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Turer, aktiviteter og kurs

i dalenes dal

LEDER
Tilbake i 2018 begynte vi med høstcamp for barn og
unge, i 2019 ble det både vinter-, sommer- og høstcamp. 2020 har vært et spesielt år for oss alle. Alt har
ikke gått helt som planlagt, men det ble sommercamp
for barn og unge, til stor glede for alle deltagere.
Vi håper det går mot bedre tider og at det blir
muligheter for å gjennomføre alle de planlagte
campene både for barn og ungdom. Nytt i år er at det
skal arrangeres camp for eldre ungdom også, det blir
påske- og sommercamp for ungdom mellom 13 og 19
år. Og selvfølgelig sommer- og høstcamp for barn og
unge på Jønnhalt som tidligere.
På campene lærer vi det grunnleggende om friluftsliv,
padler i kano, bader, spikker, går på ski, aker, kjører
på ski, rir på hest, går på fjelltur, overnatter i naturen,

lager bål og mat på bål, ser nærmere på kartet, leker
og gjennomfører hinderløyper både når det er mørkt
og lyst.
Barna lærer gjennom mye lek og samhandling med
hverandre og naturen på disse campene. Jeg håper og
tror at barna får med seg noen verktøy for å ha glede
av friluftsliv gjennom hele livet. Vi legger opp til
mestring og har fokus på de gode opplevelsene, noe
som er viktig for hvordan de vil forme sitt friluftsliv
fremover. Det kan være det blir viktig for noen allerede, eller kanskje blir det en god pause for noen når
ungdomsårene kommer, og at de ikke tar opp igjen sitt
friluftsliv før de blir voksne. Mange av oss kan nok selv
huske hvor viktig noen opplevelser i naturen fra da vi
var små var, for hvordan friluftslivet vårt ble formet
som voksne.
Godt nytt turår!
Turhilsen fra leder for barneog ungdomscampene i
DNT Gudbrandsdalen,
Aurora Konttorp Heramb

Ridetur på Venabygdsfjellet
under høstcamp med campleder
Aurora Konttorp Heramb.
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BARNAS
TURLAG

Barnas Turlag er for barn fra
0 til 12 år. DNT Gudbrandsdalen arrangerer turer der du
bor og på fjellet. Trilleturer,
teltturer, kveldsmatturer eller
fjelleirer og helgeturer hvor
barna reiser med eller uten
foresatte.
Dere treffer andre barnefamilier, barna får nye lekekamerater og dere får lære grunnleggende friluftsliv sammen i
trygge rammer.
Har du lyst til å bidra med en aktivitet for Barnas Turlag?
Da vil vi gjerne høre fra deg! Send oss en e-post til
gudbrandsdalen@dnt.no, så tar vi en uforpliktende prat.

(Foto: Silje Thoen)

Vi håper å se dere på en eller flere av våre aktiviteter i
2021, og sammen skape et godt miljø for de små og
store.

Vil du bli med i
Barnas Turlag?

Alle DNT-medlemmer som er mellom 0 og 12 år er automatisk med i
Barnas Turlag. Se i turprogrammet vårt for turer og aktiviteter som passer
godt for denne aldersgruppen. Disse er merket med en blå Turbo.
gudbrandsdalen.dnt.no

TURBOPOSTER

DNT Gudbrandsdalen henger med jevne mellomrom opp Turboposter i nærmiljøet ditt, bli med å
finne postene du også! Turbopostene blir annonsert
på Facebook og nettsiden vår under aktiviteter.
Aktiviteten er tilpasset barn og familier som kan ta
turen og finne postene. Hensikten er å komme seg
ut på tur, følge smittevernreglene for covid-19 og
gjøre noe hyggelig og morsomt sammen med sine
nærmeste.
facebook.com/dntgudbrandsdalen

(Foto: Helle Hovden)

Du oppsøker stedet, tar et bilde av deg sammen
med den aktuelle posten, så sender du inn dette
sammen med navnet ditt / den som er fotografert.
📲
Da er du med i konkurransen om turpremier – og
jo flere steder du oppsøker, desto større er vinnersjansene! 🐣😃
ALLE er hjertelig velkommen til å delta på dette,
du trenger ikke være medlem i DNT.

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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DNT UNG
I år har vi flere turer og aktiviteter i regi av DNT UNG!
Vi nevner; påskecamp, ungdomscamp på Glitterheim og mer!
Se etter DNT UNG-merket på turene her i programmet.
Vil du bidra med aktiviteter?
DNT Gudbrandsdalen er på utkikk etter deg mellom 13 og
26 år som liker å være ute, og vil være med andre på turer og
aktiviteter ute i friluft. Høres dette ut som deg, eller kjenner
du noen som kan passe til den beskrivelsen? I så fall vil vi
gjerne høre fra deg!

DNT ung er Norges største friluftsorganisasjon for
ungdom, med over 45.000 medlemmer i alderen
13 til 26 år. Over hele landet finnes lokale ungdomsgrupper som arrangerer turer og aktiviteter
for og av ungdom.
Som medlem i DNT ung (13 – 26 år) kan du bo på
over 550 turistforeningshytter over hele landet –
til halv pris!

Vil du bli med i DNT ung?
Da vil vi høre fra deg – gudbrandsdalen@dnt.no
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Utsikt over Lesja. (Foto: Maria Kampesæter Kleiven)

gudbrandsdalen.dnt.no

Raudberget på Lesjaskog.
(Foto: Maria Kampesæter Kleiven)

OPPTUR
Vi arrangerer Opptur i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen også i 2021. Den 2. juni tar vi med elever til
topps!
For Nord-Gudbrandsdalen blir det to turer, men
endelig turmål er ikke satt ennå. For Ottadalen blir
det i Lom eller Skjåk, og for resten blir det en tur på
Høvringen eller sør i Dovre. I Nord-Gudbrandsdalen
DNT Gudbrandsdalen
samarbeider
vi medhar
Regionrådet her om Opptur.
kajakker til utlån.
(Foto: Marius Dalseg)

facebook.com/dntgudbrandsdalen

I Midt-Gudbrandsdalen blir det tur til det flotte
utkikkspunktet Skutelen, med start fra Harpefoss.
Belønningen etter motbakkene er flott utsikt over
dalføret.
Opptur er en nasjonal turdag for 8. klasse, arrangert
for 16. gang i 2021. Turene er gratis for skolene, og
fokus er på sosialt samvær og naturopplevelser. Vi
synes det er stor stas å ha med 8.-klassingene ut på tur.
Invitasjon blir sendt til skolene på nyåret.

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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DNT SENIOR
Vil du bli med i
DNT senior?
Følg oss på Facebook
Seniorgruppa DNT Gudbrandsdalen

AKTIV I 100
Turer som passer for seniorer er
markert med Aktiv i 100.

(Foto: Maria Kampesæter Kleiven)

Turer for deg som vil på tur helt til
du blir 100!
Vi går oss yngre, friskere og gladere på tur i
trivelig DNT fellesskap. Seniorgruppen tilbyr turer
mens mange er på jobb og alle, uansett alder, er
velkomne på turene.
Vi har et mål om tur annen hver onsdag store deler
av året. Ikke alle turene er med i programmet her,
så følg med på hjemmesiden under Seniorgruppa,
der det ligger program som fylles på etterhvert. Se
også vår gruppe “Seniorgruppa DNT Gudbrandsdalen” på Facebook.
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Vi tar gjerne mot turforslag hvis du vil være
turkoordinator på tur i ditt område. Får vi anledning har vi seniormøter hvor vi sammen setter opp
flere turer i kalenderen.
Har du tur kan du kontakte Gitte Bertelsen
gitber56@gmail.com / tlf. 975 38 167.
Turene kan også legges direkte inn på
Facebook-gruppen.
Er du over 67 år får du honnørrabatt på medlemsskap i DNT og alle over 60 har i tillegg fortrinnsrett til sengeplass på hyttene.

gudbrandsdalen.dnt.no

PADLEGRUPPA
Vil du bli med på
padling?
Padling er en sosial og morsom aktivitet. Det er
flere ivrige padlere i Gudbrandsdalen, og noen
av dem finner du på vår Facebook-gruppe
“Kajakkpadling DNT Gudbrandsdalen”. Her
kan du planlegge turer sammen med andre
padlere.

KAJAKKUTLEIE
DNT Gudbrandsdalen har to kajakker, og disse kan
leies ut på forespørsel. Medlemmer blir prioritert,
samt deltagere på våre padlearrangementer.
Leie pr. døgn kr. 100,Betal på VIPPS (#118418) for medlemmer.
300,– til ikke-medlemmer (kajakkene leies ut kun
på våre arrangement til ikke-medlemmer.)
Kajakkene oppbevares på lageret til
DNT Gudbrandsdalen på Otta.
Vil du leie kajakk? Kontakt Richard Høiberg,
tlf.: 468 44 481 rhoiberg10@gmail.com.

DNT Gudbrandsdalen har
kajakker til utlån.
(Foto: Gitte Bertelsen)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Vil du bli med i
Fjellsportgruppa?
Følg oss på Facebook
Fjellsportgruppa DNT Gudbrandsdalen

FJELLSPORTGRUPPA
(Foto: Håvard Dalen)
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Bli med på toppturer og andre utfordringer med
Fjellsportgruppa fra DNT Gudbrandsdalen! I årets
program har vi flere turer som går på høye fjell,
både med fjellsko og ski på beina.
Vi gleder oss til et år spekket med høyder og moro!
For oppdatering av turer, bli med i Facebook-gruppa
vår: Fjellsportgruppa DNT Gudbrandsdalen.
gudbrandsdalen.dnt.no

DUGNAD
DNT Gudbrandsdalen er en forening som er tuftet på frivillig
arbeid. Vi vedlikeholder Peer Gynt-stien som strekker seg fra
Gausdal og Skeikampen i sør og Skåbu og Espedalen i nord
og vest.
Vil du bidra? Da vil vi gjerne høre fra deg!
Send en e-post til: gudbrandsdalen@dnt.no

(Foto: Steffen Ben Jonstad)

facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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UTLEIE
AV UTSTYR
Trenger barna fjellsko eller drømmer du
om overnatting i lavvo? Nå kan du leie
turutstyret du mangler, og spare både
miljøet og lommeboka. Å kjøpe nytt
turutstyr, som du sjelden bruker eller
som barna vokser ut av raskt, er verken
bra for miljøet eller økonomien.
(Foto: Richard Høiberg)

VANDRESKOEN LILLEHAMMER
Vandreskoen på Lillehammer har derfor startet med
utleie av turutstyr. Butikkhyllene hos Vandreskoen bugner av det nyeste og beste turutstyret
på markedet. Her leier de ut fjellsko, klær, sekker,
bæremeiser og tekniske, superlette lavvoer.
vandreskoen.no/kategori/utleie/

BUA VINSTRA
Bua Vinstra er et bibliotek for fritidsutstyr. Her kan
du kan du låne utstyr helt gratis. Det finnes telt,
soveposer, liggeunderlag, snowboard, langrennski,
alpinski, staver, støvler, skisko, hjelmer og pilkeutstyr. I sommersesongen kan du låne sykler,
pennyboards, skateboards, sparkesykler og mye
mer.
Besøk Bua på Jobbservice i Maskinvegen 14.
www.bua.io/bua-vinstra

BUA LILLEHAMMER
Her kan du låne utstyr til tur, spill, idrett og lek.
Det er alltid gratis å låne, og du kan låne i én uke av
gangen. Alle kan låne, så lenge den som registreres
som ansvarlig låntaker er over 18 år, har gyldig
e-postadresse og norsk telefonnummer. Du kan
registerere deg når du kommer innom, eller på
www.bua.io/registrer.

UTSTYRSBANKEN I SEL
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På Utstyrsbanken i Sel kan du låne forskjellig friluftsutstyr. Den ligger på Sel bibliotek på Otta og er
åpen i biblioteketets åpningstider.
www.sel.folkebibl.no.
gudbrandsdalen.dnt.no

(Foto: DNT Oslo og Omegn)

BOOKE
HYTTER
Huske å booke overnatting på forhånd!
For å holde hyttetilbudet vårt åpent er det svært
viktig man kan spore smitte, det betyr at vi må vite
hvem som bor hvor. Det er også begrensninger i
hvor mange som kan besøke hytta samtidig. Derfor
er bestilling av sengeplass på hyttene avgjørende.
DNT har utarbeidet en instruks for smittevern på
hyttene. I år er det ekstra viktig at hver gjest tar
ansvar, følger reglene på hytta, og vasker godt etter
seg. Hyttene er åpne for bestilling etter hvert som
de er og blir klargjort for besøk.
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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TURER 2021

(Foto: Maria Kampesæter Kleiven)

Vanskelighetsgrader på turer
Vi bruker DNT sin gradering på turene. Merk at dette
er veiledende.

MIDDELS Dagsturer/dagsetapper på inntil
15 km, for det meste på merkede ruter/stier. Ofte med
litt høydemeter. Passer for deg som er vant til å gå med
sekk og er i normalt god form.

Om det er påmeldingsfrist melder du deg på direkte
til turkoordinator, selv om du melder din interesse på
våre Facebook-arrangement. Ta kontakt med turkoordinator om du har spørsmål om en tur.

KREVENDE Dagsetapper på inntil ca. 20 km,
delvis utenom merkede løyper. Passer for deg som er i
god form og har noe fjellerfaring.

ENKEL Lette dagsturer på merkede ruter, eller
arrangementer for alle.

14

EKSTRA KREVENDE Dagsetapper på mer enn
ca. 20 km, ofte utenom merkede ruter. Eller spesielt
bratte turer. Passer for deg som er i svært god form og
har god fjellerfaring.
gudbrandsdalen.dnt.no
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INFO OM TURER OG SIKKERHET
Foreningens formål og virke: (utdrag av vedtektene)

§ 1 FORMÅL

HUND

DNT Gudbrandsdalen skal arbeide for å legge forhol- dene
til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig
friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur – og kulturgrunnlag. Arbeidet for barn og unge skal ha høy prioritet.
Arbeidet skal foregå i samarbeid med eksisterende turlag og
fjellsportsklubber i området.

Ta gjerne med din firbente venn på tur, men ta hensyn og vis
respekt for de gjeldene båndtvangsregler.

§ 3 FORENINGENS VIRKE
Etter formålet skal DNT Gudbrandsdalen bl. a. arbeide med
å:
– Stimulere til økt interesse for natur- og friluftsliv.
– Arrangere turer, aktiviteter og møter for alle aldersgrupper.
– Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i og
rundt Gudbrandsdalen.
– Samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur-, og miljøorganisasjoner.

§ 4 MEDLEMMER
Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og
bor i en av kommuene Ringebu, Sør-Fron, Nord- Fron, Sel,
Dovre, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk. Andre medlemmer av
DNT som bor utenfor distriktet kan også bli medlem.

TURER OG AKTIVITETER
Det kan være grunner som gjør at det blir gjort endringer
i forhold til programmet. Eventuelle endringer blir lagt ut
hjemmesiden og Facebooksiden vår. På turer/ aktiviteter
blir det tatt bilder for bruk i turreferat og publisert på våre
nettsider. Si fra til turkoordinator dersom du ikke ønsker å
være med på en slik publikasjon.

facebook.com/dntgudbrandsdalen

TURKOORDINATOR
Lokalkjent person som kjenner området og turmålet, og
som ønsker å dele naturopplevelser med andre. Ta kontakt
med turkoordinatoren dersom du har spørsmål om turen/
aktiviteten du har lyst til å bli med på. Telefonnummer til
turkoordinator er oppgitt i turprogrammet.

KLÆR OG UTSTYR
Det er viktig å ha med gode klær for alt slags vær når du
skal til fjells sommer som vinter. Det samme gjelder mat og
drikke. Ta gjerne med litt ekstra. Forslag til pakkeliste finner
du her: Sommertur www.dnt.no/pakkeliste, vintertur
www.dnt.no/pakkeliste-vinter. Ved spesielle krav til utstyr
står det i turbeskrivelsen. Ta også kontakt med turkoordinator for råd.

SIKKERHET OG ANSVAR
Det er viktig at alle tenker gjennom og vurderer egen form i
forhold til planlagt tur eller aktivitet. Turkoordinator har alle
detaljene om turene, spør gjerne om turen på forhånd.
Deltakelse på DNT Gudbrandsdalen sine turer/aktiviteter
skjer på deltakerens eget ansvar. Arrangøren tar ikke på seg
ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som
måtte inntreffe under avvikling av turen/aktiviteten.
For mer utfyllende informasjon,– se på hjemmesiden vår
eller kontakt turkoordinator, daglig leder, eller et
styremedlem.

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Onsdag 27. januar, Vågå

Lørdag 6. februar, Lesja

Fullmåneskitur til Kvitsteinhøi

Snarefangst

MIDDELS
Vi parkerer ved bommen over Slådalen. Går i slakk
skråning i begynnelsen, som flater ut. Litt stigning til
toppen. Total lengde 9 km. Antall høydemeter 450
meter.
Passer for: Alle.
Varighet: Ca 2–3 timer.
Påmelding: Innen 25. januar.
Oppmøte: Bommen over Slådalen på Vågå-siden kl. 17.
Turkoordinator: Kjell S. Stålevik, tlf. 906 75 229.

Torsdag 28. januar, Lesja

MIDDELS
Bli med og lær om snarefangst av rype i Lesjafjellet.
Vi blir med lokale fangstmenn og sjekker rypesnarer.
Tid og sted for turen vil det bli informert om seinere.
Turen vil foregå på ski og vi vil anbefale fjellski og
feller. Vi starter med motbakke opp lia, så en rundtur
på fjellet for å sjekke snarer og forhåpentligvis en artig
nedkjøring til slutt. Ta med egna klær for vær og vind i
fjellet, samt mat og drikke.
Passer for: Alle som er vant med skitur utenfor løype.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: Innen 1. februar.
Oppmøte: Tid og sted blir avtalt ved påmelding.
Turkoordinator: Eva-Britt Riise, tlf. 416 30 869.

Fullmånetur til Samlingshaugen
ENKEL/MIDDELS
Bli med på en stemningsfull trugetur til Samlingshaugen i Årbogen. Vi starter fra travbana, og følger
skiløypa oppover skogen. Det er noe stigning, men vi
holder et rolig tempo som passer de fleste. Vi spiser
kveldsmaten ved Samlingshaugen før returen. Er det
forhold og stemning for det, ordner turleder ved til
bål. Vi har truger til gratis utlån. Mulighet for å gå på
ski, men vi går samlet på tur opp.
Passer for: Alle.
Varighet: Ca 3,5 timer.
Påmelding: Innen 26. januar.
Oppmøte: Årbogen travbane kl. 18.00.
Kart: Dombås.
Turkoordinator: Maria K. Kleiven, tlf. 476 19 145.
16

Fullmånetur. (Foto: Maria K. Kleiven)
gudbrandsdalen.dnt.no

AKTIV I 100

KOM DEG UT-DAGEN

Søndag 7. februar, Nord-Fron

Lørdag 20. februar, Nord-Fron

Tur til isslottene

Skitur rundt Feforvatnet

ENKEL

ENKEL

Isslottene i Vinstraelva kan være spektakulære. Isen
varierer fra år til år og vi må ta et “klimaforbehold”;
mild vinter fører til dårlig is og da kan vi risikere det
ikke blir tur. Turen er kort, men bratt. Vi setter opp to
turer hvis mange påmeldte.
Passer for: Alle.
Varighet: 2–3 timer.
Påmelding: Innen 5. februar (maks 50 stk. pr. tur).
Oppmøte: Veitrafikksenteret på Vinstra kl. 11.
Turkoordinator: Jo Engum, tlf. 926 84 313.

Lett skitur i snilt terreng.
Passer for: Senior.
Varighet: 2 timer.
Påmelding: Innen 19. februar.
Oppmøte: Parkering rett før Fefor-hotellet kl. 11.00.
Turkoordinator: Berit K. og Trond Wangen,
tlf. 911 69 891.

KOM DEG UT-DAGEN

Søndag 7. februar, Ringebu

Utemiddag i gapahuken på Kjønnås
ENKEL
Vi samles til en stemningsfull utemiddag med fakler
og hodelykt. Det tennes bål og vi serverer noe varmt
og drikke. Ta med middag etter egent ønske og husk
varme klær og sitteunderlag.
Passer for: Alle.
Varighet: 2 timer.
Påmelding: Innen 7. februar.
Oppmøte: Kl. 15.00. Parkering langs Midtvegen, se
etter vimpel og fakler.
Turkoordinator: Therese Nibe Klaussen og
Tuva Brevik, tlf. 913 47 419.
facebook.com/dntgudbrandsdalen

Skitur rundt Feforvatnet. (Foto: Berit K. Wangen)

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Søndag 28. februar, Ringebu

Besseggen på ski. (Foto: Nils Arne Haugen)

Skitur langs Tromsa
MIDDELS
Vi bærer skiene ca 50 høydemeter ned til elva og går
ca 1 km inn til fossen Storfallet som danner eventyrlige isformasjoner. Videre går turen på isen ut til
Fløtarbua der vi tar matpause. Videre langs elva til
Iskjørkja hvor man kan tå inn bak enorme istapper.
Videre ut til Fåvang. Fjellski anbefales og feller kan
være greit å ha.
Passer for: Alle som er vant med skitur i terreng.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: Innen 26. februar.
Oppmøte: Kl. 10 ved Dalarampa (600 m forbi Brekkomsvegen 1203).
Turkoordinator: Lars Haugen og Ivar Flyen,
tlf. 971 48 107/918 47 814.

Skitur langs Tromsa. (Foto: Gitte Bertelsen)
18

gudbrandsdalen.dnt.no

FJELLSPORT

Lørdag 6. mars, Vågå

Besseggen på ski
KREVENDE
Vi parkerer ved Bessheim og går opp til og innover
Bessvatnet. Det blir en rast ved foten av Besseggen, før vi tar skiene på sekken og rusler videre opp
selve Besseggen. NB: Greit å ha en sekk der det er
muligheter for feste av ski, slik at man kan gå med
skistaver opp. Vi bærer skiene i ca. 250–300 høydemeter. Fra toppen kjører vi på ski ned til Bessheim. Ta
med feller om du har. Total stigning ca. 750 meter.
Turen forutsetter gode snøforhold og brukbart vær.
Passer for: Voksne/ungdom.
Varighet: 6 – 7 timer.
Påmelding: Innen 1. mars.
Oppmøte: Bessheim Fjellstue kl. 09.20 med avgang
kl. 09.30.
Turkoordinator: Nils Arne Haugen, Nils Mathisrud
og Arnt Sveen, tlf. 907 70 162.

Sosiale medier
#DNTGUDBRANDSDALEN
Oppdatert informasjon om turer finnes
på nett- og Facebook-sidene våre.
Følg oss også på Instagram:
@dntgudbrandsdalen

facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen

19

AKTIV I 100

Onsdag 10. mars, Ringebu

Seniortur til Storfallet
ENKEL
Vi bærer skiene ca 50 høydemeter ned til elva og går
ca 1 km inn til fossen Storfallet som danner eventyrlige isformasjoner. Matpause og retur samme veg.
Passer for: Voksne/senior.
Varighet: 3 timer.
Påmelding: Innen 8. mars.
Oppmøte: Oppmøte ved Dalarampa innerst i
Brekkom kl. 10.
Turkoordinator: Lars Haugen, tlf. 971 48 107.

Lørdag 13. mars, Nord-Fron

Rundtur rundt Finnbølsbrenda
MIDDELS
Skitur, rundtur fra Finnbølsbrenna, via Storhøliseter og Øyangen tilbake til utgangspunktet. Lettgått
skiterreng, med flott utsikt til bl. a. Langsua, Skaget og
Oskampen.
Passer for: Voksne/ungdom.
Varighet: 4 timer.
Påmelding: Innen 11. mars.
Oppmøte: Finnbølsbrenda kl. 10.00.
Turkoordinator: Tove Maurstad Dahlen og Arne
Dahlen, tlf. 951 31 567/952 14 380.

Lørdag – lørdag 13. – 20. mars, Nord-Fron

Førpåske i Langsua Nasjonalpark
MIDDELS
Opplev det flotte skiterrenget og de mange koselige
hyttene i Langsua. Vi starter fra parkering Finnbøle på
Jotunheimvegen, 10 km biltur fra Skåbu lørdag ved
14-tiden, og går til Storhøliseter. Søndag til fredag går
vi på kvista ruter sør om Langsua og Skaget og ender
på Oskampen, lørdag ned til Finnbøle ved 14-tiden. Vi
går 14–20 km daglig til selvbetjente hytter og raster i
buer om været er kaldt. Turen er middels krevende, du
må beherske fjellskia og være godt kledd.
Maksimum 12 deltagere, utgifter deles.

Skitur til Storfallet. (Foto: Eivind Nybakken)
20
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Passer for: Voksne/senior.
Varighet: Én uke.
Påmelding: Innen 6. mars.
Oppmøte: Parkeringen på Finnbøle på Jotunheimvegen kl. 14.
Pris: Selvkost på hytter og mat. Utgifter deles på
deltagerne.
Turkoordinator: Morten Laake, tlf. 480 99 110.

samarbeid med SORPEROA FRILUFTSGRUPPE

Søndag 21. mars, Sør-Fron

Skitur i Vendalen
MIDDELS
Bli med på to alternative rundturer i preparerte løyper
i skogsterreng øst for Vendalen mot Kvitfjell.
Altermativ 1 er 9 km rundt Digeråsen i relativt lett
terreng.
Alternativ 2 er 19 km i noe mer kupert terreng, via
Svinslåa, Nysetra og Gompen. Lett rast underveis.
Mulighet for rast ved/i hytte etter endt tur med bålpanne og grill. Ta med tørre klær.
Passer for: Voksne/senior.
Varighet: 2–3 timer.
Påmelding: Innen 19. mars.
Oppmøte: P-plass ved Vendalen kafé kl.10 (3–4 km
etter automatisk bom ved Bjørnstulen). Vegskilting til
Fagerhøi fra Dalegudbrands gard. Felles kjøring avtales
om ønskelig.
Pris: 75,– pr. bil i automatisk bom.
Turkoordinator: Olaf Giverhaug, Dag Sogndalen og
Gitte Bertelsen, tlf. 412 26 871.
Storhøli (Foto: Tove Dahlen)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Søndag 28. mars, Dovre

Fullmånetur til Ulekleivssetrene
MIDDELS
Bli med på en stemningsfull trugetur til Ulekleivssetrene. Oppmøte ved Bunnpris på Dombås, vi kjører
sammen og parkerer på egnet sted på vestsida. Det er
bratte bakker opp lia, men vi holder et rolig tempo.
Vi spiser kveldsmaten ved setrene før returen. Vi har
truger til gratis utlån.
Passer for: Alle.
Varighet: Ca 3,5 timer.
Påmelding: Innen 26. mars.
Oppmøte: Bunnpris Dombås kl. 17.30.
Turkoordinator: Maria K. Kleiven, tlf. 476 19 145.

for alle, litt brattere fra Ryggehø, men fullt mulig også
på fjellski.
Passer for: Ungdom.
Varighet: 4 dager.
Påmelding: Innen 18. mars.
Oppmøte: Bunnpris Dombås kl. 17.30.
Pris: 2450,– pr. person for DNT-medlemmer (2850,–
for ikke-medlemmer). Inkluderer kost og losji (sovesal) i tre døgn, pluss transport inn/ut.
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074.
AKTIV I 100

Torsdag 15. april, Nord-Fron

Gå rundt Peer Gynt-gården
ENKEL

DNT UNG

Torsdag – søndag 1. – 4. april, Vågå

Påsketur for ungdom på
Glitterheim
MIDDELS
Drømmer du om å bestige topper og ha en påskeferie
sammen med andre ungdommer? Nå har du sjansen!
Torsdag: Ankomst med beltebil fra Veoli.
Fredag: Tur til Glittertind, randonee, snowboard eller
fjellski.
Lørdag: Tur til Ryggehø. Påskeskirenn på Glitterheim.
Søndag: Avreise med beltebil til Veoli, fra Glitterheim
kl. 10.
Begge toppene er skitopper som er har veldig fin nedkjøring. Fra Glittertind er det en veldig lett nedkjøring
22

Vi går opp gjennom bueskyterbanen med alle figurene
i skogen, og ser den vakre Sødorpbygda. Passer for
seniorer og også for barn. Ta gjerne barnebarna med
på turen.
Passer for: Senior.
Varighet: 1,5 time.
Påmelding: Innen 14. april.
Oppmøte: Sødorp kapell kl. 18.00.
Turkoordinator: Berit K. Wangen, tlf. 975 92 921.

Spør gjerne!
Spør turkoordinatorene om du har spørsmål
om en tur. Husk å meld deg på turene du ønsker
å delta på!
Oppdatert oversikt over turene på: gudbrandsdalen.dnt.no
gudbrandsdalen.dnt.no

DNT ung på vintertur. (Foto: Jasemin Folvik)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Dalsnibba. (Foto: Arnt Sveen)
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FJELLSPORT

FJELLSPORT

Lørdag 17. april, Stranda

Lørdag 24. april, Lom

Skitur til Dalsnibba,

Søre Smørstabbtindane

vårklassikeren til DNT Gudbrandsdalen
KREVENDE
Denne turen ble første gang arrangert i 2010 og har
blitt vårklassikeren blant turene til DNT Gudbrandsdalen. Den har alltid vært populær og trekker deltakere fra nær og fjern, Østlandet og Vestlandet. Vi starter fra krysset RV15/FV63 ved Langvatnet. Derfra går vi
nesten til Djupvasshytta, der vi starter oppstigningen
til Dalsnibba. Det er stigning hele vegen opp. Det er
litt bratt i starten, men så blir det behagelig terreng å
gå i. På toppen får vi et fantastisk utsyn til Geiranger
og fjella rundt. I Geiranger er våren i ferd med å gå
over til sommer og på fjellet er det fortsatt vinter. Fra
toppen er det fin (ikke bratt) nedkjøring til Djupvatnet
og retur til bilene. Fjellski er det mest vanlige å bruke,
men hvis noen ønsker å bruke randonné-utstyr så er
det mulig. Det vil gjøre nedkjøringen fra toppen enda
artigere. Hele turen er rundt 19 kilometer (tur/retur).
NB! Denne turen er svært væravhengig og tidspunktet kan bli endret på kort varsel. Det betyr
at den kan komme til å gå helga før den fastsatte
datoen og helga etterpå! Det blir gitt beskjed om
dette når vi har sikker værmelding.
Passer for: Alle.
Varighet: 6 – 7 timer.
Påmelding: Innen 5. april.
Oppmøte: Grotli Høyfjellshotell kl. 09.00.
Turkoordinator: Arnt Sveen, tlf. 483 21 233.

facebook.com/dntgudbrandsdalen

KREVENDE
Dette er en flott fjellskitur som passer alle. Vi starter
opp ved Krossbu 09.00 og beregner god tid, da dette
er en medium lang tur. Vi går inn mot Bøverbreen via
Smørstabbren (stikka rute til Leirvassbu). Vi går hele
veien opp til toppen av breen. Når vi kommer opp til
toppen av breen, skjærer vi til høyre mot Sørvestre
Smørstabbtindene. Her får vi tre 2000-meters topper
på en liten time.
Dette er en medium lang tur, på ca 17–18 km. Her
kreves gode klær, god matpakke og at man har gått
lengere fjellskiturer før. Får vi fint vær, er dette en tur
du husker. Ta med godt humør, sjokolade og appelsin.
Passer for: Alle.
Varighet: 7 timer.
Påmelding: Innen 18. april.
Oppmøte: Krossbu kl. 09.00.
Turkoordinator: Syver Ole Eggen, tlf. 976 82 317.

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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FJELLSPORT

Veslefjelltind. (Foto: Syver Ole Eggen)

Lørdag 8. mai, Lom

Veslefjelltind
MIDDELS
Flott nybegynner-randoneetur. Vi starter ved Krossbu, og går direkte opp mot Veslfjelltinden. Dette er
strekning på ca 5 km oppover. Slak motbakke, med
jamn stigning opp til «skardet» mellom Veslfjelltinden
og Hurrbreatinden. Fra her går vi opp ryggen mot
Veslfjelltinden og mot toppen. Etter en god matpause
på toppen, tar vi fatt på nedkjøringen, som er slak,
fin nedkjøring, som alle bør klare veldig greit. Total
distanse på turen er ca 10 km. Ta med gode klær,
skredsøker, sjokolade, godt humør og sol.
Passer for: Alle.
Varighet: 5 timer.
Påmelding: Innen 2. mai.
Oppmøte: Krossbu kl. 09.00.
Turkoordinator: Syver Ole Eggen, tlf. 976 82 317.

Onsdag 2. juni, Sør-Fron

Kunst- og kulturvandring på
Harpefoss
ENKEL
Vi starter ved Harpefoss Barneskule, og skal denne
gang holde oss rundt nederste delen av den 10 km.
lange Skodalsåa. Første del går på asfaltert veg ned til
Klokkarstranda, der Skodalsåa renner ut i Gudbrandsdalslågen. Derfra fortsetter vi på idyllisk sti forbi
26

Strandtjern og Hella med kunstinstallasjoner som er
en del av kunstprosjektet «Vegskille» med fokus på
kunstlandskap i Gudbrandsdalen. Vi fortsetter forbi
Harpefossbrua og følger en gammel ferdselsveg opp
til Harvollsmorka og videre opp Nigardsgjeilen opp til
Skurdalshaugtunet, der det blir kafferast og visning
i husa på tunet. Etterpå fortsetter vi opp Gammelskulevegen til Holomsbrua og får litt informasjon om
sag- og jordbrukshistorie knyttet til Skodalsåa. Etterpå
går turen tilbake til Harpefoss Barneskule.
gudbrandsdalen.dnt.no

Passer for: Alle.
Varighet: 3 timer.
Påmelding: Innen 1. juni kl. 21.00.
Oppmøte: Harpefoss barneskule.
Turkoordinator: Guri Skurdal Tofte og Gunn-Marit
Brenden, tlf. 480 26 504 / 911 59 917.

Spør gjerne!
Spør turkoordinatorene om du har spørsmål
om en tur. Husk å meld deg på turene du ønsker
å delta på!
Oppdatert oversikt over turene på: gudbrandsdalen.dnt.no

Oktagon, årstall 2017, kunstner/arkitektgruppe Rintala Eggertsson arkitekter.
(Foto: Eivind Slettemeås)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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God tur!
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Kontaktperson for kartet er Olaf Giverhaug og kan nås på
e-post: ogiverha@bbnett.no.

Vi har fått dele turkart over Sorperoa i Nord-Fron, fra
Sorperoa Friluftsgruppe ved Olaf Giverhaug i spissen. Riv
det gjerne ut av turprogrammet, og finn deg nye turområder
i nærområdet ditt. Kartene med turbeskrivelse finner du i
trykte eksemplarer hos Sport 1 på Vinstra.

TURKART
SORPEROA
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facebook.com/dntgudbrandsdalen
@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Vinstra

Fredag 11. juni, Sør-Fron

Augldalen. (Foto: Anders Nustad)

Øvre del av Augldalen på
Harpefoss
MIDDELS
Turen går først frå møtestaden ved Tåkåstad-gardane
og inn til øvste brua over Augla. Der opplever vi den
rike bregnefloraen i dalen. Vi går så oppover mot
Kvarvtangen og finn nesten utviska spor etter tidlegare
busetnad. Elva går i ville kast mellom steile bergskrentar. Bratt terreng.
Passer for: Voksne/senior.
Varighet: 4 timer.
Påmelding: Innen 10. juni.
Oppmøte: Kjør Kilevegen frå Harpefoss mot Kvarvet.
Det er merka parkering og utgangspunkt for turen på
tømmerplass opp for Tagestad. Kl. 17.00.
Turkoordinator: Anders Nustad, tlf. 480 51 780.
PADLEGRUPPA

Fredag – søndag 11. – 13. juni, Sør-Fron

Padlehelg på Espedalsvatnet
ENKEL
Opplev dette vakre fjellområdet fra kajakken. Kanskje
vi klarer å finne de 4–6000 år gamle hellemalerier
på en vegg langs vannet. De ble gjort kjent i 2018.
Vi tar oss god tid og finner den spesielle ro når vi og
kajakken går i ett med naturen. Turdeltakerne må
selv ha utstyr – kajakk eller kano, redningsvest etc.
DNT-Gudbrandsdalen har to utleiekajakker med
nødvendig utstyr. Deltakerne padler på eget ansvar og
bør ha padleerfaring. Er du nybegynner så ring gjerne
30

gudbrandsdalen.dnt.no

på forhånd. Overnatting i telt på Verksodden eller på
nærliggende overnattingssteder for de som ønsker det.
Alternativt kan en være med én av dagene. Vi legger
opp til å spise samlet lørdag kveld ved teltplassen.
Passer for: Voksne/senior.
Varighet: Helgetur.
Påmelding: Innen 7. juni.
Oppmøte: Verksodden, Espedalen fredag kveld eller
lørdag. Padleklar ca kl. 10.00 lørdag.
Turkoordinator: Gitte Bertelsen / Jo Engum,
tlf. 975 38 167 / 926 84 313.

Sosiale medier
#DNTGUDBRANDSDALEN
Oppdatert informasjon om turer finnes
på nett- og Facebook-sidene våre.
Følg oss også på Instagram:
@dntgudbrandsdalen

Padling på Espedalsvatnet (Foto: Gitte Bertelsen)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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BARNAS TURLAG

Søndag 13. juni, Ringebu

Barnevennlig tur til Trabelifjellet
ENKEL
Lavterskeltur til Trabelifjell på Venabygdsfjellet. Turen
starter på parkeringen ved Grønnskarstjønnet. Derfra
er det en del stigning i starten, før det flater ut når vi
nærmer oss toppen. Vi går i rolig tempo slik at barna
kan gå selv, eller bæres i bæresele eller bæremeis. Vi
har som mål å gå til postkassen på den innerste toppen
og spiser lunsj her. Ta med mat og drikke, og klær
etter været.
Passer for: Alle.
Påmelding: Innen 12. juni.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Grønnskarstjønnet
kl. 10.00.
Turkoordinator: Therese Nibe Klaussen og Tuva
Brevik, tlf. 913 47 419.
AKTIV I 100

Onsdag 16. juni, Nord-Fron

Skogstur Hågåstugu –
Kleivsetra – Skar – Hågåstugu
MIDDELS
Flott sti med kultur og nedlagt bruk, fra Hågåstugu/
innerst på Solbjørvegen og opp til Kleivsetra og videre
til DNT-stien ned til Skar. På Pilgrimsleden tilbake.
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Passer for: Senior.
Varighet: 3 timer.
Påmelding: Innen 15. juni.
Oppmøte: Samkjører fra Sødorp kapell kl. 17.00.
Turkoordinator: Berit K. og Trond Wangen,
tlf. 911 69 891.

Lørdag 19. juni, Vågå

Gråvåhøe
MIDDELS
En flott tur kombinert med blomsterfoto, landskapsfoto og bilder av forhistorien vår. Vi går opp til Steinbue, videre til flotte reinsgraver ved Ilvetjønn og opp
på Gråvåhøe. Ca. 9 km én vei, totalt 18 km. Ca. 900
høydemeter.
Passer for: Alle.
Varighet: 8 timer.
Påmelding: Innen 17. juni.
Oppmøte: Brimi Fjellstue kl. 08.00.
Turkoordinator: Kjell S. Stålevik, tlf. 906 75 229.

Lørdag 19. juni, Geiranger

Fottur til Skageflå og over
Homlongsetra til Geiranger
MIDDELS
Frammøte er på Grande Hytteutleige og Camping
(avkjørsel ved foten av Ørnevegen). Derfra blir vi
fraktet med båt til punktet der man startet oppstigningen til Skageflå. Det er bratt oppstigning opp til den
gamle fjellgarden som er satt fint i stand av foreningen
Storfordens Venner. Fra gardstunet er det en fantastisk

gudbrandsdalen.dnt.no

Fin gjeng på tur til Skageflå i 2020. (Foto: Monica H. Moer)

facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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utsikt til Geirangerfjorden og over til Knivsflå, fjellgarden som ligger på motsatt side av fjorden. Fra Skageflå går vi videre oppover til Homlongsetra før vi går
tilbake til Geiranger via Homlong. Vi får nå flott utsikt
mot Geiranger. Turen innebærer bratt stigning. Vi går
opp over 500 høydemeter de første to kilometrene. Vi
går i lavt tempo, men de som er med på turen må være
vant til å gå motbakker. Det er fin sti hele turen. Hele
turen er på vel 8 kilometer.
Passer for: Alle.
Varighet: 6 timer.
Påmelding: Innen 17. juni kl. 18.00.
Oppmøte: Grande Hytteutleige og camping kl. 10.00.
Pris: Båtskyss frå Geiranger til startpunktet for turen
kommer i tillegg.
Turkoordinator: Arnt Sveen, Monica Moer og Nils
Arne Haugen, tlf. 483 21 233 / 924 14 303 / 907 70 162.

Geirangerfjorden. (Foto: Monica Moer)

Fredag 25. juni, Lesja

Sankthanstur til Samlingshaugen
ENKEL/MIDDELS
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Bli med på en trivelig kveldstur på en av årets lyseste
dager. Vi parkerer ved Eremittbua i Årbogen, og går til
Samlingshaugen. Om noen vil ha en kortere tur, kan
de kjøre lenger opp i skogen, til Snuplassen. Vi holder
et rolig tempo, og hver har med seg niste og godt med
klær for å nyte sommerkvelden. Vi går langs sti, det er
noe kupert terreng og noe stigning.
Passer for: Alle.
Varighet: Ca 3,5 timer.
Påmelding: Innen 23. juni.
Oppmøte: Kl. 18.00 ved Eremittbua i Årbogen, eventuelt Snuplassen for en kortere tur.
Turkoordinator: Kari Enger og Maria K. Kleiven,
tlf. 476 19 145.
gudbrandsdalen.dnt.no

FJELLSPORT

Store Smørstabbtinden. (Foto: Mona Kleiven)

Lørdag 26. juni, Vågå

Store Smørstabbtinden
(2208 m.o.h.)
KREVENDE
Store Smørstabbtinden er forholdsvis grei å bestige,
men det er klyving et stykke oppe på ryggen, vi skal
opp vel 1000 høydemeter, og det går jevnt oppover
hele vegen. Vi belønnes med knallutsikt til tinderekka
rundt oss! Turen er væravhengig.
Passer for: Ungdom/voksne/senior.
Varighet: 6 timer.
Påmelding: Innen 17. juni.
Oppmøte: Krossbu kl. 10.00.
Turkoordinator: Mona Kleiven, tlf. 990 25 211.

Fredag – søndag 25. – 27. juni, Ringebu

Hytte til hytte med swingkurs
og dans
MIDDELS
Samarbeid med DNT Lillehammer. Vi går fra hyttetil-hytte, kort tur fredag, litt lengre tur lørdag og dans
på kvelden ute i friluft! Søndag blir det en kort gåtur.
Endelig rute avtales nærmere, men beregn lørdagens
dagsmarsj til 10 – 15 km.
Passer for: Alle.
Varighet: Helgetur.
Påmelding: Innen 13. juni.
Oppmøte: Avtales nærmere.
Turkoordinator: John Sønsteli, tlf. 917 53 895.
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Mandag 28. juni, Sel

Pilegrimsleden –
en kulturhistorisk vandring
ENKEL
Vi går Pilegrimsleden langs Gudbrandsdalslågen fra Sel
kirke til Jørundgard og får høre litt om Kristin Lavransdatter. Langs Pilegrimsleden møter vi flere steder som
Sigrid Undset skriver om i trilogien om Kristin Lavransdatter.
Passer for: Alle.
Varighet: 4 timer.
Påmelding: Innen 26. juni kl. 12.00.
Oppmøte: Sel kirke kl. 11.00.
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien, tlf. 456 04 608.
Medarrangør: Pilegrimssenter Dale-Gudbrand.

BARNAS TURLAG

Mandag – fredag 28. juni – 2. juli, Ringebu

Sommercamp for barn og unge
ENKEL

36

Bli med på en sommerferie fyllt med mye frisk luft og
utendørsaktiviteter for barn og unge mellom 7 og 14 år.
Vi deler inn aldersgruppene, slik at opplegget passer
optimalt for alle.
Passer for: Barn/ungdom.
Varighet: 5 dager.
Påmelding: Innen 20. juni.
Oppmøte: Jønnhaltvegen 613 kl. 09.00.
Pris: 1250,– for DNT-medlemmer. 1450,– for
ikke-medlemmer.
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074.

gudbrandsdalen.dnt.no

Friluftsskole. (Foto: Marius Dalseg Sætre)

facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Fredag – søndag 2. – 4. juli, Øyer/Ringebu

Helgetur langs Rondanestien
KREVENDE
Slå følge med oss på helgetur langs Rondanestien og
oppdag vakre Øyer og Venabygdsfjellet. Rondanestien
er en langrute på 435 km merket fra Oslo sentrum til
Hjerkinn. Første natt overnatter vi på DNTs selvbetjente hytte Djupslia før vi lørdag morgen vandrer til
Vetåbu. Søndag går vi videre til Jammardalsbu og går
ned til Friisvegen hvor vi tar felles taxi ned til Ringebu. Dette er en samarbeidstur med DNT Gjerdrum
Turlag på Romerike. Dagsetapper på 5 – 6 timer i
et vennlig fjellterreng. Passer for deg som ønsker å
bli bedre kjent med å gå hytte-til-hytte turer i fjellet.
Samarbeid med Gjerdrum Turlag.
Passer for: Voksne/senior.
Varighet: 3 dager.
Påmelding: Innen 20. juni.
Oppmøte: Oppmøtested og tidspunkt avtales
nærmere.
Pris: Overnatting selvbetjente hytter og delte matkostnader og ev. felles taxi.
Turkoordinator: Monica H. Moer, tlf. 924 14 303.
Rondanestien. (Foto: Monica H. Moer)

AKTIV I 100

Onsdag 7. juli, Dovre/Lesja

På veg til reinfangstanlegget
Verket
MIDDELS
Vi går ein av dei gamle ferdselsvegane til reinfangstanlegget Verket. Vi startar ved Høgsetra i Dovre, sørvest
for Dombås og går ca. 6 km til anlegget, som ligg ved
Slådalsvegen i Lesja. Her får vi orientering om bruken
av dette anlegget på 1100-/1200-talet og om utgravingar og funn som er gjort i 2018-19. (Årbok for Lesja
historielag 2005, 2018 og 2019 inneheld fleire artiklar
om anlegget.) Vi går same vegen attende til Høgsetra.
Passer for: Alle.
Varighet: 5 timer.
Påmelding: Innen 5. juli.
Oppmøte: Esso Ekspress Dombås kl 10. Herifrå køyrer
vi i ein eller fleire bilar til Høgsetra.
Pris: Bompengar ca. 50,– pr. bil.
Turkoordinator: Arne Skuterud, tlf. 907 47 875.

Søndag 11. juli, Sel

Sagtinden (1838 m.o.h.)
KREVENDE
Vi møtes på parkeringen ved Grønlibekken på
Kampen (ved bommen der nasjonalparken begynner).
Første etappe er sykkel, ca. 2,5 km innover veien mot
Peer Gynt hytta. Vi parkerer syklene før vi krysser Ula
og går til Peer Gynt hytta. Om noen vil komme fra
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Høvringen så er det mulig å møtes her. Fra Peer Gynt
hytta er det 7 – 8 km inn til toppen. Vi går via Bråkdalen og Tronget og opp kvannholet, mot Sagtinden.
Ned igjen går vi via høyden mellom Søre og Nørdre
Vesledalen og ut igjen til Peer Gynt-hytta og etter
hvert syklene våre. Turen går i et område av Rondane
der det vanligvis er lite folk, og det er ikke sti hele
veien. Fra toppen er det fin utsikt ned i Verkilsdalen
og mot Trolltinden, Bråkdalsbelgen og Ljosåbelgen.
Passer for: Voksne/ungdom.
Varighet: Dagstur.
Påmelding: Innen 9. juli.
Oppmøte: Kl. 09.00 ved Kampen / enden av Kampenvegen, eller kl. 09.40 ved Peer Gynt-hytta. Gi beskjed
hvor du starter.
Pris: Kostnad på parkering/bom.
Turkoordinator: May Britt Josten / Maria K. Kleiven,
tlf. 913 53 064/476 19 145.

AKTIV I 100

Onsdag 14. juli, Oppdal

Kaldvelldalen på Dovrefjell
KREVENDE
Vi går frå Grønbakken på Dovrefjell inn Stroplsjødalen
til Kaldvelldalen for å sjå dei store vassoppkomene ved Kaldvella. Ca. 14 km kvar veg. På turen vil
vi truleg også treffe på moskus.
Passer for: Voksne/senior.
Varighet: 8 – 9 timer.
Påmelding: Innen 12. juli.
Oppmøte: Grønbakken kl. 09.00.
Turkoordinator: Arne Skuterud, tlf. 907 47 875.
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen

Moskus på Dovrefjell. (Foto: Pål Koxvig)
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DNT UNG

Søndag – torsdag juli, Vågå

Sommercamp for ungdom
MIDDELS
Velkommen til en uke spekket med morsom aktivitet,
spesielt tilpasset ungdom!
Søndag: Ankomst.
Mandag: Glittertind.
Tirsdag: Klatring, padling, fisking m.m. i nærområdet
ved Glitterheim.
Onsdag: Bretur i blåisen på Veobreen.
Torsdag: Hjemreise etter frokost. Tilbake ved bommen
ca kl. 12.
Endelig dato for sommercampen legges ut på våre
nett- og Facebook-sider.
Passer for: Ungdom.
Varighet: 5 dager.
Påmelding: Innen 20. juni.
Oppmøte: Oppmøtested og tidspunkt avtales
nærmere.
Pris: 2950,– pr. person for DNT-medlemmer (3550,–
for ikke-medlemmer). Inkluderer kost og losji (sovesal) i fire døgn, pluss transport inn/ut.
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074.
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DNT ung på sommercamp. (Foto: Trond J. Hansen)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Fredag – søndag 30. juli – 1. august, Surnadal

Utsikt mot Litl-Snota. (Foto: Helle Hovden)

Telttur til Snota i Trollheimen
MIDDELS
Fredag reiser vi over Dovrefjell og parkerer ved Gråsjøen i Folldalen i Øvre Surnadal. Vi går i lett stigning
i omlag to timer. Vi kommer snart over tregrensa
og etterhvert dukker Snotamassivet opp. Slår opp
teltleiren ved Svartvatnet. Fine fiskemuligheter for de
som ønsker det.
Lørdag bestiger vi Snota 1669 moh., det er den
høyeste toppen i Trollheimen. Vi krysser elva ved
Svartvatnet og går stien opp lia til noen små vann.Fra
her er stien merka til toppen. Vi gudbransdøler er vant
til å gå i stor blokkur når vi skal på topptur. Her går
man store deler av turen opp svaberg og snøfonner.
Fantastiske farger på bergartene. Veldig fint å gå for
både to og firebeinte. I klarvær er det en fantastisk
utsikt fra toppen. Vi går ned igjen til campen ved
Svartvatnet og lager middag og har en fin kveldstund
ute.
Søndag rydder vi leir og går tilbake til Gråsjøen. Hvis
det er godt og varmt vær kan vi stoppe og avkjøle oss i
de fine badekulpene i elva Folda.
Dette er en tur der vi er avhengig av fint vær. Ved
meldt regn og skodde blir turen avlyst. Vi har satt opp
en alternativ dato 7. – 9. august.
Passer for: Alle.
Varighet: Helgetur.
Påmelding: Innen 28. juni.
Oppmøte: Vinstrahallen fredag kl. 09.00.
Turkoordinator: Magnar Bratlien / Helle Hovden, tlf.
950 11 395 / 948 84 280.
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Tirsdag 3. august , Ringebu

Pilegrimsleden Fåvang – Ringebu
MIDDELS
Pilegrimsleden – på Kongevei i kulturhistorisk
landskap. Frå Fåvang over Tromsa bru, et krysnings
sted for vegfarande i mange hundre år med et spektakulært syn. Mot Ringebu går leden delvis på gammal
Kongeveg oppover til Elstadkleiva, med flott utsikt
både nordover og sørover Gudbrandsdalen. Her finner
du rester etter fangstanlegg, bygdeborg, vardested og
kunstinstallasjon. Herfra fortsetter turen nedover til
Ringebu stavkirke, den eneste bevarte stavkirken i
Gudbrandsdalen og vel verdt et besøk.
Passer for: Alle.
Varighet: 5 timer.
Påmelding: Innen 2. august kl. 12.00.
Oppmøte: P-plass ved Ringebu Stavkirke kl. 09.30.
Pris: Mulighet for besøk i Ringebu stavkirke og prestegard.
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien,
tlf. 456 04 608.
Medarrangør: Pilegrimssenter Dale-Gudbrand.

husmannsplassene tett oppunder berget. Stigningen er
bratt de første kilometerne, men belønningen stor når
du når toppen. En gapahuk er satt opp for å ta i mot
pilegrimer og andre turgåere, og herfra kan du se både
ut over Gudbrandsdalen og inn mot Jotunheimen.
Leden går videre gjennom et flott og variert landskap
høyt over Vinstra, før nedstigningen ned til Vinstra
sentrum.
Passer for: Alle.
Varighet: 5 timer.
Påmelding: Innen 2. august kl. 12.00.
Oppmøte: P-plass Dale-Gudbrands gard kl. 09.30.
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien,
tlf. 456 04 608.
Medarrangør: Pilegrimssenter Dale-Gudbrand.

Onsdag 3. august , Sør-Fron/Nord-Fron

Pilegrimsleden Hundorp – Vinstra
MIDDELS
Pilegrimsleden – Frå tusenårsstedet til byen. En vandring i kulturlandskap med storgarder og husmannsplasser. På denne turen tar leden oss over ledens
høyeste punkt i Gudbrandsdalen, forbi Skar som ligger
på omtrent 700 meter over havet. Her ligger de gamle
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen

Elstadkleiva langs Pilegrimsleden mellom Ringebu og Fåvang.
(Foto: Per Gunnar Hagelien)
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Onsdag 11. august, Sør-Fron

Lørdag 21. august, Skjåk

Rundt Svarttjønn på Vendalen

Tur til Erlandbu i Tundradalen

ENKEL
Turen går i lett, åpent terreng fra Vendalskafeen til
Vendal seterområde, videre på Peer Gynt-stien inn
til Svarttjønninn. Kafferast ved Fremre Svarttjønn.
Videre sti mot Nysetra og tilbake til Vendalen.
Passer for: Alle.
Varighet: 2,5 timer.
Påmelding: Innen 11. august.
Oppmøte: Ved Bjørstul-bommen (skiltet Fagerhøy fra
Hundorp/Dalegudbrand).
Pris: Bompengar 75,– pr. bil.
Turkoordinator: Astrid Beitdokken / Dag Sogndalen,
tlf. 952 20 417.

MIDDELS
Turen starter ved Tundradalssetrene. Vi går innover
og krysser Grjotåe og Tålormgrove før vi går opp lia.
Erlandbu, som ble bygget av oldefar til turkoordinator
og to andre for over 100 år siden er godt skjult i terrenget, og det er mange som ikkje har funnet den. Frå
bua har vi flott utsikt innover mot Tverrådalskyrkja og
Tundradalskyrkja. Turen er ca. 10 kilometer tur retur.
Passer for: Alle.
Varighet: 4 timer.
Påmelding: Innen 19. august kl. 19.30.
Oppmøte: Tundradalssetrene kl. 10.00.
Turkoordinator: Arnt Sveen, tlf. 483 21 233.

Ridetur fra Slangen Seter. (Foto: Therese Heramb)
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Lørdag – søndag 21. – 22. august, Nord-Fron

Ridetur på Slangen
MIDDELS
Bli med på stemningsfulle rideturer hos Slangen seter
i august! Vi får låne stødige hester fra Peer Gynt rideleir som har vært brukt i rideleir hele sommeren. Vi
møtes kl. 11.00 på Slangen seter, og tar oss en ridetur
ut i storslått terreng. Etter rideturen spiser vi matpakka vår, kanskje tar et bad, før vi senere på kvelden
reiser inn til hestesleppet i Sikkilsdalen eller tar en
trivelig hesteprat i peisestua. Vi spiser middag og overnatter på hjemmekoselige Slangen seter. Søndag spiser
vi en god frokost, og setter oss på hesteryggen igjen og
rir en tur i det fantastiske skogterrenget i området. Ta
med sovepose/lakenpose, og eget rideutstyr. Deltagerne må beherske trav (lett øvet).
Passer for: Voksne/ungdom.
Varighet: To dager.
Påmelding: Innen 1. august.
Oppmøte: Slangen seter kl. 11.00.
Pris: DNT-medlem: 1750,–. Ikke-medlem: 1950,–.
Turkoordinator: Therese Heramb, tlf. 415 17 620.

sonprofilen hvor vi får en panoramautsikt sørover i
Gudbrandsdalen. Siste og tredje turmål er toppen av
Teigkampen på 1035 moh. Vi forserer nærmere 600
høydemetere på denne turen så det kjennes i beina.
Passer for: Voksne/ungdom/senior.
Varighet: 4 – 5 timer.
Påmelding: Innen 18. august.
Oppmøte: Kl. 10.00 ved brua ved Kleivene.
Pris: Bompenger Øldalsvegen.
Turkoordinator: Monica H. Moer, tlf. 924 14 303.

Teigkampen. (Foto: Monica H. Moer)

Søndag 22. august, Nord-Fron

Trippel søndagstur
MIDDELS
Bli med på søndagsturen med tre turmål i ett. Vi går
fra brua ved Kleivene og opp til turens første stopp,
Teigsætra. Her tar vi en liten pust i bakken og fyller
på med kulturhistorie om livet på sætra i gamle
dager. Deretter bærer det bratt oppover mot Bjørnfacebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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AKTIV I 100

Karitinden. (Foto: Kari Enger)

Onsdag 25. august, Sør-Fron/Nord-Fron

Sykkeltur til kunstverket Flokk
MIDDELS
Sykler i Fron sitt fantastiske landskap fra Sødorp til
Grytting og om Ruste tilbake.
Passer for: Senior.
Varighet: 3 timer.
Påmelding: Innen 24. august.
Oppmøte: Ved Sødorp Kapell kl. 17.00.
Turkoordinator: Berit K. og Trond Wangen,
tlf. 911 69 891.

Fredag – søndag 27. – 29. august, Nordal

Pyttbua i Tafjordfjella
MIDDELS
Fredag ettermiddag kjører vi til Tunga og går til Pyttbua, hvor vi ligger i to netter (fram til søndag). Lørdag
og søndag er det dagsturer til Pyttegga og Karitind.
Motbakke og ur. Begge turene er middels tunge, og tar
omlag 6 timer. Søndag går vi i tillegg tilbake til Tunga.
Turene er væravhengige, så dersom været er dårlig blir
det alternative dagsturer.
Passer for: Voksne.
Varighet: Helgetur.
Påmelding: Innen 20. august kl. 19.30.
Oppmøte: YX på bjorli, eller etter nærmere avtale.
Klokkeslett avtales.
Pris: Bompenger og betaling for å bo på Pyttbua.
Turkoordinator: Kari Enger og Margareta Ivarsson,
tlf. 416 47 880.
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Flokk. (Foto: Berit Wangen)

facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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BARNAS TURLAG

BARNAS TURLAG

Søndag 5. september, Nord-Fron

Søndag 5. september, Ringebu

Kom deg ut-dagen: Øldalen

Kom deg ut-dagen: Ulbergskogen

ENKEL
Vi går på god sti nordover Teigkampen til Lonan.
Retur til Kleivene samme vei eller skogsvegen. Vi tilpasser tempoet så alle kan bli med på turen. Natursti
underveis. Med unntak av et par bløte partier er stien
fast og lett å gå. Snaut 3 km og bare 140 høydemeter.
Ved gapahuken på Lonan er det varm grill, pølser,
kanelsnurr på pinne og kaffe/te/saft.
Passer for: Alle.
Påmelding: Innen 5. september.
Oppmøte: Øldalsvegen ved Taarud kl. 13, kjører opp
Kleivebakkene og parkerer der.
Turkoordinator: Ragnhild og Ånen Giverhaug,
tlf. 958 69 012/450 69 528.

ENKEL
Vi møtes til en hyggelig dag ute ved gapahuken i
Ulbergskogen. Her blir det bålgrilling og morsomme
spill og aktiviteter vi kan kose oss med hele dagen. Ta
med grillmat og drikke selv. Passer for alle! Parkering
ved barnehagen, følg Ulbergvegen oppover, og ta av på
sti til venstre mot gapahuken der du ser vimpelen.
Passer for: Alle.
Påmelding: Innen 5. september.
Oppmøte: Gapahuken i Ulbergskogen kl. 10.
Turkoordinator: Therese Nibe Klaussen og Tuva
Brevik, tlf. 913 47 419.

Kom deg ut-dagen i Ulbergskogen. (Foto: Therese Nibe Klaussen)
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Gråvåhøe. (Foto: Kjell S. Stålevik)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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FJELLSPORT

Lørdag 11. september, Lom

Fottur til Soleggen (1540 m.o.h.)
KREVENDE
Vi starter i Sålell og går ned til Stordøkte og følger traktorveien til Vittingstjørni. Herfra går vi opp
Vindsjodalen til toppen av Soleggen (1540 moh). Etter
pause på toppen går vi ned Skardalen til Sålell, der vi
har parkert bilene. Turen er vel ei mil lang.
Passer for: Alle.
Varighet: 5 timer.
Påmelding: Innen 9. september.
Oppmøte: Solell. Veien tar av frå Graffer noen kilometer øst for Lom sentrum. Det er skiltet til Soleggen.
Pris: Bom.
Turkoordinator: Arnt Sveen, tlf. 483 21 233.
AKTIV I 100

Lørdag 18. september, Ringebu/Gausdal

Rundtur Slagsfjella
MIDDELS
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Vakkert fjellterreng på stier i området nord for
Skeikampen. Start på ca 1000 moh ved Nedre Massingtjønn på Peer Gynt-vegen mellom Fagerhøy og
Skei. 4 – 5 km østover forbi Øvre Massingtjønn til
Skardbua. Videre1 km stigning til idylliske Svartvatnet, med kafferast ved ei fiskebu der. Deretter 1 – 2
km stigning sørover til Prestkampen på 1244 moh. 1
km bratt nedstigning til stikryss fra Gamledalen. Siste
etappe 4 km vestover igjen forbi Svarttjønnet og til
utgangspunktet.

Passer for: Voksne/senior.
Varighet: 5 timer.
Påmelding: Innen 17. august.
Oppmøte: Prix, Hundorp kl. 10.00, alt. vegkryss
Fagerhøy kl. 10.30.
Pris: Bompengar 75,– pr. bil.
Turkoordinator: Astrid Beitdokken / Dag Sogndalen,
tlf. 952 20 417.

Torsdag – søndag 23. – 26. september,
Skjåk

Yogahelg på Sota Sæter
MIDDELS
Vi inviterer til en avslappende høsthelg med yoga og
fjellturer på vakre Sota Sæter i Breheimen.
Yoga hjelper deg til å få mer energi og overskudd,
bedre søvn, løsner opp spenninger og gir deg indre ro.
I samarbeid med fysioterapeut og MediYoga instruktør, Elin Kulsrud, inviterer vi til en avslappet yogahelg
til fjells. Vakker natur, nydelig lokal fjellmat, fjellturer
og yogakurs danner grunnlaget for denne langhelgen.
Dette er en samarbeidstur med Gjerdrum Turlag på
Romerike.
Passer for: Voksne/senior.
Varighet: 3 dager.
Påmelding: Innen 17. september.
Oppmøte: Sota Sæter, Skjåk.
Pris: 4800,– for medlemmer og 5600,– for ikke-medlemmer.
Turkoordinator: Monica H. Moer / Arnt Sveen,
tlf. 924 14 303/483 21 233.

gudbrandsdalen.dnt.no

AKTIV I 100

Onsdag 29. september, Nord-Fron

Skogstur til Vollsdammen,
Auretjønna og Sandstjønna
ENKEL
Vi går fra Feforkrysset, forbi Vollsdammen og til
Kvilebua ved Auretjønna. Vi følger det idyliske vannet
rundt og går ned til Sandstjønna. Her tar vi en god
pause før vi går videre langs vatnet og etterhvert ned
til Sandsetra. Videre på vei tilbake til bilene. Turen går
noe på grusvei men mest på skogsstier eller skogsbilveier.
Passer for: Voksne/senior.
Varighet: 4 timer.
Påmelding: Innen 17. august.
Oppmøte: Kl. 11.00 ved Feforkrysset.
Turkoordinator: Gitte Bertelsen og Gro Jokstad,
tlf. 975 38 167 / 995 27 232.

Spør gjerne!
Spør turkoordinatorene om du har spørsmål
om en tur. Husk å meld deg på turene du ønsker
å delta på!
Oppdatert oversikt over turene på: gudbrandsdalen.dnt.no

Yogahelg på Sota Sæter. (Foto: Eivind Haugstad Kleiven)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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BARNAS TURLAG

Mandag – fredag 4. – 8. oktober, Ringebu

Høstcamp for barn og unge
ENKEL

Høstcamp for barn og unge. (Foto: Therese Heramb)
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Bli med på en høstferie fyllt med mye frisk luft og
utendørsaktiviteter for barn og unge mellom 7 og
14 år. Vi deler inn aldersgruppene, slik at opplegget
passer optimalt for alle.
Passer for: Barn/ungdom.
Påmelding: Innen 28. september.
Oppmøte: Jønnhaltvegen 613 kl. 09.00.
Pris: 750,– for DNT-medlemmer. 950,– for ikke-medlemmer.
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074.
gudbrandsdalen.dnt.no

FINN TURER PÅ UT.NO
UT.no har mange flotte turforslag.
Turene er lagt inn av DNT-foreningene.
Kartet på UT.no har høydekurver og
mye info, og viser merkede ruter over
hele Norge. Du finner også info om
turistforeningens hytter og inspirasjon
og tips om turer og friluftsliv.
Prøv også den gratis appen UT.no, som
gir deg kart på mobilen og tips om
turer der du er!

facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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(Foto: Monica H. Moer)

Årsmøte 2021
TIRSDAG 2. MARS KL. 19.00
Mer informasjon kommer på
nett- og Facebook-sidene våre.

Alltid oppdatert info
på våre nettsider
Oppdatert informasjon om turer finnes
på nett- og Facebook-sidene våre:
fb.com/dntgudbrandsdalen
gudbrandsdalen.dnt.no

54

gudbrandsdalen.dnt.no

Kontaktinformasjon styret
Navn

Rolle

E-post

Telefon

Magnar Bratlien
Arnt Sveen
Nils Arne Haugen
Maria K. Kleiven
Trine Trøstaker
Eva-Britt Riise
Mona Kleiven
Siv Høye
Rune Holen

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

mbratlie@bbnett.no
arsvee2@online.no
nahtm@icloud.com
maria@snohetta.net
trine.trostaker@live.no
ebriise@gmail.com
moan-k@hotmail.com
siv@timbr.no
runeholen@hotmail.com

950 11 395
483 21 233
907 70 162
476 19 145
994 69 878
416 30 869
990 25 211
913 53 064
919 15 555

Kontaktinformasjon administrasjon
Navn

Rolle

E-post

Telefon

Therese H. Heramb

Daglig leder

therese.heramb@dnt.no

415 17 620

MAGNAR

ARNT

NILS ARNE

MARIA

THERESE

EVA-BRITT

MONA

TRINE

SIV

RUNE

facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Fra Skredahø. (Foto: Maria Kampesæter Kleiven)

DNT GUDBRANDSDALEN

Postadresse: Jernbanegata 4, 2630 Ringebu
E-post: gudbrandsdalen@dnt.no
gudbrandsdalen.dnt.no
fb/dntgudbrandsdalen
instagram: @dntgudbrandsdalen

Takk for at du gir din andel i vårt arbeid!

Som medlem i DNT Gudbrandsdalen får du dette:
- Medlemspris på DNTs 550 hytter.
- Rabatt på turutstyr.
- Medlemsbladet Fjell og Vidde.
- Tilbud om turer og kurs over hele landet.
- Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger
på overnatting.
Meld deg inn på dnt.no/medlem

Vi støtter et aktivt friluftsliv
gjennom DNT Gudbrandsdalen

Priser medlemsskap 2021
Familiemedlemskap: 		1 275,–
Distribuert
med–Innlandet
Distribusjon
Hovedmedlems
fra 27
66 år: 		
710,–
Ungdom 19 – 26 år: 		360,–
Honnørmedlemskap: 		555,–
Barnas Turlag 0 – 12 år: 		135,–
Skoleungdom 13 – 18 år: 		220,–
Husstandsmedlemskap: 		390,–
Livsvarig medlemskap: 		17 750,–
Dåpsgave: 				1 300,–
Jubileum: 				7 100,–
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