekt. Stoffet er 
solid og svært komfortabelt, 
en flott kombinasjon av elas-
tisitet og pusteevne. Ideelle 
for tur i skog og mark, jakt 
og fiske og en middagslur i 
hagen!
Størrelser: «single» ,  
«double» og «king size».

Medl: 415,- Veil:490,-
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Her får du ein oversikt over turane 
til Hemsedal Turlag i vinter. 
Velkommen med!

24. DESEMBER
Bålmorgon på Gravset.  Ellen tek oss med inn 
i skogen til ein koseleg julaftans morgon rundt 
bålet.  Strart frå Gravset kl. 08.00, avslutning 
og heim til julefeiring kl. 10.00. Lett tur.

VEKE 9 – VINTERFERIEN
Tur i samarbeid med Hemsedal Skiforening og 
Skibussen.  Nærare informasjon kjem på foren-
ingane sine FB-sider og på vår nettside

12. – 13. MARS
Overnattingstur til Sulebu turisthytte.  Me går 
inn frå Eldrevatn kl. 10.00. Turen inn til Sulebu 
går i  ganske lett terreng og er på mellom 18 og 
20 km.  På Sulebu ordnar me oss med ein felles 
middag og kosar oss i hytta ut over kvelden.  
Retur dagen etter på same løype, eller med  
variasjonar alt etter veret. Påmelding til Kjell 
Huso (tlf. 91 84 51 74) ei veke før turen.  
Middels tur.

PÅSKA 2016
Tur i samarbeid med Hemsedal Skiforening og 
Skibussen.  Nærare informasjon kjem på  
foreningane sine FB-sider og på vår nettside.

Soloppgang.  Foto: Kjell Huso
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Turene er tilrettelagt for deg med bevegelseshemning, synshemning,  
hørselshemning og deg som ikke kan eller liker å gå så fort. Har 

du lyst til å gå på tur, men ikke har noen å gå sammen med eller 
tror tempoet kan være for høyt for deg, bli med oss på tur da 

vel!

VI HAR NÆRTURER, HELGETURER OG  
UKESTURER
Turprogrammet blir annonsert i «Det skjer» i Drammens 
Tidende, på Facebooksiden til «Klart det går!» og på DNT 

Drammen og Omegns hjemmesider. 
De neste langturene er vintertur i mars og sommertur i 

august.

VI SEES!

Klart det går!

«Klart det går!» er turer for alle!

I 2016 har dette folkekjære arrangementet 50-årsjubile-
um. DNT Drammen og Omegn er medarrangør og har 
ansvar for Thorleif Haug Marsjen og Familiehauern, 
samt at vi holder Kom deg ut-dag med vår egen Mini-
hauern på Eiksetra turisthytte i Lier samme søndagen.

Thorleif Haug Marsjen er 45 km lang og går i samme 
løypetrasé som Minneløpet fra Kanada til Spiralen, 
men er uten tidtaking og klasseinndeling. Deltagerne 
kan starte når de ønsker mellom kl. 8.30 og 11 fra 
Kanada. 

Drikkestasjonen ved Solvang må være passert innen kl. 
14.00, og innkomst på Spiralen må skje senest kl. 16.

Familiehauern starter på Eggevollen i Lier. Løypa går i 
slakt terreng frem til Eiksetra hvor den møter hoved-
løypa til Hauern og følger den til mål på Spiralen. 
Marsjen på 25 km er åpen for alle deltagere. 
Familiehauern er et tilbud til de som ønsker å gå en noe 
kortere tur tilpasset familier og de som føler at marsjen 
på 45 km blir for lang. Starten på Familiehauern er 
mellom kl. 10 og 13. Det er satt opp busser fra  
Drammen sentrum til alle arrangementene.

Thorleif Haugs skifestival
Thorleif Haugs skifestival, eller Hauern  
som de fleste kaller det, arrangeres 
SØNDAG 7. FEBRUAR I 2016 

TEKST / Vibeke Clausen

For mer 
informasjon 

om Minneløpet, se 
www.hauern.no

Ingeborg, Trude og Anne på vei til Rauhelleren  
sommeren 2015. Foto: Thea Hajum Utvik
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Snø, hagl, regn og 
sol! Høst-Norge på 
sitt mest typiske 
er hva deltakerne 
på Familieturen på 
Hardangervidda 
erfarte siste helgen i 
september.

Takket være prosjektmidler kunne 
en spent gjeng flerkulturelle legge 
ut på sin første overnattingstur til 
en turisthytte – til Mårbu turist-
hytte sør på Hardangervidda. 

En av deltakerne, indiskfødte 
Prabhjot «Sonia» Kaur fra Solberg-
moen i Nedre Eiker, har med stor 
entusiasme fortalt oss om bakgrun-
nen for at hun ønsket å være med 
på denne turen. Sonia har bodd i 
Norge i 16 år og er psykiatrisk  
hjelpepleier. Sonia gikk ofte tur 
i lysløypa mellom boligen sin og 
Åssiden, men visste ikke at det var 
et stort stinett også utenfor løypa. 
Tilfeldighetene ville at hun ble 
kollega og venninne med Turist-

foreningens turleder Nastaran, 
opprinnelig fra Iran, og dermed var 
løpet lagt. Sonia ble invitert med på 
skogsturer, og hun deltok på Filufts-
kurs på Blektjern turisthytte. Da til-
budet om fjelltur kom, var hun ikke 
i tvil – her skulle hun med! Hun 
har erfart at det å presse grenser gir 
mestringsfølelse, gjør godt for  
kroppen – og gir lykkefølelse! 

- Det var en stor opplevelse, sier 
Sonia, som gledet seg enormt til 
turen. Hun hadde ikke anelse om 
hva hun ville oppleve, men hadde 
hørt mye om Hardangervidda. 
Overraskelsen var stor over at det 
ikke fantes trær ved Mårbu, bare 
småbusker. – Også erfarte jeg at 
man ikke drar til fjells med koffert! 

Latteren sitter løst når hun forteller 
dette. Heldigvis hadde hun med 
en liten ryggsekk også, det sto på 
utstyrslista.

- Vi fikk en fantastisk mottakelse av 
verten, forteller Sonia videre. Hun 
er vegetarianer, og det var intet 
problem for den løsningsorienterte 
Jan Petter.

Lørdagen var dagen for langtur 
innover mot en brusende foss. 5 
timers tur i vekslende vær. – Jeg 
kjente det var forskjell på bylufta 
og fjellufta, forteller Sonia. - Helt 
herlig! Og Kari turleder lærte oss 
om vekster og dyr i fjellet. Våt ble 
jeg, også. Ene støvelen satt fast i 
den bløte myra, men vi fikk trukket 

den opp igjen. Jeg var faktisk litt 
engstelig og utrygg i myra fordi det 
var så bløtt og så gyngende under-
lag. Det var uvant.

- Jeg har lyst til å melde meg inn i 
Turistforeningen, sier Sonia. – Og 
jeg vil ta med samboeren og en 
venninne på fjellet på egen hånd! 
Men kunne man fått til at flere 
turisthytter har innedo? Og så har 
jeg et ønske; flere søndagsturer for 
hele familien!

Nå som vinteren er like om hjørnet 
frister skikurs, og Sonias store 
ønske for neste sommer er «å lære 
å ligge i telt». For teltlivet frister 
nemlig veldig. Som hun selv sier:  
- Det hadde vært toppers!

“-  Jeg lærte at koffert ikke er vanlig til fjells!” 
Prabhjot «Sonia» Kaur

Flerkulturelle

Førstereis på turisthytte Turgruppa samlet! Foto: Nastaran Samavat

Turgruppa foran Mårbu. Foto: Nastaran Samavat

Prabhjot Kaur. Foto: Prabhjot Kaur

Turleder Kari Alvim peker og forteller.  
Foto: Nastaran Samavat

TEKST /Anne Gallefos Wollertsen
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DNTD

KLATRING  
I JANUAR
Klatring er en spennende og utfordrende  
aktivitet som barna synes er kjempegøy, og 
ikke minst gir det en enorm mestringsfølelse!

I januar inviterer Barnas Turlag Røyken & 
Hurum, Barnas Turlag Lier og Barnas Turlag 
Drammen til tre ettermiddager med klatring 
på Holmen Klatresenter i Asker; 18., 19. og 
21. januar, kl. 17.30 – 20.00. 

Det blir 2 -3 timers klatring per kveld, med 
instruktør.

Tilbudet passer for barn mellom 5 og 12 år, og 
hvert barn må ha med en voksen. Dette for at 
dere sammen skal lære det, for å kunne gjøre 
det igjen senere uten veiledning.
Det er påmelding til arrangementet på www.
dntdrammen.no, og det koster kr. 300,- 
(medlem)/kr. 400,- (ikke-medlem) per gang. 
Prisen inkluderer leie av utstyr og instruktør.  

SNART ER DET 
JUL, IGJEN!
Barnas Turlag Drammen inviterer til før-
julshygge på Blektjernstua turisthytte i 
Strømsåsen i Drammen søndag 20. desem-
ber kl. 12.00. 

Det blir julemoro utendørs og innendørs, og vi 
serverer grøt og varm kakao. 
Det er påmelding til arrangementet på www.
dntdrammen.no  , og det koster kr. 50,- 
(medlem)/kr. 100,- (ikke-medlem).

Barnas Turlag Røyken og Hurum inviterer til 
førjulskos på Bjerke Gård på Klokkarstua 
søndag 6. desember kl. 11.00 til 14.00. 

Her skal vi spise julegrøt og drikke varm saft, 
kose med dyra, hoppe i høyet, ri og kanskje ser 
vi nissen på låven?

Det er påmelding til arrangementet på www.
dntdrammen.no, og det koster kr. 150,- 
(medlem)/kr. 200,- (ikke-medlem).  

Barnas Turlag Lier inviterer til førjulskos på 
Eiksetra turisthytte søndag 29. november kl. 
11.00 til 14.00.

Det blir juleverksted innendørs fra kl. 11 til 
kl. 12.30, hvor vi står for pysselet og serverer 
varm kakao. Deretter fortsetter vi dagen 
utendørs med aktiviteter forhåpentligvis i snø. 

Eiksetra holder åpen kafe, så her kan man 
kjøpe mat og drikke.   

Det er påmelding til arrangementet på 
www.dntdrammen.no, og det koster kr. 50,- 
(medlem)/kr. 100,- (ikke-medlem).

BOR DU I SANDE 
OG DRØMMER 
OM FLERE 
UTEDAGER MED 
BARNA? 
Ønsker du å komme mere ut med barna dine, 
men savner noen å gjøre det med og trenger 
litt inspirasjon? 

I Sande har vi et lite, hyggelig turlag for 
barnefamilier, Barnas Turlag Sande, hvor 
turledere på rundgang arrangerer fine turer i 
nærmiljøet. Turlaget har også som tradisjon å 
ha et lite arrangement på Kom-deg-ut-dagen 
høst og vinter. 

Turlaget arrangerer blant annet turer til Lav-
vansmyr, Hvittingen og Fjellskar, men de har 
også fine turer i fjæra når våren banker på 
døra. Turene legges opp som et lavterskel-
tilbud hvor alle skal ha mulighet for å være 
med. Målet er at hele barnefamilien skal ha en 
hyggelig dag utendørs, og sitte igjen med et 
ønske om å dra ut på tur flere ganger!

Turlaget driftes ene og alene av frivillige mam-
maer og pappaer, som ønsker å dra på tur med 
barna sine i lag med andre barnefamilier. Og 
vi kan aldri få med oss nok av dem!

Kunne du tenke deg å ta med din familie på 
tur? Kanskje kjenner du noen hyggelige steder 
rundt Sande, som du kunne tenke deg å vise 
andre barnefamilier? Eller kanskje du kjenner 
en barnefamilie i Sande som du mener burde 
bli kjent med turlaget! Du kan følge dem på 
deres Facebook-side, eller på nettsiden til DNT 
Drammen og Omegn. Velkommen med! 

BT R&H jul.  Foto: BT Røyken & Hurum

BT R&H jul.  Foto: BT Røyken & Hurum

BT R&H jul.  Foto: BT Røyken & Hurum

Foto: DNT Drammen

Foto: Fiona Smith

Foto: BT Sande
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Første helgen i september satt en liten 
gruppe fra DNT Ung Drammen nesen mot 
Rondane og den kjente trekantturen. 

Vi skulle på tre dager ta oss fra Dørålseter til Bjørnhol-
lia via Høgronden, videre til Rondvassbu og tilbake 
til Dørålseter. Første dagen ble dog en noe lengre 
etappe enn forventet for en del av gruppa, så vi valgte 
å returnere til Dørålseter. Med utgangspunkt der gikk 
vi til Rondvassbu og returnerte med båten derfra dagen 
etter. 

Rondane er et flott og relativt lettgått terreng. På denne 
tiden av året skinner det i vakre høstfarger, og man vil 
gjerne tilbringe flere dager enn planlagt der. Hyttene 
har hyggelig bevertning og god servering. Så suget etter 
å reise tilbake kommer nesten umiddelbart du reiser 
derfra.

Det blir ikke siste gangen DNT Ung Drammen  
arrangerer tur i den delen av Norge!

HØSTTUR I RONDANE
HØSTENS AKTIVITETER

21. – 22. NOVEMBER
Filmkveld på Blektjernstua turisthytte. 18 år +

11. – 12. DESEMBER 
Julebord på Blektjernstua turisthytte. 18 år +

BASECAMP VINTER 

Sett av første halvdel av vinterferien 2016 til Base-
camp på fjellet med DNT Ung!
Alder 13 – 17 år.
Det blir snø, ski, lek, latter og mange gode minner.
Mer informasjon kommer på www.dntdrammen.
no snart! Så følg med!

Foto: DNT Ung Drammen

Foto: DNT Ung Drammen

Foto: Heidi Helgaker Joahnsen 



TUR  /  37/  TUR36

 Ei uke med fjelltopper fra ytterst i havet til 
høyest i de nordnorske fjella. Programmet 
til Fjellsport-gruppas ukestur sist som-
mer var ambisiøst med klatring på Træn-
staven, tinderangling over De Syv Søstre 
og Lovundfjellet og med finale på ski til 
Oksskolten, NordNorges høyeste fjell! 

Gjengen på 14 delte seg i parallelle dagsturer tilpas-
set ulike nivåer, slik fjellsportgruppa gjerne gjør på 
ukesturen om sommeren. Det gir en fleksibilitet som 
bidrar til at alle blir fornøyd og utfordrer seg på sitt 
nivå. I løpet av uka smakte nok de fleste på en eller 
fler av grensene sine. Og alt skjedde uten skader. Vi 
bodde i rorbuer, campinghytter og den spektakulære 
Rabothytta i Okstindan. Gode turdrømmer ble realisert 
– og det var meningen. Selv om været hindret et par 
tindegleder.

Topptur på Helgeland

TRÆNA  
Træna, Norges eldste fiskevær, er et lite øysamfunn ytterst i havet på 
Helgelandskysten som fortsatt lever av fiske.  Kommunens 420 øyer har 
ulike formasjoner, der Sanna har disse spektakulære fjellformasjonene.  
Været var så fantastisk de to dagene vi var der, at det ble svømmeturer 
til havs i tillegg til utforsking av fjella utenpå og inni. Trænstaven til 
høyre.

FOTO / Ragna Berg 

KLATRING
Trænstaven 338 moh klatres fra nord-
vest, gradert 3 til 3+.  Vi hadde førere, 
og full sikring.  Havørn svevet over oss.  
Blått hav og himmel bredte seg vidt 
utover. Og vi klatret.  

FOTO / Jørgen Samuelsen

TRÆNSTAVEN 
En veldig fornøyd gjeng på toppen av Trænstaven etter drøyt 
300 høydemeters klatring!

FOTO / Pernille Rød Larsen

DE SYV SØSTRE
Været endret seg til tjukk tåke og yr den dagen vi 
skulle gå De Syv Søstre.  Likevel gikk fem turdel-
takere alle sju toppene i løpet av et døgn.  De gikk 
til sammen 3525 høydemeter i løpet av ca to mil. De 
andre ni deltakerne klarte seg med litt færre ”søstre”.   
Felles for alle søster-bestigningene var at det ikke var 
forstyrrende utsikt på noen av toppene.  

FOTO / Ragna Berg

RABOTHYTTA 
DNTs hytte nr.500 er Rabothytta som ble åpnet i 2014 av 
Hemnes Turistforening. Den ligger oppunder Okstindbreen 
på 1200 moh med spektakulær utsikt inn i Okstindan og 
utover hele Helgeland.  Arkitektur og tekniske løsninger er 
moderne, og hytta er stor og praktisk. Den er veldig lett å 
like!

FOTO / Pernille Rød Larsen

PÅ SKI MOT VESTTIND  
Været ga oss ingen mulighet til å bestige 
Oksskolten eller noen av de andre tindene som 
omkranser Oksbreen da vi var der.  Likevel var 
det et par gløtt i tåka som ga en uforglemmelig 
skituropplevelse 17.juli fra Rabothytta over  
Okstindbreen til foten av Vesttinden,  
Tvillingtindan og Oksfjelltuva. 

FOTO / Pernille Rød Larsen

TEKST / Pernille Rød Larsen
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Gyldenløve Kajakk Klubb

Det er overraskende mange som tror at det 
å padle kajakk bare er en sommeraktivitet. 
Det er det ikke!

Både høst, vinter og vår byr på mange flotte natur-
opplevelser for padleren som er klar til det.

På disse sidene finner du en rekke tips til hva du bl.a. 
skal huske på hvis du vil padle hele året.

•   Egenredning og kameratredning bør sitte! 
Du bør ha prøvd redning i veldig kaldt vann under 
trygge omstendigheter før du drar på tur.

•   Test at du får tak i dekkslinene med padlevotter/-
hansker hvis du skulle falle i vannet.

•   Liner, strikker og utstyr kan fryse fast på kajakken. 
Det gjelder også liner til ror og senkekjøl!

•   Bank av is under/rundt pakklukene så du er sikker på 
de lukker seg tett.

•   Vær bevisst symptomene på hypotermi (nedkjøling) 
og vit hvordan du skal reagere på dem.

 •   Bruk ull under tørrdrakten og i padlevotter/-hansker. 
Neopren isolerer ikke tilstrekkelig.

•   Bruk tykke sokker! Å gå på frossen jord/snø uten 
ordentlig isolering tapper deg for varme og energi.

•   Blir du svett i tørrdrakten, er det god sjanse for at du 
blir kald;  skru derfor ned tempoet.

•   Ha med masse ekstra klær, lue, votter etc.

•   Ha med minst en termos med varmt vann.

•   Du kan bruke kajakken som isbryter hvis isen ikke er 
for tykk (det er moro!)

•   Iskanter kan være veldig skarpe, så pass fingrene!

Grip muligheten! Forbered deg allerede nå og opplev 
vinteren i kajakk. Det er det verdt! God tur.

Vinterpadling og sikkerhet
TEKST / Michael Schollert. FOTO /Anita Sørensen og Michael Schollert

Fra is til åpent vann!

Utsetting av kajakken!

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

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

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

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

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

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

TURLEDER
Turene ledes av personer som har solid turerfaring og 
har gjennomført DNTs turlederkurs. Turlederne er ikke 
profesjonelle, de er turledere på dugnadsbasis fordi 
de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med andre 
på sine opplevelser.

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

TURPROGRAM
MEDLEMSKAP
Turene er åpne for alle. Hvis du ikke er medlem av 
Turistforeningen, er det som regel et pristillegg. Hvis 
du ønsker å tegne medlemskap, kan dette gjøres på 
våre hjemmesider eller i Turinformasjonen.

PÅMELDING OG BETALING
Der det er påmelding, gjøres påmelding på nett 
eller i Turinformasjonen. På noen av turene er det 
nettbetaling ved påmelding, ellers får du faktura 
tilsendt i forkant av turen.

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

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

REISEGARANTIFONDET
Som arrangør av Pakkereiser er DNT Drammen og 
Omegn medlem av Reisegarantifondet.

Fyldigere og oppdatert informasjon 
om turene finner du på 
www.dntdrammen.no

Bli med på tur, da vel! Foto: Elin Hansson, DNT

Turen går i flatt lende Terrenget er småkupert Mye opp- og nedstigning

GRADERING DAGSTURER OG FLERDAGSTURER – VINTER

Turer for alle, tilrettelagt for personer med bevegelsesnedsettelser og personer 
som ikke kan gå langt og bære tung sekk.

Lett - tidligere erfaring fra skiturer er nødvendig, men nødvendigvis ikke fjellturer. 
Turene går i oppkjørte løyper.

Ganske lett - tidligere erfaring fra skiturer med ryggsekk er nødvendig. Turene vil 
være opptil 20 km pr dag. Turene kan gå både i oppkjørte løyper og utenfor.  
Terrenget vil være forholdsvis flatt uten de store høydeforskjeller.

Middels - tidligere erfaring fra skiturer med ryggsekk er nødvendig. Turene vil 
være opptil 25 km pr dag og krever at man behersker skiløping med ryggsekk i 
kupert terreng.

Litt krevende - krever flere års erfaring fra skiturer i høyfjellet. Turene vil være opp-
til 30 km pr dag. Deltagerne må kunne mestre lange opp- og utforbakker under 
vekslende vær- og føreforhold.

Krevende - dette er turer for spesielt gode skiløpere som har omfattende fjeller-
faring, gode skiferdigheter, og spesielt god kondisjon og særdeles utholdenhet.

Ekstra krevende - dette er turer med mye opp- og nedstigning.  
Gode skiferdigheter og toppturutstyr er påkrevet.

Her er en gradering av turene. Graderingen er basert på skjønn med utgangspunkt i vår erfaring.   
Graderingen er kun ment som en veiledning. Vær og føreforhold vil ha stor betydning.  
Turer som varer i flere dager, vil gjerne ha noe høyere gradering enn beregningen av hver enkelt dagsetappe.
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NÅR ALDER

20/12 Førjulssamling Alle

18,19,21/1 Klatring, 3 ettermiddager på Holmen Klatresenter 5 - 12 år

7/2 Kom-deg-ut-dagen, Landfalltjern Alle

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

NÅR Lier

29/11 Førjulskos på Eiksetra Alle

18,19,21/1 Klatring, 3 ettermiddager på Holmen Klatresenter 5 - 12 år

7/2 Kom-deg-ut-dagen, Eiksetra Alle

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

DRAMMEN
Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10 hele året. 
Oppmøte hos Turistforeningen i Schwenckegata 
Drammen. Varighet 3-5 timer, inkludert god rast. 

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

EIKER
Fotturer på dagtid hver tirsdag hele året. Oppmøte 
kl. 10 på P-plassen mellom Hokksund ungdomsskole 
og stasjonen. Varighet inntil 4 timer inkludert god 
rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre Eiker. 
Samkjøring i private biler til startstedet. 

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

Ut på tur-gruppene

TURPROGRAM TURPROGRAM

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook!

NÅR Barnas Turlag Røyken & Hurum ALDER

6. 12 Førjulskos på Bjerke Gård, Hurumlandet Alle

18,19,21/1 Klatring, 3 ettermiddager på Holmen Klatresenter 5 - 12 år

7/2 Kom-deg-ut-dagen Alle

Mars Vårtur i fjæra Alle

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

Følg oss på Facebook!

Eiker

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook!

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram!

Følg oss på Facebook!

Barnas Turlag! Foto: Hallgrim Rogn, DNT

Ut på tur Eiker på Dammyr! Foto: Arild Halvorsen
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TURPROGRAM TURPROGRAM

NÅR ALDER GRADERING

20. - 21. 11 Filmkveld på Blektjern 18 år +  

11. - 12. 12 Julebord på Blektjern for turledere 18 år +   

Januar Klatring 12 år +

Februar/
Mars Basecamp Vinter 13 - 17 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for vårt turprogram! 

Følg oss på  
Facebook!

NÅR NIVÅ

05.12. Julebord for deltakere på årets turer med Fjellsportgruppa.  

16.-17. 1 Trugetur til Selsli og Selslinatten.  

30.01. Isklatring. Intro til isklatring.  

26.-28. 2 Toppturhelg i Hemsedal  

11.-13.3 Hallingskarvet. Finse-Geilo, på langs over Hallingskarvet  
med telt.  

9.-16.4 * Jotunheimen. Ukestur, vi går Høgruta i Jotunheimen  
(*Turdatoer kan avvike)  

NÅR Dagsturer NIVÅ

24/12 Julaftenfrokost på prins Oscars utsikt i Lier  

7/2 Thorleif Haug-marsjen fra Kanada til Spiralen. 45 km.  

7/2 Familiehauern fra Eggevollen til Spiralen. Cirka 25 km.  

Følg oss på Facebook!

NÅR Flerdagsturer NIVÅ

12.-13.3 Skitur til Dalabu turisthytte med tur til Hallingnatten. 
Turledere: Christine Hægstad og Kjersti Stenseth.  

7.-10.4
Skitur Finse - Geiteryggen - Hallingskeid - Finse. Tur på Har-
dangerjøkulen hvis været tillater det. Turledere: Christine 
Hægstad og Eivind Kjølsrød.

 Har du møtt denne? Foto: Marius Dalseg Sætre

Mot Gaustatoppen på truger juni 2015. Foto: Anja Lena Jordahl
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TURPROGRAM TURPROGRAM

NÅR

31.01. Lunsj på Hannahs kjøkken på Park hotell, Drammen. Påmelding.

NÅR NIVÅ

24.12. Bålmorgon på Gravset. Koseleg julaftans morgon rundt bålet.  
Start frå Gravset kl. 08.00, avslutning kl. 10.00.  

Veke 9 
Vinterferien. Tur i samarbeid med Hemsedal Skiforening og 
Skibussen.  Nærare info  på foreningane sine FB-sider og på vår 
nettside

12.-13.03 Overnattingstur til Sulebu  

Påska 2016 Tur i smb m Hemsedal Skiforening og Skibussen.  Nærare info 
på foreningane sine FB-sider og vår nettside

KURS
Det vil bli arrangert grunnkurs i førstehjelp, livredningskurs og kurs i kart og kompass våren 2016. 
Se våre hjemmesider for nærmere informasjon.

Fornøyd trio! Påsketur på Hardangervidda 2015. 
Foto: DNT Ung Drammen

Fellestur! Foto: Ellen K Næsje, DNT
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HemmeligHeten ligger i luften!
WoolNet Original: Nettingkonstruksjon gir mye 
luft mot kroppen som holder deg varm, samtidig 
som strukturen gjør at svette transporteres fritt til 
neste lag. Myk merinoull holder deg varm selv om 
du skulle bli våt, men har også den egenskapen at 
det ikke lukter av plagget etter bruk. Naturens eget 
supermateriale strikket i netting holder deg varm, 
tørr, komfortabel og glad.

Kroppsvarme

NettiNg strikk

Svettetransport isolasjon

merinO WOOl

det du trives med
- der du trives

Art.ST800 Vaffeljern i aluminium, perfekt på tur.

Art.LW326 Go-koppen i tre, sprekkgaranti.

Art.ST303 Teleskopisk bålgaffel.



for

worldwide
dreamers

Legg kropp og sinn på lading og la tankene fly i en Ticket to the Moon hengekøye. Den er laget 
av supersolid fallskjermnylon, kommer i ulike størrelser og utallige fargekombinasjoner.

www.varri.no

Hengekøyer

TTTM_Ute228x285_01.indd   1 15/04/15   17:10 

EKSTREM TURGLEDE

Nyhet Myrkdalen Jacket & Hafslo Pants

bergans.no

TURUTSTYR AV HØY KVALITET SIDEN 1908

Teknisk, jakke og bukse spesielt utviklet for alpint, telemark og frikjøring. 
Myrkdalen og Hafslo er laget i vannte� , vindte�  og pustende 3-lags 
Dermizax®-materiale. Jakken har skikortlomme og avtakbart snøskjørt, og 
kan kobles sammen med buksen og danne en hel dress.

ALPINT & TELEMARK

HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN
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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.


