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Lederen har ordet
En sommer med veldig varierende vær er over,
i perioder har det kommet mye nedbør. Forhåpentligvis har ikke dette skremt medlemmer
fra å benytte seg av vår allsidige natur. Besøket
på hyttene våre i fjellet er godt i år også. Vi
forventer at det totale besøksantallet vil ligge
noe over det vi oppnådde i 2015.
Titoppern Grenland er også et yndet turmål
for mange personer. Bøkene er hurtig blitt
skrevet ut og nye har vært lagt ut i kassene. På
grunn av stort besøk har det på enkelte steder
vært parkeringsproblemer. Vi anmoder om at
parkering skjer slik at øvrig trafikk blir hindret.
I år har DNT avholdt sitt landsmøte i Lom.
Fra Telemark deltok personer flere turlag,
samt enkelte ansatte fra administrasjonen.
Deltagelse på landsmøte er meget lærerikt
og nyttig. Man får et godt innblikk i hva som
foregår i DNT systemet, samt at man får knyttet kontakter med personer fra andre turlag.
God kontakt med andre turlag kan gi mange
nye ideer og innspill.
Pr 1. august 2016 har Telemark Turistforening passert 8.700 medlemmer. Dette er en
økning på 1,7 på samme tidspunkt i 2015.
Vår langsiktige målsetning har vært at vi skal
være 9.000 medlemmer i 2017. Dette bør
være oppnåelig. Landsgjennomsnittet ligger
på en økning på 7,3 %. Vi er ikke fornøyd med
å ligge så mye lavere enn landsgjennomsnittet
og har til hensikt å sette fokus på medlemsrekrutering i tiden fremover. I 2016 innførte
DNT muligheter for å tegne familiemedlemskap. Så langt ser det ut til at dette har hatt
positiv effekt.
I 2015 fikk vi nye hyttedriver på Mogen - og
Kalhovd Turisthytte. De samme personen har
forestått driften i 2016. På Gaustatoppen
har det kommet ny hyttedriver fra 2016. Alle
ansatte på hyttene og i administrasjonen har
utført et stort stykke arbeid som har medført
at driften har gått bra. På Mogen er det i løpet
av året bygget ny veranda. Gaustatoppen har
blitt renovert fullstendig innvendig. Det vil i
løpet av høsten komme et nytt tilbygg som skal

inneholde nye toaletter. Mye av denne investeringen er finansiert via gaver og tilskudd,
resterende via lån og egenkapital.
Driften i Telemark Turistforening de siste
årene har bygget på veivalgsdokumentet som
ble vedtatt som ble vedtatt i 2013 for perioden 2013 – 2017. Styret arbeider med å utarbeide et nytt strategidokument for perioden
2017 – 2021. Dokumentet forventet ferdig i
løpet av høsten 2016. Innspill til dokumentet
mottas med takk.
I siste nummer av Fjell og Vidde (nr 4), DNTs
medlemsblad, var det noen artikler om forskjellig dugnadsarbeid. I 2015 ble det nedlagt over 600.000 timer dugnad i hele DNT.
Turistforeningenes drift bygger i en stor grad
på dugnadsarbeid utført av ivrige medlemmer.
Du må ikke være ekspert for å delta på dugnader, innsatsvilje og et smil er tilstrekkelig.
Telemark Turistforening og dets lokale turlag
har behov for flere dugnadspersoner. Har du
lyst til å gjøre en innsats, ta kontakt med ditt
lokale turlag eller direkte med TTF.
Høsten står for døren, skog og mark ligger
klare og venter på turfolket.
Ut på tur aldri sur.

Kaj Eggesvik
Styreleder Telemark Turistforening

DNTs landsmøte 2016 ble avholdt i Lom 9.-12. juni. Fjellbygda i Gudbrandsdalen ved inngangen til Jotunheimen var en perfekt ramme for et rekordstort årsmøte i turistforeningens
148 driftsår. Med flott sommervær kunne rammen nesten ikke være bedre.
Telemark Turistforening var representert med
15 delegater fra turlagene i Bamble, Skien
og Gautefall samt administrasjonen i Skien.
I tillegg var Notodden Turlag til stede, slik at
Telemark var godt representert med totalt
17 delegater. Utstyrt med røde vester med
påskriften «Jeg er en stolt telemarking» var
delegatene fra Telemark godt synlig blant de
over 300 landsmøtedeltakere.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det gitt
fyldige orienteringer om det nye bookingsystemet og planene for 150 årsjubileet i 2018.
DNT - forum som ble gjennomført før selve
årsmøtet, hadde mange interessante parallelle sesjoner som syntes å bli godt mottatt.
Alt i alt et meget godt landsmøte som ble avsluttet med en landsmøtemiddag med delegatene i sin fineste stas. Middagen ble etterfulgt

Begge foto: Kjell Peder Haugene

av en liten konsert ved midnatt i den snart
1000 år gamle stavkirken i Lom hvor Einar
Gelius er sogneprest.
Tor Suhrke
Styremedlem i Telemark Turistforening
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Landsmøte i Lom
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Utstyr for høsten
Norrøna Bitihorn jakke

Devold Breeze t-skjorte

Bergans Utne bukse herre

Bergans Microlight jakke

DNT lakenpose silke

Bergans Utne bukse dame

Medlemspris 1699,Veil. 1999,-

Medlemspris 765,Veil. 900,-

Medlemspris 649,Veil. 799,-

Medlemspris 425,Veil. 499,-

Medlemspris 990,Veil. 1200,-

Medlemspris 765,Veil. 900,-

Osprey Tempest 20 liter

Medlemspris 850,Veil. 1000,-

Vår butikk har åpent: Mandag til fredag 10.00–16.00

Vi har mange lokalproduserte kart, turkart og den plastbelagte topografiske Norges-serien.

Bergans Ylivingen

Ortlieb kartmappe

Norrøna Falketind

Suunto A-10 kompass

Medlemspris 550,Veil. 650,-

Medlemspris 1316,Veil. 1549,-

Nalgene drikkeflaske
Medlemspris 169,Veil. 199,-

Torsdager 10.00–18.00

Medlemspris 195,Veil. 225,-

Medlemspris 150,Veil. 170,-

Nordeca Norges-serien kart

Medlemspris 169,Veil. 199,-

Lørdager 10.00–14.00

7

Vi er størst på kart i Telemark!
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Fjellets Tinder
Har du lurt på hvorfor det har blitt trendy med røde og grønne luer i fjellet? Det er ikke bare
en ny trend, men fargekoder.
Tekst: Mikel Gonsholt, Elisabeth Fleseland
Det startet som en aprilspøk, men har nå tatt
helt av. DNT selger flere og flere luer til bruk
på fjellet, og en av disse er den såkalte «singellua» der den ene siden er grønn, den andre
rød. Hva betyr disse fargekodene? Jo, det betyr
rett og slett at hvis du har den grønne siden ut
så er du singel. Og skulle du treffe noen andre
på fjellet med en grønn lue, og ting utvikler
seg, så er det bare å snu lua slik at den røde
siden vender ut. For da er du opptatt.
De single, ansatte på kontoret til Telemark Turistforening har god erfaring med disse luene,
og ikke bare på fjellet. I juli ble bildet av denne
gjengen iført grønne luer lagt ut på Facebook.
Varden fanget det raskt opp, og samtlige ble
kontaktet i etterkant av interesserte lesere.
Dette synes selvfølgelig alle sammen er smigrende og koselig, men ansatt Mikel Gonsholt
synes fortsatt det er mest romantisk å treffe ei
jente direkte på fjellet.
– Uansett hvor fint smil du har på profilbildet
er det ingenting som slår en hyggelig samtale
med glimt i øyet i vaffelkøen på Gaustatoppen, i skiløypa på Svanstul eller mens man får
tilbake pusten på en av Ti-topperne, sier han
med et smil.
Ifølge kommunikasjonsavdelingen i Den Norske Turistforening er det mange single i fjellet.
– Hver tredje husstand i Norge består av en
enslig person. DNT har god tradisjon for å
hjelpe folk å finne kjærligheten. For 26 år

siden innførte vi kontaktannonsen «Fjelltreffen», noen år etterpå begynte vi å arrangere
Singelturer og i påsken oppfordret vi folk til å
ta på grønn lue hvis de var single. Derfor har vi
nå laget Fjellsjekkereglene, som forhåpentligvis vil gjøre oss innadvendte nordmenn litt mer
frimodige når vi møter noen vi liker, sier Ida
Amelie Helgesen, Kommunikasjonsrådgiver i
DNT
Om man er på utkikk etter en ny turvenn er det
altså disse sjekkereglene som gjelder:
1. Legg gjerne ut på sjekking på fjellet uten
trening. Øvelse gjør mester!
2. Meld fra hvor du går, slik at man kan
møtes igjen.
3. Vis respekt for andres luefarge. Grønn lue
betyr ledig, rød lue betyr opptatt og oransje betyr kanskje åpen for kontakt.
4. Bli værfast – og få en ekstra dag til å finne
din utvalgte.
5. Ta alltid med rikelig tursnacks som kan
deles. Veien til hjertet går ofte gjennom
magen.
6. Lytt til erfarne fjellsjekkere.
7. Husk kart og kompass, slik at du kan
spørre om hjelp til å bruke det.
8. Gå ikke alene, spør om dere skal slå følge.
9. Vend i tide, det er ingen skam å løpe etter
for å spørre om telefonnummeret.
10. Spar ikke på smilene og le av dårlige vitser
om nødvendig.
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Fossøy natur- og kultursti
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Vaffelsalg på Stangnes
Helt ute ved havet, ytterst på Levangslandet ligger Stangnes. I slutten av 1960-årene ble
eiendommen kjøpt av stat og kommune som friområde. Innimellom svabergene og jordflekkene står et lite to-etasjes hus.
Tekst og foto: Petter Hareide
Huset ble bygd på slutten av 1870-årene, og
det har i alle år vært fiskere som har bodd der.
Et flott sted hele året! Stangnes er et spennende sted å besøke, ikke bare om sommeren,
men hele året kan du nyte det vakre landskapet ved kysten, lytte til bølgene som slår
inn mot land og bli forbauset over naturens
krefter.
Det er Kragerø Turlag som disponerer eiendommen i dag og hver lørdag og søndag i
sommermånedene er det salg av vafler, kaffe
og brus. I slutten av juli var det Barnas Turlag
Kragerø sin tur å stå for salget. Etter iherdig
blanding av 15 liter vaffelrøre var det bare å
sette i gang med steking, været var strålende
og folk strømmet til svabergene som ligger ved
hytta. Barna styrte hele «butikken» og klarte
både steking og veksling med glans.

Livet på en turisthytte
Det å drive eller jobbe på en turisthytte er ikke bare en jobb, det er en livsstil. På Kalhovd Turisthytte er det hektiske dager og man må ha en lidenskap for det man driver med. På de mest
travle dagene skal det serveres hjemmelaget middag til opp imot 100 sultne fjellturister. Brød
og kanelboller skal bakes, melk skal henges, rom skal vaskes, telefoner skal besvares og gjester skal forpleies. Team Kalhovd jobber og lever side om side, som kollegaer, venner og familie.
– Det er helt avgjørende at vi jobber sammen
og leverer som et team. Hver enkelt i teamet er
like viktig. At man forstår at resultatet er mer
enn hver enkelt sin innsats - at alle er like viktige uavhengig av hvilken oppgave man har, det
er da man sammen kan oppnå utrolige resultater. Vi har på kort tid på å bygge et team, noen
kommer tilbake år etter år, mens nye kommer
til. Det er utfordrende å formidle hva denne
jobben går ut på, det må nesten bare erfares,

sier Kjersti Wøllo som sammen med Petter
Martinsen driver Kalhovd Turisthytte.
Team Kalhovd
Jan fra Bamble
Jan – frokost kongen over alle konger. Den
sterkeste mannen vi kjenner. Hva skulle vi gjort
uten han? Takk og lov for at denne mannen
jobber skift og er på Kalhovd i feriene og friperiodene sine. I ti år har vi jobbet side om side.

Marthe fra Skien
Nestleder, booking, personal og resepsjonsdronning. Marthe er Kalhovd! Kjersti overlever
ikke en dag uten Marthe. Selvfølgelig må hun
ha fri en gang iblant, men det merkes og savnes. Marthe holder ro og orden i sysakene og
har det store overblikket.
Thea fra Skien
Tålmodige Thea - vår lamineringsdronning
som elsker å rydde i skuffer og sortere bøker
alfabetisk. Hun har jobbet her flere sesonger
og mange har nok møtt smilet til Thea i resepsjonen. Nå er vi bekymret for at hun forlater
oss for godt, ferdig utdannet statsviter som
søker andre utfordringer.
Christina fra Texas
Christina er ”hands on” på alt som skjer på
kjøkkenet. Ingen baker kanelboller som henne,
bortsett fra Ginni på Mogen selvfølgelig. Hun
er dronningen av lunsjservering. I tillegg har
hun selvfølgelig smakt seg gjennom vinene
våre og kvalitetssikret vinmenyen til middagene våre. Christina har en lidenskap for det
hun jobber med!

Anne fra Estland
Anne med det store hjertet og herlige humor.
Ingen svinger moppen slik som henne, den har
hun svingt på Kalhovd i fem sesonger. Hun er
å se overalt og bidrar overalt. Til og med norsk
har hun lært seg. Det er så koselig, alt er så
koselig sier hun og ser på oss lettere oppgitt
med glimt i øyet.
Mina fra Nesodden
Yngstemann på laget, det største smilet som
kan smelte alle. Mina har vasket alle krinker
og kroker på Kalhovd denne sesongen, smiler
fortsatt, har hatt maaaange frokoster..smiler
fortsatt. Fine Mina!
Kenneth fra Skien
Nest yngstemann på laget – en av kokkene
våre. Har mer eller mindre bodd på kjøkkenet
i 2 mnd. Må tvinges til å forlate åstedet. Nå
skolegutt gitt, men skal heldigvis være her i
helgene fremover. Takk og lov!
Kjersti & Petter
Overhørt fra teamet at ”du kan gjerne spørre
Petter, men Kjersti bestemmer noe annet allikevel” – note to self: Bli bedre på å bli enige
med oss selv.
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Å jobbe uten Jan – det kan vi ikke tenke oss?
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Sommer på Gaustatoppen
Etter en hektisk oppussingsperiode sto hytta
klar for sesongstart 25. juni.
Tekst: Ann Kristine Karlsson – Bestyrerinne
Det hele startet faktisk allerede 18. juni med
Viking Challenge og 600 deltakere fordelt på
lange og korte løypen. Bestyrerinnen tok gull i
sin klasse.
Været har vært meget vekslende så langt,
tåke, regn, vind og til og med snø. Mange har
funnet veien likevel og vaffelsteikinga har gått
på høygir, fra juni til nå har vi servert over 20
000 vafler!
Flere arrangement har vært gjennomført,
Norseman Xtreme 6. august og Gaustadagen
13. august, begge dessverre i tåke og regn
men ikke noe å si på innsatsen.
På Gaustadagen må jeg nevne den formidable
prestasjonen av familien Rasmussen. De tok
seg opp fra Stavsro med sin multihandikappe-

de datter Amalie for å vise NAV at hvis de kan
få innvilget den spesial vognen som de brukte
kan de komme seg på tur hele familien.
Utenfor hytta har det også foregått sprengningsarbeid og klargjøring for utbygging av
hytta. Vi gleder oss til det er ferdig og vi kan
åpne opp to ny toaletter for gjestene. Sherpaer
fra Nepal har også vært her i tre uker nå og
har anlagt både trapper og plattinger og resultatet er helt fantastisk!
I skrivende stund 16. august, er været helt nydelig og vi har fått en smak av sommer også på
Gaustatoppen. Strømmen av turister fortsetter
å komme og alle helger fremover er booket for
overnatting.
Det har helt klart vært en økning av ivrige
turfolk denne sommeren og med hjelp av mine
herlige medarbeidere har dette gått som en
dans! Jeg sitter igjen med mange gode minner
og kommer til å savne alle sammen.

Sommeren 2016 er snart på hell, og selv om været på Møsstrond ikke har vært noe å skryte
av, så har det vært godt med besøk og fornøyde gjester. Ustabilt og ruskete vær har ikke
stoppet fjellturistene. Vi har sett at flere gjester kommer igjen etter å ha vært her tidligere
år, og har da tatt med seg venner og familie. Mogen har i sommer vært samlingssted for flere
spesielle anledninger - blant annet 60-årsfeiring og gullbryllup. Vår yngste gjest er 11 uker
gammel, mens vår eldste er 93 år. Her er det rom for alle.
Tekst: Kyle og Marthe
Det har vært flere gjester fra utlandet i år
enn tidligere år. Flere får øynene opp for den
vakre norske fjellheimen. Vi har hatt gjester
fra Japan, Nederland, Østerrike, Sør-Afrika og
Finland, for å nevne noen.
Vi har fått ny terrasse i år som har vært veldig
populær. Her koser gjestene seg i ettermiddagssola, med måneoppganger og solnedganger. I tillegg ble vi sponset av ØTB og Sport1
Skien med 20 flotte sykler som alle gjestene
har benyttet seg av. Nå kan alle som vil ta seg
en rolig sykkeltur i et unikt kulturlandskap.
Dette har blitt en suksess og vi er glade for å
ha dette tilbudet til alle som besøker Mogen.
Kokken Thorsten Klovholt har gjennomført sitt
andre år med glans, og vi er lei oss for at nye
eventyr venter for han i USA neste år.
Nå blir dagene kortere og reinsjakta er i gang.
Sommeren går mot hell. Utover høsten kan vi
kose oss med gjestebokas utelukkende positive
tilbakemeldinger fra våre gjester.
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Mogen for alle
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Turlederen
Jeg er så heldig at jeg har fått anledning
til å bo på steder i Norge der du får naturopplevelser bare ved å se ut av stuedøra.
Lærerjobb på Svalbard og i Øst- Finnmark,
samt oppvekst midt i Telemark med Lifjell
som nærmeste nabo, gjør at naturopplevelser
har vært daglige og lett tilgjengelige i lange
perioder. Det er imidlertid ikke de naturopplevelsene jeg har lyst til å si noe om her.
Nei, her har jeg lyst til å si noe om de hverdagslige naturopplevelsene midt blant barn
og ungdom i storbyen Oslo, og om hvordan de
førte til at jeg valgte å engasjere meg i Telemark Turistforening da jeg vendte nesa hjem
mot Telemark igjen etter å ha bodd andre
steder mange år.
I mange år arbeidet jeg på et skoletilbud i Oslo
sentrum, som tar imot barn og ungdom fra
mellom- og ungdomstrinn fra hele byen. Dette
er barn og ungdom som av faglige og sosiale
årsaker ikke finner sin plass i det ordinære skoletilbudet. Noen av dem har mange negative
erfaringer med dagliglivet i skolen, og mange
kan være veldig usikre både sosialt og faglig.
I dette skoletilbudet brukes naturen, uteaktiviteter og friluftsliv aktivt for å skape gode
forbindelser mellom elever og de voksne, og
elevene imellom. Det er en forutsetning for læring og utvikling at elevene føler seg trygge og
kan stole på hverandre og de voksne. Mange
har også utbytte av praktiske oppgavene som
uteaktivitetene kan gi, og faglige mål kan knyttes opp mot aktivitetene i friluft.

Friluftsliv som metode i denne type arbeid,
tror jeg på.
Med denne gjengen har jeg hatt fine friluftsopplevelser ukentlig i alle disse årene. Ikke
ekstremfriluftsliv av noe slag, men skiturer,
skøyteturer, matlaging på bål og fisketurer
i bynære områder. Vi hadde også ei hytte i
Nordmarka, som ble brukt som base for ulike
friluftsaktiviteter.
Da jeg flyttet ut av Oslo og mot Telemark
igjen, fikk jeg en annen type jobb. Jeg er ikke i
grunnskolen lengre, og har ikke samme mulighetene til å benytte naturen og uteaktiviteter i
arbeidshverdagen lengre.
Jeg begynte da å se meg om etter en frivillig
aktivitet der jeg kunne benytte de erfaringene
jeg hadde, samt tilegne meg nye erfaringer på
samme område.
Jeg kontaktet etterhvert Telemark Turistforening. Der møtte jeg prosjektleder i «Klart det
går», Sissel Mogaard, som fortalte meg om
deres aktiviteter for voksne med fysiske funksjonsnedsettelser. Jeg var ikke sikker på om
dette var noe for meg, jeg hadde jo mest erfaring fra å arrangere turer for barn og ungdom,
men lot meg lokke med på kanotur med «Klart
det går» lørdagen etter.
Kanoturen gikk fra «Kongens dam» på Herre,
og var ledet av Kevin O’Brian, en annen frivillig leder i «Klart det går», og Sissel. Og for
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en tur det ble! For en stemning, for en humor
og så moro å få til ting sammen, deltakere,
hjelpere og turleder! I strålende sol og seinsommervær padlet vi, spiste lunsj på en øy
og padlet enda litt lengre. Jeg var solgt, og
bestemte meg for at dette hadde jeg lyst til å
være med på videre.
Etter hvert ble jeg frivillig leder på disse turene
sammen med Kevin og Marie Bjørbæk.
Forbildene og initiativtakerne Ruben Smith
og Sindre Klakegg Bruflot har tatt meg godt i
mot, og gjør at turene blir så bra som de blir.
Turene inneholder alltid en utfordring eller
to, kanskje en topp vi skal opp på, en fiskestang som skal testes ut eller en kano som skal
padles. Men det er også mye hygge, bål og
røverhistorier. Og sterk bålkaffe er vi gode på!
Deltakere og ledere samarbeider om å lage
programmet, og i gjennomføringen er alle
med og hjelper til så det blir gode opplevelser
for alle.
Vi er en fast kjerne av deltakere og turledere
som er med hver gang, Og noen deltakere er
med av og til. Det er et inkluderende og hyggelig miljø, og alle nye blir godt tatt imot. For
vi ønsker nemlig å ha med enda flere! Så er du
en som trenger eller ønsker turer der vi bruker god tid, og der løyper og stier er tilpasset
deg med fysiske vansker, så er dette kanskje
et tilbud du kunne ha glede av? Eller kanskje
du kjenner noen som kunne ha glede av det?
Flere av turene er tilpasset rullestolbrukere.

TONE DAGNY MIKELBORG
Turprogram for høsten
Fredag-Søndag 23-25 september. Aktivitetshelg med hundekjøring på Kalhovd.
Oppmøte og samkjøring fra TTFs kontor
kl.15.00 på fredag. Påmeldingsfrist 16.
september.
Lørdag 15. oktober: Topptur Lakollen,
Ånnerød. Oppmøte og samkjøring fra
TTFs kontor kl.11.00
Lørdag 19. november: Åletjern. Gåtur og
grilling i gapahuk. Oppmøte og samkjøring fra TTFs kontor kl. 11.00
Lørdag 10. desember: Juleavslutning i
grillhytta på Veholt. Oppmøte og samkjøring fra TTFs kontor kl.13.00
Alle turene har påmelding med frist to
dager før turdagen.
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Jomfruturen
1 juni 2016 var datoen for min første arbeidsdag i DNT. Før dette hadde jeg ingen
erfaring med DNT, annet enn en kort introduksjon via pensum på reiselivslinja i Bø.
En oppvekst på det blide Sørlandet innebar
ikke for meg å vandre på fjell og vidder, men
late dager med båt i skjærgård og på strand.
Av tilegnede kunnskaper kan det nevnes å
knytte båtmannskop og flaggstikk, ikke navigering med kart og kompass. Hvorfor slite
seg ut på fjellet når den kjekke nabogutten
ville ta deg med på båttur i jolla si?
Tekst og foto: Elisabeth Fleseland
Kort sagt var jeg altså rimelig nervøs da jeg
måtte vandre tre dagsetapper alene på Hardangervidda fem uker etter jobbstart. Hva hvis
jeg gikk meg bort? Overskriftene på VG stod
klart for meg: «DNT på villspor» eller «Det lå
ikke i hennes natur». Da den første dagsetappen lå for tur var jeg så nervøs at jeg overbeviste meg selv at som nybegynner burde jeg
ikke slite meg ut. Dermed holdt jeg meg heller
til det jeg kunne og tok båten fra Synken til
Mårbu, enn å vandre fra Kalhovd. Ja, jeg feiget
ut. Det angrer jeg på i dag.
Å vandre på vidda var for meg noe stort, skummelt og utmattende. Som en uerfaren men
relativt frisk, ung kvinne i begynnelsen av tjue
årene var jeg bekymret for hvor god uttelling
treningen på treningsstudio egentlig hadde
gitt. Det er ikke det samme å løpe 20 minutt

på en tredemølle. Her er det en 12 kilos sekk
på ryggen, tunge fjellsko og mygg som formerer seg som om det stod om livet. Kraftig stigning, tåke, regn, stikkende sol og innpåslitne
menn med grønne luer var alle like sannsynlige plager. Og jeg skulle gjøre dette alene.
Uten noen navigeringsegenskaper. Ville jeg
takle isolasjonen? Ville jeg finne frem? Ville
jeg holde ut? Det var ikke med hvilepuls jeg
startet første etappe fra Synken til Stordalsbu
en overskyet søndags formiddag.
Første problemstilling var å finne stien. Kart
og kompass ble funnet frem, men panikken
meldte seg raskt da jeg kom på at jeg var den
som løp etter de andre under orienteringen i
gymmen, ikke den som ledet an. Alle påpekte
viktigheten av å ha med seg kart og kompass.
De glemte å nevne at du må kunne bruke det
også. Søsteren min ble fort oppringt, og jeg
kunne høre hennes panikk da hun skjønte
at lillesøster hadde glemt å friske opp kompasskunnskapene sine. Det hjalp ikke på
lillesøsters egen panikk. En kjapp innføring
senere satt ting på plass, og jeg navigerte meg
frem til stiens startpunkt. Herfra gikk det som
på planker, noen ganger bokstavelig. Stien
mot Stordalsbu var ikke bare godt merket med
røde T’er, men den var skiltet tre steder også!
Og selve stien var så synlig at det kun var et
par plasser jeg måtte kikke litt etter neste T.
Det eneste stedet jeg virkelig slet var da jeg
for første gang i hele mitt liv skulle krysse en
elv. Det ble ikke behov for vading, men med en
dårlig fot, sekk og null erfaring var det likevel

Å si at jeg ikke ble sliten er løgn. Turen fra
Synken til Stordalsbu er beregnet til 4,5 timer,
og det var det jeg brukte. Da jeg bikket 4
timer var jeg rimelig ferdig, og jeg vil si at 6
timer er det lengste jeg klarer som nybegynner. Jeg levde fortsatt på mestringsfølelsen
fra elvekryssingen den siste halvtimen, men
melkesyra hører ikke på den. Neven var ofte
nede i lomma på leting etter kokesjokolade, og
jeg må sitere Ari Behn på nytt om følelsen av å
stå foran døra til Stordalsbu når jeg sier «Jeg
trodde ikke jeg var der, før jeg var der.».
Oppholdet på den selvbetjente hytta var veldig
koselig. Der fikk jeg i meg en boks lapskaus i
godt lag, og ble til og med spandert et glass vin
på av en mann i grønn lue. Etter en god natts
søvn alene la jeg dermed ut på neste etappe i
godt humør. Også denne etappen var beregnet til 4,5 time, og etter 4,5 time på ei vindstille vidde med stekende sol ankom jeg Mogen
med slitne knær, 8 myggstikk og en liten eim
av svette. Etter en rask dusj satt jeg meg ned i
solveggen og havnet i hyggelig prat med

vintilbyderen fra Stordalsbu som også hadde
vandret til Mogen, en time etter meg. På
kvelden fikk alle gjestene servert en tre-retters
fellesmiddag som kun kan beskrives som himmelen etter en lang dags vandring. Bokselapskausen kunne ikke måle seg med det vi fikk
servert her. Når du legger til nye venner i lystig
lag, et karismatisk vertskap og en god seng
etterpå kan all verdens stjerne-hoteller bare
gå og legge seg.
Alt i alt vil jeg si at min første vandring på vidda
ikke var så skummel som jeg skulle ha det til.
Stiene er veldig godt merka, så på en tåkefri
dag er det ikke et problem å finne frem. Ja,
jeg ble sliten, men utsikten, maten, selskapet
og mestringsfølelsen veide opp for den lille
melkesyra og de 8 myggstikkene jeg betalte
for det med.
Mitt tips til førstegangsvandrere er:
•Bare gjør det! Det er ikke så vanskelig som
du skulle tro.
•Bruk pakkelista til DNT, og spør erfarne
fjellfolk om tips og råd.
•Ta med et skift ull mer enn det du tror du
trenger, men pakk lett.
•Kjøp med deg en veldig usexy myggnetting
til hodet. 5 myggstikk i ansiktet er lite kult når
du deler et glass vin med en i grønn lue.
•Drikk masse vann, og ha med deg noe salt
snacks for å få i deg nok salt i løpet av turen.
•Ha med deg motivasjon i form av drops i
lomma. Litt sukker hjelper på humøret.
•Går du alene burde du pakke med deg en
stav i tilfelle du tråkker over.
Lykke til! Så ses vi kanskje på vidda?
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en utfordring. Mestringsfølelsen ble dermed
desto større da jeg etter fem minutter stod
på den andre siden av elva. Følelsen av å helt
alene ha krysset en elv, ikke en bekk men en
elv, ved å komme meg fra sten til sten uten å bli
våt var enestående. For å sitere Ari Behn «Jeg
følte en sterk trang til å gå ut og skyte en bjørn,
eller knuse stein.» Aldri før har jeg kunne satt
meg inn i Ari Behns utsagn, men da jeg i en
alder av 22 krysset min første elv uten hjelp av
andre skjønte jeg hva han mente. Det gjorde
derimot ikke en annen vandrer som hørte
seiershylet mitt.
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Naturen er bra for deg
Alle kan drive med friluftsliv, og det er bra for deg. Telemark Turistforening og andre friluftsorganisasjoner bidrar alle til å øke folkehelsen i fylket vårt.
Jeg trenger ikke gå lange turen eller dra langt
inn i villmarka for å føle meg betydelig bedre
i kroppen og til sinns. Bak huset mitt er det en
liten skogflekk som jeg bruker hver eneste uke.
I skogen «min» bor flaggspetten, rødrev, rådyr
og spurvehauk. I trærne hviler ringduene på
dagtid og over trærne svever fiskeørnen med
nyfisket gjedde fra Børsesjø om sommeren.
Jeg er så heldig at jeg bor i en bydel i Skien
med mye natur, grønne lunger og nærhet til
bymarka i Grenland. Det gjør meg glad og
oppstemt, og det er ikke tilfeldig.
Nyere forskning viser nemlig at det skjer en
endring i menneskets hjerne når man er i
kontakt med naturen. I et eksperiment ble
hjernene til mennesker som gikk på tur i en
park sammenlignet med hjernene til personer
som fikk gå langs en bråkete, hektisk motorvei.
Hjernene ble scannet, og det viste seg at blodgjennomstrømningen i den delen av hjernen
som har størst aktivitet når man er stresset og
bekymret var lavere hos de som gikk i parken.
Forskerne konkluderte da med at selv korte
turer i naturen kan ha en positiv effekt på den
mentale helsen.

Foto: Liv Østbye-Pedersen

Telemark Turistforening og deres ildsjeler og
frivillige legger til rette for at du og jeg lettere

kan komme oss på tur. Samtidig legger de da
til rette for at du og jeg skal føle oss bedre og
oppnår en bedre helse. De frivillige drar på
dugnad, kvister løyper, merker stiene, vedlikeholder hyttene og tar deg imot på betjente hytter i fjellet med smil og omsorg. I tillegg jobber
de for at du og jeg skal opptre hensynsfullt i
naturen ved opplæring av allemannsretten
og øker sikkerheten i naturen ved å arrangere
felles turer med erfarne turledere som kan
førstehjelp om du er uheldig og som kan finne
frem til målet ved hjelp av kart og kompass ved
vanskelige værforhold. De arrangerer ulike
friluftskurs og friluftsskole for barn og unge,
og sikrer dermed at flere lærer seg grunnleggende ferdigheter for å klare seg alene ute i
naturen, og at flere kommer seg ut på tur.
Telemark Turistforening er en av mange naturog friluftsorganisasjoner som er med i nettverket Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark.
Der jobber de med å sikre viktige natur- og
friluftsarealer for fremtiden. Et av målene til
Den Norske Turistforeningen er å sørge for at
alle skal ha tilgang til en tursti 500 meter fra
sin egen bolig for å forbedre livskvaliteten og
folkehelsa i Norge. Det er nemlig slik at jo lengre unna naturen er fra vårt eget hjemsted, jo
mindre bruker vi naturen til tur og rekreasjon.
Vi trenger naturen, og naturen trenger oss. Vil
du lære mer om natur og friluftsliv, eller bidra
til å beskytte natur eller til annet frivillig dugnadsarbeid? Kanskje du rett og slett bare vil
være med på en fellestur sammen med andre
glade turinteresserte? Da anbefaler jeg på det
sterkeste å ta kontakt med Telemark Turistforening eller en annen friluftsorganisasjon. De
er der for deg.

Mariken Kjøhl-Røsand
Fylkeskoordinator i Forum for Natur
og Friluftsliv i Telemark
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Besto våtkort med glans
Tekst: Karlien De Schuyteneer
Foto: Thor Kamfjord
Det var ikke et vindpust å se over nydelige
Bjårvann. Ungdommene samlet seg fra morgenen av og Rolf startet kurset med å forklare
oss det mest grunnleggende som vi trengte å
vite før vi skulle prøve å komme oss ut i kajakkene. «Padling i Drangedal» har ikke mindre
enn åtte kajakker som kan lånes av alle som
er medlem og har gått gjennom et grunnkurs.
Men for anledningen fikk ungdommene i DNT
Ung Gautefall lånt disse gratis. Dette er vi
svært takknemlig for!
Sikkerhet først
Rolf og Terje viste oss hvordan vi holder årene
riktig, hvordan vi padler framover, bakover,
hvordan vi skulle snu og hvordan vi kan flytte
oss til siden…
Gruppa måtte dele seg i to, siden vi var flere
deltakere enn kajakker. Mens den ene gruppa
prøvde seg på vannet, lekte den andre gruppa
på stranda. Vannpumpa som er en del av
sikkerhetsutstyret til kajakken ble blant annet
testet ut på alle måter.
I lunsjpausen ble bålpanna på flåten tent på. Vi
koste oss med både pølser og ostesmørbrød.
Våtkort med glans
Etter lunsjen hastet ungdommene til å komme
seg ut i kajakkene igjen. Jeg ble helt overrasket
over hvor mye en egentlig kan lære om kajakk

og padling! Vi lærte å bruke spruttrekk og selvfølgelig måtte vi også lære å kvelve og komme
oss opp i båten igjen. Også kameratredning
var en nyttig øvelse. Det viste seg å være
mindre skummelt å dette i vannet enn noen av
jentene hadde forestilt seg. Alle bestod prøven
med glans! Våtkort ble utdelt til alle deltakere.
Og dagen ble avsluttet med litt lek og moro.
Nå er ungdommene klare til å ta en kajakktur
på Toke med overnatting på en av øyene, – hvis
bare værgudene vil være litt med oss… To be
continued...
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Rubenstur

I sommer arrangerte Telemark Turistforening gruppeturen ”Rubenstur” for femte år på rad.
Rubenstur er et turtilbud for personer med fysiske funksjonsnedsettelser; I år var det en glad
gjeng på syv deltakere og syv hjelpere som deltok på den ukes-lange turen.
Tekst: Ruben A. Smith
Årets rute var Dyranut –Kjeldebu med retur til
Dyranut over Krossdalen.
Første dagsetappe startet med frisk mot i vakker fjellnatur og solskinn. Etter to km ble det
en god pause for den glade gjengen, før turen
gikk videre mot første leirsted. Mestringsfølelsen stod sterkt hos både deltakere og hjelpere
da gjengen vel fremme kunne slå opp lavvoer

og lage middag. Deltaker Kjell var glad for å
ha fått bli med på sin første fjeltur.
«Dette hadde jeg ikke trodd at jeg ville klare
for et halvt år siden» sa han med et stort smil
om munnen mens han så ut mot Hardangerjøkulen.
Neste dag våknet gjengen til strålende sol på
sin første morgen i friluft, og med godt mot ble
de alle enige om å vandre helt til Kjeldebu på
én dag. Tiden ble tatt til hjelp og hjelperne ble

For å feire en så langt vellykket tur ble det den
siste kvelden på Kjeldebu laget en treretters
middag av og for alle deltakerne og hjelperne.
Gjengen storkoste seg sammen med andre
hyttegjester og gledet seg til neste dagsetappe.
Hver morgen serverte Morten en god morgenkaffe til alle sammen, og neste morgen
var intet unntak. Og det er godt på en regnfull
dag! Heldigvis gikk det tunge regnværet over
i duskregn, og vel fremme på Krossdalen var
fortsatt humøret på topp. De var alle sammen
et godt team som samstemte og glade klarte
å oppnå sine mål dag for dag. Nye grenser var
sprengt for alle sammen!
Den siste dagen våknet alle av at Morten slo i
grytelokkene og ropte «Nå er morgenkaffen
klar folkens». Etter en fin frokost og en god
morgenprat med en herlig gjeng ble sekker
og lavvoer pakket ned og gjort klart for siste
etappe mot Dyranut.
Deltakerne Magne, Jens og Kjell gikk på først
i løypa, slik de gjorde hver dag og de gledet
seg over vakker natur. Mange gode pauser ble
tatt i løpet av turen for å ta innover seg de siste
inntrykkene av turen, før gjengen endelig kom
frem til parkeringen. Der ventet bilene som
fraktet dem det siste stykket tilbake til start,
Dyranut.
På hytta tok alle seg en velfortjent god dusj, og
fikk i seg en god lunsj med hyggelig prat

om ukas tur i fjellet. Etter en bedre middag ble
kvelden tilbrakt i stua med quiz og hyggelige
samtaler utover de sene kveldstimer.
Rubenstur vil rette en stor takk til våre sponsorer og støttespillere: Kiwi Risingveien, Jakt
og fjellsport, Telemark fylkeskommune, Siljan
kommune, Skien kommune, Siljan sanitetsforening, Teknomed, Barnetekniske, Made
for movement, Cerebral parese-foreningen i
Telemark og Porsgrunn og omegn turistforening. Uten deres støtte ville ikke turen blitt en
realitet.
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tatt i bruk, og selv med delvis tøft og vanskelig
terreng kom gjengen seg trygt og godt i hytte
på Kjeldebu. Her ble de i to netter, med mange
flotte opplevelser. Noen valgte å slappe av
sammen på hytta, andre tok seg en dagstur, og
de tøffeste hoppet ut i den kalde elva for et om
enn raskt bad.
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Camp Kalhovd
I år ble Camp Kalhovd arrangert for fjerde året på rad. Camp Kalhovd er en ungdomsleir
som arrangeres på Kalhovd turisthytte i et samarbeid mellom ADHD Norge Telemark og
Telemark Turistforening. Visjonen med leiren er å gi ungdom med ADHD mestring og glede
sammen med andre ungdommer og lederne.
Tekst: Ruben A. Smith
Før leirstart velger deltakerne en gruppe de
vil tilhøre – enten kano, kajakk og fiske eller
fjelltur med kart og kompass. På formiddagen
gjennomfører de flere aktiviteter med gruppen
sin før alle sammen samles på ettermiddagen
for å være sammen i fellesskap. Ettermiddagsaktiviteter kan være kortspill, luftgeværskyting, fotball, bading, fisking, fjellturer og
samtaler og sang rundt bålet. Alt foregår i
trygge rammer sammen med voksne som jobber med ungdom til daglig. I år hadde Camp
Kalhovd gleden og nytten av å ha en tidligere
deltaker med som leder.
Søndag 3. juli møtte en glad gjeng opp utenfor Telemark Turistforening. Det var både nye
og gamle deltakere i år, og alle så frem til å
tilbringe en hel uke på fjellet. Samtlige deltakere knyttet god kontakt i bilturen oppover og
praten gikk i ett på alle sammen – til stor glede
for lederne.
Vel fremme på Kalhovd Turisthytte ble alle
sammen tatt godt imot av hyttedriverne Kjersti
og Petter, og innlosjert på rom. Sovesalen
nede ble gjort disponibel for leiren hele uka

slik at ungdommen kunne samles uten å måtte
ta hensyn til andre fjellgjester. Her samlet
gjengen seg raskt og ble følgelig servert Kaldhovds hjemmebakte kanelboller.
Orientering med kart og kompass var i år som
i fjor en vellykket aktivitet. Tidligere deltakere
syntes det var enda mer lærerikt å bruke kart
og kompass denne runden etter ett år med
praktisk bruk. Lederen for aktiviteten har også
gode kunnskaper om flora, så ungdommen
fikk mye ny kunnskap om fjellets blomster i løpet av oppholdet. På slutten av den siste dagen
ble bålpanna fyrt opp og popkorn ble poppet
over flammene. Noen fikk også fisket litt mens
kart- og kompass gruppa ventet på at kano- og
fiske gruppa skulle møte dem etter sine padleog fiskeeventyr.
Tidligere har kano, kajakk og fiskegruppa
vært delt inn i to grupper, men i år ble de slått
sammen til én gruppe. Ekspedisjonene gikk
i år innover med bil til Kvepseborg hvor det
var et fint vann gruppen kunne padle et stykke
innover. Etter et godt stykke med padling kom
de inn til leirplassen der de under oppholdene
vekslet på å fiske og padle. Det ble stor mestringsfølelse på alle deltakerne i både kano og
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kajakk, og en av deltakerne kunne skryte på
seg sin første padling i kajakk helt alene. Det
kunne også en av lederne gjøre. Mange fisket,
og flere fikk napp. En av deltakerne fisket for
første gang og ble springende fra kulp til kulp
med blod på tann etter sitt første napp.
Vi i ledergruppa gleder oss til neste års Camp
Kalhovd! Stor takk til sponsorene våre: Telemark fylkeskommune, Spar Siljan og Lions
Siljan.

Løypegruppa - Skien Turlag
Skien Turlag har en aktiv dugnadsgruppe (løypegjengen) som merker og vedlikeholder et
omfattende sti- og løypenett i Skien kommune på ca. 400 km.
Tekst: Åsmund Myhre
I hele barmarks sesongen møtes fra 10 til
14 personer til dugnad minst en gang pr.
uke. Løypegjengen er utstyrt med motorsag,
ryddesakser, maling og koster m.m. og masse
godt humør. Dugnadene er ikke «bare» hardt
arbeid, men hyggen og felleskapet ute i den
flott naturen vår er kanskje like viktig. Arbeidsområdet strekker seg fra Kilebygda i vest til
Skiens nærområder både vest og øst for byen
og til Sauheradfjella og Luksefjell. Løypegjengen blir derfor godt kjent med de flotte turområdene i Skien. Det har også vært tradisjon
for at Skien Turlag har tatt ansvar for en del av
vedlikeholdet på Telemark Turistforeningens
løypenett i fjellet og hvert år er en langhelg
satt av til dette arbeidet. I 2015 ble det utført
2.850 dugnadstimer i regi av løypegjengen.
Her følger et utdrag fra rapporten fra årets
fjelldugnad:
Gaustatoppen – stordugnad
Det var 12 ivrige løyperyddere som gikk løs på
stinettet ved Gaustatoppen. Den mest brukte
løypa fra Stavsro er spesielt tett merket. Alle de
andre løypene er også godt ryddet og merket
- med unntak av det bratte fjellpartiet på løypa
Selstali – Gausdalen – heisen. Det fikk vi ikke
malt pga. regnvær. Værgudene var ikke på vår

side, særlig ikke fredag, og det var en klissvåt
og kald gjeng som kom i hus på Kvitåvatn den
ettermiddagen, men en varm dusj og mat
gjorde godt. Søndag letnet det, og da fikk vi
malt det som trengtes. Vi traff forresten en
liten, interessert kar som lånte brekkjernet til
Asbjørn - en kommende løyperydder?
Vil du bli med
Har du lyst til å delta i dette viktige arbeidet
med å holde stier og løyper i orden har vi alltid
plass til flere i dugnadsgjengen, så det er bare
å ta kontakt. Dugnadene våre blir lagt ut på
hjemmesida vår og de blir også avertert i de
faste ukeannonsene våre.
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Draumeforhold
Haukelifjell synte seg frå si aller beste side da dei tradisjonsrike sommarskiturane blei
haldne 4-5 juni.
Knallblå og skyfri himmel, mengder med fin
og fast «sommarsnø» og supert skiføre med
mjukt styrelag på toppen, der smørefrie ski
kjem til sin rett. Og isen på vatna var sikker og
gangbar, noko som lettar turane.
Laurdag gjekk langturen til Sandfloeggi,
vidda sin høgaste topp, medan ein kortare
tur gjekk til Nupseggi, høgaste fjellet i VestTelemark og grensetopp til Hordaland. I alt var
det 18 personar frå ulike stader med på desse
turane. Deltakartalet skrumpa til 11 på sundag da Kistenuten, der Hordaland, Rogaland
og Telemark møtest, var turmålet.
Sommaraskiturane har halde oppe populariteten sin gjennom alle dei 25 åra han har vore
arrangert, og aldri blitt avlyst, men av og til
flutt på grunn av ver- og føreforeholda. Og Jon
Ingebretsen har vore fast turleiar i alle desse
åra, og kjenner desse høgfjellsområda ut og
inn. Sommarskiturane er nærast ein «institusjon» i Telemark Turistforening sitt turreportear, og vil truleg halde fram i åra som kjem,
dersom sommarskiføret på Haukelifjell held
seg i åra framover.

Tekst: Jon Ingebretsen
Foto: Atle Bakken

Foto: Kristin Hubre Nygård

I slutten av juli la fem jenter og to hunder ut på tur fra Kalhovd til Finse. I strålende vær tok vi
båten fra Synken innenfor Kalhovd, over Mårfjorden og la ut på turen fra Mårbu til Rauhelleren, Rauhelleren til Krækkja og Krækkja til Finse.
Tekst: Henriette Hack
Etter en fin natt på Kalhovd med god hjemmelaget mat la vi ut på første etappe. Vi valgte
denne gangen å ta båt fra Synken til Mårbu,
men man kan også velge å gå strekningen hvis
man ønsker å legge til en ekstra turdag. Fra
Mårbu til Rauhelleren er det ca. 24km i lett
terreng. Terrenget er ganske flatt, med fine
grassletter og sandfylte stier. Her passerer du
et par små elver og et par større noen hvor det
er tilrettelagt med flotte bruer. Her er det fint
å ta en liten rast og nyte lyden av vannet som
renner. Langs veien møtte vi flere nysgjerrige
sauer som ønsket oss god tur videre med munter bjelleklang. Vel fremme på Rauhelleren
kan det godt hende du blir møtt av noen hester
eller kanskje griser når du går inn porten.
Dette er en koselig hytte som er under DNT
Drammen og omegn og ligger idyllisk til ved
Langesjøen.
Neste dag la vi turen videre opp mot neste
overnattingssted, Krækkja. Første etappe
var opp til Halnevannet, en ca. 13 km. lang
tur. Derfra tok vi Halnekongen over fjorden

til Halne fjellstue. Derfra var det en kort tur
på ca. 6 km videre til Krækkja. Denne dagen
hadde vi knallvær, og brukte mye tid på å kose
oss langs veien. På Krækkja gjøres det omfattende oppussing av byggene så her vil det skje
mye i forhold til bl.a. toalett -og dusjfasiliteter
i nærmeste tid. Denne hytta er under DNT
Oslo og Omegn, og ligger flott til for mange
forskjellige turer videre på vidda.
Den siste dagen gikk turen videre til Finse.
Dette er en tur på ca. 24km i svært flott og variert terreng. Det er noe mer krevende enn terrenget lengre øst, men absolutt en strekning
som bør oppleves. Her vil du gå på grassletter,
sandstier, steinuren, fjell og alt du kan tenke
deg på fin vei videre til Finse. Sent i juli passerte vi flere snøflekker, og flotte blå isflak lå og
fløt på små vann som vi passerte. Vel fremme
på Finse kan det være deilig å ta en overnatting før man setter kursen hjem med toget.
Har du som oss med deg hunder er det både
på Kalhovd, Rauhelleren og Krækkja mulig
å forhåndsbestille hundrom slik at du kan ha
med hunden inn på eget rom.
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Hardangervidda på langs
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Real bålmat
Få ting slår et ekte, hjemmelaget måltid når familie og venner samles. Og er dette måltidet
laget sammen på et bål kan det ikke bli stort bedre.
Mat på bål kan bli så enkelt eller avansert som du selv ønsker. Noen liker å steke pølse på pinne,
mens andre liker å lage laks med mangochutney eller calzone. Trikset er enkelt: aluminiumsfolie!
Med aluminiumsfolie kan det meste lages på bål, det eneste som kreves er litt forberedelser før
turen. Vi har samlet tre enkle oppskrifter både med og uten folie for å få deg i gang.

27

PØLSER MED PINNEBRØD
Vi kan ikke skrive om mat på bål uten å
nevne denne klassikeren. Mangt et godt
barndomsminne har blitt laget rundt bålet med den. Klissete fingre som surrer en
uregjerlig deig rundt en nyspikket pinne
sammen med familie og venner er hvertfall et kjært minne for denne turgåeren.
Du trenger:
• 500 g mel
• 2 ts bakepulver
• 5 ss sukker
• 1 ts salt
• 1 dl matolje
• Ca 2 dl lunket vann
Slik gjør du:
Bland det tørre. Spe med vann og olje til
deigen har plastelinakonsistens. Form en
klump deig til en pølse og tvinn denne
rundt en pølse på pinne. Stek brødet
over glørne til det er gjennomstekt og
slipper pinnen. Husk å vri sakte på pinnen mens du steker brødet! Deigen kan
du pakke med i en boks eller pose og
steke når matlysten melder seg.
QUESEDILLA
Quesedilla blir nesten enklere å lage på bål
enn hjemme med denne oppskriften, og krydderet kan tilpasses både små og store. Lag
ferdig hjemme, og middagen blir ferdig på
en, to, tre!
Du trenger:
• Aluminiumsfolie
• Tortillalefser
• Små, stekte kyllingbiter med krydder
• Revet gulost
• Tacosaus
• Hakket løk
• Mais
• Tomat
Slik gjør du:
Smør litt tacosaus på lefsen, legg kylling, gulost og grønnsaker på halve lefsen og brett den
i to. Pakkes inn i folie og legges i glørne på
bålet 3–5 minutter, og vips så er den ferdig!
TIPS: Snu den ofte! Den kan fort bli litt svidd.

DESSERT-BANAN I FOLIE
Etter en lang dag på tur er det godt å unne
seg noe ekstra. Banan i folie er en enkel, god
og næringsrik dessert.
Du trenger:
• Aluminiumsfolie
• Banan
• Hakket kokesjokolade
• Hakkede nøtter
Slik gjør du:
Snitt bananen på langs. Legg inn en blanding
av hakket kokesjokolade og nøtter, og pakk
inn i folie. Stek på bålet i 10-15 min. Obs! Det
er lurt å avkjøle bananen litt før du spiser, og
husk å ta med skje for å spise den.
Åpen ild i skog og mark er forbudt fra 15.
april til 15. september. Det er likevel tillatt
å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan
medføre brann.
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Nye Gaustatoppen

Hele Gaustatoppen er under total renovering. Innvendig i Gaustatoppen Turisthytte har det
gamle kjøkkenet blitt revet, og et nytt tilbygg er på vei. Utvendig bygges det trapper og platting med benk.
Tekst: Elisabeth Fleseland og Jarle Kolstad
Det gamle kjøkkenet på turisthytta måtte vike
for et helt nytt et. Rett før sesongåpningen kom
alt på plass, og nå kan hytta vise frem nytt tak
og nye vegger, gulv og kjøkkeninnredning på
kjøkkenet. Loftet har også fått flunkende nye
nødluker.
Utvendig jobbes det per dags dato fortsatt.
Det nye tilbygget med personalrom, et teknisk
rom og to vakumtoaletter med håndvasker
for besøkende skal opp, og sherpaene fyller
igjen rørgata og bygger trapper som skal gjøre
Gaustatoppen mer tilgjengelig for flere. Det
nye tilbygget vil bli liggende på sør-vestsiden
av turisthytta. Både vann og kloakk vil bli lagt
i en rørgate ned til koplingspunkt ved Tuddalstippen.
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Stein ble kløvet og masse ble fjernet fra tomten
i juli av Entreprenør Knut Skårberg og Harald
Jensén (Power Tools). Hovedentreprenøren
Rjukan VVS og Elektro trådte til i august og
regner med å bli ferdig med sitt arbeid 1. oktober. Samtidig som den lokale entreprenøren
arbeider med sitt, jobber Sherpaene fra Nepal
med å bygge trapper oppe ved turisthytta og
nede på Tuddalstippen. De skal også lage
platting med benk på sørsiden av turisthytta lik
den på øst siden.
– Sherpaen er mestere på bygging i steinur og
fjell og er derfor leid inn til å utføre jobben, da
Gaustatoppen er et meget krevende terreng
med mye vær, opplyser Jarle Kolstad, anleggsansvarlig for Telemark Turistforening.
Neste års prosjekt blir å rive og fjerne utetoalettet for å få enda bedre utsikt fra toppen.
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Fra Texas til Kalhovd
Christina Timms fra Austin i Texas fikk æren av å være en del av teamet på Kalhovd Turisthytte
i sommer. Men hvordan har det seg at en sydamerikansk dame ender opp på Sør-Østvidda i
Telemark?
Timms kan fortelle at Austin er en flott by full
av god musikk, friluftsliv, universiteter, hovedkontor for matproduksjon og teknologiske
selskaper som Apple og Dell. Byen har også
et overflod av restauranter og et yrende uteliv,
og hun var selv driver av Barley Swine, en av
byens beste restauranter. Denne restauranten
tilbyr matopplevelser i ypperste kvalitet og på
menyen har de 12-rettere som er inspirert fra
bønder og råvarer fra nærområdet.
– Jeg jobbet som daglig leder, vinkelner,

rådgiver.. ja jeg gjorde egentlig alt. Jeg elsker
bransjen, men jeg nådde taket i min karriere. Eneste trekket ville vært å åpne min egen
restaurant. Så da hadde jeg to valg, enten
fortsette i jobben på Barley i det nivået jeg var
på eller følge drømmen min, forklarer Timms.

Stor drøm

Hun hadde et ekstremt høyt ønske om å reise,
oppleve nye ting og se andre steder i verden.
Det tok til slutt overhånd.

Timms reiste rundt i ett år før hun plutselig befant seg på Koh Lanta, en vakker øy i Thailand.
Her ble hun kjent med en norskamerikansk
kvinne, Junie Kovacs.
Kovacs etablerte den første kokkeskolen
på øya, en restaurant og bungalows – flere
ett-etasjes hus i bengalsk stil - for å samle inn
penger slik at hun kunne ta vare på dyrene på
øya. Her drev hun dyrepensjonat og hadde
øyas eneste veterinær. Timms jobbet frivillig
på Kovacs restaurant.
– Jeg hjalp frivillig til med min ekspertise i
restauranten. Jeg gjorde det jeg kan best,
nemlig å selge vin. I tillegg lærte jeg turister
om stedet. Det flotte er at alle inntektene går
til dyrene, så jo mer vin jeg selger jo flere dyr
blir mette, forteller Timms.
Petter og Kjersti var på ferie i Thailand. Petter
er en gammel venn av Kovacs og kjente godt
til stedet. En søndag gikk Timms tur på stranden med hunden sin og møtte tilfeldigvis på
paret fra Kalhovd Turisthytte. De fikk raskt god
kontakt.
– Vi ble fort gode venner, vi deler samme
lidenskap for gjestfrihet og liker en god latter.
Det var da de spurte meg om jeg ville bli med
i deres team på Kalhovd. Jeg aksepterte raskt
tilbudet, sier hun.
Møtet med Kalhovd
Hennes første møte med Kalhovd er et av hennes favoritt minner. Det ble også første møte
med det nordiske nasjonalbrennevinet.
– Det var under min første natt her, Kjersti og
Petter introduserte meg for akevitt. Vi hadde
en stor flaske og det ble mye god latter. Neste
morgen er en annen historie, ler Timms.
Timms forteller at hun ble tatt godt imot når
hun kom til Norge og Telemark. Hun elsker
naturen og menneskene, men merker godt til
de kulturelle forskjellene.
– Det er som at gamle øst møter vest. Asia har

en helt annen livsstil enn de har her. Det har
tatt tid å venne seg til lange solfylte kvelder.
Med mitt yrke er jeg vant med lange mørke
netter, ikke lange lyse som her. Men det er
utrolig å ha varmt vann, utbryter Timms og ler.
– De menneskene jeg har møtt i Telemark området har vært så ekte og flotte. Jeg er glad for
å få være i et slikt positivt og vennlig samfunn.
Det har vært mange fine netter hvor jeg tror
jeg har skjønt hva ordet «koselig» er, i det minste tror jeg hvertfall jeg forstår hva betydningen er. Jeg føler det er hva en flott kveld med
gode samtaler, gjestfrihet, godt drikke og gode
mennesker skal være. Jeg er veldig glad for å
være en del av team Kalhovd. Hvert teammedlem har en så flott historie, og vi har en flott tid
sammen, en stor gruppe mennesker som jeg
har gleden av å bli kjent med. Vi har gjort noen
fantastiske ting som gjør hytta til et flott sted å
slappe av etter en lang fottur eller ridetur i fjellet. Her er det god mat, vin, øl og atmosfære.
Rett og slett koselig, avslutter Timms med et
stort smil.
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– Det var perfekt timing i forhold til min økonomiske- og private situasjon. Så jeg kjøpte en
enveisbillett til Europa og derfra hadde jeg ingen intensjon om å dra tilbake med det første.
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Da vi fant Svanen
Vi lever i 2016 og fortsatt settes det banebrytende rekorder, nye bølger blir surfet der ingen
hadde i sin villeste fantasi sett for seg en surfer. Fjell blir fortsatt besteget for første gang.
Det hoppes fra atmosfæren med kun fallskjerm, det hoppes fra 7600 meters høyde uten
fallskjerm, og 3.juni 2016 ble den loddrette veggen på Prekestolen førstegangsbesteget av
Jon Egil Auestad og Øyvind Salvesen. En av Norges største turistatraksjoner, altså klatret for
første gang i år 2016.
Tekst og foto: Mikel Gonsholt
Vi lever i 2016 og fortsatt settes det banebrytende rekorder, nye bølger blir surfet der ingen
hadde i sin villeste fantasi sett for seg en surfer.
Fjell blir fortsatt besteget for første gang. Det
hoppes fra atmosfæren, og 3.juni 2016 ble
den loddrette veggen på Prekestolen første-

gangsbesteget av Jon Egil Auestad og Øyvind
Salvesen. En av Norges største turistattraksjoner, altså klatret for første gang i år 2016.
Men vi er ikke alle oppdagere. Kanskje har
vi ikke muligheten, kanskje vi ikke engang
har lyst. Kanskje liker vi oss best her hjemme
i vårt vakre fylke og føler ikke trangen for å
reise land og strand når vi har et helt lekeland
utenfor stuedøra.

33
«Skal du finne nye arter, ta en titt i din egen
hage», sies det. Det var dette som inspirerte
oss, en vennegjeng på fire, til å dra på ekspedisjon. Vi skulle oppdage noe nytt, klatre et fjell
som forhåpentligvis ingen hadde klatret før og
gå tom for dekning - alt dette i vår egen hage.

på is. Helt til en dag hvor jeg var å padlet kayak
i skjærgården i Bamble. Nordvest for Hydrostranda, inne i en fjord, fantes det en klippe.
Tilsynelatende var den på to taulengder og
kun tilgjengelig via vannveien. Vi hadde funnet
målet vårt og ekspedisjonen var et faktum.

Telemark er et stort og flott fylke, med mye bra
klatring. Fra buldring i Bø, flere taulengder i
Nissedal og sportsklatring på de mange klipper. Hvor skulle vi dra for å klatre noe ingen
hadde klatret før? Eventyrerne i oss var i fyr og
flammer. Mulighetene er nok mange om man
går hjemfylket sitt etter i sømmene. Men den
velkjente tidsklemma strupet mulighetene slik
at vi måtte fram med lupa for å undersøke det
næreste. Flere forslag kom, og forslag ble lagt

Tirsdag 19. juli vugget vi, fire spente klatrehuer, i en stappfull robåt med bølgene i akter
på vei inn i fjorden mot denne mystiske klippen. Sommeren viste seg sterk, og det samme
følte vi oss. Hamid Rezai ved årene, mens Olav
B. Vangen og Heiner Kruse nøt sola og gav
retningsordre. Jeg satt i baugen med kamera
og speidet etter klippen. Vi rundet en odde før
vi begynte å se konturene av en bratt klippe av
stein reise seg. Enkelte steder sort som asfalt
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og blanket av bølger, andre steder lys, grå
og skarp. «Jepp, der har vi den», roper jeg og
peker. Vi glir inn mot land og alle står med
ivrige hoder bøyd bakover. Linjen var tydelig
og alle var enig i at bildene jeg hadde lagt frem
et par uker tidligere ikke jugde. Dette var en
spennende fjellside og ivrige stemmer begynte
å diskutere hvordan vi skulle gå frem.
Først måtte vi rense ruta, en prosess der man
henger på tau og fjerne løse steiner og grus
som kan føre til farlige situasjoner når man
klatrer. Turen gikk opp til en hylle via kratt og
alskens vegetasjon på baksiden av fjellsiden.
Fra hylla rappellerte vi ned, lempet ut løse
steiner og børstet bort sand og jord. Sola
stekte, bare rygger og nesetipper ble røde. En
frisk bris fra havet bar med seg lukt av saltvann
og holdt temperaturen under kokepunktet
med tilfredstillende margin. Båter putret forbi
i feriefart, og noen tok seg til og med tid til å
stoppe for å få med seg litt av det som skjedde
i fjellveggen. En fisker stoppet og slo av en
prat mens han fikk i seg litt niste. Han kunne
fortelle at klippen ble kalt for Svanen grunnet
et hvitt parti i steinen som kunne minne om en
svane, om en la godvilja til.
«Fritt tau», ropte Hamid fra bunnen av veggen
til meg på hyllen. Noe som betyr at den siste
rensingen av ruten var gjennomført og Hamid
var nede på bakken. Jeg koplet min rapell på
tauet og kom meg i posisjon for fotografering. Avtalen var at Olav skulle klatre først, da
han hadde lengst erfaring med tradisjonell
klatring, som går ut på å bruke diverse kiler
i sprekker i fjellet for å sikre seg mot å falle i
bakken.

Det tok ikke lang tid før Olavs hjelm stakk opp
over den første hyllen. De to første partiene
var antatt å være de hardeste, separert av en
liten hylle. Denne brukte Olav til å ta noen
nødvendige åndedrag med sjøluft, før han
satte i gang med å forsere det vanskeligste
punktet på ruten. En lengre vertikal sprekk
med bakoverlent klatrestil. Olav gav alt og jobbet seg oppover i lyden av støttende tilrop fra
bunnen, som alle hadde et tydelig trekk av iver
og adrenalin. Seks kiler senere nådde Olav
neste hylle og pulsen sank et par hakk, både i
veggen og nede på bakken.
«Å fytti rakkern, det der var intenst! Jeg måtte
jo klatre igjennom en einerberbusk!», ropte
Olav opp med et lettet glis om munnen. Svette
ble tørket og pulsen falt enda et par hakk før
reisen fortsatte oppover. De siste partiene
var lettere og Olav kunne nyte flott klatring i
skinnet av kveldssol med en bred utsikt utover
havet og Norsk skjærgård på sitt beste.
«Wow, det der var kult altså! Starten var virkelig hardere enn jeg trodde, men resten var
veldig kul klatring. Takk for at du fant denne
veggen!», utbrøt han i det toppankeret var satt.
Hyllen hvor vi hadde startet rensingen hadde
blitt gjenerobret og Olav kunne puste lettet ut,
ta av seg en klam klatrehjelm og ta innover seg
utsikten før det var Heiner sin tur. Det hadde
rukket å bli kveld innen alle var på tilbake på
hyllen, slik at ferden mot den faktiske toppen kunne fortsette. Heldigvis viste det seg at
terrenget videre kunne betegnes som en bratt
fjelltur, og før vi ante ordet av det satt vi på
toppen og nøt utsikten av havet og seilbåter i
horisonten. Der satt vi en stund mens vi spiste
kveldsmat og funderte på hvilke eventyr som
kunne befinne seg rundt neste holme. Alle var
enige om at det hadde vært en fin dag i hagen.
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Turstier i Tinn
I 2012 kunne «Kjentfolk» fortelle om toppturprosjektet i Tinn som startet som et HMS-tiltak
for ansatte ved sykehjemmet i Austbygde. Og som året etter spredde seg til alle ansatte i Tinn
Kommune.

Tekst og foto: Hanne Lien
Styremedlem Tinn og Rjukan Turlag
Det ble etterhvert et ønske fra innbyggere og
turister å kunne benytte seg av turstiene, og da
startet arbeidet med kartlegging, grunneieravtaler, nettside – med andre ord et stort prosjekt
hvor alle formaliteter må være i orden når man
inviterer offentligheten til å gå på våre turstier.
Plutselig skal man ta høyde for parkeringsforhold, private veier m.m. og da kan man plutselig ikke gå på tur hvor som helst.
Alt måtte løftes opp på et høyere plan – i et helt
annet perspektiv og det fikk hele prosjektet til
å stoppe opp. Veldig synd, syntes mange av de
som hadde glede av det lille HMS-tiltaket som
det i sin tid startet med. Og veldig synd at det
grundige forarbeid så ut til å være bortkastet –
helt til kalenderen viste 2016 – da begynte ting
å skje. Som kjent har det blitt mer og mer attraktivt for turister å bevege seg i naturen. Alle
vet at Tinn og Rjukan byr på uendelig mange
naturperler, men hvor finner man dem ?
VisitRjukan og Telemark Turistforening tok i
begynnelsen av 2016 initiativ til å starte et prosjekt vedr. kartlegging og merking av turstier i
Tinn. Et nytt Tinn Turlag med ny styreleder får
nå drahjelp fra profesjonelle aktører slik at

merkingen kan føres ut i livet.
Til forskjell fra prosjektet som stoppet opp
blir stiene satt opp på en prioriteringsliste og
planen for merking går over flere år. Det er
søkt – og innvilget midler til skilting med flotte
infotavler og jobben med merking og skilting
startet før sommerferien satte inn. Det glimrende forarbeid som ble gjort i 2012/13 kom
nå til nytte. Det var bare å hente ut bilder, turbeskrivelser og kart. Oppmåling av stiene var
allerede gjort, så det var enkelt å lage infotavler
og skilt med avstander til toppen og målet.
I Tinn er flere stier merket fra før. Kjærlighetsstien og Månastien i Rjukan Sentrum. Solstien i
tilknytning til Gvepseborg. Ørnenipa med start
ved Gaustablikk. Øyanområdet, tursti og kulturlandskap i Austbygde Sentrum. I forbindelse
med Kirken i Tinn sitt prosjekt ”De hvite Kirker”
med pilegrimsvandring fra kirke til kirke, er det
merket sti fra Austbygde Kirke til Atrå Kirke.
Jobben fortsetter med stier mellom kirkene
i Tinn. Gaustatoppen er selvsagt den mest ettertraktede og besøkte turstien i området. Her er
det mulighet for å ta Gaustabanen den ene vei,
og i fint vær ser man 1/6 av Norge.
Før sommerferien var det 3 stier i Bygda som
fikk nye skilt og flotte infotavler:

Åseral
Stien starter ved Sandviken Camping og går
opp til en gammel husmannsplass. Her er det
en åpen plass med bord og benker, og på turen
opp er det flere utsiktspunkt med utsikt over
Tinnsjøen. Like før Åseral krysser stien en skogsbilvei som også er kirkestien mellom Austbygde
og Atrå. Følger man den nordover, kommer
man ut i en hogst med spektakulær panoramautsikt over hele Austbygde og Tinnsjøen. Stien
til Åseral kan selvsagt brukes som en egen tur,
men også kombineres med en tur fra/til Atrå
eller Austbygde Kirke.
Numedalshovda
Stien starter ved Dakkeset i Skirvedalen, og
man har mulighet til å gå enten gjennom hyttefeltet eller forbi Håvardsrud Seter hvor det
drives seterdrift hele sommeren. Her kan man
benytte anledningen til å oppleve, og delta i
ekte seterliv og nyte et godt måltid med seterkost eller bare kaffe og kake.
Borgsjåbrotet
Stien starter ved Småroi som er starten på
fjellovergangen Immingfjell mellom Tinn og
Numedal. Stien går i skikkelig fjellterreng og er
lagt forbi vrakrester av et militærfly som styrtet
under en øvelse i 1954. Det fins en minnekasse med opplysninger om fly, pilot og hendelsesforløp. Rundt omkring i området ligger det
bunker med små vrakdeler fra flyet.
Fra toppen på Borgsjåbrotet ser man i klart vær
Hårteigen midt på Hardangervidda, Hardangerjøkulen, Hallingskarvet, Lufsjå, Gaustatoppen og en liten flik av Tinnsjøen.

Aktiv i 100 er turgrupper for aktive
seniorer i Bamble. Gjennom flere år har
det i Bamble eksistert turgrupper for
seniorer som ønsker å fortsette å være
aktive inn i pensjonisttilværelsen. Det
er en gruppe for menn og en for kvinner.
Noen ganger er begge gruppene samlet.
Turene er åpen for alle interesserte, men
som for alle turer i regi av DNT er det
ønskelig at man er medlem.
Gruppene møter på faste steder for samkjøring til utgangspunktet for turen.
På grunn av føre- og værforhold er det
alltid en risiko for at planlagt tur ikke kan
gjennomføres. Ta forbehold om endring
i turprogrammene nedenfor. Ta med mat
og drikke.
Program - Jentetrim
24.10 Kattøya
31.10 Hestefjell
07.11 Steinmannen
14.11 Fantekjerringkollen
21.11 Ut i det blå
28.11 Ivarsand
05.12 Årdalsåsen

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Vi treffes på Grasmyr for felles kjøring.
Program - Gubb 60+
24.10 Vallekjær
31.10 Paulertjenna
07.11 Herøya
14.11 Ut i det blå
21.11 Vold
28.11 Feset
05.12 Kragerø

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Vi treffes på Lasse’s for felles kjøring.
Felles juleavlsutning
12.12 Felles juleavslutningstur til Kleppseter kl. 10.30. Påmelding.
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Aktiv i 100
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Turtips! Skien vestmark
En varm sommerdag i juli bestemte jeg meg
for og utforske en del av Vestmarka i Skien.
Det er flott tilrettelagt og turmulighetene er
mange i området.
Tekst: Rine Grinilia
Jeg kjørte til parkeringsplassen ved Valebøvegen og begynte gåturen langs blåmerket løype
opp mot Ulvskollen. Turen gikk over Brubergåsen på bred sti og var godt merket. Det er
en del stigning opp til Ulvskollen, som ligger
på 389 m.o.h., det er med andre ord god trim.
Etter å ha dokumentert utsikten på toppen tok
jeg naturligvis også turen bort til Brynhildsbu,
som er en velkjent møteplass for ivrige turgåere.
Brynhildsbu er en liten, sjarmerende hytte
noen hundre meter syd for selve Ulvskollen.
Etter å ha skrevet meg inn i hytteboka gikk
jeg tilbake på stien og fulgte de blå merkene
videre opp til Søndre Siljuknatten, som også
er markert som Skiens midtpunkt. Den er i år
med som en av Ti-Topperne og er synlig med
egen varde og rød postkasse. Herfra fulgte jeg
løypa mot Langelandskollen og Kammerherrens utsikt, også en av Ti-Topperne i år. Her er
det bygget en liten hytte med fyringsmuligheter. Langelandskollen ligger på 436 m.o.h. og
har nydelig utsikt mot Norsjø. Jeg valgte å ta
meg en liten rastepause her for å spise og nyte
utsikten.

Ulvskollen

Siljuknatthytta

På vei tilbake ønsket jeg å gå en litt annen rute,
så jeg fulgte derfor merking mot Siljuknatthytta. Denne ligger nord for Ulvskollen og er en
av hyttene til Skien Turlag. Det er en koselig,
rød hytte som møter meg, med trivelig uteplass. Hytta, som blir angitt som nødbu, består
av en kjøkkenkrok, spiseplass og køyeseng.
Videre herfra gikk jeg nedover langs Brubergdalen til jeg var tilbake på utgangspunktet for
turen. Alt i alt hadde jeg gått ca. 10 km og
brukt rundt tre timer på turen. Jeg vil absolutt
anbefale denne turen.
God tur!
Uteplass, Siljuknatthytta

I flotte Telemark er det tusen muligheter. Ikke bare er det over tusen fiskevann, men vi har
noen av de flotteste vandreturene i Norge også. Men hva kan du gjøre når du har utforsket
deg mett på fiskevann og turstier? Jo, da er det jo tusen andre aktive opplevelser i det flotte
fylket vårt. Sammen med Visit Telemark har vi samlet ti av dem.
Tekst: Elisabeth Fleseland og Torbjørg
Haugland
Ravnejuv
Ravnejuv er et 350 meter høyt utsiktspunkt
som gir deg utsikt over deler av Tokkeåi. Du
behøver derimot ikke gå langt for å få denne
utsikten, Ravnjuv ligger nemlig bare 300 meter unna en parkeringsplass langs Ravnejuvvegen. Det går også en vindstrøm oppover fjellet
som gjør at man kan kaste papir ned stupet
og se det skytes opp i luften. Mange gjør dette
med 50 sedler, og oftest så får man de igjen.
Kajakk opp Telemarkskanalen
Mange Telemarkinger har kjørt opp kanalen
med enten kanalbåt eller egen fritidsbåt. Men
visste du at du også kan padle opp kanalen?
Erling Skoe i Telemark Kanalcamping i Lunde
er behjelpelig med både innføring i padleteknikker og utleie av kano og kajakk. Torbjørg
Haugland testet farvannet og tok en kajakk
opp Telemarkskanalen for å padle inn Skoeelva. Turen var rene jungelekspedisjonen med
både bever og nydelig landskap.
«Er det en strekning jeg vil anbefale så er det
Skoeelva. Det passer for alle, og man kommer
tett på naturen.» sier en blid Haugland.

Foto: Torbjørg Haugland

Vandretur i Sabotørenes fotspor
Befinner du deg i Rjukan er det mulig å vandre
i sabotørenes historiske fotspor.
Her kan du smake litt på en liten del av reisen til de modige sabotørene som gjorde en
iherdig heltedåd vinteren 1943. Stien er 8
km lang, og tar ca. 2,5 time. Stien starter ved
Rjukan Fjellstue, gjennom Hjerdalen og ender
ved juvene til Vemork. Stien er fint merket, og
det er plassert flere informasjonstavler som
forteller deg litt om historien til sabotørene.
Det er også mulig å melde seg på guidet turer i
området med varierende innhold.
Høyt og Lavt klatreparken
Klatreparken Høyt & Lavt i Bø er en arena for
opplevelser, læring og mestring av nye utfordringer. Klatreparken består av ulike typer
løyper i trærne, med varierende lengde og
vanskelighetsgrad. Løypene har blant annet
zip-liner og tauverk som er bygget inn i det
naturlige terrenget, noe som gir mye gøy for
alle aldre. Klatreparken er lagt til rette for alle
aldre og ferdighetsnivåer, så både nybegynnere og erfarne klatrere vil ha det moro her!
«Jeg anbefaler alle å ta en tur i klatreparken og
oppleve samarbeidet, samholdet og utfordringene som ligger i aktivitetene. Velkommen til
tretoppene», Henrik Halle Høylo, daglig leder
i Høyt og lavt, Bø i Telemark.

Foto: Henrik H. Høylo

39

Aktive opplevelser
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Øyhopping
Du behøver ikke dra helt til Hellas for å oppleve øyhopping! Langs Telemarkskysten finnes
det flere flotte øyer å hoppe mellom. Vi anbefaler en dagstur ut på Sandøya og Løvøya. Det
er kun en kort båttur fra Brevik til Kommunebrygga på Sandøya. Derfra kan du gå på stier
gjennom eventyrskog over til Dikkon på nordsida. Videre er det mulig å gå over til Løvøya,
og derfra ta båten tilbake til Brevik. «Sandøya
er en perle for barnefamilier. Vi anbefaler
besøkende å ta med sykler for å utforske øya»
sier Håkon Nordbye, markedsansvarlig i Visit
Telemark.

Vandre langs kyststien
Er man i Telemark er det viktig å sjekke ut
kysten. Telemark har mange fine plasser med
fin utsikt og gode bademuligheter. Kyststien
i Bamble har flere av dem, der er man har
mulighet til å oppleve alt fra idylliske hvitmalte
trehus til kystfort fra krigens dager. Kyststien
er hele 68km, men de to vanligste løypene er
enten med start fra Langesund til Rognstranda, eller fra Rognstranda til Åby. Distansen
vil da være henholdsvis 10 og 8 km. Om man
velger å gå videre fra Rognstranda mot Åby, vil
man gå innom Hervik, dette kan faktisk være
restene etter båthuset for leidangsskipet.

Norsjø kabelpark
Norsjø kabelpark ligger på Norsjø i Midt-Telemark. Kabelparken har en standard i verdensklasse, og ble i 2014 brukt som VM bane for
wakeboarding. Her er det flotte muligheter
for barn og voksne å leke seg i vannet. Hele 6
stykker kan kjøre på en gang, og banen er på
550 meter. Har du ikke utstyret leier parken
ut knebrett, vannski, twintipski, wakeboard og
balansebrett, og blir det behov har de også
våtdrakt. Det er også mulig å ta med eget
wakeskate.

Rui-plassen
Ønsker du å kombinere en vandretur med en
flott opplevelse så anbefaler vi deg å vandre
en bratt halvannen km opp til Rui-plassen fra
Dalen sentrum. Der får du en spektakulær
utsikt over Bandak. Selve Ruiplassen er en
historisk plass med en flott bygning, og en rørende historie om Rui-jentene som var søsken
til evig tid. Vandrer du videre kan du komme
opp til Eidsborg museum. Det er også mulig å
komme bort til Ruiplassen med bil.

Foto: Tellus Works/Telemarkreiser
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Golf på Norsjø Golfpark
Føler du for en rolig sportsaktivitet kan du
golfe i Midt-Telemark. Norsjø Golfpark er en
skogs-/park golfbane med 18 hull. De hevder
å ha en av Norges mest utfordrende golfbaner,
men de tilbyr også en 6-hulls treningsbane for
nybegynnere. Her er det altså mulig for alle
ferdighetsnivåer å ta seg et lite slag eller 100.
Strikkhopping fra Vemorksbrua
Det var en blid gjeng Torbjørg Haugland fra
Visit Telemark møtte da hun på fritiden skulle
hoppe i strikk fra Vemorksbrua. Strikkhoppsesongen varer fra første helga i mai og ut
september, og de hopper uansett vær og vind.
Heldigvis var det denne dagen flott vær for en
nervøs Haugland.
«Dagene før trodde jeg at jeg skulle dø» sier
Haugland om forberedelsen på å skulle hoppe
i strikk fra Vemorksbrua. «Men det sekundet
jeg tok sats og hoppet slapp all frykt. Jeg smilte
hele veien ned.»
For mer informasjon, kontakt:
Visit Telemark
info@visittelemark.no
+47 35 90 00 20

Foto: Torbjørg Haugland

Kalhovdheltene
Kalhovd stilte med eget lag til Helterittet i år. Dette er et av Norges råeste terreng sykkelløp.
Rett og slett en rå utfordring i rå natur. 10 mil på sykkelen og 2700 høydemeter. Starten går
i Rjukan, via terreng ved Miland, så videre opp fra Atrå forbi Kalhovd , ned Krossobanen og
så i tilbake til start.
Tekst: Kjersti Wøllo
På Kalhovd ble heltene møtt med hurra rop og
glede, påfyll av væske, brødskiver med hjemmelaget sjokolade pålegg og massasje. Det
var regnvær og søle men det skremte ikke ekte
helter. Fantastisk innsats av alle fem. Det er
duket for tradisjon! Heltene: Frode Rønning,
Morten Wøllo, Stian Fæhn, Geir Inge Johansen og Dag Trygve Bakke.

Foto: Mikel Gonsholt
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Turtips! Kulturminner
Telemark er et kulturrikt fylke med både nasjonalkjente symboler og ukjente perler. De fleste
ligger lett tilgjengelig med god informasjon om hva du har foran deg. Som oftest etter en kort
vandretur fra en parkeringsplass. Et flott lavterskeltilbud for å komme seg ut i naturen.
Tekst: Elisabeth Fleseland
Foto: Telemark Fylkeskommune
Kirkeruin på Kapitelberget
I Norge finnes det kun fire kjente kryptkirker,
og en av dem ligger på Kapitelberget i Skien.
Kryptkirken er fra middelalderen og ligger på
toppen av et fossilt korallrev som ble dannet
for 430 millioner år siden. Dermed et dette
arkeologiske kulturminnet av nasjonal interesse og virkelig verdt et besøk.
Kapitelberget er sentrert på et vakkert og populært parkområde ved Bratsberg, tilrettelagt
med informasjonsskilt og stier.

Heddal Stavkirke
Norges største bevarte stavkirke ligger i Notodden, og ble bygget på tidlig 1200-tallet.
Rester av eldre byggematerialer viser derimot
at det kan ha eksistert en eldre kirke på stedet.
Kirken har to sideskip og tre tårn, og byggets
innvendige utsmykning bærer preg av den
lutherske reformasjonen. Av totalt 28 stavkirker i Norge er dette klart den flotteste, og det
er mulig å få guidet tur på både norsk, engelsk
og tysk.
Stavkirka ligger 5 km vest for Notodden by og
har gode parkeringsmuligheter.
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Løberg Helleristningsfelt
Løberg Helleristningsfelt er et av de vakreste i
Telemark, og er tilgjengelig for alle. Helleristningene er over 2700 år gamle, og består av
11 hestefigurer, 15 skipsfigurer, fem enkeltstående sirkelfigurer, og to ytterlige sirkelfigurer som danner uforklarlige avbildninger.
Mest interessant av alt er de 11 hestefigurene,
hvorav to av dem har ryttere. Dette er svært
sjeldent å finne i Norge.
Helleristningene er på privat grunn i Gjerpen,
men tilrettelagt med parkering og informasjonsskilt.
Sporanes Helleristningsfelt
Sporanes helleristningsfelt er et av de mest
spesielle bergkunstfeltene på Østlandet. Det
er nemlig den eneste helleristningen i Sør
Norge med reinsdyr! Det er også den høystliggende helleristningen i landet. Helleristningene viser figurer fra to tidsepoker og to kulturer,
henholdsvis jaktkulturen i yngre steinalder og
jordbrukskulturen i bronsealderen, noe som
er en sjelden kombinasjon.
Helleristningsfeltet ligger vakkert til på et lite
nes i Totak i Vinje kommune, og det er tilrettelagt med parkering og sti ut til vannet. Siste del
av adkomsten til neset er berg med noe ujevn
overflate.
Krutthuset på Fossum
Krutthuset på Fossum er det eneste bevarte
krutthuset i Telemark, og er dermed et sjeldent nyere tids kulturminne. Som en viktig del
av historien om jernverket og bergverksdriften
på Fossum er krutthuset en del av et større
anlegg. Men, på grunn av den store eksplosjonsfaren ble bygget plassert et godt stykke
unna bebyggelse og kan derfor finnes midt på
et jorde langs Jernverksvegen vest for Fossum
Hovedgård.
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Nye ansatte
Tony har to bachelorgrader, en i Innovasjon og
entreprenørskap, og en i Internasjonal markedsføring fra HSN i Bø. Han har ett veldig
bredt interessefelt, og vil gjerne lære mest
mulig, og kunne mest mulig.

TONY LØKSLI
26 år, Skien

Tony er butikkmedarbeider i Skien. Det han
liker best å gjøre er å dra på vannet for å fiske,
eller ta en skogtur for å drive med «bushcraft».
Dette er en aktivitet som ofte blir forbundet
med Ray Mears. Mye av ideen er å se på naturens muligheter, ikke hindringer. «Det å jobbe
med andre folk som ser på naturen på den
samme måten, er veldig givende»
Elisabeth har en bachelor i Turisme og ledelse
fra HSN i Bø, og er nå vår trainee. Hun har
god erfaring fra andre frivillige organisasjoner
og har hatt praksis i Visit Telemark.

ELISABETH FLESELAND
22 år, Skien

Elisabeth er oppvokst på et småbruk på Sørlandet med en mor som var speiderleder og
en far som var aktiv fritidsdykker. Fritiden ble
dermed ofte tilbragt i skogen på speidertur
eller i båten for å fiske. I voksen alder benytter
hun seg mye av kulturelle tilbud og er ofte å
finne på konserter og bibliotek. Hun er fortsatt
svært knyttet til naturen og er spesielt glad i rolige dagsturer i nærområdet.

Odin har bakgrunn som fysioterapeut og mangeårig praksis fra arbeid med tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede som tidligere
leder for NAV Hjelpemiddelsentral Telemark.

ODIN
67 år, Skien

Odin er nå tilknyttet prosjektet «På nye stier»,
et samarbeid mellom NAV Telemark og
Telemark Turistforening. Prosjektet har som
målsetning å stimulere unge NAV-brukere
som står utenfor jobb eller utdanning og som
ønsker en aktiv og sosial arbeidspraksis.
På fritiden benytter han sykkel, kajakk, joggesko og ski flittig i et umulig forsøk på å forsinke
alderdomsprosessene.
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Henrik Halle Høilo har bachelor i friluftsliv,
kultur og naturveiledning fra HSN I Bø. Han er
nå igang med masterprosjekt innen friluftsliv,
barn og unge i aktivitet. Han har erfaring fra
flere bedrifter innen friluftsliv og driver Høyt og
Lavt klatrepark i Bø.

HENRIK HALLE HØILO
28 år, Skien

Henrik er oppvokst på en gård i Trøndelag. Etter noen år som mekaniker dro han til Bø for å
finne lykken, og fant den i naturen. Han nekter
på at han nærmer seg 30 og liker helst å leke
sammen med barna. Glad i mennesker og brenner for at alle skal få et tilbud utenfor bymurene.
I fritiden padler han elvekajakk og jakter.

Skumle snublestubber
I sommer har jeg hatt den glede å besøke en
rekke egne og andre turlags turstier, både
langs kysten og på heiene. Det er alltid en
fornøyelse å gå på nye og ukjente stier, men
også på de kjente og kjære. Men her er et
problem.
Tekst og foto: Kjell Peder Haugene

Redd helsa
Jeg oppfordrer alle som driver med stirydding
om å kutte trærne helt nede ved bakken, slik at
vi slipper å ha disse skumle snublestubbene i
stinettet. Skulle vi finne fram den gamle håndsaga, eventuelt den gode greinsaksa, og ta
ondet helt ved roten? Det ville bedret sikkerheten og gjort turopplevelsene bedre for alle.

Problemet som jeg har erfart i år, men også
tidligere, er at det på altfor mange plasser står
igjen desimeterhøye stubber der stiryddingen
har foregått med motorisert ryddesag.
Redd for saga
Jeg skjønner godt at den som kjører ryddesaga
er redd for å kutte trærne for nære bakken
med fare for å ødelegge sagbladet. Problemet er imidlertid at det blir stående igjen en
stubbe, ofte midt i sti-traséen, som er til fare
for stivandrerens sikkerhet. Et sted jeg besøkte
i sommer hadde bonden ryddet gammelt
kratt ned til cirka 20 centimeter over bakken.
Snublet du her ville du bli spiddet på lange,
tynne og harde stubber som kunne gjort alvorlig skade.

Snublestubber som står igjen i løypa utgjør
en fare for at turen, – og beinet/kroppen, blir
ødelagt. Kutt helt ned!
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Fellesturer
Pinnebrødtur til Årdalsåsen

Blåfjell med kaffe og kaker

Foto: Bjørg Aas

Foto: Rebekka L. Øvre-Eide

Dette er årets siste tur på Seniorgruppa Skien
Turlags program. Vi kjører privatbiler til Heivannet og følger merka sti via Høgsetsetra opp
til toppen av Blåfjell. Der er kaffen og hjemmelagede kaker klart, og vi kan glede oss over
den fine utsikten utover store deler av Grenland. Lengden er ca 6 km tur/retur, og ca. 220
høydemeter stigning. Husk godt fottøy, det kan
være noe bløtt i stien.

Fra Movegen følger vi merket sti under jernbanen og videre via Hegnamyr til Årdalsåsen
258 moh. På toppen er det en fin gamme
og her skal vi steke pinnebrød. Ta med kniv til
å spikke pinne! Barnas Turlag har med deig.
Ta også med egen mat og husk varm drikke i
termosen. Retur samme vei. Turen er cirka 2
km hver vei, med en del stigning. Vi beregner
derfor god tid med pauser.

Dato: 29. september kl. 09.30
Oppmøte: Gamle Urædd/Skagerak Arena
Vanskelighetsgrad: Enkel
Passer for: Seniorer
Pris: Kr. 50,- til sjåføren
Arrangør: Seniorgruppa Skien Turlag

Dato: 16. oktober kl. 11.30
Oppmøte: Movegen på Moheim
Vanskelighetsgrad: Middels
Passer for: Barn
Pris: Gratis
Arrangør: Barnas Turlag Porsgrunn

Pannekaketur til bygdetunet
Barnas Turlag Gautefall gjentar suksessen fra
tidligere år og inviterer barn på steiking av
pannekaker på bål og mørkeorientering med
hodelykt. Husk å ta med hodelykt og møt opp
klokken seks på bygdetunet. Turlaget og turleder Brit Vrålstad Hauge ønsker alle velkommen til steikingen.

Grøttur i Nisseskogen
Det blir tur ut i skogen hvor vi forhåpentligvis
møter nissen, og vi går også en rundt rundt
juletreet ute i skogen. Deretter går vi i samlet
flokk til låven hvor grøten er klar.
Påmelding til Reidun 97665895 eller Kari
Anne 92631609. Frist for påmelding er 1.
des 2016. Voksne betaler kr 50 for grøt. Husk
hodelykt, gode klær og godt fottøy.

Dato: 21. oktober kl. 18.00
Oppmøte: Bygdetunet
Vanskelighetsgrad: Enkel
Passer for: Barn
Pris: Gratis
Arrangør: Barnas Turlag Gautefall

Dato: 8. desember kl. 17.15
Oppmøte: Sutrebogen for avreise til Kleppseter Gård.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Passer for: Barn
Arrangør: Barnas Turlag Bamble
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Familiecamp på Flekkern
Turen passer for alle som ønsker å treffe andre
turglade familier, og ha en trivelig helg i naturen. Her vil det bli tilrettelagt for fine dager i
ute med padling, spikking, klatring, natursti og
mye mer. Lørdag lager vi popcorn og rigger til
med skogskino.

Fint om dere sender en e-post og sier fra om
dere tar turen, så har vi en viss idee om hvor
mange som kommer.
Dato: 17- 18. september.
Oppmøte: Fra kl. 12.00
Vanskelighetsgrad: Enkel
Passer for: Hele familien
Arrangør: Telemark Turistforening

Foto: Ingvil Olsen Djuvik

Campen baserer seg på selvstell så ta med
egen mat og telt til overnatting. Har du ikke
telt? Ta kontakt med oss så kan vi låne deg.

Gratis drikkeflaske
- 50% på
Baronesse maling
Tilbudet forutsetter at du tar med
annonsen til en av våre butikker,
gjelder et Baronesseprodukt.
Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2016.

Rødmyrsvingen 53 - Skien -415 34 701
Skippergata 10 - Porsgrunn - 415 34 707
www.cchristoﬀersen.no

