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Kommende aktiviteter 

Gammehaugen i Gran, Senior 

 [2. juni] 

Jubileumstur, Fjellsportgruppa 

 [5-7. juni] 

Klatring, DNT ung 

 [7. juni] 

Dugnad på Storekrak 

Info: Kjetil Sudgarden 93437860 

 [10-11. juni] 

Tur i Nordmarka, Senior 

 [16. juni] 

Helgetur til Sagvollen 

 [20-21. juni] 

Partisanerstevne 

 [21. juni] 

Rusletur i Ådal 

 [30. juni] 

Se http://ringerike.turistforeningen.no 

for fullstendig program. 

Kjære medlem! 

Mai måned har vært begivenhetsrik!  I tillegg til å feire 

Nasjonaldagen har vi hatt mye annet å «feire» . Vi har 

blant annet markert Verdens aktivitetsdag ute i det fri. 

«Ti på topp» - Ringerike hadde lansering av turkampan-

jen  2015 i mai.  Det passer svært bra nå som det er fri-

luftslivets år i år. «Nå er det din tur» - er en kampanje der 

Friluftslivets år 2015 setter fokus på friluftsliv og  «nærtur» 

som en viktig arena for fysisk aktivitet.  

«Dine30» - er en annen kampanje der Helsedirektoratet  

setter  fokus på fysisk aktivitet – og hvor viktig det er for 

kropp og sinn. Mange trenger litt drahjelp for å komme i 

gang og for mange er det lettere å opprettholde aktivi-

teter sammen med andre. Benytt deg gjerne av nevnte 

Ti på topp sammen med kollegaer, famille og venner.  

Til slutt må vi nevne at vi var på tur med kommunens flot-

te 8.klassinger i begynnelsen av mai. Det var en real 

OPPTUR! 

Fyll dagene med aktivitet—det gir økt 

livskvalitet—garantert! 

Turhilsen fra daglig leder  

Vibeke  

Verdens aktivitetsdag - en flott aktivitetsdugnad! 

10. mai er Verdens aktivitetsdag. Hensikten med dagen 

er å sette fokus på fysisk aktivitet og å vise hvor viktig det 

er for kropp og sinn. Dagen var også startskuddet for 

årets Ti på topp-kampanje.  Rundt 80 stk. var med å mar-

kere denne dagen som DNT Ringerike arrangerte i sam-

arbeid med Ringerike Kommune, Frivillighetssentralen og 

Bedriftsidretten.  Turen gikk til Midttjern der vi serverte 

brødmat og kaffe.  

Quiz og premier var 

også populært. 

Turvaktmester Erik 

Monserud fortalte litt 

om Midtjern, gapahu-

kens og stedets histo-

rie. Vi anbefaler turen 

hit som er en av årets 

Ti på topp. 

Nyhetsbrev, mai 2015 

«Dørstokkmila er for alle et kjent 

fenomen, og alle trenger 

drahjelp for å være fysisk aktiv 

innimellom. Ett bredt spekter av 

tilbud gir oss mange valgmulig-

heter. Alle er forskjellig og blir mo-

tivert av forskjellige aktiviteter. 

Bruk dine tidligere erfaringer til å 

velge en aktivitet som motiverer 

deg og til å inspirere andre. Ta 

med en venn, bli med på aktivi-

tetsdugnaden!» 

   Idrettsforbundet.no 



 

DNT Ringerike - Pb. 51, 3502 Hønefoss - Besøksadresse - Osloveien 10 -  tlf. 32122100/92664825 - http://ringerike.turistforeningen.no 

Månedens dikt   

VÅR BESTE DAG  

Kom og lytt til lyset når det gryr av 

dag! 

Solen løfter sin trompet mot munnen. 

Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag: 

Denne dag kan bli vår beste dag. 

Stien som vi gikk i går, er like ny, 

hemmelig som ved vårt første mor-

gengry. 

Mangt skal vi møte  

og mangt skal vi mestre! 

Dagen i dag - den kan bli vår beste 

dag. 

 

Kjære, lytt til mørket når vår dag er 

gått. 

Natten nynner over fjerne åser. 

Mangt har dagen skjenket oss av stort 

og smått, 

mer, kan hende, enn vi har forstått. 

Månen over tun og tak er like ny, 

men tier stille om vårt neste morgeng-

ry. 

Mangt skal vi møte og mangt skal vi 

mestre! 

Dagen i morgen skal bli vår beste 

dag!  

     Erik Bye 

Andre nyheter 

OPPTUR 

DNT Ringerike arrangerte OPPTUR for alle 8. klassinger i 

Ringerike kommune. Årets OPPTUR gikk av stabelen 

onsdag 6. mai 2015 og turen startet ved Borger i Haugs-

bygd og gikk i kupert terreng fram til Fleskerud i Åsa i 

strålende sol. Her ble det avholdt aktiviteter og uhøyti-

delige konkurranser med god hjelp av elever fra Ringe-

rike folkehøgskole.  

Gjennom et samarbeid mellom DNT Ringerike og skole-

ne får elevene en prøvesmak på friluftsliv, uavhengig 

av tidligere erfaring med fysisk aktivitet. OPPTUR er for 

øvrig en del av DNT sin skolesatsing og er gratis for sko-

lene og ble i år arrangert på rundt 80 steder over hele 

landet for 10.gang. Over 35.000 ungdommer var ute 

på tur med Den Norske Turistforening, det vil si over 50% 

av landets 8. klassinger! 

Målet er å få flere ungdommer til å oppleve gleden 

ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre 

kjent og skape en trivelig dag med fysisk aktivitet for 

alle.  

Vi gleder oss allerede til neste år! 

Er du glad i friluftsliv  og ønsker å 

dele det med andre? 

Vi trenger ledere til Fjellsportgruppa , 

Barnas Turlag og DNT UNG. 

 

Fjellsportgruppa trenger deg som er 

glad i turer i fjellet, gjerne driver med 

klatring eller brevandring. 
 

DNT ung har blant annet klatring, 

padling, og overnattingsturer som-

mer og vinter på programmet . 
 

Barnas turlag er på ulike turer med 

eksempelvis  bålkos, lek, padling og 

overnatting. 

 
Det vil bli arrangert kurs ambassadør/

turlederkurs til høsten for nye turledere i 

samarbeid med DNT Drammen og om-

egn.  

Kontakt oss, vi vil ha deg med på laget! 


