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Ringerikes Turistforening
– tillitsvalgte 2007 - 2008
Per H. Stubbraaten, leder
Ullerålsgaten 37D, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 24 83 · Mobil 908 61 879
Dagny Sjursdotter, nestleder
Hattemaker Knutsensvei 3e, 3513 Hønefoss
Tlf. privat: 32 15 80 87
Arnhild Ballangrud, sekretær 
Kirkeg. 1, 3520 Jevnaker · Tlf.: 61 31 11 37
Kjersti Hovland, Styremedlem
Vangsveien 32, 3514 Hønefoss
Tlf.: 32 12 39 28 · Mobil: 986 62 436
Ole-Martin Høgfoss, styremedlem
Helgeshaugen 26, 3517 Hønefoss
Tlf. jobb: 32 12 10 39 · Mobil: 975 35 103
Torunn Mathisen, varamedlem
Rabbaveien 39, 3515 Hønefoss
Tlf.: 32 12 65 75 · Mobil: 907 59 140
Kjetil Sudgarden, varamedlem
Loveien 15, 3514 Hønefoss 
Tlf.: 32 13 25 19 · Mobil: 934 37 860
Rune Thorsen, varamedlem
Sundgt. 36, 3510 Hønefoss
Tlf. privat: 32 12 76 78 · Mobil: 905 77 811
Trygve André Hole, varamedlem
Grensegata 2, 3513 Hønefoss
Mobil: 959 28 491

Koier
Buvasskoia
Koiesjef: Anton Brækka
Brekkebygda, 3534 Sokna. Tlf. privat: 32 14 67 31
Grønknutkoia
Koiesjef: Jan Fredriksen
Snarum, 3370 Vikersund. Tlf. privat: 32 78 26 73
Hovinkoia
Koiesjef: Elfrid Akre Bækø
Holleiaveien 224, 3533 TYRISTRAND
Tlf. privat: 32 14 23 08
Storekrakkoia
Koiesjef: Finn Granum
Færdenbakken 7, 3514 Hønefoss
Tlf. privat: 32 13 34 17 Mobil: 411 61 033
Tjuenborgkoia
Koiesjef: Alf Elling Omholt
Veme, 3534 Sokna
Tlf. privat: 32 13 15 96
Mobil: 975 21 517
Vikerkoia
Koiesjef: Ole Henrik Brekke
Hengsleveien 33, 3515 Hønefoss
Mobil: 922 86 629
Vassfarkoia
Koiesjef: Steinar Steinarsson Jr.
Ormerud gård, 3539 FLÅ
Mobil: 901 09 498 

Fra venstre: Ole-Martin Høgfoss, 
Dagny Sjursdotter, Rune Thorsen, 
Arnhild Ballangrud, Torunn Mathisen, 
Kjetil Sudgarden og Kjersti Hovland.
Sittende foran: 
Per H. Stubbraaten leder av RT.
Ikke til stede: Trygve Andrè Hole.

Forsidebilde:
Gammelt båthus ved Nevlingsdammen i Vassfaret. Den
siste rest av vinteren er iferd med å slippe taket på Sørbøl-
fjellet i bakgrunnen. (Den nye ruten mellom Storekrak og
Vassfarkoia går over dette fjellpartiet). 
Bilde nede til venstre: Fra Vassfarspelet, Axel Holt (Bjørn
Hilde) og Bengt-Ove Kvarme (Mikkjel Fønhus). 
Bilde midten nede: Åpningen av Vassfarkoia lørdag 8.
September 2007. 
Bilde nede til høyre: Fra Vassfarspelet, Karin Reiersgård
(Berte Skrukkefyllhaugen) og Ole Jonny Haugerud
(Fanten).
Alle foto: Ole-Martin Høgfoss.

RT-styret 
2007 - 2008

Koiepriser Gjelder fra 1. januar 2008

Losji inkl. brensel og propan Medlem Andre
Voksen 165,- 265,-
Barn født 1996 - 2004 Gratis 130,-
Barn født 2005 el. senere Gratis Gratis
Dagsbesøk / teltere Medlem Andre
Voksen 50,- 60,-
Barn født 1996 - 2004 Gratis 30,-
Barn født 2005 el. senere Gratis Gratis

Tilbud for skoleklasser og andre grupper gjelder
etter avtale, og fra mandag til fredag. 
Avtale gjøres med Vibeke Tjøm på telefon 
926 64 825.
Betaling kan gjøres kontant eller med betalingsgiro.
Betalingsfrist er 14 dager etter besøk. 
Purregebyr kr 50,-.
Verdi-bong utstedt av DNT Oslo og Omegn gjelder
ikke på våre koier.

DNT-standardnøkkel

DNT-standardnøkkel passer til alle
vår koier. Denne kan fås på RT-
kontoret torsdager mellom kl. 16.00
- 19.00 eller hos Norli i Arkaden.
Depositum for DNT standardnøkkel
er på kr. 100.- Gyldig medlemskort i
DNT må fremvises ved utlevering. 
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Hovedmålet for 2007 ble nådd den 8.
september da Vassfarkoia ble innviet med
stor bravur. Mye stoff i dette nummeret er
naturlig nok viet hytteprosjektet vårt, men
mye annet gledelig har også skjedd i dette
året.

Spesielt bør nevnes at vi har fått 100000kr til
utvikling av BaseCamp på Buvasskoia, noe
som helt sikkert vil rekruttere flere
medlemmer til Barnas Turlag. Et nytt innslag
til vårt turrepertoar har også kommet til,
nemlig trilleturer med barnevogn. 

Et fyldig turprogram for 2008 blir presentert,
og nytt av året er at foreningene i Buskerud,
DOT (Drammen og Oplands Turistforening),
KOT (Kongsberg og Omlands Turistforening)
og RT (Ringerikes Turistforening), inviterer til
praktisk tursamarbeid. Vi fortsetter vårt gode
tursamarbeid med HT (Hadeland Turlag) som
tidligere.

I 2008 prøver vi også å ta et nytt steg på kurs-
stigen når vi i mai inviterer til nærmiljøkurs.
Alt dette og enda mer vil dere finne behørig
behandlet i dette nummeret av Skauleisposten.

Neste år vil DOT, vår nabo i sør, stå som
arrangør av DNTs landsmøte. En av de
viktigste postene på programmet blir
endringen av DNTs veivalgsprogram. I inne-
værende periode har foreningene satset på å
gjøre seg mest mulig synlig som samfunns-
aktør, og rekruttering av nye medlemmer har
også vært ofret stor oppmerksomhet. Det er
allerede kjent at det i neste periode vil bli
fokusert enda sterkere på miljøet, og styret i

RT har allerede begynt å tenke i de baner.
HMS-forskrifter, kildesortering, generell
sløsing og unødvendig bruk av drivstoff vil
bl.a. bli drøftet nærmere. Det faller også
naturlig for medlemmer av turistforeningen å
gå foran i kampen for redusert forbruk og res-
surssløsing.

I fjor skrev jeg at det rådet sterk optimisme i
Ringerikes Turistforening. Året har vist at

karakteristikken var riktig. Dugnadsånden har
blomstret, og alle de koselige turene har gitt
medlemmene stor samværsglede.
Takk til alle turvenner som har bidratt til at
året 2007 ble minneverdig.

Turhilsen fra
Per H. Stubbraaten
Leder i RT

Skauleispost Merknad Kart Kartref.

1 Dugurdsnatten trig.pkt 770 m Strømsoddbygda 1715 I 393 848

2 Kavringhatten trig.pkt 669 m Vikerfjellet 461 002

3 Strandekollen trig.pkt 398 m Vikerfjellet 578 005

4 Hølkollen 100 m vest for trig.pkt Vikerfjellet 508 891

5 Nedre Kollsjødammen Strømsoddbygda 1715 I 508 891

6 Urdhogget trig.pkt 309 m Holleia - Krokskogen 525 613

7 Fjøsvikfjellet Varden Sperillen 1815 IV 631 906

8 Vælsvannsdammen 70 m ut på dammen Sperillen 1815 IV 575 821

9 Gunhildåsen trig.pkt 554 m Hønefoss 1815 III 579 728

10 Haugbråtåkollen trig.pkt 406 m Vikerfjellet/Sperillen 629 845

11 Grønknuten Krøderen 1715 II 505 707

12 Pershusfjellet trig.pkt 649 m Nordmarka 836 730

13 Dugnad

14 Gyrihaugflaka trig.pkt 604 m Oslo Nordmark 774 615

15 Storfurua på Ask Hjelle Holleia - Krokskogen 644 675

Skauleis- og
Superskauleismerket
Ringerikes Turistforening 2007 -2008

Skal du ta Superskauleismerket, må du ta alle skau-
leispostene i perioden 1. oktober 2007 til 30.
september 2008. Skauleismerket oppnås ved å ta 10
skauleisposter, eventuelt 10 annonserte RT-turer
eller en kombinasjon av dette.

Følgende godtas som dugnadsinnsats til Superskau-
leismerket:
- Deltakelse på en av de annonserte dugnadene i
foreningen.
- Deltakelse på tilsvarende dugnader, attestert av
medlemmer fra styret, koiesjefer eller stiansvarlige.

Per H. Stubbraaten i Kvervilljuvet høsten 2007. Foto: Kjetil Sudgarden.

Leder 
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Eventyret om Vassfarkoia er skrevet av leder
i Ringerikes turistforening, Per H. Stub-
braaten. Fremført for første gang under
festmiddagen etter åpningen av Vassfarkoia
lørdag 8. september 2007.

Det var ein gong for lenge sidan - 2006 år
etter Kristi fødsel - i eit lite turrike, kalla
Ringerike, i annleislandet Noreg. Det var det
vakraste rike nokon kunne tenkje seg. Her var
høge fjell, djupe dalar, glitrande fossefall og
dunkle skogar. Riket blei leia av eit demokra-
tisk styre med ein vald leiar, utpeika av folke-
forsamlinga, populært kalla årsmøtet.

Folk var lykkelege i dette turriket, men
med tida hadde det breidd seg ei viss uro.
Kvifor var det så små hytter å dra til? Kvifor
var det så få hytter å dra til? Og kor gjekk
eigentleg grensene i riket? Hadde ikke nett
naborrikene bygd nye og svære fort, og trua
dei ikkje dei naturlige turområda våre?

Folk kravde handling, og styret følte
presset. Her måtte dei handla elles blei dei
avsett. Lenge hadde dei skoda nordover mot
Vassfarriket der Storekrakkoia var den ytste
utposten. Var det mogleg å erobre nytt land?
Problemet var at i Vassfaret rådde Stats-
bjørnen, og han var veldig stor og sterk. Ingen
fikk endre noko i hans rike. Listige knep blei
brukt, men forgjeves. Men i utkanten av
Vassfaret rådde småbjørnane. Her var det
moglegheiter: Bjørn Hildes rike var inga dårlig
erstatning. Tomte-Bjørn brumma: Ja, de skal
få bu i mitt rike, men da må de kome med
pengane før hausten er omme - og eg vil ha alt
i edlaste gull. Nå fekk styret fart på seg, og dei
driftigaste folka i turriket blei kontakta. Dei sa
seg alle villige til å sitje i byggekomiteen.
Kjetil Sør i garden blei leiar, ein mann som
tidligere var heidra med byggeprisar. Med seg
fikk han Stor-Rune, en mann ingen våga å seie
nei til, og den blide Høgfossen som delte ut
bamsemums til alle, men som også kunne true
med det farlige tannlegeboret viss ein ikkje
fulgte rådet hans. Svært heldig hadde
komiteen vore som hadde fått med seg den
fagre og lure møya, Marianne, ho som ingen
greidde å målbinde.

Byggekomiteen leita rundt og plutseleg
skreik Marianne: "Eg fann, eg fann." - " Kva
fann du nå da?" - Ei kjempetomt der eg kan nå
alle dei høgste toppane på ein dag, men... her
er ikkje vatn." - "Vi borrar," seier Høgfossen.
"Vegen går jo ende fram." - "Desto betre,"
brummar Stor-Rune. "Ja, eg trur me går for
denna," seier Kjetil Sør i garden. Så var dei
alle samde: I Veneli måtte det nye slottet i
Ringerike Turrike liggje, og det skulle lyse
over sju prestegjeld, så stort og fint skulle det
bli. Men hadde vi gull nok i pengekvelvet?
Nei, innbyggjarane hadde ikkje betalt nok
skatt dei seinare åra, så pengar måtta skaffast
på anna vis.

Komiteen visste mykje vel at Halling-
kongen rådde over dugelege skattar. Han
budde nå i hovudstaden, men hadde han
gløymt kor han kom frå? Komiteen hadde
ikkje ein einaste kviledag på fleire månader.
Høgfossen argumenterte med faglig tyngd at
ikkje noko område i Noreg kunne måle seg
med Vassfaret. Stor-Rune som kunne tolke
runar, visste også korleis ein søknad skulle sjå
ut, og Marianne gjorde telefonrøysta så mjuk
og innbydande at alle ho snakka med blei
varme om hjartet. Kjetil Sør i garden tenkte og
funderte over alle detaljar, og alle problem
løyste han. Rådet til Hallingkongen, også kalla
Thon-stiftelsen, lot seg overtyde- og kongen
sjølv syntes det berre var rett og rimeleg at
Hallingdalfjella også fekk sitt slott. 700000
gulldukatar måtte vel monne bra!

Verre var det å komme på talefot med
Statsbjørnen, som ikkje berre regjerte over
Vassfaret, men også andre store landområde,
og ikkje minst - ei svær pengebinge. Om ein
gjorde akkurat som Statsbjørnen kravde, pre-
senterte eit lysande prosjekt som gjorde alle
folk lykkelege, kunne kanskje gullkrana
opnast. Komiteen skreiv, retta og kopierte,
fyrst ein gong, så ein gong til og den tredje
gongen var dei endeleg fornøgde. Resultatet
blei at 617000 gullstykke rann ut før krana blei
stoppa.

Nå vart folket i Ringerike Turrike innkalla
til eit ekstra årsmøte: "Høyr folk, komiteen har
samla inn mykje pengar, nå kan vi få vårt
Soria Moria - viss de vil." Bilete blei vist og
teikningar av slottet framlagt til alles velnøye.
Komiteen fekk fortent applaus og forsamlinga

blei mest mållaus da komiteen forkynte: Innan
eit år skal slottet vere ferdig. Alle var einige
om å gjere sitt beste for å nå målet.

Kjetil sør i garden viste nå driftig framferd
og kløktig leiarskap. Sjølv sette han opp
grunnmuren og i småbjørneriket nord for
Vassfaret fekk han hyra snikkar-Bjørn, også
kalla Bromma-Bjørn, som skulle starte når
han kom ut av hiet i april.

Komiteen hadde vist ei slik framferd at
mest alle i tettstaden Flø blei velvillige innstilt
til byggjeprosjektet. Ola Skog- og kultur blei
ein ihuga medspelar, og mannen med det
klingande namnet, Steinar Steinarsson jr, var
villig til å bli sjefsforvaltaren på det nye
slottet. Tomte- Bjørn kunne mykje meir enn å
selje fine tomter. Om han er sagt at han har
brunne opp all handreiskap og berre bruker
durande reiskap.

Snikkar- Bjørn rakk ingen feriestreif
denne sumaren, og noko spekk rakk ikkje å
feste seg på han dette året. I siste delen av
sumaren var han omsverma av alle dei gode
hjelparane frå Ringerike Turrike som alle
hadde halde dugnadslovnaden frå årsmøtet
året før. Etterkvart som slottet reiste seg, vart
alle mållause av undring. Og da slottet fekk
blinkande gullister som skein i solskinet, turte
korkje troll eller skrømt å nærme seg. 

Snipp, snapp, snute - nei, eventyret er
ikkje ute. Det er nå det byrjar: I dag skin
slottet vårt, Vassfarkoia, i gyllent brunt og
innbyr til sjumilsturar og eventyrstund framfor
elden - kanskje til evig tid.
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Eventyret om VASSFARKOIA

Vassfarkoia   . Foto: Ole-Martin Høgfoss

Vassfarkoia, baksiden.    Foto: Ole-Martin Høgfoss
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Av Marianne Aasen, marianne.aasen@acal.no

Dette er en merkedag, og det er utrolig fint å se at så mange har funnet
veien hit i dag! Jeg vil på vegne av koiekomiteen som har bestått av
Kjetil Sudgarden (leder), Rune Thorsen, Ole-Martin Høgfoss og meg
selv Marianne Aasen, få ønske dere hjertelig velkommen til denne høy-
tidlige åpningen av vårt nye flaggskip i Vassfaret, Vassfarkoia.
Ringerikes Turistforening har i flere år hatt tanker om å bygge en ny
koie i Vassfaret. Naturen byr på variert og flott landskap, med rike
muligheter for friluftsliv både sommer og vinter.
Området Veneli i Flå kommune blinket seg ut tidlig som et ideelt sted å
plassere ei ny koie. Rutenettet vårt får en forlengelse nordvestover fra
Buvasskoia-Storekrakkoia. Ruta fra Storekrakkoia vil inngå som en for-
lengelse av vår ”skauleis til fjells rute”. Veneli er også et godt utgangs-
punkt for turer ned i Vassfaret, på sykkel, ski eller til fots. Det finnes i
dag allerede et etablert sti og løypenett i området, og det er/blir
blåmerket til Storekrakkoia samt ned i Vassfaret. Det kjøres skiløyper
her om vinteren. I området her ligger Veneli natur- og kultursti som er
etablert av Flå kommune.
Vi fikk mye positiv omtale om prosjektet bla i Ringerikes Blad og i Hal-
lingdølen. Selv også av Olav Thon. Etter dette ble koiekomiteen
etablert. Vi fikk frie tøyler til å jobbe med prosjektet, og rapporterte
underveis til styret i RT.
I september 2006 arrangerte vi ekstraordinært årsmøte i Ringerikes
Turistforening, og det ble vedtatt å realisere det første byggetrinnet, med
25stemmer for og 1mot.
Først på årsmøtet for 2006, avholt i mars 2007 ble den endelige finan-
sieringsplanen for Vassfarkoia vedtatt.
Vi startet med å befare tomter på Veneli, sommer og vinter, sammen
med skogbrukssjef i Flå; Ola Akervold. Tidlig fant vi denne tomten særs
interessant, ved Nybu vest for Veslefjell, med utsikt mot Høgevarde (i
sør), Gråfjell, Haglebunatten, Saulifjellet, Blåfjell, Dagalifjellet og
Raufjell. Vi vil få takke grunneier Bjørn Ole Hilde for at du var så
tålmodig med oss, og at vi fikk tilgang på denne fine solrike utsikt-
stomta. (blomster!). Dessuten har Bjørn Ole hjulpet til med grunnar-
beidet til koia med gravemaskin). Dette er vi veldig takknemlige for.Vi
sjekket forøvrig muligheter for nyutbygging utenfor hyttefelt med Flå
kommune, men det fantes ikke. Dermed måtte vi innenfor regulert
område, men fikk tilgjengjeld, etter vår mening, den fineste tomta på
feltet.
Videre jobbet koiekomiteen med utforming av byggetegninger, plan-
legging av fremdrift, budsjett, markedsføring av prosjektet og søknader
vedrørende finansiering. Byggesøknaden ble sendt Flå kommune i
august 2006 og ble godkjent!
Grunnmuren ble satt opp av Kjetil Sudgarden og dugnadshjelp, ferdig
oktober 2006.
Tømmermester Kjetil har også tegnet koia, på 84kvm, uthus 20kvm,
overbygg på 10 kvm. 17 sengeplasser, med korrigeringer fra komiteen.
Dette er RT sitt nye flaggskip og desidert den største koia. Utover det
å være en vanlig overnattingskoie kan den brukes i samband med kurs
og større tematurer for foreningen eller andre grupper/lag.

Med bilvei helt frem til koia, håper vi at den også vil bli brukt av funk-
sjonshemmede, barnefamilier, små skoleklasser og eldre. 

Bjørn Mathisen med kompanjong har vært vår tømmermester. Han har
utført jobben grundig, ryddig og gjort et meget godt håndverk. Vi er
meget godt fornøyd med hans arbeid. (blomster!)
Prosjektering, arkitektarbeid, grunnarbeid, beising, rydding av tomt og
innredning har blitt gjort på dugnad. Dessuten merking av stier ned i
Vassfaret og fra Storekrakkoia. Her må mange nevnes og ingen
glemmes! Tusen takk til dere alle. Dere vil bli hyllet mer i kveld med et
lite festmåltid inne på Vassfarkoia.
Dugnadstimer: grunnmur ca 200 timer, beising ca 280 timer, utearbeid
ca 120 timer, spelet 250 timer, koiemøter 200 timer. Sammenlagt ca
1100 timer.

Byggekostnadene for koia er ca 2,1 millioner kroner. Vi har fått
innvilget kr 700.000,- fra Olav Thons Stiftelse og kr 617.000 fra Tippe-
midler. Vi vil gi en stor takk til disse. Uten disse midlene, hadde pro-
sjektet aldri blitt realisert. Resterende kostnad dekkes av RT egne
midler. 

(Talen kan sees og høres i sin helhet på DVD-en fra åpningsdagen).
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Utdrag av åpningstalen til Vassfarkoia

Marianne Aasen i bunad holdt åpningstalen til Vassfarkoia, 
lørdag 8. September 2007.    Foto: Atle Bergsrud.

Vassfaret sett fra Likkistefjell.    Foto og montasje: Arne Sudgarden.
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Hele Vassfarkoie-prosjektet har vært preget
av fantastisk velvilje og engasjement på alle
plan. Det er utrolig moro når alle tar et tak
for en felles sak.

Veldig mange har brukt mye tid og krefter på
koieprosjektet:
Byggekomiteen: Marianne og Ole-Martin,
unge og ivrige, gode på data, resultatorien-
terte. Rune, saklig og stø, skjærer igjennom.
Hjertelig takk for godt samarbeid.
RT-styret: Respons på ideen og støtte hele
veien. Uten RT-styret , intet prosjekt.
RT-medlemmer: Takk for tillit og støtte.
Flå-avdelingen: I Flå fikk vi fra første stund
særdeles god hjelp av påtroppende koiesjef
Steinar jr. og nøkkelmann Ola Akervold – og
selvfølgelig tomteselger Bjørn Hilde, som
også ble til god hjelp under gjennomføringen.
Byggmester Bjørn Mathisen var rask, ryddig
og gjorde et meget godt håndverk.

I kommunen var vi alltid velkomne hos
ordfører Hans Bekken og i teknisk etat. Takk
til dere alle.
Dugnadsgjengen: Uten dugnad, ingen koie.
Kort sagt – hjertelig takk for kjempeinnsats.
Faktisk vet jeg at dere har gjort det med glede.
Mange var med på grunnmuren, andre har
beisa, lakka og deltatt på tomtearbeid. Flotte
skilter og gardiner kom på plass.

Åpningsarrangementet og festen var kjempe-
flott. Rune og co solgte mat og kaffe, så inn-
tektene dekka festmåltidet om kvelden. Til
aktørene i spelet vil jeg si: Ubeskrivelig
innsats og uforglemmelig resultat. Alt på
dugnad. Kjempefint – og tusen takk.
Byggeregnskapet: Det viser en besparelse på
rundt 300.000 i forhold til budsjettet. 

Sagnomsuste Vassfaret ligger der og lokker
med turer og historie. Tilbud om flere turer
står på turkalenderen for 2008. Bruk koia og
opplev nye trakter!

Lederen av Vassfarkoiekomiteen
takker Av: Kjetil Sudgarden

Fra åpningen av Vassfarkoia, fra venstre:
Rune Thorsen, Marianne Aasen, Ole-Martin
Høgfoss, Kjetil Sudgarden (leder av Vassfar-
koiekomiteen), Steinar Steinarsson Jr., Per
Stubbraaten, Bjørn Ole Hilde og byggmester
Bjørn Mathisen. Foto: Arne Sudgarden.

Fra rommet Olsonheimen.
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Kjetil Sudgarden og en ekte Vassfarbjørn.
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Stua på Vassfarkoia november 2007. 
Foto: Ole-Martin Høgfoss
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Ringerikes Turistforening har fått
laget en DVD med opptak fra
åpningsseremonien og de tre
tidsbildene fra Vassfaret.

Denne er i salg til en
sympatisk pris,
kr 150.-.

Vi oppfordrer alle RT-medlemmer og andre interesserte
til å skaffe seg denne DVDen til minne om en stor dag.

Her får du et gjensyn med de glade amatørskuespillerne
som stilte opp gratis i ”spelet” og levendegjorde Berte
Skrukkefyllhaugen og Fanten, Mikkjel Fønhus og Fele-
Knut og Gutta på skauen, alle i møte med husbondfolket
på Venelisetra, Mari og Bjørn Hilde.

DVD kan kjøpes på RT-kontoret mandag og torsdag  fra
1600 –1900.
Den kan også bestilles hos Kjetil Sudgarden 
32 13 25 19 / 934 37 860 og 
Marit Stubbraaten 32 13 24 83 / 472 65 609 

DVD fra åpningen av Vassfarkoia 
– årets gave-ide!
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Av: Finn Granum, finngranum@yahoo.no

Flere dyregraver vitner om aktivitet og
ferdsel i Sørbølfjellet i gammel tid. I dag er
det heller få stier, så stien fra Ørneflag til
Torget må vi lage sjøl. Likevel finnes det ei
hytte nord for Tolvtjernskollen (1284 moh)
som heter Harehopp (se bilde) og som til og
med står åpen. Det var derfor naturlig å legge
vardingen om Harehopp. Her er det mulig for
2-3 personer å overnatte. Tar du med litt ved,
kan det bli riktig trivelig.

Etter flere befaringer i sommer ble
vardingen Ørneflag - Harehopp utført i august
- september av undertegnede sammen med
Arne Hardhaug. Vardingen er foreløpig en
godværsvarding; Turen bør kun gås i god sikt.
Det meste av strekningen er blåmerket. Kort
beskrivelse av ruta:

Stien fra Storekrak til Sørbølseter følges
til man er øst for toppen av Ørneflag (kartre-
feranse 379056). Ny varding starter i søkket
mellom toppen og kolle i NØ, den jobber seg
gradvis opp til ca. 1170 moh samtidig som
den svinger vestover. Passerer vatn 1083 moh
på sørsida (kartref. 367058) og går på sørsida
av bekken opp til vatn ca. 1165 moh. Dette
ligger N for Saunatten og har kartref. 356057.
Vardingen stiger så jevnt opp mot 1220 moh,
samtidig som vi får utsyn over flere av Tolvt-
jerna. Her er det høyt og fritt (og værhardt).
Vardingen dreier SV mot Harehopp som ligger
på 1208 moh på nordsida av en bekk, kartref.
336049. Ruten er ennå ikke skiltet, dette vil bli
gjort i løpet  av forsommeren 2008.

Distansen fra Storekrak til Harehopp er ca.
7 km, og med en del stigning i starten bør en
regne med 2,5 timers gange.

Ruta videre vil bli merket neste sesong av
Arne Holt i samarbeid med Steinar Steinarsson
jr. (koiesjefen på Vassfarkoia). Det vil være
naturlig å følge skiløypestaking til vatn 1160
moh S for Pukla. Sannsynlig videre rute blir
på nordsida av ryggen med høyde 1144 moh
og ned til Torget, der vi kommer inn på eksis-
terende løypenett rundt Veneli. Alternativt kan
vi gå over Veslefjell 993 moh og rett ned til
Vassfarkoia som ligger ved Nybu.

Undertegnede prøvegikk turen dagen før
åpningen av Vassfarkoia. I vakkert høstvær
brukte jeg 6 timer på turen. Neste sesong får
du sjansen til å bli bedre kjent med området,
enten sammen med Ole-Martin i juni eller
med undertegnede i september (se turpro-
grammet). Det blir sti om vi er mange nok.
Men før det kan vi anbefale Sørbølfjellet med
ski på beina.

Fra Storekrak til Vassfarkoia 
– kun et harehopp?

Arne Hardhaug ved Ørneflag.
Foto: Finn Granum.

Blåmerket ved Tolvtjerna.
Foto: Finn Granum.

Blåmerket ved Tolvtjerna.
Foto: Finn Granum.

Harehopp. 
Foto: Ole-Martin Høgfoss.
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10 millioner til DNT
100 000 kr 
til Buvasskoia
DEN NORSKE TURISTFORENING
gikk i høst av med seieren i Sparebankstif-
telsens prosjektkonkurranse.
Basecamp er DNTs nye satsingsområde,
og RTs offensive planer for Buvasskoia
som familie- og barnecamp ble tilgodesett
med 100 000 kr av Årets gave.
En del utstyr er allerede innkjøpt, og vi er
nå kjempeglade for å ha midler til ytterli-
gere å kunne utvikle Buvasskoia som et
aktivitetetssenter for barn.
I RT ser vi fram til å kunne videreutvikle
Buvasskoia som senter for vannsport,
klatring og andre naturopplevelser. 

Koienytt
Alle våre koier er nå utstyrt med nødpla-
kater i laminert plast. 

Plakaten angir koias geografiske posisjon
i et kartutsnitt, GPS-koordinatene og
viktige nødtelefonnummere.

Opplysningene kan være til god hjelp
dersom det oppstår en nødsituasjon hvor
det er behov for akutthjelp fra politi,
brannvesen eller ambulansetjenesten.

På årsmøtet i Ringerikes Turistforening 2007
ble opplegget for Tanzaniatur presentert. Noen
syntes å bli tent, andre mer betenkte, mens
andre igjen gikk i tenkeboksen. Tør jeg være
med? Har jeg råd til denne turen?

Mange turistforeninger i Norge har brukt
denne reiseoperatøren, og de har alle vært
svært fornøyd. Lillehammer Turistforening har
til eksempel fullbooket turen som starter i
slutten av november 2007. Vi tror derfor at vi
har noe storslagent og spennende å se fram til:
16 uforglemmelige dager i Afrika! Fortsatt er
det god tid å planlegge på, siden fristen for
påmelding er satt til 1. april 2008. På hjemme-
sida vår finner du følgende opplysninger:

Turen blir todelt:
1) Guidet tur til Kilimanjaro (5895 moh). Vi
vil følge Machame-ruten, en teltrute som vi
bruker 6 dager på. Hvis du er i normal fysisk
turform, kan du oppleve en fantastisk oppstig-
ning - uten klatring.
Vi får en dag i byen Moshi både i forkant og
etterkant av fjellturen.
2) Safari til nasjonalparkene Ngorongoro og
Serengeti.
Ngorongoro er et kjempekrater med et enestå-
ende dyreliv: løver, geparder, hyener, elefanter,
flodhester, bøfler, antiloper, sebra, fugler og
mange andre dyr.
Serengeti er savanne/sletteland med et mylder
av dyr.

Opplysninger om turprospektet kan også
finnes under http://www.tanzaniareiser.no/

Prisen blir 30.500.- kr for medlemmer, 1000 kr
mer for ikke-medlemmer.

Prisen inkluderer:
· Rutefly på turistklasse Norge - Amsterdam -
Tanzania med KLM t/r 

· Alle utflukter 
· Safari i firehjulsdrevne Landcruisere, sjåfør,
guide 

· Overnatting i meget gode hoteller og lodger 
· Alle måltider som beskrevet i program 
· Full pensjon på Mt. Kilimanjaro, safari og
rikelig med vann 

· Oppstigning av Mt. Kilimanjaro med guider,
kokk og bærere 

· Varmt vann til kroppsvasking, toalett og
spisetelt på Mt. Kilimanjaro 

· Alle parkavgifter 
· Utreisemøte ca. 2 mnd. før avreise 
· Norsk reiseleder/guide 

Prisen inkluderer ikke:
· Drikkevarer 
· Flyskatt 
· Kostnad til visum 
· Tips og andre utgifter av privat karakter 

Hvis du ønsker å delta, meld deg på til Ringe-
rikes Turistforening:
E-post: rt@ringerikes-turistforening.no
Daglig leder Vibeke Tjøm, tlf. 926 64 825
eller Per H. Stubbraaten, 
tlf. 32 13 24 83/908 61 879
E-post: stubbraaten@bluezone.no

Innbetaling etter nærmere avtale.

Tur til Kilimanjaro i 
nov/des 2008
– blir du med?

Fotos: Tanzaniareiser.no
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Ringerikes
Turistforening Fjellsportgruppa Barnas Turlag Seniorgruppa

Lørdag 19. januar. FRT.
Isklatring i Jaklefoss. Jaklefoss er en foss som ligger opp mot
Ringkollen. Det er omtrent 15 minutters marsjtid fra parke-
ringa avhengig av snødybde. Fossen er omtrent 25 meter høy
og satt sammen av flere ulike vannsig over en bredde på ca.
75 meter. Det er ulik ismengde og bratthet, slik at det fins
både enkle og vanskelige ruter opp fossen. Turen legges opp
som innføring i isklatring for nybegynnere, men det er også
muligheter for mer avanserte aktiviteter dersom enkelte av
deltakerne skulle ha erfaring fra før. Turistforeningen og pri-
vatpersoner stiller med alt nødvendig utstyr. Det stilles ikke
krav til fysisk form ut over gjennomsnittet, slik at de aller
fleste skulle ha mulighet til å bli med. Turen legges ikke opp
som et kurs, og det understrekes derfor at deltakerne ikke
vil være i stand til å klatre is på egenhånd etter gjennomført
tur. Fremmøte på Tippen kl 0900. Pris: 100 kroner. Påmel-
dingsfrist: 16.01.08. Antall deltakere: Max 8 (grunnet utstyr).
Nedre aldersgrense: 16 år. Kart: Turkart Holleia-Krokskogen
eller Oslo Nordmark. Turleder: Vidar Kragset, påmelding til
Marianne Aasen mobil: 95 99 09 53, 
e-post: marianne.aasen@acal.no

Søndag 3. februar. RT.
Skitur i Ringkolltraktene. Avreise fra Tippen kl 0930 i privat-
biler. Vi  starter skitursesongen med en ikke altfor lang tur,
men snømengden og føret avgjør hvor vi går. Denne gangen
lager vi bål og har en god, lang pause, så ta med varmt tøy til
rasten. Kart: Holleia-Krokskogen , eller Oslo Nordmark,
vinter. Turleder: Ingrid M Nordgård, tlf. 32 12 47 25.

Tirsdag 12. februar. ST.
Bli med Erik Halkinrud på Høgholleia. Avreise fra Tippen til
Brandbråtan eller Sesserudsetra kl 1000. Kartet heter
Holleia-Krokskogen. Erik er lommekjent og skreddersyr
turen for oss. Han har tlf. 32 14 05 41 eller 90 95 69 22.

Søndag 17. februar. RT.
Skitur på Vikerfjell. Vi drar fra Tippen kl 0900 til Tossevik-
setra. . Målet for årets tur er Urdevassfjell. Turen går i og
utenfor oppkjørte løyper. Kart: Vikerfjell. Turleder Trond Olav
Vassdal har tlf. 32 13 20 90 eller 97 12 76 70.

Tirsdag 19. februar. ST.
Vi går på ski i Ringkollområdet med Arnhild Ballangrud som
turleder. Avreise fra Tippen kl 1000. Kart: Oslo Nordmark
Vinter. Arnhild har tlf. 61 31 11 37 eller 94 27 91 13.

Fredag 22. - søndag 24. februar. FRT.
Telemark ski-weekend i Sudndalen. Kombinert kurs og fri-
kjøring.
Drømmen om elegante telemarksvinger i den fantastiske
fjellbygda Sudndalen øverst i Hallingdal. Kombinert kurs for
nybegynnere / litt øvet og fri kjøring for dem som har ”god-
svingen” inne. Vi overnatter på Storestølen Fjellstue (privat),
10 min kjøring vestover fra Sudndalen skisenter. Her får vi
fullpensjon og myke senger. Sengetøy må medbringes.
Etter en god dag i bakken på lørdag tar vi turen til fjellbadet,
hvor dampbadstu, boblebad og svømmebasseng venter på
oss. Felles middag på Storestølen på kvelden. Søndag er vi i

bakken frem til 15.30 før hjemreise. Turleder og telemark-
instruktør: Marianne Aasen.
Avreise fra Tippen kl 16.00 fredag ettermiddag. Pris: ca. kr
1500.-  Inkluderer overnatting, tallerkenrett fredag kveld,
frokost lørdag / søndag, nistepakker + termos, 3 retters
middag lørdag kveld, heiskort og instruksjon i telemarkkjø-
ring. Bilspleis kommer i tillegg. Påmeldingsfrist: 13. februar.
Max. antall deltakere: 12. Turleder: Marianne Aasen, 
mobil: 95 99 09 53, e-post: marianne.aasen@acal.no

Søndag 24. februar. RT.
Kom deg ut  -  meld deg inn dagen. Vi tar DNTs slagord på
alvor og kjører vervekampanje på Ringkollen langrennnsa-
rena.  Lavvo, bål/grill, pølser, kaffe, saft og markering av
medlemsfordeler.  Gå en skitur, få en overraskelse! Opplegg
tilpasset både barn og voksne.  Detaljer her i Skauleisposten,
Ringerikes Blad, hjemmesiden og i Fjell og Vidde.  Kart
Nordmarka Vinter / Holleia – Krokskogen. Ringkollen kl.
10.00 – 15.30. Tverrsjøstallen kl. 11.00 – 1430.
Ansvarlig Styret RT m. fl.

Onsdag 27. februar. BT.
Trilletur. Start fra Tippen kl 1030 med Marte Gøril Myrvang,
tlf. 90 19 42 11.

Lørdag 1.-søndag 2. mars. FRT. 
Skitur Buvatnet-Storekrak-Buvatnet. Bli med på skitur i vår
nærmeste høgfjellsområde! Privatbiler fra Hønefoss kl 0900
til Buvatnet. Vi går skogsbilveien mot Fjellandvollen. Derfra
følger vi sommerløypa mot Storekrak hvor vi overnatter.
Samme vei tilbake neste dag. Ta med tørrmat. Turkoordina-
torene organiserer middag lørdag kveld. Fjellski anbefales.
Ellers godt vinterutstyr. Kart: Turkart Vikerfjell. Pris: Bilspleis
og koieovernatting.
Turkoordinatorer: Kjersti Hovland.
khovland2000@yahoo.no, mobil 98 66 24 36 og
Karin Solberg. karin.solberg@norskeskog.com, 
mobil 95 88 08 26. Påmelding innen 20. februar.

Søndag 2. mars. BT.
I dag er det ”Hundekjøringens dag” på Tosseviksetra, og vi
skal kjøre med hund og slede sammen med Ringerike
Trekkhundklubb. Husk varmt tøy. Direkte oppmøte på Tos-
seviksetra kl 1300. Ta gjerne med pølser til grilling. Kart:
Vikerfjell. Mer informasjon hos Steinar Birkedal, 
tlf. 98 28 44 70.

Tirsdag 4. mars. ST.
Vi kjører til Vælsvannet fra Tippen kl 1000. Turen går i lett
terreng over myrer og vann til Borstuvannet hvor vi tar
kafferast, før vi vender nesen hjemover. Kart: Sperillen.
Turleder er Inger Hvitmyr som har tlf. 32 13 07 49.

Tirsdag 4. mars. BT. 
Eventyrstund på Ringkollen. Ringerikes Turistforening med
Barnas Turlag inviterer alle, både barn og voksne, ja gjerne
ungdom med, til bål (grill) og eventyr ved Kolltjern. Her
kommer det til å skje litt av hvert. Husk godt med klær og sit-
teunderlag. Ta gjerne med pølser til grilling.Vi møtes ved
Kolltjern kl. 19.00. Se for øvrig annonse i Ringerikes Blad.

Ringerikes Turistforening

Søndag 24. februar
blir den store 

«Kom deg ut – 
meld deg inn»-

dagen på Ringkollen

Allerede kl. 10 på formiddagen vil det
være folk til stede fra Ringerikes
Turistforening (RT). Lavvoen står klar
ute på skiarenaen ved parkerings-
plassen nedenfor kapellet. Her blir det
servert pølser til store og små, kaffe, te
og saft etter smak og behov.
«Kom deg ut – meld deg inn» er et
slagord som RT vil bruke aktivt i
verving, der målgruppa er folk i alle
aldre som har interesse av turer i skog
og fjell.
For de aller minste blir det arrangert
en liten tur i området, med enkle leiker
og ferdigheter på ski. Alle som er med
her, og melder seg inn i RT, får et kort
som de tar med seg på neste arrange-
ment som RT har i området, nemlig
eventyrstunden inne på Kolltjern på
kvelden tirsdag 4. mars. Her blir kortet
underskrevet, og seinere vil det vanke
en overraskelse til den som kortet
lyder på.
Overraskelser blir det flere av.
Ungdom og voksne som melder seg
inn i RT denne søndagen henter seg et
kort på Ringkollen, og går samme dag
distansen Ringkollen - Tverrsjøstallen
og retur. De kan også se fram til at det
følger en overraskelse med medlem-
skapet i RT. Vilkåret er at en går
innom Tverrsjøstallen og får en
signatur fra RT-representanten som er
der denne dagen.
Flere detaljer på RT’s hjemmesider og
annonse/omtale i Ringerikes Blad.
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Mer info hos Dagny Sjursdotter, tlf. 41 52 45 77 eller 
Axel Holt, tlf. 99 61 22 22.

Torsdag 27.-søndag 30. mars. DOT inviterer KOT og RT.
Skitur på Hardangervidda. Kontakt DOT, tlf. 32 89 16 50 eller
se nettsiden www.dotf.no for mer informasjon.

Onsdag 26. mars. BT.
Trilletur. Start fra Tippen kl 1030 med Marte Gøril Myrvang,
tlf. 90 19 42 11.

Torsdag 27. mars. RT.
Årsmøte i Ringerikes Turistforening, se annonse i Ringerikes
Blad.

Tirsdag 8. april. ST.
Vårskitur på Vikerfjell. Turen går fra Lykkrosmyra og opp til
Tjernsringen og Kjølfjell. Føret bestemmer turens muligheter.
Avreise fra Tippen kl 1000. Kart: Vikerfjell. Turleder er Erik
Monserud som har tlf. 32 11 03 92.

Tirsdag 15. april. ST.
Rusletur på Hovsenga. Vi rusler på stier rundt Hovsenga og
beskuer elva, fuglelivet og vårens blomster. Avreise fra Tippen
kl 1100 (merk tiden). Kart: Holleia-Krokskogen. Turleder er
Erik Monserud med tlf. 32 11 03 92.

Tirsdag 22. april. ST.
Blåveistur til Storøya. Turen går på fine stier langs fjorden. Er
vannstanden lav, går vi tørrskodd over til Purkøya hvor det er
ruinrester. Avreise fra Tippen kl 1000. Kart: Holleia-Krok-
skogen. Turledere er Marit Waagaard og Ole Bratlund, de har
tlf. 32 12 18 93 eller 47 33 98 24.

Onsdag 30. april. BT.
Trilletur. Start fra Tippen kl 1030 med Marte Gøril Myrvang,
tlf. 90 19 42 11. 

Onsdag 30. april-søndag 4. mai. RT inviterer DOT og KOT.
Øvre Hemsedal og fjellet over mot Lærdal er arenaen denne
langhelgen.  Med base på den tradisjonsrike skysstasjonen
Bjøberg har vi fjell, vidder, daler og tinder innenfor rekke-
vidde, og ser fram til flotte og solrike skiturer.  Aktuelle dags-
turmål er for eksempel Høgeloft på Store Jukleegga, Sulebu
og Bjordalsbu.  På Bjøberg steller vi maten selv, tar med
lakenpose/ sovepose og bruker dagstursekk på tur. Aktuelle
kart er: 1516 I Gyrinosvatnet, 1516 VI Djup, 1517 II Øye og
1517 III Borgund. Avreise fra Tippen på Hønefoss kl. 1700 i
privatbiler.  Påmelding, detaljer og pris: Axel Holt, tlf.
99612222, e-mail axelho@online.no eller Ingrid Nordgård,
tlf. 32124725 eller 980 47 215 innen mandag 21.4. 

Tirsdag 13. mai. RT.
I dag er det 100 år siden Steinar Steinarsson felte slagbjørnen
Rugg. Vil du høre historien, så slår du følge med turleder
Kjetil Sudgarden til minneplata i Vassfaret. Vi drar fra Tippen
kl 0900. Det er rundt 2 timers gange i bratt stigning opp til
minneplata. Her koker vi kaffe og hører historien. Kart: Sør-
Valdres. Kjetil har tlf. 32 13 25 19 eller mobil: 93 43 78 60.

Tirsdag 20. mai. ST.
Etter frammøte på Tippen kl 1000 kjører vi til Hensetra. Det
er lett terreng og vi går delvis på sti til Damtjern. Her blir det
kafferast. Kartet vi benytter heter Sperillen. Inger Hvitmyr er
turleder og har tlf. 32 13 07 49.

Lørdag 24.-søndag 25. mai. RT.
Nærmiljøturlederkurs på Hovinkoia med frammøte på koia
kl 1000. Kart: Holleia-Krokskogen. Nærmere informasjon
kommer i Ring Blad.
Se omtale side 23.

Søndag 25. mai. BT.
Tur på Gyrihaugen. Felles avreise fra Tippen til Stubdal kl
1100. Det tar ca. en time å gå opp på Gyrihaugen fra parke-
ringsplassen. På toppen kan du nyte flott utsikt, det blir også

litt moro og leik. Ta med deg mat og drikke og godt med
klær. Husk på kr. 50 i bompenger. Kart: Holleia-Krokskogen
eller Oslo Nordmark Sommer. Turleder er Bjørn Schørlien
som har tlf. 91 66 31 03.

Onsdag 28. mai. BT.
Trilletur. fra Tippen kl 1030 med Marte Gøril Myrvang, 
tlf. 90 19 42 11. 

Onsdag 28. mai. RT. Vi inviterer DOT og KOT.
Kveldstur opp Mørkgonga. Tradisjonen tro bruker vi siste
onsdagskvelden i mai til en tur opp Mørkgonga med rast ved
Migartjernet.  Returen går om Skardtjern og ned Skardveien
til utgangspunktet, ferista sør for Åsa.  Frammøte ved ferista
kl. 1730.  Trenger du skyss fra Hønefoss, avtal  frammøte på
Tippen med turleder Ingrid Nordgård, tlf. 32 12 47 25 eller
98 04 72 15 eller Axel Holt tlf. 996 12 222, e-mail
axelho@online.no, seinest innen kl. 2200 kvelden i forveien.
Kart for turen: Holleia – Krokskogen eller Oslo Nordmark
Sommer. 

Lørdag 31. mai. RT med alle grupper.
Tur til Kjerratmuseet i Åsa. Frammøte ved museet kl 1000 for
alle. Det blir omvisning ved Arve Frydenlund.  Opplegg for
barna på Åsatangen. Ansvarlig: Styret v/ leder

Tirsdag 3. juni. ST.
Skauleis i Krødsherad. Turen vil bli til mens vi rusler i åsen
øst for Krøderen stasjon på gamle hesteveier og elgstier. Flott
utsikt mot Norefjell og Krøderen. Avreise fra Tippen kl 0930
i privatbiler. Kart: Holleia-Krokskogen. Turledere er Brit
Olaug og Erik Monserud som har tlf. 32 11 03 92.

Onsdag 4. juni. RT.
Speiderguttene Per Stubbraaten og Rune Thorsen viser oss
veien fra Kolltjern over høydedraget sør for Øyangen fram til
speiderhytta Solbu ved Tvetjerna. Vi får nok også høre om
speiderliv for noen år siden. Kart: Holleia-Krokskogen. Per
har tlf. 32 13 24 83 eller 90 86 18 79, Rune 32 12 76 78.
Avreise fra Tippen kl 1730.

Fredag 6. – søndag 8. juni. FRT.
Årets Vassfartur! For fjerde året på rad inviterer vassfarpatri-
oten og kjentmannen Ole-Martin Høgfoss på sommertur dit
villmarken suser. I år reiser vi fredag 6. juni fra Tippen kl
17.00 i privatbiler til Bogbrua. Beregnet ankomst Bogbrua er
ca. kl 18.30. Herfra går vi på vei / sti opp til Storekrakkoia i
Bogen, hvor vi overnatter, blir vi mange må noen kanskje
beregne og ta med liggeunderlag og sove ute på vollen med
himmelen som tak. Her blir det bålkos med ”noko att`åt”,
mens vi nyter de siste solstrålene og den fantastiske utsikten
utover Bogen mot Ørneflag, søndre Dyttholknatten, Heste-
høgda og Hedalen. På lørdag går vi fra Storekrak på
nymerket sti under Ørneflag og Saunatten inn til Harehopp
og Tolvvasskollen / Sørbølfjellet (1284 m.o.h.). Herfra går vi
ut mot Pukla og ned til Torget – Veslefjell –Venelisætra –
Vassfarkoia. Her overnatter vi i vår nye flotte storstue. Søndag
ettermiddag går vi tilbake mot Venelisætra / Bjødnahaugen –
Hallingtjern – Nevlingsdammen (en bil vil være parkert her,
slik at sjåførene blir kjørt ut igjen til Bogbrua for å hente sine
biler). På denne turen får du oppleve to av Ringerikes Turist-
forenings koier, samt besøkt den høyeste toppen i Vassfaret.
Om du ser riktig nøye etter, kanskje du er så heldig at du får
et glimt av selveste Vassfarbamsen også! Lørdagens etappe
blir den lengste med beregnet gåtid på ca. 8 timer, en del
opp og ned, med sekk inkl. eget turutstyr. Etappene på fredag
og søndag er relativt korte (1 – 2 timer). Deltakerne må selv
ha med seg egen mat, sovepose / lakenpose, event. liggeun-
derlag, klær. Anbefaler å ta med: Grillpølser til fredag- og
lørdagkveld, Realturmat / brødmat til lørdag og søndag. Samt
godt turdrikke etter eget ønske. Pris: Bilspleis T/R. Kart: Sør-
Valdres eller Tur og fritidskart over Flå kommune. Assiste-
rende turleder for 3. gang er Eirik Granum.  Påmelding
innen tirsdag 3. juni til turleder Ole-Martin Høgfoss, mobil:
975 35 103, e-post: ole-m.h@online.no Velkommen ut på
Vassfartur!

Tirsdag 10. juni. ST.
Forsommertur til gamle plasser i Nordmarka (Jevnaker). Vi
møtes på parkeringsplassen ved Toso skole (NB!) kl 1000 og
går opp skogsbilveien fra Hauger gård til Midtlia. Hvis vi er
heldige, finner vi mange vakre markblomster på vollen.
Turen går videre til en annen plass med like fine voller:
Søtbakken. Turen avsluttes langs blåmerket sti tilbake til Toso
skole. Kart: Oslo Nordmark Sommer. Du treffer turleder
Arnhild Ballangrud på tlf. 61 31 11 37 eller 94 2 7 9 113.

Lørdag 14. juni. RT.
Dugnad på Hovinkoia. I år står ved- og vaskedugnad på
planen. Koia skal holdes ren. Vi skrubber ordentlig med
grønnsåpe og salmiakk på solide tømmervegger. Madrasser
bankes, og praten går, og etter hvert lukter og ser man at
jobben er gjort. Maten smaker som regel godt etterpå.
Dessuten er det også ved som skal i skjulet. Kanskje det
passer med et bad i Sætertjern etterpå? Det er fint om dere
melder fra på forhånd pga middagslaging og arbeidsforde-
ling til Elfrid Akre Bækø, tlf.32142308, eller Ingrid M
Nordgård 32 12 47 25. Avreise fra Tippen kl 0900 eller
frammøte på koia litt før kl 1000.  

Søndag 15. juni. KOT inviterer DOT og RT.
Bli kjent i Selsliområdet på Knutefjell.
Turbeskrivelse: Til fots Barmen-Knattebu-Baklisetra-Planke-
dammane-Selslihytta (KOT). Mulig tur til Selslinatten (809
m.o.h.). Retur langs blåmerka sti  eller om Sleiken og Bjørn-
dalshytta. Lengde 13-14 km og 5-6 timer. En del stigning,
variert terreng øverst i tregrensa. 
Informasjon: Koordinator for RT er Ingrid Nordgård, tlf. 32
12 47 25. Avreise fra Tippen kl 0730 for møte med KOT kl
0930 på Kirketorget, videre med egne biler til Barmen på
Meheia. 
Turledere:  Tore Røstad Petersen, 
tel. 32 73 11 56/481 35 969  og Inger Eva Borgen 
tel. 32 73 48 80/901 5 4891 kan gi mer informasjon om turen.

Fredag 27.-søndag 29. juni. RT.
Veddugnad på Storekrak. Med egen skog kan vi hogge den
veden som trengs. Vi samles på koia fredag kveld. Koiesjef
sørger for middag fredag og lørdag, mens deltagerne tar med
tørrmat og drikke. Vi satser på å gjøre mest mulig av jobben
på lørdag, slik at det kan bli en tur til Harehopp på søndag.
Koiesjef Finn Granum ønsker vel møtt til dugnad og tar imot
påmeldinger på tlf. 32 13 34 17 eller 41 16 10 33 innen 25.
juni. 

Søndag 29. juni. RT.
Kaffekoken, Trollfossen (Fjellelva) kl 1100 - 1500.
Ansvarlig: Trond Trondsen.

Lørdag 5.-søndag 6. juli. Alle grupper.
Bli med på Fjellfest i og ved vår nye storstue Vassfarkoia! DNT
fortsetter tradisjonen med felles fjellfester over hele landet,
RT arrangerer fjellfest i Vassfarområdet denne dagen. 
BT: Frammøte på Vassfarkoia lørdag kl 1200. Denne dagen
foregår det mye på koia. Møt opp så får du være med.
Servering. Husk kr. 50 til bomautomat i Flå. Dagny Sjurs-
dotter, tlf. 41 52 45 77 svarer på spørsmål om arrange-
mentet. 

Søndag 6. juli. DOT inviterer KOT og RT.
Raumyrdansen kl 1400. Det er 150 års jubileum for ”den
siste dansen i 1858”. Det blir en tradisjonell markering, hvor
leikarringen danser oppvisningsdanser og for øvrig tar med
alle i sangleiker og gammeldans! Sigdal Spelmannslag spiller
forhåpentligvis! For mer info om arrangementet, kontakt
DOT, tlf. 32 89 16 50 eller se www.dotf.no. Vi starter etter
frokost på Vassfarkoia og får en fjelltur fra Gulsviksida før
dansen starter. Kart: Turkart Norefjell-Eggedal. Mer info
kommer i forbindelse med fjellfesten, se ovenfor.

Torsdag 17.-søndag 20. juli. RT.
Sommerturen denne gang blir med fast base på Øvstebø
Fjellstove.  Det blir tur både i selve dalen og i fjellet omkring.
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Bjønnestegvarden, Vetlehelvete, Sinjarheim og Almen er
selvsagte mål, sammen med reinsgraver og ukjente støler og
jaktbuer inne i fjellet.  Østerbø byr på hytter der vi kan stelle
oss selv. Kart: Turkart Aurlandsdalen. Priser, bindende
påmelding (seinest torsdag 10. juli) og øvrige detaljer får du
ved å kontakte Axel Holt, tlf. 996 12 222 eller e-post
axelho@online.no.  

Lørdag 2.–søndag 3. august. RT.
På mange oppfordringer vil Kjetil gjenta en tidligere tur til
Hedalen og Vidalen med mulighet for overnatting på
Storekrak og en tur i Storrustefjellområdet på søndag.
Lørdag: Avreise fra Tippen i privatbiler kl 0900. Vi skal
besøke Vatneberget på Goplerud, så til Blomster-Hans-stua i
Vidalen for så å avslutte med et besøk på Mansetra for å høre
historien om den store ulykka her under Storofsen i 1789.
For de som ønsker vil det så bli tur over Storrustefjell til
Storekrak med middag og overnatting her. Turleder vil kjøpe
inn middagsmat, mens deltagerne selv må sørge for tørrmat
og drikke.
Søndag. Etter frokost går vi via Steinhytta til Storrustefjell for
å se på helleristninger. Etterpå går vi over Middagsknatten og
ned til bilene på Mansetra. Kart: Turkartene Vikerfjell og Sør-
Valdres.
Av hensyn til innkjøp for felles middag og overnattingskapa-
sitet må de som vil overnatte melde seg på til turleder Kjetil
Sudgarden i telefon: 32 13 25 19 eller mobil: 93 43 78 60
innen 25. juli. 

Fredag 8.–søndag 10. august. RT.
Med Vangturene de fire siste åra friskt i minne, er det vel
mange som kan tenke seg en ny tur til flere flotte topper i
denne fine fjellkommunen.
Fredag 8. august kl 1600 drar vi fra Tippen til den tradi-
sjonsrike garden Sørre Hemsing, som består av et originalt
4-kanttun med til sammen 8 bygninger fra 1600-tallet og
1800-tallet. Bygningene er nyrestaurerte og holder god
standard. Vertskapet Berit og Arne Nefstad tar i mot, og her
skal vi overnatte begge netter. Gjestfriheten og maten er av
beste merke!
Rankonøse, 1 771 moh. eller Grindane, 1 724 moh.
Lørdag 9. august kjører vi opp til Helin. Her kjører vi videre
til Smådalen, hvor vi deler oss i to grupper. Turen til
Rankonøse går over Smådøla og opp dalen Trongebytti. Fra
toppen er det flott utsikt over Vangs fjellverden. Turen til
Grindane er kortere, men med flott utsikt. Her kan en gå helt
ut til Veslenibb og få et flott skue over Grindaheim og Vangs-
mjøse.
Leirholstølen, Knappen, 1 034 moh.
Søndag 10. august forlater vi Sørre Hemsing og drar opp til
gården Leirhol. Her går vi opp den gamle stølsstien til Leir-
holstølen og Knappen. Herfra er det flott utsikt over Vangs-
mjøse. Vel nede på Leirhol tar vi en tur innom Riddarstøga,
hvor Sigvat av Leirhol bodde. Han er kjent for Riddar-
spranget over elva Sjoa.
Overnatting + mat på Sørre Hemsing: ca. kr. 1.000,-. Ben-
sinpenger kommer i tillegg.
Antall deltakere: maksimum 18. Påmelding innen 1. august.
Turledere: Liv Skretteberg og Karsten Lien. 
Telefon: Liv: 32 12 46 94, Karsten: 32 14 42 11, 
mobil: Liv: 952 54 760, Karsten: 909 99 867
e-post: Liv: liv.skretteberg@ringerike.kommune.no, 
Karsten: karsten.lien@statkart.no

Fredag 8.-søndag 10. august. FRT.
Topptravers i Rondane over Veslesmeden, Storesmeden og
Sagtindan.
Vi parkerer på Spranget ved Mysuseter fredag ettermiddag og
går , eller tar sykkelen fatt de 6 km inn til Rondvassbu. Der
innlosjerer vi oss og spiser middag. 
Lørdag går turen over Veslesmeden (2015m), Storesmeden
(2016m) og Sagtindan (2018m) og innholder klyving og
noen luftige passasjer. Tid ca 10-12 timer. Se turbeskrivelse:
http://bergtatt.net/turer/omr8/19950711_smeder_sagtind/inde
x.htm
Søndag besøker vi Jutulhogget, rett i nærheten av hytta, før vi

tar oss tilbake til bilene. På veien hjem besøkes også nord-
europas eneste i sitt slag; sandformasjonene Kvitskriupres-
tinn ved Otta. Kjøring i private biler, avreise fra Hønefoss kl
12.00 fredag. Påmelding innen mandag 28. juli. Kart: Turkart
Rondane Sør. Turkoordinatorer: Harald Bakken 412 22 093,
harald-bakken@c2i.net og Maria Algers 975 55 018,
malgers@hotmail.com 

Søndag 17. august. RT.
Haverstingen på langs. Anton Brækka tar oss med til denne
fine ryggen hvor du attpå til får med deg skauleisposten på
Dugurdsnatten. Vi møtes på Tippen kl 0900, så avgjør været
hvor lang turen blir. Du kan også møte ved Breidvann kl
0945. Kart: Strømsoddbygda. Turleder Anton Brækka har
telefon 32 14 67 31.

Tirsdag 19. august. ST.
Vi kjører fra Tippen kl 1000 til Skollerudstua hvor turen
starter. Herfra er det sti opp til Igletjern hvor vi raster. For de
som ønsker det, blir det tur opp til skauleisposten på Haug-
bråtåkollen. Kart: Sperillen. Turleder er Inger Hvitmyr som
du kan kontakte på tlf. 32 13 07 49.

Lørdag 23. august. RT.
Dugnad Krokskogen. Vi trenger hjelp til merking og rydding
av stier. Stiller du opp, får du godkjent ”dugnadspost” på
Superskauleismerket. Bli med dugnadsleder Axel Holt, 
tlf. 32 12 30 19 eller 99 61 22 22. Kart: Holleia-Krokskogen.
Avreise fra Tippen kl 0900.

Tirsdag 26. august. ST.
Åmot Østås. Frammøte på Tippen kl 0930 eller på Vikersund
stasjon kl 1000. Arne tar oss med til Hvalsknatten, 601 moh.
Vi kjører et stykke oppover, går så til topps og blir belønnet
med en gedigen utsikt. Vi rusler så videre til Sandtjern som
er en ypperlig plass for kaffebål og kanskje en dukkert. Kart:
Turkart Finnemarka. Turledere er Arne Hardhaug, 
tlf. 32 78 43 05 og Finn Granum, tlf. 32 13 34 17.

Lørdag 30.-søndag 31. august. BT.
Sykkeltur med overnatting på Buvasskoia. Vi møtes på par-
keringsplassen ved kirka på Sokna lørdag kl 1200. Vi sykler
til koia. For den som vil, er det gode muligheter for overnat-
ting. Søndag kan vi være rundt koia eller gå tur, før sykling
hjemover igjen. Påmelding innen 27. august til Torunn
Mathisen, tlf. 90 75 91 40 eller Dagny Sjursdotter, 
tlf. 41 52 45 77.

Tirsdag 2. september. ST.
Turen går til idylliske Selsjøen i Søndre Land, ca. 7 mil fra
Hønefoss. Har du fiskestang, så ta den med. Kaffekjel får vi
nok også bruk for. Frammøte på Tippen kl 0900 NB! Kartet
for området er Skjellingshovde og turledere er Marit
Waagaard og Ole Bratlund, de har tlf. 32 12 18 93 eller 
47 33 98 24.

Fredag 5.-søndag 7. september. RT.
Helgetur fra Bogen via Storekrak til Vassfarkoia og ned til
Greineløken.
Vi inviterer til en høyfjellstur i høstfarger over Sørbølfjellet,
der vi går omtrent 1 mil i 1150-1200 meters høyde fra
Ørneflag til Pukla.
Vi starter fredag kl 1600 fra Tippen, kjører inn til Greine-
løken for å plassere en bil her, parkerer så i Bogen for å
spasere opp til Storekrak.
Lørdagens tur starter på Storekrak, runder Ørneflag på
nordsida og setter kursen mot Harehopp, der det blir første
rast. Vi fortsetter videre i ganske ubeferdet terreng og holder
høyden til vi runder Pukla på sørsiden og får utsikt mot
Torget. Her kommer vi inn på godt etablert løypenett som vi
kan følge eller gå rett over Veslefjell til koia. Vi regner med å
bruke 7-8 timer.
Søndag går vi først til Bjødnahaugen for å beundre utsikten
mot Vassfaret, følger så blåmerking til Torget, videre mot
Hallingviki og så til brua vest for Greineløken, der sjåførene
henter bilene i Bogen. Fotturen i dag tar rundt 3 timer. Kart:

Sør-Valdres eller tur- og fritidskart over Flå kommune.
Turleder kjøper inn mat for middag fredag og lørdag . Delta-
gerne tar med seg tørrmat og drikke. Påmelding innen 3.
september til Finn Granum på tlf. 32 13 34 17. Max. antall
deltagere er 8.

Fredag 5.–søndag 7. september. FRT / HT.
Tinderanglig rundt Uranosbreen. 
Frammøte: Fondsbu fredag 5.9 kl. 20.00 (middag). Beskri-
velse: Først går vi opp på Langskavletind (2014 m). Derfra
over breen og opp på eggen som går mellom Mjølkedal-
spiggen og Sagi. Begge toppene er på 2040 meter. Toppene
krever ikke klatring, men turen vil foruten brevandring,
inneholde gange i løs ur, klyving og noen luftige passasjer.
Retur på Uranosbreen. Lengde: ca. 10-12 timer inkludert
pauser. Vanskelighetsgrad: 5. Utstyr: Alle deltakerne må ha
stegjern, klatresele og 1 karabin (dette kan leies av
turleder). Fjellklær som lue, vindvotter, vindtett bukse/jakke,
fjellsko, varmt undertøy, ekstra tjukk genser, sekk, mat og
drikke. I tillegg anbefales det at deltakerne har hjelm.
Pris: Ca. 1000,- (inkluderer overnatting og alle måltider på
Fondsbu fredag-lørdag).
Påmeldingsfrist: 1.8.2008. Info og  påmelding ved turleder
Arnstein Elken tlf: 911 20 374.

Tirsdag 9. september. ST.
Tur til Skrubbheim. Vi besøker cella Skrubbheim som var
Vågårds-gruppas hovedkvarter i det siste krigsåret. Kanskje
blir det tid til tyttebærplukking. Avreise fra Tippen kl 1000.
Kart: Sperillen. Turleder er Brit Olaug Monserud som har tlf.
32 11 03 92.

Fredag 12.-søndag 14. september. RT.
RT inviterer naboforeningene DOT, KOT og Hadeland til en
skikkelig Vassfarhelg. Avreise fra Tippen kl 1700. Vi samles
på Vassfarkoia fredag kveld. Lørdag blir det tur ned i
Vassfaret til Mølla og Vassfarplassen. Så innbyr turleder Kjetil
Sudgarden til hyggekveld på koia med mat, lysbilder og Vass-
farhistorier. Søndag blir det tur til Domfet og Blåfjell med
minneplata til Johan Sagadalen. Vi tilbyr en pakkepris for
helga på kr. 900 pr. pers. Denne inneholder 2 overnattinger,
2 frokoster, 2 nistepakker med kaffe og festmåltid lørdag
kveld. Kart: Sør-Valdres. Maks. antall deltagere: 20.
Påmelding til turleder i tlf. 32 13 25 19 eller 93 43 78 60
innen 5. september.

Tirsdag 16. september. ST.
Avslutningstur til Vassfarkoia. Vi avslutter tirsdagstursesongen
med en tur til Vassfarkoia og i dens omgivelser. En kosetur til
Bjødnahaugen med flott utsikt ned i Vassfardalen, og kanskje
en liten ”topptur” opp på Veslefjell, hvis været tillater, vil vi
prøve å få med oss. Avreise fra Tippen kl 0930. Kart: Turkart
Sør-Valdres eller Tur og fritidskart over Flå kommune.
Turledere er Siggen Svingheim, tlf. 32 13 21 02 og Erik
Monserud, tlf. 32 11 03 92.

Fredag 19.–søndag 21. september. FRT.
Fottur Bjøberg-Kljåen-Vang i Valdres.  
Buss fra Hønefoss fredag ettermiddag til Bjøberg hvor vi
overnatter. Neste dag går vi til Kljåen (selvbetjent hytte).
Søndag over fjellet og ned Skakadalen til Vang i Valdres hvor
vi tar bussen hjem. Turkoordinator organiserer mat fredag
kveld. Ta med tørrmat til lørdag frokost og niste. Velkommen
med på en flott tur i et morsomt terreng! Kart: 1516 I Gyrin-
osvatnet, 1517 II Øye, 1617 III Vangsmjøsi. Pris: Buss T/R ca
550.-, overnatting ca 400.-, mat ca 200.- Turkoordinator:
Kjersti Hovland. khovland2000@yahoo.no, 
mobil 986 62 436. Påmelding innen 10. september.

Søndag 21. september. RT.
Kaffekoken på Grønknuten arrangeres for 23. gang.
Knapt noen turvandrere her i distriktet har unngått å høre
om dette tradisjonsrike arrangementet. Kaffe og eplekake
med krem serveres på toppen av Grønknuten (681 moh)
inne på Holleia. Kaffekoker Jan Fredriksen er som vanlig
ansvarlig for denne dagen og du treffer han på toppen fra kl.
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1100. Se egen annonse i Ring Blad og Bygdeposten før
arrangementet. 

Søndag 28. September. BT.
Klatring i Oppenåsen med Barnas Turlag. Oppmøte ved Dan-
seplassen i Oppenåsen kl 1200. Kart: Holleia – Krokskogen.
Turleder Dagny Sjursdotter tlf. 32 15 80 87 eller 41 52 45 77

Tirsdag 30. september. RT.
Mangler du fortsatt noen Skauleisposter i kortet ditt? Da
ligger du tynt an, for nå er sesongen slutt, registreringsbø-
kene på postene tas inn 1. oktober og nye bøker blir lagt ut. 
Her er ingen tid å miste.

Søndag 5. oktober. RT.
Gamle boplasser på Krokskogen. Gudmund Bakke og Harald
Haugli tar oss med på en kultur-historisk vandring. Denne
turen må du ikke gå glipp av. Frammøte på Kleivstua kl 1100.
Kart: Holleia- Krokskogen eller Oslo Nordmark. Gudmund
har tlf. 32 13 28 33, Harald har tlf. 91 82 15 02.

Fredag 10.–søndag 12. oktober. RT.
Skauleis til fjells  -  eller tvert imot. Høstens langtur har to
overnattinger, Buvasskoia og Tjuenborgkoia. Fredag maxitaxi
til Buvannet kl 1700, der vi går over dammen til Buvasskoia.
Lørdag forbi Sandvassdammen og Eidvannet til Partisan-
steinen, og videre til Tjuenborgkoia, ca. 7 timer. Søndagen
går vi til Hønefoss, en real skauleistur. Vi beregner hele
dagen og har fortsatt sommertid, så la deg ikke skremme av
at vi bruker dagen  -  og vel så det.  Detaljer og påmelding får
du ved å kontakte Axel Holt, tlf. 996 12 222, e-mail
axelho@online.no innen torsdag 9.oktober.

Søndag 19. oktober. RT.
Bli med på tur Øyangen rundt. Vi går fra Johnsetangen til
Spålen, videre til Østerdam og ned til Salem i Åsbygda.
Maxitaxi fra Tippen kl 1000, så har vi valget mellom fottur og
taxi hjem fra Salem. Kart: Holleia-Krokskogen. Turleder
Trond Trondsen, tlf. 32 12 83 96.

Torsdag 6. november. RT.
Høstmøte i Ringerikes Turistforening, se annonse i Ringe-
rikes Blad.

Fredag 28.-lørdag 29. november. FRT.
Julebord for turledere i Fjellsportgruppa RT på Vassfarkoia.
Kontakt Marianne Aasen mobil: 95 99 09 53, e-post:
marianne.aasen@acal.no eller Ole-Martin Høgfoss, mobil:
975 35 103, e-post: ole-m.h@frisurf.no

Etter mye arbeide med turprogrammet for 2008 er
de endelig i mål! Gratulerer med kjempeinnsatts!
Fra venstre: Finn Granum (ansvarlig for teksten til
turprogrammet), Axel Holt (redaktør Skauleisposten)
og Ingrid M. Nordgård (Leder av turkomiteen 2008
og ansvarlig for teksten til turkalenderen). 
Foto: Per H. Stubbraaten. 

Forklaring til noen forkortelser 
brukt i årets program:

RT = Ringerikes Turistforening

FRT = Fjellsportgruppa, Ringerikes Turistforening

BT = Barnas Turlag

ST = Seniorgruppa, Ringerikes Turistforening

HT = Hadeland Turlag

DOT = Drammen og Oplands Turistforening

KOT = Kongsberg og Omlands Turistforening

Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i de forskjellige  grupper er åpne for alle, og
ikke forbeholdt de som er spesielt medlem i den enkelte gruppe. 
Ringerikes Turistforening forbeholder seg retten til forandringer av ovenforstående arran-
gement. Oppdatert informasjon og eventuelle endringer vedrørende turene, finner du hele
tiden på våre internettsider www.turistforeningen.no/ringerike. Deltakerne deltar på eget
ansvar, og må være fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre turen.

Generelle vilkår for deltakelse på 
fellesturer i Ringerikes Turistforening:

1. Påmelding
Fellesturene til Ringerikes Turistforening er åpne for alle DNT-medlemmer som tilfreds-
stiller de fysiske og psykiske krav som slike turer krever. Ikke-medlemmer kan ved
påmelding tegne medlemskap i foreningen.
Turene annonseres i ”Skauleisposten”, på foreningens hjemmeside og i Ringerikes Blad.
For turer der det kreves forhåndspåmelding, skal dette skje direkte til turleder eller annen
oppgitt kontaktperson. 

2. Pris
Deltakerne må selv dekke utgiftene(reiseutgifter, opphold) til turene.
Utgiftene til transport med privatbiler deles likt på passasjerene(Se ”Retningslinjer for
turer i RT”, vedtatt 2004).

3.  Deltakernes ansvar
Deltakerne plikter å sette seg inn i turprogrammet og vurdere om de greier å gjennomføre
turen. Turlederen kan nekte påmeldte å delta hvis helsetilstanden er utilfredsstillende eller
hvis vedkommende er for dårlig utstyrt til å greie turen. RT har ingen økonomiske for-
pliktelser overfor påmeldte som ikke får delta.

4. Avlysing/endring av turen
RT kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold eller andre spesielle omstendigheter. 
Påmeldte deltakere vil få beskjed om avlysningen eller endring av turkonseptet.

5. Forsikringer
Ringerikes Turistforening vil understreke at deltakelse på foreningens fellesturer skjer på
deltakernes eget ansvar. RT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige
skader/uhell som måtte inntreffe på turene. Deltakerne anbefales derfor å tegne individu-
elle  forsikringer.

Håper turprogrammet for 2008 faller i smak, og at vi sees på tur i løpet av sesongen!
På vegne av alle i turkomiteen ønsker jeg dere et godt nytt tur-år!

Hilsen
Ingrid M. Nordgård 
(Leder av turkomiteen 2008) 
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Ringerikes Turistforening
Turkalender 2008

Dag / dato Område / sted Grp Leder / koordinator Kart Diverse

Lør 19.jan Isklatring Jaklefoss FRT Vidar Kragseth Holleia - Krokskogen Påmld innen 16.01.08, maks 8 delt

Fra Tippen kl 0900, privatbiler.

Søn 3.feb Skitur Ringkollen RT Ingrid Nordgård Oslo Nordmark Vinter Privatbiler fra Tippen kl 0930

Tirs 12.feb Skitur Holleia ST Erik Halkinrud Holleia - Krokskogen Privatbiler fra Tippen kl 1000

Søn 17. feb Skitur Tossevikseter RT Trond Olav Vassdal Vikerfjell Privatbiler fra Tippen kl 0900

Tirs 19.feb Skitur Ringkollen ST Arnhild Ballangrud Oslo Nordmark Vinter Privatbiler fra Tippen kl 1000

Fre 22. - Telemarkski-weekend FRT Marianne Aasen Privatbiler fra Tippen kl 1600
søn 24. feb Sudndalen 

Søn 24. feb Kom deg ut, meld deg inn BT, RT, ST Axel H. Per S. Holleia - Krokskogen Ringkollen kl. 10.00 – 15.30

Ons 27. feb Trilletur, Hønefoss BT Marte Gøril Myrvang Holleia - Krokskogen Oppmøte Tippen 1030

Lør 1.- Skitur Buvannet-Storekrak FRT Kjersti Hovland Vikerfjell Privatbiler fra Tippen kl 0900
søn 2.mars Karin Solberg

Søn 2. mars Hundekjøring ,Tosseviksetra BT Steinar Birkedal Vikerfjell FremmøteTosseviksetra kl 1300

Tirs 4. mars Skitur Vælsvannet ST Inger Hvitmyr Holleia-Krokskogen Privatbiler fra Tippen kl 1000

Tirs 4. mars Eventyrstund, Ringkollen BT Axel Holt, Dagny Sjursdotter Holleia-Krokskogen Kolltjern kl 1900

Ons 26.mars Trilletur, Hønefoss BT Marte Gøril Myrvang Holleia - Krokskogen Oppmøte Tippen kl 1030

Tors 27.mars Årsmøte i RT RT Styret Se annonse i Ringerikes Blad

Tors 27.- Skitur på DOT Ta kontakt med DOT
søn 30.mars Hardangervidda tlf 32891650

Tirs. 8. april Skitur Vikerfjell ST Erik Monserud Vikerfjell Privatbiler fra Tippen kl 1000

Tirs 15.april Rusletur Hovsenga ST Erik Monserud Holleia - Krokskogen Privatbiler fra Tippen kl 1100   NB tiden!

Tirs 22. april Fottur Storøya ST Marit Waagaard Holleia - Krokskogen Privatbiler fra Tippen kl 1000

Ons 30.april Trilletur, Hønefoss BT Marte Gøril Myrvang Holleia - Krokskogen Oppmøte Tippen kl 1030

Ons 30.april- Skitur, dagsturer fra RT, DOT, Axel Holt 1416I, 1416II Påmelding senest ons 23.april
søn 4. mai Bjøberg Fjellstue KOT Ingrid Nordgård 1516I, Fra Tippen kl 1700

Tirs 13.mai Vassfaret, minneplate ST Kjetil Sudgarden Sør-Valdres Fra Tippen kl 0900

Tirs 20.mai Henseter og Damtjern ST Inger Hvitmyr Sperillen Fra Tippen kl 1000

Lør 24. - Nærmiljøturlederkurs RT Flere Holleia - Krokskogen Frammøte på Hovinkoia lørd kl 1000
søn 25. mai Hovinkoia

Søn 25. mai Gyrihaugen BT Bjørn Schjørlien Holleia - Krokskogen Fra Tippen kl 1100

Ons 28.mai Trilletur, Hønefoss BT Marte Gøril Myrvang Holleia - Krokskogen Oppmøte Tippen kl 1030

Ons 28.mai Mørkgonga RT, DOT, Axel Holt Holleia - Krokskogen Tippen kl 1700, fra ferista 1730
KOT Ingrid Nordgård

Lør 31. mai Kjerratmuseet, familiedag RT ,BT Styret, v Per Stubbraaten Holleia - Krokskogen Ved museet kl 1000
Arve  Frydenlund

Tirs 3.juni Fottur Krødsherad ST Erik og Brit Olaug Monserud Holleia - Krokskogen Privatbiler fra Tippen kl 0930

Ons 4.juni Kolltjern-Solbu RT Per Stubbraaten, Rune Thorsen Holleia - Krokskogen Privatbiler fra Tippen kl 1730

Fre 6. juni - Vassfaret FRT Ole-Martin Høgfoss Sør-Valdres,eller Tur- og Påmelding innen tirs 3.juni
søn 8. juni fritidskart Flå kommune Privatbiler fra Tippen kl 1700

Tirs 10.juni Søtbakken og Midtlia ST Arnhild Ballangrud Holleia - Krokskogen P-plass v Toso skole kl 1000

Lør 14.juni Dugnad Hovinkoia RT Elfrid Bækø, Ingrid Nordgård Holleia - Krokskogen Privatbiler fra Tippen kl 0900

Søn 15. juni Selsliområdet, Knutefjell RT,KOT I Nordgård, Inger Eva Borgen Privatbiler fra Tippen kl 0730
Tore Røstad Petersen
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Dag / dato Område / sted Grp Leder / koordinator Kart Diverse

Fre 27.juni - Veddugnad på Storekrak RT Finn Granum Vikerfjell maks 8 delt, påmld. innen ons.25.juni
søn 29. juni

Søn 29. juni Kaffekok,Trollfossen RT Trond Trondsen Vikerfjell Ingen felles transport

Lør 5.juli - Fjellfest,Vassfarkoia Alle grp Styret + BT Sør-Valdres BT fra kl12, Bli kjent i området. Div. småturer
søn 6.juli Raudmyrdansen RT DOT samarb Norefjell Direkte fra Vassfarkoia

Tors 17 - Aurland RT Axel Holt Aurlandsdalen Påmelding seinest 10. juli
søn 20 juli Dagsturer fra Øvstebø

Lør 2.aug - Vassfaret RT Kjetil Sudgarden Sør-Valdres Fra Tippen kl 0900, priv biler
søn 3.aug Påmeld innen 25.7. for overnatting

Fre 8.- Topptravers, 3  2000 m i FRT Harald Bakken Rondane Fra Tippen kl 1200, privatbiler
søn 10.aug Rondane Maria Algers Påmelding innen 28.juli

Fre 8.- Sørre Hemsing,Vang RT Liv Skretteberg, Vang ,Valdres Påmelding innen fre 1. aug
søn 10.aug Rankonose, 1771  med mer Karsten Lien Avreise Tippen kl 1600

Søn 17. aug Haverstingen på langs RT Anton Brækka Krøderen eller Vikerfjell Avreise Tippen kl 0900 Breivann kl 0945

Tirs 19.aug Haugbråtåkollen, Igletjern ST Inger Hvitmyr Vikerfjell, eller Sperillen Privatbiler fra Tippen kl 1000

Lørd 23.aug Dugnad, Krokskogen RT Axel Holt Oslo Nordmark Sommer Fra Tippen kl 0900

Tirs 26.aug Åmot Østås ST Arne Hardhaug, Finn Granum Finnemarka Privatbiler fra Tippen kl 0930,Vikersund St kl 1000

Lør 30. - Buvasskoia, sykkeltur BT Torunn Mathisen Vikerfjell Møtes ved kirken på Sokna kl 1200
søn 31 aug Dagny Sjursdotter

Tirs 2. sept Selsjøen ST M.Waagaard, O. Bratlund Skjellingshovde Tippen kl 0900

Fre 5.- Storekrak til Vassfarkoia RT Finn Granum Vikerfjell Fra Tippen kl 1600
søn 7.sept

Fre 5.- Tinderangling rundt FRT / HT Arnstein Elken Jotunheimen øst og vest Påmeldingsfrist 1.8.08
søn 7.sept Uranosbreen Frammøte Fondsbu fred kl 2000

Tirs 9. sept Vågård, Skrubbheim ST Brit Olaug Monserud Sperillen, Sør-Valdres Privatbiler fra Tippen kl 1000

Fred 12. - Vassfarkoia, dagsturer i RT, Kjetil Sudgarden Sør-Valdres,Vikerfjell Privatbiler fra Tippen kl 1700
søn 14. sept området HT Samarbeid med DOT, KOT og HT

Tirs 16.sept Vassfarkoia, avslutn. tirsd. ST Sigrid Svingheim, Erik Monserud Kart Sør-Valdres Privatbiler  fra Tippen kl 0930

Fre 19. - Fottur Bjøberg - FRT Kjersti Hovland 1516I, 1517II Rutebuss fre etterm fra Hønefoss
søn 21.sept Kljåen - Vang i Valdres 1617III Påmelding innen 10. sept

Søn 21.sept Kaffekok, Grønknuten RT Jan Fredriksen Holleia - Krokskogen

Søn 28. sept Klatring i Oppenåsen BT, RT Dagny Sjursdotter Holleia - Krokskogen Danseplassen,Oppenåsen, kl 1200

Søn 5. okt Gamle boplasser i RT Gudmund Bakke Oslo Nordmark,eller Fremmøte på Kleivstua kl 1100
Nordmarka Harald Haugli Holleia - Krokskogen

Fre 10.- Buvass -Tjuenborgen - RT Axel Holt Vikerfjell Maxitaxi  fra Tippen kl1700
søn 12 okt Hønefoss

Søn 19. okt Øyangen rundt RT Trond Trondsen Oslo Nordmark Sommer Maxitaxi fra Tippen kl 1000

Tors 6. nov Høstmøtet RT Styret Se annonse i Ringerikes Blad

Fre 28. - Julebord på Vassfarkoia FRT Marianne Aasen
lør 29. nov Ole Martin Høgfoss

Trilleturene starter igjen i september, se www.ringtf.no eller Ringerikes Blad for datoer.

Endringer i turprogrammet / turkalenderen kan forekomme, sjekk www.ringtf.no for oppdatert oversikt.

Ringerikes Turistforening
Turkalender 2008
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Av: Maria Algers, malgers@hotmail.com
Marianne Aasen, marianne.aasen@acal.no

Østre 2120 moh, Midtre 2110 moh, Vestre
2085 moh.

Den store sommerturen til fjellsportgruppa
gikk over Torfinnstindtraversen 10. august. Vi
lå i telt ved Torfinnsbu, kom inn med båten fra
Bygdin kvelden før. Vi startet å gå klokken
åtte. Det lå tåke over toppen, og det var regn i
lufta, men vi kunne ane noen blåe felt på
himmelen rundt oss, og det ga oss optimisme
og motivasjon for langtur. Gruppa var på ni
personer, og fjellfører for dagen var Vidar
Kragset. 

Vi nådde Østre Torfinnstind etter ca 4
timer. Tåka gjorde at vi måtte lete litt etter
riktig renne opp steinura. Det var sleipt og
glatt på noen av steinene. Tåka lå tykt rundt
oss, med mye fuktighet. Det var kaldt å stoppe,
så vi holdt oss i bevegelse. Vi gikk usikret til
toppen og ned til første rappellfeste, selv om
det var noe utsatt der. Derfra rappellerte vi ut
30 meter og fulgte tråkk videre ned til skaret.
Fra skaret var det fin klyving et stykke opp
mot Midtre, men da vi skulle forbi en litt utsatt
våt sva-hylle måtte vi avvente tau og sikring.
Vidar og Harald B satte opp tau med mellom-
forankringer som vi andre kunne passere på.
Videre fulgte vi renne oppover til toppen av
Midtre. Fra Midtre er det tre rappeller ned til
skaret mot Vestre Torfinnstind. Etter den første
lange og luftige rappellen var det et kort
(1,5m) opptak fra et skar som var noe utsatt.
Her lagde vi stand i en blokk på oversiden og
firte ned tau med karabin til de som ønsket.
Neste rappell var kortere (ca 10-15m) og for-
holdsvis komfortabel. Siste rappellen var lang
og ”spennende” både pga luftig utsteg og
usikker landing. Harald B var førstemann, og
gav beskjed om at vi måtte velge riktig side
om utstikkende hammer (mot Svartdalen).
Landingsplattformen var et par steiner og det
var stupbratte renner ned på hver side. Her
hadde Harald sikret tauenden på andre siden
av skaret slik at vi kom oss forbi en glatt
passasje og på trygg grunn. Med tau og
sikringer Maria hadde med seg ned la han opp
eget fast tau til resten av gjengen. Det ble lang
venting til alle hadde kommet seg ned. Ting
tar tid med ni på tur. Derfra lett klyving opp et
lite stykke til det ikke var tvil om at det måtte
sikres på nytt. Enkel men utsatt klatring ca 7-
8m ble ledet og sikret fra toppen på to paral-
lelle tau for å spare tid.

Endelig kom sola frem da vi var på Vestre
Torfinnstind. Det er noe magisk med utsikten
når man har gått i tåke hele veien og det
plutselig letter! Mat ble inntatt og bilder ble
knipset i alle retninger. Etterlengtet utsikt! 

Ned fra Vestre var sikten god og eggen
virket ekstra luftig. Forholdsvis enkel klyving,
men også her ble det rigget fast tau slik at alle
kunne passere trygt. Selv om utsikten var fin,
og stemningen i gruppa var god etter at vi
hadde kommet oss igjennom hele traversen,
begynte klokken å nærme seg ni og solen
hadde allerede forlatt dalstrøket under oss. Det
var viktig å finne god retur i dagslys, så vi
fortet oss nedover på tørre steiner til et
brattheng. Da Vidar fant en renne som så ut til
å lede helt til bunns, pustet vi lettet ut og tuslet
videre nedover i skumringen.

Da vi endelig var inne på stien langs
Bygdin mot Torfinnsbu var det nærmest
bekkmørkt, og vi nistirret i bakken, men
allikevel var det ikke til å unngå å plumpe i
bekker og leirhøl. Teltplassen ble nådd ved
midnatt etter 14 timers tur. Pasta middag ble
inntatt etter en meget kald ”dusj” i bekken. Vi
var trøtte og slitne, og det var godt å legge seg
i soveposen og strekke ut beina.

Det var flere med på denne turen som ikke
hadde mye erfaring fra klatring eller rappelle-
ring. Det er grunn til å tro at noen turdeltakere
utvidet ”comfort-sonen” sin underveis med
opptil flere hakk.

En stor takk til fjellfører Vidar og resten av
fjellsport-gjengen for en fantastisk flott tur!

Skauleisposten
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Torfinnstindtraversen

Torfinnstind. Foto: Harald Bakken.

Maria Algers fra Vestre Torfinsstind. 
Foto: Vidar Kragset.

Vestre Torfinnstind. Foto: Vidar Kragset.

Opp til Østre Torfinnstind. Foto: Maria Algers.

På Midtre Torfinnstind. Foto: Kari Westerbø.
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Av Lise Henriksen, tekst og foto 

Kl.20,45 - fredagskveld 27. april 2007 -
etter noen timers bussreise, starter seks
mennesker med store sekker og fjellski med
stålkanter fra Breistølen, helt øverst i Hemse-
dal, nær grensen mot Fillefjell og Lærdal. Ikke
alle har truffet hverandre før. Selv kommer jeg
som ”gjestedeltaker ” fra Oslo, og kjenner
ingen. Men den blide turlederen med sognedi-
alekt og friluftslivslinje fra idrettshøyskolen
levner ingen tvil om at alle er hjertelig
velkomne. 

I det fine kveldslyset inn til selvbetjente
Bjordalsbu var det i hvert fall ingen som
angret på at de hadde meldt seg på. Rent
betagende ble skumringen da månen tittet fram
og rypesteggen skvatret både her og der. For
det er liv i fjellheimen på vårvinteren. Og vi
slapp faktisk å bruke hodelyktene. Men høy-
demetrene er arge sånn i starten, det går
oppover, stadig oppover, med skrågang i isete,
kultne spor på slutten. En deilig følelse er det
bare når de to hyttene dukker fram rundt
midnatt, 1574 meter over havet. Skjønt vi
vekket uunngåelig opp de fire stakkarene som
lå der og sov da vi kom. 

Lørdagen opprenner med sol, skyfri
himmel og vindstille. Et makeløst vær, rett og
slett. Og hvilken herlighet vi nå skrider frem i;
slakt bortover og nedover, stadig nedover, hele
500 høydemetre med de deiligste utforkjø-
ringer, til Djup og Iungsdalshytta. Høydeko-
tene vi slet oss opp sent i går kveld, kan vi
fryde oss med å stå ned igjen i dag. Enten rett
ned, eller som ”gamlemor” i siksak og store
slyng, for riktig å kunne nyte herligheten og
utsynene så lenge som mulig, helt ”bonus”.
Om de andre for lengst befinner seg nede i
dalbunnen, så når jeg dem igjen mer enn
tidsnok. 

Det er kun ”en hane i kurven”, Bjørn, blant
fem damer i alderen 28 til 56 år. Ingen prater
høl i hue på hverandre under selve marsjen. I
Claus Helbergs ånd snakker vi mest under
rastingen og når vi er vel framme på hyttene.
Det er perfekt! For det er så usigelig deilig å få
ha sine tanker i fred, så man kan nyte hele her-
ligheten uforstyrret.

Litt over halvveis er vi kommet, skjønt
dagen er lang og lys. Vi har imidlertid noen
seige oppstigninger i vente. Innover Iungsdalen
blir det i heteste laget for meg, med supertrøye,
lang ulltrøye, ulltruse, ullstillongs, fõret fjell-
anorakk, tette knegamasjer og knickers, for å
nevne noe. Jeg kan knapt huske at jeg har
svettet og tørstet verre noensinne i mitt liv, og
sekken kjennes tung som bly. Til slutt må jeg
be turleder om en ekstra pause før siste, harde
oppstigning. Vår erfarne turleder Kjersti har

beordret drikkestopp med med jevne mellom-
rom, og viser  en usvikelig omsorg for delta-
kernes ve og vel. 

På Kongshelleren knitrer ovnen mens
kveldssola stråler. Vi opplever dette betagende,
rødlige kveldslyset over krystallklare vinter-
fjell, som går over i lyseblå pastell. Både sik-
ringshytta og hovedhytta er allerede stappfulle,
for det er flere enn oss som vil til fjells en
strålende helg sist i april. 

Kjapt fordeler vi oss på de to soverom, i
køyesenger og på madrasser. Det gjelder bare å
holde en viss selvdisiplin og orden på sine
egne klær, sokker, støvler og et oppbud av små
og store remedier. Sent på kvelden kommer det
enda tre karer, som får sofabenkene. En super-
sprek dame fra et annet følge, legger seg
utenfor hytta i medbragt dunpose for å frigjøre
en soveplass, og våkner strålende fornøyd. Det
er tre-fire minusgrader om natta, og fin skare
på morgenkvisten.

Det er faktisk bare to uker til 17. mai, og vi
føler oss veldig norske. Etter vannfyll og mat-
pakkegnaging i hytteveggen, gjenstår fellestu-
rens siste etappe på to mil, gjennom Kyrkjedøri
til Finse. 

Tankene får luftet seg ekstra godt her i
fjellheimen. I de mange stigningene blir jeg
liksom aldri kvitt tanken på at sekken kunne ha
vært litt lettere. Men hva skulle jeg ha sløyfet?
For selv soveposen (en lett Ajungilac på 750
gram) er god å ha, når man kommer fram til en
rå hytte, med soverom uten fyring, eller om
man er henvist til gulvplass, og som en ekstra
sikkerhet i vinterfjellet. Det er maten og all
drikken som drar mest på:  fra starten av 1,6 kg
ferdigsmurte matpakker, tørket frukt- og nøt-
teblanding og sjokolader, og 2,6 kg varm og
kald drikke, som stadig må etterfylles. Skis-
murning og liggeunderlag veier tre kvart kilo.
Med sekkens egenvekt er man da allerede oppe
i over 7 kilo. Allikevel svirrer det uavlatelig i
topplokket at det kanskje er noen gram jeg
burde ha sløyfet her og der. Men i de mange
herlige utforkjøringene er kiloer og gram
faktisk glemt. 

Snart er vi på vei oppover igjen fra Geite-
rygghytta for å krysse Hallingskarvet gjennom
den mektige Kyrkjedøri. Stigning følger
stigning, for til slutt å ende i lange nedkjø-
ringer, slik det i grunn har vært gjennom hele
Skarvheimen. 

Vel nede på Finse stasjon tar fire av delta-
kerne toget hjem kl. 18. Eneste skår i gleden er
at Eli vred på seg en brist i et leddbånd i kneet
under turens aller siste nedkjøring. To av oss;
undertegnede og Mette, som blant annet har
gått Norge på langs, fortsetter videre i like
strålende vær i to dager til, til Krækkja, Tuva-

seteseter og Ustaoset, og ankommer Oslo S.
om kvelden den 1. mai. Inkludert kveldsturen
fra Krækkja, med  pastellhimmel og fullmåne,
ble således 14 mil unnagjort. Da var også ski-
sesongen definitivt forbi. 

Takk til turleder Kjersti og Ringerike Tf.

Dette er en forkortet versjon.  Les hele
artikkelen på www.ringtf.no, der du også
finner flere bilder.  Se for øvrig bildemontasje
”Året som gikk”.

Fremad marsj på vårføre 
gjennom Skarvheimen 

Gjengen samlet på Kongshelleren.

Iungsdalshytta og Iungsdalsnuten

På vei mot Geiterygghytta - Kjersti turleder
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Glimt fra Seniorgruppas første turår

RT-tur 13.02.2007 på Holleia ved Sesserudtjern. Pølser blir grillet etter
endt skitur. Karsten, Erik og Britt. Foto: Erik Monserud.

Sonja, Inger, Trygve, Marta, Erik og Astrid ved kaffebålet på Vikerfjell.
Foto: Erik Monserud.

Vårtur på Veme med kafferast ved Fisketjernshytta. 
Foto: Erik Monserud.

Majen, Inger, Erik, Marit, Linda Eide fra NRK, Finn, Inger og
Arnhild tar en matpause under NRK`s innspilling av Norske Attrak-
sjoner med tema Blåveispiken. Innspillingen tok en god dag ute i
Østbygrenda i Åsa – og med et ble de lokale seniorene rikskjendiser.
Foto: Erik Monserud.

Tur til Slåtteberget som ligger mellom Vælsvannet og Hallingby.
Foto: Erik Monserud

Glomsrudkollen på Modum østås. Erik, Inger B, Arne, Inger H,
Lilleba, Marta og Inga. Foto: Finn Granum.

Dugnad på Storekrakkoia. Koiesjef Finn Granum, Arne Hardhaug og
Leif Grimstveit.   Foto: Per Stubbraaten.

Typisk bilde fra sommerturen til RT i Vossefjella, regnfullt og friskt. 
Foto: Per Stubbraaten
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Av: Torunn Mathisen
torunn.mathisen@skole.bfk.no

Barnas Turlag er en undergruppe i Ringerikes
Turistforening. Vi arrangerer turer og akti-
viteter for barn opp til 12 -14 årsalderen, men
også større barn og voksne kan være med på
turene våre.  

Barnas Turlag starter opp sesongen 2008 i
mars med ”hundekjøringens dag” på Tosse-
viksetra på Vikerfjell. Dette er et samarbeid
med Ringerike Trekkhundklubb. Vi prøvde for
første gang i fjor, men p.g.a. av dårlig
værvarsel var det få som meldte seg på. Turen
ble dessverre avlyst, men vi prøver igjen i år

og håper på bedre værmeldinger og at folk
melder seg på. Vi gleder oss veldig til å prøve
igjen. 

Barnas Turlag har et rikt og variert turprogram
som kan friste flere, både små og store. Noen
dager etter ”hundekjøringens dag” inviterer vi
til eventyrstund på Kolltjern ved Ringkollen.
Denne uka er det Ringkollen vinterfestival
som trekker mange folk ut i marka. Her har
både barn og voksne muligheten til å få med
seg noen eventyr ved bålet en flott kveld i
mars med måneskinn og stjerneklar himmel. 

En av de mest populære turene i 2007 var
fotturen opp til Gyrihaugen. Vi gjentar
fjorårets suksesstur og inviterer til ny tur i
slutten av mai. Vi kjører til parkeringsplassen
i Stubdal og vandrer på blåmerka stier opp til
Gyrihaugen. Her får vi oppleve flott utsikt
over Ringerike og bygdene rundt. På Gyri-
haugen blir det leik med mer for de minste.  

Buvasskoia, Base Camp for Barnas Turlag
Endelig har Barnas Turlag fått egen fast base.
Buvasskoia ble innviet som Barnas Turlags
faste ”base” på fjellfesten 7. juli 2007. Buvas-
skoia ligger i naturskjønne omgivelser ved
Buvannet øverst i Strømsoddbygda. Koiesjef
Anton Brekka har gjort en fantastisk jobb med
å bygge en gapahuk ca. 1-1,5 km fra koia, en
passe vandrertur for de minste fra selve koia.
Det er satt opp klatreutstyr og huske ved selve
koia. I tillegg har Ringerikes Turistforening
kjøpt inn en plastbåt m/årer og vester (både
barnestørrelser og til voksne) som vi håper blir
flittig brukt. Ved Buvann og ved koia er det
flere flotte badeplasser som passer for barn. 

Lørdag 6. juli arrangerer Ringerikes Turistfor-
ening fjellfest på Vassfarkoia. Alle under-
grupper i Ringerikes Turistforening er medar-
rangører. 

Siste helga i august, 30.-31. august arrangerer
Barnas Turlag sykkeltur med overnatting på
Buvasskoia. Vi har planer om å sykle fra
Sokna (parkeringsplassen v/kirka) og opp til
koia. Vi overnatter på koia og bruker dagen
etterpå til turer i nærheten av koia før vi sykler
tilbake til Sokna og kjører hjem. Buvasskoia er
et flott utgangspunkt også for lengre turer som
til Bukollen og Trollfossen i fjellelva. Har du
lyst å være med? 

Nytt av året er at Barnas Turlag inviterer til
trilleturer med barnevogn i nærmiljøet.

Vi avslutter sesongen i september med den
populære klatreturen i Oppenåsen.

Trilleturer
Av: Dagny Sjursdotter,
dagny.sjursdotter@bufetat.no

Barnas Turlag har i høst startet opp trille-
turer en onsdag i slutten av hver måned.
Kom og bli med på trilletur du også! Møt
andre småbarnsforeldre og slå av en prat i
naturen!
Trilleturene er ment for alle uansett fysisk
form. Ideen bak disse turene er at
småbarns foreldre skal komme seg ut i
naturen sammen med barna. 
Turene vil gå i lett terreng, fremkommelig
for barnevogner, i nærområdet rundt
Hønefoss. Den sosiale hyggen og rasten er
den største delen på disse turene. Og at
barna skal få hyggelige møter med
naturen og andre barn.

Velkommen til trilletur sammen med
turleder Marte Gøril Myrvang. 

Turene blir annonsert i god tid under RT’s
felles annonse i RB.

Gapahuken på Buvasskoia.
Foto: Ole-Martin Høgfoss

Buvasskoia, BaseCamp for Barnas Turlag.
Foto: Rune Thorsen.

Åpning av Barnas
Turlags BaseCamp.
Foto: Rune Thorsen.

Ny båt på Buvasskoia.
Foto: Rune Thorsen.

Gapahuken på Buvasskoia med byggmester
Anton Brækka. Foto: Rune Thorsen.

Lek på Buvasskoia.
Foto: Rune Thorsen.

Base camp – Buvasskoia
Senter for Barnas Turlag
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Jeg treffer henne en solfylt høstdag, 1. november  - innendørs. Jo
da, Marianne er på jobb i Acal, en databedrift. Utenfor vinduet på
kontoret på Vik i Hole glitrer Steinsfjorden, mens en blå og skyfri
himmel hvelver seg over Gyrihaugen. Hos oss begge går tankene til
skog og fjell en slik fantastisk høstdag, der hverdagens plikter
binder oss til andre gjøremål.

- Innfødt Hønefossjente, 29. juli 78. Hva var det som gjorde deg så
interessert i friluftsliv?
- Langrennskarrieren ble kort, men tanta mi fikk meg og kusina mi med
på en tur på Rallarvegen.  Det var sånn i 12 – 13 årsalderen.  Seinere
blei det Besseggen.  I studietida på HiBu (Høgskolen i Buskerud) på
Kongsberg starta jeg ei friluftsgruppe blant studentene.  Seinere, da jeg
kom tilbake til Hønefoss skjedde vel det som fikk meg inn i RT.  Var
oppom RT-kontoret for å hente en koienøkkel.  Der satt en jeg kjente litt
fra før, Erik Monserud.  Det endte med at han fikk meg aktivt med i
turistforeningen.
- Det må en vel få kalle et lykketreff!  Når omtrent skjedde dette?
- Det må vel ha vært i 2001, for på årsmøtet i 2002 kom jeg inn i styret,
og der satt jeg inntil for to år sida, så da blei det vel til 2005, da!
- Hvilke aktiviteter synes du at du var mest heldig med i styrepe-
rioden din?
- Først og fremst Fjellsportgruppa.  Vi fikk vel litt drahjelp i samar-
beidet med Drammen.  Første lengre tur var sammen med dem.  Da dro
vi til Narvik, til Skjomen og prøvde oss på Stetind.  Regn og glatte
forhold gjorde det uforsvarlig å nå selve toppen, men vi kom da til
platået.  Derfra er det mye klatring.  
- Hva har Fjellsportgruppa hatt å si for RT?
- Gruppa har  rekruttert en del yngre folk til foreningen, iallfall har
gruppa gjort mange unge folk glad i fjellet. RT er jo en ganske ”topp-
tung” forening.  
Redaksjonskomiteen i ”Skauleisposten” har hatt stor nytte av
Mariannes datakunnskaper.  Hun er et rivjern til å arbeide og minner
gjerne ”trykker’n” (Ring Print) om at også han må holde sin del av tids-
skjema.  Men i dag er det noe helt annet og større som vi alle må være
Marianne evig takknemlig for.

- 8. september i år. Hva forbinder du denne datoen med?
- Vassfarkoia, en fantastisk begivenhet som jeg er svært takknemlig for
at jeg fikk være med på.
- Takknemlig?  Du var jo en av forgrunnsfigurene!  Det er jo vi
andre, turistforeningsmedlemmer og annet turfolk, som må takke
blant andre deg for at koieplanene ble realisert!
- Nå, vi var jo en komité da.  Rune Thorsen, Ole-Martin Høgfoss og
ikke minst han som kom med idéen og som bidro svært mye i det
praktiske til gjennomføringa, nemlig Kjetil Sudgarden.  Han kom med
tanken på et styremøte høsten 2005.  Siden gikk det slag i slag, med
godkjenning på  ekstraordinært årsmøte 21. 9.06.  Kjetil sto på:  Skaffet
tomt, fikk hjelp til søknader med allverdens dokumenter.
- Du lå vel ikke på latsida, du heller?  Ryktene forteller om nære
forbindelser med Olav Thon.
Marianne ler.  Hun prøver å bagatellisere det som skjedde da RT
kontaktet Olav Thons Stiftelse for å skaffe midler.  Mange har hørt
historien som endte med at Marianne tok en telefon til Olav Thon
direkte, og lurte på hvordan det lå an med søknaden.  ”Å, det er du som
vil ha så mye penger (søknaden lød på 1,3 mill.).   Ja, du får ikke så
mye, men sjuhundre tusen får det bli.”  Ellers er det vel det å si at DNT
spilte også en avgjørende rolle, og at Sverre A. Larsen var en god
kontakt, må vi heller ikke glemme.  Vi vender tilbake til innvielsen av
Vassfarkoia lørdag 8. september 2007.
- Det var herlig å se på hvilken måte du gjennomført åpningssere-
monien oppe på Veneli nå i september.
- Å, jeg var jo eneste jente i komitéen, så det falt vel naturlig at jeg blei
satt til å åpne koia offisielt.  Det var jo litt av en dag.  Godt over 400
frammøtte.
- Du da, beskjeden til det siste!  Men en ting. Hva slags stier vil bli
merket ut fra Vassfarkoia?
- Finn Granum merker ei rute over til koia på Storekrak.  Rundt seks
timer kan en regne i moderat tempo, selv om jeg veit at han har vært
raskere.  Andre ruteplaner foreligger ikke.
Den som tror at Mariannes fritid bare tilbringes med stor ryggsekk,
stegjern og en 2000-meter i siktelinja, tar iallfall delvis feil.  Har du sist
høst observert ei sprek jente i 20-årene på rulleski mellom Norderhov
kirke, Libakke på Røyse og Steinsletta, er det stor sannsynlighet for at
det er Marianne du har sett.  Fjellski med stålkanter er greit til sitt bruk,
men på Ringkollen er utstyret tilpasset løypestandarden.  Og hvis det
finnes noe mannebein som tror de kan gjøre seg forhåpninger av noe
slag, så er Marianne samboer med Harald fra Voss.
Hvem vil vel motsi meg når jeg håper på og regner med at Marianne vil
være en ressurs for RT i lang, lang tid framover?
Marianne er som de fleste av oss, hun har venner, familie og
arbeidskolleger. Hva slags oppfatninger har de om henne?
Snorre Leivestad, arbeidsgiver Acal: Marianne er målrettet og
effektiv.  Hun setter alt inn på å gjennomføre det hun har satt seg fore.
Som sjefen hennes vet jeg at hun ikke regner seg som ferdig med en
oppgave før hun har funnet en tilfredsstillende løsning. Hvis hun ikke
blir enig med en person som har samme væremåte som henne, har det
vel hendt at det må mekling til!
Kjersti Aasen, kusine: Marianne er nok litt sta, iallfall veldig viljes-
terk.  Utrolig effektiv.  Dessuten er hun snill og ikke minst hjelpsom.
”Guttejente”, gjorde mange ”gutteting” som yngre og er sletts ingen
pyse!  Men motsier du henne, har du et problem.  Da blir det bråk inntil
en gir seg  -  og det er ikke henne!
Kjetil Sudgarden, RT, samarbeidspartner blant annet under plan-
legging og bygging av Vassfarkoia: Etter utallige møter i komiteer og
i RTs styre må jeg si at respekten for Marianne har steget mange hakk.
Hun er effektiv og resultatorientert. Hun kommer ikke på møte for å
prate. Her er aldri noe surmuling, men hun kan være litt ertelysten.
Dessuten er hun ikke så tøff som hun kan virke ved første øyekast, det
likte jeg godt! Jeg kjenner henne ikke godt nok til å vite hva slags
bøker, filmer og musikk hun liker, men er det country, vokser hun enda
et hakk!

Marianne Aasen på en av sine
mange toppturer med Fjellsport-
gruppa i RT. Foto: Privat.

Marianne Aasen Av: Axel Holt, axelholt@online.no
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Av: Per H. Stubbraaten, 
stubbraaten@bluezone.no

Det var gledelig at mer enn 60 personer møtte
opp på høstmøtet, tross ufyselig vær. Vi hadde
sikret oss forfatteren og kåsøren Knut Lykken
som kveldens attraksjon. Han har nylig utgitt
praktverket ”Turglede med konger og
kunstnere” som han også har skjenket til alle
DNTs hytter i Norge. Mye av stoffet fra dette
verket formidlet han til oss gjennom bilder og
intens fortellerglød. De som først oppdaget
høyfjellets skjønnhet, var vitenskapsmenn,
malere og kongelige, og i deres kjølvann
fulgte den alminnelige fotturist. En av initia-
tivtakerne til stiftelsen av Den Norske Turist-
forening i 1868 var for eksempel Aasmund
Olavsson Vinje.

Men det foregikk også andre ting under
møtet.
Med en viss stolthet fikk vi slått fast at Vass-
farkoieprosjektet kom vel i havn, 30 0000 kr
under stipulert byggesum.
DVDen fra åpninga og fra ”spelet” ble intro-
dusert, og den er nå klar for salg.
Ole Henrik Brekke ble takket av som daglig
leder og Vibeke Tjøm ble presentert som ny
leder.
”Skauleismerket” og ”Superskauleismerket”
ble delt ut, og oppslutningen om merketa-
kingen i 2007 hadde holdt seg på omtrent
samme nivået som året før.
Et artig stunt var det at Ole-Martin Høgfoss
ble utnevnt til ”Årets Bamsemums”.
Den gode praten rundt kaffebordet satte en
hyggelig ramme rundt arrangementet.

Stor oppslutning om høstmøtet

Banken for de turglade
Byens eneste 

lørdagsåpne bank

Besøksadresse

Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 HØNEFOSS

Tlf.   32 17 97 00
Faks 32 17 97 01

Hønefoss Sparebank filial
Nordre Torv 4
3510 HØNEFOSS

Tlf.   32 17 97 40
Faks 32 17 97 45

Postadresse
Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 HØNEFOSS

E-post:post@honefossbank.nowww.honefossbank.no

Utdelingen av Skauleis- og Superskauleismerket. Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Per Stubbraaten takker Knut Lykken og Renate Bjørge for et langt og flott 
foredrag med kunstneriske innslag. Foto: Ole-Martin Høgfoss.
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Tettere samarbeid med 
Drammen og Kongsberg
– Men vi blir ikke 
Buskerud Turistforening
Av: Per H. Stubbraaten, 
stubbraaten@bluezone.no

Buskerud fylke har få, men livskraftige foreninger. Drammen (DOT)
har 7601 medlemmer, Kongsberg (KOT) har 1950 mens RT har 1797
medlemmer. At sentrale personer innen DNT ønsker seg større enheter,
er ingen hemmelighet. Hittil har det ikke rundt i foreningene vært noen
stemning for sammenslutninger.
Da ledelsen i Buskerudforeningene møttes i høst, ble denne saken
kontant avvist – nesten før den ble tatt opp. Mest interessert i en
endring er kanskje den største foreningen, Drammen. I alle fall er de litt
lei navnet, Drammen og Oplands Turistforening – DOT, som har skapt
både munterhet og misforståelser.
På mange områder ser vi imidlertid at et nærmere samarbeid kan gi
klare fordeler for alle foreningene.

Tursamarbeid: I RTs turprogram har vi pekt på attraktive turer som
DOT og KOT arrangerer, og på samme måte er noen av våre turer
lansert i programmene til naboforeningene. Dette tursamarbeidet har
flere fordeler: Folk blir kjent med nye områder, nye hytter - og nye
turistmedlemmer. 

Samarbeid om turlederutdannelsen: DNT ønsker å bygge opp turle-
derkompetansen i foreningene gjennom et modulsystem. Til nå har RT
og DOT avholdt ambassadørkurs, og Ringerikes Turistforening er nå i
ferd med å bygge seg opp kompetanse til å arrangere NÆRMILJØ-
KURS (Se egen omtale). Her ønsker både DOT og KOT å delta.

Avisutgivelse i Buskerud: DOT og KOT har samarbeidet i flere år om
utgivelse av en felles gratisavis til alle hustandene innen de geografiske
områdene som foreningene sogner til. Her har turisthyttene, turområ-

dene og turtilbudene blitt presentert. RT vurderer nå sterkt å slutte seg
til samarbeidet om en felles avis våren 2008. Her får vi ikke minst et
forum å presentere Vassfarkoia for et større publikum.

FNF-tilslutning: Styret i RT har vedtatt å slutte seg til Forum for natur
og friluftsliv (FNF). FNF er en sammenslutning av friluftsforeninger i
Buskerud som fokuserer på at friluftsmulighetene ikke skal bli redusert.
FNF forsøker å påvirke utformingen av fylkes- og kommuneplaner og
ulike verneplaner.
Likevel er det viktig at Ringerikes Turistforening ikke mister sin selv-
råderett og at den på fritt grunnlag kan protestere mot eller støtte lokale
utbyggingsplaner.

Din fagekspert på friluftsutstyr i Hønefoss
Stort utvalg av sykler og annet sports- og treningsutstyr

JK Sport A/S 
Kirkegt 9 · 3510 Hønefoss
Tlf: 32 12 04 80 · Faks: 32 12 04 80
E-post jksport@sport1.no

Åpent: man - fre: kl. 9.00 - 16.30
tor: kl. 9.00 - 19.00*
lør: kl. 9.00 - 14.00

* åpent til kl. 16.30 i juni, juli, august

Vi fører ski- og turutstyr
fra ledende leverandører

Skiutrustningen
kjøper du hos

15% rabatt for medlemmer 

av Ringerikes Turistforening

Pernille Røed Larsen leder av DOT. (Tidligere styreleder i DNT)
Hun er en av initiativtakerne til et tettere samarbeid mellom
naboforeningene i Buskerud). Foto: Privat.
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Ole Henrik gir seg – Vibeke tar over

Av: Per H. Stubbraaten,
stubbraaten@bluezone.no

Vår daglige leder, Ole Henrik Brekke, sa i sommer opp sin stilling.  Fra
1999 hadde han skjøttet kontoret til alles tilfredsstillelse, og ingen i RT
har tilnærmelsesvis samme kunnskap som han om foreningen vår. Ole
Henrik mestret både ”papirarbeidet” og de praktiske sidene like godt.
Han fungerte også som koiesjef på Vikerkoia, noe han også skal
fortsette med. Var det mulig å få en like god erstatter?

Siden vi lever i en mail-tid, er det nesten utenkelig at RT-kontoret kan
drives uten lønnet hjelp. Vi lyste ut stillingen i august – 40 % deltid, og
det kom inn 20 søknader. Etter en intervjurunde var vi ikke i tvil: Det
måtte bli Vibeke Susann Tjøm(44) fra Åsa, og vi fikk heldigvis ja. Hun
er genuint interessert i friluftsliv, er jeger og sportsmenneske. Dessuten
har Vibeke en allsidig  yrkesbakgrunn. Hun har tatt reiselivsutdannelse
og Fengselsskolen, og har jobbet i en skogeierforening, vært folkehøg-
skolelærer og lærer ved skolefritidsordningen. I dag er hun tilsatt som
fengselsbetjent ved Ringerike Fengsel, en deltidsstilling som hun vil
fortsette i ved siden av jobben i Ringerikes Turistforening.

Vibeke ble tilsatt 1. oktober og mener så langt at hun har fått drømme-
jobben. ”Ikke alle er så heldige at de får hobbyen sin til jobb”, svarer
Vibeke på spørsmålet om hvordan hun trives i den nye jobben. Vibeke
er å treffe på kontoret hver mandag fra kl.1600-2000, og vil ellers være
til stede på mange av arrangementene våre. Ta gjerne en tur oppom
kontoret og bli kjent med ei blid og hyggelig jente!

Av: Per H. Stubbraaten,
stubbraaten@bluezone.no

I ”Skauleisposten” for 2007 omtalte vi DNTs
modulbaserte turlederutdanning  som starter
med ambassadørkurs og ender opp med vin-
terturlederkurs.

Høsten 2006 utdannet RT 24 ambassadører,
og intensjonen var å følge opp med nærmiljø-
kurs i 2007. Imidlertid var prisen på innleide
folk så høy at vi, etter en tenkepause, valgte å
satse på egne krefter. Samtidig har vi inngått
samarbeid med naboforeningene i Buskerud,
DOT og KOT, og de vil sende deltakere på
vårt kurs.
Den kvartetten som har sagt seg villig til å
forestå kurset, har lang fartstid som turledere
og har alle selv gjennomført turlederutdan-
ning:
Axel Holt har i mange år vært leder for de
tøffeste og lengste turene i RT, og har selv
erfart at det finnes fysiske grenser selv for
godt trente folk. Ingrid M. Nordgård har i
mange år ledet turer både for RT og DNT,
Oslo. Finn Granum har ledet mange turer i
RT, men gjennomførte den formelle utdan-
ningen i august 2007, og har nå tittel som
sommerturleder (modul 3). Odd Tangen er
mindre kjent i foreningen vår, men den
tidligere sjefen for Heimevernet i Norge er
bosatt i Hønefoss. Han har ledet både
sommer- og vinterturer for DNT, Oslo.

Kurset holdes på Hovinkoia lørdag 24. mai og
søndag 25.mai. Også de som ikke har ambas-
sadørkurset kan delta, men de må regne med
å ta en ekstra leksjon.
Kurset er beregnet for turledelse i nærmiljøet,
og siden mange allerede har praktisert som
turledere, skulle det være relativt enkelt å
gjennomføre kurset. Innholdet kan i korthet
deles inn i 5 emner:
- turlederrollen
- kart og kompass
- bekledning/utstyr
- mat og drikke på tur
- gode råd

Styret i RT ser det som svært viktig at flest
mulig tar denne utdanningen. De fleste av
turene våre er jo i nærmiljøet, og det kommer
stadig nye krav til sikkerhet og miljø som tur-
lederne må følge. Sett av helga til kurs på
Hovinkoia!

Ole Henrik Brekke ønsker
Vibeke Tjøm lykke til i den
nye jobben. 
Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Veteraner trår til Arrangerer utdanningskurs for nærmiljøturledere

Odd Tangen på Finnmarksvidda. Foto: Privat.

Per Stubbraaten takker Ole
Henrik Brekke for lang og tro
tjeneste som daglig leder i
Ringerikes Turistforening.
Foto: Ole-Martin Høgfoss.
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Utgiver: Ringerikes Turistforening
Postboks 51, 3502 Hønefoss

Av: Axel Holt, axelholt@online.no

Det tek til å bli nokre av dei.  Dei som ikkje
synest det monar med vekestur i fjellet.  Nei,
to veker, gjerne tre, må til for å få vandraren i
den ultimate stemninga.

Trond Olav Vassdal, raud i luggen (!), senete,
mager og sprek, tok sist sumar sekken fatt
heime i Haugsbygd og gav seg ikkje før han
sto på trammen i barndomsheimen i Arna
utanfor Bergen.  ”Vi er ganske mange som
lurer på kvifor i all verda han la ut på ein slik
tur.  Eig du ikkje måte, Trond Olav?”
”Dette var ein draum eg ville gjere til
røyndom, ein draum eg har bore på sidan eg
var med på ein RT-tur frå Hønefoss til Gald-
høpiggen i 1994.”
På spørsmålet om ikkje ein slik tur blir einsam
og einsformig, ristar han iherdig på hovudet. 
”Langt ifrå!  Landskapet endrar seg, er du
heldig opplever du dyreliv undervegs, og er du
endå heldigare treff du på folk og.”
”Men du må da vere ekstra sprek som kan
leggje ut på ein så lang tur.  Med proviant og
telt, det blir vel tungt?”
”Å nei, det tenker eg ikkje så mykje på.  Alt
skifter frå kulturlandskapet her på Ringerike,
gjennom dei druge skogane opp mot Viker-
fjellet og Hallingdal, og så fjellet:  Dei
avrunda Austlandsformasjonane, som rundt
Iungsdalen vart brattare og skarpare etter kvart
som eg kom nærmare Vestlandet.  Og da var
det dalside ned og dalside opp, fjell og fly og
nye dalar.  Nei, du rekk ikkje å bli sliten av ein
slik tur!  Dessutan provianterte eg på vegen,
og var særs nøktern når det galdt utstyret
elles.”
”Du er ikkje den første som har gått distansen
(nesten) Oslo – Bergen.  Dei fleste vel ruta
over Norefjell og Hardangervidda, og vidare
nord om Hardangerfjorden til Bergen.  Kva for
ei rute valde du?”

Han loggar seg inn på datamaskinen, og der
rullar landskapet fram i form av kart i måle-
stokken 1:50000.
”Eg låg mykje i telt, men brukte hytter når
vêret var som verst eller når eg trong proviant.
I grove trekk var dette ruta mi (følg med på eit
bilkart  (forf. anm)):  Haugsbygd – Vikerfjellet
– Bringen i Vassfaret – Golsfjellet – Gol
sentrum (proviant og vask!) – Torpofjellet –
Bergsjøstølen – Iungsdalen – Østerbø – Hal-
lingskeid – Kaldevasshytta (kor var RT-
fellestur?) – Grindaflethytta (der kom RT-
fellestur!) – Stalheim – Torvedalen – Volahytta
– Osterfjorden – over Osterøya – Vassdal
(kjent namn, kjend stad, kjente folk) – Garnes
– Arna.  

Om lag 20 kart medrekna turkart, alt i 1:50000
dekte turen.  Kombinasjonen GPS og kompass
fungerte bra, spesielt i tåka der kartet på
displayet vart for dårleg.  Vekta på sekken låg
på omlag 20 kg heile turen.  Maten var i store
trekk  havregrynsblandingar og Real Turmat.”
Og, som han avslutta praten:  ”Nei, ein bør
unne seg nokre ego-trippar iblant.  Ein slik tur
er ein fascinasjon i seg sjølv!”
Saknar du fleire detaljar om turen?  Ringerikes
Blad hadde ein stor reportasje på seinsumaren.
Så no, kjære turvenar.  Kva ventar vi på?

Langtravaren

”Neimen, er det kjentfolk som er ute og fer?  De må berre koma inn!”  
Hjarteleg møte på Grindaflethytta vest for Flåm, Olsokkvelden 2007. Foto: Per H. Stubbraaten.
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