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Strategiske valg for DNT Drammen og Omegn
Da ordet “strategi” møtte meg i arbeidslivet for mange år
siden, hadde jeg problem med å gi ordet mening. Det hjalp
å oversette det til “måten man skal gjøre/oppnå noe på”.
“Rettesnorer” er et annet alternativ. Wikipedia forklarer det
med at det er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål.
Uansett, i dag er det et honnørord i dagligtalen. Strategisk må
man være, også DNT Drammen og Omegn.

det sosiale aspektet ivaretas. Vi skal planlegge innsatsen og
fordele den på flere. HMS skal ivaretas i arbeidet. De frivillige
skal bli tydelig verdsatt og takket. Kurs og kompetanseutvikling skal tilbys. Dette er altså slik vi ønsker dugnadene lagt
opp og dugnaderne ivaretatt. Fra mitt ståsted ser det ut som
vi klarer å følge disse retningslinjene ganske bra, men mer
aktive dugnadere enn meg, er bedre til å bedømme.

Foreningen har det siste året utarbeidet en ny strategi for sin
virksomhet. Mye er kjent fra foreningens tidligere strategitekster (gjengitt blant annet i årsrapporter), men mye er nytt
og i helt ny innpakning. Se drammen.dnt.no og velg Organisasjon, eller les i den kommende årsrapporten.

Vi erkjenner at vi har et samfunnsansvar innen vårt aktivitetsområde, likeså at miljøaspektet er med i all planlegging.
Andre overskrifter er Dugnad, Infrastruktur - både stier og
løyper samt hytter – Aktiviteter og arrangementer, Kommunikasjon, Økonomi, Administrasjon og Organisasjonsutvikling.
Jeg skal ikke gjengi hele strategien her, men si litt om Dugnad
og Hytter.

Hytter har i hele DNTs historie vært viktige for å legge til
rette for friluftsliv. I vår strategi sier vi at våre hytter skal
være godt vedlikeholdte etter den standard som er valgt for
den enkelte hytte. Spesielt vanntilgang og sanitæropplegg
skal søkes holdt på et akseptabelt nivå. Om nye hytter heter
det: “DNTD kan etablere flere hytter ut fra beliggenhet og ut
fra organisasjonens økonomi og administrative kapasitet til
å drifte”. Det har hendt at tilbud takkes nei til fordi det ikke
passer inn i dette bildet. Men som omtalt i forrige TUR, falt
Solheimstulen rett inn i vår strategi. Jeg nevner også et annet
nytt prosjekt, Mosetra. Se mer om det inne i bladet. Mosetra
ligger en fin dagsmarsj fra Koboltkoia i Modum. Dette er en
seterbu, bygget i laft og tidligere brukt av seterfolket som
arbeidet på plassen. Seterbua har i dag torv og trær på taket
og jordgulv inne, så det er en skikkelig jobb som må gjøres
før den er i stand som ny ubetjent DNT-hytte (her er det
mulighet for dugnadsinnsats!).
Hytta ligger godt plassert på den lenge planlagte langruta
mot Norefjell/Høgevarde og videre inn på Hardangervidda.
Den kan også nås med noen få hundre meters vandring fra
nærmeste parkering, så den er også en “nærhytte”. Tilbudet
om denne hytta syntes vi passet med vår strategi. En dag kan
vi kanskje vandre fra hytte til hytte helt hjemmefra i Lier,
Drammen, Eikerbygdene og Modum og til Norefjell, med
Hardangervidda og Rauhelleren som siste hytte og endelige
mål!

Vi sier blant annet at dugnadsarbeidet organiseres slik at
innsatsen blir forutsigbar, samordnet og effektiv og slik at

God tur til alle, uansett om det er langtur som dette, eller til
nærmere mål!

Vår strategi er utarbeidet i et samarbeid mellom styret og
administrasjonen. Den er speilet mot strategien til DNT sentralt som ble vedtatt på siste landsmøte. Alt henger sammen,
selv om vi har valgt en annen (og mindre) innpakning.
På mange måter er selve strategiarbeidet like viktig som det
resulterende dokumentet. Prosessen gir en bevisstgjøring av
hva vi holder på med, og hva som er viktig og riktig å legge
vekt på i vårt arbeid. Vår strategi er nå delt inn i 12 bolker, der
de to første slår fast at DNT Drammen og Omegn er en del
av DNT-familien som arbeider for et enkelt og naturvennlig
friluftsliv og har STIEN som verdigrunnlag: SPENNENDE –
TROVERDIG – INKLUDERENDE – ENKELT – NATURLIG.
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Siden 1939 har vi laget det beste innen ulltøy, uten å
inngå noen kompromisser. For vi vet at når man skal
ut på tur, da er det innsiden som teller.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Det er innsiden som teller.
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Årsmøte i DNT
Drammen og Omegn

Turtips

Velkommen til årsmøtet i DNTD onsdag 3. april 2019 kl. 18.30
på Papirbredden, Grønland 58 i Drammen.

Basecamp i Hemsedal
I eit av Noregs vakrast fjellområde, set vi opp basecamp for
deg som er frå 13 til 16 år. Frå Ulsåkstølen, i Hemsedal har
vi eit fantastisk utgangspunkt for spennande og utfordrande
aktivitetar i nydeleg naturomgivnadar. Dette blir 5 supre
dagar i fjellet saman med likesinna. Basecamp er en fantastisk
oppleving for alle dei som vil bli betre kjent med jernaldrane
og seg sjølv.
Det blir etablert ein lavvo-leir som vi brukar som base heile
uka, medan ein brukar dagane på å klatre i fjellet, padle i fjellvatna, bade i elva og gå toppturar. Arrangementet finn sted
24 til 25 juni, og det blir satt opp buss frå Drammen.

Nykjuadagen
Søndag 10. mars arrangeres
Nykjuadagen for å markere
tragedien som skjedde 10. mars
1945 da to MILORG-karer ble skutt
og drept.

Foto: Frode Hals

Sommarferie på Camp Killingen ?
Også i år kan store og små oppleve gleda av sommarleiren
Camp Killingen. Vi arrangerer ein rekke leirer og aktivitetsdagar frå 22. juli til 9. august. Det blir leirer for born i alderen
mellom 9 til 14 år fordelt på ulike leirar, med og utan overnatting. Nytt frå 2019 er at vi også arrangerer ein familieleir.
Dette er ein leir for familiar på opp til seks personar som
saman kan oppleve nokre nydeleg og aktive dagar på ein av
Oslofjordens vakraste perler.

Det blir bålkaffe fra kl. 11.00 ved Vesle Nykjua
i Finnemarka. Seremonien starter kl. 12.30.

Vinterferie på
Eiksetra turisthytte
I uke 9 har Eiksetra vanlige åpningstider, 11-16, på lørdager og
søndager.
Mandag stengt pga friluftsskole
Tirsdag 12-16
Onsdag stengt pga friluftsskole
Torsdag og fredag 11-15
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Dagane vil bli fylt med aktivitetar som bading, padling,
krabbefisking, fisking, roing, seiling, brettspel, leik på land og
i vann etter vêrforholda.

Foto: Sigbjørn Bøtun

Mer informasjon og påmelding
finner du på
www.dntdrammen.no
www.dntdrammen.no
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Portrett

Med malingsspann og kost i skogen
Tekst & Foto: Maria Kommandantvold

De møttes i skigruppa på Konnerud på midten av 1980-tallet.
Sønnene deres gikk langrenn, og de to pappaene bidro ofte
på treninger og skisamlinger. Etter hvert engasjerte de seg i
styre og stell i idrettslaget, og ble gode venner. Det ble mange
dugnadstimer sammen for idrettslaget. Og siden den gangen
har Terje Liveng og Gunnar Falkevik holdt sammen.
Nå er barna voksne, og tiden som travle skiforeldre forbi.
Men vennskapet har de beholdt.
-Siden vi hadde mange felles interesser, utviklet det seg et
godt vennskap mellom familiene. Vi er på årlige sykkelferier
sammen, både i Norge og i utlandet, forteller Gunnar.
Vil fylle dagene som pensjonister med noe
meningsfullt
Gunnar har allerede smakt på livet som pensjonist i vel ett
år, mens Terje er i ferd med å trappe ned etter mange år i
arbeidslivet. Å ta det med ro og ikke gjøre så mye, er ikke noe
for disse to sprekingene.
Vi er begge glade i naturen og friluftslivet, og da
ble naturlig å velge dugnadsjobbing for DNT. Jeg har vært
medlem siden 1967 da jeg og en kamerat gikk fra Ustaoset til
Rjukan i det vi husker som «uværspåsken», forteller Terje.
Også Gunnar meldte seg inn i turistforeningen i 1967, i det
som var hans forening den gangen, nemlig ÅlesundSunnmøre Turistforening.
Begge meldte seg som stimerkere for DNT Drammen helt
uavhengig av hverandre. De ønsket å bruke tiden som
pensjonist på noe som er både nyttig og hyggelig.
Men før man får slippe løs med malingsspann, kost og
beskjæringssaks i skogen, må man på kurs og lære de
grunnleggende reglene. Kurset ble holdt på DNT Drammens
nyeste turisthytte Solheimstulen på Hardangervidda en helg i
august. Begge får selskap av konene sine når de skal ut å jobbe
i skogen.
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Det som er så fint med å merke
stier, er at vi kan gjøre det når vi
selv vil og har tid, vi kan gjøre det
alene eller sammen med
andre,
forteller Gunnar.

Det er bare helt herlig å kunne «jobbe» litt når jeg
er ute. Når jeg er ute og merker stien min, treffer jeg ofte på
folk som vil slå av en prat og som kan fortelle litt om området
jeg er i, forteller Terje som også av og til får selskap av kona
når han skal ut og merke.
Terje har fått en sti som er ti kilometer lang og ikke har vært
vedlikeholdt de siste årene. Den går fra Bremsetjenn via
Dammyr til Røkebergtjenna. Jobben er litt mer krevende fordi
stien også skal ryddes for kvist og kratt.
Etter at jeg gikk merkekurset, har jeg vært ute hver
uke og ryddet stien for kvister. Når snøen forsvinner igjen,
skal jeg ut igjen og fortsette å merke og skilte, forteller Terje.
Gunnar har flere stier som er hans, både den fra Sirikjerke til
Fredfoss/Vestfossen, Andorsrud til Saggravdal og den som går
mellom Heia og Andorsrud.
Alle stiene sammenfaller noe, derfor hender det at de gjør
jobben sammen.
Det som også er så fint med denne jobben, er at
jeg selv kan velge arbeidstiden min. Og da velger jeg selvsagt
godværsdagene. Da er jobben bare fryd og gammen!

www.dntdrammen.no

www.dntdrammen.no

TUR 9

Terje Liveng
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Gunnar Falkevik
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Turtips

DNT Tilrettelagt – hva er det?
DNT Tilrettelagt er et begrep for friluftsliv for
personer med funksjonsnedsettelser. Deltakere
i ulike turgrupper har vært med på å utforme
hva tilbudet skal hete. Tidligere het det Klart
det går, og flere opplever at dette er lite
forklarende for hva slags tilbud eller aktivitet
dette er.
Derfor har navnet nå blitt til DNT Tilrettelagt.
DNT Tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for
mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer turer og
aktiviteter og jobber for at flere av våre hytter skal være mer
tilgjengelige.
I tilbudet ligger:
FTU: Friluftsliv for personer med utviklingshemming og
deres familier og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter
som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer, ønsker Turistforeningen å skape en felles arena for å ha det gøy sammen
ute i naturen.
Turene er svært lavterskel og tilrettelagt for rullestolbrukere.
Turene arrangeres 1 gang i måneden på Eiksetra i Lier og 1
gang i måneden på Sæteren gård i Bærum.
I 2019 vil vi også starte opp FTU-gruppe i Drammen/Eiker
området. Har du lyst til å bidra så er du hjertelig velkommen!
Last ned FTU-appen for å se hvilke
arrangement som er i nærheten av deg.

nærstående. DNTs turledere legger inn informasjon om
turene i en sentral kalender, og informasjonen blir automatisk tilgjengelig i appen.

DNT Tilrettelagt

DNT Tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivets tilgjengelig for mennesker
med funksjonsnedsettelser. Det arrangeres turer og aktiviteter og jobbes
for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige. I 2019 arrangerer vi
to lengre turer som er åpen for alle, og spesielt for deg som har behov for
tilrettelegging.
Vintertur til Mårbu turisthytte på
Hardangervidda 9.-12.april.

Appen er utviklet for å gjøre det enklere å få oversikt over
FTU-arrangement. Dersom du reiser et annet sted i landet,
kan du også sjekke om det finnes et FTU tilbudet der du er! I
tillegg legger appen tilrette for bedre kommunikasjon og aktiv
medbestemmelse for de utviklingshemmede.

Bli med på vakre Hardangervidda og opplev vinterfjellet. Det
blir kjøring med hundespann, trugetur og opplevelser i området rundt den betjente hytta. Transport fra Imingen til Mårbu
Turisthytte. Denne turen er lagt opp slik at om du har behov
for ledsager, så er ledsager med uten kostnad.
Mer informasjon og påmelding på nettsiden til DNT
Drammen og Omegn.

Klart det går: “Klart det går” er turer for personer med
fysisk funksjonsnedsettelser.
Noen turer er dagsturer i nærmiljøet mens andre turer er
helg- eller ukesturer i fjellet.
Det arrangeres flerdagsturer 3-4 ganger i året.
Ønsker dere å bli bedre kjent med tilbudet, eller trenger
informasjon, så ta gjerne kontakt med oss.
Vi stiller på foredrag, medlemskvelder og aktivitetsdager.

Foto: Anja Lena Jordal

Sommertur til Rauhelleren
turisthytte på Hardangervidda
6.-9.august.

DNT Tilrettelagt jobber også for å bedre informasjonen om
hvilke hytter som er best tilgengelig, samt rådgivning når nye
hytter bygges.

DNT Tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet
tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer turer og aktiviteter og
jobber for at flere av våre hytter skal være mer
tilgjengelige.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Rauhelleren Turisthytte ligger midt på Hardangervidda, og
er omkranset av fantastisk natur. Denne hytta kreves det
motivasjon og humør for å komme seg frem til, og vi håper
du vil bli med. Halnekongen tar oss over vannet Halne, og
deretter er det fottur til Rauhelleren. Denne turen er lagt opp
slik at om du har behov for ledsager, så er ledsager med uten
kostnad. For mer informasjon se nettsiden til DNT Drammen
og Omegn.

FTU-appen er en tilrettelagt turkalender med tilhørende snakkeark som kan
brukes av utviklingshemmede selv og deres

12 TU2
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Å leke med et fjell –
på, langs, over og rundt
Tekst & Foto: Anja Lena Jordahl

Blir du fasinert av mektige fjellformasjoner? Da trenger du
ikke dra langt av gårde. Geologien har i så måte gitt Buskerud
mange gaver. Tar du deg en tur nord i fylket kommer du til
Skarvenes «rike».
Mange er kjent med Hallingskarvet i Hol, men det aner
meg at færre kjenner til lillebroren, Reineskarvet? Skjønt så
liten er det ikke dette «fjellet», der den ruver 1791 moh og
er nesten 2 mil lang. Skarvene hører hjemme i Skarvheimen
og er resultatet av skyvdekker, med ei brattside og avrundede
topper.

Bak setra starter stien, som etter hvert forsvinner gradvis
og du må selv stake ut veien. Det anbefales å gå øst for
Blomestøldalen ved 1573-høgda. Vær oppmerksom på at
terrenget på platået går i steinete terreng. Endelig oppe på
topppunktet på 1791 moh belønnes du imidlertid med vidstrakt utsikt.

Reineskarvet ligger der, magisk tiltrekkende der den strekker
seg fra vannet Djup i vest til Skarvanstølen i øst. Og den kan
friste med utsikt over store deler av fjellheimen i Sør-Norge.
Reineskarvet kan utforsket på ulike vis, på langs, over og
rundt.

Langs. Ønsker du imidlertid en tur langs skarvet, kan jeg
anbefale å følge T-merka sti fra Reine til Djup. Du passerer en
varde på Reinudn, ta vestover og følg moreneryggen til du er
ved Skardhovda og videre til Eitrestølen. Her må du passere
elva Eitra, gå videre til Øvre Blomestølen. Her slår stien seg
sammen med den gamle bufarvegen fra Vats. I gamle tider var
det vanlig å ha en rast ved Svaranuten. Videre kommer du til
elva Svore, her mister Reineskarvet noe av «ryggen» sin, for
her har Svore gravd ei dyp kløft. Det kan by på utfordringer å
komme seg over elva i snøsmeltinga. Neste elv du må passere
er Karka, og herfra kan du snart se Djup med alle sine gamle
steinbuer, hvorav flere er vakkert restaurert. Vil du overnatte
på DNT-hytta i Iungsdalen, er det bare å fortsette vestover
mot Toviki og hytta på den T-merka stien i om lag en times
tid til.

På. Å ta turen opp på «taket av Ål» anbefales i godvær.

Det beste utgangspunktet finner du fra Reine på Leveldåsen.
Herfra går stien relativt bratt opp, på Reinudn, moreneryggen
som strekker seg fra Skarhovda i vest mot Lauvdalen. Etter
noen reale høydemetere vil landskapet midtveis flate noe
mer ut. Da er du halvveis til toppen og stien går over i ur og
blokkhav. Men du finner den lett der den er merket med steinvarder. Etter et par, tre timer og forbi den første varden, når
du hovedvarden som ligger på en topp 1729 moh. Her blir du
belønnet med utsikt mot alle himmelretninger. I godvær ser
du de spisse toppene i Jotunheimen, mot nordøst Skogshorn
og østover Lauvdalsbrea og Blåbergi. Vend deg så mot sørvest
og nyt Hallingskarvet.
Vil du heller nå det høyeste punktet på Skarvet, ligger det
mot nordvest for Eitrejuvet. Toppen rager 1791 moh. Du kan
bl.a orientere deg dit via Blomestølen.

14 TUR

Eitrejuvet. Intet fjellmassiv uten et juv. Slik også
i Reineskarvet. Her har naturkreftene boltret seg. Fra Eitrestølen følger du en liten sti langs venstre side av elva Eitra.
Husk å ta en titt til her, så kan du få øye på hulen Eivind Fredlaus gjemte seg i på 1700-tallet. Inne i juvet er det flere store
steinblokker og stien krysser både bekker og steinurer med
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mye løs grus og stein. Stien blir etter hvert dårlig merket. Det
anbefales ikke å ha med små barn på turen inn i juvet. Det er
heller ikke forsvarlig å klatre opp juvet for å komme opp på
selve Reineskarvet.

Over. Vil du ta turen over denne majestetiske fjellryggen,

vil jeg anbefale det på vinterstid, og kun i godvær, naturligvis.
Rundt. Den sistnevnte anbefales med sykkel sommerstid,
langs grusveier og på sti. Turen regnes som krevende og er 35
km lang. Terrengsykkel anbefales, eller i alle fall sykkel med
dempere. Du kan komme både fra Hemsedalssiden og fra Ålsiden. Ta en titt på UT.no for nærmere turbeskrivelse
I tillegg til disse rutene, finnes det jo et utvalg andre i, omkring og på. Studer kart og terreng, form, utstyr og tid du vil
bruke. Og velg det som passer deg.

Lauvdalsbrea. Ønsker du imidlertid en mer familievennlig tur, finner du nok et vakkert, tiltrekkende skarv
i området, Lauvdalsbrea. Denne ligger øst for Reineskarvet
og har et topppunktet på 1597moh. Stien starter ved enden
av Lauvdalen, mot Hemsedal, den er umerket, men tydelig.
Turen opp tar ca 1-1 ½-time og belønning i form av utsikt står
ikke tilbake for storebror Reineskarvet.
Jeg forstår godt at områdene ved Reineskarvet ble kåret til det
fineste turområdet i Ål i Friluftslivets år i 2015. Her høster du
lykkepille på lykkepille, uten bivirkninger. God tur!

www.dntdrammen.no
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HARDANGERVIDDA

Kurs 2019
Kunnskap er trygghet

For å ferdes i skog og fjell, kan det være godt å kunne bruke
kart og kompass. Noen bruker dette ofte og mye, mens
andre kanskje aldri har hatt opplæring i bruk av kompass,
eller fikk opplæring på skolen og har glemt hvordan det
brukes. Bli med på grunnleggende kurs i kart og kompass! Vi
starter helt enkelt med å orientere kartet riktig vei, lærer om
hvordan kompasset fungerer og hvordan bruke dette sammen
for å orientere riktig. Dette kurset holdes
11. februar inne på Friluftslivets hus/ DNT Drammen og
Omegn kl 17.00-20.00.

GÅ TREKANTEN PÅ ØSTVIDDA I VINTER
i perioden 22. mars til 22. april

I sommer tok DNT over Solheimstulen, og med det kan vi herved presentere et nytt tilbud til deg som liker
rundturer. Solheimstulen er et fantastisk utgangspunkt for hele Hardangervidda. Solheimstulen har bilvei
helt til døra, og vertskapet kan hente deg ved riksveien om du kommer med buss, eller du kan kjøre helt frem
til hytta og parkere der så lenge du vil.

Pris: DNT-medlem: 100kr., ellers kr 175.

Kart- og kompasskurs for
viderekommende holdes 11.mars kl 17.00-20.00.

Vi starter inne på Friluftslivets hus/DNT Drammen og
Omegn med teori, går deretter ut og bruker kartet og kompasset for å få god trening i bruk av dette.
Påmelding til begge kurs.
Pris: DNT-medlem 100kr., ellers kl 175.

Grunnleggende Turlederkurs

Har du vært mye på tur, og ønsker å ta med andre ut?
Fungerer du godt i ei gruppe med ulike mennesker, og kan ta
beslutninger på vegne av andre?
Har du lyst til å være turleder på DNTs fellesturer?
Da er DNTs turlederutdanning noe for deg!

Foto: Marius Dalseg Sætre

Datoer: 26.-28. april 2019
Kursstart fredag kl.18.30
Kursslutt søndag kl. 16.00
Grunnleggende turlederkurs er et nyttig og nødvendig kurs
for alle som vil lede Turistforeningens turer i lavlandet, og
for de som vil gå videre på DNTs sommerturlederkurs for å
kunne lede turer i fjellet. Sentrale temaer er turledelse, orientering og turkunnskap.
Pris: DNT-medlem kr 1400, ellers kr 1800.
Påmelding og mer informasjon på nettsiden.

16 UR

Alle som går rundturen, får en tøff «HARDING»
-T-skjorte ved ankomst første hytte. Turen kan om
ønskelig utvides i alle retninger hvis man ønsker en
lengre tur.
Overnatting på hyttene kan bestilles direkte på
UT.no, eller på hyttenes hjemmesider.
www.dntdrammen.no

Foto:
38 Marius
TUR Dalseg Sætre

www.dntdrammen.no

TUR 19
TUR 39

Turtips

Topp 7- og Topp 3 Turen
med 10 års jubileum!
Den 25. mai feirar vi 10 års jubileum for Topp 7- og Topp
3 Turen i Drammen. «Dette skal deltakarane merke gjennom
ein folkefest heile vegen, over Drammensmarkas flottaste toppar til mål- og festområdet på Bragernes Torg, seier arrangementsansvarleg Sigbjørn Bøtun.
Same gamle, men med fleire endringar.
For alle lojale topp7/3Tur-entusiastar som har ein fast vårtradisjon om å gå turen siste helg i mai, vil arrangementet
halde fram med å være tilnærma likt. Ruta går framleis på
dei same stiane, innom dei same velkjente toppane, og ein vil
også i år kunne jubla når venlege og kjente ansikt ynskjer deg
velkommen i mål. Men nokre mindre endringar blir det.
Tur for alle
Det vert løype for barnefamiliar, dei med nedsatte funksjonsevner og alle andre som ynskjer ein kortare tur som lar seg
gå med både barnevogn og rullestol. Vi håper å lage en spennande tur med aktivitetar og underhaldning undervegs i løypa
og i mål. Meir info finnes på våre nettsider og via påmeldinga.
Nytt påmeldingssystem
I år er det eit nytt påmeldings- og registreringssystem. Det
skal nå bli raskare og lettare å melde seg på og registrere seg
inn og ut på sjølve arrangementsdagen. Vi trur dette vil heve
deltakaropplevinga og auke tryggleiken. Vi oppfordrar alle til
å sjekke ut den nye påmeldingslinken som ligger på heimesida www.Drammen.dnt.no
Topp7/3 på torget, med sitteplassar
I 2018 opplevde nesten 1100 deltakare gleda av å komme
i mål etter ein lang tur over høge toppar og djupe skogar.
Sveitten rant, smila kom og gjekk i samsvar med motbakkane,
stolte menneskjer vandra målretta mot Bragernes og tørsten
etter god drikke og ynskje om ein stol å kvile kroppen i var
umogleg å skjule. I år ynskja vi å ha bord og stolar i mål, slik
at du kan setje deg i målområdet for ein pust i bakken, prat
med sidemann og kanskje noko godt å sette tenna i.

18 TUR

Samarbeid med næringslivet
Friluftsliv er medisin for både kropp og sjel. Vi er overtyda
om at Topp 7/3 Turen er ypparleg for å bli kjent i Drammens
nærmiljø, og at det er være eit bra supplement til både
idretten, treningssenteret og anna trening eller konkuransar.
Naturen er gratis, lett tilgjengeleg og passar alle. Vi ønsker
derfor å oppfordre alle bedrifter til å engasjere sine tilsette til
å delta. Topp7/3 Turen ynskjer eit tett samarbeid med næringslivet, og om din bedrift ynskjer ein samarbeidsavtale for
gunstig pris til dine tilsette, oppfordrar vi deg om å ta kontakt
med oss på mail eller telefon.
Som vanleg blir det arrangert felles treningsturar som
forbeining til turen kver tysdag og torsdag frå 2.april.
Vi vonar om at både nye og lojale deltakarar ynskja å delta på
10-årsjubeleumet laurdag 25. mai.
God tur!

“Vakker og nærliggande natur er
noko av det som gjer Drammen til
Drammen. Topp7Turen feirar sju av
markas finaste topper.”

www.dntdrammen.no

-Sigbjørn Bøtun

Foto: Marius Dalseg Sætre

www.dntdrammen.no
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Turtips

Velkommen med på en
deilig vårskitur fra Bygdin og inn i
vakker natur!

Foto: Kari Alvim

Selve skituren går fra Bygdin til Torfinnsbu, Fondsbu og
Bygdin:
Tur langs vannet inn til Torfinnsbu, som er selvetjeningshytte.
Turen tar ca 3 timer. Middag og en hyggelig bli kjent kveld.
Fredag går vi videre til Fondsbu. Dersom været og sikten er
bra kan vi gå inn Langedalen, opp til Galdebergsvannet og
derfra ta ned til Bygdin igjen og gå langs vannet forbi Høystaka til Fondsbu. Overnatting på Fondsbu Turishytte.
Lørdag går vi langs stikka rute til Yksendalsbu.ca 6 -7 timer.
Yksendalsbu er selvbetjeningshytte.Vi lager middag.
Søndagen går turen over Olefjorden tilbake til Bygdin. En lett
og vakker tur på ca 3-4 timer, og deretter transport tilbake til
Drammen.

Opplev Hardangervidda fra hytte til
hytte!
Bli med på en av Hardangervidda flotteste turer i sommer.
24.-27.juli reiser vi til fjells og går fra Rauhelleren til Mårbu
og til Solheimstulen.
Dagsetapper som er lange, men i et terreng det er godt å gå i.
Glade og erfarne turledere tar deg med inn i historien rundt
de gamle Nordmannslepene og reinsdyrenes rike.
Hardangervidda Nordvest er en vill og vakker del av vidda.
Bli med på tur fra Liseth i vestkanten av vidda til Vivelid
og Stavali, se de vakre fossefallene og opplev vertskap som
serverer gode historier og nydelig mat.
6. – 10.juli er du velkommen med på tur i det nordvestre
hjørnet av Hardangervidda.

Vi slår et slag for søndagsturen!
Hva er vel bedre enn en god søndagstur?
Hver måned inviteres du med på tur i ulike
områder. Noen er for barnefamilier, med korte
avstander og preget av lek og moro. Andre
turer er lengre skiturer for deg som har lyst til å
utforske nye områder, eller ønsker å gå sammen
med andre.

24.03.2019
Skitur på Hovlandsfjell

17.02.2019
Skitur i Finnemarka
Langtur i rolig tempo, passer for deg som har gått litt på ski.
Oppmøte 10.00 på Landfalltjern i Drammen.

24.02.2019
Familieskitur ved Eiksetra
Ta med familien på en skikkelig søndagstur på ski. Det legges
opp til to ulike turer.
1) For deg som ikke har gått så mye på ski, så går vi på ski på
Garsjø.

www.dntdrammen.no

28.04.2019
Søndagstur Kyststien i Sande
Vi møtes på parkeringen på Bjerkøya kl. 11.00 og går Kyststien til Berger og Fossekleiva. Ha med mat og drikke, og noe
å sitte på.

26.05.2019
Familietur til Drammens Geografiske midtpunkt

Aking og lek i bakken på området. Kafeen er åpen. Møtes på
parkeringen ved Eiksetra kl. 11.00.

Oppmøte parkeringsplassen ved Konnerud stadion kl. 11.00.
Ta med mat og drikke, gode sko og godt humør. Passer for
familier og alle som vil på tur.

24.03.2019
Fottur fra Ormåsen til Jungervann

20 TUR

Tar du utfordringen og blir med DNT akTiv på skitur?
Felles avreise fra Drammen kl. 10.00. Mer info på nettsiden.

2) For deg som liker litt bakker, så går vi på ski fra Eiksetra
og følger skiløypene.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Mer informasjon og påmelding
finner du på
www.dntdrammen.no

Bli med på skitur på ville og vakre Hovlandsfjell. Turen er
kupert og litt krevende.

23.06.2019
St. Hans feiring ved Nerdammen, Solbergelva

Vi møtes på parkeringsplssen på Ormåsen i Øvre Eiker. Følger
veien inn til Jungervann. Ha med mat og drikke, og noe å
sitte på.

Ta med familien på St. Hansfeiring. Vi leker og har det gøy,
spiser niste og feirer sommeren. Passer for hele familien. Ta
med mat og drikke, og noe å sitte på.

www.dntdrammen.no

TUR 21

Ung

Vårens turprogram

Tekst: Silje Maurtveten Foto: Marius Dalseg Sætre

Endelig er vårens turprogram her, og vi i
DNT ung er stolte over å kunne presentere et
turprogram med fokus på det bynære friluftslivet.
Vårt ønske er å ta med deltakerne på våre turer ut på
oppdagelsesferd i egen bakgård. Gjennom varierte turer
ønsker vi å vise frem hvilke fantastiske turmuligheter vi har i
og i nær tilknytning til Drammen. Med utgangspunkt i
miljøvett-regelen ”Reis mindre, opplev mer” ønsker vi å
formidle friluftslivets egenverdi, og at vi kan oppleve mer
om vi aktivt tar i bruk friluftsmulighetene nærmiljøet gir
oss. At det å være på tur handler om turfellesskapet, oppdage
nye steder og dele opplevelser sammen med andre, samt at
vi har det rett utenfor døra der vi bor. Vi ønsker å vise at vi
kan berike hverdagen med friluftslivsopplevelsene vi har
rundt oss, og at det er noe vi kan gjøre hver uke, fremfor kun
den ene helga i halvåret når vi har mulighet til å reise langt.
Videre er ønsket vårt at våre deltakere skal bli glad i naturen
ved å være med oss på tur, fordi vi mennesker tar var vare på
ting vi er glad i.
Gjennom tirsdagsturene våre ønsker vi å formidle gode
turforslag til hvordan du kan komme deg ut noen timer en
helt vanlig kveld, gjennom varierte aktiviteter. På de lengre
turene vi har satt opp, er ønsket så langt det lar seg gjøre å
vise mulighetene vi har for å reise kollektivt for å komme ut
på tur, og på den måten sette minst mulig fotavtrykk i miljøet.
Av lengere turer denne våren har vi aketur til Fagerfjell med
overnatting i snøhule, skitur på Hardangervidda, overnatting
på Gjevlekollen under åpen himmel og Finnemarka på langs
på turprogrammet. Vi gleder oss til å se deg på tur!

22 TUR

www.dntdrammen.no

Dette skjer i DNT Ung Drammen:
22.-24. februar: Skredkurs Hemsedal
26. februar: Turtirsdag kl 18.00 - Akekveld.
22.-24. mars: Skitur Haugastøl – Krækkja – Finse
26. mars: Turtirsdag kl 18.00 - Skitur
30-31. mars: Fellestur til Gjevlekollen
30. april kl 18.00: Turtirsdag - klatring/buldring på
Klatreverket
10.-12. mai: Finnemarka på langs
28. mai: Turtirsdag kl 18.00 – skogstur
20-23. juni: Klatrekurs Hemsedal
24.-28. juni: BaseCamp Hemsedal

www.dntdrammen.no
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Turtips

Hvorfor går vi igjen på Vidda
Tekst: Anne Gallefos Wollertsen Foto: Eivind Haugstad Kleiven

«Tradisjon» og «Vidda» er ord knyttet uløselig sammen.
Ord DNTD gjennom årene gjerne har benyttet i beskrivelsen
av fellesturer på ski fra Ustaoset til Solheimstulen. Nå som
Solheimstulen igjen er i drift, oppfordrer vi deg til å gå denne
fantastiske turen, og tradisjon møter du overalt underveis.
Undertegnede tillater seg herved å mimre en smule…
Ustaoset midtdags. 17 menneskekryp skyter rygg mot kulingen og forserer speilblank holke ned mot Ustevann. På med
skia, og seige armtak bringer oss over mot en smule le. Videre
skal vi - mot Tuva…
Tuva - det vakre ordet som assosierer trygghet, lunhet,
gjestfrihet, tjærebrune tømmervegger, rykende varm suppe,
vertskapets berømte vafler og varme smil - tradisjon. Ligger
som et varmt lys i fantasien mens vinden griper fatt og truer
med å legge oss for sin fot der vi presser oss fra stake til stake,
så vidt synlige i fokket. Over oss skimtes et snev av blått og
gyllent - det finnes visst en verden utenfor dette kaoset...
Én turleder foran og én bak. Stødige og trygge som vidda selv.
Regelmessige stopp; er alle med? Fryser noen? Noen slitne?
Omsorg og beroligende ord. Visse på at dette er forsvarlig.
Skiltet med «Ustetind» - vi vet toppen er der et sted i det
hvite ødet. Året før, da vi startet fra Kikkut i maxvær, var den i
hvert fall der... Nedover i en uviss verden - og rett i seterveggen. Velsignet være kvistingen.
Hjertevarme, ovnsvarme, klestørkvarme, varm suppe... Må vi
videre til Hein, slik planen er? Turlederne rådslår; ingen flere
høyder foran oss, en smule løying av vinden - vi fortsetter.
Vertskapet melder fra til Hein. To karer i snøhule midtveis ber oss rapportere til Hein at de overnatter der, og ikke trengs
å bekymres for. Lys i skumringen - framme.

24 TUR

Hjertelighet, middag, storstue, overnatting i sovehus a la
snøhule - «du tror det ikke før du ser det».
Natt; - 20, stjerneklart, kometen Hale Bob - alene i uendeligheten av vidde og himmel - evigheten, roen - for dette er
jeg til...
Blå extra, skyfri himmel, vindstille - halvveis til Rauhellern
niste med sol i ansiktet - døsende. Rauhelleren - hjertevarme,
bugnende bord, Hans Olav, ettermiddagstur til Store Skrækken, soloppgangstur på Langesjønutane, reven - og varm do.
Over Langesjøen med vind i ryggen - mot Mårbu. Mindre
snø, rast i le av hyttevegger i Kosadalen, vinter-seilas mot mål.
Den som hadde skiseil...
Reinsdyr bak wieselen i skumringen, etter vertskapets kraftkjøttkaker.
Blå extra, skyfri himmel, lett vind-drag. Telemark-sving,
silkeføre, lange raster, solfaktor og rødt slør - og 1500 reinsdyr
inn fra halvt høyre... Det var året før, da turvenninne Aase
og vi gikk alene i paradis... Og trodde vi nå også ville møte
evigheten.... Vinden sto oss bi, flokken dreide i tide, et av våre
livs største øyeblikk var over - og vi hadde ikke kamera. Men
bildene er ikke slettet fra hukommelsen. Sist hinket en kalv
på tre ben...
Super-utfor mot Solheimstulen - dusj og middag. Hyttas
tradisjonsrike stuer og gode senger...
-

www.dntdrammen.no

Hvorfor vi går igjen på vidda?

www.dntdrammen.no
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Kråkeneset

Ortnevik

Sylvarnes

Viksøyri

Brydalseter
Vatnane
Solrenningen
Norddalshytten
Målsethytta Jashaugbu
6
Stordalen
8
Åsedalen
Fellvassbu
6
Vardadalsbu
Vikafjellet
15

Brennabu Fagernes
Vaset
Gomobu

Breistølen Breistølbu

Aurland

Kljåen

Ny selvbetjeningshytte
11
fra vinteren 2017
Bjordalsbu

Feten
Bjøberg

Nøsen

Hemsedal

Tyrishølt

Golsfjell Guriset Oset

Moelv
Danebu

Aurdal
Merket

Hugulia

Ossætra

Fogdehytta

Gjøvik
Dokka

Lageråkvisla
Gåsbu

Brumunddal

Hamar

Rundkjøl
Savalsætra

Løten

Løvknuten
Flotsberget

Svartskogkoia

Drengestua

16
Bagn
Rokosjøen
Osbakken
Mæhlumsetra
Ørterstølen
Storefjell
14
Østerbø
Flåm
Fyre
26
Skreia
Tingstadkoia
Kongshelleren
Selhamar
Iungsdalshytta
17
Kamben
Vatnahalsen
17
Flisa
Grindaflethytta Myrdal
Bergsjøstølen
Hellebekk
40
33
Steinbergdalen
Gol
Modalen
Trefall
Torvedalen
22
20
13
Opptrekkern
Liatoppen
Dyrkolbotn Fjellstove
GeiteryggStorestølen 23
Gamle
Hedalen
Tvinnestølen
Upsete
Vesterås
26 Rødungstøl
Ål
Kalvedalshytta
Volahytta
Kaldavass hytta
Torsætra
Fløtdamkoia
Brutjernskoia
Kjerringfred
Ljosandbotten
Myrland
15
Mjølfjell
25 18
Nes
Malungen
Høgehaug
Hol
Lønahorgi
Skaslien
Fønhuskoia
Kårdal
21
Morskogen
Fledda
Raggsteindalen
Hallingskeid
Vollumseter
26
Voss
Nesbyen
5
Gammelsaga
21
Fagerhøy
BT-hytten
18
Fleischers
18
Bjørketangen
Storekrak
Vassfarkoia
Lygnaseter
Hindartveit
Ulvik
GeiloDr. Holms 33
Helgedammen
Lordehytta
Dale
Finse
Brandbu
Alex.
Ranten
Hurdal Lysjøhimet Finnsbråten
Rosethytta
Harehopp
4
Vikerkoia
Demmevasshytta
Ustaoset
Li Griegh.
Haugastøl
AbborTorfinnsheim
Hakkesetstølen
25
Langedrag
Sørbølsetran
41
13
putthytta
22
Rong
Hornaberg
8
Jaren
28
Lia
Rembesdalseter
Træet gård
Eidsvoll
25
Kjørestua
Høgabu 5
Buvasskoia
Nausenbu
Flå
Kjeldebu
7
9
Dagali
15 Krækkja Fagerheim
Dusehesten Dalabu
Karterud
Krossdalen/
Vikkelihytta
Gulsvik
Kiellandbu
Tuva
Toveseter
Gullhorgabu
Våkavadet 9
Grasbråtan
Haglebu
Liset
Gulsviksætran
Åan
Breidablik
Snellingen
Langtjern Jevnaker
Torsetlia
Festningen
Dyranut Halne 14 13
Vending
Sandvasseter
13 Garen/
Grua
Tjuenborgkoia
Grua
Vasstulan
Kinsarvik
Jonshøgdi
Råbjørn
Fet
35
Kongsvinger
Vivelid
Rødberg Tempelseter
Ellingseter Trantjern
Hein- Solheimstulen
Høgevarde
21
Ullensvang 20
Hedlo
13
13 Stigstuv 14 seter
Katnosdammen
Sinnerdammen
Bekkestua Gardermoen
13
Eggedal
Bergersætra
Norefjell
36 Ulveli
14
34 Trondsbu
28
Hønefoss Ringkollen Katnosdammen
Breidset
22 Imingfjell
Stavali
18
Quality Spa
Grønknutkoia
Rauhellern
19
25
Jondal
Skotterud
26
Hønefoss
18
11
Hadlaskard
21
20
Hovinkoia
12
26
Mårbu
Løvlia
Frilufts
Sandhaug
17
Kikut Spikertjern Kløfta
21
Lufsjå
Presthytta
Torehytten
Småroi
Kobberhaugen
Besso
22
Tyristrand
Tømte/Sellanrå
25
Solstrand Hotel
24
Myrsetra
10 22
5
Tyssevassbu
18 20
20 Kalhovd
GrønknutkoiaJørgenhytta
Veggli skisenter
Smedmyr Kobberhaugen Lillestrøm
Koboltkoia
23
17
Skjeggedal 18
Stordalsbu
Dakkeset
Motjønn
Lågaros
24
Slettmoen
Fjellvang/Nydalshytta
Veggli
Steinsbøle
Mustadkroken
Tyristrand
18
Hovinkoia
Litlos
18
Holmaskjerbu
Fuglemyr
Daggrø Sundtjønn
Svartvann
15
22
Tinn
Breidablikk
Losby Gods
Mosdalsbu
Sæteren
Oslo
20
Mogen
Odda
21
Svarvestolen
Helberghytta
Kyrkjevatnet
Øvre Fjellstul
Røyrivann
Fonnabu
8 Gvepseborg
Halvorsen
Dølerud
12
Hellevassbu
Flesberg
Åmot Svarvestolen
Eriksbu 7
12
Bøvelstad
Eiksetra
Middalsbu
Hovdehytta
Gaustablikk/
Rjukan Fjellstue
Vangen
Haukenestårnet
Rosendal
Fagerfjell
Goliaten
Øvresaga
16
Hokksund
Sauabrehytta
26
Rjukan Kvitåvatn
Seljestad
Småvannsbu
Gausta th.
Sigridsbu
Blestua
Varland
Drammen
Simlebu
49
Sunde
Ski
Drammen
Nordstul
Mjøndalen
Tuddal
Skinnarbu
13
Mjaugetj.
Lundarstøl
Haukeliseter
Blektjernstua
Haukelifjell
Høyfjellshotell
Reenskaug
Røldal
Sandvatnbrakka
Bolkesjø
Oscarsborg
24 Knutehytta
Askim
Vågsli
Mysen
Rauland Høyfjellshotell
11 Selsli
Sandvasshytta
19
Kongsberg
Kvanndalen
Leirvik
Meheia
Blomstølen
Rauland
Holmavatnhytta Haukeligrend
19
Pråmvika
Vesle
Killingen
Askerødhytta
Storavassbu Energihotellet
Elgsjøen
10 Sloaros
Bjåen
Raje
Øksne
Ivarsbu
18
Notodden
Holmestrand
Hollan
Sauda
Refsnes Gods
Åmot
18
Omholt
Ølen
Sveinsbu
Horten
Ertevannhytta
Ravnsjøhytta
Grimås
Hovden
Fjellstoge
Lyngmyr
Løkjelsvatn
Bleskestadmoen
Himingsjå
Solum Sørmyr Darrebu
Moss
Jonstølen
Merkedammen
13
Seljord
Sommerseter
Tjørnbrotbu
Lifjellstua
Økter
Hovden
Olalihytta
Kvilldal
Presteseter
15
Hoggerstua Knudsrød
7
14
Hannevoldhytta
Fugleleiken
Osabu Saurdal
Berdalen
Sarpsborg
Bø
Gvarv
Krossvatn
Dalen Hotel
10 6
4
Trollsvann
Berdalsbu
Østtorphytta
6
Sand
10
10
Flekkerhytta
Sandsa
16
Haugesund
Vassdalstjørn
Stranddalen
Slirabu/Heisetra
Fredrikstad
Vindfjelltunet
6
Tønsberg
Bjørnevasshytta
Gullingen
Hovatn
Fredriksten Ertehytta
Siljuknatten
15
Utsira
Hovstøyl
Engø
Eidavatn
Storsteinen
Skien
Kopervik
Melands Grasdalen
12 Kringlevatn
Sandefjord
Halden
Berg
Nordvikgården
Grønahei
Bossbu
Porsgrunn
Valle
Budalsvika
Fyresdal
11
Nilsebu
Torsdalsbu
Mule varde
16
Trodla-Tysdal
Larvik
Storevatn
Sildevika
Stavskar
Brevik
Litle Aurådal
Nystøyl
Trongebu
Skudeneshavn
Svartenut
Stakken
10
7
Birtedalen
Viglesdalen
Fardalen
Nutevasshytta Kvipt
Gautefall
Grautheller 6
Taumevatn 24
Langesund
Jambakkmyra
Geitungen fyr
Songedalen
17
Hengeltjørnloftet
Lysefjorden 8 4 20
Bakken
Fjøløy
Fløyrli
Øyuvsbu
Langeid
Preikestolen
Vindilhytta
Børsteinen
Håheller
Øitangen
Granbustøyl
Tjønndalen
Kragerø
Ådneram
Fløyrlistølen
Stavanger
15
6
14
7
Nodhagen
Mjåvasshytta
Sandvatn
Skåpet
Langavatn
Sirdal h.hotell
Betjent privat turisthytte/hotell
Løyper som er kvistet/merket av
Haugen
Blåfjellenden
Gaukhei
9
Grunnetjørnsbu
(kan være stengt utenom påsken)
15
DNT eller andre(ca. lengde i km)
Vinddalen
9
19 16 20
14
Gramstad
Sola Strand Hotel
Valevatn
Josephsbu
Beltebilrute
RaudåPrivat ubetjent turisthytte
Bortelid
Risør
Høgaleitet
Skarsvassbu
GamlaVærket
vatnet Kvinen
9 10
Kronen Gaard
Vei
Skredå
Tomannsbu
Sandnes
Privat hytte, plass må bestilles
Åmli
Lakkenstova
Lyngør fyr
Ålgård
Jernbane
Ljosland Fjellstove
Dølemo
Olandsbu
Støle
Røde hytter gir rabatt til
Tvedestrand
Stavtjørn
Større sted, mindre sted
Knaben
Kvitlen
Seilerhytta
medlemmer
Furøya
Åseral
Evje
Betjent
turistforeningshytte
Rastebu/nødbu
Tonstad
Eikebrekka

Stølsdammen

Skavlabu

Kartet viser rutene mellom hyttene
i påsken fra og med 17. til 22. april.
Før påske er det færre åpne
hytter og veier og færre ruter som er
merket. Slå opp hyttene og rutene
på dnt.no eller kontakt din lokale
turistforening. Merkingen utføres av
turistforeninger, hoteller og
lokale organisasjoner. Standard og
merkemåte varierer.

(kan være selvbetjent, ubetjent
eller stengt utenom påsken)
Selvbetjent turistforeningshytte
Ubetjent turistforeningshytte
DNT-hytte, plass må bestilles

Arendal

Store Torungen
Egersund

Fevik

Grand Hotell

Strand Hotel
Gaudland
Sogndalsstrand

Solheimstulen - Rauhelleren
Kvistet løype 1/3–22/4
Lang og krevende tur; 31,6km
Høydeprofil; stigning og kupert de første 12km,
så delvis flatt og kupert før stigning den siste
mila
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Vinterstengt eller nedlagt
overnattingsted

K A R T / M A P :

E L L E N

Mellom 1. mars og 22. april er rutene mellom alle DNT Drammen og
Omegns hytter på Hardangervidda
kvistet.

J E P S O N

Vintermerking
2019

Oslo

KART: ELLEN JEPSON

Bergen

Grimstad

Rauhelleren - Mårbu
Kvistet løype 1/3–22/4
Lang og krevende tur; 20,5km
Høydeprofil; kupert hele veien med høydetopp
på rett over 1300moh over Krossvasshovda før
det går nedover og flatter ut mot slutten

Mårbu - Solheimstulen
Kvistet løype 1/3–22/4
Middels tur; 17,3km
Høydeprofil; det starter med stigning før det
blir kupert, så nedover den siste mila

www.dntdrammen.no
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Kaldt og godt?

Tipset

Tekst: Sigbjørn Bøtun Foto: Ottar Kaasa

Her er Kong Vinter, storslått, urørt, vakker og mektig.
Få opplevingar kan være like praktfulle som dei når
snøen heng tungt over trær og hytter, når sola dansar
i snøkrystallar, når stillheita kunn blir broten av
knirkande lydar av ein hard såle mot iskald snø, og ei
bitande kulde som fargar kinna raude. Men utan rett
tiltak kan kulda fort øydelegg idyllen: Kulda bit seg fast
i nesa, det som startar som ein fornemning av tæra kan
fort utvikle seg ein iskald fot. Deretter kjem smerta.
Men med rett tiltak trenger ikkje kalde blå morgontimar hindre deg i ein behageleg vintertur. På dei aller
kaldaste vinterdagane er det mange som sverja til
dampsperre-metoden. Denne metoden er ein vidareutvikling av lagsprinsippet, men med modernifiseringer
for å holde eit av laga 100% tørr.
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Begynn med å ta på deg ein god innersokk av 100%
ull. Det innerste laget vil som regel alltid bli vått eller
fuktig grunnet damp og sveitte i aktivitet, og ull er
unike når det kommer til å holde på varmen under våte
forhold. Deretter tar ein på seg ein plastpose utanpå
denne sokken, og trekker den så langt opp på leggen
som mogleg. Mange kjøper dampsperre-poser i sportsforretninga, andre bruker brødposar. Sjølv er eg ein
stor tilhengjar av vinmonopol-posane, desse er høge,
samle, billige og går ikkje hol på like lett som brødposar. Denne posen skal forhindre at fuktigheit trekker ut
til neste lag, det er derfor viktig at posen er heil, og går
heilt opp over skokanten. Utanpå dampsperre-posen
tek ein på seg ein tjukkare sokk som bidreg bidrar til
å fange tørr luft. Her anbefala eg også ull. Ein tar så
ein ny pose utanpå denne tjukke sokken for å hindre
at snø, vann eller fuktigheit finner vegen frå skoen til
denne sokken. Oppskrifta blir altså sokk – pose – sokk
– pose, med ein hensikt om å halde ytterste sokk 100%
tørr.
Det er viktig å være klar over at dette vil medføre at ein
blir både fuktig og våt innerst på foten, og at du derfor
bør tørke foten så snart du når ditt turmål. Det å være
på tur med våte innersokkar kan i dette tilfellet bety
at du er varm på tæra. Med mindre du planleggar ein
langtur over mange dagar, er dampsperre ein uproblematisk og behageleg måte å halde varmen på kalde
dagar.

www.dntdrammen.no
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Tursenteret

Nytt team i Tursenteret
Tekst: Sveinung Tofte Foto: Oda Sandal

I vårt Tursenter i Gågata i Drammen er den nye
veiledergjengen på plass. Den turglade
trioen som består av Sveinung Tofte, Anna Lind
Bjørnsdottir og André Braathen, ønsker det nye
turåret velkommen og har en klar målsetning;
nemlig å få enda flere ut på tur, og å bidra til
enda bedre turopplevelser. Både med gode
turråd og riktig bekledning og utstyr.
«DNT Drammen og Omegn har et svært spennende og
inkluderende turtilbud for alle, uansett interesser, alder og
form. På tursenteret guider vi deg gjerne gjennom mangfoldet
av turer, aktiviteter, stier og hytter, slik at du finner nettopp
den turen eller aktiviteten som passer deg best!»- André
Braathen.

behagelig. Vi hjelper deg både med å finne praktiske turplagg
og å tette hullene i pakkelisten for vinterens fjelleventyr. Kom
innom og sjekk ut utvalget vårt!
Vi gir 15% rabatt på de fleste produktene Tursenteret ved
framvisning av gyldig medlemskort i DNT. Vi selger også
medlemskap.
Turgjengen ønsker deg et godt nytt turår, og
ser fram til å se deg i Tursenteret i
Nedre Storgate 10/Gågata.

«Man behøver ikke reise langt fra gågata for å få naturopplevelser for livet. Skogsområdene rundt byen byr på
mange flotte perler og er lett tilgjengelige for de fleste. Ikke
alle er klar over at de kan gå på «hytte-til-hytte-tur» i sin egen
bymark, eller utforske fjord og elv fra kajakk i DNT regi.»
-Anna Lind Bjørnsdottir.
«DNT Drammen og Omegns hyttetilbud for 2019 utvides,
og dekker nå et enda bredere spekter av spennende turmuligheter, både for Norefjell, Eggedalsfjella og Hardangervidda. Her er det virkelig duket for mange flotte opplevelser,
og vi bidrar gjerne med vår kunnskap om disse. Tenk at vi har
disse mulighetene bare et par timers reise unna byen her.» Sveinung Tofte.
Tursenteret har også et godt tilbud av produkter innen
bekledning og turutstyr. Riktig bekledning og utstyr er
naturligvis avgjørende for sikker turferdsel til fjells, men også
viktig for generelt gode turopplevelse uansett hvor man
ferdes. Tursenteret har utover distriktets beste utvalg av kart,
det meste andre du kan trenge for å gjøre turen både sikker og
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André Braathen

www.dntdrammen.no

Sveinung Tofte

www.dntdrammen.no

TUR 31

7

1
1

2
2

4
4

9
5

Tursenteret
DNT Drammen og Omegn hjelper
deg ut av jungelen av turutstyr, og
hra gjort valget betydelig enklere for
deg. Vi knytter salg og råd om utstyr
til formidling av turopplevelser.
Tålmodig tester vi utstyr og kan med
erfring utvikle og forhandle produkter som gir deg trygghet og komfort
i fjellet. Ved å handle hos de mange
medlemsforeninger rundt om i landet
støtter du virksomheten direkte.

6
6
8

Velkommen til en hyggelig
utstyrsprat!

33

1. Spade
Solid spade som fungerer også i hard snø. Kan
også brukes som snøanker. Spade bør være med
på alle vinterturer.
Veiledende pris: 1125,Medlemspris: 957,2. Thermarest
Godt isolerende sitterunderlag til pausene,
liggeunderlag i teltet.
Veiledende pris: 799,Medlemspris: 679,3. Silva Explore 3X
Nyttig turkamerat, kjekt både inne og ute. Lett
og vanntett hodelykt med lysstyrke opp til 350
lumen. Ladbar med USB.
Veiledende pris: 799,Medlemspris: 679,4. Silva 3NL kompass
Hold deg orientert med kartet. Spesielt viktig
ved dårlig sikt og planlegging av tur.
Veiledende pris: 279,Medlemspris: 237,-
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Foto: Oda Sandal

5. Kart
Ha alltid med kart over området du skal gå i. Vi har turkart
for hele Norge.
Veiledende pris: 239,Medlemspris: 203,6. Søkestang
Livreddende hjelpemiddel om uhellet skulle være ute.
Meld deg på skredkurs!
Veiledende pris: 975,Medlemspris: 823,-

www.dntdrammen.no

7. Bergans Snøhetta jakke
Den ultimate fjelljakka, spesielt tilpasset norske værforhold.
Klassisk design, god passform og en rekke praktiske
sikkerhetsdetaljer.
Veiledende pris: 3600,Medlemspris: 3060,-

9. Aura AG 65L Osprey sekk
Flerdagstursekk på 65L med Ospreys geniale anti gravity
bæresystem. Sekken er spekket med smarte detaljer og praktiske rom. Kvinnemodell.
Veiledende pris: 2500,Medlemspris: 2125,-

8. Bergans Sirdal bukse
Skallbukse i Dermizax med gode all-round egenskaper,
som beskytter deg mot vær og vind med gode pustende
egenskaper.
Veiledende pris: 2999,Medlemspris: 2549,-

www.dntdrammen.no
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Forankret i familien
Selv om det er Tor-Einar som skal være bestyrer og ha ansvaret for driften, har han solid støtte fra kona Kristin og de
tre barna. Kristin jobber i Akershus fylkeskommune, og skal
fortsette med det. Hun er lærer og sosionom og jobber som
leder på Veiledningssenteret på Romerike. Sammen med
andre arbeider hun for at ungdom skal fullføre videregående
skole. Det er en jobb hun er veldig glad i.

Portrett

En drøm som blir
virkelig

Det å drive en turisthytte er ikke en hvilken som
helst jobb. Det er en livsstil og et verdivalg. Og den beslutningen har vi tatt sammen som familie, sier Tor-Einar.

Tekst: Maria Kommandantvold
Foto: Kristin Granne

Noen ganger skjer ting i livet i riktig rekkefølge.
For Tor-Einar Kvale ble det slik akkurat nå.
I februar går han av som pensjonist, og i mars
overtar han ansvaret for driften av DNT Drammens turisthytte Solheimstulen på Hardangervidda. For Tor-Einar er det en mangeårig drøm
som blir virkelighet.
Dette er noe jeg har hatt lyst til lenge. Vi har også
snakket om det i familien, for det er viktig å ha med seg hele
familien i beslutningen, sier Tor-Einar.
I fjor sommer ble det kjent at DNT Drammen overtar den
90 år gamle hytta i Uvdal. I flere år hadde de ønsket å overta
driften av den tidligere seteren. Nå blir Solheimstulen et
viktig stoppested i DNTs turrute på Hardangervidda.
Hadde lyst til å gjøre noe helt annet
Tor-Einar legger nå bak seg et langt yrkesliv i politiet. Som
politi kan man pensjonere seg allerede som 57-åring, men kan
også velge å jobbe til 60. Han har vært i kontakt med DNT
en stund for å høre om det kunne dukke opp en mulighet for
å drifte en turisthytte hvis han skulle pensjonere seg. Og nå
kom muligheten.
Jeg hadde lyst til å gjøre noe helt annet. At bestyrerjobben på Solheimstulen dukket opp, var helt avgjørende
for at jeg bestemte meg for å pensjonere meg fra politiet,
forteller Tor-Einar.
I sommer ville han prøve hvordan det var å jobbe på en turisthytte. Selv om han og familien har vært på Solheimstulen
mange ganger tidligere, har det vært som gjester. Nå ville han
se den andre siden.
Jeg meldte meg som dugnadsjobber og jobbet med
alt fra å lage frokost og middag til å vaske og holde kontakten
med gjester. Og det ga bare mersmak, forteller Tor-Einar.
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Kristin og Tor-Einar har barn på 19, 25 og 29 år, og både
Kristin og barna kommer til å bidra på Solheimstulen i ferier
og helger.
Familien er langt fra ukjent i området. De har hytte i
nærheten og bruker den mye. Hytta overtok de fra Kristins
familie. Kristin har mange fine barndoms- og ungdomsminner fra fjellområdet. Og det var også på den hytta hun første
gangen traff Tor-Einar som sammen med tre kompiser fikk
overnatte og spise seg mette hos Kristins familie. Tor-Einar
forteller om en vinterferie da han og to kamerater gikk på ski
på Hardangervidda. Den gangen var det ikke kjørt opp løyper,
men gutta hadde med kart og kompass. Været var dårlig, og
det var kaldt, og etter hvert gikk de tomme for mat. Den ene
kameraten kjente til en familie som hadde hytte i nærheten,
og de tenkte de kunne søke ly hos dem. Det skulle vise seg
å være et klokt valg. Den familien var nemlig familien til
Kristin.
Det var mitt første møte med Hardangervidda. Og
med Kristin, forteller Tor-Einar.
Vil lære turistene om området
Ekteparet er opptatt av å kunne formidle historien og kulturarven i området.
Det er mye historie i Solheimstulen og området
rundt. Det har vi begge lyst til å lære mer om, slik at vi kan
formidle det til gjestene, sier Tor-Einar.
Og kanskje kan jeg bidra med å skrive ned noen av
historiene etter hvert, sier kona Kristin.
En annen ting som er viktig for dem, er ønsket om å knytte til
seg lokal ungdom som arbeidskraft.
Det er en hytte som egner seg godt for barnefamilier, og da er det i DNTs ånd å satse på de unge, forklarer
Kristin.
Jeg føler meg privilegert som skal få jobbe for DNT,
sier Tor-Einar som får sin debut som bestyrer i påsken. Hytta
åpner den 22. mars og holder åpent til den 22. april.
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Ny tilsynsgruppe på Koboltkoia
Før jul ga den erfarne tilsynsgruppa «K-4ern» seg etter nesten
7 år i tro tjeneste med å holde den flotte Koboltkoia i utmerket stand. I januar var det en uhøytidelig overtakelse for den
nye tilsynsgruppa.

Hyttenytt

Knut Trondsen har styrt hytta med stødig hånd i nesten 7 år,
og overlot nå nøkkelen videre til Aase Årvik som er leder av
den nye tilsynsgruppa. Vi ønsker dem lykke til. De ønsker
alle turfolk velkommen til denne flotte hytta beliggende unikt
til blant Koboltgruvene.
Ny tilsynsgruppe på venstre side av bordet. F.v. Åse Årvik, Sølvi Haug, Tor Stokke og
Bodil Hartz. På høyre side av bordet f.h. Ingeborg Hovde, Knut Trondsen og Sissel
til stede.
Øvereng. Petter Bønsnes ikke

Hyttetilsyn søkes til Toveseter
En av våre medlemmer i tilsynsgruppa til Toveseter har
dessverre gitt seg. Vi søker herved etter en erstatter.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Hyttevakt på Høgevarde
Har du lyst til å tilbringe sommeren i fjellet og
gjøre en innsats som hyttevakt på Høgevarde
i år? I arbeidet med driften av hyttene tilbyr vi
mulighet for å være hyttevakt på Høgevarde i
de mest populære periodene av året.

Hyttevaktene får dekket reise og opphold
Hyttevakten får dekket reise etter statens satser. I tillegg dekker vi kost inntil kr. 200,- per dag på utlegg med kvittering.
Matvarene må handles i forkant og medbringes til hytta da
det ikke er mat tilgjengelig på Høgevarde.

Hva er hyttevaktens oppgaver?
Hytta har en aktiv tilsynsgruppe som står for drift, oppfølging
og regelmessig besøk på hytta. Hyttevakten har en annen.
Hyttevakten skal påse at gjester skriver seg inn i besøksprotokollen, og betaler for oppholdet. De skal følge med på
at gjestene tar del i den daglige rengjøringen av hytta, og
behandler avfall på riktig måte. Ved stor trafikk på hytta,
organiserer hyttevakten overnattingen og er ellers behjelpelig
med forefallende arbeid. Noe rydding, vask og andre oppgaver
forbundet med økt trivsel på hytta må påregnes.

Boforhold
Hyttevakten får rom nummer 2 til disposisjon i hytta. Hyttene
har ikke innlagt strøm og vann, men enkelte større hytter
har montert ledlys som går på solcelle. De fleste hytter har
ikke mobildekning, og avstand inn til hyttene varierer etter
beliggenhet.

Hvem kan bli hyttevakt?
Alle som er medlem i DNT og som har interesse for friluftsliv
og arbeid i fjellet, kan bli hyttevakter i DNT Drammen og
Omegn. På vinterstid ser vi det som nødvendig at du har erfaring med å ferdes i fjellet på vinterstid. Høgevarde kan være
utfordrende værmessig både sommer og vinter. Det er også
ønskelig at du har kjennskap til vårt ubetjente hyttesystem.
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Når er det behov for hyttevakter?
Hyttevaktsesongen er i månedene juli og august. Det prioriteres hyttevakter som binder seg for 2 eller 3 ukers sammenhengende vakt.
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Toveseter er en av våre hytteperler, og ligger i Norefjell/
Eggedalsfjella en dagsmarsj fra Høgevarde. Dette er en
gammel vakker seter full av sjel. Etter Nye Høgevarde ble
bygget, har besøket økt kraftig på Toveseter også. Vi ønsker
av denne årsak å forsterke tilsynsgruppen med ytterligere en
til to personer. Tilsynsjobben er en variert og hyggelig måte å
kombinere fjelltur med nyttig arbeid for friluftslivet.
For mer informasjon ber vi deg ta kontakt med driftssjef
Johan Fegri, johan@dntdrammen.no

Nytt inngangsparti på Eiksetra
Nå har vi bygget nytt inngangsparti på Eikstra. Dette skal
gjøre adkomsten til kafeen på Eiksetra enklere spesielt for
de med bevegelsesvansker. Trappen er utbedret med dypere
trinn og bedre gelender, samt at det har kommet gangbane
for rullestol og barnevogner.
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Energiprosjekt på Rauhelleren

Hyttenytt

- I rute med finansieringen

Tekst: Simon Torgersen & Johan Fegri
DNT Drammen og Omegn er opptatt av miljøet,
og jobber stadig med å begrense utslipp i vår
aktivitet. Det er de betjente hyttene som står
for de største utslippene i foreningen selv om
disse byggene har betydelig lavere utslipp per
gjest sammenlignet med ordinær hotelldrift.
I dag fyres hyttene med oljefyr og ved, elektrisitet produseres av diesel aggregat.

Finansierings kilder
DNTD har ulike kilder hvor vi søker penger til finansiering
av prosjekter. Kildene kan variere avhengig av hva prosjektet består av. Til energiprosjektet på Rauhelleren har DNT
Drammen og Omegn hovedsakelig søkt støtte fra DNTs
samarbeidspartner NorgesGruppen, Enova, Spillemidler,
DNTs hyttefond og en andel egenkapital som finansieres bl.a
gjennom salg av energi til bestyrer.

I 2018 vedtok DNTs landsmøte nytt veivalgsdokument for
2019-2023 hvor målet er å minimere og aller helst fjerne
utslipp forbundet med energiproduksjon til hyttene innen
2023. Rauhelleren er løftet frem som et pilotprosjekt hvor vi
skal teste ut ny teknologi der strøm skal produseres via solcellepaneler og lagres i batteribank slik at dieselaggregatet kun
blir å regne som et nødaggregat ved lengre perioder uten sol.
Oppvarming av bygninger og vann vil hovedsakelig komme
fra solfangere på taket og en miljøvennlig forbrenningsovn
som mates med ved og/eller avfall. Denne løsningen vil fjerne
all lyd forurensning på hytta, og minimere bruken av fossilt
brennstoff.

Det må her nevnes at prosjektet består av en stor andel dugnadsarbeid både i prosjekteringsfasen og i utførelse. Høsten
2018 bestod av en intens periode med søknadsskriving. Det
er omfattende dokumentasjonsmengder som skal på plass for
å søke midler til prosjekter av denne typen i denne størrelsesordenen.

Det har til nå årlig gått med flere tusen liter diesel til driften
av Rauhelleren. Prosjektet har et mål om å begrense dette
til null ved jevnlig sol. I lengre perioder med overskyet/regn
vil det likevel være behov for aggregat til å lade batteriene.
I disse periodene vil aggregatets driftstid reduseres opp mot
70-80% i forhold til tidligere, dette grunnet hybridløsningen
hvor batteriene lades i stedet for at strømmen går direkte til
forbruk.
350 kvadratmeter med solcellepaneler, store batteripakker,
batteriladere, invertere og et avansert styringssystem skal
gjøre jobben, men utstyret og ombyggingen er kostbar.
Kostnad
Prosjektet har en total kostnad på ca. 7,5 millioner kroner.
Dette omfatter også endringer i bygningsmassen, tilbygg til
plassering av teknisk utstyr, ny taktekking osv. Dette er en
stor investering for foreningen, helt klart den største noensinne som ikke har ført til økt overnattingskapasitet. Ekstern
finansiering er avgjørende for realisering av prosjektet.

38 TUR

www.dntdrammen.no

Prosjektet er nå realiserbart
Selv om DNT har gode finansieringskilder, er det slett ingen
selvfølge å få tilsagn på søknader. Det var derfor med stor
entusiasme og glede vi tidlig i januar mottok positive tilsagn
fra de to kildene det var knyttet størst usikkerhet til, Enova
og NorgesGruppen. Enova bidrar med inntil kr. 1 million.
I tillegg fikk vi beskjed om at en av DNTs hovedpartnere,
NorgesGruppen, støtter prosjektet med kr. 750.000,-. Bidraget fra NorgesGruppens kommer i tillegg til samarbeidet de
har med DNT sentralt.
I skrivende stund venter vi på svar fra DNTs hyttefond og
spillemidler. Spillemidlene består av en andel av det årlige
overskuddet fra Norsk Tipping. Det er store forventninger
til disse to kildene. Får vi tilsagn fra de to, vil foreningen ha
nådd målet for finansiering, og prosjektet kan realiseres som
planlagt, med oppstart våren 2019.
Dette er et stort løft for DNT Drammen samt for hele DNTs
miljøengasjement og foreningens strategiske mål om å erstatte dieselaggregater på betjente hytter med mer miljøvennlige løsninger.
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Hemsedal

På skitur med Hemsedal Turlag
Tekst & Foto: Kjell Huso

Hemsedal Turlag har i det siste planlagt ein
årleg skitur til ei av dei næraste DNT-hyttene.
I 2018 gjekk turen til Sulebu på Filefjell. Når
me har berre to dagar på oss, må me vere litt
kreative for å sleppe å gå fram og tilbake i
same sporet. Slik også i 2018.

I år går vinterturen til Bjordalsbu 23. og 24.
mars. Har du lyst til å bli med? Då er det berre
å hive seg rundt og ta kontakt med Kjell Huso
på 91845174, eller kjell.huso@gmail.com for å
melde seg på eller få meir informasjon!

6 personar starta turen frå Eldrevatn med nasen mot nord,
men det var allereie avtala at tre av dei ville snu etter kvart.
Skiterrenget i dette området er lettgått utan dei store høgdeskilnadane. Turen inn gjekk utanom kvista løype, via Søre
Sul. Derifrå fylgde me nokolunde same rute som sommarløypa frå Kljåen. Framme på hytta er det alltid spennande
om det er mange andre, og åleine vart me ikkje denne gongen
heller. Som normalt fekk me stadfesta at turfolk er trivelege
folk, og der alle gjer sitt for å skape trivsel.
Morgonen etter vakna me opp til nok ein fin, men kald dag i
fjellet. Etter ein god frukost var det tid for å vende nasen
heimover. Denne gongen langs kvistaløypa mot Breistølen.
Her er det litt meir opp og ned – fyrst gjennom Suleskardet
forbi Suletind, men etter kvart som me nærma oss utgangspunktet att så var me tilbake i det lettgåtte terrenget me
hadde dagen før. Litt sur vind innetter dalen gjorde at me
utsette matpausa til me kunne smette ned i Ulvehaugåne.
Her var det berre å nyte sola, fyre opp primus for litt varmt
drikke og fortære ei god nistepakke.
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Barnas Turlag

Barnas Turlag
Påske – ta med familien til fjells
Påsken kommer sent i år, og det kan bety flott vær i fjellet og
grunnlag for fantastiske dager for barna og familien utendørs!
DNT har mange hytter og anlegg som er velegnet for barnefamilier, og med enkel adkomst også, som for eksempel vår
egen betjente Solheimstulen turisthytte innerst i Jønndalen i
Uvdal, ved foten av Hardangervidda. Her er det helårs bilvei
helt fram. Mange av hyttene har morsomme aktiviteter gjennom uka med aktivitetsledere. Vi har samlet gode påsketips
for familien på vår nettside under Barnas Turlags side; www.
dntdrammen.no/barnas-turlag
Les her og bli inspirert til hyggelige familiedager i vårfjellet!
Foto: Berit Rødstøl

Foto: Åshild Woie

Familieleir på Mårbu 24. - 27. juni
I starten av sommeren inviterer vi igjen til hyggelige familiedager på vår betjente hytte Mårbu ved foten av Hardangervidda. Dette stedet er et naturlig eldorado for barnefamilier.
Vi skal leke, klatre, ri, gå på tur, fiske, gå på skattejakt og ikke
minst kose oss i den vakre norske fjellheimen. Og det hyggelig vertskapet på hytta sørger for deilig og mettende mat og
god stemning! Vi har egen båttransport til og fra hytta, så det
er ingen lange gå-etapper som fjerner all motivasjon første
dagen hos de minste.
Bli med å få en kickstart på sommeren, og skap gode og varige
fjellminner med familien!
Denne leiren er svært populær, så skynd dere med å melde på
via vår nettside!

Foto: Åshild Woie
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Fjellsport

Flerdagsturer med
DNT Fjellsport
08.-10.02.2019
Fjellskitur til Skrim

13.-17.03.2019
”Rosendalsalpene”
Turen går til Rosendal, og vi planlegger for å ligge i telt nære
fjellene i Rosendal med topper som Melderskin (1426), Bjørndalstind (1426) og Juklavasskrona (1431) å prøve oss på.
Vi skal bevege oss i krevende terreng, og det blir lange dager
i fjellet om vær og forhold tillater det, med mulighet for
mange flotte oppturer og nedfarter. Turmålet tilpasses vær
og føreforhold og kan endres ved behov.

Skitur til Skrim med Sørmyrseter som base. Avreise fredag
hvor vi kjører til Ravalsjø. Derfra får vi en god skitur inn til
varm hytte. Sørmyrseter er ei flott ubetjent DNT-hytte som
ligger i nærheten av gode skiløyper. Lørdag legges turen til
Styggemann, 872 moh, i et fint terreng og med flott utsikt.
Rast med primus og niste underveis. På kvelden satser vi på
felles bespising som turkoordinatorene har kjøpt inn. Andre
måltider, niste, samt drikke, står den enkelte deltaker for selv
og må medbringes. Søndagsreturen blir nok retur til Ravalsjø.
Deltagerne må ha med hodelykt og fjellski da det også skal
gås om kvelden, og utenfor løyper. Husk å sjekke utstyret før
turen. Se ellers DNTs pakkeliste for vintertur for hva du vil
trenge av utstyr.

Avreise fra DNT-kontoret i Drammen ca. kl. 16 00 den 13.
mars. Alle deltagere bringer egen mat.

Maksimalt antall deltakere: 6
Vanskeligsgrad: Middels
Påmeldingsfrist: 1.februar 2019

Maksimalt antall deltakere: 8
Vanskeligsgrad: Ekstra krevende
Påmeldingsfrist: 28.februar 2019

Turkoordinatorer: Espen Boye Hansen. Mob. 99523753 .
espen.boye.hansen@ebnett.no,
Kent Wold Christensen Mob. 97725033 kenopixyz@yahoo.no
Ole-Jacob A. Nøstdahl Mob.41588576. malbj@online.no

Turkoordinatorer:
Ronny Broen: broenronny@gmail.com
Sverre Knudsen: 977 83 688, knudsen.sverre@gmail.com

Mer informasjon på dntdrammen.no.

Du bør ha utstyr til å ferdes på ski i bratte fjell, og kunne
bruke det. Skarejern, stegjern og isøks bør være med.
Skredsøker, spade og søkestang. Ellers alt du trenger. Pakkelister kan du finne på DNT.no
Vi kjører i privatbiler, og utgiftene deles etter gjeldene
takster. Vi kan vurdere å leie ei hytte første natten, da det
blir sen ankomst med lysforhold som ikke er egnet for å finne
egnet plass for camp.

Mer informasjon på dntdrammen.no.

08.-10.03.2019
Toppturhelg i Hemsedal

03.-07.04.2019
Vi utforsker skiperler i Sunndalen i Møre &
Romsdal

I samarbeid med Hemsedal Turlag, som står for lokal guiding
og kunnskap om hvor vi kan finne de beste forholdene, jakter
vi topper og flotte nedkjøringer. Hemsedal har et bredt spekter av topper å ta av, og hvilke topper som skal bestiges
detaljplanlegges kvelden i forveien. Det gjelder å utnytte de
gjeldende vær og føreforholdene best mulig for å sikre den
beste skiopplevelsen!
Turen går opp og ned over mange høydemeter, så brukbar
fysisk form og randonee/telemarkutstyr anbefales.

Sunndal er et eldorado for oss som elsker snø, skikjøring og
høye fjell Det er mange flotte turmuligheter i Sunndalsfjella.
Med utgangspunkt i Ålvundeid/Virumdalen, Øksendalen og
Jordalsgrenda har en flere flotte toppturmuligheter. Sunndalen er omringet av flere kystnære fjell som strekker seg
helt opp til, og over, 1800 meter over havet. Mulige turmål
i området kan være, Kongskrona 1818 moh. Dronningkrona
1816 moh. Skorta 1711 moh. Eller Finnan 1780 moh. Fløytatind.

Maksimalt antall deltakere: 12
Vanskeligsgrad: Krevende
Påmeldingsfrist: 22.februar 2019

Maksimalt antall deltakere: 8
Vanskeligsgrad: Ekstra krevende
Påmeldingsfrist: 7. mars 2019

Turkoordinator:
Frode Abbedissen, 91152695, froabb@hotmail.com
Frode Graff, frograff@gmail.com

Turkoordinator:
Ronny Broen: broenronny@gmail.com
Sverre Knudsen: 977 83 688, knudsen.sverre@gmail.com

Mer informasjon på dntdrammen.no.

Mer informasjon på dntdrammen.no.
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Gyldenløve

Gøy i bassenget
«Må jeg kunne eskimorulla for å
padle kajakk?»
spør mange.

Svaret er at det må du ikke. Men det er utrolig gøy når den
sitter og du tar en 180 graders tur under vann og «spretter»
opp igjen som en kork.
Rulla er kanskje ikke så enkel å få til, men har du lyst til å
prøve, kan du trene på den og andre teknikker i svømmehallen sammen med entusiastene i Gyldenløve Kajakklubb. Vi er
en gjeng som gjerne deler kunnskapene.
Årets siste økt i bassenget arrangeres 24. mars.

Kajakksesongen 2019
Gyldenløve Kajakklubb er en aktiv klubb med 445 medlemmer. Klubben arrangerer blant annet kurs, onsdagspadlinger
og turer med overnatting.
Kurssesongen starter 4. mai med årets første grunnkurs, så
går det slag i slag frem til september.
Første onsdagspadling arrangeres 10. april. Målet er å arrangere 27 av dem i 2019. Vi gir oss ikke før 10. oktober.
Det vil også bli arrangert helgeturer med overnatting.
Du finner informasjon om kurs og turer på DNT Drammen
og Omegn sine nettsider.
Gyldenløve Kajakklubb er 10 år i mai.
Jubileet vil bli behørig markert.
Følg med!

Foto: Jens Petter Ørjansen
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TURPROGRAM
En tur som passer for deg

Det skal være gøy å være med på fellestur! Skal du og
dine turkamerater få maksimalt utbytte av turen, er
det viktig at du finner en tur som passer for deg og den
formen du er i. Hvis du er nybegynner, anbefaler vi
gjerne en kortere tur.
Snakk gjerne med Tursenteret i DNT Drammen og
Omegn hvis du er i tvil eller trenger mer informasjon.

Klær og utstyr

Gode klær og riktig utstyr kan være avgjørende for en
vellykket tur, særlig hvis den går over flere dager. Klær,
støvler og sekk bør være funksjonelle og kjennes
behagelige å ha på. Med så mange forskjellige
stofftyper som finnes på markedet i dag, er det å
investere i fjellklær like mye et spørsmål om personlig
smak som om hva som er “riktig”. Det er viktig å legge
mye omtanke i pakkingen. Se forslag til pakkeliste på
våre nettsider. Fjellstøvler er viktig, og husk at de bør
være vel inngått før du legger i vei gjennom
fjellheimen.
Trenger du mer informasjon om klær og utstyr, kan
du komme innom Tursenteret i DNT Drammen og
Omegn i Nedre Storgate 10.

Sikkerhet

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

Medlemskap

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

Påmelding og betaling

Det det er påmelding, gjøres påmelding på nettet.
På de aller fleste turene er det nettbetaling ved
påmelding, ellers får du faktura tilsendt.

Tursenteret

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

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

Husk kart og kompass

Bruk av bilder

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

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

Turleder

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

Turene ledes av personer som har solid turerfaring
og har gjennomført DNTs turlederkurs. Turlederne er
ikke profesjonelle, de er turledere på dugnadsbasis
fordi de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med
andre på sine opplevelser.
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GRADERING AV FELLESTURER
Er du usikker på hvor krevende turene er? De fleste av
DNTs fellesturer og aktiviteter er merket med både
hvem turen passer for og hvor krevende den er.
Les nøye om turen og nivået på forhånd. Da er det
lettere å velge riktig tur for deg.
Hvor krevende en tur er bestemmes blant annet av
antall høydemeter (stigning) og lengde på turen.
Selv om turen er lett, kan den merkes rødt dersom den
er veldig lang.

Enkel, for nybegynnere
-Krever ingen spesielle
ferdigheter
-I hovedsak kortere turer
-I de tilfeller hvor det er
tilrettelagt for rullestolbrukere, barnevogn,
merkes dette med eget
symbol

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

Middels, passer også
for nybegynnere

Krevende, for erfarne
fjellfolk

Ekspert, for erfarne
fjellfolk

Middels godt trente
turgåere
Grunnleggende ferdigheter

God utholdenhet trengs
Krever godt turutstyr og
gode fjellsko

Krever god utholdenhet
Krever godt turutstyr og
gode fjellsko
Krever kunnskap om kart
og kompass

Ut på tur-gruppene
Drammen

Lier

Eiker

Røyken & Hurum

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

Fottur på dagtid hver tirsdag hele året. Oppmøte
kl. 10 på P-plassen på Eikersenteret, bortenfor
vaskehallen. Varighet inntil 4 timer, inkludert god
rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre Eiker.
Samkjøring i private i biler til startsted.

Modum & Sigdal

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

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

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

Sande

Fottur på dagtid noen tirsdager hver måned. Det er
fast oppmøte kl. 10 på Torget i Sande. I samarbeid
med Frisklivssentralen.
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TURPROGRAM

NÅR

ALDER

NÅR
24-28.06.2019

10.03.2019

Isfiske i Sandebukta

Barn/familier

25.05.2019

Topptur for familier / Topp7turen

Barn/familier

Familieleir på Mårbu

Barn/familier

24-28.06.2019

ALDER

17.03.2019

Skøyter og vinterhygge ved lavvoen

Barn/familier

14.04.2019

Skitur til Hakkesetstølen

Barn/familier

10.05.2019

Overnattingstur til Krækkja

Barn/familier

23.06.2019

Fisketur til Budalen

Barn/familier

Familieleir på Mårbu

Barn/familier

24-27.06.2019

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

NÅR
Skileik og aking med bål og pinnebrød

Barn/familier

07.04.2019

Skitur i Breiset

Barn/familier

05.05.2019

Tur langs jernbanen fra Gvammen til Rødberg

Barn/familier

06.2019

Topptur med overnatting

Barn/familier

Familieleir på Mårbu

Barn/familier

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

24-28.06.2019

24-28.06.2019

Familieleir på Mårbu

NÅR

ALDER
Familieleir på Mårbu

Barn/familier

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

PASSER
FOR

NÅR
26.02.2019
22-24.03.2019

Aketur

DNT Ung

Fjellskitur Haugastøl - Krækkja - Finse

18-30 år

PASSER
FOR

NIVÅ

NIVÅ

Én onsdag i måneden arrangerer DNT Fjellsport Drammen kveldstur. Følg
med på våre hjemmesider eller Fjellsportgruppas Facebook-side: facebook.
com/DNTFjellsportDrammen
Vesle Marivann

Voksne

26.-27.01.2019

Trugetur til Eriksbu

Voksne

09.-10.02.2019

Skitur til Sørmyrseter

Voksne

20.02.2019

Skitur til Sørmyrseter

Voksne

08.-10.03.2019

Helgetur til Fonsbu

Voksne

13.-17.03.2019

Randonetur til Rosendalsalpene

Voksne

Kveldstur

Voksne

Randonetur i Sunndalen

Voksne

23.01.2019

20.03.2019

ALDER

03.-07.04.2019

Barn/familier

10.04.2019

Kveldstur

Voksne

22.05.2019

Kveldstur

Voksne

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

24-28.06.2019

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

ALDER

NÅR

Barn/familier

NÅR

24.03.2019

24-28.06.2019

Familieleir på Mårbu

NÅR

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

NÅR

ALDER

ALDER
Familieleir på Mårbu

Barn/familier

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.

NÅR
24-28.06.2019

ALDER
Familieleir på Mårbu

Barn/familier

Følg turlaget på deres Facebookside for informasjon om oppsatte turer.
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TURPROGRAM
PASSER
FOR

NÅR
DNT akTiv er et tilbud som retter seg mot de som ønsker å gå turer i god
gangfart som gir litt puls. Turene er for aktive voksne og går i nærmiljøet. Fra november til februar går turene kun på tirsdager. Det er ingen
påmelding, bare å møte opp. Følg med på nettsiden til DNT Drammen og
Facebook-siden til DNT akTiv.
05.02.2019

Krokstadkollen, oppmøte Årbogen

Voksne

12.02.2019

Bragernesåsen, oppmøte DNT Drammen

Voksne

17.02.2019

Kamstrup - Ulevann - Løken, oppmøte Landfalltjern

Voksne

19.02.2019

Konnerud, oppmøte skistadion

Voksne

26.02.2019

Åsen i Mjøndalen, oppmøte Isachsen stadion

Voksne

05.03.2019

Østskauen, oppmøte Røysjøveien park

Voksne

12.03.2019

Villåsen, oppmøte Spiralen

Voksne

19.03.2019

Knabben, oppmøte Lunneplassen Solbergelva

Voksne

24.03.2019

Hovlandsfjell, oppmøte Heggsjøveien

Voksne

26.03.2019

Hyllåsen, oppmøte stadion Konnerud

Voksne

02.04.2019

Treningstur Topp7turen til og med 23. mai

Voksne

PASSER
FOR

NIVÅ
04.-07.04.2019

Skitur i Jotunheimen

09.-12.04.2019

Skitur til Mårbu Turisthytte, Hardangervidda

25.-28.04.2019

Vårskitur Jotunheimen

Voksne

06.-10.07.2019

Hardangervidda Øst

Voksne

24.-28.07.2019

Trekanten på Østvidda

Voksne

Skitur til Kamstrup - Ulevann - Løken

20.02.2019

Ettermiddags skitur med Fjellsportgruppa, åpent for alle

24.02.2019

Skitur ved Garsjø og Eiksetra

10.03.2019

Tilrettelagt

Fast oppmøte mandager kl. 10.00 på ESSO bensinstasjon i Hauges gate
nedenfor sykehuset i Drammen hvis ikke annet er oppgitt. Når det er helligdag på en mandag, går turen på tirsdag. Samkjøring i privatbiler. De som
sitter på betaler sjåføren kr. 10,- pr. mil. På noen av turene brukes rutebuss.
I de tilfellene er dette uthevet i programmet. Det er ingen påmelding, bare å
møte opp.

PASSER
FOR
Aktivitetskvelder på Eiksetra i Lier og Sæteren Gård i Bærum hver 14. dag
på onsdager. For program og mer informasjon, se nettsiden vår og
Facebook-siden “Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede Lier og
Bærum”.

PASSER
FOR
17.02.2019

Voksne

Voksne

13.02.2019

Eiksetra

Tilrettelagt

Alle

06.03.2019

Sæteren Gård, Bærum

Tilrettelagt

Familie

13.03.2019

Eiksetra

Tilrettelagt

Nykjuadagen

Voksne

03.04.2019

Sæteren Gård, Bærum

Tilrettelagt

20.03.2019

Kveldstur med Fjellsportgruppa

Voksne

10.04.2019

Eiksetra

Tilrettelagt

24.03.2019

Hovlandsfjell, oppmøte Heggsjøveien

Voksne

24.04.2019

Eiksetra

Tilrettelagt

10.04.2019

Onsdagstur med Fjellsportgruppa

Voksne

08.05.2019

Sæteren Gård, Bærum

Tilrettelagt

28.04.2019

Søndagstur

Voksne

22.05.2019

Eiksetra

Tilrettelagt

22.05.2019

Kveldstur med Fjellsportgruppa

Voksne

05.06.2019

Sæteren Gård, Bærum

Tilrettelagt

26.05.2019

Søndagstur til Drammen Geografiske midtpunkt

Voksne

12.06.2019

Eiksetra

Tilrettelagt

19.06.2019

Sæteren Gård, Bærum

Tilrettelagt

26.06.2019

Eiksetra

Tilrettelagt
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TURPROGRAM
PASSER
FOR
09.-12.04.2019

Vintertur til Mårbu Turisthytte på Hardangervidda

Tilrettelagt

06.-09.08.2019

Sommertur til Rauhelleren Turisthytte på Hardangervidda

Tilrettelagt

PASSER
FOR
Måneskinnstur på Lioåsen

Voksne

09.-10.03.2019

Fondsbu

Voksne

23.-24.03.2019

Bjordalsbu

Voksne

18.02.2019

04.04.2019

Vårskitur på Hemsedalsfjellet

13.04.2019

Trugetur til Raudberg

Voksne

Soloppgangstur til Ranastongi

Voksne

21.-22.07.2019

11.03.2019

Kart og kompasskurs for vidrekommende
Grunnleggende Turlederkurs over 2 dager m/overnatting

Hva betyr det å bli medlem i DNT?

-Du støtter vårt arbeid med merking av ruter og drift av hytter.
-Du støtter vårt arbeid for friluftsliv og naturvern.
-Du får rabatt på over 500 DNT-hytter i hele Norge.
-Du får tilgang til DNTs hyttenøkkel.
-Du kan delta på et stort tilbud og aktiviteter.
-Du får 6 årlige nummer av Fjell & Vidde, DNTs årbok og DNT Drammen og Omegns
medlemsblad.
-Du kan kjøpe bekledning, turutstyr, kart og bøker til rabatterte priser i vår Turbutikk i
Nedre Storgate 10/ Gågata i Drammen sentrum.
-Du får rabatt på reiser med tog og buss.
-Du får rabatt i fjellhyttene til turistforeningene i Sverige, Finland og Island.
-Du får rabatt hos samarbeidspartnere Oslo Sportslager og Sportsnett.
Besøk oss gjerne i Nedre Storgate 10, eller ta konakt på
Tlf: 32 25 51 40
kontoret@dntdrammen.no

Foto: Marius Dalseg Sætre

27.-28.04.2019

Alle

KOM DEG UT, MELD DEG INN!
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Raskeste vei,
fra oss til deg!

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

DNT Drammen og Omegn

www.dntdrammen.no

