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PROGRAM 2017

HELGETURER

Kjære turvenner
I 2018 feirer DNT 150 år, og «HELE NORGE GÅR» er
målsettingen for verdens sprekeste 150 åring.
For å nå denne målsettingen går vi inn i KUNNSKAPSÅRET 2017. DNT er
Norges største kunnskapsbase og «utdanningsinstitusjon» for friluftsliv i
Norge. Folk vil på tur, og flere vil utfordre elementene på nye måter. Gamle
tradisjoner og grunnleggende ferdigheter som hvordan man skal kle seg og
hva sekken skal inneholde, bruk av kart og kompass osv, er det mange som
ikke får med seg hjemmefra lenger.
Vi har så mange unike steder som bør besøkes, men for å komme seg til de
stedene må man ha en basis av kunnskap. Det kan vi gi folk! Vi tilbyr naturopplevelser for livet på en trygg måte.
Vi vil ha flere deltakere på kurs og flere medlemmer. Bygge ned barrierer for å
komme seg ut i naturen. Alle bør gjøre noe som de ikke har gjort før.
Vi vil sette ambassadører internt i DNT i stand til å formidle hva hovedbudskapene for året er og hvordan være gode talspersoner.
I tillegg til å besitte kunnskapen må vi inspirere og motivere folk til å tilegne seg
kunnskap, slik at de kan komme seg til alle de fantastiske friluftsperlene.
Flere av tiltakene er kjente og kjære – som eksempelvis Kom deg ut-dagen og
OPPTUR. Andre vil vi gjøre for første gang i år. Vi vil tilby forskjellige kurs i vår
utdanningspyramide, beskrevet senere i programmet. Programmet vårt inneholder et hav av forskjellige aktiviteter som passer for folk med ulik kompetanse og
ferdigheter. Vi vil tilrettelegge for aktivitetene gjennom å kvalifisere turledere og
arrangører slik at folk får oppleve at våre aktivitet blir en «NATUROPPLEVELSE
FOR LIVET».
Vi har et fantastisk dugnadskorps som bruker mye tid og er entusiastiske for å nå
målet om å få flere ut i friluft. Dette gjelder tilrettelegging av stier, vedlikehold av hytter, få med barn, unge og seniorer, arrangere og avvikle turer og utvikle ferdigheter innen fjellsport. Det er denne frivilligheten som muliggjør at DNT er i fremgang, og at nye
medlemmer finner det attraktivt å være med hos oss og å delta på våre arrangementer.
God tur i 2017!
Tom Harald Hansen
Styreleder DNT Lillehammer
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Bueskyting på villsvinplakat under OPPTUR. Foto: Øystein Nordås
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Hovedfoto: Dronningstien mot Lofthus og Folgefonnhalvøya. Her går årets tur for «Kvinner på randen». Foto: Edvard Rundhovde.
Lite foto: Snørvillen. Foto: Lars Urlien

DAGSTURER
OG HELGETURER
UTSTYR

På dagsturer og kveldsturer tar du med
sekk, sitteunderlag, matpakke, drikke
og skift. Til overnattingsturer trenger du
selvsagt mer, avhengig av årstid og om det er
overnatting i betjent eller selvbetjent hytte.
Pakkeliste kan du finne her:
www.dnt.no/pakkeliste-sommer og
www.dnt.no/pakkeliste-vinter
PRIS

Dagsturer er som regel gratis. Prisen på andre
turer regnes ut av turleder etter deltakerantall.
På overnattingsturer betaler turdeltakerne vanligvis hver for seg direkte på hytta. Når vi bruker
privatbiler, spleiser alle på drivstoffutgiftene med
3 kroner per kilometer som utgangspunkt.
ANSVAR

OPPMØTE

Tid og sted er oppgitt i turbeskrivelsen. Når det står
avreise fra Håkons Hall, mener vi parkeringsplassen
mellom hallene og Nordsetervegen. Turene er åpne for
alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.
PÅMELDING

Hvis påmelding er nødvendig, er dette oppgitt i
turbeskrivelsen. Med færre enn fire påmeldte til
helgeturer, kan turen bli avlyst.
MER INFORMASJON

På nettsiden og Facebook får du utfyllende informasjon
om turene våre og endringer. På www.ut.no er det kart
og turbeskrivelser, og slik kan du forberede deg til turen.

DNT LILLEHAMMER

Turdeltakere deltar på turer og arrangementer i regi
av DNT Lillehammer på eget ansvar. Vi forutsetter at
deltakerne har egen forsikring / reiseforsikring.
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LØRDAG 28. JANUAR

❱❱ Skitur i Søre Ål-marka
Vi starter turen ved Røyslitjern og fortsetter ned bakken
til Søre Ål-marka. Turen går rundt Kroktjern og
Sandbakktjernet på veg mot Brøttum. Vi går en runde
tilbake til Søre Ål skole, til sammen 25-30 km.
Oppmøte: Snuplassen ved Røyslitjern i Røyslimoen
kl. 11.15. (Bybuss fra Skysstasjonen kl. 10.45)
Varighet: 4-5 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Påmelding: Innen fredag 27. januar kl. 20.00 til turleder
Turleder: Vivian Andersen, tlf. 905 35 072
SØNDAG 5. FEBRUAR

❱❱ Kom deg ut-dagen
Se beskrivelse under Barnas Turlag.
TORSDAG 9. FEBRUAR

❱❱ Trugetur i Røyneslia, Vingrom
Turen går fra Vingrom Kirke på deler av flere gamle ferd-

Ved Ormtjernkampen. Foto: Per Sture Jensen

selsårer, bl.a. Pilegrimsleden. Fra området rundt
Gilbergshaugen er det fantastisk utsikt sørover. Underveis vil det bli en rast og vi oppfordrer til å ta med varm
drikke og annet. I klarvær vil månen lyse godt denne
kvelden, men alle bør ha med hodelykt. Turen vil passe
for de fleste, vi har også noen truger til utlån.
Oppmøte: Parkeringsplass ved Vingrom kirke kl. 18.00
Varighet: Ca. 3 timer
Utstyr: Hodelykt, truger
Vanskelighetsgrad: Enkel
Påmelding: Innen onsdag 8. februar til Kjell Rindal
Turledere: Kjell Rindal, tlf. 907 38 353 (info om turen)
og Oddbjørn Haugen, tlf. 995 15 005 (lån av truger)
SØNDAG 19. FEBRUAR

❱❱ Skitur i Skeitraktene
Rute: Skei - Torsdalen - vest om Prestkampen - Skardbua - Slagsfjella - Peer Gynt-vegen - vest om Nisjuvatnet
- Skei. Turen vil gå gjennom skog, over snaufjell, forbi
setrer og vann. Preparerte spor. Ikke spesielt krevende

Lyngkampen. Foto: Per Sture Jensen

tur, men deltakerne bør ha vanlige skiferdigheter.
Oppmøte: Håkons Hall kl 9.00 eller Segalstad seter på
Skei kl. 9.45
Varighet: Ca. 5 timer med pauser
Vanskelighetsgrad: Middels
Påmelding: Innen onsdag 15. februar til turleder
Turleder: Øyvind Nyfløt, tlf. 991 52 987
SØNDAG 5. MARS

❱❱ Skitur til Spåtind
Vi kjører i retning Spåtind Sportshotell og parkerer litt
før vi kommer til Synnfjorden. Turen starter på ca. 800
m.o.h. og toppen ligger på 1414 m.o.h.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 08.00
Varighet: Ca. 4 timer
Utstyr: Fjellski, evt. feller
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende
Påmelding: Innen onsdag 1. mars til turleder
Turleder: Henning Holmbakken, tlf. 917 07 016

TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no

SØNDAG 12. MARS

❱❱ Langtur Åstadalen
Tur i oppkjørte løyper for de som vil gjøre seg kjent
i traktene Ljøsheim og Åstadalen. Start fra Sjusjøen
Skisenter (Natrudstilen). Videre om Moste - Nesbyen Ljøsheim - Hamarsæterhøgda - Kvarstadsætra - Midtfjellet - Kopnageln - Moste og tilbake til Sjusjøen skisenter. For det meste lett terreng, men stigning i Birkebeinerløypa fra Kvarstadsætra opp til Midtfjellet og
deretter over Kopnageln. Lang tur, ca. 35 km.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 08.30 eller Sjusjøen
Skisenter kl. 09.00.
Varighet: Ca. 7 timer med pauser
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende
Påmelding: Innen torsdag 9. mars til turleder
Turleder: Erik Vea, tlf. 926 68 946 (ikke SMS)
SØNDAG 26. MARS

❱❱ Saukampen (Skåbu) - Topptur med fjellski
Med privatbiler til Tverrbygda (Skåbuvegen), bomveg
til parkering ved Breistulen. På ski opp langs Ommundsådalen og vestover på rygg opp til toppen av
Saukampen (1659 m.o.h.). Retur samme veg. Turen
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krever normalt god fjellturform og skiferdigheter.
Stigning/nedkjøring er sammenhengende, men ikke
bratt. Ca. 15 km, 800 høydemeter. Værforbehold
Oppmøte: Håkons Hall kl. 08.00
Varighet: Ca. 6 timers tur med pauser
Utstyr: Fjellski, feller, solbeskyttelse
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende
Påmelding: Innen torsdag 23. mars kl. 20.00 til Tone
Gundersen, tlf. 952 55 972 (ikke SMS)
Turleder: Erik Vea

Oppmøte: Fredag 28. april
Utstyr: Fjellski og feller anbefales, ellers utstyr i følge

SØNDAG 2. APRIL

Vi kjører fra Lillehammer om Randsverk og opp på
toppen av Valdresflya. Derfra tar vi skiene fatt og går opp
Steindalen (mye stigning), nedunder Raslet og opp på 2-3
av Kalvehøgdi-toppene, eller evt. Rasletind, som alle er
over 2000 m.o.h. Mye stigning.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 07.30
Varighet: 5-6 timer pluss pauser
Utstyr: Fjellski, feller
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende
Påmelding: Innen torsdag 27. april til turleder
Turledere: Anne Siri Rønning Bakkeberg,
tlf. 909 72 637 (ikke SMS) og Norodd Bakkeberg

På ski fra Øyerfjellet Nord til Sjusjøen
Tur uten turleder. DNT Lillehammer setter opp buss
til Holmsætra. Deltakerne går i eget tempo og på eget
ansvar, og kan velge ulike løypealternativer, se nettsida.
Et anbefalt alternativ går via Svartsetra til Grunnesdemningen og videre Trolløypa sørover til Nordseter
eller Sjusjøen. Derfra går det rutebuss til Lillehammer.
Korteste distanse er ca. 35 km. Turen går dagen etter
Troll Ski Maraton og Trolløypa er derfor nylig preparert.
Oppmøte: Lillehammer Skysstasjon kl. 08.00. Bussen
stopper i Øyer for påstigning etter avtale.
Utstyr: Lett skiutstyr, solbeskyttelse
Varighet: Hele dagen
Vanskelighetsgrad: Middels
Pris: Ungdomsmedlemmer kr. 100, medlemmer kr. 150,

ikke-medlemmer kr. 200
Påmelding: Innen torsdag 30. mars på
lillehammer.dnt.no
Turkoordinator: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455
FREDAG 28. APRIL - MANDAG 1. MAI

❱❱ Vårskitur – fast opphold på Finsehytta
Denne langhelga bor vi fast på DNTs hytte på Finse
og går dagsturer i området. Aktuelle turmål kan være
Hardangerjøkulen, Sankt Pål og Kyrkjedøri. På fredag
kjører vi bil (felleskjøring) fra Lillehammer til Gol og tar
toget (mest sannsynlig kl. 18.36) til Finse. Samme reise
tilbake mandag. Maks 9 deltakere.
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Vanskelighetsgrad: Middels
Pris: Opphold på Finsehytta, ca. kr. 2.700 (full pensjon)

pluss togbilletter og bensinspleis

Påmelding: Innen onsdag 7. april til turleder
Turleder: Henning Jakobsen, tlf. 481 14 627
MANDAG 1. MAI

❱❱ Skitur til Kalvehøgdi fra Valdresflya

LØRDAG 6. MAI

❱❱ Sykkeltur Helgøya
Utgangspunkt er Stavsjø kirke. Herfra sykler vi østover
og tar av mot Duengerhøgda, hvor vi etter hvert legger
en tur innom Edel design/Galleri Hjerterom. Videre
triller vi mot Skafferiet, hvor det er anledning til å kjøpe
seg noe godt i hyggelige omgivelser. Tilbake mot Stavsjø
legger vi vegen langs Mjøsa, forbi Hoel gård og tilbake til
bilene. Fin natur i vekslende terreng. Ca. 4-5 mil.
Oppmøte: Stavsjø kirke kl. 11.00
Varighet: 6 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Påmelding: Innen onsdag 3. mai til turleder
Turleder: Elisabeth Hasselknippe, tlf. 918 39 944

ONSDAG 10. MAI

❱❱ Blåveistur på Biri, Skulhuselva, Utsikten,
Kremmerodden

Vi går på nyryddet tursti langs Skulhuselva og passerer
Læggerstuggufossen med fine fossefall som er verdt en
avstikker. Videre bratt opp til Utsikten i Klundbykleiva.
Vi fortsetter videre i skogen til et nytt utsiktspunkt
ovenfor Honne. Derfra videre ned Kjærlighetsstien
til Kremmerodden ved Mjøsa. 8 km. Dette er en tur i
samarbeid med DNT Gjøvik.
Oppmøte: Kl. 18.00 ved avkjøring fra Rv. 4 til Hanssvea,
ca. 1,5 km sør for Mjøsbrua.
Varighet: 3 timer
Vanskelighetsgrad: Enkel
Påmelding: Ingen forhåndspåmelding
Turleder: Elin Bergum, tlf. 906 70 181 og Tove Gustu,
tlf. 920 88 711
LØRDAG 13. MAI

❱❱ Morgenyoga på Balbergkampen
Dette er en tur for morgenfugler som vil kombinere
tur og yoga. Etter en halvtimes oppstigning til topps på
Balbergkampen er vi varme i muskulaturen, og klare for
solhilsen og andre klassiske yogaøvelser som kan vekke
vår energi på morgenkvisten.
Oppmøte: Parkeringsplassen i Balbergskaret kl. 07.45
Varighet: 3 timer
Utstyr: Ledig tøy, sitte/liggeunderlag
Vanskelighetsgrad: Enkel
Påmelding: Innen torsdag 11. mai til Elisabeth
Hasselknippe
Turleder: Elisabeth Hasselknippe (DNT), tlf. 918 39 944
og Grete Roald (Friskis & Svettis) tlf. 970 70 074
FREDAG 2. - SØNDAG 4. JUNI

❱❱ Kanotur på Fjorda vest for Randsfjorden
Denne tradisjonsrike padleturen en naturopplevelse av
de sjeldne. Fjorda er et padleeldorado med bukter, sund
og øyer. Med unntak av de to siste årene har den har
vært på programmet vårt hver sommer i tre tiår. Turen
TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no

passer for alle aldersgrupper. Ingen padleerfaring er
nødvendig. Turlederen kan være behjelpelig med å leie
kano. Vær tidlig ute da antall kanoer er begrenset.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 16.30 eller Vestland
kanoutleie ved Fjorda kl. 18.30
Utstyr: Hver deltaker sørger selv for telt, mat,
overnattings- og kokeutstyr
Vanskelighetsgrad: Enkel
Pris: Ca. kr. 550 for leie av kano, kr. 100 for parkering
Påmelding: Innen tirsdag 30. mai til turleder
Turleder: Øyvind Nyfløt, tlf. 991 52 987
SØNDAG 11. JUNI

❱❱ 3-fjellstur: Kriksfjell, Reinsfjell, Hitfjell
Vi starter fra Kriksvika og går opp på Kriksfjell
(1058 m.o.h.), deretter ned og opp på neste topp Hitfjell
(1063 m.o.h.) hvor vi raster og har utsikt over «halve
kongeriket». Tilbaketur over Reinsfjell (1066 m.o.h.) og
ned til Kriksvika.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 09.30 eller parkeringsplassen
i Kriksvika kl. 10.15
Varighet: 4 timer
Vanskelighetsgrad: Enkel
Påmelding: Innen lørdag 10. juni kl. 20.00 til turleder
Turleder: Per Amundsen, tlf. 900 89 394
TORSDAG 15. - SØNDAG 18. JUNI

❱❱ Bretur for godt voksne (50+)
Årets bretur for «godt voksne» (fleksibelt / 50+) går til
Krossbu (privat, DNT-priser). Deltakerne betaler for
mat og opphold direkte på hytta. Fredag blir det blåisvandring i Bøverbreen, lørdag tur på Smørstabbreen og
eventuelt opp på Storebjørn, søndag tur på Leirbreen.
Kombinert vandring på blåis med stegjern og skitur på
snødekt bre i rolig tempo. Når forholdene krever det går
vi i tau. Én leder per 6 deltakere.
Minimum deltakerantall: 3
Oppmøte: Håkons Hall kl. 15.00 torsdag
Utstyr: Turski, stive støvler, sele, stegjern (breutstyr kan
leies av DNT/turleder, avtales ved påmelding)
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Vanskelighetsgrad: Middels til krevende
Påmelding: Innen fredag 9. juni til turleder
Turleder/Breinstruktør: Morten Laake, tel. 480 99 110

eller morten.laake@bbnett.no

LØRDAG 1. JULI

LØRDAG 24. JUNI

❱❱ Fjellmarsj fra Vetåbua

Med privatbiler inn Veodalen til parkeringsplassen
ved grense Jotunheimen Nasjonalpark. Vi leier sykler
og sykler Glitterheim-vegen fram til Gråsubekken som
kommer ned fra Gråsubreen. Vi går til fots opp etter
elva til vi når snøen og tar på skiene. Videre ca. 3 timers
rolig skitur. Vi tar oss enkelt inn på Gråsubreen. som
følges først i sterk stigning før den flater ut i 2000 meters
høyde. Vi kjører ned på Grovbreen, krysser denne og går
opp til øverste brekant. Derfra følges sommerstien fra
Glitterheim til topps. Det er sikre forhold på breen denne
tiden og vi vil ikke være i noen utsatte sprekkområder.
Retur etter samme rute. Tung skitur delvis i bratt
terreng, høydeforskjell 1150 m.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 07.30. Hvis dårlig vær holder
vi av søndag som reservedag.
Varighet: 5-6 timer
Utstyr: Fjellski, feller
Vanskelighetsgrad: Krevende
Påmelding: Innen torsdag 22. juni til turleder
Turleder: Jørn Breili, tlf. 993 79 911

Tur uten turleder. DNT Lillehammer setter opp buss
til Vetåbua og tilbake fra Djupslia. Deltakerne går i
eget tempo og på eget ansvar, og kan velge stier av ulik
lengde. Korteste distanse er ca. 17 km. Se nettsida for
forslag. På Djupslia serverer vi suppe til alle, inkludert
i prisen. Dette er en god anledning til å bli kjent med
et flott og lett tilgjengelig fjellterreng i rimelig nærhet.
Arrangement i samarbeid med GD.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 08.30. Bussen stopper i Øyer
etter avtale.
Utstyr: Dagstursekk (ekstra skift kan legges i bussen)
Varighet: Avreise fra Djupslia kl. 17.30 (ankomst
Lillehammer ca. kl. 18.30)
Vanskelighetsgrad: Middels
Pris: Ungdomsmedlemmer kr. 100, medlemmer kr. 200,
ikke-medlemmer kr. 300
Påmelding: Innen onsdag 28. juni på nettsiden
Turkoordinator: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455

FREDAG 23.-SØNDAG 25. JUNI

Vi følger sti fra Megrund oppover til Lange Sprentjønnin, videre forbi Øvre Svarttjønna og gjennom Bingen
med Bingstjønna og Bingsbu. Derfra går vi opp til Sprenpiggen (1329 m.o.h.) og fortsetter utover Sprenhøa med
god utsikt til Jotunheimen og Gausdal Vestfjell før vi går
ned på stien som fører tilbake til start. Turen går noe
utenom stier.
Oppmøte: Håkons Hall klokken 09.00
Varighet: Ca. 7 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Påmelding: Innen fredag 30. juni kl. 21.00 til turleder
Turleder: Martin Koller tlf. 992 22 157 (ikke SMS)

❱❱ Sommerskitur til Glittertind

❱❱ Femundsmarka

Vi går fra Elgå inn til den betjente hytta Svukuriset
(8 km) der vi bor til søndag. Lørdag går vi opp på Store
Svuku (1400 m.o.h). Søndag går vi en kort tur ned til
brygga ved Revlingen og tar MS Fæmund tilbake til Elgå.
Værforbehold. Maks 12 deltakere.
Oppmøte: Fredag 23. juni, sted og klokkeslett avtales
ved påmelding
Varighet: 6 timer (lørdag)
Vanskelighetsgrad: Middels
Pris: Bensinspleis, båtbillett, mat og overnatting. Alle
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betaler selv på hytta.

Påmelding: Innen fredag 16. juni til turleder
Turleder: Kari Birkeland, tlf. 976 76 422

til Djupslia

SØNDAG 2. JULI

❱❱ Espedalen

LØRDAG 5. AUGUST

❱❱ Tur til Torgeirkampen og Landsverkhøa

Espedalen. Foto: Lars Urlien

Et fjellområde som er lite kjent for de fleste, men som
nok mange har sett fra E6 på veg nordover mot Kvam.
Like nord for sentrumsbebyggelsen tar vi opp vegen til
Leinebakken. Ved en av de øverste gårdene starter turen
på god sti som fører bratt oppover gjennom vakker furuskog. Inn over snaufjellet, først nordover før vi runder
vestover og sørover mot Torgeirkampen 1190 m.o.h. Vi
beundrer utsikten før vi fortsetter sørover ryggen og ut
på den like høye Landsverkhøa. Retur etter alternativ
rute. Bortsett fra bratt opp- og nedstigning er det stort
sett tørt og lett lende.
Oppmøte: Håkons Hall lørdag kl. 08.00. Hvis dårlig vær
holder vi av søndag som reservedag.
Varighet: 6 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Påmelding: Innen torsdag 3. august til turleder
Turleder: Jørn Breili, tlf. 993 79 911
SØNDAG 13. AUGUST

SØNDAG 9. JULI

❱❱ Kvien

Turen starter fra Saubua i Brekkom. Vi følger det gamle
turistråket nordover ca. 4 km. Der tar vi av til høyre og
går opp på Store Kvia (1350 m.o.h.). Derfra er det fin utsikt, bl.a. mot Ormsetra og Imsdalen. Tilbake går vi forbi
minnestøtta i Midtre Kvia og Ormseterråket til Saubua.
Turen er ca. 13 km og går i fint turterreng. Det er noen
litt våte partier. Enkleste måten å komme til Saubua på
er å kjøre til Fåvang og opp Brekkom, videre til Stortann
(bomveg) og Saubuvegen (bomveg) til parkeringsplass.
Turen er en fellestur med DNT Gudbrandsdal.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 08.30 eller Saubua kL 10.00
Varighet: 4-5 timer
Vanskelighetsgrad: Enkel
Påmelding: Innen fredag 7. juli til Arnfinn Stubrud
Turledere: Arnfinn Stubrud (DNT Gudbrandsdalen)
tlf. 975 31 660 og Anne Siri Rønning Bakkeberg
(DNT Lillehammer) tlf. 909 72 637
TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no

❱❱ Fra seter til seter - Snultra og Melsjøen
Turen går fra Elgåsen til Snultra, en runde oppom
Svartåsen, videre over Aksjøhøgda og Melsjøhøgda tilbake til Elgåsen. De første to km går på grusveg, ellers er
det gode stier (et par våte partier). Etter å ha gått første
del av turen i skogsterreng, åpner terrenget seg, og vi
kommer fram til setergrenda Snultra. Turen byr ellers på
mye fin utsikt og en ny setergrend ved Melsjøen.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 10.00 eller ved bommen på
Elgåsen kl. 10.30
Varighet: ca. 5-6 timer
Vanskelighetsgrad: Enkel
Påmelding: Innen fredag 11. august kl. 21.00 til Inger
Moe Standal
Turledere: Inger Moe Standal, tlf. 480 44 298 og Inger
Veiteberg, tlf. 480 73 283
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DAGSTURER OG HELGETURER
LØRDAG 19. AUGUST

SØNDAG 20. AUGUST

Denne helga er vår østligste hytte Lyngbua turmålet.
Det er valgfritt om du bare vil ta en dagstur på lørdag,
eller overnatte på Djupslia natta før og/eller etter. Turen
starter kl. 10.00 på Djupslia og går i lett terreng de 8 km
inn til Lyngbua. Her er det mulighet for å ro på Lyngen
(vatnet) og kose seg på tunet før vi returnerer tilbake til
Djupslia utpå ettermiddagen.
Oppmøte: Håkons Hall, dag og klokkeslett avtales ved
påmelding
Varighet: 6-7 timer
Vanskelighetsgrad: Enkel
Pris: Bompenger, evt. bensinspleis, evt. overnatting/mat
på Djupsli
Påmelding: Innen onsdag 16. august til turleder
Turleder: Per Amundsen, tlf. 900 89 394

Vi kjører inn til enden av bomvegen Torsdalsvegen (ved
Gamledalen). Husk kr. 40 til bompenger. Vi går en
rundtur hvor vi går opp Prestkampskaret i nord/nordøst
og ned igjen stien over sørryggen. Fra toppen på 1244
m.o.h. har man fin utsikt over store deler av Gausdal og
Peer Gynts Rike, mot Rondane i nord og Jotunheimen i
nordvest. Turen er på ca. 5 km og har 300 høydemeter.
Det er et parti med bratt nedstigning.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 10.00 eller Segalstad bru
(foran kommunehuset) kl. 10.30
Varighet: ca. 3-4 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Påmelding: Innen fredag 18. august til turleder
Turleder: Mari Johanne Steine, tlf. 995 97 429

❱❱ Lyngbua

❱❱ Prestkampen (Skei)

Dronningstien mot Utnefjorden og Oksen. Foto: Edvard Rundhovde
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SØNDAG 27. AUGUST

LØRDAG 9. SEPTEMBER

Turen starter ved Djupslia, og går rundt Goppollvatnet
med toppene Åstkyrkja og Heratinden. Deler av turen
går på umerket sti. Det er noen våte partier.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 09.00
Varighet: ca. 6 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Påmelding: Innen fredag 25. august til turleder
Turleder: Svein Erik Bergundhaugen, tlf. 468 31 590
(Ikke SMS)

Dette er dagen for langtur over topper i Lillehammerog Øyerfjellet. Velg mellom tre løyper og gå i ditt eget
tempo. Alle turene har start og mål på Pellestova. Alle
må registrere seg før start for å få deltakerkort. Alle som
deltar er med i trekningen om ti flotte premier.
7-fjellsturen (27 km): Turen går i en stor runde over
de 7 toppene Hafjell, Slåseterfjell, Nevelfjell,
Nyseterhøgda, Kriksfjell, Hitfjell og Veslefjell.
Beregn 7 timer på turen.
5-fjellsturen (20 km): Følger samme rute som 7-fjellsturen over de fire første toppene, men tar deretter en
snarveg over Reinsfjell.
3-fjellsturen (8 km): For de som ønsker en kortere tur,
er dette et godt alternativ. Turen går over Hafjell,
Slåseterfjell og Nevelfjell.
Start: kl. 9-11
Pris: Gratis
Påmelding: På lillehammer.dnt.no eller ved start på
Pellestova
Arrangementskoordinator: Kjersti Moltubakk,
tlf. 909 32 485

❱❱ Goppollvatnet rundt

FREDAG 1. - SØNDAG 3. SEPTEMBER

❱❱ KVINNER PÅ RANDEN

– Dronningstien i Hardanger

Fredag kjører vi til Kinsarvik Camping og innlosjerer oss
i hytter. Lørdag blir det en spektakulær tur på 6-7 timer,
opp og langs Dronningstien og 1000 m ned Munketrappene til Lofthus. Her er det panoramautsikt over
Sørfjorden og Folgefonna. I Lofthus spiser vi middag
før vi drar tilbake til en avslappende jentekveld på hytta. Søndag er det mulig å gå opp til fjellgården Kjeåsen
innerst i Eidfjord, kjent fra “der ingen skulle tru at nokon
kunne bu”. Dette er en 3-timers tur. Alternativt kan vi
kan rusle innover Husedalen før vi returnerer hjem.
Maks 15 deltakere. Turen må justeres ved dårlig vær.
Oppmøte: Håkons Hall fredag kl. 14.00
Vanskelighetsgrad: Krevende
Pris: Overnatting ca. kr. 500, bensinspleis og mat
Påmelding: Bindende påmelding innen fredag
18. august til elihasse@online.no
Turledere: Elisabeth Hasselknippe, tlf. 918 39 944 og
Tone Gundersen, tlf. 952 55 972
SØNDAG 3. SEPTEMBER

❱❱ Kom deg ut-dagen
Se beskrivelsen under Barnas Turlag.

TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no

❱❱ 7- fjellsturen Lillehammer 2017

SØNDAG 10. SEPTEMBER

❱❱ Bakseterkjølen, Landskampen
Vi kjører Øverbygdsvegen, tar av ved Svarttjernvegen og
parkerer i Trolldalskrysset. Bompenger kr. 40. Derfra går
vi langs vegen til Svarttjernet. Videre fortsetter vi langs
sti til sørenden av Nerstølstjernet og til Landskampen.
Etter en pause ved gapahuken går vi på delvis bratt sti
ned og tilbake til bilene. Turen er på ca. 6 km.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 10.30 eller Trolldalskrysset
kl. 11.00
Varighet: 3 timer
Vanskelighetsgrad: Enkel
Påmelding: Innen fredag 8. september til turleder
Turleder: Tormod Prestrud, tlf. 482 20 163
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DAGSTURER OG HELGETURER
LØRDAG 16. SEPTEMBER

❱❱ Heidalsmuen

Med privatbiler til Tverrbygda (Skåbuvegen), bomveg
via Breistulen til Bukkebu. Fra Bukkebu på sti gjennom bjørkeskog, kryssing av Sandåa, og fram til foten
av Heidalsmuen. Bratt opp ryggen fra sør, først på sti,
deretter i ur. Videre innover steinete rygg fram til toppen på 1745 m.o.h. Vid utsikt! Retur samme veg. Turen
krever normalt god fjellturform, godt fottøy (fjellstøvler)
og ferdighet til å gå i bratt terreng. Ca. 15 km og 900
høydemeter.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 08.00
Varighet: 6-7 timer
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende
Påmelding: Innen onsdag 13. september til turleder
Turleder: Erik Vea, tlf. 926 68 946 (ikke SMS)
SØNDAG 17. SEPTEMBER

❱❱ Pullmyra i Snertingdal
Turen starter fra Fylkesveg 160 (Øverrovegen) rett øst
for Bjerkheim. Vi følger skogsvegen ca. en km og tar så
opp lia mot Skonnolsætra og rutas høyeste punkt. Så
skrått nedover innunder Brattåshaugen, ned og rundt
Pullmyra og opp lia mot åsen i sør hvor vi tar en rast og
nyter utsikten. Derfra ned og nordover igjen mot Pullmyra og skogsvegen tilbake til start. Turen er 15 km med
en del opp- og nedstigning, men med det følger også fin
utsikt. For det meste er det fast og fint underlag å gå på.
Mulighet for noen våte partier.
Oppmøte: Kl. 10.30 ved Coop-butikken i Snertingdal,
samkjøring derfra. Håkons Hall kl. 09.30
Varighet: 4-5 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Påmelding: Innen torsdag 14. september til turleder
Turleder: Knut Laasbye, tlf. 414 10 490
LØRDAG 23. SEPTEMBER

❱❱ Topptur til Lyngkampen
Vi kjører Birkebeinervegen fra Lillehammer om Sjusjøen
14

til «Prøva» (Svartstein). Derfra går vi på sti om Steinhytta, opp på Lyngkampen (1187 m.o.h.) og samme
vegen tilbake.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 09.00
Varighet: 5-6 timer pluss pauser
Vanskelighetsgrad: Middels
Påmelding: Innen onsdag 20. september til turleder
Turledere: Anne Siri Rønning Bakkeberg,
tlf. 909 72 637 (ikke SMS)
SØNDAG 24. SEPTEMBER

❱❱ Tur til Prestkjerringa og Skjellbreidhytta
Vi starter ved Korstjernet og går opp til høyeste punkt i
Fåberg Vestfjell – Prestkjerringa (1060 m.o.h.). Videre
går turen ned til Skjelbreida seter og Skjelbreidhytta - en
av DNT Lillehammers flotte hytter. Derfra følger vi veg
tilbake forbi Bleikesætra til Korstjernet.
Oppmøte: Håkons hall kl. 10.00
Varighet: ca. 6 timer
Påmelding: Innen fredag 22. september kl. 20.00 til
turleder Laila Gilberg Haugen
Turleder: Laila Gilberg Haugen, tlf. 984 38 066 (ikke
SMS) og Signe Marit Steine, tlf. 482 47 460
LØRDAG 30. SEPTEMBER-SØNDAG 1. OKTOBER

❱❱ Espedalsfjella med gruvebesøk

og historikk på Espedalen Sportell

Med bil til Strand fjellstue (70 km) hvor vi møtes kl.
11.00. Vi går i jevn stigning opp løypetraseen til Storgruva og kryper inn for en titt. Avhengig av vær og form
går vi over Nordre Gråhø (de som vil) og langs Vestlia til
Stangs gruve, eller ned gruvevegen til Bjellkugruva og
opp langs fjellryggen med flott utsikt ned i dalen og til
Stangs gruve. Vi følger gamle råk ned til nordenden av
Espedalsvannet og Espedalen Sportell, henter bilene, og
samles for kåseri om gruvehistorien før middag. Det kan
bestilles middag, eventuelt overnatting til DNTs losji-pris
på 2-4 sengs rom. De som blir over til søndag tilbys tur
til toppen av Ruten eller en rundtur i området.

Heidalsmuen - på veg ned ryggen mot sør. Foto: Erik Vea

Kanotur Fjorda. Foto: Øyvind Nyfløt

Oppmøte: Håkons Hall kl. 10.00
Varighet: 4-5 timer pluss pauser (lørdag)
Vanskelighetsgrad: Middels
Påmelding: Bestilling av mat/overnatting innen tirsdag

Påmelding: Påmelding innen fredag 13. oktober til

Turledere: Morten Laake, tlf. 480 99 110 eller

❱❱ Fullmånekveld i Gropmarka

turleder

Turleder: Arne Haug, tlf. 909 76 019

26. september til Morten Laake

SØNDAG 5. NOVEMBER

morten.laake@bbnett.no,
Petra Eichler, tlf. 917 92 827

Denne kvelden bytter vi ut sofahyggen inne med bålkos
og måneskinn ute. Vi går en kort tur innover skogen før
vi slår leir rundt bålet. Kanskje du har en spøkelseshistorie på lur?
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Skurvbrua kl. 18.00
(avgiftsparking)
Varighet: 2-3 timer
Utstyr: Hodelykt
Vanskelighetsgrad: Enkel
Påmelding: Ingen påmelding
Turleder: Elisabeth Hasselknippe, tlf. 918 39 944

SØNDAG 15. OKTOBER

❱❱ Tur i Brøttumsmarka
Turen starter fra Åsmarkvegen ovenfor GLØR, ved enden
av 60-sonen. Turen går i lettgått skogsterreng i området
Kroktjern, Sandbakkktjern og Demtjern langs stier og
skogsbilveger. Det er enkelte våte partier som krever
gode, helst vanntette sko, evt gummistøvler. Turen er ca
8 km.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 09.30 eller Åsmarkvegen
ovenfor Glør, ved enden av 60-sonen kl. 10.00
Varighet: 3 timer
Vanskelighetsgrad: Enkel

TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no
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❱❱ «AKTIV I 100»

FORMIDDAGSTURER I GAUSDAL

Landskampen. Foto: Lars Urlien

Vingromtur. Foto: Anne Siri Rønning Bekkeberg

MANDAGER KL. 11.00 PÅ PARKERINGSPLASSEN VED GAUSDAL ARENA
APRIL-JUNI OG AUGUST-OKTOBER

Tilbudet er for alle voksne, som har fri på formiddagen og som har gått litt turer før. Turene går i all slags vær
og turmålene varierer fra gang til gang. Områdene vi går i er: Holsfoss, Aulestad, Ulsrud, Lysløypa i Forset,
Hærfjellet, Engjom, Olstad og Neversjøen.
Noen ganger starter turen ved Gausdal Arena, andre ganger er det felleskjøring til et annet utgangspunkt.
Turene blir kunngjort på våre nettsider lillehammer.dnt.no, aktivitetskalenderen i GD
og på Facebooksidene til Gausdal Frivilligsentral.
Kontaktpersoner i Gausdal: Stine T. Dalane, DNT, tlf. 906 58 217
og Edel Klaape-Aasdal, Gausdal Frivilligsentral, tlf. 922 27 970
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❱❱ «AKTIV I 100»

FORMIDDAGSTURER I LILLEHAMMER

MANDAGER KL. 11.00
VED HÅKONS HALL
MARS-JUNI OG
SEPTEMBER-DESEMBER

Turene er åpne for alle
voksne, som har fri på formiddagen og som har gått litt
turer før.
Vi går i all slags vær. Turene
varierer med nytt turmål
nesten hver gang. Gropmarka,
Balbergkampen, Nevelfjell,
Biri, Vingrom, Skårsetlia,
Mesnasaga og Kanthaugen er
alle gode turmål.
Oppmøte på parkeringplassen
nord for Håkons Hall mandager
kl. 11.00 Noen ganger starter
turen herfra, andre ganger kjører
vi sammen til et annet utgangspunkt. 2-2,5 timers varighet.
Formiddagsturene blir kunngjort
på lillehammer.dnt.no og i
aktivitetskalenderen i GD.
Kontaktperson formiddagsturer:
Anne Siri Rønning Bakkeberg,
tlf. 909 72 637

Fra Korpberget. Et av mange flott utsiktpunkter ved Lillehammer. Foto: Kjell Arne Jøndal

TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no
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– BLI MED PÅ KVELDSTUR HVER TIRSDAG KL. 18
Hver tirsdag fra mai til september har vi kveldsturer i nærområdet.
Sammen med formiddagsturene blir disse turene blir stadig mer populære.
Oppmøte er vanligvis på parkeringsplassen ved Håkons Hall, for felles avreise kl. 18.
Vi fyller opp nødvendig antall biler og spleiser på bensinutgifter med utgangspunkt
kr. 3 per kilomter.
Turene varer 2,5-3 timer inkludert rast. Påmelding er ikke nødvendig.
Turene er åpne for alle. Ansvarlig for kveldsturer: Inger Veiteberg, tlf. 480 73 283

Sjusjøen. Foto: Per Sture Jensen

KVELDSTURER

- en aktiv kveld

TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no
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KVELDSTURER
TIRSDAG 2. MAI

❱❱ Vårtur i Hovemoen
Turen starter fra Korgen Vannverk og følger stiene langs
Lågen nordover til Moshølen før vi vender sørover igjen
langs nye stier, slik at det blir en 2 timers runde gjennom
vårskogen i Hovemoen. Lett tur i tørt og fint lende.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller parkeringsplassen
etter undergangen nedenfor Skeidar.
Turleder: Jørn Breili, tlf. 993 79 911
TIRSDAG 9. MAI

❱❱ Aulestadrunden i Gausdal
Turen går fra parkeringsplassen ved Aulestad. Vi går ned
Neverådalen og langs Gausa til nye Bøsbrua, opp til Bø
og tilbake til Aulestad.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller parkeringsplassen
ved Aulestad kl. 18.20
Turleder: Signe Marit Steine Jevne, tlf. 482 47 460
TIRSDAG 16. MAI

❱❱ Topptur på Balbergkampen
Turen starter ved parkeringsplassen nedenfor den gamle
hoppbakken. I 2016 var det omfattende skogshogst i
området og endelig rute bestemmes våren 2017 - men
det blir både topptur og rundtur! Bratt tur med kafferast
på toppen.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller parkeringsplassen
i Balbergskaret kl. 18.15
Turleder: Kari Birkeland, tlf. 976 76 422
TIRSDAG 23. MAI

❱❱ Kveldstur på Brøttum
Årets Brøttumstur starter på ved gården Haugen langs
Kløvstadhøgdvegen som går over fra Brøttum mot Ring.
Bjørn Dalsveen gir oss en orientering før vi legger i
veg på skogsbilvegen innover i marka. På delvis gamle
ferdselsveger tar vi oss mot Kløvstadhøgda med et fantastisk skue over Mjøsa. Her blir det en orientering om
det unike naturserveratet i lia nedenfor. På retur langs
Kløvstadhøgdvegen stopper vi ved det store amme20

kufjøset på Trettenga hvor driveren gir en orientering om
dagens kjøttproduksjon.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller på Haugen
kl 18.30.
Turleder: Erik Bergseng, tlf. 951 36 643 og Jan Erik
Mæhlum, tlf 918 25 095
TIRSDAG 30. MAI

❱❱ Rundtur om Haugen i Øyer
Turen går bratt oppover til gården Haugen og ned igjen
gjennom lett og lys skog. Dette er en vårtur på stier og
veger gjennom fint kulturlandskap og med utsikt.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Nermo hotell
kl. 18.30
Turleder: Hilde Skøyen, tlf. 911 53 441
TIRSDAG 6. JUNI

❱❱ Rundtur i Saksumsdal
Turen går på deler av kulturstien i Saksumsdal i retning
av Rugtjernet. Dette er en rundtur med fin utsikt over
bygda. Noe av turen er bratt, ellers en lett tur.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Saksumsdal
Bygdahus kl. 18.30
Turleder: Marta og Ola Lien, tlf. 958 24 818
TIRSDAG 13. JUNI

❱❱ Tur til Natrudsletta og Sorgendalshytta
Turen starter ved grustaket og går på sti nord for boligfeltet Vårsetergrenda, forbi Ringsvea og opp til Natrudsletta. Herfra følger vi stien østover ned til Sorgendalshytta, hvor vi går skogsbilvegen tilbake til start. Dette er
en lettgått tur med endel stigning de første 2 km. Det er
enkelte bløte partier.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller grustaket innerst
i Vårsetervegen kl. 18.15
Turleder: Signe-Mette Granheim Larsen, tlf. 930 14 798

TIRSDAG 20. JUNI

❱❱ Tur til Korpberget
Turen går fra Vingar skole, bratt opp til Korpberget. Her
er det flott utsikt over byen! På sti ned om Korsvoll og
tilbake til Vingar skole.
Oppmøte: Håkons Hall kl.18.00 eller Vingar skole
kl. 18.15
Turleder: Anne Siri Rønning Bakkeberg, tlf. 909 72 637
TIRSDAG 27. JUNI

❱❱ Tur til Sjøsetra og Myggbukta
Turen starter ved Sjøsetervegen der Birkebeinerløypa
krysser vegen. Vi går opp til Sjøsetra hvor vi får en
orientering om setergrenda. Turen videre går på sti mot
Avskåkån og til Myggbukta hvor vi raster. Vi følger sti
tilbake til bilene. Det er en relativt lett rundtur.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Sjøsetervegen der
Birkebeinerløypa krysser vegen kl. 18.20
Turleder: Tore Bjørnsgård, tlf. 61 26 05 37
TIRSDAG 4. JULI

❱❱ Rundtur fra Gunnhildringen i Mesnali
Turen går over Svarthaugen til Eftastjernet der vi raster.
Tilbake går vi over Langmyra og Kurstedstoppen. Det er
en middels tung tur med noen bløte partier.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller 800 m fra

Jokerbutikken i Mesnali retning Sjusjøen kl. 18.25

Turleder: Svein Erik Bergundhaugen, tlf. 468 31 590
TIRSDAG 1. AUGUST

❱❱ Kveldstur i Vingrom sørbygd
Turen starter fra Jokerbutikken i Vingrom og går gardmellom sørover til forbi Lekshus. Derfra går vi oppover
lia via Audenhuslykkja til Fjell og ned igjen mot Jevne,
Spakrud og tilbake til start. Turen går stort sett på
gårds- og skogsveger og stier. Den er litt tung i starten
og kan ha et litt fuktig parti med noen glatte steiner på
nedturen.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Jokerbutikken
i Vingrom kl. 18.15
Turleder: Kjell Rindal, tlf. 907 38 353
TIRSDAG 8. AUGUST

❱❱ Tur til Skjønsbergaksla i Øyer
Vi starter turen ved det nedlagte rehabiliteringssenteret
Sølvskottberget. Turen går i lett skogsterreng på stier og
skogsbilveger til vi kommer til Skjønsbergaksla.
På toppen av det 2-300 meter høye stupet
ved Skjønsbergaksla er det
flott utsikt ut

Natrudstilen. Foto: Per Sture Jensen
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KVELDSTURER
KVELDSTURER

Ring. Foto: Rune Nilsson
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Fra Peer Gynt setervegen. Foto: Per Sture Jensen

over Øyer. Turen går deretter samme veg tilbake til
Sølvskottberget. Dette er en lett tur.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller på Sølvskottberget kl. 18.45
Turleder: Oddvar Nordlund, tlf. 905 92 132

Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller bensinstasjonen

TIRSDAG 15. AUGUST

Bli bedre kjent med Søre Ål-marka. Turen starter ved Søre
Ål skole og går oppover og rundt i Søre Ål-marka med flott
utsikt over Lillehammer, Balbergskaret og Mjøsa. En lett
tur i skogsterreng med litt stigning i starten
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved Søre Ål skole
kl. 18.15
Turleder: Vivian Andersen, tlf 905 35 072

❱❱ Tur på Biri

Turen starter ved Biri kirke og går for det meste på
gårdsveger forbi Sigstadstua og Øvre Bollerud opp til
Berg gård. Derfra følger vi turstien i den såkalte «Steigrunden» forbi Steig gård og opp på løypas høyeste punkt,
Liberget. Her er det en gapahuk med flott utsikt mot
Biristrand og Lillehammer. Derfra kommer turstien inn
på Finnstadsvegen, ned på Lirengvegen og så ned Geitryggen, forbi Nedre Bollerud og Sigstadstua tilbake til
Biri Kirke. Turen er middels tung.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Biri Kirke
kl. 18.30
Turleder: Øystein Sørum, tlf. 905 92 138
TIRSDAG 22. AUGUST

❱❱ Rundtur om Landskampen i Rudsbygd
Turen starter fra Søre Bleken ved Øverbygdsvegen i
Rudsbygd. Vi går Olerudvegen så langt den går og videre
på sti og veg til toppen hvor vi raster ved en fin og ny
gapahuk. Turen tilbake går på bratt traktorveg og sti ned
til Nyhus og til slutt et kort strekning på Øverbygdsvegen
tilbake til utgangspunktet. Dette er en bratt tur.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved Søre Bleken
kl. 18.30
Turleder: Kjell Arne Jøndal, tlf. 970 64 443
TIRSDAG 29. AUGUST

❱❱ Utsiktstur til bygdeborgen på Vardkampen
Turen starter på Spjutvollen ved Kananvegen mellom
Øyer og Tretten. Etter en lett start, er det bratt oppstigning til bygdeborgen. Her er vi på 507 m.o.h. og har fin
utsikt. Dette er en rundtur som delvis går på en opprustet gammel sti. Turen er relativt kort.
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på Tingberg kl. 18.25

Turleder: Olav Tjønntveit, tlf. 976 50 445
TIRSDAG 5. SEPTEMBER

❱❱ Tur i Søre Ål-marka

TIRSDAG 12. SEPTEMBER

❱❱ Kveldstur på Nordseter
Vi starter fra kafeen ved bommen på Nordseter, og går
opp Kausvegen et stykke. Deretter går vi på sti til
Skjerketjerna og fortsetter videre rundt Lomtjernet og
tilbake over Løvisåsen. Dette er en relativt lang tur, men
lett terreng.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller ved Nordseter
aktivitetssenter/kafé kl. 18.25
Turleder: Ragnvald Jevne, tlf. 992 19 455
TIRSDAG 19. SEPTEMBER

❱❱ Tur i Nordre Ål

På denne kveldsturen starter vi fra Håkons Hall og går
en rundtur i Nordre Ål.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00
Turleder: Kjersti Moltubakk, tlf. 909 32 485
TIRSDAG 26. SEPTEMBER

❱❱ Avslutningstur på Sjusjøen
Årets siste kveldstur er en rundtur på Sjusjøen med
servering på Rustad Fjellstue.
Oppmøte: Håkons Hall kl. 18.00 eller Sjusjøen
Informasjonssenter kl. 18.30
Turleder: Martin Koller, tlf. 992 22 157
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HELGETURER

DNT FJELL SPORT LILLEHAMMER

Fjellsportgruppa har tilbud for de som har
en del erfaring fra fjellet og ønsker turer med utfordringer.
I 2017 har gruppa flere flotte turer på programmet.
Detaljerte turbeskrivelser finnes på nettsiden.
Alle skal lese den i tillegg, fordi det oftest gis mer
informasjon og endringer.
Følg også med på facebookgruppa.
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Den enkelte deltaker må selv vurdere den aktuelle
turen opp mot egne ferdigheter, og deltakeren har
ansvar for seg selv og egen sikkerhet under turen.
Alle som skal delta på turer i regi av DNT fjellsport,
plikter å gjøre seg kjent med vår ansvarsfordeling,
som er beskrevet på våre nettsider.

Pause på topptur mot Veslesmeden. Rondeslottet bak til venstre. Foto: Arve Thorsberg

DNT FJELLSPORT
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Fra sykkelsamling på Skeikampen. Foto: Caroline Strømhylden

FREDAG 13. - SØNDAG 15. JANUAR

Utstyr: Randoneski, feller, skredsøker, søkestang,

Opplev Rondane på sitt beste. Vi går fra Mysusæter i
lyset av fullmånen til selvbetjeningshytta ved Rondvassbu. Lørdag blir det topptur. Både Veslesmeden, Rondeslottet og Storronden er aktuelle. Lørdag kveld blir det
fellesmiddag og hyttekos. Søndag blir det kanskje tid til
en liten skitur før retur til Mysusæter.
Utstyr: Vinterbekledning og fjellski.
Kart: Rondane
Vanskelighetsgrad: Litt krevende. Turvant vinterstid.
Avreise: Fra Circle K Strandtorget fredag kl 15.
Påmeldingsfrist: innen 9. januar. Max 15 personer.
Turkoordinator: Arve Thorsberg;
arvethorsberg@hotmail.com eller tlf. 990 45 070

Terreng: Kupert
Vanskelighetsgrad: Noe krevende
Passer for: fjellsportinteresserte
Påmeldingsfrist: 5. mars
Avreise: Fredag 10. mars kl 1600 fra Lillehammer
Turkoordinator: Kjell Lundemo, tlf. 900 32 673,

❱❱ Fullmånetur i Rondane

FREDAG 24.- SØNDAG 26. FEBRUAR

❱❱ Toppturhelg i Romsdalen

Vi innlosjerer oss på hytter rundt en av de fine fjordene
i området. Topptur både lørdag og søndag, der valg av
topper avgjøres ut fra vær, føre og ønske fra gruppa.
Obligatorisk utstyr er vinterbekledning og sikkerhetsutstyr etter avtale. Randoneeski og/eller telemarksski,
feller, staver, romslig sekk til en hel dag ute. Vurder også
solbriller, googles, solkrem, kart, kompass, GPS, skarejern, isøks og stegjern.
Kart: Romsdalen
Vanskelighetsgrad: Krevende
Avreise: Circle K Strandtorget, fredag kl 16:00.
Påmeldingsfrist: innen 17. februar. Maks 12 deltakere.
Turkoordinatorer: Guro Håvardsrud/Hallgeir Engen,
hallgeir@engenweb.com, 959 62 448
FREDAG 10.- SØNDAG 12. MARS

❱❱ Strynefjellet

Strynefjellet er lett tilgjengelig og byr på flotte fjellsider
med urørt snø. Denne helgen beveger vi oss i vegkanten
på Strynefjellet, og tar oss opp de sidene som ser fin ut
og vi har lyst til å kjøre på ski. Er det riktig gode forhold
kan det være vi går mot Dalsnibba lørdag.
TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no

sovepose, vinterbekledning

kjell.lundemo@hotmail.com

FREDAG 17. - SØNDAG 19. MARS

❱❱ Ski- og topptur i Skarvheimen
Ei vinterhelg i den flotte Skarvheimen! Det blir ei helg
med mange mil på fjellski i høyalpint terreng. Start fra
Tyinkrysset og Breistølen for overnatting på Sulebu i to
netter. Mulighet til flere toppturer avhengig av værforhold. Retur til Tyinkrysset søndag. Vinterbekledning
og utstyr ellers etter avtale.
Krav til deltakarane: Gode skiferdigheter og bra fysisk
form.
Terreng: Meget kupert
Kart: Skarvheimen
Vanskelighetsgrad: Krevende med lange dagsmarsjer i
tungt terreng
Avreise: Fredag kl. 12.00 med bil fra Lillehammer
Påmeldingsfrist: Fredag 3. mars. Maks 10 deltakere
Turkoordinator: Håkon Solberg, skiknut@hotmail.com
tlf. 456 62 232 og Inger Elin Nes Hjelle,
tlf. 971 78 941
FREDAG 31. MARS - SØNDAG 2. APRIL

❱❱ Vårskitur til Demmevasshytta

Vi reiser til Finse fredag kveld, med bil frå Lillehammer til Gol og videre med tog til Finse. Overnatting frå
fredag til laurdag blir på Finse. Laurdag morgen startar
vi på turen til Demmevasshytta for overnatting. Retur
Finse på søndag. Rutevalg vil være avhengig av vær og
føreforhold.
Utstyr: Fjellski, vinterbekledning og nødvendig utstyr
for overnatting på hytte.
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Terreng: Meget kupert
Kart: Hardangerjøkulen (Norge-serien)/Finse (Nordeca)
Vanskelighetsgrad: Krevende
Avreise: Fredag 31. mars ca kl. 16 (avhengig av togtider

Gol-Finse)

Påmeldingsfrist: 17. mars, påmelding til Inger Elin.

Maks 10 deltakere.

Turkoordinator:

Odd Erik Bakken; odd-erik.bakken@oppland.org,
Torkel Haugen og Inger Elin Nes Hjelle,
tlf. 971 78 941, ingerelinneshjelle@gmail.com

for å overnatte ute.

Kart: Jotunheimen
Vanskelighetsgrad: Krevende. Du må være i god form

og trygg på egne skiferdigheter.

Avreise: Avreise: Circle K onsdag 24. mai ca. klokken 15
Påmeldingsfrist: Innen fredag 12. mai.

Maks 10 deltakere.

Antall plasser: 10
Turkoordinator: havard.stubrud@gmail.com eller til

Håvard Stubrud på tlf. 906 13 089.

FREDAG 28. APRIL - SØNDAG 1. MAI

FREDAG 9. - SØNDAG 11. JUNI

Bli med på topptur blant noen av Jotunheimens råeste
fjelltopper! Tradisjonen tro blir Leirvassbu vårt utgangspunkt for årets 1.mai-tur. Aktuelle topper er Storebjørn,
Sokse, Veslebjørn, Stetind, Kyrkja, Geita med flere.
Vi setter opp teltleir, men det er også mulig å ligge på
Leirvassbu. Mulighet for transport med beltebil inn til
Leirvassbu.
Utstyr: Skiutstyr for bratt terreng, skredutstyr og utstyr
for overnatting i telt.
Kart: Jotunheimen
Vanskelighetsgrad: Ekstra krevende. Du må være i god
form. Turene blir fort 8-10 timer lange.
Avreise: Avreise: Circle K fredag 28. april ca. klokken 15
Påmeldingsfrist: Innen 21. april
Turkoordinator: Spørsmål og påmeldinger til:
peder.lovik@felleskjopet.no
eller til Erlend på tlf. 932 85 262

Sommer, snø og høye tinder! Vi telter ved Raubergstulen, og kjører opp til Galdhøpiggen Sommerskisenter
som blir utgangspunktet for turene. Lørdag: Storjuvtinden og Ymelstinden. Bratt klyving, ikke klatring, men
sikring i eksponert terreng. Brekryssing med innbinding.
Søndag: Galdhøpiggen over Styggebreen. Evt. alternativer er turer til flere av toppene i området eller
skikjøring i sommerskisenteret.
Utstyr: Randonee- eller fjellskiutstyr, sittesele, prusik,
120 cm slynge, hjelm, isøks og stegjern.
Kart: Galdhøpiggen 1:25000/ Jotunheimen Vest 1:50000
Terreng: Meget kupert
Vanskelighetsgrad: Krevende
Avreise: Circle K Strandtorget, fredag kl. 1600
Påmeldingsfrist: 6. juni. Maks 6 deltakere.
Turkoordinator: Per Morten Brusveen, 419 27 010,
permorten@bbnett.no

ONSDAG 24. MAI - SØNDAG 28. MAI

ONSDAG 5. – SØNDAG 9. JULI

❱❱ Topptursamling på Leirvassbu

❱❱ Topptursamling på Sognefjellet
og Hurrungane

Hva med å benytte denne langhelga til toppturer på
Sognefjellet og Hurrungane i majestetiske Jotunheimen?
Vi etablerer teltleir på Sognefjellet og har dermed godt
utgangspunkt for utallige topper alt etter hvor vær og
føre er best.
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Utstyr: Skiutstyr for bratt terreng, skredutstyr, og utstyr

Sommerskitur på Norges tak

❱❱ Langhelg med toppturer i Stølsmaradalen
Vakre Stølsmaradalen! Vi parkerer ved Hjelle og går inn
til Stølsmaradalen om Avdal. Det blir 3-4 timers gange
med tung oppakking. Topptur med dagstursekk på torsdag, fredag og lørdag. Turmål er Store Stølsmaradalstind,
Store Midtmaradalstind og Austre og Midtre Ringstind.
Noen av toppene krever at vi forserer bre for å komme til

topps. Søndag går vi om Vetti ut igjen til Hjelle.
Utstyr: stegjern, isøks, sele.
Kart: Jotunheimen vest
Vanskelighetsgrad: Krevende, med lange dagsmarsjer i
fjellterreng.
Avreise: Fredag kl. 12.30 med bil fra Lillehammer
Påmeldingsfrist: Fredag 23. juni til Johannes Nygaard
Turkoordinator: Håvard Thoen og Johannes Nygaard,
johannes_nygaard@hotmail.com eller tlf. 938 81 201.

Terreng: kupert
Kart: Folgefonna - Hardangerfjorden
Vanskelighetsgrad: Krevende. Erfaring med padling og

ONSDAG 19. - SØNDAG 23. JULI

❱❱ Stisykling i Trysil

❱❱ Toppturcamp i Gjendealpene
Vi tar utgangspunkt i Svartdalen, Torfinnsdalen og
Leirungsdalen. Turer og utgangspunkt bestemmes av
været. Alternativer er Torfinnstindene, Knutholstindene, Leirungstindene. Overnatting i telt. Hytte kan
være mulig avhengig av utgangspunkt. Klær, utstyr og
sikringsutstyr til høyfjellsbruk og klatring.
Sikringsutstyr avtales.
Kart: Jotunheimen Øst 1:50000
Vanskelighetsgrad: Meget krevende
Avreise: Circle K Strandtorget, onsdag kl. 15
Påmeldingsfrist: 10. juli. Maks 10 deltakere.
Turkoordinatorer: Erlend Øien Sørnes, tlf. 932 85 262,
erlendsornes@gmail.com og Martin G. Johansen,
martingjohansen@gmail.com
TORSDAG 3. - SØNDAG 6. AUGUST

❱❱ Kajakk og blåis på Folgefonna
Vi spenner isøks og stegjern på kajakken og reiser til
Folgefonna. Teltleir ved Blådalsvatnet. Padlingen på
Indste Mosevatnet, og inn til brekanten som går helt
ned til vannet. Er vi heldig kan vi padle blant isfjell,
og utsikten mot brefallet er fantastisk! Så blir det leik
og klatring i blåisen etter ønske. Søndag blir det en tur
innom Baroniet i Rosendal på veg hjem.
Utstyr: Breutstyr for ferdsel i blåis, kajakk med utstyr,
utstyr for overnatting i telt.
Krav til deltakarane: Brekurs eller tilsvarende og Intro
sikkerhet eller tilsvarende for kajakk.
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bre.

Avreise: CK Strandtorget, torsdag 3. aug. kl 16.00
Påmeldingsfrist: søndag 23. juli. Maks 8 deltakere.
Turkoordinator: Hanne Jarmann Larsen,

hja-lars@online.no; 913 34 218

FREDAG 11. - SØNDAG 13. AUGUST

Denne helga arrangerer vi stisykkelsamling i Trysil. Vi
deler oss i grupper basert på ferdigheter og ønsket turlengde, og sykler dagsturer lørdag og søndag. Mulighet
for kveldstur fredag kveld hvis noen ønsker det.
Vi kommer til å koordinere og avtale felleskjøring fra
Lillehammer.
Utstyr: Sykkel for stisykling. Stisykkel kan leies.
Oppmøtested: Ved Alpingrenda i Trysil lørdag kl. 10.00.
Turkoordinator vil være tilstede samme sted kl.
18.00 fredag kveld.
Terreng: Naturlige og kuperte stier og maskinbygde
stier.
Vanskelighetsgrad: ulik vanskelighetsgrad. Det er en
fordel, men intet krav å ha syklet litt på sti fra før.
Påmeldingsfrist: 6. august
Turkoordinatorer: Ingrid Hokstad. Tlf. 900 98 958,
ihokstad@gmail.com og Caroline Strømhylden,
cstromhylden@gmail.com, tlf. 416 10 633.
FREDAG 18. - SØNDAG 20. AUGUST

❱❱ Topptur til Surtningssue

Fredag kveld reiser vi inn til Memurubu med båt fra
Gjendesheim. Vi overnatter på Memurubu. Dei som
ønsker å overnatte i telt kan gjøre dette. Lørdag morgen går turen til Surtningssue. Varighet på turen er 10-12
timer. Søndag går vi Besseggen tilbake til Gjendesheim
for dei som ønsker det. Dei som ønsker kan ta båt.
Utstyr: Gode fjellsko og utstyr for lange dager i fjellet
Krav til deltakarane: God fysisk form
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Terreng: Meget kupert
Kart: Jotunheimen
Vanskelighetsgrad: Krevende
Avreise: fredag 18. august
Påmeldingsfrist: søndag 13. august
Turkoordinator: Bjørn Olav Sunde.

tlf. 959 35 514,
bjorn.olav.sunde@gmail.com

FREDAG 25. - SØNDAG 27. AUGUST

❱❱ Topptursamling i Leirdalen

Har du lyst til å bestige flere 2000metertopper i trivelig fellesskap med andre
fjellsportinteresserte?
Lørdag og søndag blir det toppturer rundt
Leirdalen. Hvilke topper vi prøver oss på
avhenger av vær, deltakernes forutsetninger
og ønsker. Kan hende behov for sikring.
Utstyr: Klær til høyfjellsbruk, mat og utstyr
for telting, eventuelt klatresele, rapellåtter og
hjelm.
Vanskelighetsgrad: Krevende
Avreise: Fredag kl. 15 med bil fra Lillehammer
Påmeldingsfrist: Innen fredag 19. august på
mail til: ida.bjorkavag@gmail.com
Turkoordinator: Ida Bjørkavåg,
ida.bjorkavag@gmail.com tlf. 936 70 458
og Terje Myhre tlf. 412 35 669
FREDAG 8. - SØNDAG 10. SEPTEMBER

❱❱ Stiløping over Besseggen under
Fjellfilmfestivalen.

Guro på eggen fra Loftskarstind til Galtåtind ved Isfjorden.
Foto: Ragnhild Moen Holø
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Bli med og opplev Besseggen på en ny måte.
Lørdag 09.09. i ni-tiden starter vi rolig jogg fra
Gjendesheim innover til Memurubu langs Gjendevannet
på T-merket sti. Turen inn til Memurubu er på ca 10 km
på småkupert sti. Pause og mat på Memurubu mat før
turen går tilbake til Gjendesheim over Besseggen. Turen
tilbake er ca 14 km lang med ca 750 meter stigning.

Utstyr: Lett dagstursekk, litt mat, penger, drikke, buff,

terrengløpesko med tykk såle, vinddtett jakke, lue
og hansker
Kart: Jotunheimen øst
Terreng: Meget kupert. Ulendt terreng. Hovedsakelig
grus og stein.
Vanskelighetsgrad: Meget krevende
Passer for: Fjellsportsinteresserte.
Avreise: Samkjøring avtales nærmere når vi vet hvor
mange som vil være med på hele eller deler av
festivalen.
Påmeldingsfrist: Tirsdag 5. september
Turkoordinatorer: Geir Sandbakken,
geirsandbakken@gmail.com, tlf. 995 21 869,
Øyvind Hasli, oyvind_hasli@yahoo.com,
tlf. 977 95 597 og Magnus Esberg.
FREDAG 24. - SØNDAG 26. NOVEMBER

❱❱ Novembertopptur – bli med oss å lete
etter snøen!

Vi pakker toppturskiene og drar mot der snøen er.
Valdresflya som mulig turmål og da f.eks bo på hytte på
Beitøstølen. Forslag til turmål er Rasletind, Høgdebråtet,
Heimdalshøe eller Besshøe. Dersom det er mer og bedre
snø et annet sted, drar vi dit i stedet.
Utstyr: Toppturski, feller, skredsøker, søkestang,
spade. Varme klær, ull og dun.
Kart: Jotunheimen Aust eller Beitostølen i 1:50 000
(med forbehold om endring av turdestinasjon)
Vanskelighetsgrad: Middels
Avreise: Fredag kl 15 med bil fra Lillehammer
Påmeldingsfrist: Fredag 17. november til Ingvild
Morken eller Silje Frøysland
Turkoordinator: Ingvild Morken,
IngvildMorken@hotmail.com, tlf. 958 70 144
og Silje Frøysland,
Silje.froysland@outlook.com,
tlf. 415 26 869

TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no

Om ansvar på turer med fjellsportsgruppa
På samlinger har vi ikke turleder, men turkoordinator.
Oppgaven til turkoordinator er å organisere samlingen
(tid og sted). Turkoordinator vil ikke kunne ha oversikt
over hvor den enkelte deltaker er til enhver tid.
Deltakerne må selv vurdere sine ferdigheter, og den
enkelte har ansvar for seg selv og sikkerheten under
turen.

HELGETURER

Bli med på våre spennende
og givende turer og kurs!

DNT UNG LILLEHAMMER

GENERELT FOR ALLE TURER

• Følg med på våre nettsider og facebook for mer
detaljert info om turene, endringer og påmelding.
• Medlemspriser gjelder kun for medlemmer av
DNT ung, Lillehammer.
• Der det ikke er oppgitt noe annet, kommer mat og
bensinspleis i tillegg til prisen
• Begrenset antall plasser på de fleste turer.
Førstemann til mølla!
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• Alle deltakere må gjøre seg kjent med dokumentet
«Ansvar og risiko» på lillehammer.dnt.no/ung
• De fleste turene våre er lagt opp for ungdom i
videregående skole og eldre. Er du yngre og savner
et tilbud? Ta kontakt!
• Kontaktperson: Erland Flaten, daglig leder DNT
Lillehammer, tlf. 913 20 389.

Hovedbilde: Basecamp i Jotunheimen. Lite bilde: Bålkos . Begge foto: Knut Olav Sommernes.

DNT UNG Lillehammer

- sprekt og sosialt

TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no
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DNT UNG
JANUAR

FREDAG 24. – SØNDAG 26. MARS

Liker du å gå på ski, men sliter litt med å finne den rette
teknikken? Da er dette kurset for deg! Du får en enkel
innføring i klassisk stil som med litt øving vil gjøre
skigleden enda større. God teknikk kommer lettere når
man har det gøy, så dette blir en skiøkt litt utenom det
vanlige. Følg med for nærmere informasjon om dato og
påmelding.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Turkoordinator: Mari Nøvik, tlf. 951 88 125

Vi fortsetter vår årlige tradisjon, og setter snuten og
skiene mot Norges eldste nasjonalpark! Vi kjører til
Mysuseter fredag ettermiddag, og går inn til den selvbetjente hytta på Rondvassbu. Lørdag og søndag prøver
vi oss på toppturer. På denne turen anbefales fjellski med
stålkanter eller telemarksski.
Vanskelighetsgrad: Litt krevende
Antall plasser: 12
Aldersgrense: 16+
Påmeldingsfrist: Fredag 17. mars
Kontaktperson: Andrea Godberg-Jensen, tlf. 950 14 477

❱❱ Langrennskurs

LØRDAG 18. – SØNDAG 19. FEBRUAR

❱❱ Langrennstur til Vestfjellhytta
Vi tar langrennsskiene fatt og setter kursen mot Langsua
nasjonalpark. Turen starter ved Synstgardsætra og
går 7-8 kilometer til Vestfjellhytta. På hytta er det
muligheter for alle og enhver; en lengre skitur, besøk
på røverhulen, snøballkrig og lek ute, brettspill inne på
hytta, eller bare avslapping. Dagen etter returnerer vi til
Synstgardsætra, enten samme veg eller om Hornsjøen,
hvis det er stemning for det.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Avreise: Lørdag 18. februar kl. 09.00 fra Lillehammer
Påmeldingsfrist: Lørdag 11. februar
Kontaktperson: Andrea Godberg-Jensen, tlf. 950 14 477

LØRDAG 1. APRIL

TORSDAG 23. FEBRUAR

Er du nysgjerrig på vinterfriluftsliv? Vi gjentar suksessen fra i fjor. Bli med oss på en spektakulær tur i trygge
omgivelser. Valdresflya er et eldorado for toppturer, så
her slår vi leir. Lørdag prøver vi Rasletind, og så Kalvehøgde om forholdene tillater det. En kortere tur søndag
før retur.
Utstyr: Toppturski eller fjellski m/feller. Sovepose, liggeunderlag og klær for vinterbruk.
Vanskelighetsgrad: Litt krevende
Aldersgrense: 16
Avreise: Fredag kl. 16.00 fra Lillehammer
Påmeldingsfrist: Fredag 14. april

❱❱ Isklatring i Mesnaelva
Har du prøvd isklatring før? Vi inviterer til en sosial
kveld med isklatring ved Mesnaelva. Isklatring er både
gøy og utfordrende, og Mesnaelva er det perfektet stedet
for en «myk» innføring. Du vil få instruksjon i hvordan
du skal bruke klatreøks og stegjern, samt få låne alt
nødvendig utstyr som kreves. Vi lyssetter fossen, tenner
bål og serverer grillmat og varm drikke.
Vanskelighetsgrad: Lett/middels
Påmeldingsfrist: Tirsdag 21. februar
Kontaktperson: Andrea Godberg-Jensen, tlf. 950 14 477
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❱❱ Fjellskitur til Rondane

❱❱ Utedag på Sjusjøen
Finn fram barnet i deg og bli med oss til Sjusjøen for
en dag med bare moro og lek. Skihopping, snøballkrig,
stafett og mye mer står på programmet. Vi tenner bål,
griller pølser, drikker kakao og får en liten forsmak på
påskestemningen. Ta på deg godt med varme klær og bli
med!
Påmeldingsfrist: Torsdag 30. februar
Kontaktperson: Andrea Godberg-Jensen, tlf. 950 14 477
FREDAG 21. – SØNDAG 23. APRIL

❱❱ Toppturhelg i Jotunheimen

Pris: 300,- for medlemmer
Kontaktperson: Andrea Godberg-Jensen, tlf. 950 14 477
TORSDAG 11. – SØNDAG 14. MAI

❱❱ Surfetur til Stadt

Man trenger ikke reise sørover for å surfe! Her i Norge
har vi nemlig noen av verdens fineste surfestrender. Vi
gjentar suksessen fra i fjor, og reiser vestover til
Hoddevik ytterst på Stadt, og vi vil at DU skal være med!
Fredag leier vi kursinstruktør, og resten av dagen bruker
vi på å øve. Lørdag benytter vi også dagen til å surfe,
både med og uten instruktør. Vi har også tid til å
utforske området til fots før vi pakker sammen og setter
oss på bussen hjem igjen.
Antall plasser: 10
Aldersgrenser: 18+
Påmeldingsfrist: Mandag 1. mai
Pris: 1100,- for medlemmer. 1500,- for andre.
Kontaktperson: Andrea Godberg-Jensen, tlf. 950 14 477
ONSDAG 7. JUNI

❱❱ Opptur

DNTs nasjonale turdag for alle landets 8. klassinger. Alle
8. klasser i Lillehammer, Gausdal, Brøttum møtes ved
Balbergkampen og går på toppen. Ved foten av kampen,
Balbergskaret, er det aktiviteter som klatretårn.
Kontaktperson: Erland Flaten, tlf. 913 20 389
FREDAG 1. – SØNDAG 3. SEPTEMBER

Avreise: Fredag kl. 16:00 med tog fra Lillehammer
Påmeldingsfrist: Søndag 20. august
Kontaktperson: Erland Flaten, tlf. 913 20 389
LØRDAG 30.SEPTEMBER – SØNDAG 1. OKTOBER

❱❱ Padletur på Fjorda

Har du en liten indianer i magen? Liker du koselige
kvelder rundt bålet? I så fall er det dette den perfekte
turen for deg! Bli med oss i DNT ung Lillehammer og
opplev Østlandets mest populære padleeldorado. Det er
et populært område å padle i med sine mange innsjøer,
trange sund og øyer.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Avreise: Lørdag 30 september kl. 08.00 fra Lillehammer
Påmeldingsfrist: Lørdag 14. september
Kontaktperson: Erland Flaten, tlf. 913 20 389
FREDAG 24. NOVEMBER

❱❱ Byttekveld – Grønn fredag
Har du en delvis slitt ryggsekk? En litt for stor allværsjakke? Eller kanskje et par fjellsko du aldri bruker? Vi
arrangerer en byttekveld der du kan bytte inn friluftsklær og -utstyr du ikke trenger, og gjøre gode kupp. Ta
vare på det du har og gi friluftsutstyret ditt et nytt liv!
Velkommen til grønn fredag.
Sted: Fabrikken
Klokkeslett: kl. 16.00-20.00
Kontaktperson: Erland Flaten, tlf. 913 20 389

❱❱ Toppturjakt for alle i Rondane

DESEMBER

Dette blir en helg med herlig utforsking av det Rondane
har å tilby! Dette er en felles tur for Hamar-Hedmark,
Lillehammer, Gjøvik og Odal, der vi blir kjent med hverandre, og går på topper. I Rondane finnes det noe for
ethvert nivå, og vi kan alltids finne en utfordring både
liten og stor nok.
Utstyr: Tilpasset lengre dagsturer i høyfjellet
Vanskelighetsgrad: Litt krevende med lange dagsmarsjer i fjellterreng

Vi feirer vinterens ankomst med ski på bena. Bli med på
en fresh skitur blant snødekte grantrær! Vi tenner bål og
sørger for grillkos og varm drikke. Det er jo alltid godt
med litt frisk luft i en travel hverdag!
Dato: Når snøen faller. Følg med på nettsiden.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Kontaktperson: Erland Flaten, tlf. 913 20 389
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❱❱ Måneskinnstur
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VELKOMMEN PÅ TUR
Vi ønsker å invitere til et allsidig turår, og vi håper barn
i området vil finne glede i å være ute. Barnas Turlag er
et alternativ til konkurransedrevet idrett og friluftsliv.
Barnas Turlag har tilbud for barn opp til 12 år. I år har
vi også en overnattingstur for de eldste.
Barnas Turlag, Gausdal gjenoppstår i 2017 med Liv
Fyksen som leder. Vi skal ha flere turer sammen og det
er også planlagt turer for denne nye gruppen i Gausdal.
Turene ligger på våre nettsider.
BARNAS TURL AG LILLEHAMMER &
BARNAS TURL AG GAUSDAL
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Christine Uthberg koser seg på tur. Foto: Øydis Uthberg

BARNAS TURLAG

Lillehammer og Gausdal

Barnas Turlag Gausdal
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BARNAS TURLAG

SØNDAG 15. JANUAR.

❱❱ Skøytedag på Vingnesvika.
Lek deg på isen! Det blir kjørt opp løype på
isen og du kan gå turer på skøyter, eller til
fots. Dersom isforholdene tillater det, blir
det også mulig å gå en lengere tur. Våre
veiledere er behjelpelig med tips og råd om
skøyter og teknikk. Vi har 25 skøytesett til
utlån. Ta med deg skisko med rottefellabinding. Vi lager bål og koser oss sammen. Ta med godt med klær og matpakke.
Oppmøte: Vingnesvika
Varighet: kl. 11-14
Pris: Gratis
Veileder: Jeroen Oostendorp,
tlf. 952 10 835. Toril Vestad,
tlf. 412 10 476

SØNDAG 5. FEBRUAR

❱❱ KOM DEG UT-Dagen.
Skileik og akemoro på DNTs nasjonale
turdag for hele familien i Kleivbakken.
Servering av varm drikke og mulighet for
å grille mat på bål eller grill. Mer informasjon kommer på nettsidene når dagen
nærmer seg.
Oppmøte: Kleivbakken ved Håkonshall.
Varighet: kl. 11-14
Pris: Gratis
Veileder: DNT Lillehammer ved Erland
Flaten, tlf. 913 20 389
LØRDAG 18. FEBRUAR

❱❱ Hundekjøring i Gausdal
Barnas Turlag, Gausdal inviterer barn og
unge på hundekjøring, sosialt samvær, lek
og moro. Aktivitetene vil foregå på plassen
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Klatring er klatring. Tau, reimer eller greiner. Foto: Ingvill Helseth

ovenfor Astridbekken kl 12.00
Kontakt: Liv Fyksen tlf. 977 91 577

Varighet: Fra kl 11
Veileder: Kari Engen, tlf 913 76 767

SØNDAG 26. FEBRUAR

LØRDAG OG SØNDAG 27. – 28. MAI

Avslutt vinterferien med kafédag på Krokbua! Vi fyrer
opp inne, og kanskje ute, så det er mulig å komme inn og
varme seg. Det blir salg av kaffe, kakao og boller.
Oppmøte: Krokbua
Varighet: kl. 11-14
Kafévert: Sigrid Skjølås, tlf. 482 58 970

Vi overnatter i svevetelt i trærne eller i vanlige telt natt
til søndag. Den som ønsker å overnatte ute under åpen
himmel møter lørdag ettermiddag. Dersom du bare vil
klatre kommer du på søndag. Da klatrer vi i trærne med
og uten tau og leker oss på slakk line, i hengekøyer eller
med rappeller. DNT tar med sikringsutstyr.
Oppmøte: Øst for Abbortjern
Varighet: Lørdag møtes vi kl 16. Søndag kl. 11-14.
Utstyr: ta med deg solbriller uansett vær. Da slipper du å
få så mye rusk i øynene.
Pris for overnattingen: Gratis for medlemmer.
Ikke-medlemmer 150,- Maks 18 i svevetelt.
Påmelding fra 1. mai til ingvillh@gmail.com.
Veileder: Trygve Hirsch, tlf. 926 81 584 Oslo
Treklatreklubb og Ingvill Helset tlf. 952 20 406,
DNT Lillehammer.

❱❱ Fastelavnskafè på Krokbua

LØRDAG 11. MARS

❱❱ Jønnburunden
Barnas Turlag, Gausdal går Jønnburunden med rast i
Jønnbusetra.
Kontakt: Liv Fyksen tlf. 977 91 577
SØNDAG 30. APRIL

❱❱ Klatredag for de minste på Tyrili.
Arrangement i samarbeid med Barnas Turlag, Gausdal.
Her kan dere buldre og klatre! Vi hjelper til med å sikre,
men hvis mor og far kan sikre er det også fint. Aldersgruppe: 2-8 år. Instruktører fra Tyrili klatresenter.
Oppmøte: Tyrili klatring
Varighet: kl. 12-14
Pris: gratis for medlemmer. 100 kroner for ikkemedlemmer.
Veileder og påmelding: Toril Vestad, tlf. 412 10 476,
toril@cocoonart.no
SØNDAG 14. MAI

❱❱ Overnatting i svevende telt og treklatring

UKE 26 OG 27

❱❱ Friluftsskole på Krokbua
Vi gjentar selvfølgelig suksessen med friluftsskole på
Krokbua og har tilbud om friluftsliv for barn mellom 2.
og 6. klasse på Krokbua. Friluftsskolen varer i fem dager
og arrangeres i uke 26 og 27. Påmelding blir satt opp på
nettsidene med detaljer om vilkår og påmelding.
Kontakterson: DNT Lillehammer ved Erland Flaten,
tlf. 913 20 389

❱❱ Topptur til Lillehammers byfjell

SØNDAG 18. JUNI

Bli med og nyt Lillehammers fineste utsikt på toppen av
Balbergkampen. Vi møtes på parkeringsplassen i Balbergskaret og går sammen til toppen. Vi har god tid og
koser oss med mat og drikke på toppen.
Oppmøte: Balbergskaret

Vi klargjør hytta for sommeren, samtidig som vi har mye
leik og moro. Vi låner ut kanoer, setter opp slakk line,
natursti og lager bål. I tillegg er vi så heldige og får besøk
av Primus-Ragnhild som skal kokke sammen med oss på

– Balbergkampen.
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❱❱ Aktivitetsdag og dugnad med primustur
på Krokbua.
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BARNAS TURLAG
Krokbua. Les om henne påutepaaturmedprimus.com. Ta
med deg bestikk, tallerkener, fjøl, skarp kniv, drikke og
kopp. Primus-Ragnhild har med resten, men begrenset
antall primuser.
Varighet: 11-15
Påmelding: til ingvillh@gmail.com fra 1. juni.
Dugnadsansvarlig: Sigrid Skjølås, tlf. 482 58 970
Veiledere: Ragnhild Moen Holø, tlf. 958 35 834 , Ingvill
Helset, tlf. 952 20 406
TORSDAG 24. AUGUST

❱❱ Tur til Lillehammers svar på Grand
Canyon!

Bli med den erfarne turlederen Erik Hanssveen på tur til
en av Lillehammers gjemte perler. Turen går langs den
spennende Åveita. Kanskje finner vi bær eller sopp på
turen? Ta med bøtte!
Oppmøte: P-plassen ved Badedammen (VIP-vegen)
Varighet: Kl 18-20
Veileder: Erik Hanssveen, tlf. 482 35 137, Ingvill Helset,
tlf. 952 20 406
LØRDAG 26.- SØNDAG 27. AUGUST

❱❱ Overnatting i Gapahuken på Krokbua
Kan man sove ut på Krokbua? Hva er alle lydene om
natten? Sover dyrene? Alt dette kan du finne ut av hvis
du blir med på overnattingstur på Krokbua fra lørdag
til søndag. Ta med deg liggeunderlag og sovepose og en
voksen. Vi lager kveldsmat på bålet om kvelden, så du må
ta med noe mat også.
Oppmøte: Krokbua
Varighet: 18.00 til 10.00 dagen etter
Veileder: Sigrid Skjølås, tlf: 482 589 70
Påmelding: sskjolas@hotmail.com innen 20. august.

SØNDAG 3. SEPTEMBER

❱❱ Kom deg ut-dagen og Fjelldagen
DNTs nasjonale turdag Kom deg ut-dagen arrangeres
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ved Nevelvatn i samarbeid med Fåberg Fjellstyre, Fåberg
Østsides Utmarkslag og speiderne. Den tradisjonsrike
Fjelldagen er et populært tiltak som trekker mange
mennesker. Legg søndagsturen innom arrangementet!
Servering av saft, kaffe, grillet fisk m.m. fra 11-15.
Kanopadling, natursti, fisking og andre aktiviteter for
hele familien.
Oppmøte: Nevelvatn ved Nordseter.
Varighet: kl. 11-15
Veileder: Speiderne, fjellstyret, utmarkslaget og DNT
Lillehammer
Kontakterson: DNT Lillehammer ved Erland Flaten,
tlf. 913 20 389
SØNDAG 24. SEPTEMBER

❱❱ Søndagstur til Prestkjerringa
Tur i samarbeid med Barnas Turlag, Gausdal. Legg
søndagsturen til Prestkjerringa denne søndagen. Turen
fra parkeringsplassen ved Skjellbreia tar ca en time opp.
Vi går opp i samlet flokk. Vel oppe tar vi en god pause og
nyter utsikten. Returen tar du selv når du vil det. Turen
passer for alle som kan gå litt og det er en relativt lett tur.
Oppmøte: Circle K Strandtorget kl. 10 eller ved Skjellbreia kl. 11.
Varighet: Kl 10 - 15.
Veileder: Hanne Bjertnæs og Ingvill Helset,
tlf. 952 20 406
SØNDAG 12. NOVEMBER

❱❱ Klatredag for de minste, på Tyrili.
Her kan dere buldre og klatre! Vi hjelper til med å sikre,
men hvis mor og far kan sikre er det også fint. Aldergruppe: 2 - 8 år. Arrangement er i samarbeid med Barnas
Turlag, Gausdal.
Påmelding: toril@cocoonart.no
Pris: gratis for medlemmer, 100 kroner for ikke-medlemmer.
Oppmøte: Tyrili klatring
Varighet: kl. 12-14
Veileder: Toril Vestad, tlf. 412 10 476 og Tyrili klatresenter

SØNDAG 26. NOVEMBER

❱❱ Avslutningskaffe på
Krokbua

Vi runder av turåret med hyggelig
sammenkomst på Krokbua.
Følg med på våre nettsider for
informasjon
Veileder: Toril Vestad,
tlf. 412 10 476, Sigrid Skjølås,
tlf. 482 589 70 og Ingvill Helset,
tlf. 952 20 406
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TRILLEGRUPPA

Trillegruppa på Krokbua og på snøføre (foto under). Foto: Åse Marie Røgler og Rita Bergaust Kvikstad (foto under).

Barn i vogn er slett ikke noe hinder for et
aktivt turliv. Faktisk oppdager mange fedre og mødre en rekke spennende turstier,
småveger og løyper i nærområdet etter å
ha vært med på trilleturer med Barnas
Turlag.
Turene er normalt på torsdag og
legges på våre nettsider og trillegruppas Facebooksider.

TRILLEGRUPPA
DNT LILLEHAMMER
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❱❱ ❱❱ MEDLEMSINFORMASJON
Turinformasjon
DNT Lillehammer har publikumsbetjening på
Vandreskoen, der fjellentusiasten Jeroen hjelper deg.
• Salg av medlemskap, kart og enkelte turartikler.
• Informasjon om turer og aktiviteter. Lån gjerne vår
publikums-PC og se på våre kart.
• Utdeling av nøkkel til selvbetjente og ubetjente hytter
• Utleie av Krokbua til bursdager, skoler, barnehager
m.m.
• Utleie av kanoer ved Krokbua

Start turen på UT.no
UT.no er Norges viktigste nettsted for friluftsintereserte.
På UT.no finner du hytter og ruter over hele landet,
digitale kart, aktiviteter og turforslag. DNT Lillehammer
har lagt ut en rekke turtips fra vårt område.

Medlemskap og innmelding
Som medlem i DNT Lillehammer er du automatisk
medlem i Den Norske Turistforening, DNT.
Medlemskap tegnes hos Vandreskoen i Mesnasenteret
eller på www.dnt.no. Der får du også oversikt over de
mange medlemsfordelene som gjelder
i alle 57 turistforeninger og turlag i hele Norge.

Fjellsportgruppa: Bjørn Olav Sunde, Follebu.
Barnas Turlag: Ingvill Helset, Lillehammer.
DNT ung: Andrea Godberg-Jensen, Lillehammer.
Oversikt over øvrige medlemmer i komiteer og grupper
finner du på våre nettsider.

Årsmøte
Vi inviterer alle medlemmer til årsmøte på Lillehammer
bibliotek 1. mars kl. 19-21. På programmet står årsmelding og regnskap 2016, budsjett 2017 og valg. Vi
serverer noe å bite i og flotte turbilder. Vel møtt!

Høstmøte november 2017
DNT Lillehammer arrangerer hver høst et uformelt møte
for medlemmer og andre interesserte. Vi inviterer gjerne
en foredragsholder som presenterer et aktuelt tema
knyttet til friluftsliv. Følg med på nett og Facebook for
mer informasjon.
Erland Flaten er daglig leder i
DNT Lillehammer og har
kontor på Fabrikken.

Tillitsvalgte i DNT Lillehammer
Hovedstyret:
Tom Harald Hansen, Lillehammer, styreleder
Stine Thallaug Dalane, Gausdal, nestleder.
Henning Holmbakken Lillehammer, styremedlem.
Torbjørn Monset, Lillehammer, økonomi.
Elise Solberg Løvlund, Øyer, vararepresentant.

Komitéledere
Hyttekomiteen: Jostein Synstrud, Fåberg.
Turkomiteen: Elisabeth Hasselknippe, Lillehammer.
Sti- og løypekomiteen: Erik Hanssveen, Lillehammer.
TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no

Pris på medlemskap:

Familiemedlemskap:
1.180,Hovedmedlem:
660,Student/ungdom (19-26 år):
340,Skoleungdom (13-18 år):
205,Barnas Turlag (0-12 år):
125,Honnørmedlem (over 67 år eller uføre):
510,Husstandsmedlem:
330,Livsvarig medlem:
16.500,43

❱❱ ❱❱ STI- OG LØYPEKOMITEEN
Sti- og løypekomiteen (SLK) står for all rydding, klopping,
T-merking og skilting av stinettet i skog- og fjellområdet på
Lillehammers østside. Vi har også ansvaret for Rondanestien på
strekningen Birkebeinervegen - Lyngbua - Djupslia - Vetåbu Jammerdalsbu, samt flere andre stier i Øyerfjellet.
Også stinettet i marka mellom Røyslimoen og Brøttum sentrum
holdes i orden av SLKs folk.
I Vestfjellet har vi ansvaret for DNT Lillehammers del av
Jotunheimstien, dvs. fra Torpavegen via Skjellbreidhytta,
Kittilbua og Vestfjellhytta til Liomseter.
Til sammen har SLK ansvaret for et stinett på om lag
350 kilometer.

Når det gjelder skiløyper,
har vi gjennom årene utført store
planeringsarbeider sommerstid i løypenettet, bl.a. Nordseterløypa, Sandbakkløypa og
deler av Birkebeinerløypa. I den siste løypa bygde vi
bru over Kubruveita, og i samarbeid med Lillehammer
Olympiapark ny bru ved Mesnasaga. SLK bidro også både
økonomisk og med dugnadsarbeid til lysløypa mellom
Vårsetergrenda og Birkebeineren Skistadion. Foran
sesongen 2015-16 og igjen foran 2016-17 har vi sørget
for grunneiernes tillatelse til å bruke skogsbilvegen mot
Mesnasaga som skiløype, og vi har utført grave- og
ryddearbeid der.
SLK har i mange år utarbeidet kart over området
Lillehammer-Sjusjøen-Nordseter-Hafjell, både i papirutgave og til oppslag ute i terrenget. Skiløypekartet

44

Foto: Per Sture Jensen

er lettere revidert foran sesongen 2016-17, mens
sommerkartet ble grundig forbedra våren 2016.
Platekartet over Lillehammers østside ble revidert
samtidig og er i løpet av høsten bytta ut på om lag 30
oppslagssteder. Sammen med Brøttum IL og Søre Ål
IL reviderte SLK i 2013 kartet over området
Messenlivegen-Brøttum. I ettertid har Søre Ål gjort
om noe på løypenettet, så høsten 2016 har SLK
revidert kartet og bytta ut en del platekart.
Kartene kjøper du hos Vandreskoen.

Foto: Øystein Nordås
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Hyttene våre

DNT Lillehammer har sju hytter.
Medlemmer får tilgang til hyttene med DNTs
nøkkel. Egen nøkkel til Krokbua leies ut hos
Vandreskoen.
Lyngbua
Lyngbua ligger ved fiskevatnet Lyngen og Lyngkampen i
Øyerfjellet, 12-13 km sørøst for Djupslia på ruta som kalles
Rondanestien. Ubetjent hytte med fem sengeplasser og båt til
utlån for medlemmer.

Djupslia
Djupslia på Øyerfjellet er ei selvbetjent hytte ved Rondanestien,
en dagsmarsj nord for Nordseter. Det er tolv senger i hovedhytta og
seks i sikringsbua, der det er mulig å ha med hund. Det ligger kano
til utlån ved Djupen. Djupslia blir renovert i sommer. Adkomst: Ta av
fra E6 ved Øyer nord, og følg skiltet mot Øyerfjellet. Ved Korsbakken
(bom) følges Akksjøsetervegen til parkeringsplassen ved Steinsetra.
Herfra må man om vinteren gå på ski langs merket løype inn til hytta
(12 km), mens det om sommeren er bilveg helt fram.

Vetåbua
Vetåbua ligger på Fåvangfjellet 17 km nord for Djupslia. Vetåbua er ei
selvbetjent hytte med 16 sengeplasser fordelt på to hytter. I den minste er
det tillatt med hund. Adkomst: Kjør opp bak Fåvang kirke, over Gullhaugen
og Åmot helt fram til hytta på sommerstid. Om vinteren er det brøytet til
Trekanten hyttefelt omlag en km fra hytta.
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Vestfjellhytta
Vår nye selvbetjente hytte i Gausdal Vestfjell og Langsua er ferdig og
i bruk. Den ligger meget godt til med flott utsikt mot vest og nordvest mot
fjellet Nordre Langsua. Ikke bare har hytta en meget god beliggenhet for
turer. Den binder også sammen andre DNT-hytter, og særlig blir Jotunheimstien nå enklere å gjennomføre. Om sommeren er hytta tilgjengelig fra
Kittilbua i sør, Liomseter i vest og fra Revsjøvegen nordfra. Beste adkomst
om sommeren er å gå fra Vetafjellet/Revsjøvegen. Derfra tar det ca. 1 1/2
time å gå inn til hytta. Om vinteren er Synstgardsetra i Vestre Gausdal et
godt utgangspunkt med 7-8 km fram til hytta.

Kittilbua
Ubetjent hytte i Gausdal Vestfjell med 7-8 sengeplasser. Om sommeren er det
bilveg fram til hytta. Om vinteren er det parkering på Værskei, 4 km fra hytta.
Det er skiløype fra Værskei til Kittilbua.

Skjellbreidhytta
Skjellbreidhytta er ei ubetjent hytte i Fåberg Vestfjell med sju sengeplasser
pluss hems. Ved Skjellbreidvatnet er det båt til bruk for medlemmer.
Adkomst: Kjør til Vingrom, ta av på rv. 250, Torpavegen, og fortsett ca. 15
km til Storlondammen. Ta av nordover på Svartdalsvegen og følg denne
mot Bleiksetra og Skjellbreida. Om sommeren kan du kjøre helt fram.
Vinterstid er vegen brøytet til Bleiksetra (3 km fra hytta).

Krokbua, hytta til Barnas Turlag
Sentrumsnær hytte med sju sengeplasser. Hytta ligger flott til
ved Mesnaelva. Krokbua er et svært populært utfartsområde for
turgåere, skoler og barnehager. Seks kanoer til disposisjon.
Nøkkel til hytte og kanonaust leies på Vandreskoen.
Adkomst: Parkering ved Kanalen. Derfra går det grusveg til
Kroken. Etter demningen er det T-merket sti til hytta, til sammen
ca. 1,5 km fra parkeringsplassen.
TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no
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Kurs og opplæring
DNT er Norges største arrangør av kurs
innen friluftsliv, klatring, bre og fjellsport.

ONSDAG 19. APRIL

❱❱ ❱❱ AMBASSADØRKURS
Har du lyst til å lære mer om DNT?
Enten du ønsker å bli turleder, bidra på
dugnad eller bare er litt nysgjerrig, så er
dette kurset for deg.
Ambassadørkurset er det første og
enkleste nivået i DNT sin kursrekke
som forsetter med grunnleggende
turlederkurs, sommerturlederkurs og
vinterturlederkurs. Velkommen til en
uforpliktende smak av DNT.
DNT-ambassadørkurset egner seg også
for tillitsvalgte og andre som ønsker
bedre kunnskap om hele DNT og DNT
Lillehammer.
Tid og sted:
Lillehammer vgs, avdeling Nord
(Vargstad), klokka 18.00 - 21.00.
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DNT arrangerer enkelte kurs selv, og formidler
deltakelse på andre DNT-foreninger. I 2017,
KUNNSKAPSÅRET I DNT, vil vi ha stor fokus
på å kvalifisere turfolket til forskjellige
aktiviteter.
Påmelding og kursdetaljer på
lillehammer.dnt.no
ONSDAG 26. APRIL

❱❱ ❱❱ NÆRTURLEDERKURS
DNTs nærturlederkurs er et praktisk kurs som
kvalifiserer til å lede kortere dagsturer i områder
hvor nærturleder er lokalkjent.
Opptakskrav:
DNT-medlem og ha deltatt på DNTs
ambassadørkurs.
Innhold:
Turplanlegging, risikovurdering, turlederrollen,
ansvar, oppgaver, utstyr, bekledning,
område- og kartkunnskap.
Tid og sted:
klokka 18.00 - 21.00.
Skistua på Birkebeineren Skistadion.

ONSDAG 1. MARS
ONSDAG 1. MARS

❱❱ ❱❱ FERSKINGKURS
❱❱ ❱❱ FERSKINGKURS

Passer for alle som ønsker å lære det grunnleggende og bli tryggere
Passer
alle som ønsker å lære det grunnlegpå
egnefor
friluftsferdigheter.
gende og bli tryggere på egne friluftsferdigheter.
Kurset går over fire kvelder. Den første kvelden starter vi inne, og
starter
vi inne,
tarallemannsretten
for oss tema somog
allemannstar
for oss
temaog
som
DNTs tilbud. De tre neste
retten oger
DNTs
tilbud.
De tre neste
kveldene
kveldene
vi ute,
og praktiserer
bruk
av kart er
og kompass, bålvi ute, ogturbekledning,
praktiserer bruk
av kartturmat,
og kompass,
tenning,
tursekk,
primus/stormkjøkken og
båltenning,ute.
turbekledning,
turmat,
primmatlaging
Detaljer om tursekk,
tid og sted
opplyses
senere.
us/stormkjøkken og matlaging ute. Detaljer om
tid og sted opplyses senere.

ØVRIGE KURSTILBUD

Det blir et grunnleggende kurs i padling i slutten i mai/juni.
Kurset er beregnet på nybegynnere og holdes av
Lillehammer Ro- og kajakklubb ved Vignes.
Vi arrangerer andre kurs avhengig av tilbud og etterspørsel. De
viktigste kursene i DNT er turlederkursene. I samarbeid med andre
foreninger i DNT har vi også spesialiserte kurs innen skred, klatring,
brevandring og padling. Se dnt.no/kurs
Ungdommer på OPPTUR har pause på veg opp til Balbergkampen. Foto: Øystein Nordås
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Hogstarbeid førte til at vi måtte legge om en del stier ved Balbergkampen. Erik Hansveen, til venstre, er leder i sti- og løypekomiteen.
Jørn Breili har også oppsyn med vår hytte Djupslia.

❱❱ ❱❱ DUGNAD
Ikke bare stinettet, men også våre 7 hytter og våre
over hundre arrangementer er helt avhengig av frivillige. Dugnad er sosialt, morsomt og givende. Vi
har alltid behov for dugnadsfolk, og oppgavene er
mange og varierte. Har du lyst til å være med på
laget vårt?
Ta kontakt med de tillitsvalgte eller daglig leder.
Eksempler på dugnadsarbeid
• Arbeid på hyttene - vedlikehold, rydding ute
og inne, renhold og vedhogst
• Rydding og merking av turstier
• Bistand under arrangementer som OPPTUR,
7-fjellstur og «Kom deg ut»-dager
• Stå på stand i gågata/andre steder
• Informasjonsarbeid - skrive turforslag til
UT.no, tekster til nett m.m.
• Styreverv og annet organisasjonsarbeid
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OPPTUR er turgåing pluss aktiviteter.
Foto: Øystein Nordås

❱❱ ❱❱ OPPTUR - en frivillig fornøyelse
ONSDAG 7. JUNI

OPPTUR er et eksempel på et av mange arrangement
som ikke ville ha vært mulig uten den fantastiske innsatsen våre frivillige legger ned for DNT Lillehammer.
OPPTUR er DNTs nasjonale turdag for åttendeklassinger. Hvert år i juni er ca. 400 åttendeklassinger på
tur med oss over og rundt Balbergkampen. Frivillige
står på for fullt for å gi ungdommene en flott turopplevelse.

TURPROGRAM 2017 lillehammer.dnt.no
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Løkegata 11,

www.tyriliklatring.no
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2615 Lillehammer

@tyriliklatring

www.facebook.com/tyriliklatring

15%
RABATT

Turen starter hos Intersport!

til alle medlemmer i
DNT Lillehammer

Vi har godt utvalg for alle
slags turer -vi hjelper deg
med riktig utstyr!

HANDLEDAGER
-torsdag 16. februar
-torsdag 8. juni
-torsdag 7. desember

20%
RABATT

-pluss spesialtilbud på
aktuelle produkter for
sesongen.

Storgata 86

61 27 04 30
butikk@lillehammersport.no
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Din lokale spesialforretning
for fjellsko og turutstyr
Følg oss på facebook for ekstra gode tilbud!

HANDLEDAGER 2017:

DNT MEDLEMSRABATT

9. mars, 18. mai,
21. september og 7. desember

15% på sko
10% på øvrige varer

(20% rabatt på ordinære priser)

(Gjelder på ordinære priser)

BESØK VÅR NETTBUTIKK vandreskoen.no
61 26 20 02 • info@vandreskoen.no • Lilletorget 1, Lillehammer

igt.no

Lilletorget 1,
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alt av
e
g
g
y
b
varer
til
hytta.

Som medlem i DNT Lillehammer får du dette:
- Medlemspris på DNTs 500 hytter. Ikke bare våre 7.
- Rabatt på turutstyr.
- Medlemsbladet Fjell og Vidde.
- Tilbud om turer og kurs over hele landet.
- Gode medlemsrabatter som f,eks hos Vandreskoen
og Intersport.
- Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger
på overnatting.
dnt.no/medlem

61 22 00 00
www.gaus.no
tlf.
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DNT LILLEHAMMER
Telefon 61 26 20 02
Besøksadresse: Vandreskoen, Mesnasenteret
Postadresse: Lilletorget 1, 2615 Lillehammer
Meld deg inn på dnt.no/medlem
E-post: lillehammer@turistforeningen.no

lillehammer.dnt.no
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8. klassinger på lyse sommerstier under OPPTUR. Foto: Øystein Nordås

Distribuert med Innlandet Distribusjon

