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Leder Forsidefoto: Christine Larsen

Når lederen skrives skinner sola, isen har  
lagt seg på Harestuvannet og det er mindre 
enn tre uker til vi kan skrive januar 2022.  
Vi har snart lagt bak oss et år som har vært  
preget av en pågående pandemi. Det har 
gitt utfordringer på mange plan, men med 
stengte landegrenser deler av året er det 
lenge siden så mange nordmenn har vært  
ute på tur i norsk natur. For oss i DNT  
Hadeland, som legger til rette med et 
nettverk av blåmerkede stier, utleiehytter 
og turoplevelser er det en stor glede å se 
så mange ute på tur. Å jobbe for at alle kan 
finne en tursti i nærheten av seg, er et viktig 
mål for oss. Vi ønsker å legge til rette for at 
flere unge og voksne får oppleve turglede,  
og at de kan få kunnskap om hensynsfull 
ferdsel i naturen. Slik vil trolig flere bli  
glade i sine nærområder og ha en mest  
mulig sporløs ferdsel.

Turprogrammet for 2022 har også i år et 
variert program med mange flotte tur- 
alternativer, sommer som vinter. Turledere 
tar deg med på topper, gamle setergrender, 
historiske vandreruter eller til urgamle  
vulkanske rester. Uten innsatsen til tur- 
lederne kunne ikke DNT Hadeland  
gjennomføre så mange turer. 

2022 er Frivillighetens år både for DNT  
og andre frivillige organisasjoner i Norge.  
Dugnadsånden er en grunnverdi og bære- 
bjelke i DNT.  På 150 år har DNT gått fra 
å være en forening for de få, til å bli en 
folkebevegelse. DNT er i dag Norges største 
organisasjon basert på frivillighet. Vårt  
ønske om å få flest mulig ut i naturen,  
samtidig som vi tar godt vare på den, ligger 
fast. Uten den enorme dugnadsinnsatsen 
ville det norske friluftslivet sett ganske  
annerledes ut. I DNT Hadeland er det i dag 
nærmere 80 frivillige bidragsytere som har 
ulike roller som turledere, i dugnadsgjenger, 
utvalg og komiteer. Det legges ned flere tusen 
dugnadstimer gjennom året. En stor takk til 
dere alle som bidrar til denne dugnaden og 
legger til rette så alle kan få komme seg ut.

Vi har planlagt å markere Frivillighetens dag 
“Vår dag” i DNT Hadeland den 22. mai 2022.  
Trolig blir det et arrangement ved en av våre 
hytter på Sagvollen eller ved Gulsjøen. 
Informasjon om programmet, tid og sted 
kommer senere.

I 2022 vil Barnas Turlag og DNT Ung  
Hadeland tilby sine medlemmer kostnadsfri 
deltakelse på våre turer, og det vil være en 
redusert pris til barn og unge som vil delta, 
men som ikke er medlemmer i DNT. Sagt 
med stifteren av DNT Thomas Heftyes ord: 
«Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig 
mange kan komme og se, hva der er stort  
og vakkert i vort land». Vi håper dette til- 
budet vil gjøre at mange barn og unge kan  
få muligheten til å delta på aktiviteter hvis  
de har lyst. Alle turer og aktiviteter i regi 
av Barnas Turlag og DNT Ung vil også for 
turåret 2022 bli presentert digitalt på  
Facebooksiden til Barnas Turlag og DNT 
Ung. 

DNT Hadeland ønsker enda flere med på 
laget som kan ta vare på norsk turkultur, 
og vårt rike og unike naturmangfold. Vil du 
bidra hører vi gjerne fra deg.

Med ønsker om gode turopplevelser i 2022.

Jon Sønsteby

Kjære turgåere

Jon - lederen i DNT Hadeland. Foto: Elisabeth Sønsteby.
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Noen opplysninger til deg  
som turdeltaker

DNT Hadeland 

Info

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

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

        Blå vandrer – middels
Passer middels trente turgåere med litt erfaring  
i terreng, moderate stigninger med enkelte bratte 
partier. 

         Rød vandrer - krevende
Turer for erfarne turgåere med god utholdenhet. 
Stigninger og flere typer utfordringer.

         Svart vandrer –  svært krevende
Passer erfarne fjellfolk med god utholdenhet.  
Lange turer / toppturer på krevende underlag.  

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

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

er en medlemsforening av Den Norske  
Turistforening (DNT), stiftet i mars 2000  
og hadde ca. 1300 medlemmer i 2021.   

Postadresse: Postboks 87, 2711 GRAN

E-postadresse: hadeland@turistforeningen.no

Hjemmeside: www.hadeland.turistforeningen.no 

Bankkontonummer: 2020.08.04857. 
Denne kontoen benyttes til innbetaling på turer  
det er henvisning til i turprogrammet.  
Det er viktig at det fremgår tydelig hvilken tur  
innbetalingen gjelder, samt hvem den gjelder for. 

Organisasjonsnummer: 994 039 113.  
Dette nummeret kan du bruke hvis du vil gi  
DNT Hadeland din grasrotandel. 

Styret: For oppdatert oversikt over styre- 
medlemmer og medlemmer i ulike utvalg og  
komitéer, se hjemmesiden, eller ta kontakt på 
hadeland@turistforeningen.no   
Kontaktperson for DNT Hadeland for 2022 er:  
Jon Sønsteby, tlf. 930 51 060.

Hytteutvalget står for drifta av lagets to hytter, 
Kjørestua på Sagvollen og Gulsjøhytta.

Ruteutvalget har ansvar for merking og ved- 
likehold av stinettet i DNT Hadeland sitt område. 

Turkomitéen sørger for at vi har allsidige og  
spennende turer for alle.

Redaksjonskomitéen arbeider med lagets 
medlemsblad, og sørger for at dette kan utgis  
i januar hvert år.

Barnas Turlag tilrettelegger aktiviteter og 
turer spesielt beregnet på barn. Følg med på vår 
Facebook-konto og hjemmeside.
Kontaktperson for Barnas Turlag og DNT Ung for 
2022 er: Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173. 
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Turbeskrivelser 2022   

Lek med rando- og fjellski på 
Bislingen
Onsdag 26. januar kl. 19.00

Møtested: Parkeringen på Mylla Dam.  
Denne toppturen passer for alle og her skal vi teste 

gamle Bislingen-bakken på Randoneeski eller fjellski med 
feller. Dette er en super nedfart og en fin liten topptur i 
marka. Husk god hodelykt. Turen er snø- og væravhengig! 
Maks. 10 deltakere. 
Påmelding senest tirsdag 25. januar, til turleder  
Jøran Elisabeth Lund, tlf. 928 88 376.

Kom deg ut dag på Sagvollen
Søndag 6. februar fra kl. 11.00
Møtested: DNT Hadeland sin hytte Kjørestua på 
Sagvollen.  
Det er skiløyper fra hytta og vi borer hull i isen til isfiske. 
Vi har bålpanne og bål og serverer gratis pølser og appel-
siner. Natursti med premier til alle. Passer for barnevogn. 
Vi fyrer opp i hytta og her kan man gå inn og varme seg. 
For de som ønsker en lengre skitur vil det være felles tur 
kl. 12.00. 
Info ved Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

I løssnø. Foto: Jøran Lund. Bislingen. Foto: Jøran Lund.
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Utsikt fra Skjerveknatten. Foto: Inger Torunn Østen.

Til topps på ski på Skjerveknatten
Søndag 13. februar kl. 10.00

Møtested: Parkeringsplassen ved Lidskjalv i Gran 
(samkjøring) kl. 10.00 eller Skjervetråkket kl. 10.30. 

Vi starter ved Skjervetråkket og går en rundtur på ski i de 
fine løypene til Skjerva løypelag og legger turen oppom 
Skjerveknatten med sin fine utsikt. Det er en av toppene  
i DNT Hadelands Til Topps-program. Er det fine forhold 
går vi over noen av vannene før vi legger i veg opp i  
høyden. Ta med mat og drikke for en hel dag ute på ski.  
Lengde og varighet: ca. 25 km og 5-6 timer + kjøring. 
Påmelding innen kl. 18.00 dagen før til turledere  
Dagfrid Birketveit, tlf. 996 23 418 eller Inger Torunn 
Østen, tlf. 930 65 682.

Fullmånetur på ski fra Bislingen til 
Harestua
Onsdag 16. februar kl. 19.00

Møtested: Samfunnshuset på Harestua for felles 
kjøring til parkeringen på Bislingen. 

Vi starter med å beundre utsikten ned til Harestua fra 
toppen av den gamle slalåmbakken før vi går en runde  
på Bislingflaka. Ta med hodelykt, men hvis månen og 
stjernene får regjere, og skyene holder seg borte, trenger 
vi ikke bruke lykt.  
Vi kjører ned til Sandbekkhytta og går langs Gjerdingen 
til Gjerdingen dam. Herfra ned til Skillingen og tilbake til 
Samfunnshuset igjen. Alternativ rute er 
Fjellsjøen-Svartbekken-Vestbygda istedenfor  
Gjerdingen dam-Skillingen. 
Lengde og varighet: 20 km og 3 timer. 
Info ved turleder Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453.

Fullmånetur. Foto: Yvonne Bjerke.

Fullmåne over Bislingen. Foto: Knut Dalen.
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Hundekjøring på Åstjern 
 – Barnas Turlag
Lørdag 19. februar kl. 11.00
Møtested: Åstjerntunet. 
På Åstjern står de klare med hundespann og bålpanner. 
Ta med noe å grille. Fine skiløyper for de som vil ta en 
skitur.  
Varighet: 4 timer 
Info og påmelding til turleder Tonje Sommerset,  
tlf. 907 08 631.

Foto: Åstjern.

Foto: Marte Stensland Jørgensen.
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Topptur til Svartbråtaberget - 
Ungdom over 12 år 

Lørdag 19. februar kl 11.00, med mulighet for 
overnatting til søndag 20. februar.

Møtested: Vennolumsvegen 54, Gran. 
Vi går oppover Vennolumsvegen, tar av til 

venstre ved nr. 88. Herifra går turen først på grusvei, så 
på skogsvei, og sti helt på slutten. Oppe på første platå  
tar vi en liten pause. Det er satt opp en lavvo i nærheten 
av Svartbråtaberget. Her fyrer vi bål, lager mat og ser på 
utsikten. Gode muligheter for morsom aking. De som  
har lyst, kan bli med og overnatte (maks 8 stk.) Alle må 
kunne bære sin egen oppakning. De som overnatter, går 
ned etter frokost på søndag. 
Overnattingen har værforbehold. Er det endel snø kan 
det være aktuelt å gå med truger den siste delen opp til 
toppen. Se DNTs pakkeliste for vintertur for tips. 
Lengde og varighet: 3,5 km hver vei, 370 høydemeter 
og 4-5 timer (dagstur). 
Påmelding innen dagen før kl. 18.00 for de som ønsker  
å overnatte til turleder Tea Knutsen, tlf. 958 06 579 /  
teaogbingo@gmail.com.

Til topps på ski på Marifjell
Søndag 6. mars kl. 10.00

Møtested: Parkeringsplassen ved Lunner ung- 
domsskole for videre samkjøring til Maura og  

videre til Grustaket Parkering. 
Dette er en av toppene i DNT Hadelands Til Topps-
program. Vi går i oppkjørte løyper til Marifjell (717 
moh.). På toppen er det et branntårn og god utsikt i  
alle retninger. 
Ta med godt med mat og drikke for en hel dag ute  
på ski. Ikke nødvendig med fjellski.  
Lengde og varighet: 25 km og 5-6 timer + kjøring. 
Påmelding innen dagen før kl. 18.00. 
Info ved turledere Dagfrid Birketveit, tlf. 996 23 418  
og Inger Torunn Østen, tlf. 930 65 682.

Rast. Foto: Ole Bjerke. Jentene sjekker underlaget. Foto: Amund Bø.
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Til Framstadsæterfjellet og 
Vassbråskurven i løssnø
Søndag 13. mars kl. 11.00 

Møtested: Bommen øverst i Lynnebakka. 
Felleskjøring til Ullvildsdalen hvor turen starter. 

Vi går bratt opp fra Ullvildsdalen til Framstadsætra. Litt 
slakere derfra til toppen på Framstadsæterfjellet, 793 
moh. Hogstflater gjør at vi får fin nedkjøring til Fjellsjøen. 
Fra Fjellsjøen går vi til Vassbråskurven, 762 moh. via 
Olaputtberget. Kupert terreng, bratt opp til Olaputtberget. 
Fin nedkjøring fra Vassbråskurven til Steinsjøen. Derfra 
går vi delvis på oppkjørt løype og i løssnø tilbake til 
Ullvildsdalen. Løypevalg vil bli justert underveis i forhold 
til vær og føreforhold. Nødvendig med brede ski og staver 
med trinser. Kan også være en fordel med skifeller. 
Lengde: ca. 12 km.  
Info ved turleder Amund Bø, tlf. 928 58 560.

Fjellskitur Jammerdalsbua - 
Veslefjellbua - Spidsbergseter  
Fredag 18. - søndag 20. mars

Møtested: Esso Jaren, fredag kl. 12. 
Dette er turen primært for deg mellom 35–55 år  

og som har lyst på en sosial vintertur sør i Rondane. Det 
er en hytte til hytte tur over tregrensa i lett terreng og 
flott utsikt. Kort skitur fredag inn til Jammerdalsbu. 
Lørdagen blir hovedetappen; en dagstur til Veslefjellbu.  
Vi tar med oss mat, eventuelt kjøper man fra matlageret. 
Felles middag fredag er inkludert i prisen. 
Fredag: Samkjøring til Ringebu, hvor vi parkerer. 
MaxiTaxi til Måsåplassen, ca. 2,5 times kjøring totalt.  
Skitur Måsåplassen–Jammerdalsbu.  
Lengde og varighet: ca. 6 km og 2 timer. 
Lørdag: Skitur Jammerdalsbu–Veslefjellbua.  
Lengde og varighet: 19 km og 7-8 timer. 
Søndag: Skitur Veslefjellbua–Spidsbergseter. 
Lengde og varighet: 2-3 km og 30–60 min. 
Vi blir hentet på Spidsbergseter og kjørt ned til bilene i 
Ringebu.  
Pris pr pers.: For DNT medlem ca. 1200 kr. Ikke DNT 
medlem ca. 1500 kr.  
Påmelding innen 11. mars. Maks. 12 deltakere. 
For mer informasjon og påmelding, kontakt turleder 
Christine Løvvik, tlf. 948 04 215/  
Tindrahms@gmail.com. 
Se også: Pakkeliste for vinterturen — Den Norske 
Turistforening (dnt.no). Info om hyttene finnes på Ut.no.

Skulptur på veg til Svarthaugen. Foto: Amund Bø.

Amund på løssnøtur. Foto: Inger Torunn Østen.

Jammerdalsbu. Foto: DNT.
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Fjellskitur til Gråkampen
Fredag 25. - lørdag 26. mars 

Møtested: Esso Jaren.  
Vi må reise opp fredag og overnatte på hytte. Det  

er en forutsetning å ha egnede fjellski og utstyr til denne 
turen. Hund er ikke tillatt. 
Vi starter på Trollhovd og går igjennom Murkelii opp mot 
nordsiden av Grønsennknippa, via Jaslangen over fjorden, 
og går Bukonofjellet fra sør-øst opp til Gråkampen. 
Returen går vi via Grønsennknippa, kjører ned i retning 
Bjørnahovda, igjennom Murkelii tilbake til Trollhovd. 
Mer info om tidspunkt kommer til de påmeldte. 
Lengde og varighet: ca. 33 km og hele dagen. 
Påmelding innen 18. mars, begrenset til 5 stk. fra DNT 
Hadeland. 
Info ved turleder Steinar Kvåle, tlf. 928 91 245, og  
påmelding til Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Skredkurs og nybegynnerkurs  
randonee, i hjertet av Jotunheimen
Fredag 25. - søndag 27. mars 

Møtested: Besseggen fjellpark Maurvangen,  
hvor vi har base (samkjøring avtales). 

Fredag kveld: Intro med teori, samt rutevalg for neste dag. 
Lørdag: Intro skredutstyr og praktiske øvelser. Lett skitur, 
med jakt etter gode treningssituasjoner. 
Søndag: Bygger videre på gruppas nivå, en topptur hvis 
dette er hensiktsmessig. 
For info om pris og mer detaljert program kontakt  
turleder Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453 eller  
ybjerke@gmail.com.

Opp der ja! Foto: Rune Haug.

Langs eggen. Foto: Rune Haug.

Hvor går turen? Foto: Jøran Lund.
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Truge/skaretur forbi fem tjern
Søndag 24. april kl. 11.00

Møtested: Utfartsparkeringa på Brovoll. 
Vi følger skiløypa vestover en kilometer, tar av  

fra den og går over myra ved Brakaltjernet. Vi er nå inne  
i Skotjernfjellet og Snellingsrøysene naturreservat. På 
denne myra kan vi ta oss god tid og rusle litt langs elva, 
for her er det så fint. Så følger vi elva opp igjennom  
skogen forbi restene etter Håkenstadsaga til Flåtatjernet. 
Her er det ulendt, særlig hvis snøen er borte. Ved 
Flåtatjernet vender vi nordover og kommer snart til 
Hesthagatjernet. Kanskje raster vi her et sted med fjeset 
mot sola. Vi passerer ei stor myr øst for tjernet og i  
nordenden av den brøyter vi oss vei gjennom litt ugreit 
terreng fram til Sætertjernet. Der snur vi rett østover 
igjen og passerer skiløypa mellom Brovoll og Koperud og 
tar en runde rundt Andtjernet. Det var det siste tjernet. 
Vi går over Tørrgranbrenna tilbake til Brovoll. 
Lengde og varighet: 7 km og 4 timer. 
Info ved turleder Ruth Inger Braanaas, tlf. 992 78 647.

Blåveistur på Sølvsberget 

Onsdag 27. april kl. 18.00  

Møtested: Parkeringa på sørsiden av Sølvsberget 
(storgrana). Skiltet fra Molinna. 

Koselig kveldstur rundt og opp på Sølvsberget der vi  
tar ei god kaffepause. Vi følger fin sti på østsiden av  
toppen. Den går inne i skogen og er tidvis bratt. 
Oppunder toppen på nordsiden kan vi velge å gå bratt 
eller litt mindre bratt sti. Toppen er på 493 moh. og har 
fin utsikt både nordover og østover kulturlandskapet.  
På Sølvsbergets topp får vi kanskje høre sagnet om Sølve.  
Etter rasten fortsetter vi rundturen og går langs vestsiden 
tilbake til utgangspunktet. Forhåpentligvis er blåveisen  
på det fineste på denne tida. 
Lengde og varighet: ca. 4 km og 2,5 timer inkludert 
pause. 
Info ved turleder Inger Torunn Østen, tlf. 930 65 682. 

Det går mot vår ved Råsjøstua. Foto: Dagfrid Birketveit. Vår. Foto: Ole Bjerke.

Abborputthytta. Foto: Christine Larsen. Trollfossen. Foto: Amund Bø.
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Gårdsbesøk på Heier gård
Søndag 8. mai
Møtested: Grindvoll barnehage, Løkengutua 55, kl. 10.45. 
Vi inviterer til gårdsbesøk på Heier atter en gang. Fra 
barnehagen følger vi vegen over Dihle fram til Heier, 1,6 
km, godt egnet til barnevogn. På gården er det sauer og 
lam, det er kaniner og hest. Det er god mulighet for både 
kosing og riding, og å sitte på med to-hjulstraktor med 
«henger». Her er også leketraktor, sandkasse, huske og 
trampoline. Salg av lammeskinn, kaninskinn, kaffe og 
lapper. Vertskapet Sigrid Heier og Knut Erling Moksnes 
tenner opp grillen, så ta gjerne  
med grillmat, samt drikke og sitteunderlag.  
Påmelding senest lørdag kveld til turleder Anne Britt 
Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Rundtur i Vestbygda 

Onsdag 11. mai kl. 18.00
Møtested: Harestua stasjon.  
Vi fyller opp biler på stasjonen og kjører til 

Bråtabonn, en plass nederst i Vestbygda. Herfra går  
turen opp Hasskaubakken til Sørliveien. Turen vil gå på 
asfalt og grusvei via Vestbygda i retning Sørli. På toppen 
tar vi blåsti ned lia. Her er det flott utsikt mot nye og 
gamle Harestua. Fine muligheter for å ta en rast her ved 
stien. Turen går videre nedover og passerer Korpeberget 
og videre ned mot RV4. Her er det sti som går langsetter 
veien og etter hvert kommer vi til bilvei som vi går på  
tilbake til utgangspunktet vårt. En kort veistubb. Lett å  
gå og fin utsikt mot Harestua deler av turen.  
Lengde og varighet: 5-6 km og 3 timer.  
Info ved turleder Hanne Laugsand Evensen,  
tlf. 415 20 694.

Topptursamling randonee i 
Jotunheimen
Fredag 13. - søndag 15. mai

Møtested: Samkjøring til hytte i Jotunheimen  
(samkjøring avtales). Vi går på topptur både lørdag 

og søndag. Turmål vil avhenge av vær og føre. 
Det er plass til 6 - 8 deltakere på dette arrangementet. 
Guide og skredutstyr fra Jotunheimen Arrangement. 
Randoneeutstyr kan leies fra Gjendesheim ved behov, 
eller lånes på BUA. For info om mer detaljert program  
og pris kontakt turleder Yvonne Bjerke på tlf. 982 38 453 
eller ybjerke@gmail.com.Sti Monsrud - Harestua. Foto. Knut Dalen.

Supre forhold. Foto: Rune Haug.
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Gutulangs på grensen mellom  
Viken og Innlandet
Søndag 15. mai kl. 10.00

Møtested: Nordre Oppdalen Idrettsplass. 
Turen starter ved idrettsplassen og går vestover  

via Sollivegen, gjennom Solliskauen til Raastadtoppen.  
Vi krysser Den Bergenske Hovedvei, går gjennom 
Dynnamarka, krysser Koreavegen og går til Dynna før  
vi vender kursen østover igjen mot Smedsrud og oppover 
gjennom Ensrudbyen og til Berg. Derfra går vi den gamle 
lysløypetraseen mot Kruggerudtjernet, Brokerud, Holen 
og tilbake til Nordre Oppdalen Idrettsplass.  
Turen går hovedsakelig på gamle kjerreveger og stier,  
litt på vei i begynnelsen og på slutten. Vi starter på  
ca. 400 moh. og skal ned til ca. 270 moh. ved Dynna. 
Lengde og varighet: 11 km og 4 timer. 
Info ved turleder Morten Berg, tlf. 970 74 822.

Rundtur i Vestre Gran
Onsdag 18. mai kl. 18.00

Møtested: Krysset Molinna, Kvernedalslinna, 
Kjekstadvegen (tidligere Betel).  

Fotturen går på veger, gutuer og sti. Vi går Kjekstadvegen 
til Skirstadgutua og følger denne til vi tar av mot Foss. 
Etter ca. 2,5 km tar vi videre opp mot Skattum. Asfaltveg 
ned til Falang bru hvor vi tar en mat- og kaffepause og 
nyter synet av en gammel brukonstruksjon. Etter pausen 
følger vi Falangvegen til startpunktet.  
Lengde og varighet: 6 km og 2,5 timer. 
Info ved turleder Kåre Støen, tlf. 971 26 962.

Vår dag – Frivillighetens dag
Søndag 22. mai
Sted og innhold: Kommer fullstendig program senere. 
 
Vassjøtjernet rundt med fuglesang
Onsdag 25. mai kl. 18.00

Møtested: Grindvoll stasjon, Stasjonsgata 23, 
Grindvoll. 

Bli med på en lettgått tur på grusveg, gutu og kultursti. 
Ornitologen kan fortelle om fuglene vi hører og ser.  
Langs kulturstien på nordsiden av tjernet er det etter 
hvert blitt en høy tetthet av fuglekasser, noe som i seg  
selv muligens kan være verdt turen? «Severdigheten»  
har formell åpning 4. september, men denne vårdagen 
kan du altså få en sniktitt, inkludert litt mer informasjon. 
Rast på idylliske Sundvollstangen. 
Lengde og varighet: ca. 6 km og maks. 3 timer. 
Info ved turleder Sigrid Heier, tlf. 906 32 857.

Høltjernet, Grindvoll. Foto: Knut Dalen.

Bukollen. Foto: Amund Bø.
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Fra Granavollen til Gammehaugen, 
og Kjørkevegen tilbake
Søndag 29. mai kl. 10.00

Møtested: Parkeringsplassen på Granavollen,  
bak stallene. 

Vi går langs Granåsvegen opp Brautabakken, før vi tar av 
og følger en treningsvei for hester, til vi kommer inn på 
stien som fører opp til Gammehaugen. Der tar vi en 
pause og ser på utsikten, før vi går samme vei tilbake et 
stykke. Vi går så på sti nedover mot Granåsvegen, krysser 
denne, og fortsetter i litt bratt skogsterreng til vi kommer 
ned på Kjørkevegen ovenfor Skotterud. Herfra følger vi 
Kjørkevegen tilbake til Granavollen. Der får vi en  
orientering om Granavollens 1000-årige historie. 
Lengde og varighet: ca. 9 km og 3-4 timer. 
Info ved turleder Hans Gunnar Wien, tlf. 950 67 710.

Klattertjern rundt
Onsdag 1. juni kl. 18.00

Møtested: Svartbekken parkeringsplass  
(bompenger ca. kr 60,-). 

Vi går fra parkeringsplassen ved Svartbekken på blåmerka 
sti til Klattertjern, noe stigning. Derfra går vi mot venstre 
langs vannet og tar en liten rast på andre siden. Vi følger 
deretter umerket sti mot Grua over våte myrer. Etter 
noen kilometer tar vi til høyre i et stikryss mot 
Svaraberget. Her har vi en god pause før vi beundrer  
klatrere og klatreveggen på Svaraberget. Deretter setter  
vi kursen tilbake mot Klattertjern og parkeringsplassen 
ved Svartbekken. Turen er noe kupert og kan i enkelte 
perioder være våt.  
Lengde og varighet: ca. 10 km, 3-4 timer.  
Informasjon ved turledere Gry Skjørshammer,  
tlf. 404 95 619 eller Berit Skjørshammer, tlf. 977 54 512.

Monsrudvika, Harestuvannet. Foto: Knut Dalen.

Landåsvatnet. Foto: Ole Bjerke. Rundt om Trevatna. Foto: Ole Bjerke.
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Pinsepadling på Fjorda  
(Barnas Turlag)
Lørdag 4.- mandag 6. juni
Møtested: Horn fergekai 10.45 for samkjøring til  
Vestland kanoutleie.  
Vi padler avgårde for å finne et fint sted å sette opp  
leiren vår. Her skal vi kose oss med teltliv, bading, fisking, 
bålkos og padleturer. Alle må ha med mat og drikke selv. 
Utstyrsliste og mer info blir gitt til deltagerne senere.  
Frist for påmelding er 23. mai. Begrenset antall. 
Påmelding til turleder Anne Britt Skretteberg,  
tlf. 412 22 173.

Rundt Mæna
Søndag 5. juni kl. 11.00

Møtested: Parkeringa ved småbåthavna i 
Røykenvik.  

Vi starter på sti opp til Råssumgutua som følges oppover 
til vi tar gutu/sti nordover. Den går med fin utsikt ovenfor 
Eidsalm og Svinning mot Skari Søndre. Deretter går vi på 
vei inn mot Nesmoen på vestsida av Mæna. Denne går 
over i traktorveg frem til Nes-gardene som vi går forbi på 
vei tilbake til start. 
Lengde og varighet: 8,5 km og 3 timer. 
Info ved turleder Marthe Ruud Hval, tlf. 909 29 789.

Rundtur over Geithaugen
Onsdag 8. juni kl. 18.00

Møtested: Harestua samfunnshus, ved fotballbanen. 
Vi går gjennom boligfeltet og følger sti opp på 

Geithaugen. Går ned igjen på nordsiden mot Bjørgeseter 
og grusvei/sti gjennom jernbaneundergangen ved 
Klemmaelva. Deretter via Hanaknetjernet og den gamle 
kongeveien tilbake til utgangspunktet. 
Lengde og varighet: 7 km og 3 timer. 
Info ved turleder Knut Dalen, tlf. 952 56 461.

Camp Fjorda. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Harestua sett fra Geithaugen. Foto: Knut Dalen.
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Via ferrata i Halden  
(Barnas Turlag/DNT Ung)     
Fredag 10. – lørdag 11. juni
Møtested: Fredag 10. juni på Granvang kl. 16.00. Vi  
reiser fredag og camper i Halden, og klatringen blir på 
lørdag. En spennende klatreløype og en 250 meter lang 
zipline er bare noe av det som venter oss i Via Ferrata 
Haldenkanalen. Vi klatrer med to guider som får oss  
trygt gjennom løypa. Les mer om løypa på  
https://www.viaferratahaldenkanalen.no/klatreruta. 
Aldersgrensen på 10 år er anbefalt, men det som er  
viktig er at alle som klatrer er over 40 kg. Dette på grunn 
av sikkerhet for de som klatrer. Mer info kommer til de 
som melder seg på. Begrenset med plasser.  
Påmelding senest 1. juni til Anne Britt Skretteberg,  
tlf. 412 22 173.

Rundtur ved foten av 
Brandbukampen
Søndag 12. juni kl. 10.00 

Møtested: Skihytta Bleiken (Bleikenvegen 171, 
Brandbu) 

Vi parkerer ved Skihytta og går inn på nymerket sti ved 
foten av Brandbukampen. Stien går vestover og inn på 
traktorveg, deretter nedover mot Eidsalm. Vi går videre 
inn på den gode skogsbilvegen oppover mot toppen på 
kampen. Vi tar en rast med fugleperspektiv over 
Røykenvika. Etter rasten går vi enten over toppen eller 
stien ned mot Skihytta. 
Lengde og varighet: 6 km og 3 timer. 
Info ved turleder Ole Bjerke, tlf. 907 02 437.

Til topps på Lamannshaugen
Søndag 19. juni kl. 10.00 

Møtested: Toso skole, Jevnaker.  
Lamannshaugen (701 moh.) ligger nord i 

Nordmarka, og har flott utsikt over Jevnaker og  
nordover på Hadeland.  
Vi går sti fra Toso skole, forbi den idylliske husmanns- 
plassen Søtbakken og videre retning Mylla. Godt opp i  
lia tar vi til venstre mot Lamannshaugen. Dette er en av 
15 topper i “Med DNT Hadeland til topps”. Vi raster på 
egna sted. Turen går mest på god sti med enkelte våte 
partier. Tilbake kan vi ta en liten runde om Vangsetra,  
før vi returnerer til Toso.  
Lengde og varighet: 12 km og 5 timer. 
Info ved turleder Anne Berit Rustad, tlf. 993 52 365. 

Fra Brandbukampen. Foto: Ole Bjerke.

Ball i blomsterenga. Foto: Inger Torunn Østen.
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Hvaler (Barnas Turlag/DNT Ung)  

Lørdag 18. - søndag 19. juni
Møtested: Storesand Hvaler. Storesandveien 88, 
Skjærhalden kl. 12.00. 
I forbindelse med Storesanddagen 21. juni er vi så heldige 
at vi er invitert av Barnas Turlag i DNT Nedre Glomma i 
samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd til overnatting på 
den hyggelige teltplassen ved Storesand på Kirkøy, Hvaler. 
Vi har mulighet til å overnatte på et eget område på telt-
plassen slik at vi ligger samlet. Turen passer for alle. 
Storesanddagen er en hyggelig og aktiv dag i fjæra. Vi 
trekker blant annet strandnot og fisker krabber. Man 
medbringer selv mat og drikke.  
Informasjon om Storesand teltplass finner dere her:  
www.storesandteltplass.com. Ytterligere informasjon 
kommer på mail etter påmeldingsfrist. Det er mulig å 
komme allerede fredag. 
Påmelding innen 10. juni til turleder Anne Britt 
Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Olsknappen ved Grua
Onsdag 22. juni kl. 18.00

Møtested: Utfartsparkeringsplassen vest for 
Sveavegen på Grua, der Voldstadbakken tar av  

mot nordøst. 
Vi går oppover Voldstadbakken, og tar opp veien mot 
Romerikshytta, før vi tar inn på en god sti som er markert 
med røde merker. Olsknappen er en av turmålpostene for 
“DNT Hadeland: Barnas til topps”. På Olsknappen sto 
brannvarden som varslet hadelendingene om at 600  
svenske dragoner kom ridende nordover fra Hakadalen. 
Svenskekongen Karl 12. ville hærta Norge i 1716. Vi skal 
se om vi finner spor etter brannvarden og hytta til varde-
vaktene. Utsikten nordover Viggadalen er praktfull fra 
vardepunktet. 
Lengde og varighet: ca. 3 km og 3 timer. 
Info ved turleder Leif Grenager Koch, tlf. 924 82 626 
eller Tron Halvorsen, tlf. 400 85 794. 

Rafting og juving i Gudbrandsdalen
Fredag 24. - søndag 26. juni

Møtested: Heidal Rafting, Otta, fredag ettermiddag/
kveld. Vi anbefaler samkjøring. 

Fredag: Ankomst og rigging. Vi sover i egne telt på basen. 
Kort avstand til alle fasiliteter. På tunet er det store  
grøntarealer hvor vi kan leke, spille fotball og kaste  
frisbee. Det er mulig å låne lavvoer fra DNT Hadeland. 
Lørdag: Frokost og smøring av matpakke i peisestua fra år 
1747, før juvvandring. Vi får utdelt nødvendig sikkerhets-
utstyr. Kleskode er ullundertøy og joggesko. Vel tilbake 
koser vi oss før vi får servert 2- retters BBQ 
Søndag: Frokost og smøring av matpakker. I dag er det 
rafting som står på programmet. Vi får utdelt nødvendig 
sikkerhetsutstyr, det er anbefalt å ha på ullundertøy under 
våtdrakta. Guider fra Heidal Rafting. 
Tilbake fra tur får vi servert kaffe, saft og kake.  
Varighet: 5-6 timer lørdag og søndag.  
Pris: 1500 kr for voksen DNT medlem og 1800 kr for  
voksen ikke-medlem. 
Påmelding innen 1. juni til turleder Tea Knutsen,  
tlf. 958 06 579 / teaogbingo@gmail.com.

Badeglede. Foto: Anne Britt Skretteberg. Rafting i Sjoa. Foto: Heidal rafting.

Vaskeridalen på Grua. Foto: Yvonne Bjerke.
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Sommerleir
I begynnelsen av juli blir det sommerleir for hhv. 
13-16-åringer og 9-12-åringer på Åstjern, i samarbeid 
med Ung Hadeland. Følg med på Facebook for nærmere 
informasjon.

Sommerleir. Foto: Åstjern.

Fanaråken. Foto: Rune Haug.

Overnatting på legendariske 
Fanaråken (DNT Ung)
Mandag 11. - tirsdag 12. juli

Møtested: Sognefjellshytta kl. 08.00. Vi oppfordrer 
til samkjøring til Jotunheimen. 

Bli med på en toppturopplevelse som er å regne som 
blant Norges klassikere - Fanaråken 2068 moh. Breturen 
på vei opp er en opplevelse i seg selv. 
«I århundrer har det vært ferdselsveg over Sognefjellet, 
og generasjon på generasjon har blitt trollbundet av dette 
massivet som klokelig viser sin flotteste side til de vei- 
farende.» Slik lyder innledningen i Helgesens bok, 
“Norges fjelltopper over 2000 meter”. Det er nok ikke 
uten grunn at denne skildringen er valgt – man blir  
faktisk trollbundet av en tur til Fanaråken! 
På denne turen får du 
- 1 x overnatting på toppen. 
- 1 x 3-retters middag på toppen. 
- 1 x frokost på toppen. 
- 2 x breturer (t/r). 
- Leie av teknisk utstyr som stegjern, sele og isøks. 
- Guider fra Jotunheimen Arrangement  
Eventuell overnatting i forkant av turen på 
Sognefjellshytta eller i telt bestilles av den enkelte.  
Vi har lavvoer til utlån. 
For info om mer detaljert program og pris kontakt  
turleder Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453 eller  
ybjerke@gmail.com.
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Tøffingtur til Kyrkja 2032 moh. (Barnas Turlag)
Torsdag 14. juli kl. 08.00

Møtested: Leirvassbu. 
Kyrkja ligger midt i hjertet av Jotunheimen, like  

ved Leirvatnet og Leirvassbu. Man kan si at Kyrkja er  
signaturfjellet i denne delen av Jotunheimen grunnet sin 
karakteristiske kirkespirliknende spiss på 2032 moh. 
Turen er for barn og ungdom fra 8 år i følge med voksen.  
På denne turen får du: 
- Topptur til 2000-meters toppen Kyrkja 
- Via ferrata mot toppen, laget for anledningen 

- Guider fra Jotunheimen Arrangement  
- Mulighet til å låne lavvo gratis for overnatting ved 
Leirvatnet (eller dere kan bestille overnatting på 
Leirvassbu) 
Vi bruker hele dagen i fjellet og tar på sparket om vi  
bestiger en ekstra 2000-meter topp! 
For mer detaljert info og påmelding kontakt turleder 
Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453/ ybjerke@gmail.com.

Kyrkjaturen. Foto: Rune Haug.
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Rundtur i Tafjordfjella
Torsdag 28. juli – mandag 1. august

Dette er en tur midt i hjertet av Tafjordfjella hvor 
stien går både i gammel furuskog og opp i 1500 

meters høyde. 
Dag 1. Felleskjøring med bil fra Gran til Tunga i 
Romsdalen. 33 mil. Tunga til Pyttbua, selvbetjent hytte. 
9,1 km. 3 timer. Middels tur. 
Dag 2. Pyttbua til Reindalsseter, betjent hytte. 15,9 km.  
6 timer. Krevende tur. 
Dag 3. Reindalsseter til Veltdalshytta, selvbetjent hytte. 
12,1 km. 5 timer. Krevende tur. Besøker Fieldfarehytta. 
Restaurert motstandshytte fra krigen. 
Dag 4. Veltdalshytta til Pyttbua, selvbetjent hytte. 10,4 
km. 4 timer. Krevende tur. Hvis været er fint og formen 
på topp, legger vi turen om Karitinden, 1982 moh.  
Da blir turen 11,7 km og vil ta ca. 7 timer. 
Dag 5. Pyttbua til parkeringen på Tunga. 9,1 km. 3 timer. 
Kjøre hjem. Forbehold om endringer pga. plassbestilling 
med mer. Maks. 8 personer. 
Info og påmelding innen 1. juli til turleder Amund Bø,  
tlf. 928 58 560 / amundbo@online.no.

Ballangrudsæterhøgda
Søndag 7. august kl. 10.00 

Møtested: Vollavegen ved avkjøringen til 
Lensmannsvika, nord for Mylla. Kjør Myllavegen 

forbi Myllsdammen, ta til venstre i Vollavegen. 
Vi går blåmerket sti forbi Brattholt til Elsevold, hvor vi  
tar en umerket sti rett nordover mot toppen. 
Ballangrudsæterhøgda er en av de 15 toppene i «Med 
DNT Hadeland til topps», den er også en av de 4-5 store 
vulkanpluggene på Hadeland. Brandbukampen er vel  
den mest kjente av disse, men den vi skal på i dag er den 
høyeste. Den kneiser over åsene nord for Mylla. Det stiger 
jevnt oppover. Ikke bratt noen steder. Den store masta på 
toppen ser vi ikke før vi er få meter fra den. At det er en 
beverhytte på toppen er litt overraskende. Toppen er  
preget av gammel granskog. På tilbaketuren skal vi gå 
innom Ballangrudsetra. 
Lengde og varighet: ca. 5 km og 4 timer. 
Info ved turleder Leif Grenager Koch, tlf. 924 82 626 
eller Tron Halvorsen, tlf. 400 85 794.

DNT Hadeland på Hardangervidda. Foto: Amund Bø.

Foto: Hans Gunnar Wien.Hardangervidda. Foto: Amund Bø.
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Fjellsjøkoia-Morstadsetra  

Søndag 14. august kl. 11.00
Møtested: Harestua holdeplass (tog). 
Samkjøring til Råsjøkrysset. Bompenger. 

Turen går på umerket sti til Fjellsjøkoia, så til 
Skotjernhytta, videre over til Morstadsetra, og videre  
tilbake til bilene.  
Lengde: ca. 6 km og 4 timer. To pauser og rolig tempo. 
Turledere Per Gamborg-Nielsen, tlf. 61 32 33 76 og  
Vidar Bollum, tlf. 938 54 041.

Over Svartbråtaberget
Onsdag 17. august kl. 18.00

Møtested: Skjervetråkket. 
Vi møtes på Skjervetråkket for samkjøring til 

Breitjernet. Herfra tar vi beina fatt og går til vi kommer 
til snuplassen på vegen som kommer fra Gulden. Her  
tar vi stien nordover og kommer etter hvert opp på 
Fillebikkjeberget (bratt!) og videre til Bikkjeberget. Vi  
går videre nordover til vi kommer til Svartbråtaberget  
før vi går nedover til vegen som fører oss tilbake til 
Breitjernet. Dette er en liten del av 7-topps turen som 
Skjerva løypelag arrangerer hvert år. Etter turleders 
mening er utsikten fra Fillebikkjeberget og 
Svartbråtaberget noen av de fineste på hele Øståsen  
og må bare oppleves! 
Lengde og varighet: 4,5 km og 3 timer. 
Info ved turleder Helge Bjørkli, tlf. 480 71 475.

Fra Svartbråtaberget. Foto: Hans Gunnar Wien.

Flagg malt på fjell ved Breidhaugen. Foto: Dagfrid Birketveit.
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Til topps på tre topper i Gran: 
Rånåsen, Framstadseterfjellet og 
Lushaugen
Søndag 21. august kl. 10.00

Møtested: Bommen ved Lia.  
Ta opp ved Jaren og kjør Risbakkvegen opp til  

bommen ved Lia. 
Vi går først slakt oppover i skogen, til vi kommer inn  
på den brattere hestevegen som går opp på vestsida av 
Rånåsen. På toppen, som er på 771 meter, blir det en  
god drikkepause hvor vi nyter utsikten. Deretter går vi  
på blåmerket sti sørover, over den litt lavere toppen, og 
ned mot Randsjøen hvor det blir litt vei, før vi starter på 
stigningen mot Framstadseterfjellet. På tur opp tar vi en 
matpause på den fine setervollen, før vi når toppen på 
793 meter. Deretter går vi nedover til Fjellstadhytta, og 
videre til Malsjøsætra, før vi starter stigningen mot 
Lushaugen, som er den høyeste toppen med sine 812 
meter. Her blir det ny matpause og mulighet til å gå opp  
i det fine utsiktstårnet. Deretter går turen ned igjen mot 
Malsjøen, over Sverasæter og ned igjen til Høgda og Lia. 
Turen går stort sett på sti, men det er en del våte partier 
etter toppen av Framstadsæterfjellet og på slutten. Du  
kan registrere to topper i «Med DNT Hadeland til topps». 
Lengde og varighet: 24 km og 8 timer. 
Info ved turleder Ole P. Hval, tlf. 907 76 81.

Hva skjedde med vulkanen i 
Brandbukampen?   

Onsdag 24. august kl. 18.00 
Møtested: Skihytta på Bleiken. 
Mange lurer på hvor krateret i vulkanen var. Kan  

vi finne spor av det? Nå skal vi få vite hvor åpningen er  
blitt av, og mere til. Vi går flere hundre millioner år  
tilbake i tid!  
Lengde og varighet: ca. 4 km og 3 timer. 
Info ved turledere Leif Koch, tlf. 924 82 626,  
Helge Midttun, tlf. 995 80 355 eller Tron Halvorsen,  
tlf. 400 85 794.

Bleiken stasjon til Søre Gulsjøen
Søndag 28. august kl. 10.00

Møtested: Bleiken stasjon. 
Vi går på blåmerket sti fra stasjonen til Dalstjern, 

videre til Hennungvegen og inn på Jotunheimstien langs 
jernbanelinja mot Hauktjern. Videre til Villingrud, og 
deretter inn på den nymerkede stien (Bentstien) over til 
hytta til DNT Hadeland ved Søre Gulsjøen. Vi raster her, 
og tar gjensatte biler tilbake til Bleiken stasjon. 
Lengde/varighet: 9 km og 4 timer. 
Info ved turleder Ole Bjerke, tlf. 907 02 437.

Jente(t)opptur i Jotunheimen
Fredag 2. - søndag 4. september 

Møtested og overnatting: Storhaugen gård i Lom. 
Vi oppfordrer til samkjøring. 

Sosial profil, fjas og latter vil være rammen for helga. 
Vi skal bo på ei flott hytte i 2 netter, og det blir garantert 
god stemning med på kjøpet. Etter turen på lørdag blir 
det en hyggelig middag og ”bankett” i hytta. 
På denne turen besøker vi 2 topper: 
Galdhøpiggen 2469 moh. og Veslpiggen 2369 moh. 
Bli med på en toppturopplevelse som vil gi deg  
livsforlengende effekt! 
På denne turen får du: 
- 2 x overnatting 
- 1 x to-retters middag 
- 2 x frokost 
- 1 x bretur 
- Leie av teknisk utstyr som stegjern, sele og isøks. 
- Guider fra Jotunheimen Arrangement AS 
For mer detaljert info og påmelding kontakt turleder 
Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453/ ybjerke@gmail.com.Hvilken utsikt! Foto: Yvonne Bjerke.

Dalstjern, Bleiken. Foto: Ole Bjerke.
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Kom-deg-ut på kulturstien på 
Grindvoll
Søndag 4. september 
På den årlige kulturminnedagen på gravfeltet på Øvre 
Vestern blir det både foredrag, musikk og ulike aktiviteter 
for barn/barnefamilier. Men først blir det tur langs  
kulturstien!  
Velg enten en kunstnerisk vandring for å se Aleksander 
Stavs stedegne kunstverk, eller en tur langs det meget  
originale og nyetablerte fuglekasse-strekket.  
For nærmere informasjon, søk opp Kulturhistoriske 
Vestre Lunner på FB, eller sjekk nettsiden  
kultur.grindvoll.com. Kulturminnedagen finner sted på 
Øvre Vestern gård, Korsrudlinna 743, Grindvoll, kl. 13-16. 
Turene starter tidligere. Sted og tid kunngjøres.  
Info ved turleder Hilde Roen Munkelien, tlf. 975 89 565, 
eller prosjektleder Sigrid Heier, tlf. 906 32 857. Barnas 
Turlag: Anne Britt Skretteberg, tlf. 412 22 173.

Kveldstur i Solliskogen 

Onsdag 7. september kl. 18.00 
Møtested: Sollivegen 53, Knarud i Nordre 
Oppdalen. 

En rolig kveldstur på stier og gutuer i Solliskogen. Vi går 
fra Knarud, og vestover forbi Solli, før vi dreier nedover 
marka, rundt Kruggerudtjernet og tilbake til Knarud.  
Vi avslutter turen med kaffe i låven. 
Lengde og varighet: ca. 5 km og 2 timer. 
Info ved turleder Morten Berg, tlf. 970 74 822.

Viser vei. Foto: Christine Larsen.

Farger om høsten. Foto: Dagfrid Birketveit.Odd og Leif bygger klopp. Foto: Helge Bjørkli.



23Medlemsinfo 2022 -  www. tu r is t foren ingen . n o /hadeland

Til topps på Glasberget med sykkel 
og til fots
Søndag 11. september kl. 10.00 

Møtested: Rasteplassen nord for Lygnasæter  
(felles kjøring derfra). 

Sykkelturen starter fra parkeringa i Hurdalsvegen (der det 
er bomveg opp mot Bustevollen). Vi sykler 8 km på asfalt 
(nedover og flatt) før vi tar opp Osttjernvegen (grusveg) 
ca. 3 km. Der setter vi fra oss syklene og går tur-retur 
Glasberget på merket sti, ca. 1 km hver veg. Glasberget er 
et spesielt sted, her tok de ut kvarts og fraktet det ned til 
Hurdal Glassverk. Vi kan lese mer om historien på stedet. 
Dette er en av de 15 toppene i «Med DNT Hadeland til 
topps.» Deretter sykler vi videre innover så langt vegen 
går, og passerer blant annet ei minneplate over flyslipp fra 
andre verdenskrig og Syslemyrene naturreservat. Vi må 
trille sykkelen på sti om lag 500 meter vestover før vi 
kommer over på grusveg ned mot sør-Helgedalen. Derfra 
er det et par km opp til Hurdalsvegen. Det er primært en 
sykkeltur, men det er mulig å delta bare på fotturen opp 
til Glasberget, da med start fra bommen i Osttjernvegen. 
En fottur på ca. 6 km tur/retur Glasberget.  
Lengde og varighet: 25 km på sykkel + 2 km tur/retur 
Glasberget til fots ca. 5 timer + kjøring 
Påmelding innen dagen før kl. 18.00 til en av turlederne: 
Anne Berit Rustad, tlf. 993 52 365 eller Inger Torunn 
Østen, tlf. 930 65 682.

Firbeinsmasta 

Søndag 18. september kl. 11.00
Møtested: Harestua holdeplass (tog) for samkjøring 
til parkeringa nedenfor Solobservatoriet. Hvis du vil 

forlenge turen, kan du følge blåmerket sti og møte oss  
på parkeringsplassen kl. 11.15. Det tar ca. en time opp. 
Fra parkeringsplassen går vi opp forbi Solobservatoriet  
og finner en sti som går på østsiden av høydedraget i  
noe myrlendt terreng. Her kommer vi inn i Pipra og 
Storrsjøhøgda naturreservat. Vi følger denne stien til  
vi møter blåstien som kommer opp fra Langpiperen.  
Så fortsetter vi over noen utrolig vakre myrer sørover  
retning Firbeinsmasta. Du mister nesten pusten i  
begeistring! Det blir en rast her et sted, før vi går  
tilbake til blåstien, følger den ned til Langpiperen 
og veien nordover igjen til bilene. 
Lengde og varighet: 5 km og 3 timer. 
Info ved turleder Ruth Inger Braanaas, tlf. 992 78 647.

Anne Berit på veg! Foto: Inger Torunn Østen.

Minneplakat. Foto: Anne Berit Rustad.

Langpiperen. Foto: John Ola Tollefsrud.

Øyriket ved Eidsand. Foto: Ole Bjerke.
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Rundtur på Gran østås fra Sagvollen
Søndag 25. september kl. 10.00

Møtested: Parkeringa ved bommen øverst i 
Lynnebakka.  

Vi samkjører til Sagvollen. Herfra går vi stien over 
Marikleiva til Våja. Vi følger vegen østover til Klyfta og 
går derfra stien nordøstover. Via sti og litt veg kommer  
vi oss opp til Gullensætra. Etter rasten her følger vi 
Jotunheimstien nordover til vi kommer fram til østenden 
av Vassbråa, videre går vi langs veg og blåmerket sti på 
sørsiden av Bråa, og kommer tilbake til Sagvollen. 
Lengde og varighet: 13 km og 5-6 timer.  
Info ved turleder Hans Gunnar Wien, tlf. 950 67 710.

Buhammeren og Øvre Kjekshus
Søndag 9. oktober kl. 10.00

Møtested: Vestre Vien, Vienlinna 276, Gran.  
Vi går opp til Åsenkrakken og videre derfra opp  

til toppen av Buhammeren. Dette er restene etter en  
gammel vulkan. Den er en av de 15 toppene i “Med DNT 
Hadeland til topps”. Fra toppen fortsetter vi innom Ole 
Sørens plass, og i noe bratt terreng ned til pukkverks- 
området. Herfra følger vi veg og sti bort til 
Gamkinnskrakken, med sin velkjente utsikt. Kanskje  
tar vi rasten her? Deretter går vi opp til - og over, 
Kjekshushaugen, før vi kommer fram til Øvre Kjekshus 
gård. På gården får vi informasjon om det nye ysteriet  
og osteproduksjonen som nå foregår der. Returen går  
på skogsstier til Vestre Vien. 
Lengde og varighet: ca. 10 km og 4 timer. 
Info ved turleder Torstein Wien, tlf. 971 46 821.

Opp til Gullensætra. Foto: Hans Gunnar Wien.

Sol i skuggeskog. Foto: Hans Gunnar Wien.
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Fjellsjørunden og yoga
Søndag 23. oktober kl. 11.00

Møtested: Samfunnshuset på Harestua.  
Stien går gjennom Haganskogen og opp til 

Korpeberget. Korpeberget er en spesiell liten fjell- 
formasjon. Deretter går vi opp til gamle Sørlivegen som 
nå er en sti og ridevei. Vi følger sti til Holoasætervegen  
og Holoa og deretter opp Holoalia mot Lortholhøgda. 
Oppe på høgda er det gammel urskog og et spennede 
landskap før myra ved Sæterputten krysses, der storfurua 
står. Deretter kommer en inn i åpen furuskog med fine 
svaberg, før terrenget faller ned til Fjellsjøen. Så følges 
god sti langs Fjellsjøens østbredd. Vi tar en rast ved den 
fine brua som Harestua stilag har laget, før vi går delvis 
en annen vei ned, så det blir en fin runde. Vel nede ved 
Samfunnshuset får vi servert frukt og drikke og møter vår 
yogainstruktør Kine, som driver Yogahagen på Harestua. 
Vi avslutter en super tur med rolig yoga med avspenning. 
Ta med yogamatte om du har. 
Lengde og varighet: 14 km og 4 timer. 
Info ved turleder Yvonne Bjerke, tlf. 982 38 453.

Stjernetur med historiefortelling
Onsdag 26. oktober kl. 18.00

Møtested: Harestua stasjon. 
Turen går opp turstien til Solobservatoriet.  

På veien finner vi planetene som er plassert langs 
Solobservatoriets planetsti, som ender oppe på plassen. 
Hvis været er pent, prøver vi å gå mesteparten av turen 
uten lykter, slik at vi kan følge med på stjernene mens  
vi går. Underveis blir det små historier om de første  
stjernene som dukker opp. 
Vel oppe ved Solobservatoriet griller vi medbragt mat 
rundt bålet og drikker varm medbragt drikke. Om Zeuss 
er med oss, kan det hende det også kommer et lite  
eventyr rundt bålet, om kjempen Orion, og hvordan 
Skorpionen og Orion ble dømt til å for evig jakte  
hverandre på nattehimmelen. 
Lengde og varighet: 4 km og 3 timer. 
Info ved turleder Vegard Rekaa, tlf. 930 24 034. 

Ser på stjernene. Foto: Vegard Rekaa.

Naturens fargepalett. Foto: Hans Gunnar Wien.Multer på Øståsen. Foto: Amund Bø.
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Aktivitetsoversikt 2022

Ukedag/Dato Tittel/Aktivitet Aktivitet Turleder/Ansvarlig Merknad/Påmelding

Ons. 19.01.22 Vintermøte Styret AVLYST
Ons. 26.01.22 Lek med Rando og fjellski på 

Bislingen
Randonee, 
Fjellski

Jøran E. Lund Påmelding

Søn. 06.02.22 Kom deg ut dag på Sagvollen Kom deg ut 
dag 

Anne Britt Skretteberg

Søn. 13.02.22 Til topps på ski på 
Skjerveknatten

Skitur Inger Torunn Østen/
Dagfrid Birketveit

Påmelding

Ons. 16.02.22 Fullmånetur på ski fra  
Bislingen til Harestua

Skitur Yvonne Bjerke

Lør. 19.02.22 Hundekjøring på Åstjern Hundekjøring Tonje Sommerset Barnas Turlag, Påmelding

Lør. 19.-søn. 20.02.22 Topptur til Svartbråtaberget Trugetur, 
overnatting

Tea Knutsen Over 12 år, påmelding hvis 
overnatting

Søn. 06.03.22 Til topps på ski på Marifjell Skitur Inger Torunn Østen/
Dagfrid Birketveit

Påmelding

Søn. 13.03.22 Til Framstadsæterfjellet og 
Vassbråskurven i løssnø

Skitur Amund Bø

Fre. 18.-søn. 20.03.22 Fjellskitur Jammerdalsbua - 
Veslefjellbua - Spidsbergseter

Fjellski Christine Løvvik Påmelding innen 11. mars

Fre. 25.-lør. 26.03.22 Fjellskitur til Gråkampen Fjellski Steinar Kvåle/ 
Anne Britt Skretteberg

Påmelding innen 18. mars

Fre. 25.-søn. 27.03.22 Skredkurs og nybegynnerkurs 
Randonee, Jotunheimen

Skredkurs, 
Randonee

Yvonne Bjerke Påmelding 

Søn. 24.04.22 Trugetur/skaretur forbi fem 
tjern

Trugetur/
skaretur

Ruth Inger Braanaas

Ons. 27.04.22 Blåveistur på Sølvsberget Fottur Inger Torunn Østen
Søn. 08.05.22 Gårdsbesøk på Heier gård Gårdsbesøk Anne Britt Skretteberg Påmelding 
Ons. 11.05.22 Rundtur i Vestbygda Fottur Hanne Laugsand 

Evensen

Fre. 13.-søn. 15.05.22 Topptursamling randonee i 
Jotunheimen

Randonee Yvonne Bjerke Påmelding 

Søn. 15.05.22 Gutulangs på grensen  
mellom Viken og Innlandet

Fottur Morten Berg

Ons. 18.05.22 Rundtur i Vestre Gran Fottur Kåre Støen
Søn. 22.05.22 "Vår dag", Frivillighetens dag Styret Vi kommer tilbake med  program 

for dagen

Ons. 25.05.22 Vassjøtjernet rundt med 
fuglesang

Fottur Sigrid Heier

Søn. 29.05.22 Fra Granavollen til  
Gammehaugen og  
Kjørkevegen tilbake

Fottur Hans Gunnar Wien

Ons. 01.06.22 Klattertjern rundt Fottur Gry Skjørshammer/
Berit Skjørshammer

Lør. 04.-man. 06.06.22 Pinsepadling på Fjorda Padletur Anne Britt Skretteberg Barnas Turlag, påmelding innen 
23. mai

Søn. 05.06.22 Rundt Mæna Fottur Marte Ruud Hval
Ons. 08.06.22 Rundtur over Geithaugen Fottur Knut Dalen
Fre. 10.-lør. 11.06.22 Via ferrata i Halden Klatretur Anne Britt Skretteberg Barnas Turlag/DNT Ung, 

påmelding innen 1. juni

Alle aktiviteter avvikles i henhold til de til enhver tid gjeldende koronaregler.
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Ukedag/Dato Tittel/Aktivitet Aktivitet Turleder/Ansvarlig Merknad/Påmelding
Søn. 12.06.22 Rundtur ved foten av  

Brandbukampen
Fottur Ole Bjerke

Søn. 19.06.22 Til topps på Lamannshaugen Fottur Anne Berit Rustad
Lør. 18.-søn. 19.06.22 Hvaler Overnattings- 

tur
Anne Britt Skretteberg Barnas Turlag/DNT Ung. 

Påmelding innen 10. juni

Ons. 22.06.22 Olsknappen ved Grua Fottur Leif G Koch/ 
Tron Halvorsen

Fre. 24.-søn. 26.06.22 Rafting og juving i  
Gudbrandsdalen

Rafting, 
Juving

Tea Knutsen Påmelding innen 1. juni

I begynnelsen av juli Sommerleir i samarbeid med 
Ung Hadeland, Åstjern

Sommerleir 13-16 år Følg med på Facebook 
for mer info om tidspunkt, 
påmelding og program. 

I begynnelsen av juli Sommerleir i samarbeid med 
Ung Hadeland, Åstjern

Sommerleir 9-12 år Følg med på Facebook 
for mer info om tidspunkt, 
påmelding og program.

Man. 11.-tir. 12.07.22 Overnatting på legendariske 
Fanaråken (DNT Ung)

Fjelltur, bretur Yvonne Bjerke DNT Ung. Påmelding 

Tor. 14.07.22 Tøffingtur til Kyrkja 2032 
moh. (Barnas Turlag)

Fjelltur Yvonne Bjerke Barnas Turlag. Påmelding 

Tor. 28.07-man. 01.08.22 Rundtur i Tafjordfjella Fjelltur Amund Bø Påmelding innen 1. juli
Søn. 07.08.22 Ballangrudsæterhøgda Fottur Leif G Koch/ 

Tron Halvorsen

Søn. 14.08.22 Fjellsjøkoia -Morstadsetra Fottur Vidar Bollum/ 
Per Gamborg-Nielsen

Ons. 17.08.22 Over Svartbråtaberget Fottur Helge Bjørkli
Søn. 21.08.22 Til topps på tre topper i Gran: 

Rånåsen, Framstadseterfjellet 
og Lushaugen

Fottur Ole P. Hval

Ons. 24.08.22 Hva skjedde med vulkanen i 
Brandbukampen

Fottur Leif G Koch/Helge 
Midttun/Tron Halvorsen

Søn. 28.08.22 Bleiken stasjon til Søre 
Gulsjøen

Fottur Ole Bjerke

Fre. 02.-søn. 04.09.22 Jente(t)opptur i Jotunheimen Fjelltur Yvonne Bjerke Påmelding
Søn. 04.09.22 Kom-deg-ut på Kulturstien på  

Grindvoll
Kulturminne- 
dag Kom deg 
ut dag

Kulturhistoriske Vestre 
Lunner, Anne Britt 
Skretteberg

Ons. 07.09.22 Kveldstur i Solliskogen Fottur Morten Berg
Søn. 11.09.22 Til topps på Glasberget med 

sykkel og til fots
Sykkeltur, 
fottur

Inger Torunn Østen/
Anne Berit Rustad

Påmelding

Søn. 18.09.22 Firbeinsmasta Fottur Ruth Inger Braanaas
Ons. 21.09.22 Høstmøte Medlemsmøte Styret Sted og tid blir annonsert.  

Se også hjemmeside/Facebook

Søn. 25.09.22 Rundtur på Gran østås fra 
Sagvollen

Fottur Hans Gunnar Wien

Søn. 09.10.22 Buhammeren og Øvre 
Kjekshus

Fottur Torstein Wien

Søn. 23.10.22 Fjellsjørunden og yoga Fottur, Yoga Yvonne Bjerke
Ons. 26.10.22 Stjernetur med  

historiefortelling
Fottur Vegard Rekaa



28 Medlems in fo 20 2 2  -  www.tur is t foreningen.no/hadeland

Barnas Turlag

Barnas Turlag er et friluftslivstilbud, til barn og  
barnefamilier. Tilbudet er ment å være lavterskel, 
og ha varierte aktiviteter hele året, både lokalt, 
langs kysten og høyt til fjells.

Det er mer enn 200 lokale Barnas Turlag i hele 
Norge, hvor barn og voksne koser seg på tur 
sammen. Barnas Turlag er etablert fordi vi tror at 
foreldre flest har et ønske om å være mer ute, og 
mer i aktivitet, sammen med barna sine. Noen  
foreldre kan kanskje synes det er vanskelig å 
komme seg ut. Heldigvis er barn lettere å  
motivere til tur dersom de vet at de treffer andre 
barn, og det gjør de gjennom Barnas Turlag.

Barnas Turlag er etablert med tanke på naturen  
og utvikling av friluftsliv. Den som er glad i naturen 
ønsker også å ta vare på den. Friluftslivet er  
inkluderende, og fritt for konkurranse og  
prestasjonskrav. Uteaktivitet er bra for fysisk og 
psykisk helse. Dessuten mener vi at de gode  
friluftslivsvanene etableres i tidlige barneår, fordi  
friluftsliv danner en varig livsstil – man legger  
aldri opp!

Barnas Turlag på Hadeland kan tilby faste turer, 
som for eksempel:  
- Kom deg ut dagen i februar 
- Åpen gård på Heier i april  
- Padletur på Fjorda i pinsen 
- Hvalertur i juni 
- Tøffingtur i juli  
- Kom deg ut dagen i september

Det arrangeres også flere andre spennende turer 
gjennom hele året. Informasjon om turene blir 
lagt ut på Barnas Turlags Facebookside. Følg oss 
der for mer informasjon og datoer.  

Går her jeg.  Foto: Christine Larsen.

Snøglede. Foto: Yvonne Bjerke.
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Barnas Turlag

En tøffingtur
Barnas turlags tøffingtur 2021 gikk til Høgevarde 
som er høyeste toppen på Norefjell. Fantastisk tur  
i vakre omgivelser og veldig tøffe barn. 

Vi startet med å gå rett opp slalåmbakken i  
strålende sol. Det var godt med en badepause i et 
lite vann før vi fortsatte over fjellet. Ultraløpet Oslo 
- Bergen hadde sin etappe over Norefjell så vi heiet 
på mange av deltakerne som passerte oss.

Turen var 11 km hver vei og vi bar sekker med mat 
og utstyr til to overnattinger. Vi hadde leid hele 
nye Høgevardehytta. Det er en stor og lekker hytte 
med to etasjer som ligger like ovenfor den gamle 
Høgevardehytta. Den gamle hytta har servering i 
helgene og mange sikret seg en velfortjent vaffel 
som belønning. Hytta kan bookes gjennom DNT 
Drammen og omegn.

Da vi kom opp var det mange som satte fra seg sekk 
og ville opp på det høyeste punktet for å se på den 
fabelaktige utsikten. På en klarværsdag er det kun 
Gaustatoppen som har videre utsikt i Norge.

Etter havregrøtfrokost lørdag gikk vi på tur i litt 
gråere vær i retning Tempelseter og hadde mat- 

pakkepause ved en elv. Våre flinke ungdoms- 
aktivitetsledere arrangerte natursti og leker  
utenfor hytta til stor glede for barna.

Til middag lagde vi grønnsakssuppe med pølsebiter 
til 30 stykker. Nye vennskap ble knyttet og både 
barn og voksne storkoste seg på Norefjell. I 2022 
går tøffingturen til Jotunheimen og Kyrkja.

Turleder Yvonne Bjerke

Turglede. Foto: Anne Britt Skretteberg.

Strandkos. Foto: Anne Britt Skretteberg.
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DNT Ung Hadeland vil ha flere spennende 
turer for ungdom (fra 13 år og oppover) i 
2022. Følg oss på vår facebook-side «DNT 
Ung Hadeland» for å bli oppdatert på  
arrangementene som legges ut. Som DNT
Ung-medlem kan du også velge hvilken 
av aktivitetene «DNT Hadeland: Barnas til 
topps», eller «Med DNT Hadeland til topps» 
du ønsker å være med på.

DNT Hadeland + Jotunheimen = 
Eventyrlige turer
I juli 2021 var DNT Ung Hadeland på eventyr i 
Jotunheimen. Vi møttes på Krossbu, derfra kan 
du enten følge veien videre over Sognefjellet eller 
utforske isbreen Bøverbreen, som ligger kun en 
times gange fra Krossbu.

Vi valgte selvfølgelig det siste og la i vei 
etter frokost lørdag, sammen med guider fra 
Jotunheimen Arrangement. Ved brekanten tok vi 
på oss sele, stegjern og hjelm og dannet to taulag. 
Vi fikk innføring i hvordan vi skulle gå på breen og 
hvordan håndtere isøks. Mange tror kanskje at en 
isbre er ganske flat, men det er helt feil. En isbre er 
et fjell av is og vi gikk ganske mange høydemeter 
før vi kom opp til det kjempespennende partiet 
med blåisformasjoner. Sola kom frem akkurat idet 
vi satte oss ned for å spise lunsj. Det er viktig å få 
opp energinivået før isklatring. 

Å få bruke isøks og stegjern og klatre opp på  
isfjellene og se ned i dype, dype issprekker var  
veldig spennende. Vi sto på en snøbro og gikk én  
og én inn i en blåishule - helt magisk.

Om kvelden var det tre retters middag på Krossbu, 
og tid for å fordøye dagens inntrykk og planlegge 
neste dags topptur.

Vi skulle egentlig gå Kalvene, men værforholdene 
gjorde at vi gikk for plan B og kjørte til Juvasshytta 

etter frokost. Det er det mest populære utgangs-
punktet for turer til Galdhøpiggen. Vi gikk riktig 
nok samme rute fram til brekanten, men derfra 
skulle vi på Norges sjette høyeste fjell, nemlig 
Veslpiggen. Selv om denne toppen er lillebror til 
Norges høyeste fjell, så er den mer krevende å 
komme opp på.  

Det var to grader, snø og 15 m/s vind. Men det  
finnes som sagt mange ganger før, «ikke dårlig vær, 
bare dårlige klær». Og vi hadde masse gode varme 
klær, noe som er veldig viktig i fjellet, selv om det 
er juli. 

Guidene satte opp sikringspunkter for oss så vi var 
trygge på vei opp til toppen. Det var nysnø i fjellet 
og småglatt på breen, men nesten alle kom seg opp! 
Det var en sliten men glad gjeng som kom tilbake 
til Juvasshytta.

Jotunheimen: Vi kommer tilbake!

Turleder Yvonne Bjerke

På breen. Foto: Yvonne Bjerke.

DNT Ung
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Litt av hvertDNT Ung

TilTopps 2021-2022
TilTopps er en aktivitet som hadde oppstart  
sommeren 2021 og som varer ut 2022. Den  
finnes i to varianter, én for voksne og én for barn/
ungdom. Man skal besøke 15 topper på Hadeland, 
eller i nær omkrets, både sommer og vinter. I barn/
ungdoms-varianten skal man også besøke 15 topper 
eller turmål sommertid, og for vintersesongen skal 
man velge minst 5 av disse. Vintersesongen varer 
fra 15/11-15/4. Noen av toppene er de samme for 
barn som for voksne. Ungdom over 12 år kan velge 
hvilken av aktivitetene de vil delta i. 

De aktuelle toppene som er med denne gangen, 
finner man via app’en Ut.no som man laster ned til 
mobiltelefonen sin. Søk opp «Med DNT Hadeland 
til topps» for voksenaktiviteten, eller «DNT 
Hadeland: Barnas til topps». Her får du en liste 
over toppene som er med og du kan melde deg på. 
Så kan du ta turen ut i naturen og SjekkeUt  
toppene som er med i lista di. Er du nærmere 
turmålet enn 75 meter, kan besøket registreres i 
app’en.

For barn som ikke har egen mobiltelefon har vi 
etablert en ordning der foreldrene kan registrere 
barnas besøk. Da går man inn på DNT Hadelands 
hjemmeside, https://Hadeland.dnt.no, der det 
ligger et registreringsskjema. Her ligger det også 
artikler som inneholder beskrivelse av de to  
aktivitetene, en liten beskrivelse av de turmålene 
som er med, og hvordan du registrerer deg.

Toppene eller turmålene har forskjellig vanskelig-
hetsgrad, fra de ganske enkle og godt kjente, til de 
litt mer ukjente og som kanskje er litt mer utfor-
drende å ta seg fram til, særlig vinterstid. Alle skal 
være overkommelig for de fleste. Har du ikke det 
nødvendige utstyret, kan dette eventuelt lånes på 
BUA, se egen artikkel om det.

Straks etter at klarsignalet gikk, sommeren 2021, 
var det full aktivitet blant de ivrigste deltakerne, 
det gikk ikke mange ukene før flere hadde besøkt 
alle 15 toppene, enkelte opptil flere ganger.

Hva kan du så oppnå ved å bli med på TilTopps?  
Jo, du kommer deg ut i naturen, får frisk luft, du 
kan komme til plasser du muligens ikke har vært 
før, og du får kanskje prøvd utstyr du ikke har brukt 
før. Utfordre gjerne venner og kjente, unger og 
eldre, til å bli med og samle topper. Til alle som 
fullfører - både sommer og vinter - vanker det en 
påskjønnelse fra DNT Hadeland. Blant samtlige 
deltakere trekkes det også ut én person, som får  
en fin premie.

I turbeskrivelsene foran i turprogrammet du nå 
holder i hånda, kan du finne flere fellesturer  
som går til nettopp turmålene som er med i  
TilTopps-aktivitetene.Finn deg en topp og gå til topps! Foto: Inger Torunn Østen.

Høkleberget. Foto: Christine Larsen.
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Anna Widén: - Turen for meg 
er integrert i hverdagen 
Av Ina Lorentzen

Oppvokst med sjøsprøyt og ved sandstrender på 
vestkysten i Sverige, var det ikke gitt at billedkunst-
ner Anna Widén skulle ende opp på Hadeland. - Jeg 
ser så mye mer med denne utsikten, sier Anna selv.

Etter endt utdannelse på Kunsthøgskolen i Oslo, 
ønsket kunstneren seg ut av byen og inn i skogen. 
Etter hvert falt valget på Gran på Hadeland. Her 
har hun bodd siden 2004, og har til glede for både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum skapt 
kunst som både inspirerer og engasjerer.

Bruker turen som transport 
Til tross for at hun ikke går mye tur for turens del, 
er Anna ute i naturen stort sett hver dag. - Jeg rir i 
skogen og går til fots eller på ski til og fra atelieret, 
sykler eller padler. Turen er stort sett for å trans-
portere meg selv fra et sted til et annet, forteller 
hun. 
- Turen for meg er integrert i hverdagen. Jeg kan 
ta meg gjennom den samme ruten mange ganger, 
men turen er aldri lik. 
- Etter hvert har jeg kuttet ut mer og mer av det 
unødvendige rundt meg. Jeg konsentrerer meg om 
det jeg skal. Det gir meg langt flere innspill fra 
omgivelsene rundt meg, jo færre ting jeg har på 
agendaen, forteller hun.

Boreale flyvere (2021) © Anna Widén/BONO
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Energi og inspirasjon 
Kunstneren er kanskje aller mest kjent for skulp- 
turen “Etter Skeid” (2014). Originalen er blitt  
vist på Høstutstillingen og en avstøpning er  
permanent plassert utenfor Glasslåven Kunstsenter 
på Granavollen. Kunstverket som forestiller to  
hvilende hester er laget av treverk funnet i naturen. 
Det er også verket “Boreale flyvere” (2021) som nå 
pryder Lushaugtårnet. 
- Da jeg kom til Lushaugtårnet første gang, fikk jeg 
samme følelsen som jeg får når jeg ser på et kart. 
En utfartstrang! Den følelsen er en kunstopplevelse 
i seg selv, jeg fikk energi og inspirasjon. 
Dette resulterte i to vakre ravner som setter kurs 
i hver sin retning utover landskapet. De er laget 
av tre fra stubber, og er satt sammen med skruer, 
metallbånd og stifter. Overflaten er behandlet med 
tusj, pigment og linolje, og vil forandre seg i takt 
med årstidene.

Forene landskap og objekt 
De eventyrlystne ravnene er ikke det eneste  
verket Widén har bidratt med for tur- og kultur-
glade hadelendinger. I sommer kom også “Drift” 
(2021) på plass langs kulturstien på Grindvoll. 
Kunstverket er et direkte resultat av ekstreme  
værforhold. Mye nedbør i form av våt snø i  
kombinasjon med sterk vind førte til skader i  
skogene i begynnelsen av året. 

- Jeg visste tidlig at jeg ville gjøre noe med topp-
brekk. Det dramatiske uttrykket i selve bruddet ble 
en slags gave som jeg umulig kunne skapt selv, sier 
hun. 
Hun opplevde det hele som et takknemlig prosjekt. 
- Skogsrommet møtte meg, slik at jeg kunne forene 
landskap og objekt.

Scenografi i nord 
Hun utelukker ikke at det vil bli flere kunstverk  
i naturen og langs turområder på Hadeland i frem-
tiden, men akkurat nå er det et scenografi-oppdrag 
som står på agendaen. 
- Jeg skal gjøre scenografi og kostyme til et stykke 
som forteller om Majavatn-affæren, produsert av 
Nordland teater. Jeg har jobbet med scenografi i 
samband med danseforestillinger tidligere, men det 
er lenge siden nå. Det skal bli interessant å se hva 
som skjer når jeg må forholde meg til scenen igjen. 
Stykket har premiere i Mo i Rana i november 2022 
og skal på turné i Nordland etter det.

Etter skeid (2014) © Anna Widén/BONO Drift (2021) © Anna Widén/BONO
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men på grunn av utvidelse av pukkverket der og ny 
vegtrasé ved Lygnasæter, vil stien nå gå gjennom 
kulverten ved Lygna og over skisenteret til Hengedy 
og Blokkhus. Vi er i dialog med Brandbu/Tingelstad 
Almenning og Lygna skisenter om dette; ny  
merking vil bli foretatt våren 2022, når endelig 
trasé er fastlagt.

Nedlegging av rute 
På grunn av svært blaut trasé og minimal bruk av 
strekningen Bustevollen (Lushaugen) –Risbakken, 
har vi bestemt oss for å legge ned denne ruta, fordi 
det er vanskelig å finne en brukbar alternativ trasé 
i dette området. Denne strekningen kan i stedet gås 
om Malsjøsetra og Risbakklia.

Endring av kart 
Alle slike sti-endringer som vi gjør påvirker kart, 
derfor melder vi disse endringene til Statens 
Kartverk, i en tjeneste som heter «Rettikartet». 
Kartverket oppdaterer sine kartgrunnlag utfra 
disse innmeldingene. Det vil alltid ta noe tid fra 
endringene blir innmeldt, til de får effekt i alle kart 
som benytter Kartverkets grunnlag, som Norgeskart 
eller UT.no sitt kart.

Ruteutvalgets arbeid i 2021 
Av Jens Olerud

For å sikre rekruttering av oneledere/stiryddere  
i årene som kommer, ble det lagt ut en notis på  
DNT Hadelands Facebookside, med forespørsel  
om frivillige til dette viktige arbeidet. Responsen 
var god, og vi har gjort avtale med 13 nye one- 
ledere. Alle strekningene er nå dekket, og flere  
av de «gamle» onene er delt opp, slik at de fleste  
etappene nå er 10 km eller kortere. Alle nye  
oneledere har fått utdelt nødvendig utstyr og  
informasjon om arbeidet. Det er flott at folk er  
så ivrige etter å delta i dugnadsarbeidet vårt!  
Totalt er nå 23 personer sysselsatt med rydding  
av til sammen 18 oner.

Nye ruter 
I forbindelse med åpninga av Gulsjøhytta, har det 
vært nødvendig å knytte denne til Jotunheimstien. 
Det er derfor merket og skiltet fra vegkrysset 
ved Svartdalsetra til hytta, og fra hytta tilbake til 
Jotunheimstien, nord for Villingrud.

Det er stor aktivitet i Lygna-området. Vi må der-
for legge om Jotunheimstien mellom Lygna og 
Blokkhus. Tidligere gikk stien over Kortungen, 

Jens skrur skilt. Foto: Hans Gunnar Wien. Jotunheimstien legges om. Foto: Hans Gunnar Wien.
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Frivillig i DNT Hadeland 
DNT Hadeland har vært heldig og fått flere fri- 
villige oneledere/stiryddere med på laget. Vi  
har benyttet anledningen til å få en av de nye,  
Christine Larsen, til å fortelle om motivasjonen  
for dette:

Friluftslivet kan starte hvor som helst og når som 
helst. Likevel er det ikke lenger en selvfølge at man 
har fått friluftslivet inn med morsmelka, og selv 
om man var på tur som liten, har man kanskje ikke 
vært på tur på mange år. 

DNT Hadeland kan by på mange kilometere med 
blåmerkede stier. De aller fleste vil finne en sti som 
passer, eller et nytt og spennende turmål, og det er 
en fin måte å komme seg ut på tur på. 

Å få barn forandrer livet - også turlivet. De beriker 
det, men gjør det også mer utfordrende enkelte 
ganger. Ofte gjenopplives gamle barndomsminner, 
noe jeg selv har kjent på, og det blir plutselig viktig 
å gi sine egne barn de samme gode opplevelser,  
verdier og erfaringer som man selv hadde som 
barn. 

Hva betyr friluftslivet for deg og familien?   
Det er påfyll for kropp og sjel. Å gå på tur er noe 
alle kan gjøre, og vi vet det er positivt både for 
psykisk og fysisk helse. Det er lystbetont og sosialt. 
Vi tror søken etter stillhet, frisk luft og ro i vår 
praktfulle natur er verdier som bare blir viktigere 
og viktigere i årene som kommer. Friluftslivet betyr 
avkobling, mosjon, opplevelser, hygge - gjerne 
rundt et bål med familie og venner. Det gir oss 
samhold og gir oss et avbrekk fra en ellers hektisk 
hverdag. 

Hvorfor valgte du og samboeren å bli frivillige 
for DNT Hadeland?  
Vi er veldig glade i den norske naturen, sommer 
som vinter, fjellet, skogen, havet og menneskene 
man møter når man er på tur. Hadelands rike  
trollbandt oss med vakker og variert natur, kultur- 
minner, spennende historier og flotte fiskevann  
- her har vi alt vi kan drømme om! 

Hvorfor ønsket dere å bli frivillige stiryddere? 
Det er viktig for oss å bidra til å opprettholde 
sti-strekningene DNT Hadeland har, slik at  
mennesker kan lære å bli glad i naturen, like å  
gå på tur og få muligheten til å se seg omkring  
ute i naturen. Det å bli bedre kjent i nærområdet 
gir både fine opplevelser, kunnskap og tilhørighet.

Frivillighet skaper naturopplevelser for livet!
Stolen. Foto: Christine Larsen.

Stiryddeverktøy. Foto: Jens Olerud.

En jobb å gjøre. Foto: Christine Larsen.
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Nytt turkart for DNT Hadeland
Styret i DNT Hadeland har vedtatt at det skal  
utarbeides et nytt turkart for området vårt, et  
kart som skal bli tilgjengelig for alle våre hoved-
medlemmer. Arbeidet så langt er ledet av Jens 
Olerud med bistand av Hans Gunnar Wien,  
begge fra ruteutvalget, mens Tor Trøan på  
Harestua er leid inn for å utføre selve  
kartarbeidet.

Det trykkes opp et sommerkart i målestokk 
1:25 000, hvor stiene våre, hyttene våre og 
Lushaugtårnet - samt andre stier som er ryddet 
og merket etter DNT’s retningslinjer, er markert. 
Denne målestokken er dobbelt så stor som  
nåværende turkart over Hadelandsåsen, og gir  
derfor et kart som er mer lettlest og oversiktlig  
for turbruk i sommerhalvåret.

I denne omgang er kartet kun tenkt å dekke vårt 
ansvarsområde på østsida av Randsfjorden; fra 
Brovoll til Kvitingen/grensa mot Søndre Land  
og Vestre Toten kommuner. Vi satser på at kartet 
er ferdig til utdeling blant medlemmene i DNT 
Hadeland til tursesongen 2022.

I en fase to har vi planer om å lage et ajourført  
turkart som dekker områdene fra Brovoll og  
sørover mot Nittedal og Oslo. Her gjenstår det  
mye arbeid, og vi vil komme tilbake med flere  
opplysninger om dette senere.

Nytt turkart.
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På besøk hos BUA
Noen ganger holder det med spreke bein og godt 
fottøy for å være med på en tur i DNT Hadelands 
regi. Andre ganger ser du en tur i turprogrammet 
som det hadde vært moro å være med på, men 
som krever noe mer utstyr enn det du har sjøl. Da 
tenker du kanskje at det hadde vært fint å kunne 
låne dette utstyret, enten bare for å bli med på den 
aktuelle turen, eller for å prøve om dette er noe for 
deg videre. 

Jeg tar derfor en tur til BUA i Gran og treffer på 
en hjelpsom Kenneth Rønningen, som forteller at 
BUA står for Barn – Unge og Aktivitet, og er  
betegnelsen på utlånssentraler for sports- og fri-
tidsutstyr. Ung Hadeland drifter 2 avdelinger, BUA 
Gran og BUA Lunner. Disse er en del av nettverks-
organisasjonen BUA, en nasjonal forening som  
skal bidra til inkludering og økt deltakelse i helse- 
fremmende aktiviteter for barn og unge, uavhengig 
av sosioøkonomisk status. Sjøl om hovedtanken er 
at dette primært er et tilbud for barn og unge,  
låner BUA også ut utstyr til voksne.

Så med utgangspunkt i DNT Hadelands turpro-
gram sier jeg: - Jeg skulle gjerne vært med på en 
løssnøtur i vinter, men jeg har ikke det nødvendige 
utstyret, kan du hjelpe meg med det?

- Jada, vi har fjellski, staver og støvler, trenger du 
tursekk så har vi det også, men bekledningen må 
du holde sjøl. Frykter du det blir mørkt før turen er 
over, har vi hodelykter. Skal du være med på en tur 
som går i oppkjørte løyper har vi ski for det også, 
både «smørbare» og felleski.

Jeg blar videre i turprogrammet og kommer over en 
trugetur. - Men jeg har ikke truger, hvordan er det 
med det? -Truger kan du selvfølgelig få låne, vi har 
flere slag, og da bør du få med deg staver med litt 
store trinser, er svaret.

Senere på sommeren skal det være en sykkeltur ser 
jeg – hva med utstyr til den? - Joda, vi har sykler, 
både vanlige «offroad» og Fat Bike, mens elsykler 
har vi foreløpig ikke. Og du må også ha hjelm – det 
har vi til de fleste hodestørrelser.

Så er det noen av den yngre garde som har tenkt 
seg på kanotur med overnatting i sommer –  
matcher du den? - Ja, det vil jeg tro parerer 
Kenneth. Vi har en bilhenger som vi kan fylle opp 
med inntil 8 kanoer, redningsvester og årer – og  
de skal overnatte?  Da kan de låne telt, henge- 
køyer, stormkjøkken – de kan gjerne få låne en  

fullt utstyrt lavvo og bålpanne dersom de skulle 
ønske det! Fiskeutstyr for å sikre middagen kan  
vi også sende med.

Oppmuntret av imøtekommenheten og hittil full 
klaff vedrørende utstyr, samtidig som jeg blir vist 
rundt i lokalet, begynner jeg å fantasere om andre 
friluftsaktiviteter jeg kunne tenke meg å prøve:  
- Blir det stålis i vinter, hva kan du tilby da? - Ja, 
hva ønsker du å gjøre? Skal du spille hockey, trene 
på piruetter eller bare gå langt? Da har vi alt utstyr 
du trenger for det, attpåtil ispigger, noe som er et 
«must» når du ferdes på naturis.

Men noe mer alpint da, jeg synes jo fortsatt det  
er artig? - Ja vi har godt utvalg i alpinski, støvler,  
hjelmer og også Randonee-utstyr, kan Kenneth 
fortelle.

Enn kajakk eller Packraft, fortsetter jeg - Joda det 
har vi, men skal du låne kajakk bør du ha Våtkort, 
sånn at du vet hva du skal gjøre dersom du går 
rundt. Vi kan ikke låne ut utstyr som gjør at  
brukeren kan komme ut for farlige situasjoner. 
Derfor låner vi ikke ut klatreutstyr, som krever  
mye vedlikehold for at det skal være sikkert å 
bruke.

Og utstyret kan jeg låne en hel uke av gangen?  
Ja, er svaret. Og samme utstyret finnes i BUA på 
Roa også? - Det stemmer, avslutter Kenneth. Du  
er velkommen tilbake når du har bestemt deg for 
tur!

Kenneth Rønningen viser litt av utvalget hos BUA.  
Foto: Hans Gunnar Wien.
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Hyttene våre
Gulsjøhytta 
Dette er en ubetjent hytte som leies av Brandbu og 
Tingelstad Almenning. Den ligger ved bilvegen ved 
Søre Gulsjøen, der det er fiske- og bademuligheter. 

Gulsjøhytta er totalrenovert og nyoppusset, og ble 
tatt i bruk av DNT Hadeland i 2020. Hytta har 
kombinert kjøkken og stue. Det er to soverom med 
fire senger hver, i tillegg er det tørke-/vaskerom  
og gang. I uthuset er det utedo, skåle og lagerrom.  
Her er det mulighet for hundeovernatting, og  
dessuten en enkel soveplass. Hytta har installert 
solcellestrøm og propanbluss. Ta med eget  
drikkevann.

Tidligere var hytta brukt av tømmerhoggere og 
tømmerkjørere, og noe av historien fra den tid  
er tatt vare på.

Til hytta hører også båt og kano til bruk i Gulsjøen. 
Her er det bade- og fiskemuligheter. Sommeren 
2022 vil det være på plass en fin bade- og fiskebryg-
ge rett ned for hytta. Dette bryggeanlegget blir også 
tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse, 
slik at en kan benytte rullestol helt fra vegen og ut 
på bryggeplattingen. 

Sommeren 2021 ble det ryddet og blåmerket en 
sti som tar av fra Jotunheimstien ca. 1 km øst for 
Villingrud, denne stien kalles Bentstien. Den går 
fram til vegen som går forbi Gulsjøhytta og gjør 
adkomsten fra Jotunheimstien til hytta enklere. 
Følger man vegen videre nordover treffer man på 
Jotunheimstien igjen ved Svartdalssætra.

Gulsjøhytta er et fint utgangspunkt for sykkeltu-
rer i området, og for toppturer til Glåmhaugen, 
Kvitingen og Toppåsen. For å bestille hytta går du 
inn på UT.no og søker opp Gulsjøhytta der. Da får 
du straks beskjed om den er ledig eller ikke, i det 
tidsrommet du ønsker å leie den.

Kjørestua på Sagvollen 
Vi har siden 2009 leid 1. etasje i ei hytte tilhørende 
Gran Almenning, den ligger like ved bilveg på 
Sagvollen. Kjørestua er ubetjent og inneholder 
gang, kjøkken, stue, og soverom. Kjøkkenet er 
utstyrt med bestikk og dekketøy, kjeler og steke- 
panne, maten kokes på propanbluss. I soverommet 
er det seks sengeplasser, og flere madrasser er  
tilgjengelig. I tillegg er det et uthus, med utedo  
og skåle. Hytta er forsynt med solcellestrøm til 
belysning, og vann kan hentes fra borehull 100 
meter fra hytta. Det er kort vei ned til badeplasser 
i Vassbråa. Kano og årer ligger i uthuset, og det er 
flytevester i gangen. Det er nylig kjøpt inn en  
stødig 13 fots Pioner robåt som får en egen fast  
båtplass. Sommeren 2021 ble det lagt klopper i  
stien langs sørsiden av Vassbråa slik at stien blir 
mer farbar, det gjør at hytta nå blir et naturlig  
overnattingssted for vandrere langs Jotunheimstien.

Kjørestua er et ideelt utgangspunkt for turer både 
sommer og vinter. Fra Sagvollen er det en blå- 
merket sti som gjør en runde oppom et flott utsikts-
punkt i Vassbråskurven, det går merket sti sørover 
mot Våja, og som nevnt svinger Jotunheimstien 
innom her. Vinterstid preparerer Øståsen 
Skiløyper en avstikker fra «Fjellsjørunden», bort 
til Sagvollen. Denne løypa gjør også en runde opp i 
lia mot Marikleiva. Gran Idrettslag har åpen kiosk i 
Sagvollstallen i helgene når det er skiføre.

For å bestille hytta går du inn på UT.no og søker 
den opp der.

Gulsjøhytta. Foto: DNT Hadeland. Kjørestua. Foto: DNT Hadeland.

Vassbråskurven. Foto: Ole Bjerke.
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Lushaugtårnet 
Lushaugtårnet rager 15 meter over bakken, og fra 
toppen har du utsikt over store deler av Østlandet. 
På den øvre plattformen er det montert sikteskiver 
i fire hjørner. Tårnet som ble åpnet i september 
2018, på toppen av Lushaugen, er blitt et svært 
ettertraktet turmål. Det er populært både blant 
hyttefolket på Lygna, blant bygdefolk, og andre 
tilreisende turgåere. Det er flere blåmerkede stier 
som leder til toppen av Lushaugen: Fra Lygna 
via Finnskjeggholen, fra Lygna via Grevsjøen, fra 
Bustevollen øst for Lygna, og fra Fjellstadhytta/
Malsjøsetra i sørlig retning. Noen av stiene er så 
mye benyttet at de begynner å bære preg av stor 
slitasje.

Vinterstid er det preparert skiløype opp fra 
Lushaughytta.

Lushaugtårnet ble tildelt Årets Byggeskikkpris for 
2018-19 av Gran Kommune. Premien er et tem-
porært kunstverk av Anna Widén, det kom på plass 
sommeren 2021. Kunstverket er montert på nest 
høyeste nivå i tårnet og består av to vakre ravner 
som flyr henholdsvis mot øst og mot vest.

Naturreservat 
Brandbu og Tingelstad Almenning har sammen 
med Statsforvalteren i Innlandet startet et 
arbeid med frivillig vern av skogsområdet rundt 
Lushaugen der Lushaugtårnet ligger. Dette omfat-
ter et område på ca. 1860 dekar. Formålet med 
vernearbeidet er å sikre et representativt utsnitt 
av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. 
Aktuell verneform for området vil være naturre-
servat. Dette innebærer et strengt vern med for-
bud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. 
Tradisjonelt friluftsliv, etablerte turstier og skiløy-
per, jakt, fiske, bær- og sopplukking og beiting vil 
imidlertid være tillatt. Almenningen har over lang 
tid ikke hatt skogsdrift i området, så her blir det 
mye spennende natur etter hvert. 

Prosjekt Sølvsberget 
Dette har vært et tredelt prosjekt som har bestått  
av skilting av tursti fra Granavollen til Grymyr,  
med en sidearm opp til Sølvsberget, bygging av 
utedo oppe på Sølvsberget, og utskifting av 40 
informasjonsskilt langs turstiene i Sølvsberget. De 
to førstnevnte aktivitetene ble ferdigstilt i 2020.

På grunn av en litt omstendelig og langdryg søk-
nadsprosess som skyldes fredningen av området 
rundt bygdeborgen på toppen, tok det litt tid å få 
klarsignal til å få satt opp de nye informasjons- 
skiltene langs turstien. Sommeren 2021 kom også 
skiltene på plass, og de kan nå beskues når du tar 
turen opp og rundt.

I sikte. Foto: Christine Larsen.

Byggeskikkpris. Foto: DNT Hadeland. Info-skilt Sølvsberget. Foto: DNT Hadeland.
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Turfotografering 
Av Bjørn Haslerud

Disse rådene tar utgangspunkt i at du skal være 
med på en tur med DNT Hadeland.

Før turen starter 
Kikk litt på utstyret på forhånd. Bruker du mobil-
telefon, så kan det være lurt å pusse av linsa. Den 
er ofte ikke så bra etter at telefonen har ligget i 
ubeskyttet i lommen. Bruker du et systemkamera, 
kan det være greit å justere «tilbake» hvis du har 
vært ute og fotografert under spesielle forhold. Ta 
en kikk på været. Er det sol og fine skyer, så er det 
fint å ta landskapsbilder. Er det overskyet, så er det 
kanskje best å ta bilder av folk, blomster og natur-
detaljer.

Turstart 
Når du starter på en fellestur, står ofte folk litt 
spredt og det er vanskelig å få til gode bilder. Det 
er fint å få med turlederen, og noen av de som står 
rundt. Ta bildet fra siden, slik at du ser ansiktet 
både på turleder og deltagere. Oversiktsbilder, der 
man prøver å få med mest mulig, blir sjelden bra.

Mens man går 
Det er fint å få fram at du er på tur med andre. 
Enklest er det å ta bilde av turfølget bakfra, mens 
du selv er i følget. Et bedre bilde blir det nok, hvis 
du går litt i forveien og tar bildet når turfølget 
kommer mot deg. Bruker du systemkamera, bør 
du sette lukkerhastigheten litt opp, til ca. 1/300 
sekund. Plasser deg der turfølget svinger litt. Rett 
forfra blir bildet best, hvis man går på vei eller  
bred sti med flere i bredden.

Korte stopp 
Underveis blir det jo en del stopp, der turleder  
forklarer hva man ser. Du kan prøve å ta bilder  
av noen av deltakerne sammen med det man  
har stoppet opp for, for eksempel ei infotavle,  
et minnesmerke, bautastein eller lignende. Prøv  
ikke å få med alt og alle!

Utsiktspunkt 
Ikke sjelden er man på turen innom fine utsikts-
punkter. Man har ikke all verden av tid på seg. 
Prøv å ramme inn bildet. Dette kan du gjøre ved å 

plassere deg slik at for eksempel greiner eller trær 
danner en ramme rundt motivet i det fjerne. Et 
annet alternativ er å ta bildet der deltakerne peker 
utover i landskapet.

Hovedrasten 
Hvis også dette er på et utsiktspunkt, kan du jo 
bevege deg litt for å få det utsnittet du ønsker. Det 
er fint hvis du har et zoomobjektiv, slik at du kan 
forstørre det som finnes i horisonten. Har du en 
mobiltelefon kan du også zoome inn. Da må du 
være påpasselig så du holder telefonen stødig.  
Hold den f.eks. inntil et tre.

Kanskje er det tid til å ta noen nærbilder, for 
eksempel av blomster. Overskyet vær er godt egnet! 
Nesten alle bilder er tatt der fotografen står opp-
reist, så du kan gjøre en stor forskjell ved å bøye 
deg ned. Kommer du hjem med jord på knærne, 
har du antagelig også noen bra bilder!

Ved turens slutt 
Ofte ønsker man å ta et bilde av turdeltagerne. Ta 
bildet før man er tilbake ved målet og alle vil hjem! 
Hvis du kan samle gruppa rundt noe, blir det ofte 
bedre bilde, en skiltstolpe, en benk eller lignende. 
Det er fint hvis du kan få til litt humoristisk  
stemning under fotograferingen. Ta en serie bilder, 
så du får et bilde der ingen blunker.

Et siste råd: Kameraet må alltid være framme,  
aldri i sekken!

I fint driv. Foto: Yvonne Bjerke.
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Turbok for Hadeland.

Bilder til turprogrammet
Redaksjonskomitéen tar gjerne imot bilder til  
kommende turprogram. Vi oppfordrer leserne våre 
til å sende oss tur- og naturbilder. Ta med kamera 
på tur og send gjerne bildene straks du har vært på 
en tur, eller hatt opphold ute i naturen.

Hvert bilde navngis med en tittel, og navnet på 
fotografen, f.eks.: «Gammelsætra Foto Stein 
Røysaa». Har du bilder av andre personer? Innhent 
tillatelse til at bildene blir brukt i turprogrammet, 
og på DNT Hadelands nettsider. 

Bilder sendes til redaksjonskomiteen på adressen  
hadeland@turistforeningen.no, innen begynnelsen 
av november.

Hvis du er glad i å ta bilder, så arrangerer DNT  
sentralt og Norsk Tipping fotokonkurranse tre 
ganger i året. De ser etter de beste turbildene 
som er tatt av DNT sine følgere og medlemmer. 
Finalistene konkurrerer om 10.000 kroner, og  
100 Flax-lodd fra Norsk Tipping. Andre- og tredje-
premie er ryggsekker fra Bergans, og overnattinger 
på DNT hytte.

Boka 101 turer på Hadeland
Boka er trykket opp i et nytt opplag og kan kjøpes 
følgende steder: Intersport Gran, Hadeland 
Landhandel, Gran, Intersport Brandbu og 
Lygnasæter Hotell. Den tar for seg seks turområder 
som til sammen dekker hele Hadeland. Boka ble 
første gang utgitt i 2010, i hovedsak er de fleste  
turbeskrivelsene fortsatt like aktuelle.

Nye turer
Har du et turforslag du ønsker å dele med oss? 
Er det en spesiell tur du kunne tenke at DNT 
Hadeland arrangerte? Ta kontakt med turkomiteen 
gjennom hadeland@turistforeningen.no, og kom 
med forslag. Ønsker du å være turleder, er det 
mulig å melde seg som assisterende turleder for å 
få erfaring. DNT arrangerer kurs for turledere på 
mange nivåer – Ferskingkurs - Ambassadørkurs – 
Nærturlederkurs osv.

Turkoppen nytes. Foto: Anne Britt Skretteberg. Randsfjorden. Foto: Ole Bjerke.
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Møter og kurs

Vi oppfordrer turlederne våre til å gå turleder- 
kurs for å gi turdeltakerne en så god og trygg  
turopplevelse som mulig. DNT Hadeland gir  
støtte til dette.

DNT sentralt har mange digitale friluftskurs  
liggende på hjemmesida si  
https://www.dnt.no/digitale-friluftskurs-/.  
Her finner du kurs som gir deg gode tips  
som kan være nyttige for å få en vellykket tur.  
Ta kurs i ro og mak i stua før du legger i veg. 
 
Vintermøte 2022 
Avlyst

Årsmøte  
Se annonse og FB/hjemmeside.

Høstmøte  
Onsdag 21. september. 
Se annonse og FB/hjemmeside.

Rakfisklag 
Fredag 4. november. Å gjøre en innsats for  
DNT Hadeland skal lønne seg! Tillitsvalgte,  
dugnadsfolk og turledere blir invitert til hyggelig 
lag. Invitasjon blir sendt ut til den enkelte.

Vintermøte 2023 
Se annonse og FB/Hjemmeside.

Spretten. Foto: Yvonne Bjerke.

Mellom Fjellsjøen og Svartbekken. Foto: Knut Dalen.

Moterudsætera. Foto: Ole Bjerke.

Slapper av. Foto: Yvonne Bjerke.
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ALFA og DNT er skapt av den ville norske naturen for å gi de som 
ønsker å gå på tur i Norge bedre turopplevelser. Vi støtter DNT i deres 
viktige arbeid med å inspirere flere ut på tur og tilrettelegge for turer 
rundt om i hele Norge. Som en del av avtalen tilbyr vi også medlemmer 

i DNT medlemspriser på våre sko som er laget for norske forhold.

GO›
DNT

Crafted by
Norwegian nature

Få DNT-rabatt på utvalgte Alfa-produkter 
ved å registrere deg på alfa.no/dnt
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