
Opel ASTRA STmånedsleie fra

kr. 2.460*
› Rente: kun 1,95%,
pris fra kr. 249.900

› Vinterhjul kr. 0,-

Leasingprisen inkluderer ikke Opel OnStar og LEDMatrix-lys.
Bruk av OnStar –tjenester krever kontrakt medOnStar Europle Ltd. Abonnementskostnad vil påløpe etter en gratis prøveperiode.
Alle tjenester forutsetter mobildekning. Sjekk opel.no for begrensninger og kostnader.
Finansieringstilbudet er basert på startleie kr. 41.875 ,- Nom. kampanjerente 1,95% (Flytende rente). Leieperiode 36mnd./45.000 km,
Total pris kr. 119.057,-, minimumspris: kr. 73.172 ,-, Termingebyr er inkl. i månedsleien. Etableringsgebyr kr. 3.467,-.
Alle oppgitte priser er inkl. mva. Årsavgift og tinglysning tillagt mva. kommer i tillegg. Drivstofforbruk kombinert kjøring 5,6-3,3 l/100 km.
CO2-utslipp kombinert kjøring 128-88 g/km. Forbehold om trykkfeil.

Uforskammet luksuriøs.
Utfordrer premiumklassen.

Astra Sports Tourer leveres med en lang rekke premium utstyr som f. eks:

• IntelliLUX LEDMatrix frontlykter med fullt fjernlys som
ikke blender andre.

• – Din personlige rådgiver på veien, med en
lang rekke tjenester som gjør kjøringen sikrere og langt
mer komfortabel.

Se mer hos din lokale Opel-forhandler og på opel.no.

KLASSENS
BESTE LYS
Opel Astra Sports Tourer – Nå med vinterhjul kr. 0,-

Ringerike Bilsenter AS
Dronning Åstas gate 18, 2511 HØNEFOSS, tlf. 32 13 39 00, www.ringerikebilsenter.no
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Hvis alt går etter 
planen, kan du gå i 10 
mil merka løype og 
overnatte langs Vass-
farstien allerede til 
neste år.

ut på tur
Anne Gro Christensen
anne.gro.christensen@ringblad.no

Takket være Ringerike 
kommune, Buskerud 
fylke og Gjensidigestif-

telsen, som har godkjent søk-
nader og velvillig stilt midler til 
disposisjon. Ikke bare for å rea-
lisere Vassfarstien, men også 
for å merke nærmere ti mil 
med skiløyper på Vikerfjell og 
re-skilte 235 kilometer med 
blåmerkede stier på Kroksko-
gen, både i Hole og Ringerike. 
Merkingen skal skje på dug-
nad.

– Vi er veldig fornøyde med 
tildelingen, sier kulturleder 

Marja Lyngra Høgås, som kan 
konstatere at 42 prosent av 
midlene som skulle fordeles på 
hele Buskerud har havnet i 
Ringerike.

– Det dreier seg om drøyt 
850.000 kroner, sier hun, og 
legger til at Den Norske Turist-
forening (DNT) både lokalt og i 
Oslo sammen med Vikerfjell 
Skiløyper har levert solide søk-
nader.

Ringerike kommune og Bus-
kerud fylke bidrar med 25 pro-
sent, Gjensidigestiftelsen med 
50 prosent.

DNT Ringerike fyller 125 år 
neste år. Samme år som DNT 
blir 150 år. I søknaden skriver 
lederen av den lokale forenin-
gen, Vibeke Tjøm, at de i for-
bindelse med dette har be-
stemt seg for å realisere noen 
ambisiøse, men realistiske pro-
sjekter. Blant disse, som nå blir 
en realitet, er Vassfarstien.

Vassfarstien
Vassfarstien er en blåmerket sti 
som skal gå sammenhengende 
fra Hønefoss sentrum via DNT 
Ringerikes koier opp til Føn-

huskoia. Den er turistforenin-
gens nordligste koie, som lig-
ger rett ved Strøen i Vassfaret. 
Stien blir 100 kilometer sam-
menhengende. Man kan velge 
å gå hele ruta, eller ta den i 
etapper. DNT lokalt er også i 
ferd med å bygge ei ny koie på 
Vikerfjell, der hvor Vikerkoia 
ligger i dag. Det er også inngått 
en langtids leieavtale om en 
ekstra hytte for å halvere den 
første etappen mellom Høne-
foss og Tjuenborgkoia på Vi-
kerfjell. Dette vil gi en gjen-
nomsnittslengde på 12–15 kilo-
meter per dagsetappe.

Etter hvert håper foreningen 
å også knytte til seg de to koie-
ne de har på Holleia.

Merker skiløyper
Vikerfjell skiløyper kommer til 
å bytte ut slitte treskilt som er 
mer enn 20 år gamle langs 80 
kilometer med skiløyper. I til-
legg blir det satt opp informa-
sjonstavler med kart og annen 
informasjon på sju steder som 
er hovedstedene for ankomst 
inn i løypenettverket og åtte 
mindre tavler og kart på steder 

og kryss i løypenettverket.

nymerking
På Krokskogen kommer DNT 
Oslo og omegn til å stå for ny-
merking av blåmerkede stier. 
Her er store deler av skiltmer-
kingen moden for utskifting og 
mange skilt har stått der i 30 år.

Det er lagt ned mye arbeid på 
flere stier det siste året. Blant 

annet er Mørkgonga bedre sik-
ret og det er lagt gangbaner på 
Oppkuven og utviklet ny sti fra 
Jørgenhytta til Elstangen. DNT 
Oslo og omegn har overtatt an-
svaret for den lokale stidelen 
fra Nes til Sundvollen. Mange 
av stiene DNT har ansvar for 
starter nede ved bebyggelsen 
og gir kort adkomst til skogen.

Spleiselag for merking av turstier

Nå blir det tursti helt fra 

stien: Her 
er kartet for 
Vassfarstien.



Hanne EMøller
mediekonsulent
Tlf. 951 93 916
hm@ringblad.no

Elin Naper
mediekonsulent
Tlf. 479 31 776
en@ringblad.no

Morten Jensen
mediekonsulent
Tlf. 951 93 925
mj@ringblad.no

Ta kontakt i dag! Innleveringsfristen for annonsemateriell er onsdag
16. mai. Ønsker du hjelp til utformingen av annonsen, hjelper vi deg!
Produksjonstillegg per modul 71,- (maks. 1600,-). Produksjonstillegg
nettannonse fra 750,-. Alle priser er inkl. farger og eks. mva.

VELKOMMEN
SOMANNONSØR
i vårt magasin for regionen Ringerike, Hole, Jevnaker
ogmed utgivelse 27. mai.
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Sommermagasin!

3 dgr digitalt (mobil eller nett) + 1/8-side 3.900,-

3 dgr digitalt (mobil eller nett) + kvartside 5.900,-

5 dgr digitalt (mobil eller nett) + halvside 11.500,-

5 dgr digitalt (mobil eller nett) + helside 17.900,-

• p på .
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a Hønefoss til Vassfaret

en slager: Vassfarturen er en av slagerne på DNT-turlista. Her fra turen i 2016. foto: tom-erik Johansen

tur over sju 
etapper
Etappe 1: Fra Hønefoss til 
Ellingseterkoia, 16,8 km
Etappe 2: Fra Ellingseter-
koia til Tjuenborgkoia, 15,1 
km
Etappe 3: Fra Tjuenborg-
koia til Vikerkoia, 14,2 km
Etappe 4: Fra Vikerkoia til 
Buvasskoia, 12,8 km
Etappe 5: Fra Buvasskoia til 
Storekrakkoia, 12 km
Etappe 6: Fra Storekrakkoia 
til Vassfarkoia, 17,4 km
Etappe 7: Fra Vassfarkoia til 
Fønhuskoia, 17,3 km

 leserfoto


	cut_ringblad_no_2512
	cut_ringblad_no_2512(1)

