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HØYDEPUNKTER DNT Drammen og Omegn

Familieåret

Noe av det viktigste vi som foreldre og besteforeldre 
gir barna våre, er gleden ved det enkle friluftslivet. 
Dørstokken er ikke en hindring for å være i aktiv-
itet utendørs. Dørstokken er en utskytingsrampe for  
aktiv utfoldelse ute.

Et velment råd alle foreldre har hørt er: - Ikke velg 
en for strabasiøs tur for de unge. Men barn og ung-
dom er som oss voksne; de vil også ha utfordringer og  
oppleve mestring. 
- Yes, jeg klarte det, er en følelse det er verdt å la de 
håpefulle erfare! Både små og store liker å komme 
frem til dagens mål etter en litt slitsom dagsmarsj. Da 
smaker brusen ekstra godt!

Når vi er på tur med barna, på familietur, må vi føle 

og erfare de enkle gledene, gjøre de meningsfulle 
syslene, hvor vi føler frihet og hvor vi lykkes hele 
tiden!  Husk at friluftslivets grunnverdier er lang-
sommere, dypere, mykere. I motsetning til idrettens 
idealer raskere, høyere, sterkere.

Hardangervidda er utmerket for en familietur i 
sommer.  Og da har DNT Drammen og Omegn to 
betjente hytter som er verdt et besøk; Rauhelleren 
og Mårbu. Men man behøver ikke reise langt for å få 
enkle naturopplevelser. DNT har hytter i mange om-
råder i Buskerud. I Drammens umiddelbare nærhet 
har vi Goliaten og den nyåpnede Garsjøkoia som er 
veldig hyggelige hytter.

God tur – med hele familien!

Jens Vig, styreleder

I DNT har vi bestemt at 2016 er Familieåret, mens 2015 var  
Friluftsåret. Familie og friluftsliv representerer på mange måter det 
mest verdifulle vi har. Vi trenger kanskje ikke et eget år for å bli min-
net på det? Likevel er det viktig av og til å tenke om vi prioriterer riktig. 
Hvordan skal du legge opp fotturen din i sommer – får du med deg 
ektefelle, barn og barnebarn? Vil du ha dem med deg? Eller skal du gå 
en egotripp der det er din naturopplevelse som står i fokus?

Hundetilbud!

Hytte, reis deg!
- Nye Høgevarde

Sommerlig 
bløtkakespising

Velkommen til
Garsjøkoia!

Barnas Turlag
Nore & Uvdal

Friluftsliv, tilrettelagt 
for utviklingshemmede
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Nyhetsbrev
Hold deg oppdatert på DNT Drammen og Omegns 
aktiviteter og øvrige tilbud! Meld deg på Nyhetsbrev via 
våre nettider www.drammen.dnt.no. Sendes ut ca. annen 
hver uke!
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DNT Friluftsliv med hund

 
Tilbudet er for de som ønsker turer i skogen, fjellet og nærmiljøet 
sammen med sin firbente venn. Målet for gruppa er gode vari-
erte turopplevelser gjennom hele året i den flotte naturen skogen 
og fjellet har å by på. Turene varierer i vanskelighetsgrad; fra en-
kle, sosiale ettermiddagsturer i nærområdet, til lengre dagsturer 
og overnattingsturer i marka og på fjellet. Turene publiseres på 
gruppens Facebook-side “DNT Friluftsliv med hund”. 

FJELLTUR I SOMMER
20.-24. juli  blir det tur for to- og firbente på Hardangervidda. 
Dette er DNTs første fellestur med hund. Turen går fra Mårbu  
turisthytte til Rauhelleren og Lågaros og så tilbake til Mårbu. 
Overnatting enten inne på hyttene, eller i telt. Hundene kan sove 
enten i bur i gangen, eller inne på soverommet. Dette varierer fra 
hytte til hytte.

DNT Friluftsliv med hund er et nytt tilbud i DNT  
Drammen og Omegn, og banebrytende i hele DNT.
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Med sine 660 moh er Snaukollen en av de 
høyeste toppene i Finnemarka, med flott 
utsikt innover i marka, ned i Skotselv, mot 
Holtefjell, Blefjell og Norefjell.

Snaukolldagen arrangeres årlig for å trekke folk ut i vår 
flotte natur og gi dem noen hyggelige opplevelser. 

Lørdag 27. august serveres det igjen litt underhold-
ning på toppen av Snaukollen i Finnemarka. 
Fra kl. 13.00 og i ca. en time framover blir det litt dikt-
lesing av Bjørn V og nydelig sang av vokalgruppa DIS.
Det er mange stier som fører til Snaukollen. En kan 
kjøre opp Snaukollveien nord for Knivedalen på Rv35 
og ta blåmerket sti opp.  Eller en annen tur som anbe-
fales: Kjør opp Ulevannsveien og inn Kjellertjernveien 
og forbi Øvervollen. Gå sti nord/vestover som går syd for 

Skartjern, videre langs åsryggen forbi Snaukollhytta og 
opp til Snaukollen, til den innerste toppen på 661 moh. 
Tilbaketuren kan legges om Lofthuskollen.

Fra Steindammen innerst på Ulevannsveien kan man 
følge blåmerka stil via Kattåsen til Snaukollen, og likeså 
på blåmerka sti helt fra Drammen.  Fra Lier er det mulig 
å sykle forbi Glitre og inn til Dalatjern og så gå opp på 
Snaukollen.

Som kart anbefales Eiker O-lags nyutgitte kart Eiker 
Øst i målestokk 1:20 000 som er til salgs hos Turist-
foreningen i Schwenckegata i Drammen, hos Per Kruke 
i Hokksund, tlf. 90574023, og hos Bjørn Myhre Sport i 
Krokstadelva.

Ta med niste, drikke, klær etter vær og sitteunderlag og 
delta på en trivelig lørdagstur! 

SNAUKOLLDAGEN 2016

Snaukollen utsik
Foto: DNTD arkiv FOTOTIPS!

1.  Tenk enkelt! Hva vil du ta bilder av?  
Kutt ut alt som ikke trenger å være med.

2.  Alltid beredt! Ha kameraet klart, så du kan ta  
uventede situasjoner som oppstår.

3.  Dårlig vær er godt fotovær! De beste bildene  
tas i regn, snøvær, storm  - altså når elementene  
ber deg om å være inne!

4.  Bruk lyset! Hvis det er godt vær, så kom  
deg opp om morran og fang det myke morgenlyset  
– eller vær oppe til sola går ned.

5.  Motlys! Fotografer gjerne i motlys, med  
folk på tur i silhuetter.

6.  Tenk detaljer! Ikke bare tenkt stort, tenk også  
detaljer; termosflaska, hodeplagget, nærbilder av  
både folk, utstyr og situasjoner.

TEKST / Tom Schandy

FOTO / Tom Schandy

FOTO / Tuva Rustestuen Hajum

FOTO / Vibeke Clausen

FOTO / Anne G. Wollertsen
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Du har kanskje sett dem når du har vært 
på tur der de kommer med sekken full av 
skilt, malingsspann i den en hånden og 
kost i den andre? Det er merkefolket som 
er på oppdrag; frivillige som DNT er helt 
avhengig av.

Hvert år er de ute på kryss og tvers i både fjellhei-
men og lavlandet for å sette opp nye skilt, male et 
nytt strøk med maling på de som allerede er der, 
eller bygge nye varder. Alt dette gjør de for å senke 
terskelen slik at flere kommer seg ut i naturen, og 
føler seg trygge der de går.

Én av dem som har holdt på med merking i mange 
år, er Per Arve Kristiansen fra Drammen. Han er 

en veteran i feltet. For det er ikke bare å sette opp 
et hvilket som helst skilt med steds-angivning, eller 
male røde Ter der vi synes det passer seg. Dette skal 
nemlig gjøres korrekt i henhold til normer og regler. 

Og dette er noe Per Arve kan. Han er ansvarlig for 
merkingen i fjellet i DNT Drammen og Omegns 
område, som først og fremst omfatter Hardan-
gervidda og Norefjell. Han holder også kurs for 
ferske merkerne. Men han går også rutene selv og 
merker. Hver sommer og høst er han og kona Anne-
Grethe ute og rekognoserer for å finne ut hvor 
det bør merkes på nytt, og kanskje finne nye ruter 
som bør merkes, og oppi sekken er selvsagt alltid  
malingen med! 

Han forteller at det i år skal settes opp nye skilt 

på flere strekninger fordi det er kommet nye 
krav til utformingen av skiltene. Det som ikke blir 
tatt i år, blir tatt til neste år. Skiltene i fjellet ved-
likeholdes hvert femte år, og det er til sammen 
500 kilometer med stier som merkes. Det dreier 
seg om i alt 30 ruter. I år skal 100 av disse kilo- 
meterne merkes, blant dem strekningene Mårbu -  
Imingfjell, Rauhelleren - Åan, Solhemstulen – Åan 
og ruten fra Toveseter og nordover. Og dette er 
bare noen få av alle de rutene som DNT Drammen 
og Omegn er i gang med å merke.

Vær og vind sliter på skiltene, særlig på fjellet. Skilt 
som har falt ned, eller står på skakke, skal rettes på, 
og noen skilt er kanskje til og med blitt ødelagt og 
må byttes ut.

- Ofte blir skiltene et stort vindfang, og derfor må 
rutene vedlikeholdes hyppig, sier Kristiansen. 
Også i lavlandet er det mange merkeprosjekter i 
gang. Det er Anne Wollertsen på DNT-kontoret i 
Drammen som har ansvaret for nedre del av fylket. 
Finnemarka er desidert det største merkeområdet, 
og der har mange frivillige fått i oppgave å merke 
spesifikke ruter. Som i fjellet, skal mange skilt skiftes 

ut etter de nye kravene til hvordan de skal se ut.  
I fjor høst var en gjeng frivillige på kurs i fjellet for 
å lære seg hvordan man merker riktig. Per Arve  
Kristiansen var læremester på kurset som inne-
bar både teori og praksis. Etter endt kurs fikk del-
takerne utdelt en rute enten i lavlandet eller på  
Hardangervidda. 

Det er stadig behov for flere frivillige som kan hjelpe 
til med jobben. Akkurat nå er det nok folk til å merke 
i fjellet, forteller Kristiansen. Men i lavlandet er det 
behov for flere. 
- Det er bare å kontakte DNT Drammen og 
Omegn hvis man ønsker å være med og merke rut-
er, sier Anne Wollertsen. 

I april ble det kjent at fylkeskommunen, Gjensidige-
stiftelsen og kommunene doblet støtten til merking 
av turstier og skiløyper til totalt 4,2 millioner kroner 
i 2016. Dette er penger som kommer godt med 
når DNT Drammen og Omegn skal merke turstier 
i år. Hvert skilt som settes opp koster 500 kroner å 
produsere, og selve jobben med å sette dem opp, 
gjøres altså av mange frivillige.

Med malingsspann i handa
TEKST & FOTO / Maria Kommandantvold

Per Arve Kristiansen holder merkekurs!

- Fornøyde kursdeltakere etter en hel dag ute i fjellheimen.

- På kurset lærte deltakerne at det ikke skal males 
på en jordfast stein. Her lærer de å bygge en varde. Nymerket sti!
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Så står vi der på startstreken, på parkeringsplass-
en ved Landfallhytta, som ble reist i 1896-1897 
og som fikk sitt nåværende navn da den gang  
Drammens og Oplands Turistforening (DOT) tok 
over driften i 1915. Siden 1938 har den vært 
på private hender, og selv om dagens innehaver, 
Magne Bergland, kan by på gode karbonader, har 
vi ikke tid til smaksprøve denne gang.

Vi følger den brede sti forbi glitrende Myrdammen 
og DBK-hytta til hytta Steinkjerringa. Her drakk 
jeg solbærtoddy for 40 år siden, men i dag er det 
ingen servering å få. Men fruen står der, fjellstøtt 
som for 40 år siden - med armene ut. Steinkjerringa  
begynte sitt liv som ei kasterøys, og ble med tiden til 
ei flott ”skogskjerring”.
Hun ser langt etter oss i det vi finner den blåmerk-
ede løypa vestover, retning Marivann. Oppe på fla-
bergene ser vi ned på det lille vannet Skinka med 
Tverken tronende i bakgrunnen. Vel nede på tur-
veien som kommer opp fra Turheisen, sier vi fore-
løpig adjø til Marivann-stien og tar heller til høyre 
mot Goliaten. Hunden lesker seg på edle dråper 
fra Whiskey-bekken. Ja, den heter så, men dråpene 
er ikke sterkere enn at den firbeinte holder stø kurs 
mot det forjettede land. For det er nå det egentlig 

begynner. Vi starter kakespisingen, bit for bit. For en 
deilig ettermiddag!

DET FORJETTEDE LAND
Halvveis til Goliaten er det et stidele. Fort gjort 
å overse, så kartet må være med. Men det er  
merket. Vi tar til høyre gjennom skrinn furuskog, 
over flaberg og med stupene på Tverråsen tronende 
i nordvestlig retning. Vi ser med lengselsfullt 
blikk mot de lokale Andesfjellene. Hvordan skal vi  
bestige fjellene, er det mulig med hund,  
lurer fruen?

På venstre side av stien ser vi flere småtjern med 
siv i kantene. På høyre side ligger «Det døde hav». 
Jeg får assosiasjoner til filmen «De dødes tjern», 
for dette vannet er mørkt og litt dystert. Navnet har 
det fått fordi det er så surt at ingen fisk kan leve der. 
Blant de mange småtjernene er imidlertid Goliaten 
en kjempe, langt og smalt, med mange fine odder 
og flaberg. Dette er definitivt vannet hvor du skal 
bade en varm sommerdag. Finere kan det ikke bli. 

Rett ved ligger den nyoppussede Goliaten turist-
hytte, fin og rød, som et lite slott. Hytta fra 1897 
er historisk på flere måter. Under krigen hadde 

TEKST & FOTO / Tom Schandy

Sommerlig bløtkakespising
En sommertur i Drammensmarkas beste bløtkakestykke: Vann som 
perler på en snor, en bratt ås, Dronningslep, utsikt, Trollbo og en 
historisk setervoll. Kan det bli bedre?

Goliathytta er overtatt av DNTD og tilbyr nå turfolk husly for natta!

Dronningslepet tar deg fra Tverråsvannet til Tverråsutsikten, markas best bevarte hemmelighet.
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«gutta på skauen» tilhold her, og i 2013 ble den 
overtatt av DNT Drammen og Omegn (DNTD) 
som foreningens hytte nummer 14. Drammens 
Sportsfiskere har spesialavtale for sine medlemmer. 
De kan nemlig reservere hele hytta for seg selv fire 
helger i året om ønskelig. Og fisk er det i vannet, om 
du har tålmodighet til å lure den.

DRONNINGSLEPET
Vi verken bader eller fisker. Vi følger merket sti mot 
Tverråsvannet. Like før dette vannet går en liten sti 
ned til høyre, merket Tverråsvannrunden. Den følg-
er vi opp til hytta Fjellbu, som ligger som et ørnereir 
på stupet over Tverråsvannet, badende i kveldssola. 
Vi lar den private hytta ha sitt private liv i fred, og 
finner en liten sti som går opp til høyre, rett før vi står 
på hyttetunet. Det er Markas største hemmelighet, 
Dronningslepet! Selv om jeg har tråkket rundt i  
marka i alle år, har jeg aldri gått Dronningslepet.

Det ser nesten håpløst ut, men stien skal altså lede 
oss opp til Tverråsutsikten. Men åsen kan være så 
tverr den bare vil, Dronningslepet vet veien, over og 
mellom kampesteiner. På de mest utsatte stedene 
henger et tau som vi kan dra oss opp etter. Det er 
tett skog langs Dronningslepet, sola skinner mel-
lom greinene. Vi skimter Tverråsvannet under oss.  
Meter for meter jobber vi oss oppover de 80 
høydemetrene som skiller Tverråsvannet fra  
Tverråsutsikten. Dronningslepet er en morsom  
trasé, bedre sent enn aldri.

Vel oppe på Drammensmarkas flotteste utsikts-sted, 
finner vi oss en plass med god ryggstøtte og finner 

fram mat og termos. Under oss ligger Tverråsvan-
net og litt til venstre, Goliaten. I det fjerne ser vi 
Mellomdammen og Nerdammen, og enda lenger 
unna Knutefjell med TV-masta. Dette er det ultimate 
rastested, for å si det sånn, og Drammensmarkas  
ultimate usiktspunkt.

TROLLBO OG SETERVOLL
Klokka tikker, vi må videre. Vi følger åsen nord-
over og finner den blåmerkede stien som går ned 
til nordenden av Tverråsvannet, merket Tverrås- 
vannrunden. Så krysser vi sørover, og tar en av-
stikker bort til helleren Trollbo, markas største 
heller med to rom og kjøkken. Her er det over- 
nattingsplass til 15 stykker. Vi takker høflig for over-
nattingsinvitasjonen og rusler videre. I enden av 
Goliaten finner vi en sti som tar til høyre, den går 
rett sørover til Kiøsterudsetra. Vi går i tett granskog, 
for så plutselig å stå på en historisk setervoll. Den  
gamle setra er borte, ny hytte står på vollen.  
Nytrimmet gress tyder på at noen bruker stedet 
med jevne mellomrom. En oase midt i skogen.

Nå har vi kommet inn på den blåmerkede løypa 
fra Marivann igjen. Vi følger den tilbake til Stein- 
kjerringa. Så er det bare to og en halv kilometer 
sjarmøretappe tilbake til utgangspunkt-et. Klokka 
har blitt elleve på kvelden. Magne på Landfall-
hytta har lagt seg, så det blir ingen karbonade 
som nattmat. Greit nok, for vi har spist nok av  
Drammensmarkas bløtkake denne kvelden og er 
mer enn nok forsynt!

Kilde: På Tur i Buskerud, Tom&Tom 2013.

Goliaten med sine lokale Andesfjell 
i bakgrunnen, stupene på 
Tverråsen.

Midt i skogen ligger denne oasen, 
Kjøsterudsetra.

Trollbo er en heller som kan by på 
to rom og kjøkken.

Hils på Øyvind Leirset, hytteansvarlig på Goliaten
DUGNADER’N

Han er gift med Ragnhild, har 3 barn, 2  
bikkjer, 5 høner og en hane. Han er  
seksjonssjef for miljøtilsyn i NVE, rosjef 
i Drammen Roklubb og trener roere 4-5  
dager i uken.

Siden september 2014 har han også vært hytteansvarlig 
for Goliaten turisthytte. Noen rekker tilsynelatende alt. 
(Vår samtale gjennomføres pr. telefon med meg i sofaen, 
og ham på treningstur med hundene!).

- Det er ikke så vanskelig, sier Øyvind. Goliaten har en 
stor dugnadsgjeng. I 2015 var vi over 20 personer som 
bidro til å holde Goliaten i orden.

Da Øyvind fikk høre at DNT skulle overta drift av  
Goliaten, sa han straks fra at den kunne han tenke seg å 
ta ansvar for. Han hadde gått forbi hytta i mange år, og 
tenkt over hvor sørgelig det var at den lå der ubrukt og 
i ustand. Alle kunne jo se at både hytta og plassen var 
flott, og bare trengte stell for å fremstå som den perlen 
den er.

Øyvind hadde sett litt på hytter i Finnemarka. Vurdert 
muligheten for å kjøpe en egen plass der ute i skogen. 
I stedet har han altså valgt å ta ansvar for en av DNTs  
hytter. - Det er fint å jobbe med ei gammel hytte, og 
kjenne at man tar vare på litt kultur. I tillegg er det  
trivelig å bidra på ei hytte som blir så mye brukt, sier 
han. 

Og mye brukt blir den, i 2015 var det 660 overnattings-
døgn på de 8 sengeplassene hytta byr på.
Med sin beliggenhet ca 5 km fra Landfalltjern, er den 
en av DNTs bynære hytter. Den er lett tilgjengelig for 
mange, og her overnatter vennegjenger, familier og 
besteforeldre på tur med barnebarn. Øyvind kan også 
fortelle at Goliaten for mange er første møte med DNTs 
hyttetilbud, og dermed en arena for å rekruttere nye 
medlemmer og hyttevandrere.

Men jeg vil tilbake til hvordan han rekker alt. Dette er jo 
en hytte som har gjennomgått omfattende forbedringer i 
det siste. Men Øyvind forteller at han ikke bruker så mye 
tid på dette. Den store dugnadsgruppen gjør jobben for 

ham betydelig enklere. De veksler alle sammen på å gå 
inn og sjekke at det står bra til med hytta, at det er ryddig 
og ordentlig der. Selv er Øyvind innom hytta minimum 
èn gang pr måned. 
I tillegg organiserer han, sammen med dugnadansvarlig 
Rune Håndlykken, større dugnader. Og gruppa møter 
opp. I 2015 la de ned 1000 (!) dugnadstimer på Goliaten.

I år skal hytta få nytt tak, og Øyvind understreker at de 
gjerne vil ha flere dugnadere med på laget. Vil du være 
med å ta vare på Goliaten, er du hjertelig velkommen 
innom butikken vår i Schwenckegata, eller meld din in-
teresse på Facebookgruppen ”Goliaten”.

Så lurer man jo på da, hva får hytteansvarlig og resten 
av dugnadsgjengen igjen for arbeidet de legger ned i 
hytta? Svarer virker soleklart for Øyvind: Gleden ligger 
i de fine kvelds- og helgeturene, i tilfredsstillelsen ved å 
ta vare på en hytte som så mange besøker, og som kom-
munen viser vilje til å investere i. I tillegg er det både 
sosialt og morsomt på dugnader.

Så selv om han valgte å ikke kjøpe seg noe, fikk han seg 
likevel sin plass i Finnemarka. I hvert fall sier kona,  
Ragnhild, spøkefullt at gjennom arbeidet med Goliaten 
har han likevel fått seg ei ”furtebu” i skogen, et sted han 
kan ty til når verden går ham imot. Det er jo også verdt 
noen dugnadtimer... 

Øyvind på Goliaten! Foto: Ragnhild Leirset

TEKST / Anita Sørensen
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FJELLTURER SOMMER OG HØST
Mer informasjon og påmelding på www.dntdrammen.no

17. – 21. AUGUST: AURLANDSDALEN
Spennende tur ned dalen, uten å være for krevende. Utrolig at en slik trang og vill dal kan  
inneholde så mye vann, planter, jettegryter, støler, broer, vakker utsikt og spektakulære tråkk! Her 
blir man aldri lei av å gå. Start på Geiterygghytta, 1200 moh, går via Stemmerdalen, Østerbø og 
ned Aurlandsdalen til Flåm. Reise med storslåtte Flåmsbanen setter punktum for en spektakulær 
tur. Middels krevende pga noen broer og bratte hyller å forsere, men vi går i moderat tempo som 
de aller fleste klarer. Det er også så mye vakker natur vi bruker tid på å beundre og nyte. 
Pris: kr. 5.600 / 6.100 (DNT-medlem/ikke-medlem). Inkluderer tog- og bussbilletter, over- 
nattingene og alle måltider fom middag 17. august tom middag 20. august. 
Turledere: Ellen Hannevold-Totton og Anna Stine Johnsen.

20.-23. AUGUST. FJELLTUR MED MINDFULNESS TIL MÅRBU
Trenger du påfyll, og å stresse litt ned? Meld deg på! Her kombineres mindfulness med turer i 
vakker høyfjellsnatur. Mindfulnessinstruktør og mental trener Mona Steenberg Gran gir innblikk i 
hva mindfulness er, med mange praktiske øvelser for kropp og sinn.
Pris DNT-medlem: kr. 5 000,-.  Pris ikke-medlem: 5 700,- . Inkluderer instruktør i mindfulness, 
turledelse, båttransport, opphold Mårbu fom middag lørdag kveld tom tirsdag frokost, inkl. mat-
pakke til lunsj. Turleder: Camilla Nestegard.

3.-4. SEPTEMBER: SMAK AV VIDDE – LUFSJÅ
Nysgjerrig på Hardangervidda – lyst til å prøve selvbetjent hytte? 
Området mellom Nore og Tinn er lettgått, og sammen med nyoppusset hytte på Lufsjå er turen en 
flott introduksjon til DNT-systemet. Og på denne turen er ingen spørsmål for dumme!
Pris: kr. 750,- / 950,- (DNT-medlem/ikke-medlem). Prisen inkluderer overnatting, middag lør-
dag kveld og turledelse. I tillegg kommer spleising på kjørekostnader og tørrmat på turen. Antall 
deltakere: Maks 8.Turledere: Martin Brauer og Sascha Duus

KLART DET GÅR
LØRDAG 18. -SØNDAG 19.JUNI:  
BLI MED PÅ HYTTETUR TIL KOBOLTKOIA
Koboltkoia ligger på Koboltgruvene til Blaafarveværket  
på Modum. Hytta er en ubetjent DNT-hytte, så mat må 
medbringes. Totalt har hytta 12 sengeplasser fordelt 
på 4 senger på et soverom i 1. etasje og 8 senger på 
hems. Søndag bruker vi dagen på tur, og går innom  
Blaafarveværket. Dette er en tur som passer for alle, og 
er spesielt tilrettelagt for deg som trenger litt bistand.
Turen er med turleder.

HAR DU EN DRØM OM Å GÅ OVER 
BESSEGGEN? 
Det er ikke rart; Besseggen er en spesiell turopp-
levelse i spennende, mektig, storslått natur. Den er 
lett tilgjengelig fra hovedveien, kjent og populær, og 
mange har en drøm om å komme seg over fjellet i 
nydelig vær. Hold av datoen allerede i dag!
Avreise fra Drammen 29. august - hjemkomst 2.  
september.  Turen går i rolig tempo, og vi tilrettelegger 
slik at alle skal få oppnådd sin drøm.

Som selve flaggskipet blant DNTs hytter, ligger 
Gjendesheim vakkert plassert ved en av de viktigste 
innfallsportene til den østlige delen av Jotunheimen. 
På denne hytta overnatter vi, og får servert mat for de 
som ønsker det. Har du lyst til å sove i telt, så er det 
også mulig. Turen er med turleder, og har du behov for  
ledsager så si i fra.Ta gjerne kontakt for spørsmål.

OVERNATTINGSTUR TIL GOLIATEN
15.-16. oktober inviteres du med på tur til  
Goliaten, ubetjent turisthytte i Finnemarka. Turen start-
er på Landfalltjern i Drammens nordmark lørdag 15.  
oktober kl 13.00. Det er ca 5 kilometer å gå fra Land-
falltjern til Goliaten. Her innlosjerer vi oss før de som 
ønsker det går en tur til Tverråsen og får se den maje-
stetiske utsikten over Finnemarka. Turen går i rolig  
tempo og passer for alle. Turen er med turleder.

FOTO / Anne G. Wollertsen

FOTO / Anne G. WollertsenFOTO / Helle Andresen

FOTO / Thea Hajum Utvik

Klart det går
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Ved 1400 meter på Norefjell, er eit 
praktbygg av dei sjeldne i ferd med å 
reisa seg. Den nye hytta Høgevarde vert 
bygd for å tola ekstreme forhold. 

Måndag 18. april hadde snikkarane sin fyrste arbeids-
dag i høgfjellet på Norefjell. Bygginga av nye Høgevarde, 
plassert ved foten av fjellet med same namn, er ingen 
daglegdags prosess. Tømrarane får brynt seg ved å byggja 
i eit område som er berykta for vèret: 

- Det er vanlegvis fleire orkanar her i løpet av året. Det 
er ikkje uvanleg at det dirrar i taklampa inne i den gamle 
hytta når det bles som verst.

VIKTIG UTVIDING AV RUTENETTET
Nye Høgevarde kjem i eit område der det tradisjonelt 
har vore mykje utfart. Den fyrste Høgevarde-hytta vart 
bygd i stein i 1893, og står framleis, som del av den  
noverande sjølvbetjente hytta. Med 123 år er hytta ei av 

dei eldste bygga i DNT-systemet. 

Kvart år tek Høgevarde mot nærare 25 000 besøkjande. 
Med nybygget og planlagd utbetring av den gamle  
Høgevarde, vil det vera potensiale til å ta i mot dobbelt 
så mange: 

- Norefjell er et sentrumsnært fjellområde, med stor 
hyttebygging. Det gjer området til eit attraktivt helge-
turmål. Besøkstalet aukar for kvart år, og behovet for å 
utvida kapasiteten, spesielt med tanke på skuleklassar, 
har vore stort. Nye Høgevarde vil verta eit svært viktig 
tilskot til friluftslivet på Østlandet og for DNT generelt.

I EITT MED NATUREN
Høgevarde anno 2016 vert 170 kvadratmeter stor og får 
45 sengeplassar. Idèen bak hytta kjem frå arkitekt Stein 
Halvorsen. Halvorsen har vunne fleire prisar for arbeid-
et sitt og er ein pioner innan økologisk tenkning. Så og 
seia alt hytta er bygd av kan gjenvinnast. Hytta skal kvila 
på ein stålkonstruksjon èin meter over bakken.

- Tanken med å gå for pålar og ikkje grunnmur, er at snø 
og vind skal kunne passera både over, under og på sidene 
av hytta. Med det er håpet at hytta skal føyka mindre 
igjen. Den vert bygd i massiv tre fra en lokal leverandør 
i Hokksund og kledninga er i malmfuru. Soveromma er 
forma som boksar som «heng» utanfor hytta. Når det 
bles godt utanfor hytteveggane, vil dei besøkande få  
kjenna på naturkreftene når dei har lagt seg.
 
FYRST DEN NYE, SÅ DEN GAMLE
Inkludert i byggeplanane er òg å utbetra den gamle  
hytta. Den kombinerte stein- og trehytta er svært slitt og 
har stort behov for oppgradering. Hovudfokuset her vert 
å utbetra kafèdelen for å kunne tilby servering til den  
aukande trafikken frå dagsturistar. Arbeid med  
oppussing tek til så snart den nye hytta står ferdig våren 
2017. 

PÅ DUGNAD I MÅNADSVIS
Ein bygger ikkje ei hytte på ein – to – tre. Det er ein  
imponerande stor gjeng som er i sving, både med  

førebuing og i sjølve byggefasen. Dugnadsarbeid er 
avgjerande for å få det heile til å gå rundt, og der har 
me vore særleg heldige. For arbeidsfolk må ha mat. Og 
mat, det kan Sissel Øvereng og Berit Drag. 68-åringane 
har flytta inn på Høgevarde for å sikra rykande fersk mat 
proppa med næring til sletne arbeidsfolk: 

- Eg sa tidleg frå om at skulle eg jobba her, var posemat 
heilt uaktuelt å servera. Her vert det god bondekost laga 
frå botn av, seier Berit med eit smil.  

Kvar morgon, 05.30, står ho opp og slår på aggregatet og 
lagar til frukost. Arbeidskarane kan såleis spasera ned til 
det fyrste måltidet for dagen, og jobba effektivt fram mot 
lunsj. Arbeidsdagen vert avslutta med middag 19.30.  

- Me er pensjonistar begge to, og synes det er kjekt 
med ei litt anleis kvardag. Her er me sosiale, me går 
dagelege turar i området, og så kosar me oss med prat 
og litt vin på kveldane. Eit fint liv for nokre månader,  
oppsummerer Sissel. 

Ny sjølbetjent hytte på Høgevarde

“Denne hytta skal stå  
støtt i stormen»

HYTTENYTT

TEKST  / Mari Stephansen, DNT FOTO  / Marius Dalseg Sætre & Rune Håndlykken Oppmåling og kontroll av stålrammen
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Årets Sommeråpning markeres på mange av DNTs 
betjente hytter. Det er alt fra quiz, lek og musikalske 
innslag til guidede turer og aktiviteter. I tillegg legger 
hyttebestyrerne seg i selen for å gi gjestene en ekstra god 
matopplevelse. Her blir det masse deilig lokal mat!

OPPLEV FJELLET
Vi oppfordrer deg til å starte sommerferien med en tur 
på fjellet, og gå gjerne innom Sommeråpningen på en av 
DNTs hytter.

– Vi håper folk får øynene opp for hvor flott det er i  
fjellet tidlig på sommeren. Nyt de lyse sommerkveldene 
når solen nesten ikke legger seg, sier generalsekretær i 
DNT, Nils Øveraas.

IMPONERENDE DUGNADSARBEID
Det skal mange arbeidstimer til før fjellet er klart for en 
ny sesong. I Den Norske Turistforening blir dette som 
oftest gjort på dugnad. Vanlige oppgaver før Sommer- 
åpning er merking av stier, utlegging av broer over  
elvene, og vedlikehold og vask av hytter. 

Til sammen utgjorde dugnadsinnsatsen over 601.071 
timer i 2015, og det er en økning på 40.000 timer fra 
2014!

 - Vi kan takke det flittige dugnadsfolket for at det er 
så enkelt å komme seg til fjells i Norge. Dugnadstimene 
tilsvarer over 343 årsverk, og vi er svært stolt av arbeid-
et som dugnadsfolket gjør i fjellet, sier Nils Øveraas.

På Mårbu turisthytte arrangeres det Fjellfestival denne 
helgen. Her blir det musikk, dans og hygge. For å delta 
på festivalen må det forhåndskjøpes billetter. 
Ta kontakt med Mårbu turisthytte for mer informasjon.

HYTTENYTT

FOTO / Anne Gallefos Wollertsen & Jeanette Zetterstrøm

Som tidligere år, ønsker vi i DNT feire at 
vi åpner hyttene våre for sommeren. Dette 
kommer vi til å markere med et variert til-
bud av aktiviteter og arrangementer på våre 
betjente hytter Mårbu og Rauhelleren på 
Hardangervidda.

22. mai kunne vi endelig åpne vårt nye hyttetilbud, 
den koselige lille Garsjøkoia som ligger idyllisk til ved 
Garsjø. Dette er en hytte med 4-6 sengeplasser (sovesofa 
i stuen) og passer derfor ypperlig til en familie. Siden 
hytta er såpass liten, leies den kun ut i sin helhet.

Eier av koia er Lier kommune. Hytta var i utgangspunkt-
et ulovlig oppsatt, og før avtale kunne undertegnes, 
hjalp foreningen kommunen med søknad for å få plass-
en lovlig. Lier kommune har bidratt med midler, og  
oppussingen startet høsten 2014.

Alt innvendig er pusset opp, det er lagt nytt tak, et nytt 
uthus er bygget til, ny inngangsdør, ny vedovn og pipe, 
nytt kjøkken, alle møbler er nye/ gjenbrukte, hytta er 
malt utvendig og innvendig, og en rekke andre synlige 
og ikke så synlige ting er gjort. På tomten er det blitt 
hugget en god del trær for å få mer lys, samt at det har 

blitt bygget en ny gapahuk.

STOR DUGNADSINNSATS
Det ligger en enorm jobb bak et slikt prosjekt. Selv om 
ikke hytta er så stor, er det en solid dugnadsinnsats som 
ligger til grunn. Dugnads-/ hytteansvarlige Jeanette  
Zetterstrøm og Hans Solberg har hatt med seg en  
dyktig gruppe mennesker bestående av Carl Leegaard, 
Anne Britt Ulberg, Arvid Gjersengen, Bjørn Tovsrud, 
Willy Møllberg, Per Hægstad, Odd Jacobsen og Kjersti  
Stenseth. 

Mer informasjon om historien til hytta, bilder og 
reservasjon finner du på våre nettsider www.dntdram-
men.no

VELKOMMEN TIL GARSJØKOIA!

Rauhelleren Mårbu

Grisene på Mårbu Høner på Mårbu GARSJØKOIA - ny DNT hytte i Finnemarka

Straks klar for åpning!Dugnad!

Stuedelen

Hytte og gapahuk

Garsjøkoia er nå rødmalt! Kjøkkenet

TEKST / Driftssjef Johan Fegri

VELKOMMEN TIL

SOMMERÅPNING LØRDAG 
25. JUNI 
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I vinter ble det startet turlag for barn i Nore og Uvdal. 
Marie Thorson Natten tok tak i saken, og satte opp et 
flott program for turlagets første leveår. Grottetur og 
klatring, blandt annet, står på turprogrammet utover 
høsten.
I februar ble den første turen gjennomført, med stor 
suksess. Da var det isfiske på Tunhovdfjorden, og over 
40 små og store hadde tatt turen denne dagen. Været 
var fantastisk, og alle storkoste seg med fisking, aking, 
skileik, snørekjøring med hest, bålkos og mye annet. 
I april ble det lagt opp til opplevelsestur i vårnatur, med 
overnatting under åpen himmel eller i lavvo. 

I juni er duket for topptur til Skarpenord, eller Ein- 
setnatten, som det står på kartet. 
Det er lagt opp til én tur cirka hver annen måned som 

skal passe for barn opp til 12 år, og Marie er med som 
turleder på alle turene .   

Marie, som til daglig jobber på Langedrag, har selv tre 
barn mellom 1 og 4 år, og synes det er fint og viktig å gi 
dem gode minner og opplevelser i naturen slik at de også 
blir glad i naturen. Og siden de selv ofte er ute på tur,  
tenkte hun det ville være fint å invitere med andre barne- 
familier. Både hun og mannen har tatt turlederkurs 
gjennom DNT.

Vi håper at turlaget får et fint oppstartsår med mange 
som vil delta, slik at dette kan være et tilbud for 
barnefamilier i Nore og Uvdal i mange år fremover. 
Og kanskje nettopp du vet om et fint turmål for barne- 
familier i området ditt, som du kunne tenke deg å dele 
med andre? Ta da gjerne kontakt med turlaget! 

Barnas Turlag Nore & Uvdal er i farta!

Barnas Turlag Nore & Uvdal

Nok en fantastisk vinter er over, og vi av-
sluttet sesongen med topptur til Urevass-
berget og, tradisjonen tro, Skarvet på langs. 
Nå ser vi frem mot et spennende sommer- 
og høstprogram.

Vi gjentar suksessen fra tidligere og arrang- 
erer grunnkurs kajakk på Ustedalsfjorden på Geilo  
helgen 17.-19. juni. Om du hiver deg rundt og  
kontakter turleder kan det hende du får være med!

21. august sparker Barnas Turlag Geilo høstturene i 
gang med familietur til majestetiske Hivjufossen. 

Lørdag 3. september arrangerer Hol Turlag i sam- 

arbeid med Geilo idrettslag turmarsjen og motbakke- 
løpet “Skarvet opp”. Supersprekingene kan velge en 
lengre distanse fra Geilo og opp til toppen av Prestholt-
trappa, mens resten kan gå eller løpe fra Prestholtseter 
og opp. Selve Prestholttrappa er rett under 2 km lang, og 
klatrer ca 400 høydemeter opp på Hallingskarvet.

- Visste du forresten at den høyeste fjelltoppen sør 
for Jotunheimen er på Hallingskarvet? Folarskardnuten  
ruver 1933 meter over havet!

I september blir det også “Ferskingkurs” for den som 
ønsker å lære grunnleggende friluftslivsferdigheter som 
å bruke kart og kompass, gjøre opp bål, finne egnet telt-
plass osv.

Det blir også flere turer og aktiviteter for små og store i 
Barnas Turlag Geilo og Hol Turlag, så følg med på nett-
sidene og Facebooksidene våre for oppdatert info!

NYTT FRA HOL TURLAG

Følg oss også på Facebook!

TEKST / Line Ramsvik  FOTO / Emilie Holba

FO
TO

 /
 N

ils
 Ø

st
by

 N
at

te
n

TUR  /  21/  TUR20



>>

Turprogrammet har et variert utvalg av 
fjellturer både til fots og på sykkel. Hva 
med en litt annerledes tur over Besseggen? 
Et besøk til den litt mindre kjente Langsua 
Nasjonalpark? Sykkeltur i et av Norges 
største seterdistrikt? Eller bestige alle 10 
toppene over 2000 meter i Rondane? 
Bli med Fjellsportgruppa på tur, så får du 
oppleve noe av dette!

2. – 3. JULI:
SYKKELTUR I IDYLLISK FJELLTERRENG
 GOL-VALDRES-HEMSEDAL-ÅL
Tur forbi støler og med flott utsikt. Sykler på deler av 
Mjølkevegen og Panoramaveien på vei til Hemsedal. 
Videre mot Reinskavet, tar evt. skiheisen opp, deretter 
sykling på Fanitullvegen.
Tur på koselige grusveier og noe sti/traktorveier i idyl-
lisk fjellterreng. Overnatting før Hemsedal.
Ca. 7-8 mil pr dag. En del høydemeter fordelt på de to 
dagene.
Påmelding: innen 20 juni, skynd deg å melde deg på!
Terreng: Kupert

26. – 31. JULI: 
SOMMERTUR MED TOPP 10 I RONDANE
Bli med Rondane rundt, få det beste fra begge sider! 
Tur til fots og på sykkel, bestigning av alle 10 toppene 
over 2000m, men du kan velge hvor mange topper du 
vil ta. Utgangspunkt Rondvassbu i to dager, Dørålen de 
to neste.
26. juli: Transport til Mysuseter, sykkel til Rondvassbu. 
(Sykkelutleie på Spranget).
27. juli: Veslesmeden (2015), Storsmeden (2016) og 
Trolltind (2018). Mellom Veslesmeden og Storsmeden 
fin travers med noe klyving samt en “bratt, luftig og tid-
vis løs affære”. Varighet 8-10 timer.
28. juli: Vinjeronden (2044), Rondslottet (2178) og 
Storronden (2138), mye stein skal forseres!
Varighet rundt 8 timer.
29. juli: Sykkel til bilene, transport til Atnadalen. (Ca 
2 timer). Innom utsiktspunktet ved Snøhetta? Besøke 
Folldal gruver? Padle kano i Atna?
30. juli: Fra Dørålen tas de 4 siste toppene: Digerrond 
(2016), Midtronden V (2060), Midtronden Ø (2042) og 
Høgronden (2115). Ca. 10 timer, en del skrågåing på løst 
underlag. Ned fra Høgronden bratt og litt luftig.
31. juli: Supert sykkelterreng, sykkelutleie på Rondane 
Rast og Info. 
Turen krever god form og gode knær. Mulig å ta bare én 
topp daglig. 
Overnatting/mat: Rondvassbu og Dørålseter med DNT-
priser og mat, eller telt og egen mat. 
Påmeldingsfrist: 20. juni, skynd deg å melde deg på!
Terreng: Meget kupert.

26. – 28. AUGUST 2016: 
OPP JO-STIGEN TIL BESSEGGEN OG  
BESTIGNING AV KNUTSHØ
Dag 1: Jo-stigen til Eggen, Jo Gjendes snarvei opp til 
Veslefjell (Besseggen). Utgangspunkt Gjendesheim og 
ca 4 km tur langs Gjende, vel én time på fin sti. Stor 
varde markerer starten på Jo-stigen, en ca 500 m bratt 
stigning som kommer inn på stien over Besseggen. Jo-
stigen er ikke merket, bortsett fra noen små varder. Fra 
Gjende er det ganske bratt, men veien slynger seg etter 
hvert greit oppover, bortsett fra et sva som kan være glatt 
i regnvær.
Ca 1,5 timers gange fra vannet til stien over Besseggen, 
inkl. pause. Så følges stien til sti ned mot Bessvatnet. 
Herfra ned til Bessheim, sti til Gjendesheim, eller ta av 
tidligere og tilbake til Gjendesheim.
Dag 2: Bestigning av Knutshø.
For mange er Knutshø mer spennende enn Besseggen, 
men langt færre går der. Etter dødsulykke i 2012 ble det 
satt opp noen enkle varder, ikke rødmerket. Mulig rund-
tur ved å gå Leirungsdalen tilbake, mer spektakulært å 
gå over Eggen og tilbake. 12 km t/r, ca 5 timer, kan ikke 
gås i tåke/dårlig vær. Da velges andre turalternativer. 
Overnatting på privat hytte i Tisleidalen.
Maks 12 deltagere. 
Påmelding: seinest 24. juli.
Terreng: Kupert

Spennende sommer- og høstturer 
med Fjellsportgruppa!

FOTO / Åslaug Randen
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10.-13. AUGUST: CAMP KILLINGEN FOR 
ALDER 13-15 ÅR
Bli med på leir på Camp Killingen i sommer! 
Camp Killingen ligger på herlige Killingholmen i  
Sandebukta i Vestfold. 
Her er det sommer, sol og sjøstemning fra du  
går av båten.

16.-18. SEPTEMBER: FERSKINGTUR I 
FINNEMARKA
Bli med på en lett tur i Finnemarka,  
storskogen nord for Drammen. 
Start fredag på Eiksetra turisthytte, vi går til Garsjøkoia 
turisthytte, ubetjent, og overnatter der.
Lørdag går turen til Goliaten turisthytte, ubetjent.
Søndag går turen til Spiralen hvor vi avslutter turen.
Turen passer for deg mellom 13 og 16 år, og som vil bli 
bedre kjent med DNT og hyttene.
Turleder: Karen Leirseth

23.-25. SEPTEMBER: TUR I OMRÅDET 
RUNDT NOREFJELL
Mer info kommer på hjemmesiden til DNT Drammen 
og Omegn og Facebook-siden til DNT Ung Drammen.

3.-8. OKTOBER: KANOTUR I  
FEMUNDSMARKA
Mer info kommer på hjemmesiden til DNT Drammen 
og Omegn og Facebook-siden til DNT Ung Drammen.

Følg oss på Facebook og Instagram: 

@dntungdrammen

BLIR DU MED?

9. – 11. SEPTEMBER:  
UTENFOR ALLFARVEI I LANGSUA NASJON-
ALPARK MED BESTIGNING AV SKAGET
Fjelltur i området øst for Jotunheimen og nord for 
Valdres. Tidligere Huldreheimen, rommer gran- 
skoger, furumoer, bjørkelier, steinflyer, topper og tind-
er. Blir topptur og mil på og utenfor merkede stier.  
Bestiger Skaget (1685 moh) og evt. Nordre og/eller 
Søre Langsua. Overnatting fredag til lørdag på Store-
skag, selvbetjenthytte i ytterkant av Langsua. Går til  
Skriurusten, selvbetjent, for overnatting til søndag.  
Imponerende utsikt fra Skaget, fra Langsu’ene vestover 
rett inn til tanngarden av Jotunheimens tinder og i nor-
døst ses Rondane.
Maks 10 deltakere. 
Påmelding: seinest 1. september.
Terreng: Småkupert

1.-2. OKTOBER: 
HØSTTUR TIL SIGDAL
Lørdag opp Bjønnestigen til Borofjell. Stiger jevnt 
300 høydemeter til toppen av Borofjell, 847 m.o.h.  
Gedigen utsikt: Vestover innover i Trillemarka- 
Rollagsfjell naturreservat med Tuftnevann og Gaul- 
setra nærmest. I nordøst Norefjellplatået, i sør Soneren. 
I lett terreng til Slettefjell, et av de høyeste fjellene i 
naturreservatet, vid utsikt til store deler av Telemark og 
Buskerud. I sørvest bl.a. Låkåsetvatnet, Myklevatn og 
Gaustatoppen, i nord Norefjell og i øst Krøderfjorden.
Søndag til Andersnatten, 733 m.o.h., vakker utsikt! Lett 
klyving, går opp «aksla» til toppen. 
Overnatting: på Grøset Seter, fellesmiddag lørdag.   
Badstue og badestamp.
Hver og en ansvar for tørrmat og drikke. Samkjøring fra 
Drammen lørdag kl 09:00, ca 2 timer til Grøset Seter.
Turkoordinator: Ina B Rygh, tlf. 92416592, 
i-ryg@online.no 
Bindende påmelding: innen 23. september.

Har du spørsmål til Fjellsportgruppa, eller ønsker informasjon om 
turer og aktiviteter, så send en mail til: fjellsport@dntdrammen.no
Påmelding til turene gjør du på www.dntdrammen.no

Hvileplass underveis til Andernatten
Foto: Anne G. Wollertsen

Nydelig solnedgang i Finnemarka
Foto:Ingrid Skeidsvoll

Varde på Andersnatten.
Foto: Anne G. Wollertsen
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TURBUTIKKEN
ALT DU TRENGER TIL SOMMERENS SMÅ OG STORE TURER!

> DNT Drammen og Omegn
 Nedre Storgate 10, inngang Schwenckegata
 Tel.: 32 25 51 40
 Man-fre kl. 10-17, Tors 10-18, Lør 10-15
 www.dntdrammen.no

UTSALGSSTED

DNT DRAMMEN OG OMEGN hjelper deg ut av jungelen av lite funksjonelt utstyr, og har gjort valget betydelig enklere for deg. Vi 
knytter salg og råd om utstyr til formidling av turopplevelser. Tålmodig tester vi utstyr og kan med erfaring utvikle og forhandle produk-
ter som gir deg trygghet og komfort i fjellet. Ved å handle hos de mange medlemsforeninger rundt om i landet støtter du virksomheten 
direkte. Velkommen til en hyggelig utstyrsprat. Se www.dnt-turutstyr.no

KOM INNOM FOR EN HYGGELIG HANDEL OG TURPRAT!

DNT Drammen og Omegn

Stort utvalg av t-skjorter i ull 

Priser fra: 450,-

La Sportiva Core High GTX

Medl: 1955,- Veil: 2300,-

BH Icebreaker 

En myk og behagelig BH. 
Stroppene sitter godt og gir 
god bevegelsesfrihet. BHen 
er laget av tynn merinoull.

Medl: 424,- Veil: 499,-

Bæremeis fra Osprey

Ryggsystemet og barnesalen er 
justerbare for å passe både for-
eldre og barn. Meisen har netting-
sidelommer og hoftebelte med 
glidelås og skulderselelommer. 
Lagringsrommet med glidelås, 
under barnesetet, og en avtagbar 
11L ryggsekk. Sun-Shade, beskyt-
ter den lille mot skadelige sol-
stråler. Det er også en integrert 
regnbeskyttelse. Meisen er lett å 
pakke sammen

Medl: 2.719,- Veil: 3.199,-

Stort utvalg av sokker 

Eks. Hiking fra Ice breaker

Medl: 208,- Veil:240,-

Kids Trekking, Bergans

Bergans største bæremeis 
for større barn. Den er god 
å bære for voksne samtidig 
som barnet har rikelig med 
plass. Den kan enkelt slås 
sammen for å spare plass, og 
har avtagbar dagstursekk

Medl: 2040,- Veil: 2400,-

Falketind Primaloft

Komprimerbar isolert jakke for 
helårsbruk til dame og herre. 
Dette vindtette isolasjonsplag-
get kan brukes alene, eller un-
der en ytterjakke. Isolerer godt 
selv når det er fuktig, og har en 
høyere varme-til-vekt verdi enn 
fleece. Jakken pakkes enkelt 
ned i pakkelommen. Den kom-
mer med detaljer som varme-
lommer over klatreselen/hof-
tebeltet, varm og beskyttende 
krage, og enhåndsstramming 
i jakkeavslutning.

Medl: 2.124,- Veil: 2.499,-

Sengesett i silke

Medl: 849,- Veil: 999,-

Sikkerhetstau fra Petzl

4 meter langt og 7mm tykt

Medl: 102,- Veil: 120,-

Hengekøye

Ideelle for tur i skog og 
mark, jakt og fiske og en 
middagslur i hagen!
Størrelser: «single» , 
«double» og «king size». 
Pris fra:

Medl: 415,- Veil: 490,-

Lifestraw

Dette er en sofistikert  
membran som renser  
vannet på en helt naturlig 
måte

Medl: 399,- Veil: 399,-

Flaske med straw

Medl: 467,- Veil: 549,-



Dugnadskara! Foto: Kjell Huso

Namnet Jegerheim kjem frå ei lita jaktbu som står i 
statsalmenningen om ligg innanfor Hemsedal. Du får 
ho på høgre hand når du har gått litt vidare oppover frå 
brua. Hytta er stadig i bruk, men aller mest i reinsjakta. 
Sist helg låg det godt til rette for ein fin skitur, og valet 
fall på nettopp denne ruta. Vel oppe såg me at det var 
stor aktivitet kring der brua er. Me svinga innom for å 
sjå kva som eigentleg var på gang, og møtte eit arbeidslag 
på 4 mann. Brua hadde i si tid vorte litt feilplassert, slik 
at det midterste brukaret stod på ein laus stein og ikkje 
på fjell. Bakgrunnen var sjølvsagt at brua vart bygd om 
vinteren ut frå nokon merke som var sett opp, og det 
vart ikkje fulltreff. Som ein av karane sa; - Det var flaks 
at brua i det heile tatt låg over bekken når våren kom, og 
ikkje ved sida. 

No var tida inne til å flytte brua eit par meter for betre 
forankring, og fordi det generelt var på tide med litt ved-
likehald.

Men kven var så desse karane som dreiv på her? Jau, ein 
ivrig jaktgjeng, forsterka med ein pensjonert stolpesetjar 
frå E-verket. At dei hadde god dreis på arbeidet var ikkje 
vanskeleg å sjå, for her var allereie tyngste taka gjort. At 
det også var ein gjeng med lang ansiennitet innan ymse 
arbeid var også opplagt. Med fødselsåra 1933, 1942, 
1946 og 1949 pratar me om ein relativt høg snittalder.

Arbeidslaget hadde ikkje noko å klaga på. Alle var i godt 
humør, veret var strålande og arbeidet gjekk framover. 
Dei hadde berre eit lite ynskje i det me sa god arbeids-
dag, og held fram mot Jegerheim og Langebottfjellet:  
- Eit lite økonomisk bidrag frå DNT til materialar hadde 
kanskje ikkje gjort noko meinte dei, men likevel med eit 
nøgd smil til farvel.

Og siden dette er DNT Oslo og Omegns domene,  
sparker vi herved ballen videre!  (Red. anm.)

‘’20 mann kan jeg bære, men gå ikke i takt’’

Har du nokon gong gått ruta frå Bjøberg til Iungsdalen? 
Når du har kome opp Bjøbergskaret og runda inn i Bjør-
bergdalen må du over ei bru. Denne brua har namnet 
Jegerheim Bru. Brua er merka med denne plaketten: ‘ 
’20 mann kan jeg bære, men gå ikke i takt’’  

TEKST / Kjell Huso
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Høsten 2015 startet DNT Drammen og 
Omegn i samarbeid med Bærum Turlag 
aktivitetskvelder for utviklingshemmede. 

Kveldene er spesielt tilrettelagt for utviklingshemmede, 
men alle er velkommen til å være med på morsomme 
aktiviteter på Eiksetra turisthytte i Lier og Sæteren Gård 
i Bærum. 

Det var Eirik Dahl som tok initiativ til å få i gang aktiv-
itetene. Han har selv en utviklingshemmet datter på 17 
år, og opplevde at aktivitetstilbudet for utviklingshem-
mede er svært begrenset. Derfor tok han kontakt med 
Turistforeningen med ideen om å få i gang tilrettelagte 
friluftsaktiviteter. Og det tok ikke lang tid før den første 
aktivitetskvelden gikk av stabelen på Eiksetra. Den 
første kvelden møtte det opp 15 deltakere, og nå er vi 
oppe i mellom 25 og 50 deltakere per kveld. 

Og Eirik vil ikke stoppe der. Han ønsker å få med flere 
lokale foreninger på å arrangere denne typen aktiviteter. 
Så fra nå av er dette et landsdekkende prosjekt der målet 
er at minst 30 lokale DNT-foreninger har et tilbud til 
utviklingshemmede! 

AKTIVITETENE ER LAGT OPP ETTER  
FØLGENDE PRINSIPPER: 
Det er et lavterskel tilbud der en kun trenger å ha med 
seg turtøy. Det er aktiviteter med utfordringer for alle 
funksjonsnivåer. Det er sosialt og hyggelig. Det skal være 
et tilbud gjennom alle årets sesonger og livets faser. Til-
budet er for familie, venner og andre med relasjon til 
deltagerne. Kvelden avsluttes alltid med et kveldsmåltid.

Lokalt er aktivitetskveldene støttet av Drammen  
Sanitetsforening, Lier kommune, Stiftelsen Vår 
Neste, Lions Asker og Miljødirektoratet ved Buskerud 
fylkeskommune. 

FRILUFTSLIV, TILRETTELAGT FOR 
UTVIKLINGSHEMMEDE

“DET VAR EIRIK DAHL SOM TOK INITIATIV 
TIL Å FÅ I GANG AKTIVITETENE. HAN HAR 
SELV EN UTVIKLINGSHEMMET DATTER 
PÅ 17 ÅR, OG OPPLEVDE AT AKTIVITETS-
TILBUDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE ER 
SVÆRT BEGRENSET”

TEKST / Vibeke Clausen  FOTO / Marius Dalseg Sætre
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Barnas Turlag Eiker er tur- og fri-
luftsgruppa for barnefamilier i Øvre 
og Nedre Eiker, og vi ønsker å ut-
forske alle de fine dagsturmålene i 
nærmiljøet vårt. Turen til Himsjø 
er blitt vår klassiker. Både vinters-
tid og sommertid tar vi oss opp 
til dette fine vannet. Turen er lett 
tilgjengelig, overkommelig for de 
fleste og samler mange turglade 
familier. ved Himsjø er det grillplass, 
bademuligheter og fine omgivelser 
for lek og kos. 

For det er akkurat det vi ønsker: 
At mange barn og unge skal få op-
pleve og utforske den fine naturen 
rundt oss. Vi utfordrer enda flere 
familier til å komme seg ut på tur i 
nærmiljøet vårt. Vi ønsker oss både 
små og store nye turvenner. I dag 
strekker seg turfølget vårt fra små 
babyer til bestemødre; til fots, på ski, 
på sykkel, i sykkelvogn eller barne-
vogn, på alle fire eller løpende, i  
korte bukser eller dunjakke. 

Turlaget ble startet i 2012, og blir 
i dag drevet av tre entusiastiske og 
turglade forelder fra Hokksund. 
To har vært med helt fra starten; 
Ida Fagerås og Liv-Berit Hæg er 
oppvokst her og godt kjent i tur- 
områdene. De har mange turminner 
fra barndomstiden som de gjerne 
deler med neste generasjon.

Jeg selv var så heldig å bli spurt på 
en Kom-deg-ut-dag for 3 år siden 
om jeg ville være med på laget. Som 
fersk Eikværing, flyttet til Hokksund 
for noen få år siden, var jeg sugen 
på å utforske nærmiljøet sammen 
med min familie og andre barne- 
familier. Nå gleder jeg meg over 
å være på tur sammen med andre  
pappaer og mammaer til barnehage-
barn og skolebarn en rekke søndager 
i året. Det er fint å bli enda bedre 
kjent med mange andre foreldre i 
nærområdet som deler interessen 
for friluftsliv. 

Vi er kun tre stykker, godt kjent med 
hverandre, og vi organiserer turene 
mest i felleskap. Vi ønsker oss også 
flere turledere som kan tenke seg å 
bidra til turprogrammet, og som har 
lyst å ta barnefamilier ut på de tur-
målene de selv er godt kjent med.

Vi legger opp til variert turprogram 
med ca en dagstur i måneden, året 
rundt. Vi er mest på tur i marka 
rundt Eiker. Vår ide er å organisere 
«lavterskelturer» slik at ingen blir 
skremt bort, eller føler terskelen for 
høy. Dermed tror vi flere barnefami-
lier blir med oss ut og opplever tur-
gleden sammen med oss.

Vi har vår egen Facebook side, der 
er det enklest å følge programmet 
vårt. Er du interessert i å bli med på 
laget som turleder, ta gjerne kontakt  
enten på Facebook (Barnas Turlag 
Eiker) eller mail (centmayer@web.de)

Turhilsen fra Christoph Centmayer

BARNAS 
TURLAG 
EIKER
Toppturer til Knuten eller Knabben, 
skattejakter i marka, sykkelturer 
rundt Drammenselva eller vinter- 
lige akedager – det er mange 
attraktive turmål rundt i Eiker-
bygdene, i Finnemarka eller på 
Holtefjell.

/  TUR32 TUR  /  33

DNTD

KAJAKKURS 
med Barnas Turlag Drammen
Bli med og introduser kajakk til barna i trygge omgivelser! 
Her skal barna gjennom lek og moro bli fortrolige med vann og padling. 

FREDAG 29. JULI KL. 17 SIGDAL
FREDAG 12. AUGUST KL. 17 HAGATJERN, MJØNDALEN

Kurset holdes av godkjente instruktører, og varer i cirka to timer.
Pris kr. 500,- per barn, 10 deltakere på hvert kurs.

For mer informasjon, se vår nettside eller Facebooksiden til turlaget.

FOTO / Henning Hoff Wikborg

Eiker

TEKST & FOTO / Christoph Centmayer
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DNTD DNTD

Dette er et ferietilbud i nærmiljøet for alle barn 
mellom 10 og 13 år. Her ønsker vi å gi deltak-
erne lystbetonte og gode opplevelser i frilufts-
liv. Leirene går over 3 til 5 dager, og kan være  
dagsopphold eller med en overnatting. 

I DNT Drammen og Omegn arrangerer vi Friluftsskole 
tre ganger i året. I vinterferien og høstferien sammen 
med bl.a. Lier kommune. I starten av sommerferien 
har vi Friluftsskole på Camp Killingen i samarbeid med  
Oslofjorden Friluftsråd. 

I vinterferien går vi på ski, aker, bygger igloo, isfisker og 
overnatter i lavvo. På Killingen lærer vi kameratredning 
til vanns, lager vår egen middag av fisk, lærer om livet i 
havet og drysser på med litt orientering. På høsten har 
vi også kanopadling og kameratredning, orientering og 
miniekspedisjon i skogen. Og selvfølgelig er det mye lek, 
moro og ikke minst sosialt samvær med gamle og nye 
venner!

For mer informasjon og påmelding, følg med på 
hjemmesiden eller Facebooksiden vår.

Som vanlig arrangerer vi årets nasjonale tur-
dag den første søndagen i september, og vi 
håper like mange finner veien til våre arrange-
ment i år som i fjor! 

Det blir aktiviteter rundt i flere av våre lokale Barnas 
Turlag, og i Drammen inviterer vi til aktivitetsdag på 
vår hytte i Hamborgstrømpaviljongen. Der kan barna 

leke i Tarzanløypa, det blir pil og bue-skyting, klatre- 
aktiviteter, hesteridning, natursti, grillene fyres opp, 
vi har kiosk med innbydende mat og kanskje dagen  
avsluttes med et hyggelig musikalsk innslag. 

I Eiker inviterer Barnas Turlag Eiker i samarbeid med 
Nedre Eiker kommune til spennende opplevelser på og 
ved Årbogen i Krokstadelva.
Velkommen! 

FRILUFTSSKOLE KOM-DEG-UT-DAGEN 4. SEPTEMBER

DNTD

FOTO / Åshild Woie

FOTO / Anne G. Wollertsen

FOTO / Åshild Woie FOTO / Åshild Woie
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TEKST  / Vibeke Clausen

DNT Drammen og Omegn har et bredt 
friluftstilbud til alle over 60 år. Hver uke 
arrangeres det turer og aktiviteter for seni-
orer. Hovedtyngden av aktivitetene kan de 
fleste være med på. Her er en oversikt over 
de aktivitetene som er spesielt for seniorer 
eller som passer godt for seniorer:

DNT SENIOR DRAMMEN. 
Turer i moderat tempo på gode stier og turveier i de 
flotte turområdene i distriktet.
Fast oppmøte mandager i sommerhalvåret kl. 10.00 på 
ESSO bensinstasjon i Hauges gate nedenfor sykehuset 
i Drammen. Vi satser på samkjøring. De som sitter på, 
betaler sjåføren kr. 10,- pr. mil. Gratis deltakelse. Alle 
turene har med DNT-turledere.

UT PÅ TUR
«Ut på tur» er turer som går i et litt høyere tempo, 
og over lengre distanser. Det er Ut på tur-grupper i  
Drammen, Lier, Eiker og Modum / Sigdal. 
Drammen går på tur på onsdager. Fast oppmøte kl. 10.00 
hos Turistforeningen i Schwenckegata (hvis ikke annet 
er nevnt i turprogrammet).
Lier går tur på torsdager. Fast oppmøte kl. 10.00 på 
Haugestad i Lierbyen.
Eiker går tur på tirsdager. Fast oppmøte kl. 10.00 på 
P-plass mellom ungdomsskolen og togstasjonen i 
Hokksund.
Modum går tur på onsdager. Fast oppmøte kl. 10.00 på 
Furumo i Geithus.

NÆRTURER
Nærturene går i et rolig tempo på hverdager og på 
søndager. Turene er åpne for alle i alle aldre, og er også 
tilrettelagt for bevegelseshemmede, synshemmede og 
rullestolbrukere. Distanse på turene er 4-6 km. Fast 
oppmøte kl. 10.00 ved Turistforeningen i Schwencke-
gata i Drammen sentrum.

SØNDAGSTURER 
Turene går hele året «på beina» i fine turområder i 
Drammen, Lier, Asker og Bærum. Bli kjent på nye steder 
og med andre turinteresserte! Turene blir ledet av DNT-
turledere. Turen kan gå innom serveringssted hvor man 
kan kjøpe mat og drikke, men hovedregelen er rast ute 
med medbrakt mat og drikke. Noen ganger bål. Varighet 
3-5 timer. Turene er åpne for alle; voksne, barn, ungdom 
og seniorer. Gratis deltakelse. Når det er glatt, anbefales 
brodder, piggsko og/eller staver.

FJELLTURER FOR SENIORER
17.-21. august: Aurlandsdalen – fra fjell til fjord.
6.-9. september: Fjelltur med fast opphold på Mårbu  
turisthytte på Hardangervidda.

NYHET: FERSKINGKURS FOR SENIORER
10 timers utendørskurs over 2 dager hvor du lærer 
grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv som bruk av 
kart og kompass, pakking av sekk, bålfyring og matlaging 
ute. Kurset er både for deg som har litt turerfaring og 
deg som er nybegynner.
Datoer: Tirsdagene 6. og 13. september.
Sted og tid: Hamborgstrømpaviljongen i Drammen kl. 
10 – 15.

NYHET: YOGA- OG TURDAG FOR  
SENIORER I SAMARBEID MED REGNBUEN 
HELSESENTER
Velkommen til en dag med tur og yoga! Her oppleves 
yogaens fokus på kropp og sjel. Starter med 1,5 timers 
rolig yoga med fokus på bevegelighet, styrke, balanse, 
pust, avspenning og tilstedeværelse innendørs i Regn-
buen helsesenters fine lokaler. Deretter tur til idylliske 
Stuvstjern i Kjekstadmarka, nyter medbrakt niste. 
Avslutning med smakfull og sunn smoothie og 1,5  
timers yoga og avspenning innendørs. 
Dato: Tirsdag 27. september kl. 10 – 16. 
(Ikke nødvendig med erfaring fra yoga).
Pris: kr. 100,- (inkluderer yoga, tur og smoothie). 
Instruktør: Inger Lise Pettersen, Regnbuen helsesenter, 
spesialist på yoga for eldre. Turleder fra DNTD.

Seniorturer
FOTO / Marius Nergård Pettersen
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Gyldenløve Kajakk Klubb

Kajakklubben er summen av alle 
medlemmenes ferdigheter, erfaringer og 
ikke minst vår felles eventyrlyst. 
Meld deg som turkoordinator du også, og 
del padleglede med resten av klubben. 

Ta med deg andre på “kremturen” din en søndag, eller 
led en onsdagspadling - vi trenger flere turkoordinatorer 
til alle slags turer. 

Du trenger ikke være padler av verdensklasse og kunne 
og vite alt, men du må ha ferdigheter som gjør deg 
og dine medpadlere trygge på den turen du ønsker å  
koordinere. 

Ta kontakt med kontoret eller oss i styret - kanskje det er 
akkurat deg som leder neste onsdagspadling ?

Kajakksesongen er i gang for fullt 
- og vi trenger turkoordinatorer!

ER DU NYSGJERRIG PÅ KAJAKKPADLING?

BLI MED PÅ KURS!
På Introkurs vil du lære grunnteknikk i kajakkpadling, få 
tips og råd om utstyr, og veiledning med tanke på padling 
i elv og fjord. Bestått introkurs gir Våttkort.
Kursene varer i ca. 3 timer. 
Pris introduksjonskurs: Kr. 1000,- for medlemmer i DNT
Kajakk kan leies.
Nedre aldersgrense 16 år.

GRUNNKURS
Kursets mål er å gi deg den kunnskapen du trenger for å 
kunne legge ut på egne padle-eventyr, og å gi deg en opp-
levelse slik at du blir motivert og føler du har fått den opp-
følgingen du trenger for å få maks ut av kurset. Vi setter 
sikkerheten i fokus. Våre instruktører er utdannet gjen-
nom Norges padleforbund (NPF).
Pris: 2000,- for medlemmer i DNT
kr. 2200,- for ikke-medlemmer

For mer informasjon og påmelding se: 
https://drammen.dnt.no/ 

FOTO / Sandra Lappegård

FOTO / Jens Petter Ørjansen
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EN TUR SOM PASSER FOR DEG
Det skal være gøy å være med på fellestur! Skal du 
og dine turkamerater få maksimalt utbytte av turen, 
er det viktig at du finner en tur som passer for deg og 
den formen du er i. Hvis du er nybegynner, anbefaler 
vi gjerne en kortere tur, merket med én eller to støvler. 

Snakk gjerne med Turinformasjonen i DNT Drammen 
og Omegn hvis du er i tvil eller trenger mer informasjon.

KLÆR OG UTSTYR
Gode klær og riktig utstyr kan være avgjørende for 
en vellykket tur, særlig hvis den går over flere dager. 
Klær, støvler og sekk bør være funksjonelle og kjennes 
behagelige å ha på. Med så mange forskjellige 
stofftyper som finnes på markedet i dag, er det å 
investere i fjellklær like mye et spørsmål om personlig 
smak som om hva som er «riktig». Det er viktig å legge 
mye omtanke i pakkingen. Se forslag til pakkeliste på 
våre sider. Fjellstøvler er viktig, og husk at de bør være 
vel inngått før du legger i vei gjennom fjellheimen.

Trenger du mer informasjon om klær og utstyr, kan du 
komme innom Turinformasjonen til DNT Drammen 
og Omegn i Schwenckegata. 

Som DNT-medlem får du 15 % rabatt på alle varene – 
og gode råd med på kjøpet.

HUSK KART OG KOMPASS
Planleggingskart som viser hyttene, merkede ruter, 
avstander i timer mellom hyttene etc. fås gratis i 
Turinformasjonen. Under hver enkelt turbeskrivelse 
på UT.no finner du hvilke detaljerte kart du har bruk 
for. Kjøp kartene på forhånd, studer dem nøye og bruk 
dem på turen. Derved lærer du deg stedsnavnene og 
å lese kart, en kunnskap som kan være både morsom 
og nyttig på senere turer. Kartene kan du kjøpe i 
Turinformasjonen. Vi er best på turkart i Drammen og 
Buskerud!

TURLEDER
Turene ledes av personer som har solid turerfaring og 
har gjennomført DNTs turlederkurs. Turlederne er ikke 
profesjonelle, de er turledere på dugnadsbasis fordi 
de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med andre 
på sine opplevelser.

SIKKERHET
Skulle det skje uhell/ulykker underveis, har turlederne 
god kjennskap til førstehjelp. Det hjelper hvis den 
enkelte deltaker også er bevisst sitt ansvar som 
deltaker (se generelle vilkår). Selv om de fleste turene 
går langs merkede stier, kan det skje ulykker, og da 
må gjerne hjelp tilkalles fra nærmeste sted med 
telefonforbindelse. Det er fremdeles mange steder i 
Norge som er uten mobiltelefondekning, og det betyr 
at det kan ta tid før hjelp kan komme fram.

TURPROGRAM

Vi vil holde flere ferskingkurs i løpet av sommeren og høsten. Følg med på våre hjemme-
sider for datoer og mer informasjon. Foto: Marius Dalseg Sætre

MEDLEMSKAP
Turene er åpne for alle. Hvis du ikke er medlem av 
Turistforeningen, er det som regel et pristillegg. Hvis 
du ønsker å tegne medlemskap, kan dette gjøres på 
våre hjemmesider eller i Turinformasjonen.

PÅMELDING OG BETALING
Der det er påmelding, gjøres påmelding på nett 
eller i Turinformasjonen. På noen av turene er det 
nettbetaling ved påmelding, ellers får du faktura 
tilsendt i forkant av turen.

TURINFORMASJONEN
De ansatte i DNT Drammen og Omegn har lang 
erfaring fra turer i skog og fjell og hjelper deg 
gjerne med å finne en tur som passer for deg. I 
Turinformasjonen kan du kjøpe turutstyr, få råd om 
utstyr og få mer informasjon om turene våre.

BRUK AV BILDER
Som deltaker på turer i regi av DNT Drammen og 
Omegn vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i 
løpet av turen. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs 
publikasjoner og egne internettsider. 
Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi 
beskjed til turleder.

REISEGARANTIFONDET
Som arrangør av Pakkereiser er DNT Drammen og 
Omegn medlem av Reisegarantifondet.

Fyldigere og oppdatert informasjon 
om turene finner du på 
www.dntdrammen.no

Turen går i flatt lende Terrenget er småkupert Mye opp- og nedstigning

GRADERING DAGSTURER OG FLERDAGSTURER – SOMMER

Sykkeltur

Turer for alle, tilrettelagt for personer med bevegelsesnedsettelser og personer 
som ikke kan gå langt og bære tung sekk.

Lett. Lett tur/dagsetapper i rolig tempo. 5-8 km med gode pauser. 

Nokså lett. Tur/dagsetapper på 8-15 km i moderat tempo.

Middels. Tur/dagsetapper på 15-20 km. 

Litt krevende. Tur/dagsetapper på 20-25 km. 

Krevende. Tur/dagsetapper på 25-30 km.

Ekstra krevende. Tur/dagsetapper på over 30 

Her er en gradering av turene. Graderingen er basert på skjønn med utgangspunkt i vår erfaring.   
Graderingen er kun ment som en veiledning. Vær og føreforhold vil ha stor betydning.  
Turer som varer i flere dager, vil gjerne ha noe høyere gradering enn beregningen av  
hver enkelt dagsetappe.
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NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

20.–22.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.–6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

29.6 Kajakkurs, Sigdal 7 - 12 år

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

12.8 Kajakkurs, Hagatjern, Mjøndalen 7 - 12 år

14.8 Tur opp Kjøsterudjuvet Alle

27.8 Barnas Arena, Elvefestivalen Alle

4.9 Kom-deg-ut-dagen, Hamborgstrømpaviljongen

1.10 Overnatting på Blektjern 8 - 12 år

2. 10 Søndagstur til det geografiske midtpunkt Alle

31.10 Halloweenfeiring på Blektjern Alle

10.11 Kveldsmattur til Haukåstoppen Alle

11.12 Julegrantenning på Blektjern Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

20.–23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.–6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

20.–23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

26.6 Kanotur på Langevann Alle

2.–6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

4.9 Kom-deg-ut-dagen, Kaldmosetra Alle

25.9 Gapahuktur til Røysjø Alle

30.10 Topptur til Hatterås Alle

29.11 Kveldsmattur til Selvikåsen Alle

Des Juleavslutning på Grytebakke Gård Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

DRAMMEN
Fotturer på dagtid hver onsdag kl. 10 hele året. Opp-
møte hos Turistforeningen i Schwenckegata Dram-
men. Varighet 3-5 timer, inkludert god rast. 
Vi benytter ofte rutebuss til turens startsted.

EIKER
Fotturer på dagtid hver tirsdag hele året. Oppmøte 
kl. 10 på P-plassen mellom Hokksund ungdoms-
skole og stasjonen. Varighet inntil 4 timer inkludert 
god rast. Turene går i turområder i Nedre og Øvre 
Eiker. Samkjøring i private biler til startstedet

MODUM & SIGDAL
Fotturer på dagtid hver onsdag (og noen søndager) 
hele året i samarbeid med Modum Frisklivssentral. 
Fast fremmøte kl. 10 på P-plassen på Furumo på 
Geithus. Varighet inntil 4 timer inkludert ev. kjøring 
til startsted/retur og god rast.

LIER
Fotturer hver torsdag kl. 10 hele året. Varighet inntil 
4 timer inkl. rast. Fast oppmøte på Haugestad i  
Lierbyen. Turene arrangeres i samarbeid med Lier 
Frivilligsentral.

TURPROGRAM TURPROGRAM

NÅR Barnas Turlag Røyken & Hurum Følg oss på Facebook! ALDER

20.–23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.–6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

14.8 Kanotur på Langvann, Hurum Alle

4.9 Kom-deg-ut-dagen, Røykenmila Alle

11.9 Gå "Hollenderen", Hyggen Alle

Okt Sopptur Alle

Des Juleavslutning på Bjerke Gård, Klokkarstua Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

20.–23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.–6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

21.8 Familietur til Hivjufossen Alle

9.10 Høstdag på Ustaoset Alle

6.11 Lommelykttur Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Lier Følg oss på Facebook! ALDER

20.–23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.–6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

Ut på tur-gruppene
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TURPROGRAM

NÅR NIVÅ

2.–3.7 Sykkeltur i idyllisk fjellterreng. Gol - Valdres - Hemsedal - Ål.

26.–3.7 Sommertur med topp 10 i Rondane. Til fots og med sykkel.  

26.–28.8 Opp Jo-stigen til Besseggen og bestigning av Knutshø  

9.–11.9 Utenfor allfarvei i Langsua Nasjonalpark med bestigning av Skaget  

1.–2.10 Høsttur til Sigdal med Bjønnestigen, Borofjell, Slettefjell og Anders-
natten. Overnatting på Grøset seter.  

NÅR DNT Friluftsliv med Hund ALDER NIVÅ

19.6 Sommeravslutning på Goliaten. Oppmøte kl. 
12 på Landfalltjern. Voksne

 

20.–24.7
Tur på Hardangervidda for to- og firbente. 
Mårbu til Rauhelleren og Lågaros og så tilbake 
til Mårbu. 

Voksne  

Nærturene med DNT friluftliv med hund fortsetter etter sommerferien. Se www.dntdrammen.no for mer informasjon.

NÅR DNT akTiv

DNT akTiv er for deg mellom 30-50 år som ønsker å være med på turer i «tempo» både for en god treningsøkt  
og opplevelse i naturen. Turer hver 14. dag kl. 18 i Drammens-området. Også noen helgeturer. Mer informasjon på 
Facebook-siden “DNT akTiv”.

TURPROGRAM

NÅR Barnas Turlag Nore & Uvdal Følg oss på Facebook! ALDER

19.6 Topptur til Skarpenord (Einsetnatten) Alle

20.–23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.–6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

11.9 Tur til Sevlehula Alle

6.11 Klatring i Numedalshallen Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Følg oss på Facebook! ALDER

10.–13.8 Camp Killingen 13-15 år

16.–18.8 Ferskingtur i Finnemarka 13-16 år

23.–25.9 Tur i området rundt Norefjell 18år +

3.–8.8 Kanotur i Femundsmarka 18 år +

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!

NÅR Dagsturer NIVÅ

5.6 Eikerrunden 2016. Rakkestadsetra - Salsåsen -  
Totjennsdalen - Hafjella.  

27.8 Snaukolldagen  

11.9 Skaurock med Dagfinn Kolberg på Tretjernsåsen i Solbergelva  

NÅR Flerdagsturer ALDER NIVÅ

20. - 24.7 Tur på Hardangervidda for hund og eier. Mårbu 
- Rauhelleren - Lågaros - Mårbu. Voksne  

17.–21.8 Aurlandsdalen Voksne, Seniorer  

20.–23.8 Fjelltur med mindfulness til Mårbu Voksne  t

3.–4.9 Smak av vidde - Lufsjå Voksne  

6.–9.9 Med DNT senior Drammen til Mårbu Seniorer  

23.–25.9 Høsttur i Vassfaret. Overnatting på Vassfarkoia 
og Fønhuskoia. Voksne  

NÅR Flerkulturelle turer ALDER NIVÅ

18.8–16.6 Internasjonal turgruppe for kvinner Kvinner i alle 
aldre  

NÅR Eiker Følg oss på Facebook! ALDER

20.–23.6 Friluftsskole på Killingen 10 - 13 år

2.–6.7 Familiecamp på Mårbu Alle

Uke 31 og 32 Sommerleirer på Killingen 10 - 15 år

21.8 Klassikeren - tur til Himsjø Alle

4.9 Kom-deg-ut-dagen, Årbogen Alle

25.9 Topptur til Knabben Alle

16.10 Høsttur til Lauvtjern Alle

Se www.dntdrammen.no og Facebook for mer informasjon om vårt turprogram!
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TURPROGRAM TURPROGRAM

NÅR Gyldenløve Kajakk Klubb NIVÅ

14.6 Introduksjonskurs kajakk

17.6 Introduksjonskurs kajakk

18.6 Grunnkurs havpadling

21.6 Introduksjonskurs kajakk

23.6 Introduksjonskurs kajakk

28.6 Introduksjonskurs kajakk

2.7 Grunnkurs havpadling

9.8 Introduksjonskurs kajakk

18.8 Introduksjonskurs kajakk

20.8 Grunnkurs havpadling

23.8 Introduksjonskurs kajakk

NÅR NIVÅ

13.6 Neperudjordet - Hvalsdammen, via Åspaviljongen.  
Ca. 10 km, noe kupert. Middels tur.  

20.6 Orkidétur i Bremsåsen  

15.8 Knabben. Letteste rute, men noe krevende.  

22.8 Strømsåsen rundt, med Dagfinns plass.  

29.8 Fra demningen på Landfalltjern via 5-minutter’n, Myrsetervollen, 
Tverken og Goliaten. 12 km, middels.  

5.9 Konnerud. Fra Dalen parkering til Sagdammen og Skioldhytta.  

12.9 Til foten av Holtefjell. Lett tur på ca. 8 km  

19.9 Kyrfjell opp fra Fisketretjern.  

26.9 Safari i Sululand. Suluvann rundt. 9 km på sti og skogsbilvei  

3.10 Montebello – Presteslettås  

10.10 Tur til Skimten fra demningen ved Landfalltjern, via 5-minuttern.  
Ca. 11 km. Noe kupert. Middels tur.  

NÅR Friluftsliv tilrettelagt for funksjonshemmede NIVÅ

Aktivitetskvelder annenhver onsdag. Aktivitetene vil foregå på Sæteren Gård i Bærum og Eiksetra i Lier hver 14. dag.  
For program og mer informasjon se nettsiden vår og Facebook-siden “Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede.

NÅR Klart det går NIVÅ

4.–7.8 Helgetur til Mårbu Turisthytte på Hardangervidda

18.–19.6 Overnattingstur til Koboltkoia

29.8–2.9 Besseggen 

15.–16.10 Hyttetur til Goliaten

NÅR Nærturer NIVÅ

5.6 Fra Reistad mot Spikkestad.  Gamle Drammensbanen på grusvei. Enkel tur 

19.6 Tur til Goliatenhytta. Ca 12 kilometer Middels tur

NÅR ALDER NIVÅ

24.–25.9
Ferskingkurs. Passer for deg som har gått litt på tur 
tidligere, og for deg som er helt nybegynner. Opp-
møte "Geilo Beach".

Voksne, senior, 
ungdom

Midten av 
oktober

Fottur med lokalhistoriker og naturfotograf Bjørn 
Furuseth. Voksne, Senior

NÅR ALDER NIVÅ

17.–18.6  Soloppgangstur til Ranastøngi. Avgang frå Tuv kl. 
22.30. Voksne

24.7 Tur Til Grytingurde. Avgang frå Trøimshallen kl. 10. Voksne

7.8 Botanikktur til Hydalen. Med botanikar Tore Berg. Voksne

12.–14.8 Jotunheimen og Surtningssue Voksne  

4.9 Storeskar –Flæen – Halso – Lio Voksne  

18.9 Frå Raubekklie – Trolltjern – Kvannegrø og ned til 
Hynda

24.12 Bålmorgon på Gravset. Alle

I tillegg til desse turane blir det forsøkt nokon  nærturar med ein nyutdanna turleiar – fylg med på FB og i Kommuneposten.

NÅR KURS

Vi vil holde flere ferskingkurs i løpet av sommeren og høsten. Følg med på våre hjemmesider for datoer og mer informasjon.
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EKSTREM TURGLEDE

Tor� nnstind Jacket & Pants

FREDRIK SCHENHOLM

TOPPTUR & FJELLSPORT

bergans.no

Meget le	 e og komfortable so� shell-plagg med 4-veis stretch, optimal bevegelsesfrihet 
og svært god fuk	 ransport. Jakka har et ekstra vind- og vannavvisende materiale på 
utsa	 e områder. Med si	  lave pakkvolum er Tor� nnstind jakke og bukse perfekt å ha i 
tursekken.

TURUTSTYR AV HØY KVALITET SIDEN 1908

Bergans-Slingsbytind-Torfinnstind-170x240.indd   1 29/03/16   13:48

Turkartserien
Den nasjonale turkartserien 
dekker de mest popu  lære 
tur områdene i Norge. 

Serien utgis i samarbeid med 
Den Norske Turist forening og 
inneholder blant annet deres 
løyper og hytter i tillegg til mye 
annen lokal turinformasjon.

Skjærgårdskart
Her fi nner du informasjon 
om turstier, kyststier, hytter, 
overnattings plasser og 
strender/badeplasser. 

Ideelt for turgåing, sykling, 
padling og kajakk. 

Kartene kjøper du hos:



Nyt turen uten irriterende 
mygg og flått

Klær og tilbehør fra ExOfficio holder bitende insekter langt borte.

• Hemmeligheten er Insect Shield®, en integrert permetrinbeskyttelse
• Effekten varer i opptil 70 vask

• Passer like godt til norsk friluftsliv som til ferien i utlandet

Kjøp din ExOfficio-bekledning i vår Turbutikk: DNT Drammen og Omegn, 
Nedre Storgate 10, inngang Schwenckegata, 3000 Drammen.

The secreT is in The air

Body heat

mesh technical function

Perspiration Insulation

WoolNet Original: The trapped air insulates, 
and the mesh structure allows for transport of 
sweat away from the skin. Soft merino wool will 
keep you warm even if wet, and it has natural 
odour free properties. The best natural fiber 
combined with new knitting methods keeps 
Norwegians warm, dry, comfy and happy.

MerinO WOOL



Raskeste vei,
fra oss ti l deg!

DNT Drammen og Omegn

Dett e bladet er trykket i Norge for å støtt e norske arbeidsplasser
og lokalt næringsliv. For DNT Drammen og Omegn er det et vikti g miljøhensyn 

at produksjonen skjer kortreist. Vi oppfordrer andre ti l å
sikre lokalt næringsliv og ti l å ta vare på miljøet.

Ta kontakt med en av våre rådgivere eller
se www.zum.no for mer informasjon.
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