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skauleisposten

Redaksjonskomité 
Per H. Stubbraaten
Ullerålsgt. 37 D 
3513 Hønefoss
E-post: per.havard.stubbraaten@
hadeland-energi.net

Erik Lunde, Finn Granum, Axel Holt 
og Hege Ballari Rindal

Opplag: 2400 eks.
Utforming og produksjon:
svein@optimal-trykk.no

Forsidebilde: Holleia.
Foto: Alf Elling Omholt

koier som eies og driftes 
av dnt ringerike 
Vikerkoia. På Vikerfjell. 
Ansvarlig: Ole Henrik Brekke
Tlf.: 922 86 629
Buvasskoia. Ved Buvannet i 
Strømsoddbygda. 
Ansvarlig: Bjørn og Janne M. 
Ellingsen
Tlf.: 950 51 097
Storekrakkoia. Bogen / Vassfaret. 
Ansvarlig: Finn Granum
Tlf.: 411 61 033
Vassfarkoia. Veneli / Vassfaret. 
Ansvarlig: Kjetil Sudgarden
Tlf.: 934 37 860
Fønhuskoia. Strøen / Vassfaret.  
Ansvarlig: Olaf Søbekkseter
Tlf.: 413 06 784

koier som eies av dnt 
oslo og omegn, driftes 
av dnt ringerike 

Grønknutkoia. Holleia. 
Ansvarlig: Morten Bille,
tlf.: 976 93 658
Tjuenborgkoia. 
Vikerfjell/Tjuenborgen. 
Ansvarlig: Lars Goa, 
tlf.: 415 00 468.

koiekontakt
Kjetil Sudgarden
Mob. 934 37 860
Soknedalsveien 12B, 
3517 HØNEFOSS.

dnt-standardnøkkel
Alle koiene som driftes av DNT 
Ringerike er utstyrt med DNT-
standardnøkkel. Nøkkel til koiene får 
du ved å henvende deg til kontoret 
vårt eller hos Norli bokhandel på 
Kuben. Vi har også nøkkelutleie 
og kartsalg på Krøderen, henvend 
deg til: Ny Tex Magnus Nilsen, 
Sundvollhovet, 3535 Krøderen. 
Tlf.: 906 66 612. For å få nøkkel må 
gyldig medlemskort i DNT fremvises. 
Depositum for DNT-standardnøkkel 
er på kr. 100,-. Du kan beholde nøk-
kelen så lenge du er medlem av DNT. 

koiepriser
DNT Ringerike tilbyr våre koie-
gjester muligheten til å reservere 
plass på alle våre koier. For å kunne 
bestille overnatting må minst en i 
turfølget være medlem i DNT og ha 
DNT-nøkkelen. Forhåndsbestilling 
gjøres på vår hjemmeside 
http://dntringerike.no 

Losji inkl. brensel og propan
 Medlem Andre
Voksen 255,– 365,–
Ungdom f. 1991-2004 130,– 180,–
Barn født 2005–20113 Gratis 180,–
Barn født 2014 el. senere Gratis Gratis

Dagsbesøk/teltere Medlem Andre
Voksen 70,–* 90,–*
Ungdom f. 1991-2004 35,– 45,–
Barn født 2005–2013 Gratis 45,–
Barn født 2014 el. senere Gratis Gratis

* Maks pris for dagsbesøk er 
kr. 70,- for familier som er medlem-
mer og kr. 90,- for ikke-medlemmer. 
Betaling for dagsbesøk skal skje når 
gjesten benytter oppholdsrom og/
eller kjøkken. Teltere som bruker 
hytta etter kl. 1800 betaler som for 
full overnatting. Pris for skoleklasser 
og andre grupper etter avtale. 
Har du ikke forhåndsbestilt plass 
betaler du over nettbank så fort som 
mulig etter turen. Husk å merke inn-
betalingen med navn, koienavn og 
løpenummer fra protokollen. Har du 
reservert plass på forhånd vil du få 
tilsendt faktura. Purregebyr kr. 75,-.
Medlemmer har fortrinnsrett på 
sengeplasser, og medlemmer over 60 
år har fortrinnsrett fremfor yngre. 
Familier med barn under 12 år som 
er medlemmer har også fortrinns-
rett. Ingen behøver å vike plass hvis 
beskjed ikke er gitt innen kl. 2000. 
NB! De som har forhåndsbooket og 
betalt for plass på koia har uansett 
fortrinnsrett til sengeplass. 

styret i dnt ringerike 2016-2017
Foran fra venstre: Erik Lunde, Yngve Johan Tirevoll, Karin Solberg. 
Bak fra venstre: Ive Langesæter, Tom-Erik Johansen, Finn Granum, 
Karsten Lien, Torbjørn Andreassen. Ikke tilstede, Odd F. Tangen.
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leder
Ærede medlem

Vi nærmer oss slutten på et svært bemerkelsesverdig 
år for Den Norske Turistforening. I en tid der Ola og 
Kari Nordmann reiser utenriks som aldri før, viser det 
seg at de fremdeles også har tid til å ferdes innenriks. 
Mens norsk turistnæring nok kan takke valutakursen 
for sine resultater, kan DNT takke sine 290 790 med-
lemmer for et vekstår uten sidestykke. Med en sentral 
medlemsøkning på 7,6%, er det lett å la seg imponere, 
men enda mer fantastisk er den lokale medlemsvek-
sten på 10% som DNT Ringerike har hatt i 2016. Dette 
hadde ikke vært mulig uten våre ivrige medlemmer, 
medhjelpere, og vår flittige administrasjon. I skriv-
ende stund har DNT Ringerike rundet 2500 medlem-
mer og er nå fylkets nest største lokalforening, kun 
slått av storebror i Drammen.

En slik eventyrlig vekst gir oss dog ingen grunn til å ta 
en pust i bakken. Flere medlemmer forplikter oss til 
å utvide vårt tilbud og skape nye muligheter for spen-
nende aktiviteter. Samtidig skal vi legge til rette for 
en verdig markering av lokalforeningens jubileumsår i 
2018, og blikket må stadig rettes opp og frem. 
Dette medfører både byggeaktivitet, vedlikeholds-
arbeid, utvidelse av koietilbudet, og opprusting av 
stinettet. I tillegg jobbes det hardt med å forsterke og 
utvide turtilbudet, samt den viktige tilretteleggingen 
for at flere brukergrupper skal finne attraktive aktiv-
iteter og muligheter.

Ingen av disse enorme oppgavene hadde vært mulig 
å gjennomføre uten alle våre uvurderlige frivil-
lige. Sommer som vinter jobbes det, med utrettelig 
dugnadsånd, for å besørge et tilbud som gjenspeiler 
en forening vi kan være stolt av å være en del av. 
Eksempler på dette finner man i hele turområdet vårt, 
også i år. Ved Tjuenborgkoia fremstår Juliussenbua 
nå nærmest som en ny koie. Fønhuskoia har befestet 
sin posisjon som vårt flaggskip hva gjelder universell 
utforming, med bålplass tilrettelagt for bevegelses-
hemmede. Storekrak har blant annet fått oppgradert 
og fullført fasade. I tillegg jobbes det stadig med hele 
stinettet, der merking og skilting følges opp gjennom 
hele sommerhalvåret.

Ut over dette gjøres det i alle ledd en flott innsats for å 
invitere nye brukergrupper inn i foreningen. Klart Det 
Går-prosjektet utvikler seg stadig, med en standhaftig 
kjerne av brukere og turledere. Mang en søndag rap-
porteres det om store mengder frittløpende barn i 

skog, ås, dal, og på gårdsbruk i regi av en liten, men 
særdeles arbeidsom gruppe turledere i Barnas Turlag. 
Og nært sagt hver eneste tirsdag fra snøen smelter til 
langt inn i influensasesongen, trekker Seniorgruppa 
flere titalls medlemmer ut på varierte turer i hele tur-
riket vårt.

Selv om intet gleder mer enn at foreningen er i vekst, 
ser vi også at 2017 er et år som vil by på store ut-
fordringer. Mange prosjekter skal gjennomføres i løpet 
av kort tid, om vi med god samvittighet skal kunne 
sprette flasker med sprudlevann i jubileumsåret. 
Derfor trenger vi enda mer hjelp fra våre medlemmer 
i året som kommer, og håper enda flere vil melde sin 
interesse for å være med ut og gjøre foreningen enda 
bedre.

Avslutningsvis ønsker jeg å takke alle våre unike frivil-
lige. De som gjør en formidabel innsats for å tilret-
telegge for oss alle, uavhengig av hvordan de bidrar. 
De som stolt stiller opp, hverdag som helg, høysesong 
som lavsesong, som om det var den største selvfølge. 
Tusen, tusen takk!

Jeg vil også takke deg. Ved å lese årets utgave av 
Skauleisposten, viser du interesse for hva som rører 
seg i foreningen. Kanskje du lar deg inspirere til å 
delta på noen av neste års turer eller dugnader?

Takk for året som snart ligger bak oss, og takk for at du 
er medlem i DNT Ringerike.

Og husk, all tur er god tur!

Yngve Johan Tirevoll
Styreleder
DNT Ringerike

Styreleder i DNT Ringerike, Yngve Johan Tirevoll
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rekordoppslutning om Barnas turlag

ut på tur, aldri sur! i Barnas turlag er turgleden og oppslutningen alltid på topp. selv om det reg-
ner litt og kan være litt skummelt på skumletur. selv om skia stokker seg litt i skibakken og køen 
fram til nissen med smågodt i sekken er litt lang. og når små bein har kommet seg opp den bratte 
Mørkgonga og sola skinner, er turlykken komplett hos de blide juniorene som skal bli morgenda-
gens turfolk!

Førjulsfest med grøt og godteri. Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Stor turglede hos Barnas Turlag. Foto: Marianne Aasen.

Og tallenes tale er klar: I 2016 har Barnas Turlag økt 
med 60% og har nå 260 medlemmer. Og dette er i 
sannhet aktive medlemmer, for gjennomsnittstallet 
for de 14 turene har vært imponerende 100 deltakere.
 
Hvordan har en slik medlemsvekst vært mulig? 
Årsaken er ikke tilfeldig, men skyldes en grundig og 
gjennomtenkt strategi. Et kreativt og hardtarbeidende 
styre som samarbeider aktivt med foreldrene. Kyndige 
og inkluderende ledere. Et variert turtilbud for barn i 
alle aldre.
 
Styret har søkt samarbeidspartnere som Skiforenin-
gen, Ringerike trekkhundklubb, Ringerike klatre-
klubb, Svensrud naturbarnehage, Stranden IL o.a – til 
gjensidig nytte. Rask og effektiv informasjon på Face- 
book der man også melder seg på turene. 
 
    Styret har bestått av:
    Leder: Marianne Aasen, tlf. 906 89 424
    E.post: marianne.aasen@prbx.com
    Styremedlemmer: Ive Langesæter, Rudi Randgaard,    
    Bjørn Even Gulsvik, Tom-Erik Johansen. 
    Styret har fått god hjelp fra Vibeke og Hege på 
    kontoret til DNT Ringerike. 

 Opplegget for 2017 vil langt på vei bli skåret over 
samme lest som i 2016.  Sesongen starter før årsskiftet 
med to turer - skumringstur og førjulstur med grøt og 
godteri. På vinteren følges det opp med ski- og skøyte-
turer, og på sommeren går det slag i slag: gårdsbesøk, 
klatring, hundekjøring, fisking og kano og utfordrende 
gåturer.
 
Nytt for året blir en overnattingstur på Tverrsjøen 
sammen med DNT Hadeland, og kanskje blir det 
sjørøvertokt med dronning Tyra. 
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Hundekjøring på Vikerfjell. Foto: Marianne Aasen. Tur til Trollfossen. Rudi Randgaard med sønnen Markus 
og Nikoline Gulsvik. Foto: Ive Langsæter.

dnt ringerike har i dag ansvar for et stinett 
som strekker seg fra nordmarka/krokskogen 
via hønefoss og nordvestover om holleia, 
Vikerfjellområdet og til Vassfaret. i alt dekker 
foreningen 350 km med blåmerkede stier som 
turfolk kan boltre seg i.
 
Hvordan ble stinettet etablert? 
Stinettet vårt er mye et resultat av en gammel frilufts-
tanke fra tiden før annen verdenskrig. Under mottoet 
«Skauleis til fjells» skulle det lages et sti- og koienett 
fra Oslo til det norske høyfjellet. Den Norske Turist-
forening bygde fem koier på Holleia og i Vikerfjell-
området. 
Etter hvert overtok Ringerikes Turistforening ans-
varet både for koiedriften og stinettet mellom koiene. 
Foreningen gjorde «Skauleis til fjells» til sitt motto 
og etablerte nye koier på veien mot høyfjellet. Først 
ble Storekrak på grensen mot Vassfaret ervervet, og i 
seinere år har foreningen bygd to nye koier i Vassfaret 
som er bundet sammen gjennom blåmerkede stier. Nå 
planlegges det å markere en hovedsti fra Hønefoss til 
Fønhuskoia i Vassfaret, Vassfarstien 
(se egen artikkel på 24).
 
Krevende å holde stiene i hevd
Mange etterspør de røde T-ene, men vår forening har 
valgt å beholde de blå merkene, også over tregrensa. 
Det kreves et stort mannskap for å holde stiene så 
gode som vi ønsker. Stinettet er delt i 17 roder med 
hver sin stiansvarlige. En gang i året holdes det felles-
møte der det rapporteres hva som er gjort med de 

ulike stiene. Daglig leder fører tilstandsrapport slik at 
vi alltid kan vite når siste dugnad har vært. 
 
I mange områder skjer gjengroingen raskt, klopper 
må bygges, blåmerkene må friskes opp, gamle skilt må 
fornyes og nye settes opp. Dessverre er det en jungel 
av ulike skilter, men vi prøver nå å komme over på en 
enhetlig standard, grønne skilt med hvit skrift. Mest 
realistisk vil dette ta noen år å få på plass. 
Naturlig nok er det bare hovedstiene innen turom-
rådene som er blåmerket, så hvis du ønsker å bevege 
deg på mindre stier eller i terrenget, må du ha med 
deg kart og kompass (og GPS hvis du er kyndig). Vær 
oppmerksom på at det også finnes privat blåmerking 
som noen ganger kan forvirre.
 
Vi trenger flere folk
Å holde stinettet i orden er en av de viktigste opp-
gavene i foreningen. Noen ganger tillyses det dug-
nader, andre ganger jobber stiansvarlige med en eller 
flere medhjelpere. Å jobbe med stier er veldig trivelig 
og mindre slitsomt enn du tror. Når du kommer hjem, 
kan du glede deg over å ha bidratt til større turglede 
for de neste som skal bruke stien.  
Med dette håper vi at nye dugnadsfolk vil melde seg. 
Vi kan i alle fall love dere en hyggelig arbeidsatmos-
fære!
 
Sti-koordinator er Kjersti Hovland, tlf. 986 62 436. 
Eller du kan ta kontakt med vårt kontor på mandag 
eller torsdag, tlf. 321 22 100. 

Vil du bli stimerker?
tekst: per h. stubbraaten
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Turmennesket Ingrid
Frihetsfølelse og turglede er begreper som går igjen 
når deltakerne beskriver hva de har igjen for å delta på 
DNT Ringerike sine tilrettelagte turer. Ingrid Nordgård 
(68) var svært aktiv i DNT Ringerike før hun ble ram-
met av hjerneblødning med medfølgende afasi for tre 
år siden. Hun har vært DNT- medlem siden midten av 
80-tallet og styremedlem/sekretær i 10 år. Hun har vært 
på 117 «2000-meter» topper over hele Norge, og hun 
gått i fjellene i Nepal, Kirgisistan, Marokko og mange 
andre steder. På en tur i fjellet ble hun brått rammet 
av hjerneblødning, men heldigvis var det leger med i 
turfølget. 
Selv om forutsetningene ble endret dramatisk som følge 
av sykdommen er hun fortsatt en aktiv og ivrig turgåer. 
Ingrid blir følelsesladd og nesten på gråten når hun skal 
beskrive hva turene i områdene rundt Fønhuskoia sam-
men med turleder Karin Solberg har gitt henne. Ingrid 
som har gått i langt mer krevende områder sier at de 
turene hun nå klarer, oppleves som minst like verdifulle. 
 I et intervju med Extrastiftelsen som har gitt støtte til 
Klart det går- prosjektet, sa hun: «Jeg har vært aktiv hele 
livet og vært på fjelltopper over hele verden. Så tok det 
brått slutt da jeg fikk hjerneblødning og ble handikap-
pet. Jeg kunne ikke bevege høyre arm, var lam i benet og 
ble stum i flere uker. Nå har jeg fått språket tilbake selv 
om jeg har ordletingsvansker, og takket være DNT på 
Ringerike så kan jeg nå delta på turer igjen. De turene jeg 
går nå er kanskje ikke like spektakulære som før, men de 
gir meg minst like mye livsglede». 
DNT assosieres ofte med fjell, lange turer og turgåere 
med «stål i ben og armer», men ulykke og sykdom kan 
ramme oss alle. I mars 2017 skal Ingrid delta på en 
større konferanse i Oslo der hun sammen med DNT skal 
fortelle hvordan friluftsliv og naturopplevelser bidrar 

til livskvalitet i alle faser av livet. DNT ønsker gjennom 
prosjektet «Klart det går!» å legge til rette for det, noe 
som passer bra for Ingrid som er æresmedlem i DNT! 
 
Turledere i rullestol
Harald Mælingen og Tove Merethe Tveter vet også at 
livet plutselig endres når man havner i rullestol. Begge er 
glad i å være ute og ønsker ikke at rullestolen skal være 
til hinder for det. De har bestilt seg nye terrengrullestoler 
og er klare for å ta turlederkurs til våren. Tove Merethe 
elsker å sykle og har i høst invitert til treningsturer på 
Eggemoen. Begge er opptatt av tilrettelegging, og er glad 
for at det stadig tenkes universell utforming når eksem-
pelvis nye hytter settes opp.  
Harald Mælingen har vokst opp i skogen og er absolutt 
ingen fersking i friluftsliv. Harald ble lam som 25-åring 
etter en trafikkulykke. Her deltar han på ferskingkurs 
i friluftsliv tilrettelagt for rullestolbrukere og ønsker å 
bidra til at flere funksjonshemmede kommer seg ut på 
tur.

Friluftsliv for alle
tekst: hege Ballari rindal

dnt ringerike ble i 2016 for andre år på rad 
tildelt midler fra Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet (BuF-dir) for å arrangere turer for 
funksjonsnedsatte gjennom prosjektet «klart 
det går!” det ga i høst dnt ringerike mulighet 
for å invitere deltakere med funksjonshemnin-
ger på hyttetur til Fønhuskoia for tredje år 
på rad. 
 også sparebankstiftelsen ringerike har bidratt 
med betydelige midler til turliv for funksjons-
nedsatte. i 2015 bidro de med 25 000 kroner, 
øremerket tilrettelegging av bålplassen utenfor 
hytta for rullestolbrukere. dette arbeidet stod 
ferdig høsten 2016. Ingrid Nordgård, lykkelig etter å ha nådd toppen på Høgdefjellet.

    Foto: Karin Solberg.

Tove Merethe 
Tveter leder flere 
treningsturer på 
Eggemoen i høst.
  
          
Foto: 
Hege Balleri 
Rindal.
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Honnør til et par velgjørere:
Utbygging og forandring av koia medførte at det 
nødvendigvis måtte  legges solcellestrøm til de nye 
rommene. Det ble lys i det nye soverommet, over opp-
vaskbenken og i skjulet pga. propandunken. 
Svein Sjåstad, elektriker fra Sokna, heier på turist-
foreningen. Det var han som monterte selve anlegget 
for noen år siden.  ”Klart jeg skal fullføre anlegget”, 
sier Svein. Og dette gjorde han som en gave til DNT 
Ringerike. Takk til han! 
Svein Skogmo, smed og tusenkunstner, er den andre 
som skal få takk. Han lagde beslaget på pipa. «Det som 
er viktig, er et toppbeslag, og at beslaget har drypp-
kant», sier Svein. «Det skal hindre at ikke snø setter 
seg i toppen av pipa og med dryppkant blir ikke pipa 
så våt. Toppbeslaget er galvanisert, itte no´knussel».
 
Byggekomiteen har utført flere dugnader:                                                                                                                   
-  Hele koia er beiset. 
-  Gulvet i oppholdsrommet er slipt og lakkert. 
-  Det er kjøpt inn og hengt opp liftgardiner på  
 soverommene.
-  Pipa over tak er forlenget og pusset.                                                                                                                                          
-  Flere vedadugnader. Tor Einar Fekjær felte mye  
 bjørk på setervollen sin som turistforeningen kunne  
 hente. Mye er kappet og kløvd, og noe ligger i lunner
  ved sikringsbua.
 
Dermed er også denne koia oppgradert. Utgiftene blir 
for en stor del dekket av tilskudd. I siste nummer av 
Skauleisposten kunne vi meddele at vi fikk 
kr 180 000 av våre lokale banker. Nå i år ble vi tilgode-
sett med en god slump penger fra Olav Thon stiftelse 

så vi behøvde å bidra med forholdsvis lite fra egen 
kasse. Dette gjør at foreningen får til mye ved målret-
tet satsing, noe som er veldig givende for alle som er 
med.
 
Nå er det bare å ta turen opp til Storekrak. Mange av 
våre medlemmer har ikke vært der oppe. Det er ved i 
skjulet og lys i alle rom!          
 
    

storekrak er 
ferdigstilt
tekst: kjetil sudgarden

i skauleisposten for 2016 kunne du lese om 
restaureringen av storekrakkoia.  der måtte 
vi medgi at ikke alt ble helt ferdig det året.  nå 
kan byggekomiteen fortelle at alt er klappet 
og klart.

Nytt inngangsparti, nytt soverom og forlenget pipe med beslag.
                                                                      Foto: Kjetil Sudgarden.

Storekrak før ombyggingen.                            Foto: Finn Granum. 

naturopplevelser for livet dnt ringerike
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VÅre 
«kreMtopper»
det naturlige turområdet til dnt ringerike 
rommer fantastiske turmuligheter. Vi har skog, 
fjell og vann, og trenger ikke misunne noen. 
likevel er det mange som innretter friluftslivet 
sitt på å erobre «kremtopper» og 2000 meter 
topper, og da må de ut av distriktet.
Men glem nå ikke at vi har våre egne «kremtop-
per» som kan være utfordrende nok – og med 
fantastisk utsikt. ikke glem å besøke dem! her 
presenterer vi et lite knippe.

Ragnhild Gudim ved varden på Fjøsvikfjellet.     Foto: Erik Lunde.

Anne Marit Henriksen på toppen av Høgfjell, 1010 m.o.h.
                  Foto: Marit Stubbraaten.

Erik Lunde på toppen av Gøranfisen, Ringerikes høyeste topp, 
1127 m.o.h.                Foto: Ragnhild Gudim.

Hjertet i Vassfaret, Bringen.                   Foto: Ole-Martin Høgfoss.
Barnas Turlag ved den nye, flotte paviljongen på Ringkolltoppen. 
                               Foto: Marianne Aasen.
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 De fleste går opp til Gyrihaugen fra ferista mellom 
Elvikbråtan og Gunnerenga på østsida av Steinsfjor-
den, nord for Sundvollen. Stien/Skardveien er skiltet 
og blåmerket. Etter hvert blir det bratt opp gjennom 
skardet eller sprekken Mørkgonga. Wire (ståltau) og 
fibertau ble ettersett og delvis fornyet forsommeren 
2016. Ta deg tid til avsatsen ut på stupet når du er 
ferdig med skaret. Dette er Ringerikes svar på Preike-
stolen/Trolltunga. Rått, risikofylt og helt uten sikring 
– herlig! Virker Mørkgonga for krevende, fortsetter 
du Skardveien opp til Skardtjern og følger rødmerket 
traktorvei til Migartjern. Dette er også beste returvei. 
Men vi skal videre og går nord om Migartjern og tar 
de siste hufsene opp til toppen.

 Utsikten er det som gjør Gyrihaugen så spesiell. 
Spektakulær er et fremmedord jeg ikke bruker. Et 
glimt av Oslofjorden i sør. Vestover dominerer Finne-
marka, hele Tyrifjorden med øyene, Skrim og Jonsk-
nuten ved Kongsberg og selvsagt Gausta. Så er det hele 
Blefjellryggen og Norefjell, før vi kommer over i nedre 
Hallingdal og Vikerfjellmassivet. Øst for Høgfjell 
i Ådalen fanger blikket fjella mellom Etnedal og 
Gausdal med Synnfjell og Spåtind. Brandbukampen og 
Sølvsberget på Hadeland markerer seg øst for Rands-
fjorden, mens de nære naboene Bislingen og Oppku-
ven skygger for videre utsyn østover. Men Kikutfjellet 
og Tryvannstårnet er lette å ta, før det hele fortaper 
seg innover Østmarka. Langt tilbake i tid var Gyrihau-
gen et vardefjell. I ufredstider lå det vakt her oppe. 

Lyste det fra Hørtekollen i Lier, var det bare å sette 
fyr på varden som besto av tørt og tjærebredt tømmer. 
Neste varde i systemet var Sølvsberget i Gran. 

Det er mye spennende geologi langs veien opp. Gyri-
haugen er en gammel vulkan, og da mener geologene 
mellom 250 og 300 millioner(!) år. Vi går gjennom 
tjukke lag av rødaktig sandstein. Så følger et over-
gangslag av konglomerat (ser ut som sement med rund 
småstein i støpen), bergarten basalt før toppdekket 
rombeporfyr dominer. Komplisert? Bli med Turist-
foreningen opp Mørkgonga i mai. Da skal jeg prøve å 
slukke kunnskapstørsten din!

Ta gjerne med deg turkartet «Holleia – Kroksko-
gen» eller «Oslo Nordmark». Cappelens bilkart gir 
skikkelig oversikt. God tur – og godt fottøy!

Men gjevest av alle 
er gyrihaugen med 
Mørkgonga
axel J. holt

redaktøren ba meg velge meg en «kremtopp»  
- dog ikke nidar denne gang. tanken har 
streifet flere mulige kandidater. Jeg har tenkt 
både svært, sært, nært og populært. Først 
tenkte jeg sVÆrt: skogshorn. så tenkte jeg litt 
sært: nystølsvarden. deretter tenkte jeg nært 
og populært: gyrihaugen. like greit når alt 
skal være kortreist og lokalt! altså er min krem-
topp gyrihaugen, 682 meter over havet. ikke 
den høyeste toppen i nordmarka/krokskogen, 
men det flotteste utsiktspunktet. dessuten har 
gyrihaugen den mest spennende adkomsten, 
Mørkgonga. Opp Mørkgonga. Marit føler seg trygg med ny wire og ekstra tau.     

              Foto: Per H. Stobbraaten.

Utsikt fra hvilekrakken på Gyrihaugen. Foto: Per H. Stubbraaten.
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Trekløveret Kjetil Sudgarden, Lars Goa og Stein Thore-
sen fra DNT Ringerike dro på tur med Thomas With fra 
DNT OO for å se nærmere på eiendommen. Vi så raskt 
behovet for en oppgradering samtidig som vi ønsket at 
bua skulle forandres minst mulig.  En byggekomite be-
stående av Stein, Lars og Kjetil ble satt ned, styret vedtok 
budsjettforslaget, og arbeidet kunne igangsettes.
Selve snekkerarbeidet ble satt bort til Knut Juvet fra 
Sokna, mens riving, beising m.m. ble gjort på dugnads-
basis. Valget av snekker viste seg å være et usedvanlig 
godt valg; i tillegg til å være en hyggelig og omgjengelig 
kar utførte han mange små ekstra detaljer som virkelig 
gjorde susen på bua. 
Resultatet ble imponerende med nye vinduer og dører 
og til og med svalgang. Hensikten med svalgangen var å 

få inngangen til skjulet og WC på den bakre gavlveggen 
pga. snøras fra taket. Samtidig fikk koiesjefen et lite kott 
til egen disposisjon. 
Dugnaden som ble utført bestod av rivning av gammel 
panel, dører og vinduer og gulv i bod i tillegg til beising 
av selve bua. Rydding etter arbeidet tok også sin tid, 
og mye av den gamle panelen ble kappet opp til ved. I 
skrivende stund gjenstår noe rydding, men dette vil bli 
tatt fortløpende.
Lørdag 2.oktober arrangerte vi fårikålfest på koia, noe 
som vel må kunne sies å være en slags innvielse med god 
mat og drikke samt gode historier. Oppgraderingen har 
vært en fornøyelse å være med på, og Juliussenbua frem-
står nå som en helt ny koie. Det gamle hunderommet 
står fortsatt urørt med all sin atmosfære i behold.

Nå melder ungdommen seg på: 
Murmester Lars Goa på 30 år har 
blitt koiesjef på Tjuenborgkoia. Vi er 
veldig glade for å ha fått en hånd-
verker med stå på-humør som ny 
koiesjef.  
Han ble vervet av tidligere koiesjef 
Stein Thoresen, og forutsetningene 
for at Lars sa ja, var at Stein fortsatte 
som assistent. Nå som Juliussenbua, 
skjul og WC er fornyet, er tida inne 

for små forbedringer på hovedhytta. 
Lars har lovt at det skal settes inn 
peisinnsats!  
Lars er en pratsom fyr, og fortalte at 
han har samboer og barn på 2- og 4 
år pluss to hunder. Han er fryktelig 
glad i naturen, er ivrig jeger og en 
ordentlig «nysgjerrig-Per» som han 
sier. Alle lokalhistoriske fenomen er 
like interessante. 
Vi  tror du vil trives i foreningen vår. 

Lykke til med det nye vervet! 

tjuenborgkoia og Juliussenbua
tekst: stein thoresen

Våren 2016 var tiden kommet for å gi Juliussenbua et etterlengtet løft. kontakt ble opprettet med 
dnt oslo og omegn som eier av koia, og befaring ble avtalt.

ny koiesjef på tjuenborgkoia
tekst: per h. stubbraaten

Lars Goa, ny koiesjef på Tjuenborgkoia.

Yngve Johan Tirevoll og Tom-Erik Johansen titter ut fra svalgangen der vi finner inngangen til vedskjulet og WC.     Foto: Vibeke Tjøm.
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Den Norske Turistforening holder landsmøte hvert 
år, og for ferske tillitsvalgte er landsmøtene en utrolig 
viktig læringsarena. I de ulike faglige forum blir alle 
aktuelle temaer diskutert, mens valg, vedtak og reso-
lusjoner skjer i felles møtesal. 
Nesten like viktig som faglig drøfting og utveksling av 
meninger, er alle kontaktene som blir knyttet. Det er 

umulig å bli kjent med alle, så her blir gjerne nabofor-
eningene prioritert.  
Banketten var som alltid stilig, og det ryktes at våre 
damer i år fikk god kontakt med generalsekretæren i 
Den Norske Turistforening, Nils Øveraas. Bra jobba 
jenter! 

debutanter på 
landsmøtet til dnt
tekst: per h. stubbraaten

styret i dnt ringerike hadde på årsmøtet i 
2016 blitt sterkt fornyet, og tre av de nye 
styrerepresentantene deltok på landsmøtet 
i lom fra 9.-12. juni.

Landsmøtedelegatene fra DNT Ringerike. F.v. Tom-Erik Jo-
hansen, Vibeke Tjøm, Hege Ballari Rindal, Yngve Johan Tirevoll, 
Ive Langesæter.

heldigvis, historikeren gudmund Bakke sa seg 
også i 2017 villig til å ta oss med på historisk/
kulturell vandring i mai. turen starter ved stein 
gård og går i en sløyfe om halvdanshaugen, 
steinsvika, lorelandet og hårum-gårdene.
 
Gled dere, dette kulturlandskapet kjenner Gudmund 
til bunns! 

Dagen etter har vi tilbud om et tilsvarende opplegg på 
Hadeland med DNT Hadeland som samarbeidspart-
ner. Turen går fra Gran sentrum via Granavollen på 
veier og stier til Brua i Brandbu. Historikeren Harald 
Hvattum er inspirerende formidler av hendinger og 
fenomener på Hadeland. 
De historiske turene har overtatt etter pilegrimsturene 
og har så langt hatt stor oppslutning. 

historiske turer i 2017

Alder ingen hindring! Dette kan stå som motto for 
Inger Hvitmyhr, vår spreke turvenninne som nylig 
rundet 80. Om turformen skyldes jubilantens aktive 
livsstil eller gode gener, er ikke godt å si. At Inger 
er ofte på tur, er i alle fall sikkert og visst. Men ikke 
mange 80-åringer velger Trolltunga eller Fanaråken 
som turmål! Ja, så imponert ble DNTs landsstyre-
leder Berit Kjøll at hun insisterte på at Inger og 
Hanni (Leiros) skulle ha seng da de to seniordamene 
ankom ei fullbooket Fanaråkhytte sommeren 2014. 
Men favorittturen går til Fjøsvikfjellet med start fra 
”dørstokken heme”.

For DNT Ringerike er Inger en ressursperson som 
sitter i seniorstyret og i byggekomitéen for Storekrak 
og Veslekrak, og på utallige koiedugnader har hun 
bidradd med hyttevask, gardinsøm, malerarbeid  - og 
tømming av utedoen!  Og når Inger stiller opp som 
turleder på tirsdagsturer, kan turgjengen regne med 
hjemmebakt kake på kafferasten.  Vi ønsker jubilanten 
god tur videre!

inger hvitmyhr - 
turdame i særklasse
tekst og foto: Marit stubbraaten

Inger Hvitmyr, 80 år - utrolig nok! Hjemtur fra Storekrak til 
Bukollplassen.                                           Foto: Marit Stubbraaten.
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I anledning Kongeparets 25-årsjubileum som regenter 
har den stått der tilgjengelig i sommer, til glede for 
både kongelige og øvrig publikum – dog uten over-
nattingsmuligheter! Her sto den så fint at den gjerne 
kunne blitt fast «inventar». Men i september ble 
den så plukket ned enda en gang, og flyttet videre til 
Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Der har den nå fått 
sitt endelige hvilested, der den troner på toppen av 
den høyeste kollen i området, omgitt av skog. Utven-
dige arbeider fullføres i disse dager – til og med den 
opprinnelige grunnmuren i naturstein er hentet fra 
Holleia. 

Den offisielle åpningen skjer i 2017 eller 2018. Vi 
gleder oss til å sitte i hytteveggen og nyte sola, kakao 
og appelsin!

hoVinkoia 
faller til ro
siste stopp: norsk Folkemuseum

etter å ha hatt om lag 250 overnattingsgjester 
i året, blir det heretter bare dagsbesøk på gode, 
gamle hovinkoia… den har hatt en om-
flakkende tilværelse i det siste. ikke alle koier 
kan skryte av å ha fått oppleve fire tomter på et 
halvt år! etter ønske fra slottet og i samarbeid 
med dnt ble hovinkoia utvalgt til å represen-
tere turistforeningens tidlige, enkle skogskoier 
i slottsparken i sommer.

Undergulv og trammen sto ribbet igjen ved Sætertjern 
på Holleia.                                                  Foto: Solbjørg Koksrud.

Hovinkoia i Slottsparken.        Foto: Martin Koksrud Bekkelund.

Kongelige vakter. Koiesjef Sven Koksrud og daglig leder Henning 
Hoff Wikborg i DNT Oslo og omegn inne i Hovinkoia.
                Foto: Martin Koksrud Bekkelund.

tekst: solbjørg og sven koksrud

I den videre prosessen ble det vedtatt at den ikke 
skulle flyttes tilbake til Holleia, men plasseres perma-
nent på Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Hovinkoia ble tidlig på våren tatt ned stokk for stokk 
fra sin opprinnelige plass ved Sætertjern på Holleia 
(der den ble bygget i 1937), og flyttet til Gausdal Stav 
og Laft sine lokaler i Gausdal. Der ble råtne deler av 
laftekassa byttet ut. Arbeidet foregikk under kyndig 
ledelse og med topp kompetanse av Hans Otto Kalten-
born. Deretter ble den i mai plukket ned igjen, og 
fraktet til Slottsparken, der den ble satt opp på påler 
og taket dekket med kortreist gras fra parkens eget 
hageanlegg.

Hovinkoias endelige plassering  hos Norsk Folkemuseum, 
Bygdøy. Grunnmuren kommer på plass i disse dager..
                                                                           Foto: Sven Koksrud.
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at kongeparet i sommer ønsket å plassere 
hovinkoia i slottsparken, bekrefter deres sterke 
engasjement for friluftslivet i norge og for den 
norske turistforening.
 
hennes Majestet dronning sonja har i alle år 
vært en fremragende ambassadør for frilufts-
livet i norge. hun har hatt livsvarig medlem-
skap i den norske turistforening siden 1968, 
og har gjennom årene forbauset mange med 
sine vågale fotturer, svært mange sammen med 
ruteinspektør Claus helberg i turistforenin-
gen. i 2007 ble hun æresmedlem i dnt.

 
Rundt om i Fjell-Norge, på utsiktspunkter og top-
per, kan du finne minneplater som viser at dronning 
Sonja har vært der. Men det er bare et par av hennes 
favoritt-turer som har blitt opphøyet til dronningruter. 
Eldst – og mest kjent er nok dronningruta i Vesterålen 
mellom Nyksund og Stø. Jeg vil påstå at dronningruta 
i De Syv Søstre er minst like fantastisk. Hvis noen 
tror at denne traseen er en myk kvinnevariant, kan de 
sjøl prøve. Her må du henge i tau, vandre på hardt og 

bratt snødekke, og mot toppen måtte du henge etter 
armene flere steder.
 
Å vandre til toppen av Botnkrona i dronning Sonjas 
fotspor og nyte utsikten mot Dønna og øyriket ute i 
havet, er en stor opplevelse – og en fin måte å hedre 
turdronningen vår på.  
 
 

Vår hyllest til turdronningen sonja
tekst: per h. stubbraaten

Undertegnede på toppen av Botnkrona med utsyn mot øya Dønna, et historisk maktsenter på Helgelandskysten.
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Tur– Og aKTiViTETSprOgraM 2017
dnt ringerike
For svært mange av våre turer er frammøtested Osloveien 10. Dette er ved innkjøringen til rema 1000.

Forklaring til betegnelser som er brukt i årets program:
alle    dnt ringerike. rød farge. 
Barn    Barnas turlag. Barn 0-12 år. Blå farge.
ung    dnt ung, ungdom 13-23 år. lyseblå farge.
senior     seniorgruppa, dnt ringerike. gul farge.
klart det går! tilrettelagte turer for funksjonsnedsatte. grønn farge.

symboler:

lett

Middels

tung

Ringerikes Turistforening Barnas Turlag DNT ung Klart det går! Seniorgruppa

 søndag 15. januar  
Skøytetur på Midttjern med 
bål og grilling. 
Vi starter kl. 1100 fra P-plass oven-
for Ringerike Hundesenter øverst 
i Heradsbygda, følger umerket 
sti til Midttjernhuken og går på 
skøyter på Midttjern. Vi tenner bål 
og koser oss med medbrakt mat og 
drikke. Ta med sitteunderlag. NB! 
Turen er avhengig av barfrost og 
sikker is for å bli gjennomført. Følg 
med på våre nettsider og oppdater-
ing på facebook. Turleder er Hege 
Ballari Rindal, tlf. 414 13 180.  
 
 Januar-februar 
Trugeturer annonseres dersom det 
blir forhold for det. 
 
 tirsdag 24. januar 
Kafétreff. 
Vi møtes til en hyggelig prat over 
kaffekoppen på Ringerike Gjest-
egård kl. 11-13. 
 
 søndag 5. februar   
Kom deg ut-dagen.
Se annonse i Ringerikes Blad eller 
vår nettside www.dntringerike.no, 
eventuelt ring 926 64 825. 
 
 tirsdag 7. februar 
Skitur fra Sesserudsetra.
Vi kjører til Sesserudsetra. Lett 
skitur (ca. 1 time) med mulighet 
for litt lengre tur hvis vær og føre 
er bra. Vi går til gapahuken ved 

Sesserudtjern hvor det er mulighet 
for grilling. Kart: Holleia-Kroksko-
gen. Frammøte: Osloveien 10 
kl. 1000 eller ved oppkjøringa til 
Sesserud-veien kl. 1030. Turleder: 
Erik Halkinrud, tlf. 909 56 922. 

 
 Fredag 17. februar kl. 17
Fredagskveld i grillhytta på Ring-
kolltoppen. 
Bli med oss på tur til Ringkolltop-
pen! Her blir det brettspill og 
båltaco. 
Turledere er Martine og Caroline 
Høy Berg. Påmelding til Martine 
på tlf. 948 63 777. Oppmøte på 
parkeringen ved Ringkollstua. 

  
 søndag 19. februar
Skilek og aking på Ringkollen. 
Vi møtes på Ringkollen kl. 11 
for skilek og aking. Oppmøte 
på stadion ved speaker-huset. 
Aktiviteter som stiv heks, kjøre 
flere sammen og skicross-løype. 
Aking for de minste. Ta med grill-
mat og drikke, så ordner vi med 
varm grill. Husk varmt tøy, varme 
støvler, sitteunderlag og tøyskift. 
Vi samarbeider med Skiforeningen 
som bidrar med utstyr og oppkjørte 
løyper. Velkommen til en fin dag 
i vårt vinterland. Slutt ca kl 1400. 
Turledere for skidagen er Christine 
Næss Mathiesen, tlf. 909 43 322 og 
Marianne Aasen, tlf. 906 89 424. 

 søndag 5. mars 
Skitur på Vikerfjell. 
Vi drar fra Osloveien 10 kl. 0900 
og kjører til Lykkrosmyra. Her-
fra går vi til Treknatten. Retur 
samme vei. I tilfelle dårlig vær 
eller føre går vi i lavereliggende 
strøk i retning Høgfjell. Deltagerne 
må være godt vinterkledd og ha 
rimelig gode skiferdigheter. En del 
av turen går i høyfjellslignende ter-
reng og utenfor oppkjørte løyper. 
Turleder er Trond Olav Vassdal, 
tlf. 971 27 670. 
Påmeldingsfrist 1. mars. 
 
 tirsdag 7. mars
Eventyrstund ved Kolltjern på 
Ringkollen.
Barnas Turlag i DNT Ringerike in-
viterer barn, ungdom og voksne til 
en stemningsfull eventyrstund ved 
Kolltjern. Vi lager bål, griller pølser 
(medbrakt) og serverer varm saft 
og kaffe. Her kommer det til å skje 
litt av hvert skal vi tro eventyrfor-
telleren Axel. Husk sitteunder-
lag, godt med klær og gjerne ei 
hodelykt. Vi møtes ved Kolltjern kl 
1800. Løypa er merket med fakler. 
Kjør forbi P-plassen til Ringkollen/
oppslagstavla i retning Øyangen. 
Etter ca 1 km tar fakkelløypa av til 
høyre. Det er liten P-plass ca 50m 
bortafor løypekrysset. Kart: Oslo 
Nordmark vinter. Mer informas-
jon kan du få av turlederne Ive 
Langesæter og Axel Holt, 
tlf 995 10 611/996 12 222. 
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 Fredag 10. -
 søndag 12. mars 
Snøhuletur ved Vikerkoia. 
Bli med på årets kuleste overnat-
tingstur! Vi reiser i samlet tropp til 
Vikerfjell på fredag ettermiddag. 
Oppmøte på Tippen kl. 1700. Vi 
tar første overnatting inne på 
Vikerkoia. Lørdagen bruker vi på 
bygging av huler/kantgroper for så 
å overnatte her natt til søndag. 
Turledere: Hege Ballari Rindal, 
tlf.414 13 180, og Ive T.Langesæter, 
tlf. 995 10 611. 
 
 tirsdag 14. mars 
Skitur Nordmarka nord. 
Turen starter fra Tverrsjøstallen og 
går nordover langs østsiden av Ølja 
til den den vestre enden av Mylla; 
tilbake på vestsiden av Ølja. Ca. 
ei mil i småkupert terreng. Kart: 
Oslo Nordmark vinter. Fram-
møte: Osloveien 10 kl. 1000 eller 
ved Essostasjonen i Haugerenga 
på Jevnaker kl. 1030. Her møter 
turleder Arnhild Ballangrud, 
tlf. 942 79 113. Bompenger kr. 60 
betales via mobil. 
 
 torsdag 16. mars 
Årsmøte i Ringerikes 
Turistforening. 
Se annonse i Ringerikes Blad eller 
www.dntringerike.no 
 
 søndag 19.mars
Hundekjøring på Tosseviksetra 
på Vikerfjell. 
Barnas Turlag i samarbeid med 
Ringerike Trekkhundklubb 
inviterer til hundekjøring ved 
Tosseviksetra på Vikerfjell. Det 
er også fint å ake og gå på ski bak 
setra. Det vil bli kjørt opp en liten 
runde på myra slik at de minste 
kan få prøve seg på ski. Følg Barnas 
Turlag Ringerike på facebook for 
nærmere info. Tosseviksetra vil 
holde åpent slik at det er mulig å 
varme seg. Salg av varmt og kaldt 
drikke, vaffel og div. kioskvarer. 
NB!  Kr. 60 i bompenger. Det skal 

være mulig å betale med kort, men 
vil anbefale mynter. Hundekjørin-
gen er gratis for medlemmer av 
Barnas Turlag, andre barn kr. 25 
pr tur og voksne kr. 50 pr tur. Vi 
møtes kl. 11 og avslutter ca. kl. 14. 
Turleder er Rudi Randgaard, 
tlf. 472 71 149. 
 
 24.-26. mars 
Skihelg i Vassfaret/Hedalsfjella. 
Bli med på skitur i fantastiske 
Vassfaret og Hedalsfjella! Litt skog, 
litt høgfjell, litt villmark. Og trolig 
mye snø. Vi overnatter på Føn-
huskoia og går turer derfra. 
Fredag: Oppmøte direkte på 
parkeringsplassen ved Godvannet 
kl. 18:00 eller felles transport fra 
Hønefoss, Osloveien 10 kl. 1600. 3 
km å gå ned til Fønhuskoia. 
Lørdag: Tur på ca. 15 km fra Føn-
huskoia. Ruta blir bestemt ut fra 
vær, snø og føreforhold. Turen går 
dels i preparert løype og dels uten 
løype. 
Søndag: En rundtur tilbake til 
bilene – enten om Høgdefjell eller 
Slafjellet.  
Kari og Helge Nordby er godt kjent 
i området og blir med på turene. 
Fønhuskoia er ubetjent, så hver må 
ta med tørrmat. Turlederne organ-
iserer to middager som vi spleiser 
på. Deltakerne må ha utstyr som 
vinterfjellet krever. Vi anbefaler 
fjellski. Maks 15 deltakere. Påmeld-
ing innen 20. mars til Kjersti 
Hovland, tlf. 986 62 436 eller 
kjersti.hovland@bfk.no  
 
 lørdag 1.- søndag 2. april 
Skitur Beitostølen-Danebu.  
Vi reiser fra Osloveien 10 i Høne-
foss kl. 0800 og starter skituren 
fra Beitostølen ca. kl. 1130. Totalt 
er turen ca. 65 km i middels lett 
terreng. Etter ca. 30 km kommer vi 
til Yddin fjellstue hvor vi overnat-
ter, spiser tre retters middag og 
frokost. 
Neste dag går vi ca. 35 km i 
litt mer kupert terreng fram til 

Danebu. Her blir det servert et let-
tere måltid. Det vil bli organisert 
henting av bilene på Beitostølen. 
Totalpris for reise, mat og overnat-
ting blir 1200 kr. Påmelding til 
turleder Odd Tangen, innen 
1. mars. Tlf. 992 49 277. 
 
 søndag 23. april 
Tur til gapahuken i Hovsmarka. 
Tur med natursti, hinderløype og 
grilling ved gapahuken i Hovsmar-
ka. Oppmøte på P-plass nedenfor 
Hov Ungdomsskole kl. 1100. Fottur 
gapahuken, ca. 700m t/r. Vi for-
venter å være tilbake ved bilene ca. 
kl. 1400. Ta med grillmat, drikke 
og sitteunderlag. Turleder er Tom-
Erik Johansen, tlf. 400 57 025, 
epost tom-erik@tompreik.no 
 
 tirsdag 25. april 
Rusletur Svendsrudmoen-
Borgenvika. 
Turen går på fine stier og gangveier 
gjennom skogen fram til Borgen-
vika. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Frammøte: Osloveien 10 kl. 1000. 
Turleder: Brit Olaug Monserud, 
tlf. 321 10 392/909 74 169. 
 
 tirsdag 2. mai 
Rusletur ”Elvelangs” til 
Hovsenga. 
Vi starter fra Osloveien 10 kl. 1000 
og rusler ”Elvelangs-stien” via 
Petersøya til Hovsenga. Underveis 
tar vi oss tid til å oppleve vårblom-
ster og fugleliv på byens to idylliske 
grøntområder. Litt byhistorie kan 
det også bli før vi avrunder turen 
med matpause og hyggelig prat på 
rasteplassen på Hovsenga. Vi or-
ganiserer skyss tilbake. Turlederne 
Marit og Per H. Stubbraaten har 
tlf. 472 65 609/908 61 871.
 
 onsdag 3. mai 
OPPTUR.                                                                                                     
DNT Ringerike arrangerer 
OPPTUR for alle 8.klassinger i 
Ringerike kommune. Turen starter 
ved Borger i Haugsbygd og går i 
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kupert terreng fram til Fleskerud 
i Åsa, hvor det blir aktiviteter og 
uhøytidelige konkurranser med 
fine premier til de heldige. Bussav-
gang ved Åsaveien. Ansvarlig per-
son: Daglig leder i DNT Ringerike, 
Vibeke Tjøm, tlf. 926 64 825.
 
 lørdag 6. mai 
HISTORISK TUR i kulturland-
skapet rundt Stein gård. 
Vi starter ved kirkeruinene, går 
videre til Halvdanshaugen og over 
Steinsvika til Lorelandet, tilbake 
via Hårum-gårdene. Turen er 6-7 
km og proppfull av natur- og kul-
turminner. Historikeren Gudmund 
Bakke er spesialist på området, og 
vi gleder oss til å høre ham fortelle. 
Felles avreise fra DNT Ringerikes 
kontorer i Osloveien kl. 1000. For 
de som møter direkte kl. 1015: 
Parker nederst i alleen eller ved 
starten av Selteveien, ikke oppe på 
gården. Turkontakt  er Per H. Stub-
braaten, tlf. 908 61 879.  
 
 søndag 7. mai 
HISTORISK TUR mellom Gran 
og Brandbu, utenfor Nyvegen.
Fotturen starter fra Lidskjalv i Gran 
sentrum og går langs Jarenvatnet 
opp bakkene til Granavollen. Der-
etter Kongevegen til Alm, hvorpå 
Viggadalen krysses. Siste delen 
går på småveier gjennom Briske-
byen og ender i Brua (Brandbu 
sentrum). Turen er 10-12 km, og 
turleder er historikeren Harald 
Hvattum. Frammøte ved DNT 
Ringerikes lokaler i Osloveien 
kl. 0900 for felles skyss. Info om 
turen fås av Per H. Stubbraaten tlf. 
90861879. Om frammøtested på 
Hadeland: Harald Hvattum 
tlf. 911 14 374.
 
 Mandag 8. mai 
Oppstart gå- og sykkelgruppe på 
Eggemoen. 
Disse turene er tilrettelagt for 
rullestol og andre funksjonshem-
ninger. Oppmøte ved «garasjene» 

på Eggemoen kl. 1700. Vi er ute 
1-2 timer. Planen er at disse turene 
arrangeres hver mandag fremover 
i tidsrommene 8. mai – 26. juni og 
28. august – 30. oktober. Turleder 
Tove Merethe Tveter, 
tlf. 971 46 652. 
 
 tirsdag 9. mai 
Aklangen-Engelen på Holleia. 
Turen går mellom de fine 
innsjøene Aklangen og Engelen. Vi 
parkerer ved Aklangsbrua og følger 
vannets østbredd til vi møter vår 
blåmerkede sti. Denne følger vi 
til Engelen. Her tar vi dagens rast 
på en idyllisk odde sør i Engelen. 
Turen videre følger Engelens 
østside på hvitmerket sti. Siste del 
av turen går på grusvei. Turen tar 
ca. 3 timer pluss rast. Lett terreng. 
Husk mynter til bommen. Kart: 
Holleia-Krokskogen. Frammøte: 
Osloveien 10 kl. 1000. Turledere: 
Inger Hvitmyhr, tlf. 920 15 120, og 
Liv Skretteberg, tlf. 952 54 760.   
 
 lørdag 13. mai 
Gårdsbesøk til vakre Aurdal gård 
i Åsbygda.
Vi tar turen til Marianne B. Aurdal 
og Per Chr. Aurdal på Aurdal gård 
i Åsbygda for å se på flere hundre 
sauer og lam, samt ta en nærmere 
titt på kopplam i fjøset. Oppmøte 
kl. 1100. Avkjøring ved Salem i 
Åsbygda, ca. 8km fra Hønenkrys-
set, eller 3,5 km fra krysset ved 
Klækken Hotell. Parkering på 
gangvei, ved Salem og på gårdstun. 
Vi går på merket sti til en koselig 
grillplass ovenfor gården. Ta med 
grillmat eller annen niste, drikke 
og sitteunderlag. Slutt ca. kl. 1400. 
Turleder er Marianne Aasen, 
tlf. 906 89 424. 
 
 søndag 14. mai 
Klatredag i naturen.
Vi samarbeider med Ringerike Kla-
treklubb om en klatredag for barn 
i Oppenåsen. Her blir det buldring 
på klippe med tau. Vi starter kl. 

1100 og holder på til kl. 1500. De 
som har eget utstyr, tar med dette. 
Parkering ved danseplassen. Følg 
oss på facebook for oppdateringer 
og detaljer. Turleder er Bjørn Even 
Gulsvik, tlf. 911 76 146. 
 
 tirsdag 23. mai 
Rusletur Ask-Sørgefoss. 
Turstart fra Stranden skole til 
Bjørke bru-Bjørkeenga-Stein-
bekken-Pålsgården-Hengebrua, 
hvor vi tar rasten og litt historie 
om «Sørgefoss i gamle dager». 
Videre går vi Damgata-Nettop og 
Sandakerveien tilbake til Stranden 
skole. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Frammøte: Osloveien 10 kl. 1000. 
Turledere: Nils Fransrud, 
tlf. 959 37 711 og Erik Monserud, 
tlf. 321 10 392 eller 906 34 868. 
 
 onsdag 24. mai 
Mørkgonga. 
Vi møtes ved ferista i Åsaveien 
kl. 1700 og tar blåmerket sti til 
Mørkgonga og Skardtjern. Turen 
gjennom det ville og bratte juvet 
tar en ca. en time. Ved Migartjern 
blir det bålrast med kokekaffe 
og niste. Retur om Skardtjern og 
Skardveien. Hele turen tar ca. 4 
timer. Turleder Axel Holt, 
tlf. 996 12 222. 
 
 søndag 28. mai 
Tur og dugnad ved 
Ellingsetra. 
Vi møtes ved Osloveien 10 kl. 0930 
for samkjøring til Heggelia, starter 
herfra kl 1000 og går til Ellingseter. 
Det skal ryddes i og ved koia, slik 
at vi får utsyn til Ellingsetertjern. 
Ta gjerne med sag eller øks. Turk-
oordinator er Finn Granum, tlf. 
411 61 033. Dugnadsleder er Kjetil 
Sudgarden, tlf. 934 37 860. 
 
 søndag 28. mai 
Uteklatring i Oppenåsen. 
I samarbeid med Ringerike kla-
treklubb arrangerer vi uteklatring i 
Oppenåsen. Ta med eget utstyr om 



side 17skauleisposten – dnt ringerike

du har. Gi beskjed i forkant om du 
vil låne av klatreklubben. Mer info 
kommer på Facebook-siden vår. 
Turleder er Martine Høy Berg, 
tlf.  948 63 777.
 
 tirsdag 30. mai 
Ut i det blå med Axel Holt. 
Frammøte ved Osloveien kl. 1000. 
Hvor skal vi? Det blir spennende. 
Axel har telefon 996 12 222. 
 
 onsdag 31. mai - 
 kveldstur  
Tur til Djevelens Punsjebolle 
i Åsa. 
Vi starter turen fra Stubdalsveien, 
parkeringen ovenfor kjerrathjul 
nr. 5. Forbi kjerraten rusler vi på 
skogsbilvei og sti i jevn stigning 
fram til målet. Djevelens Pun-
sjebolle er en foss i Valbekken 
som er spesielt fin under snøs-
meltingen. Tilbaketuren svinger 
innom «Grenda i Åsa», det nyeste 
boligprosjektet i Åsa, og fortsetter 
på skogsbilvei tilbake til bilene. 
Turen er 5-6 km med 200 m 
stigning og fine utsiktspunkter. 
Frammøte i Osloveien 10 kl. 1700 
eller direkte ved parkeringen i 
Stubdalsveien kl.1720. Parkering 
på venstre side markert med info-
tavle og No-5-skilt. Turleder er 
Per H. Stubbraaten, 
tlf. 908 61 879.  
 onsdag 7. juni 
Sykkeltur rundt Bønsnes. 
Bli med på opplevelsestur på to 
hjul mens ringerikssommeren er 
på sitt vakreste. Vi sykler gjennom 
variert kulturlandskap på veier 
med blomstrende veikanter og lite 
trafikk. Målet er Bønsnes kirke og 
Svarstadstøtta, hvor turleder fortel-
ler om kirken og maleren A.C. 
Svarstad. Matrast på Bønsnestan-
gen ved fjorden. Start fra Norder-
hov kirke kl. 1730. 
Turleder er Marit Stubbraaten, 
tlf. 472 65 609 – 
audmarit.stubbraaten@hotmail.
com 

 torsdag 8. juni kl. 17-21 
Havkajakk Introkurs for 
nybegynnere. 
Instruktør: Sascha Bucko, kon-
taktinfo: info@qajaujuq.no. 
Telefon: 47960994. Pris: Kurset 
koster 300 kr for medlemmer eller 
500 kr for andre uten våttkort. 
Ønsker du å få våttkortet, blir det 
300 kr i tillegg. Påmelding: 3 dager 
før kursstart til turlederen. Se full-
stendig tekst på nettsida vår. 
 
 Fredag 9.- 
 søndag 11. juni 
Overnattingstur til Buvasskoia 
med dagstur til Bukollen og 
Trollfossen. 
Bli med turer til den magiske Troll-
fossen og Bukollen. Overnatting på 
Buvasskoia. Nærmere info kommer 
på Facebook-siden vår. Påmelding 
til Ive T.Langesæter,  
tlf. 995 10 611. 
 
 Fredag 9. til 
 søndag 11. juni 
Sommertur i Vassfaret og Skau-
rock på Fønhuskoia. 
Fredag avreise kl. 17 fra Osloveien 
10 til Strøsdammen der vi overnat-
ter under åpen himmel. Lørdag 
går vi om Slasætra, Fjellvannet 
og Vassfarplassen til Øvre Grun-
ntjernhvor vi kan besøke mølla i 
Grunntjernsfossen. Vi overnatter 
på en flott leirplass i nordenden av 
Suluvannet. Denne etappen har ca. 
8 timer aktiv gåtid. 
På søndag går vi 2-3 timer på sti 
opp langs med den idylliske Strø-
selva, forbi Høgfossen, og deretter 
på vei til Fønhuskoia og Skaurock. 
Hjemreise fra Fønhuskoia ca. kl. 
15-16. Deltakerne må ha med egen 
mat til alle måltider, sovepose, 
liggeunderlag, klær og eventuelt 
telt / presenning. Pris: Bilspleis t/r. 
Kart: Sør-Valdres. Påmelding innen 
onsdag 7. juni til turleder 
Ole-Martin Høgfoss, 
tlf. 975 35 103, ole-m.h@online.no. 
Se vår nettside. 

 lørdag og søndag 
 10-11. juni 
Tur til Tverrsjøstallen. 
Barnas Turlag Ringerike og 
Barnas Turlag Hadeland ønsker 
velkommen til overnattingstur 
på Tverrsjøstallen 10-11. juni. 
Overnatting er valgfritt, men vi 
håper mange tar utfordringen. 
Overnatting i egne telt. Vi har 
også noen lavvoer til disposisjon. 
Aktiviteter blir blant annet fiske, 
kanopadling, tur opp til Svarttjern-
shøgda (Nordmarkas høyeste topp) 
og Pershusfjellet (Nordmarkas 
flotteste utsikt). Oppmøte lørdag 
10. juni kl. 1100. Veien opp går 
fra bensinstasjonen på Toso. NB! 
Bompenger kr 60 som betales med 
SMS. Påmeldingsfrist er 6. juni, se 
info på facebook. Turleder er Rudi 
Randgaard, tlf. 472 71 149. 
 
 søndag 11. juni 
Skaurock på Fønhuskoia. 
Da blir det igjen ekte skaurock på 
Fønhuskoia. Inspirert av naturen 
og Mikkjel Fønhus vil Holtefjells 
store sønn, Dagfinn Kolberg, igjen 
slippe skaurocken løs i Vassfaret. 
Det blir Neil Young-låter og egne 
gamle og nye låter samt Dagfinns 
«mulitimediashow» med egne 
naturbilder. Utstilling og salg av 
bilder samt salg av cd-er. DNT 
Ringerike serverer ekte skaukaffe 
fra kl. 1200. Konserten starter kl. 
1300. Inngang «hatten går rundt». 
Velkommen til skaurock der skau-
rock hører hjemme. Kontaktperson 
Erik Brenden tlf. 951 61 646.  
 
 tirsdag 13. juni 
På kryssende stier i Mosmoen 
på Jevnaker. 
I dette vesle skogområdet finnes 
et utall av stier på kryss og tvers, 
så turen kan gjøres så lang eller 
kort man måtte ønske. Minner 
fra liv og røre før i tida kan man 
også komme over. Kart: Holleia-
Krokskogen. Frammøte: Osloveien 
10 kl. 1000 eller ved Randsfjord 
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Ringerikes Turistforening Barnas Turlag DNT ung Klart det går! Seniorgruppa

dnt ringerike
tur- og aktiVitetskalender 2017

Dag / dato aktivitet, område/sted grp Leder/koordinator  Symbol

søn 15. januar skøytetur på Midttjern  Barn hege Ballari rindal

tirs 24. januar kafetreff senior 

søn 5. februar  kom deg ut-dagen alle Vibeke tjøm

tirs 7. februar skitur senior Brit olaug og erik Monserud

Fre 18. februar Bål-taco på ringkollen ung Martine og Caroline høy Berg

søn 19. februar skilek og aking, ringkollen Barn Christine n. Mathiesen, Marianne aasen

søn 5. mars skitur på Vikerfjell alle trond olav Vassdal

tirs 7. mars eventyrstund, ringkollen Barn ive langesæter, axel holt

Fre 10.-søn 12. mars snøhuletur ved Vikerkoia ung ive langesæter, hege Ballari rindal

tirs 14. mars skitur i nordmarka senior arnhild Ballangrud

tor 16. mars Årsmøte alle styret dnt ringerike

søn 19. mars hundekjøring, Vikerfjell Barn rudi randgaard

Fre 24.-søn 26. mars skihelg i Vassfaret/hedalsfjella  alle kjersti hovland

lør 1.-søn 2. april skitur Beitostølen-danebu alle odd tangen

søn 23. april  tur til gapahuken i hovsmarka Barn tom-erik Johansen

tir 25. april  rusletur svendsrudmoen-Borgenvika senior Brit olaug Monserud

tir 2.mai  rusletur ”elvelangs” til hovsenga senior Marit og per h. stubbraaten

ons 3. mai opptur alle Vibeke tjøm

lør 6. mai historisk tur rundt stein gård alle per h. stubbraaten

søn 7. mai tur mellom gran og Brandbu alle per h. stubbraaten, harald hvattum

Man 8. mai oppstart gå-/sykkelgruppe                                   klart det gÅr! tove Merethe tveter

tir 9. mai aklangen-engelen senior inger hvitmyhr, liv skretteberg

lør 13. mai gårdsbesøk, Åsbygda Barn Marianne aasen

søn 14. mai klatring, oppenåsen Barn Bjørn even gulsvik

tirs 23. mai rusletur ask-sørgefoss senior nils Fransrud, erik Monserud

ons 24. mai Mørkgonga alle axel holt

søn 28. mai tur og dugnad, ellingseterkoia alle Finn granum

søn 28. mai klatring, oppenåsen ung Martine høy Berg

tirs 30. mai ut i det blå senior axel holt

ons 31. mai tur til djevelens punsjebolle i Åsa alle per h. stubbraaten

ons 7. juni sykkeltur rundt Bønsnes alle Marit stubbraaten

tor 9. juni havkajakk introkurs alle sascha Bucko

Fre 9.-søn 11. juni overnattingstur til Buvasskoia ung ive t.langesæter

Fre 9.-søn 11. juni sommertur i Vassfaret alle ole-Martin høgfoss

Fre 9.-søn 11. juni tur til tverrsjøstallen Barn rudi randgaard

søn 11. juni skaurock, Fønhuskoia alle erik Brenden
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dnt ringerike
tur- og aktiVitetskalender 2017

Dag / dato aktivitet, område/sted grp Leder/koordinator Symbol

tir 13. juni Mosmoen på Jevnaker senior arnhild Ballangrud
lør 17. juni Fottur fra sinnerdalen til Fagerlisetra alle ulf hansen 
lør 17.-søn 18. juni Fiskebrygga, sokna                                               klart det gÅr! harald Mælingen, tove Merethe tveter
tir 20. juni Øst på krokskogen senior Finn abildgaard
tor 22. juni havkajakk introkurs alle sascha Bucko
lør 24. juni sykkeltur fra damtjern til oslo alle tom-erik Johansen
søn 25. juni Familiedag, nordby gardsbarnehage Barn ive langesæter
tor 29. juni kajakktur på steins- / tyrifjorden alle sascha Bucko
Juli eller august Bjørndalstraversen, rosendal/Folgefonna alle Yngve J. tirevoll
lør 1. juli kaffekoken, trollfossen alle arnhild solberg
tor 6.- søn 9. juli   til norges tak alle axel holt
tirs 8. august Mosmoen i hole senior ola Ø. hoel
ons 9. august elsrudkollen alle erik lunde
tors 10.-søn 13. august topptur, Vang alle karsten lien og knut sørgaard 
søn 20. august ringkolltoppen Barn Marianne aasen, tom-erik Johansen
tirs 22. august opptur og nedtur i gullerudmarka senior Finn granum
lør 26.-søn 27. august trollfossen og Buvasskoia Barn hege B.rindal, ive langesæter
søn 27. august Cellletur, krogskogen alle ola Ø. hoel
tirs 30. august kilemoen senior Brit olaug Monserud
tors 31. august rullekurs alle sascha Bucko
lør 2.september havkajakk introkurs for nybegynnere alle sascha Bucko
søn 3.september kom deg ut-dagen alle Vibeke tjøm
tirs 5.september gunhildåsen senior erik Monserud
tors 7.september havkajakk introkurs alle sascha Bucko
lør 9. september Milorg-celler, strømsodd-traktene alle per h. stubbraaten
søn 10. september høsttur, Mørkgonga Barn Bjørn rune rindal
søn 10. september kaffekoken på grønknuten alle erik lunde, Finn granum
tor 14. september kajakktur på steins- / tyrifjorden alle sascha Bucko
søn 17. september Finnemarkatur alle erik Brenden
tirs 19. september Vikersundbakken senior arne hardhaug, Finn granum
Fre 22.-søn 24. september helgetur, Fønhuskoia                                           klart det gÅr! hege B. rindal
tirs 26. september avslutn. tirsdagsturene senior arnhild Ballangrud, erik Monserud
søn 9. oktober Fra sollihøgda til sunnvollen alle tron trondsen
tors 2. november høstmøtet alle styret
tirs 14. november kafetreff senior 
lør 14. november skumletur, hvervenmoen Barn lina hammer hansen

lør 9.desember Førjulstur, oppenåsen Barn Marianne aasen

Ringerikes Turistforening Barnas Turlag DNT ung Klart det går! Seniorgruppa



skauleisposten – dnt ringerikeside 20

kirke på Nesbakken kl. 1030. Her 
møter turleder Arnhild Ballangrud, 
tlf. 942 79 113. 
 
 lørdag 17. juni 
Fottur fra Sinnerdalen til 
Fagerlisetra. 
Ulf Hansen tar oss med fra Sinner-
dalen til Finnstad, Finnerudsetra, 
Katnosa og videre til Fagerlisetra, 
som er den østligste setra som 
gårder i Haug benyttet.  Videre tar 
vi en avstikker til Fagerlikoia som 
Ulf og hans far leide i mange år. 
Tilbake kan vi følge østbredden av 
Spålen og videre til Sinnera. Kart: 
Oslo Nordmark sommer. Ulf har 
tlf. 97781021. Frammøte ved Es-
sostasjonen på Jevnaker kl. 0900, 
derfra kjører vi til Tverrsjøen og 
videre oppover Sinnerdalen. Vi 
regner med å bruke hele dagen.
 
 lørdag 17. – 18. juni 
Overnattingstur til Fiskebrygga 
til NHF. 
Oppmøte på Kiwi Sokna kl. 1500. 
Grilling lørdag kveld og overnat-
ting under åpen himmel for de 
som ønsker. Ta med grillmat. -  
Muligheter for fisking og kajakk. 
Felles frokost på søndag. Turen er 
tilrettelagt for rullestolbrukere. 
Turleder er Harald Mæhlingen, 
tlf.901 39 672 og Tove Merethe 
Tveter, tlf. 971 46 652
 
 tirsdag 20. juni 
Øst på Krokskogen. 
Turen går inn i et naturreservat på 
østsiden av Kampevaddammen og 
inn til Merratjern. Turen er ikke 
lett, grunnet vindfall og gammel 
skog, men det er et spennende 
terreng og et idyllisk tjern. Godt 
fottøy anbefales. Kart: Holleia-
Krokskogen. Husk bompenger 
til Dronningveien. Frammøte: 
Osloveien 10 kl. 1000 eller park-
eringsplassen ved bommen til 
Retthellseter kl. 1030. Her møter 
turleder Finn Abildgaard, 
tlf. 321 58 176/900 62 043. 

 torsdag 22. juni 
 kl 1700-2100 
Havkajakk introkurs for nybeg-
ynnere. Se 8. juni.
 
 lørdag 24. juni 
Sykkeltur fra Damtjern til Oslo. 
Vi sykler nord for Storflåtan,forbi 
Vesleflåtan, Svarten, sør for 
Kringla, langs Langlivannet og ned 
til Sørkedalen. Så fortsetter vi til 
Bogstadvannet, Røa og Frogner-
parken før vi avslutter ved Aker 
Brygge. Påmelding til Tom-Erik 
Johansen, tlf. 400 57 025 innen 24. 
mai. Se våre nettsider om transport 
hjem. 
  
 søndag 25. juni 
Familiedag på Nordby gards-
barnehage.
Bli med på et hyggelig gardsbesøk 
for store og små søndag 25. juni. 
Nordby gardsbarnehage ligger på 
vestsiden av Randsfjorden. Denne 
dagen kan dere få mate, kose 
med, eller bare se på dyr som lam, 
grisunger, høner og haner, kaniner, 
katter og hest. Dersom dere vil, 
står også barnehagens traktor klar 
for å ta med alle «småbøndene» på 
tur. Vi serverer kaffe, saft og kaker. 
Besøket koster 100,- pr familie. Vi 
møtes kl. 1100 og regner med å 
avslutte i 15-tiden. 
Turleder for gårdsbesøket er Ive 
Langesæter, tlf. 995 10 611. 
 
 torsdag 29. juni 
 kl. 1700-2100
Kajakktur på Steins-/Tyrifjorden.
Bli med på en hyggelig kajakktur 
på Steinsfjorden eller Tyrifjorden! 
Hele turen tar ca. 4 timer inkl. 
lunsjpause. Turen er lett, men 
er ikke for nybegynnere. Ta med 
matpakke og drikke til deg selv 
samt klær som passer til padling 
den dagen. Vanligvis er sportsklær 
samt regnjakke og mellomlag av 
ull eller fleece nok. Husk at skoene 
blir våte også! Ta også med en van-
ntett pakke med klesskift i tilfelle 

du  velter med kajakken. Det er 
begrenset med låneutstyr, så ta 
gjerne med eget utstyr! Du trenger 
minst kajakk, åre, vest. Oppmøte: 
Vik bensinstasjonen Circle K, E16, 
Vik. Turleder: Sascha Bucko, 
tlf 479 60 994 eller info@qajaujuq.
no. Off. komm.: se http://www.
ruter.no/  Påmelding til turleder 
minst 3 dager før kurset. Si da litt 
om din erfaring med havkajakk/
padling og om du trenger å låne 
kajakk. 
 
 Juli eller august, 
 torsdag-lørdag 
Bjørndalstraversen, Rosendal/
Folgefonna.
Turen annonseres på www.dntring-
erike.no og www.facebook.com/
DNT-Ringerike. Begrenset kapa-
sitet grunnet turens vanskelighet-
sgrad. Spørsmål og påmelding til 
turleder Yngve J. Tirevoll, 
tlf. 916 03 047. 
   
 lørdag 1. juli 
Kaffekoken i Trollfossen. 
Dette er en god tradisjon. Kaffe-
koker Arnhild Solberg er på 
plass mellom 1100 og 1500. Kart: 
Turkart Vikerfjell. Ingen felles 
avreise; du kjører om Sokna til 
Strømsoddbygda, videre gjennom 
bommen ved Frisvatnet (Husk 
bompenger) til parkeringen neda-
for Bukollplassen. Følg blåmerket 
sti i retning Storekrak. Det er bratt 
opp, men da smaker kaffen enda 
bedre. Alle oppfordres til å ta med 
litt ved. Arnhild har 
tlf. 414 07 716. 
 
 torsdag 6.-
 søndag 9. juli 
Til Norges tak. 
Vi drar til Lom eller Spiterstulen 
torsdag. Fredag er målet Gald-
høpiggen, ca. 5 timer opp. Vi 
trenger solid niste. Ta med brod-
der, da snøen kan være hard. Vi 
tror middagen vil smake godt på 
kvelden. Lørdag tilbringer vi i Lom 
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og besøker Fjellmuseet og kanskje 
Bakeren. Søndag står Glittertind 
på programmet, også dette en dryg 
opptur, men lett tur ned igjen. 
Hjem søndag ettermiddag. Påmeld-
ing til turleder Axel Holt, 
tlf. 996 12 222, innen 22. juni. 
 
 tirsdag 8. august 
Mosmoen i Hole. 
Turen starter fra Mo gård i 
Hole. Vi går forbi gården bort til 
Mostjernet og tilbake via Lamyra 
naturreservat. Vi prøver å finne 
et forholdsvis myggfritt område 
til kafferast før vi går tilbake til 
bilene. Kart: Holleia-Krokskogen. 
Frammøte: Osloveien 10 kl. 1000. 
Turleder: Ola Ø. Hoel, 
tlf. 321 59 349/911 96 739. 
 
 onsdag 9. august 
Elsrudkollen.
Vi starter fra Tippen kl. 1700, 
kjører til Ringmoen i Ådalen og 
videre mot Viker. Vi parkerer ved 
lokalet Granvoll rett før Viker 
kirke. Herfra følger vi blåmerka 
sti mot Vikerkoia, tar av fra denne 
og går et krevende stykke mot 
Koldalshytta. Deretter grei sti opp 
mot Elsrudkollen med fantastisk 
utsikt! Turen tar ca. 3 timer + 
kjøretid. Turleder Erik Lunde har 
tlf. 934 39 324. 
 
 torsdag 10.-
 søndag 13. august 
Toppturer Vang.
For fjortende år på rad arrangerer 
vi denne turen til Vang; denne 
gang utvider vi til tre overnat-
tinger. Hvis du bare ønsker to over-
nattinger, går det an å komme på 
fredag. Vi skal bo på den tradisjons-
rike garden Sørre Hemsing. Maks 
18 deltagere.  
Vardhovdtinden, 1456 moh. 
Fredag drar vi opp til Rødalen, 
går opp til Røtjernet og videre til 
Vardhovdtinden med flott utsikt 
mot Suletinden, Hurrungane og 
Jotunheimen. 

Grindane, 1724 moh. Lørdag drar 
vi opp til Helin og inn til Grinde-
tjernet. Toppturen går til Grindane 
hvor vi har fantastisk utsikt over 
Vang og Vangsmjøse. 
Skarvemellen, 1267 moh. Søndag 
drar vi over til nabokommunen 
Øystre Slidre. Her skal vi opp på 
Skarvemellen med flott utsikt mot 
Skaget og Synnfjell.  
Påmeldingsfrist: 20. juli 2017. 
Turledere er Karsten Lien, 
tlf. 321 44 211 og 909 99 867, 
e-post karsten.lien@gmail.com og 
Knut Sørgaard, tlf. 958 08 616, e-
post knut.sorgaard@gmail.com. Se 
fullstendig tekst på vår nettside. 
 
 søndag 20. august 
Topptur til Ringkolltoppen. 
Vi tar turen til den flotte Ringkoll-
toppen og koser oss i og rundt den 
nye gapahuken som er satt opp på 
toppen. Ta med niste og drikke. 
Nydelig utsikt over Ringerike etter 
hogst rundt toppen. Kanskje kan 
du se helt hjem? Oppmøte på P-
plassen ved garasjen til løypemask-
inen på Ringkollen kl. 1100.  Vi 
satser på å være tilbake ved bilene 
ca kl 1400. Turledere er Marianne 
Aasen, tlf. 906 89 424 og Tom-Erik 
Johansen, tlf. 400 57 025. 
 
 tirsdag 22. august 
OPPTUR og nedtur i 
Gullerudmarka. 
Vi følger OPPTUR-løypa til Grun-
ntjern, herfra følger vi ryggen op-
pover til vi kommer til OPPTUR-
løypa igjen. Herfra blir det nedtur 
til vedplassen der vi tar dagens 
rast. Tilbake til Borger finner vi en 
tørr løype. Turen er ca 8 km. Kart: 
Holleia-Krokskogen. Frammøte 
i Osloveien 10 kl. 1000 eller ved 
Borger Bad kl. 1015. Turleder Finn 
Granum, tlf. 411 61 033. 
 
 lørdag og eventuelt 
 søndag 26.-27. august
Tur til Trollfossen.
Bli med Barnas Turlag på en spen-

nende tur til Trollfossen, med 
mulighet for overnatting på Bu-
vasskoia til søndag. Her får barna 
oppleve alle de små fossene som 
danner den store, flotte Trollfos-
sen. Vi går fra parkeringen ved 
Bukollplassen til fossen på lørdag 
kl. 1100 (veibeskrivelse blir lagt ut 
på vår Facebook-side). Ved fossen 
blir det noen små, men spennende 
aktiviteter før vi sammen vender 
snuta mot Buvasskoia. Vi håper 
at så mange som mulig blir med 
og overnatter. Turledere er Hege 
Ballari Rindal tlf. 414 13 180 og Ive 
Langesæter, tlf. 995 10 611. 

 
 søndag 27. august 
Krokskogen på langs med 
innlagte celler. 
Vi møtes ved Sundvollen skole/
Kleivhallen kl. 1000. Felleskjøring 
til nordre Nestunellen. Fottur 
derfra på god, men nokså bratt sti 
til cella “Baklia” hvor vi raster. Der-
fra til Nessetra og bort til HQ og 
videre om Kroktjern til “Rolighet” 
som ble “gjenåpna” i sommer. Fra 
Rolighet kan vi gå ned Manaskaret 
eller Kleiva tilbake til Kleivhallen. 
Turleder er Ola Ø. Hoel, 
tlf. 911 96 739.
 
 tirsdag 29. august 
Kilemoen. 
Turen vil følge stinettet på Øvre 
Kilemoen. Kjempelett tur. Kart: 
Holleia-Krokskogen. Frammøte: 
Osloveien 10 kl. 0930. Turleder: 
Brit Olaug Monserud, 
tlf. 321 10 392/906 34 868. 
 
 torsdag 31.08. 
 kl. 1700-2100
Rullekurs. 
Instruktør: Sascha Bucko.  Kon-
taktinfo: info@qajaujuq.no. 
Tlf.: 479 60 994.  Pris: Kurset 
koster 400 kr for DNT medlemmer 
og 600 kr for ikke-medlemmer. 
Påmelding til turleder en uke før 
kurset. Se vår nettside. 
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 lørdag 2. september 
 kl. 1700-2100 
Havkajakk Introkurs for 
nybegynnere. 
Instruktør: Sascha Bucko, kon-
taktinfo: info@qajaujuq.no. 
Telefon: 479 60 994. Pris: Kurset 
koster 300 kr for medlemmer eller 
500 kr for andre uten våttkort. 
Ønsker du å få våttkortet, blir det 
300 kr i tillegg. Påmelding: 3 dager 
før kursstart til turlederen. Se full-
stendig tekst på nettsida vår. 
 
 søndag 3. september
Kom deg ut-dagen. 
Bli med på Den Norske Turist-
forenings nasjonale turdag. DNT 
Ringerike arrangerer aktivitetsdag 
for store og små på Petersøya i 
Hønefoss kl 1100-1500. I samar-
beid med andre organisasjoner byr 
vi på ulike aktiviteter som kanopa-
dling, spikking, bålkos, matlaging 
på bål, natursti med premiering 
m.m. Ta med barna, venner og 
kjente og opplev en trivelig utedag 
i nærmiljøet. Flere opplysninger 
hos Vibeke Tjøm, tlf 926 64 825. 
 
 tirsdag 5. september 
Gunhildåsen. 
Vi kjører skogsbilveien opp fra 
Hallingstøveren. Husk bompenger. 
Turen går på kjerrevei, sti og noe 
skauleis til vi når toppen på 554 
moh. Ned igjen følger vi sti. Ta på 
godt fottøy. Kart: Holleia-Kroksko-
gen. Frammøte: Osloveien 10 
kl. 0930. Turleder er Erik Monse-
rud, tlf. 321 10 392/909 74 169. 
 
 torsdag 7.  september 
 kl. 17-21
Havkajakk Introkurs for 
nybegynnere. 
Instruktør: Sascha Bucko, kon-
taktinfo: info@qajaujuq.no. 
Telefon: 479 60 994. Pris: Kurset 
koster 300 kr for medlemmer eller 
500 kr for andre uten våttkort. 
Ønsker du å få våttkortet, blir det 
300 kr i tillegg. Påmelding: 3 dager 

før kursstart til turlederen. Se full-
stendig tekst på nettsida vår. 

 
 lørdag 9. september 
Tur til Milorg-celler og slipp-
plass i Strømsodd-traktene. 
Vi besøker området hvor distrikt-
sledelsen i Milorg D14.2 holdt til 
det siste krigsåret. Fram til cella 
Hegra ved Øvre Kollsjø og slipp-
plass 249 ved Øvre Leintjern kan vi 
kjøre bil. 
På tilbakeveien kan de som ønsker 
det, være med og gå inn til Parti-
sanersteinen, ca. 3 km. Frammøte 
ved Lunder kirke, Sokna, kl 1000 
eller ved DNT Ringerikes kontor i 
Osloveien 10 kl 0930. 
Bjørn Geirr Harsson ,tlf.91563003, 
fra Hjemmestyrke-museets Venner 
vil orientere om virksomheten 
under krigen. Turkontakt er Per H. 
Stubbraaten, tlf. 908 61 879.  
            

 søndag 10. september 
Høsttur til Mørkgonga. 
Vi starter fra ferista (Åsaveien) 
kl.1100. Bratt og krevende, men 
en kjempespennende tur. Passer 
for tøffinger fra 6 år. Husk mat 
og drikke når vi er på toppen. 
Turleder er Bjørn Rune Rindal, 
tlf. 917 67 620. 

 
 
 søndag 10. september 
Kaffekoken på Grønknuten 
arrangeres for 29. gang. 
Erik Lunde og Finn Granum 
ønsker velkommen til kaffe og 
eplekake med krem. Husk å ta med 
en halv liter vann og 2-3 vedskier. 
Følg med i Ringerikes Blad og 
Bygdeposten eller se 
www.dntringerike.no

 
 torsdag 14. sept. 
 kl 16-20 
Kajakktur på Steinsfjorden / 
Tyrifjorden. Se 29. juni.

 søndag 17. september 
Høsttur i indre Finnemarka 
Nord. 
Årets tur har innslag av krigshisto-
rie fra 2. verdenskrig. Turen starter 
fra Tverråsen og følger en gammel 
traktorvei inn til Vesle Nykjua og 
minnebautaen over falne her inne. 
Videre går vi over demningen 
og opp til Slåttemyrene hvor vi 
fortsatt kan se rester etter slipp fra 
krigen. Vi følger Slåttemyrene i et 
landskap av myr, tjern og koller 
med glissen furuskog. Turen er 
på ca. 10 km og går en god del 
utenfor sti eller på gammel, delvis 
gjengrodd sti. Turen er middels 
krevende. Avreise 
kl. 0900 fra Osloveien 10 til park-
eringen i Kanada i Lier. Turleder 
Erik Brenden, tlf. 951 61 646, 
møter her. Pga. kjøretillatelse blir 
det felles innreise kl. 1000 og felles 
utreise. Kart: Finnemarka. Vi invi-
terer DNT Drammen.

 
 tirsdag 19. september 
Til topps i Vikersundbakken. 
Vi kjører opp til bommen og går 
trappene eller veien til topps. Vi-
dere finner vi sti og vei innover til 
Damheggesjøen hvor vi fyrer opp 
kaffebål. Nedover følger vi trak-
torvei til Heggen kirke og Gamle 
kirkevei tilbake til utgangspunktet. 
Turledere er Arne Hardhaug, 
tlf. 95 470 228 og Finn Granum, 
tlf. 411 61 033. Frammøte i Oslove-
ien 10 kl. 0930 eller ved avkjørin-
gen til Vikersundbakken kl. 1015.

 Fredag 22. – søndag 
 24. september 
Helgetur til Fønhuskoia. 
Tilrettelagt hyttetur for rullestol 
og andre funksjonshemninger på 
Fønhuskoia i Vassfaret. Ta kontakt 
med Hege Ballari Rindal i DNT 
Ringerike for mer informasjon: 
Tlf. 414 13 180. Se også 
www.dntringerike.n 
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 tirsdag 26. september 
Seniorgruppas sesongavslutning. 
Buvasskoia. 
Tursesongen avsluttes her. Vi går 
en liten tur i nærområdet før vi 
samles på koia, nyter vår med-
brakte niste og hygger oss sammen. 
Kart: Vikerfjell. Frammøte: Oslove-
ien 10 kl. 0930. Husk bompenger. 
Vertskap er styret i seniorgruppa. 
Kontakt: Arnhild Ballangrud, 
tlf. 942 79 113 eller Erik Monse-
rud, tlf. 906 34 868. 
 
 søndag 8. oktober
Fra Sollihøgda til Sundvollen. 
Vi tar 10-bussen til Sollihøgda. 
Herfra går vi går bortom Sollihøg-
da kapell og følger blåmerket sti til 
Holmevatnet. Videre bærer det op-
pover til Rønningsåsen, nedover til 
Plassevatnet og snart er vi framme 
ved Toresplassen, som ble ryddet i 
1660. Vi fortsetter forbi Tapatjern 
til tuftene ved Øvre Steinlausseter.  
Etter rasten bærer det opp til Knei-
ka seter som har sin egen historie. 
Herfra går det fort til Kleivstua og 
videre ned Kleiva til Sundvollen. 
Fra Sundvollen tar vi bussen hjem. 
Se ellers tur nr. 22 i «40 trivelige 
turer». Turleder Tron Trondsen har 
tlf. 321 28 396/911 29 600. 
 
 torsdag 2. november 
Høstmøte. 
Se annonse i Ringerikes Blad eller 
se www.dntringerike.no  
 
 tirsdag 14. november 
Kafetreff. 
Vi møtes til en hyggelig prat over 
kaffekoppen på Ringerike 
Gjestegård 1100-1300. 
 
 lørdag 18. november 
Skumletur på Hvervenmoen.
Vi starter kl. 1500 på refleksmerket 
tur fra fjernvarmeanlegget. Vi slår 
leir ved gapahuken, hvor det blir 
gløgg, pepperkaker og skattejakt. 
Alle har på refleksvester eller 
refleks og lommelykt. Turen pas-

ser for både store og små. Ta med 
vedkubbe, sitteunderlag, egen mat 
(event. til grill) og drikke. Turleder 
Lina Hammer Hansen, 
tlf.951 49 685. 
 
 lørdag 9. desember
Førjulstur til Gapahuken i 
Oppenåsen.
Vi inviterer til førjulstur til Gapa-
huken i Oppenåsen. Ankomst 

merket fra Bålerudveien. Parkering 
på fotballplass (avkjøring midt i 
bakken). Alternativt kan man park-
ere og gå opp fra Helgerud skole. 

Vi møtes kl. 1200 og tenner bål. 
Servering av nissegrøt til barna, 
varm saft og kaffe. Husk sitteun-
derlag. Kanskje kommer nissen på 
besøk til oss ute i skogen? Turen 
krever påmelding innen 1. desem-
ber til Marianne Aasen, 
tlf. 906 89 424.  
DNT Ringerike vil i løpet av året 
invitere til førstehjelpsskurs. 
Se www.dntringerike.no

Vi vil gjerne presisere at alle arrangementer i de forskjellige grupper 
er åpne for alle, og ikke forbeholdt de som er spesielt medlem i den 
enkelte gruppe. Naboforeningene (DNT Hadeland, DNT Drammen 
og Omegn, Kongsberg og Omlands Turistforening, Asker Turlag 
og Valdres Turlag) har også mange fine turer som er åpne for alle 
DNT-medlemmer. 
Finn og prøv.
DNT Ringerike forbeholder seg retten til forandringer av ovennevnte 
arrangementer. Oppdatert informasjon og eventuelle endringer vedrø-
rende turene, finner du på våre internettsider www.turistforeningen.no/
ringerike. Deltakerne deltar på eget ansvar, og må være fysisk og psykisk 
i stand til å gjennomføre turen. 

generelle vilkår for deltakelse på 
fellesturer i DNT ringerike
1. Påmelding 
Fellesturene til DNT Ringerike er åpne for alle DNT-medlemmer som tilfreds-
stiller de fysiske og psykiske krav som slike turer krever. Ikke-medlemmer 
kan ved påmelding tegne medlemskap i foreningen. Turene annonseres i  
”Skauleisposten”, på foreningens hjemmeside og i Ringerikes Blad. For turer der 
det kreves forhåndspåmelding, skal dette skje direkte til turleder eller annen 
oppgitt kontaktperson.
 
2. Pris
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter, opphold) til turene. Utgiftene 
til transport med privatbiler beregnes pr. bil og er for tiden kr. 3 pr. km; sjåfør 
og passasjerer betaler sin del. (Se ”Retningslinjer for turer i DNT Ringerike”, 
vedtatt 2004).

3. Deltakernes ansvar
Deltakerne plikter å sette seg inn i turprogrammet og vurdere om de greier å 
gjennomføre turen. Turlederen kan nekte påmeldte å delta hvis helsetilstanden 
er utilfredsstillende eller hvis vedkommende er for dårlig utstyrt til å greie 
turen. DNT Ringerike har ingen økonomiske forpliktelser overfor påmeldte 
som ikke får delta.

4. Avlysing/endring av turen
DNT Ringerike kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold eller andre spe-
sielle omstendigheter. Påmeldte deltakere vil få beskjed om avlysningen eller 
endring av turkonseptet.

5. Forsikringer
DNT Ringerike vil understreke at deltakelse på foreningens fellesturer skjer på 
eget ansvar. Vi påtar oss ikke ansvar for økonomiske følger av mulige skader/
uhell som måtte inntreffe på turene. Deltakerne anbefales derfor å tegne indivi-
duelle forsikringer.
    
Håper turprogrammet for 2017 faller i smak, og at vi sees på tur i løpet av 
sesongen! På vegne av turkomiteen ønsker jeg dere et godt nytt turår!

Hilsen Finn Granum, leder av turkomitéen
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DNT Ringerike oppnevnte sommeren 2016 en komité 
for Vassfarstien med ansvar for strekningen Hønefoss 
– Fønhuskoia. Komiteen har allerede hatt flere møter 
og samarbeider med sti- og koieansvarlige på streknin-
gen og de ansatte på vårt kontor. Et budsjett på om lag 
100 000 kroner har kommet på plass og er godkjent i 
styret til DNT Ringerike høsten 2016. Planer for skilt-
ing, markedsføring, gjennomføring m.m. er i ferd med 
å ta form. Web-siden vassfarstien.no er allerede oppe 
og går. 
 
Ellingsetra
Den største utfordringen for komiteen til nå har vært 
at den første dagsetappe var altfor lang, over tre mil 
til Tjuenborgkoia. En så lang startetappe kan fort 
ødelegge turopplevelsen, spise opp energien og fjerne 
gleden ved å gå hele stien fram til Fønhuskoia. Derfor 
begynte vi arbeidet med å se etter hytter vi kunne leie 
og var så heldig å finne Ellingseter, som ligger nesten 
midt i etappen.
 
Dette er en liten og koselig ett-roms koie med senge-
plass til fire. Koia ligger fint plassert inntil Ellingseter-
tjern, og traséen for Vassfarstien går rett utenfor døra. 
Området rundt er idyllisk og lite benyttet av naboer. 
Like ved koia er det en kjempefin odde med lavvo og 

bålplass som f.eks. kan brukes av Barnas Turlag. Ellers 
vil det være mulig å ha kano/båt på tjernet. Det er 
kanskje også sjanse for at det napper om du prøver 
fiskelykken. DNT Ringerike har inngått en langsiktig 
leieavtale, og koiesjefer er allerede på plass. Vara-
medlem i styret, Odd F. Tangen og kona Inger har sagt 
ja til å ta denne ærefulle jobben. Vi takker og bukker. 
Og navnet på koia blir så klart - «Ellingseterkoia».
 
Alt i alt er dette en veldig god ordning for DNT Ring-
erike. Ikke bare med tanke på Vassfarstien, men det 
åpner også et helt nytt turområde for våre medlem-
mer samtidig som det kobler hyttene våre nærmere til 
Hønefoss. Ellingseterkoia kan også lett koples til Hol-
leia og Hovinkoia, og på sikt kan kanskje Vassfarstien 
få en egen sti som kan forlenges sørover til Drammen.
 
Vassfarstien får gjennom etableringen av Elling-
seterkoia syv balanserte etapper med gjennomsnittlig 
lengde på 12-15 km. Da er det beregnet overnatting 
på syv koier. Men det gjenstår noen dugnadstimer før 
Ellingseterkoia er klar til bruk. Så her er det bare for 
entusiaster å melde sin interesse og ta et tak for dette 
fantastiske prosjektet.

Vassfarstien med ny 
koie på strekningen 
til Fønhuskoia
 
tekst: ole-Martin høgfoss, leder av prosjekt 
Vassfarstien 2016 – 2018, dnt ringerike. 
tom-erik Johansen, koordinator av Vassfarstien

Slik blir skiltene.

Vassfarstien fra Hønefoss til Fønhuskoia. 
            Foto: Tom-Erik Johansen.

På trappa til Ellingseterkoia. Fra v. Kjetil Sudgarden og 
Tom-Erik Johansen.                                Foto: Per H. Stubbraaten.
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Vassfarstien nord for Fønhuskoia fortsetter mot 
golsfjellet og hemsedal, men uten dnt ringe-
rikes medvirkning.  i motsetning til vår foren-
ing som har ansvar for hele traseen fram til 
Fønhuskoia, har mange lag og foreninger gått 
sammen i et samarbeidsprosjekt – med ansvar 
for hver sin del av traseen fram til hemsedal.
 
Ny koie
Den første strekningen ble åpnet i 2014, og året etter 
ble strekningen fra Fønhuskoia nordover til Lange-
vatn offisielt åpnet av generalsekretæren i DNT, Nils 
Øveraas.
 
Et stort problem var at strekningen mellom Føn-
huskoia og Golsfjellet manglet overnattingsplass, 
men den 17. juni 2017 vil det bli åpnet en ny koie 
ved Bekkjeset (på Nes-siden) av DNT Drammen og 
Omegn i samarbeid med Buvasstølan sti- og løypelag. 
Bekkjeset vil få 8 sengeplasser, og ligger en dagsmarsj 
på 22,5 km fra Fønhuskoia.
 
Stien nordover fra Bekkjeset krysser først Nystølfjellet 
(1299 moh.) med flott utsikt i alle himmelretninger 
og går deretter over Golsfjellet. Når du nærmer deg 

Skogshorn, svinger stien vestover og ender i Hemsedal 
sentrum. Herfra kan man så gå i retning Kljåen – 
Sulebu, over Filefjell og inn i Jotunheimen. 
Hele Vassfarstien fra Hønefoss til Hemsedal vil få 
samme type skilter. Derimot blir merkingen forskjel-
lig; vår del av Vassfarstien blir blåmerket, mens den 
nordligste delen blir rødmerket.
 
Nytt kart
I Nes Østmark er det fire foreninger som samarbeider. 
De har under produksjon et turkart som vil dekke 
Vassfarstien fra Storekrak i sør til Nystølfjellet i nord, 
og kartet vil navngi Vassfarstien gjentatte ganger for å 
skille den fra andre mer lokale stier. Dette kartet kan 
bli nyttig for våre medlemmer. 
 
Samarbeid
Det er spennende å lede utviklingen av Vassfarstien i 
DNT Ringerikes ansvarsområde, samt å spille på lag 
med foreninger, komiteer og enkeltpersoner nord for 
oss. Komiteen opplever stor positivitet og engasjement 
rundt prosjektet, og vi ser fram til åpningen av vår del 
av Vassfarstien. Det blir en flott gave til oss selv ved 
125 års-jubileet i 2018. 
 

Vassfarstien fortsetter fra Fønhuskoia 
nordover til hemsedal
tekst: ole-Martin høgfoss

Bekkjeset, ny koie nord for Fønhuskoia
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På en av de flotteste helgene i april var hele 18 
deltakere med på super skitur fra Finse til Ustaoset. 
Masse snø, perfekt skiføre og knallsol bidro til en 
strålende skihelg på Hardangervidda. Vi overnattet på 
Krækkja. Søndag hadde vi obligatorisk vaffelstopp på 
Tuvaseter. Mange av oss tok den lille omveien oppom 
Ustetind der vi fikk en fantastisk utsikt før vi sklei ned 
til Ustaoset.  
 
Vi tok toget til Finse lørdag morgen og hjem søndag 
kveld. Det er kort tid, men likevel fikk vi følelsen av 
å ha gått en langtur. Og det hadde vi gjort, turen var 
ca 40 km! Turen anbefales. I 2017 vil Kjersti være 
turleder for en overnattingstur på ski i Hedalsfjellet. 
 

overnattingsturene våre i 2016

Vårskitur på Hardangervidda.

Fantastiske 
hardangervidda
tekst: kjersti hovland

ettersommer i 
aurlandsdalen
tekst: axel J. holt

August i fjellet  -  og i dalen. Snøen er for det meste 
borte. Elver og bekker er tilbake på normal vannstand. 
Den heftigste varmedisen har gitt seg, vi ser lengre 
og klarere. Vel, varmen var vel ikke spesielt plagsom 
i fjellet i sommer. Øverst, rundt Geiteryggen, nikker 
føllblom og issoleie oss velkommen. Nede i Vassbygda 
modnes blåbæra. Motsetningene, kontrastene, er 
noe av det som gjør Aurlandsdalen spennende. Brit 
gikk sin første tur her i 1962. Marianne Nilsen fra 
Krokstadelva var debutant. Begge opplevde dalen som 

overraskende, overveldende, tankevekkende. Ingen av 
oss var «troféjegere», slike som går dalen bare for å ha 
gått den. Noen av oss nikket gjenkjennende og hadde 
et «takk for sist» på tunga. Førstegangsvandrerne var 
mer undrende: Så bratte dalsider! Så smal sti! Så langt 
ned! Alle vandret vi dalen med nysgjerrighet og med 
åpne sinn.
  
Vi hadde bestilt overnatting på Østerbø Turisthytte fra 
torsdag 4. til søndag 7. august. Den første dagen tok vi 
rutebuss opp til Geiteryggtunellen og gikk tilbake til 
Østerbø via Steinbergdalen. Opp fra Steinbergdalen 
var det bratt og steinete – og fryktelig tungt å gå etter 
en våt sommer.

Litt preget av gårsdagen la vi i vei nedover dalen på 
lørdagen. Strekningen Øvstebø – Vassbygda er den 
«egentlige» Aurlandsdalen. Elver og bekker som 
sølvbånd utover dalsidene. Irrgrønne grasteiger i sterk 
kontrast til fjellsidene i svart, grått og rustrødt, der den 
geologiske historien står å lese i klartekst. Historien 
om dalen er for lang til å komme inn på her, men kjen-
ner du litt til historien om dalen og folket, blir en tur 
ned Aurlandsdalen like mye en kulturvandring som en 
fysisk utfordring.

Takk til Marianne, Laila, Hanni, Inger og Brit for noen 
utfordrende og flotte dager gjennom en dal der turled-
eren aldri blir lei av å gå!
I 2017 vil Axel være turleder på overnattingstur i 
Jotunheimen. Se program.

Nedstigning i Aurlandsdalen. F.v. Axel J. Holt, Brit Holt, Mari-
anne Nilsen, Hanni Leiros.



side 27skauleisposten – dnt ringerike

For 11. året inviterte vassfar-entusiastene Ole-Martin 
Høgfoss og Eirik Granum til sommertur dit villmarken 
fortsatt suser. Vassfarturen samlet 10 deltakere. Turen 
fant sted i øvre delen av dalføret, ved Strøen og Føn-
huskoia.

Første natten ble tilbrakt under åpen himmel på 
toppen av Kviturden 950 moh., hvor vi fikk med oss 
solnedgangen. Herfra er det flott utsikt ut over øvre 
delen av Vassfaret. Lørdag gikk vi en 10 km fottur via 
vestre og austre Godvasskardsætra, ut til Slakollen 996 
moh. Her er det panorama utsikt til Kviturden, Strøen, 
Strøslifjell, Bringen og Gørrbuflaga. Videre gikk turen 
til Slasætra, og ned til Strøsdammen, før vi kom 
frem til andre vår overnattingsplass, DNT Ringerikes 
storstue, Fønhuskoia. Noen lot seg friste av behagelige 
madrasser innomhus, mens andre benyttet anlednin-
gen til en ekstra natt under åpen himmel.

På søndag var det mulighet små turer på egen hånd 
rundt koia, og kanopadling på Strøen, før «Skaurock 
2016» braket løs. Når i tillegg godværet var med oss fra 
start til mål, ble dette igjen en flott og minnerik helg i 
Vassfaret. Velkommen med på Vassfartur og Skaurock 
2017, fredag 9. – søndag 11. juni.

Vassfartur med rock
tekst: ole-Martin høgfoss

Turdeltakerne på Kviturden med utsyn over Strøen.                                      Foto: Ole-Martin Høgfoss.

Finnskogen kaller
tekst: Finn granum

Finnskogen er vide skoger, men også store snauhogster 
og breie innsjøer. Finneinnvandringa startet på 
1500-tallet, først med bosetting i Värmland, men 
utover på 1600-tallet vandret finnene østover. Finnsko-
gen var ingen endelig stopp, og etter 1650 kom finnene 
til vårt distrikt.

Gjennom Finnskogen går Finnskogleden, grenseruta 
på 24 mil. Vi hadde lagt sommerturen til grensetrak-
tene i sør. Den første dagen fulgte vi Flyktningeruta via 
Lebiko over grensa til Kissalamp.

På søndag gikk vi den populære 7-torpsrunden på 
8 km. Den krysset riksgrensa, og det var tydelig at 
finnene ikke hadde vært særlig opptatt av hvor de 
bosatte seg, i Norge eller Sverige. 

Sommertur til Finnskogen. Deltakerne foran. Foto: Finn Granum.

naturopplevelser for livet dnt ringerike
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Turlederne Knut Sørgaard og Karsten Lien kunne i au-
gust ønske 18 deltakere velkommen til Sørre Hemsing, 
til den 13. turen til Vang siden starten i 2004. Dette er 
den beste deltakelsen vi har hatt. Gjennomsnittlig har 
det vært 13,5 deltakere, og til sammen har 71 personer 
vært med på turene. Årets turmål var Skjøld og Bergs-
fjellet på ca. 1 600 moh. på lørdag og Leirholshøgde på 
ca. 1 000 moh. på søndag. 

Det flotte været på søndag bidro til en særdeles vel-
lykket turhelg. I 2017 vil Karsten og Knut være turle-
dere på en utvidet tur til Vang med 3 overnattinger.

tur til Vang for 13. gang

Vangsturen 2016. Grindane i bakgrunnen. 
          Foto: Per H. Stubbraaten.

kom deg ut-dagene er nasjon-
ale turdager som arrangeres 
årlig over hele landet første 
søndag i  februar og septem-
ber. Vi har samarbeidet med 
ulike aktører for å skape et 
mest mulig spennende ar-
rangement for deltagerne, og 
bevisst benyttet nærmiljøet for 
å gjøre dette til et lavterskel-
tilbud. 

Ved å arrangere disse dagene øn-
sker vi å gi en smakebit på frilufts-
livets gleder, og ikke minst vise at 
friluftslivet ikke trenger å være så 
avansert. Avhengig av årstid har vi 
kunnet tilby aktiviteter som fiske, 
natursti, knivspikking, pinnebrød-
steiking og bålkos for å nevne noen 
av tilbudene.

kom deg ut dagene 2016
tekst og foto: Vibeke tjøm

 I februar hadde vi samarbeid med 
Ringerike Soroptimistforening som 
sørget for at en del av beboerne på 
Hvalsmoen fikk en dag litt utenom 
det vanlige, og i september kom-

binerte vi Kom deg ut-dagen med 
overnatting i hengekøyer og lav-
voer for de som ønsket å markere  
nattinaturen sammen med oss.

Ive T. Langesæter trakterer kaffekjelen mens barne griller.                   Foto: Vibeke Tjøm.

www.dntringerike.nodnt ringerike
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Det har vært arrangert 14 turer, og 
aller størst var frammøtet på turen 
til Somdalen. Også kaffetreffene på 
Gjestegården har slått godt an. 
Den vellykkede sesongavslutnin-
gen var i år lagt til Vikerkoia med 
god deltakere. 
Styret har bestått av Arnhild 
Ballangrud tlf. 94 27 91 13, Erik 
Monserud, Erik Halkinrud, Inger 
Hvitmyr, Finn Abildgaard og Liv 

Skretteberg. Den viktigste opp-
gaven er å finne egnede turopplegg 
med kvalifiserte turledere, dvs. folk 
som har ekstra gode kunnskaper 
om turområdet.  
Styret takker alle som har bidratt 
til at tirsdagsturene har blitt et av 
ukas høydepunkter i 2016.  
Forhåpentligvis vil også tur-
opplevelser for 2017 falle i smak. 
Vel møtt!

 

seniorgleder hele året
oppslutningen om seniorturene har i år vært høyere enn i fjor. 
det må bety at folk trives på turene sammen med hyggelige 
turvenner.

Turleder Erik Halkinrud i sitt rike på 
Holleia - alltid et smil på lur.
                       Foto: Brit Olaug Monserud.

Som turglad pensjonist er jeg glad for DNT Ringerike 
sine seniorturer. Flott med formiddagsturer. Turene 
har varierende lengde, og vi får orientering om stedene 
vi er på. Turer i kjente områder og nye steder. Godt op-
plegg med felles kjøring. Hyggelig turfølge. Gleder meg 
til nye turer i 2017.   

Jorun evenstuen

Jorun Evenstuen i skisporet.

Jeg har stor glede av 
seniorturene, og for meg 
er de absolutt utfordrende 
nok. De gir god trening og 
mye hygge.  Jeg koser meg 
virkelig sammen med andre 
pensjonister.

liv lundstad



skauleisposten – dnt ringerikeside 30

I år besøkte vi Espetjern hvor det er reist en bauta over 
to jevnakergutter som ble skutt i april 1945. Deretter 
gikk vi inn til slipplassen på Vestlandsfjellet.
Neste år er det lagt opp tre turer.

1) Den første i slutten av august er en 5-6 timers tur 
på Krokskogen med Ola Ø. Hoel som leder. Underveis 
stikker vi innom tre celler.

2) I september guider Bjørn Geir Harsson oss til cella 
Hegra ved Øvre Kollsjø og slipplass 249 ved Øvre 
Leintjern. De som ønsker mer gåing, kan bli med inn 
til «Partisansteinen», 3-4 km.

3) Fottur i Finnemarka der vi besøker en minnebauta 
og en slipplass med rester fra krigen. Erik Brenden er 
turleder.

At noen er mer grepet av krigens mystikk enn andre, 
viser nedenstående artikkel av Alf Elling Omholt, 
fotograf og mangeårig tillitsvalgt i DNT Ringerike.

krigens hemmeligheter fenger fortsatt
dnt ringerike har i mange år hatt felles turer 
med hjemmestyrke-museets Venner til celler 
og slipplasser fra krigens dager. oppmøtet har 
vært jevnt bra, og på hver tur har det deltatt 
krigsveteraner med førstehånds kunnskaper 
om krigen. leder på alle turene har vært Bjørn 
geirr harsson.

Minneplate ved Leintjern.                         Foto: Alf Elling Omholt.

Jeg husker jeg skulle «bare stikke oppom» cella 
Skansen i Strømsoddbygda for å ta bilder av denne. 
Cellene er avmerket på turkartet over Vikerfjell og jeg 
regnet med at dette var godt nok som grunnlag. Men 
for en som ikke er lokalkjent ble dette bomtur. I 1995 
ga Hjemmestyrkemuseets venner D14.2 ut boka «Med 
Milorg D14.2 på skauen,1944-45». Forfatterne av 
denne, Per Christian Hurum og Bjørn Geirr Harsson, 
hadde med seg Milorg-veteraner ut på skauen for å 
finne igjen celler de bodde på under krigen. Her er 
plassering og historien ved hver celle godt beskrevet. 
En minneplate ble den gang montert ved hver av cel-
lene med informasjon om bruk og hvilken gruppe de 

hørte til. I 2004 kom boka «De kom om natten» med 
samme forfattere, og denne boka beskriver hvordan 
slippvirksomheten fra fly foregikk. Her er også 
slipp-stedene beskrevet. Ved hjelp av disse bøkene 
og i tillegg god hjelp fra Harsson fant jeg etter hvert 
mange celler. Nå fikk jeg god bildedokumentasjon til 
bildeserien min.

Det er litt spesielt å sitte på tuftene etter cellene og 
tenke på det som skjedde der i siste del av krigen. Det 
som ligger rundt meg er kanskje bare rester etter tak-
plater, vedovn og et utydelig omriss av en grunnmur. 
Noen av cellene hadde verken isolasjon eller vinduer. 

på spor etter krigen. 
«gutta på skauens» tilholdsteder
tekst: alf elling omholt

i 2012 begynte jeg å fotografere langs elvefaret sogna. dette er et variert område hvor jeg har 
hatt mange fine naturopplevelser. Jeg planla en lysbildeserie, og for å gjøre den mest mulig spen-
nende kunne jeg ikke bare fotografere vann, jeg måtte også ha med bilder av kulturminner og spor 
etter menneskelig aktivitet. da var det to felt som falt på plass med en gang: det ene var steinmur-
er og demninger etter tømmerfløting, og det andre var celler og slippsteder etter 2. verdenskrig. 
Brøtningsanleggene var lette å finne, det var verre med Milorg-cellene!
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Det er minneplaten som bekrefter at jeg er på rett 
sted. Her hadde de kontakt med London. Noen steder 
planla de mottak av flyslipp etter å ha fått melding via 
radio fra London. Atter andre steder slappet karene 
av etter en lang dag med våpentransport. Savnet de 
familien? Var de redde? Når man tenker på innsat-
sen disse karene gjorde under krigen, er det viktig at 
disse stedene ikke blir glemt for framtiden. «Gutta på 
skauen» er jo et kjent begrep på Ringerike og mange 
har kanskje foreldre eller besteforeldre som var med i 
Milorg. Cellene og slippstedene er verdt et besøk!
Slipp-steder er forholdsvis enkle å finne, de ligger 
i åpent myrlandskap og minneplaten synes godt. 
Leintjern er en av disse, bare 1 times gange langs 
bilvei fra Øvre Kollsjø i Strømsåttbygda. I området 
her ligger mange celler også, og den som er enklest å 
finne er Hegra som ligger like ved Øvre Kollsjø, langs 
veien mot Blankvann. Fordi cella ble brent av tyskerne 
etter en razzia i 1945, er det svært sparsommelig med 
rester her, men det står en container i veikanten, 
som markerer cella. Det er en grunn til at Partisaner-
steinen, som er minnesmerket etter Milorg distrikt 
D14.2, er plassert her. Dette er midt i det sentrale 
området for «Gutta på skauens» virksomhet. Noen av 
cellene er restaurert i sin opprinnelige form, 2 stykker 

nord for Samsjøen og 3 stykker på Krokskogen. Cella 
Hoho, opprinnelig bygd på Krokskogen, er flyttet til 
Hjemmefrontmuseet på Norderhov. Milorgledelsen 
utnyttet også allerede bygde hytter i 1944 -45 som ble 
brukt som kvarter av gruppenes ledelse. Noen av disse 
hyttene er i bruk i dag.
Noen av cellene har vært svært vanskelige å finne. 
Cellene ble bygget på avsidesliggende steder, langt fra 
folk. Etter 75 år er det svært sparsommelig med rester, 
noen takplater, rester etter vedovn og kanskje rester 
etter reisverk. Tilgroing av landskapet gjør letingen 
vanskelig. Jeg fant cellene Håkonshallen og Hauketo 
på andre forsøk og Holmetjernshytta først på fjerde 
forsøk. Cella Polan ved Vettertjern i Brekkebygda har 
jeg enda ikke funnet tross flere timers leting. Men 
slikt trigger meg, nettopp det at noen av cellene er 
svært vanskelige å finne. Dessuten kommer jeg på nye 
steder jeg ikke har vært før. Har nå funnet til sammen 
60 slipp-steder og celler i Ringerike, Hole, Krøds-
herad, Flå, Jevnaker og Gran, alle grundig fotografert 
og posisjonsbestemt med GPS.

Ta en tur. Sporene etter krigen gir både fin naturopp-
levelse og tid til ettertanke!

Alf Elling ved restene etter cella Hegra.
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Banken for de turglade

1876–2016 - 140 år

Besøksadresse:

Hønefoss Sparebank hovedkontor
Søndre Torv 3
3510 Hønefoss
Tlf. 32 17 97 00
Faks 32 17 97 01

Postadresse:

Hønefoss Sparebank
Postboks 24
3502 Hønefoss

www.honefossbank.no

Vi er nokså samstemte i målsettingen om å tilret-
telegge for et aktivt friluftsliv for unge på Ringerike. 
Vi ser nemlig en økende interesse for friluftsliv hos de 
unge, så da anser vi det som vår oppgave å organisere 
gode og varierte tilbud for denne aldersgruppen i vår 
region.

Turprogrammet for 2017 vil inneholde turer som 
snøhuletur, uteklatring, toppturer og spillkveld med 
båltaco. Vi forsøker å lage turer som kan by på sosialt 
samvær, nye erfaringer, ulik spenning og ulike turop-
plevelser. Hege har blant annet god erfaring med 
snøhuler fra sin utdanning på NIH, og Martine er en 
erfaren klatrer med blant annet bestigning av Svolvær-
geita på sin merittliste. Nå drømmer hun om en tur til 
Loen for å klatre Via Ferrata.

 Sammen har vi mye kompetanse på de aktuelle 
områdene, så nå håper vi at mange unge på Ringerike 
ønsker å være med oss ut på tur.

Turene for sesongen 2017 skal vi detaljplanlegge sam-
men med turgjengen som vi får med oss. Det er viktig 

å komme med forslag og ønsker så tidlig som mulig, og 
gjennom Facebook-gruppen vår DNT Ung Ringerike 
kan vi utveksle tanker og ideer. 

ut på tur med dnt ung
tekst: ive t. langesæter

Ive T. Langesæter, leder av DNT ung og 
styremedlem i Barnas turlag og DNT 
Ringerike.

det er vanskelig å holde stabil virksomhet i en ungdomsgruppe 
når medlemmer hele tiden forlater hønefoss til fordel for utdan-
nelse, men en liten kjernegruppe har hatt et brennende ønske om 
å få ung-gruppen til dnt ringerike i gang igjen. 
helt på privat initiativ har Martine høy Berg, Caroline høy Berg, 
hege Ballari rindal og undertegnede kommet sammen og plan-
lagt spennende turer i 2017 for de mellom 13 og 26 år.

Tur på Geitøya, Øyangen 2016.
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Med årets 7. arrangement har vi funnet en ramme som 
fungerer bra både for arrangører og ikke minst delta-
kerne. Løypetraseen fra Borger i Haugsbygd, gjennom 
Gullerudmarka, til Fleskerud i Åsa, har en variert 
profil som vi ønsker å satse på videre, og samarbeidet 
med Ringerike Folkehøgskole ønsker vi absolutt å 
videreføre. Elevene fra Folkehøgskolen sørget for god 
stemning med sitt smittende engasjement, og fikk 
med seg 8.klassingene på morsomme aktiviteter i 
målområdet.

Med over 500 ungdomsskoleelever samlet er det 
imponerende at det kan bli helt stille i flere minutter. 
Men trekningen av fine premier sponset av Hønefoss 
Sparebank, Sport 1, Elkjøp og DNT Ringerike sørget 
både for nødvendig stillhet til annonsering av vinn-
erne, og ikke minst påfølgende jubel og applaus.
Takk til alle som var med på OPPTUR og bidro til at 
dette ble en flott friluftsdag. 

opptur 2016
tekst og foto: Vibeke tjøm   

opptur har etter hvert blitt et sikkert vårtegn både for dnt ringerike og ungdomsskolene i dis-
triktet. svært hyggelig er det at vi de seinere årene har blitt kontaktet av ungdomsskolene lang tid 
i forveien fordi de ønsker å forsikre seg om at arrangementet blir gjennomført. i år hadde vi med 
oss hele ni ungdomsskoler på tur siden fire elever og en lærer fra nes skole også deltok.

Noen av arrangørene sammen med elever rundt bålpanna.           Foto: Vibeke Tjøm.

www.dntringerike.nodnt ringerike
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Etter bare ett kurs på høsten 2015 ble 2016 det første 
året med et skikkelig kajakktilbud på Steinsfjorden og 
Tyrifjorden. Jeg var både organisator og instruktør på 
alle arrangementene, og var derfor veldig spent:
Ville det være interesse for et slikt tilbud i Ringerike? 
Hva slags forventninger ville deltakerne ha? Ville det 
være nok med bare de to kajakkene vi hadde kjøpt i 
2015?

Selv om jeg har gjennomført mange kurs i seinere år, 
var jeg likevel veldig spent på deltakerne fra Ringerike 
og på kursstedet ved Åsatangen. 

4 timers introkurs:
Vi startet for alvor i juni med et introkurs på 4 timer 
hvor jeg forklarte og demonstrerte det grunnleggende 
med havkajakk - før vi satte i gang på vannet og avslut-
tet med redningsøvelser. Kurset ble en stor suksess, 
og faktisk er introkurset på 4 timer det som ble mest 
etterspurt i år! Alle kurs var fullbooket med noen på 
venteliste.

2 dagers-kurset:
Det grunnleggende kurset på to dager med overnat-
ting virket kanskje for avansert og ble ikke gjennom-
ført på grunn av manglende deltakelse.
Dagsturene fra Vik og inn i Steinsfjorden eller ut i 
Tyrifjorden var hyggelige, men hadde til sammen 
bare tre deltakere. Jeg håper virkelig at flere blir med 
på disse turene neste år! Det skal være en lavterskel-
tur hvor vi padler i 2-3 timer med en trivelig pause i 
midten.

Utstyret
Det store problemet i år var utstyret. Selv om jeg fikk 

organisert midler fra DNV GL på Høvik til en tredje 
kajakk, hadde de fleste ikke utstyr selv og måtte låne 
fra DNT Ringerike eller privat. Ett kurs ble ikke fulgt 
opp på grunn av dette, men ellers fikk jeg organisert 
private kajakker til de fleste. I tillegg måtte utstyret 
flyttes fram og tilbake mellom lagringsplassen og 
kursstedet hver gang.

Kurs i Vassfaret
Mot høsten begynte jeg et samarbeid med Hedalen 
Idrettslag og hadde kurs på Aurdalsfjorden med 
overnatting på Storekrakkkoia. Det er meningen at 
medlemmer i DNT Ringerike får tilgang til kajakkene 
som ligger i Vassfaret, og det er planlagt en kajakkhelg 
ved Fønhuskoia i juni 2017.

Tilbudet i 2017
Kajakktilbudet tilpasses erfaringene fra i år, og ar-
rangementene i 2017 blir flyttet litt fra helgene til 
ukedagene. I stedet for grunnkurset tilbyr jeg et rulle-
kurs for de som har lyst å leke litt med kajakken, mens 
dagsturene fortsetter som i år.

Vi jobber også med å finne permanente lagringsplasser 
til kajakkene så vi slipper å flytte utstyret fram og 
tilbake.

Året var veldig hyggelig for meg da jeg trives veldig 
godt når jeg kan formidle denne fantastiske sporten og 
nyte naturen sammen med andre. Jeg håper at mange 
har lyst til å delta på de forskjellige arrangementene i 
2017 slik at vi får utvidet tilbudet enda mer!

Mitt første år som 
kajakkinstruktør 
for dnt ringerike
tekst: sascha Bucko

Sasja gir instrukser.

Vannet begynner å fryse og kajakksesongen 
er derfor slutt for i år. det er tid for litt opp-
summering og rekapitulasjon.

naturopplevelser for livet dnt ringerike
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Folkehøgskolen var stedet for turistforenin-
gens høstmøte torsdag 3. november. drøyt 50 
venner av det enkle friluftslivet hadde benket 
seg da styreleder Yngve Johan tirevoll ønsket 
velkommen.

Første del av møtet besto av oversikt over aktivitetene 
dette året. Her markerte Barnas Turlag (BT) seg 
sterkt med 14 arrangementer og 1400 deltakere, altså 
et snitt på 100 på hvert arrangement! Medlemstallet 
i BT nærmer seg 300, en vekst på drøyt 60% siden i 
fjor. BT-leder Marianne Aasen hadde all grunn til å 
være stolt. 

Seniorgruppa ligger heller ikke på latsida. Tirsdags-
turene er svært populære og samler mange. Dette er 
«lavterskel»-turer med plass til mange flere. Foruten 
øvrige grupper og arrangement som også ble behørig 
presentert, sto Hovinkoia i fokus denne kvelden. Koia 
som lå ved Setertjern på Holleia innenfor Tyristrand, 
ble flyttet til Slottsparken i Oslo tidligere i år. 

Hovinkoia var en del av en utstilling som markerte at 
DKH Sonja og Harald nå har vært dronning og konge 
i 25 år. Dronning Sonja er jo et virkelig friluftsmen-
neske og en god ambassadør for friluftslivet.  Et-
ter ønske fra Slottet var det at Hovinkoia havnet i 
Slottsparken, for deretter å komme på Folkemuseet på 
Bygdøy. Turmål i jubileumsåret 2018! Spesielt moro 
har det vært for oss som fikk lov til å være «koie-
verter» i Slottsparken i løpet av sommeren.

Vassfarstien er nå navnet på ei sammenhengende 
blåmerka rute fra Hønefoss i sørøst til Fønhuskoia 
i nordvest. Denne ruta skal strekke seg videre over 
Golsfjellet til Hemsedal, med tanke på tilknytning 
til DNT-nettet ved Kljåen. Første dagsetappe fra 
Hønefoss har til nå vært helt til Tjuenborgkoia og da 
snakker vi om drøye tre mil. Stor var gleden i forsam-
lingen da styret presenterte nyheten om at leie av 
Ellingsetra nord for Heggelia snart er i orden. 
Ellingsetra er et enkelt skogshusvære med ett rom, 
noen sengebrisker og en kokeovn, pluss uthus. Her 
kan det bli riktig så vakkert, samtidig som det lange 
strekket blir delt ganske nøyaktig på midten. 

Mange av de frammøtte gledet seg ekstra til andre 
delen av møtet. Etter kaffe, kake og et friskt innslag av 
frukt og grønt, entret veteranen Fridthjof Jørgensen 
podiet. Med sterk stemme og god formidlingsevne 
ble forsamlingen ført mer enn 70 år tilbake i tid, til 
et Ringerike preget av krig og okkupasjon, tvang og 
fengsling. Alt sett med barneøyne. For en kontrast 
til det dagens 9 til 14-åringer opplever som hverdag! 
Her sto et tidsvitne, en som selv hadde opplevd hen-
delsene, fram og fortalte. Hva var mer naturlig enn å 
avslutte foredraget med inntrykkene fra fredsdagene i 
mai 1945, med å synge «Norge i rødt, hvitt og blått»? 
For Fridthjof Jørgensen kan synge! – om noen skulle 
være i tvil.

 

høstmøte: Vassfarstien, hovinkoia og 
Barnas turlag 

av axel J. holt

Daglig leder Vibeke Tjøm sammen med kveldens foredragsholder 
Fridtjof Jørgensen.                                   Foto: Per H. Stubbraaten.

Nye koiesjefer på Ellingsetra, Odd og Inger Tangen. 
            Foto: Per H. Stubbraaten.
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Utgiver: DNT Ringerike
Postboks 51, 3502 Hønefoss

dnt ringerike
Postboks 51, 3502 Hønefoss 
Tlf.: 32 12 21 00    
E-post: rt@ringerikes-turistforening.no
www.dntringerike.no
Kontonr.: 2230.20. 00984 
 

daglig leder: 

Vibeke Tjøm
Tlf.: 926 64 825
 

kontormedarbeider:

Hege Ballari Rindal
Tlf.: 414 13 180 

 

Besøksadresse: 
Osloveien 10       
                                                                                                                 

Åpningstider:
Mandager: kl. 16.00-20.00
Torsdager: kl. 12.00-19.00 
 

kontorlokale 
DNT Ringerike holder til i Oslo-veien 10 
i Hønefoss, i den gamle regimentsgården, 
rett overfor Hønefoss videregående skole 
(yrkesskolen). 
Ta kontakt med oss om det er noe du lurer 
på og stikk gjerne innom for en turprat i 
tillegg til at vi selger kart og ulike 
DNT-artikler.
DNT Ringerike har rabattavtale med Sport 1 
på Hvervenkastet. Hønefoss. Alle medlem-
mer får 15% rabatt på ordinære varer ved 
fremvisning av medlemskortet. 

har inngått rabattavtale med 
Sport 1 på Hvervenkastet, 
Hønefoss. 
Alle medlemmer får 
15% rabatt på ordinære 
varer ved fremvisning av 
medlemskortet.

dnt ringerike

tillitsvalgte 2017:
Yngve J. Tirevoll, leder                                                                                                                                          
Tlf. 916 03 04/ynjoti@gmail.com  
            
Erik Lunde, nestleder                                                                                                                                        
Tlf. 934 39 324/erik.lunde@ringerike.kommune.no

Finn Granum, sekretær                                                                                                                                       
Tlf.  411 61 033/finngranum@gmail.com

Karin Solberg, styremedlem                                                                                                                                 
Tlf. 958 80 826/kesolberg@yahoo.no

Tom-Erik Johansen, styremedlem                                                                                                                                      
Tlf. 409 17 812/tom.erik.johansen@ringerike.kommune.no

Karsten Lien, varamedlem                                                                                                                                       
Tlf. 909 99 867/karsten.lien@gmail.com  
 
Odd Tangen, varamedlem                                                                                                                                       
Tlf.: 992 49 277/odd.tangen@gmail.com

Ive Langesæter                                                                                                                                        
Tlf.: 995 10 611/i_tandberg@hotmail.com

Torbjørn Andreassen, varamedlem                                                                                                                                       
Tlf. 976 72 922/torbjoern.andreassen@gmail.com

Seniorgruppa
Arnhild Ballangrud                                                                                                                                       
Tlf. 942 79 113/arnhi-ba@online.no

Barnas Turlag 
Marianne Aasen                                                                                                                                            
Tlf. 906 89 424/marianne.aasen@prbx.com

Turkomiteen  
Finn Granum                                                                                                                                           
Tlf.  411 61 033/finngranum@gmail.com


