TURPROGRAM 2019

Turer, aktiviteter og kurs

i dalenes dal

Å være sammen med andre
Fjellet og friluftslivet har vært av de mest sentrale
elementene i mitt liv så lenge jeg kan huske. Det startet
med mange og lange somre på hytta ved Liavatnet i Skjåk
og gikk over i turer med kameratgjengen i ungdommen,
breturer, toppturer og lange turer som har gått over både
dager og uker. Jeg har fått med meg mye. De siste årene
har mitt friluftsliv gått mer tilbake til det det startet med,
litt enklere turer og gjerne i flatere terreng. Selv om jeg
har en turglad kone, har vært brefører og har gått tur
med mange forskjellige mennesker, så har jeg trivdes best
helt alene i fjellet. Jeg har nok dyrket litt dette «ensom
ulv»-imaget.
Slik var det helt til jeg sa ja til å være turleder for DNT
Gudbrandsdalen for noen år siden. Etter en famlende start
der jeg avlyste turer på grunn av dårlig værmelding, har
det gått bedre etter hvert. I ettertid har jeg innsett at det
ikke var været jeg var redd, for det har jeg opplevd mye av.
Men det var det å være sammen med andre folk som jeg
hadde ansvaret for i uvær som skremte.

Mest opptatt er jeg av at barn og unge skal få lære og
oppleve gleden ved det enkle friluftslivet. Jeg tror det var
enklere i min ungdom. Selv hadde jeg foreldre som lot
meg dra, som ikke holdt igjen. De var sikkert skeptisk og
småredde mang en gang. Men de holdt meg ikke igjen.
Nå ønsker jeg å være med og skape arenaer der barn og
ungdom skal kunne komme seg på tur uten at foreldrene
skal måtte være redde for å sitte igjen hjemme og uten at
det skal prises slik at noen ikke har anledning til å delta.
Senest for et par-tre år siden ble jeg tilsnakket av et for
meg ukjent menneske et sted i Norge (det var ikke i fjellet).
Vedkommende sa at jeg hadde vært brefører da hun var
på Galdhøpiggen på midten av 80-tallet og at hun hadde
hatt en fin tur. Dette har jeg opplevd mange ganger siden,
men at folk skal huske det så lenge etterpå – det er utrolig
hyggelig. Det viser at å være sammen med andre på tur
kan gi gode minner for livet.
Arnt Sveen, nestleder i DNT Gudbrandsdalen

Turene som turleder har virkelig vist meg hvor godt det er
å være sammen med andre i naturen. Og her kommer vi
over til DNT og det som kanskje er det viktigste for meg:
Vi jobber for at alle, og da mener jeg absolutt alle skal
kunne komme ut på tur, gjerne sammen med andre. Som
fersk nestleder i DNT Gudbrandsdalen har jeg virkelig
fått være med på denne tankegangen det siste ¾ året. Det
har lært meg mye om hvor viktig det er å legge til rette for
alle. For barn, ungdom, voksne i alle aldre, eldre, gamle,
folk med fysiske eller psykiske utfordringer og for våre nye
landsmenn- og kvinner. Gleden er å kunne legge til rette
for at alle disse skal kunne være sammen med andre i
skogen, i fjellet eller hvor som helst i naturen.
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STOLT FRILUFTSPARTNER 2019
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TRILLETURER
Hver onsdag og torsdag blir det lagt opp til tur med
Trillegruppa i DNT Gudbrandsdalen.
Det blir trilleturer, turer med bæremeis, og turer
med pulk når snøen er tilstede. Målet er å utforske
nye turområder, kose oss med barna på tur, og
bli kjent med nye folk på tvers av kommunene i
Gudbrandsdalen.
Besøk Trillegruppa på
Facebook:
/trillegruppadntgudbrandsdalen

TRILLEGRUPPA
Trillegruppa prøver å legge alle turene slik at vi har et
sted å gå inn etter turen, spesielt når det er kaldt og
mørkt ute. Noen turer blir også lagt opp til med niste
ute i det fri, så lenge været tilsier det. Når det er lagt
opp til turer med bæremeis vil det alltid være en alternativ rute hvis du bare vil trille med vogn.
Kjenner du flere som er hjemme i permisjon, så inviter
dem gjerne inn i Facebook- gruppa vår.

Glade barn på trilletur.
(Foto: Marius Dalseg Sætre)

Har du et forslag til en fin tur og kan tenke deg å være turleder?
Ta kontakt med oss via Facebook-gruppa vår:
Trillegruppa DNT Gudbrandsdalen.

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu:
Torsdager, turene annonseres på Facebook-gruppa.
Otta:
Torsdager møtes trillegruppa på Otta på Amfi Otta kl.
11.00. Sosialt samvær for store og små etter turen.
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BARNAS
TURLAG

Barnas Turlag er for barn
fra 0 til 12 år. DNT Gudbrandsdalen arrangerer
turer der du bor og på
fjellet. Teltturer, kveldsmatturer eller fjelleirer
og helgeturer hvor barna
reiser med eller uten foresatte.
Dere treffer andre barnefamilier, barna får nye
lekekamerater og dere får lære grunnleggende
friluftsliv sammen i trygge rammer.
Har du lyst til å bidra med en aktivitet for Barnas
Turlag? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send oss en
e-post til gudbrandsdalen@dnt.no, så tar vi en
uforpliktende prat.
Vi håper å se dere på en eller flere av våre aktiviteter
i 2019, og sammen skape et godt miljø for de små
og store.

Fin fjellørret fisket av den yngre garde.
(Foto: Andre Marton Pedersen)

Vil du bli med i
Barnas Turlag?
6

Alle DNT-medlemmer som er mellom 0 og 12 år er automatisk med i
Barnas Turlag. Se i turprogrammet vårt for turer og aktiviteter som passer
godt for denne aldersgruppen. Disse er merket med en blå Turbo.
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8. klassinger fra Sel, Lesja og Dovre på vei opp til
Grønseterhø under OPPTUR, arrangert av DNTG
i 2018. (Foto: Maria Kampesæter Kleiven)

Vil du bli med i
DNT ung?
Da vil vi høre fra deg!
E-post: gudbrandsdalen@dnt.no

DNT UNG
DNT Gudbrandsdalen er på utkikk etter deg mellom
13 og 26 år som liker å være ute, og vil være med andre
på turer og aktiviteter ute i friluft. Høres dette ut
som deg, eller kjenner du noen som kan passe til den
beskrivelsen? I så fall vil vi gjerne høre fra deg for å
opprette en DNT ung-gruppe her i Gudbrandsdalen
også.

INFO
DNT ung er Norges største friluftsorganisasjon for
ungdom, med over 45.000 medlemmer i alderen
13 til 26 år. Over hele landet finnes lokale ungdomsgrupper som arrangerer turer og aktiviteter
for og av ungdom.
Som medlem i DNT ung (13–26 år) kan du bo på
over 550 turistforeningshytter over hele landet – til
halv pris!
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FJELLSPORT
- HAKKET TØFFERE
Bli med på toppturer og andre utfordringer med Fjellsportgruppa fra DNT Gudbrandsdalen! I årets program har vi flere
turer som går på høye fjell, både med fjellsko og ski på beina. Vi
gleder oss til et år spekket med høyder og moro!
For oppdatering av turer, bli med i Facebook-gruppa vår:
Fjellsportgruppa DNT Gudbrandsdalen.

Vil du bli med i
Fjellsportgruppa?
Følg oss på Facebook
Fjellsportgruppa DNT Gudbrandsdalen

TOPP- OG
TRENINGSTURER TIL
VALSFJELL
Sport1 Vinstra og deres ambassadør Thomas Gundersen, tilbyr
treningsturer både med og uten
ski på beina opp og rundt Valsfjell
på Gålå. Forbered deg til randonee-sesongen med kortere turer i
nærområdet, og del erfaringer med
andre toppturentusiaster. Turer blir
publisert på FB-gruppa vår og hos
Sport1 Vinstra.
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På vei ned fra Nautgardstind.
(Foto: Espen Hvattum Heramb)

TOPPTURER PÅ
VENABYGDSFJELLET
Gjennom vinteren tar turkoordinator Espen Hvattum Heramb deg med
på topper på Venabygdsfjellet og områder i nærheten av Ringebu. Vi
spenner på oss randoneeskiene og rekker en tur på kveldstid etter jobb.
Ta med skiutstyr, hodelykt, mat og godt med varme klær. Turer blir publisert på FB-gruppa.
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Majestetiske Jotunheimen.
(Foto: Espen Hvattum Heramb)

SNØSKREDKURS
Trenden er klar. Bruken av vinterfjellet har endret
seg kraftig de siste årene. Stadig flere driver med
bratt vinter-friluftsliv. Bedre evne til å vurdere
risikoen ved egne valg er
avgjørende for at ikke ulykkestallene skal stige
ytterligere. Skredkurset tar for seg identifisering av
skredterreng og vurdering av dagsaktuell skredfare.
Skredkurset har som mål å gi deltakerne en
grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred,
vurdering av terreng, andre forhold som påvirker
skredfaren og betydningen av den menneskelige
faktor. Kurset fokuserer på tursituasjonen slik at
turplanlegging, veivalg og risikoreduserende atferd
blir en naturlig del av kursene. DNT Gudbrandsdalen arrangerer snøskredkurs vinteren 2019.
Følg med på våre nett- og Facebook-sider for
oppdatering av tid og sted.

HØGRUTA
Jotunheimen Haute Route er en femdagers topptur
i hjertet av Jotunheimen nasjonalpark. Ruten går
over minst åtte breer og syv 2000-metertopper,
inkludert Glittertind og Galdhøpiggen. Overnatting skjer på betjente hytter. Hver etappe er ca 15
km, med 1000 – 1500 meter stigning.
Har du lyst til å bli med?
Sport1 Vinstra og deres ambassadør Thomas
Gundersen lufter interessen for å arrangere
Høgruta gjennom Jotunheimen vinteren 2019. Vi
vil gjerne høre fra deg om dette fenger deg:
gudbrandsdalen@dnt.no
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PADLEGRUPPA
DNT Gudbrandsdalen har to kajakker, og disse kan
leies ut på forespørsel. Medlemmer blir prioritert,
samt deltagere på våre padlearrangementer.

KAJAKKUTLEIE
Det betales kr. 100,- via VIPPS (#118418) pr.
døgn for medlemmer.
Kr. 300,- til ikke-medlemmer (kajakkene leies ut
kun på våre arrangement til ikke-medlemmer.)
Kajakkene oppbevares på lageret til DNT Gudbrandsdalen på Otta.
Bestilling av kajakk skjer til Richard Høiberg, tlf.:
468 44 481 rhoiberg10@gmail.com.

Vil du bli med i
Padlegruppa?
Følg oss på Facebook
Kajakkpadling DNT Gudbrandsdalen

DNT Gudbrandsdalen har
kajakker til utlån.
(Foto: Ingrid Agøy)
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Aktive seniorer på tur.
(Foto: Per Gunnar Hagelien)

Vil du bli med i
DNT senior?
Følg oss på Facebook
Seniorgruppa DNT Gudbrandsdalen

DNT SENIOR
Det er et mål for 2019 å ha tur i Midt-Gudbrandsdalen de fleste onsdager i uker med oddetallsnummer.
Noen turmål er beskrevet i dette turprogrammet, men
følg med under «Seniorgruppe» på hjemmesiden.
Turer vil bli lagt ut nettsiden og turmål fylles på etter
hvert. Turene legges også ut på Facebook under DNT
Gudbrandsdalen sin undergruppe «Seniorgruppa DNT
Gudbrandsdalen». Meld fra til Gitte Bertelsen på telefon 975 38 167, hvis du kan tenke deg å være kontaktperson for en eller flere onsdagsturer.
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen

AKTIV I 100
DNT Senior er turtilbudet til godt voksne. Aktiv
i 100 er et tilbud til alle som ønsker å delta i
hyggelige turfellesskap, det kan være både på
enkle nærturer og lengre dags- eller overnattingsturer. Turene vil være merket med Seniortur/
Hverdagstur.
Er du over 67 år får du honnørrabatt på
medlemskap i DNT. Honnørmedlemmer har alle
medlemsfordeler, og alle over 60 har i tillegg
fortrinnsrett til sengeplass på hyttene.
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DRONNINGSETRA
Dronningsetra er navnet på den nye hytta som
DNT Gudbrandsdalen skal bygge. Hytta skal
plasseres ved Strålvatnet med fin utsikt mot
Grinningsdalen, Jotunheimen og sørover mot
Langsua Nasjonalpark. Dronningsetra er med
på å knytte rutenettet i Langsua sammen med
vandrerutene i Jotunheimen, gjennom Skåbu
og Sikkilsdalen. Totalt har DNT over 550
hytter, men dette blir den første hytta til DNT
Gudbrandsdalen. Hytta vil bli liggende som et
flott setertun i Jotunheimens forgård. Med litt
over 30 sengeplasser blir den svært godt egnet
til skoleklasser og grupper.
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DRONNINGSETRA
– Dette er et område Hennes Majestet
Dronningen har hatt sterke bånd til i
mange år. Med sine små og store turer
er dronning Sonja en inspirasjon for
oss alle. Hun løfter frem hva det å være
i naturen gir oss både fysisk og psykisk.
Å knytte navnet hennes til en hytte i et
område hun har et spesielt forhold til
er vår måte å vise at vi setter stor pris
på dronningens innsats for turglede og
friluftsliv, sier tidligere styreleder i DNT,
Berit Kjøll.

gudbrandsdalen.dnt.no

HYTTEGRUPPA

– Jeg er imponert over det arbeidet
DNT Gudbrandsdalen har gjort for å
få til dette hytteprosjektet. Hytta vil
gi store muligheter for økt turglede
og aktivitet i de unike fjellområdene i
Skåbu og Jotunheimen, sier ordfører i
Nord-Fron kommune, Rune Støstad.

DUGNAD
Det trengs dugnadskrefter, kunnskap og
kompetanse i arbeidet med oppføringen
av Dronningsetra. Kan dette være noe for
deg? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Vil du bli med i
Hyttegruppa?
facebook.com/dntgudbrandsdalen

Da vil vi høre fra deg!
E-post: gudbrandsdalen@dnt.no

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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PEER GYNT-STIEN
Peer Gynt-stien går gjennom fjellterrenget på
vestsiden av Gudbrandsdalen i Peer Gynts Rike,
som utgjør østre del av Langsua. Fra 2015 har
Peer Gynt-stien også fått en forbindelse over til
østsiden av Gudbrandsdalen. Denne delen av
Peer Gynt-stien starter på Gålå ved Gålå Handel og går ned til Harpefoss hvor ruta krysser
Lågen for deretter å gå opp igjen på østsida av
dalen og opp til Sulseter. Undervegs passeres
Øvre Skar, ei lita nødbu som det går an å ta inn
i. Fra Sulseter og videre til Eldåbu er ikke stien
T-merket ennå. Dette på grunn av villreininteressene som forutsetter at Nord-Fron kommune
utarbeider en sti-plan før dette kan gjøres.
Terrenget er imidlertid lett å orientere seg i og
har gode stier som gjør det enkelt å ta seg fram
uten T-merking.
Modellen til Ibsens Peer Gynt var en virkelig
person som har levd i Sødorp-bygda ved Vinstra.
Han har gitt navn til dette fjellområdet som
strekker seg fra Gausdal og Skeikampen i sør,
og Skåbu og Espedalen i nord og vest. Gjennom
dette vakre og varierte fjellterrenget går den
ca 90 km lange Peer Gynt-stien som underveis
passerer mange hoteller og fjellstuer, noe som
gjør overnatting og bespisning enkelt.
Vinterstid går Peer Gynt-løypa gjennom det
samme området.

STIGRUPPA
DNT har flere stigrupper som har ansvaret for å
merke nye og gamle stier i hele landet. Målet er å
merke gode turstier slik at enda flere kommer seg
ut på tur! I DNT Gudbrandsdalen har Stigruppa
vår ansvaret for Peer Gynt-stien. Resterende stier
har DNT Oslo og Omegn ansvaret for. Har du
tips om stier som burde vært merket, så kontakt
oss gjerne, så henviser vi videre til DNT Oslo og
Omegn.
Ønsker du å bidra i Stigruppa?
Stigruppa vil gjerne ha flere som kan bidra. Meld
fra hvis du har lyst til å delta i stimerkingsarbeid,
alt fra noen timers arbeid en kveld eller helg til å
påta deg ansvar som stifadder på en sti-strekning.
Leder av stigruppa er Kristen Brendhaugen, ta
gjerne en prat med han for mer informasjon om
Stigruppa. E-post: kbrendhaugen@gmail.com.

Vil du bli med i
Stigruppa?
Da vil vi høre fra deg!
E-post: gudbrandsdalen@dnt.no
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SKÅBU FJELLMARATON

FERSKINGKURS

Skåbu Fjellmaraton arrangeres i 2019 for fjerde
gang, lørdag 5. oktober. Det er barneløp, 7,5km
terrengløp, halvmaraton og maraton. Nytt for året
er Ultraløp fra Bygdin til Skåbu, kalt Jotunheimvegsløpet.

Ferskingkursene arrangeres over hele landet og er
åpne for alle som ønsker å lære mer om friluftsliv.
De er både for dem som har gått litt på tur før og
dem som er helt nybegynnere. Dette er et praktisk kurs der deltakerne selv skal få prøve seg på
bålfyring, matlaging ute, bruk av primus, kart,
kompass og turplanlegging. Man lærer også om
bekledning, pakking av dagstursekk, allemannsretten, stier og merking, spørløs ferdsel, overnattingstur og telt, og DNTs hytter og tilbud. Etter endt kurs
får man kursbevis og en fin håndbok i friluftsliv.

Arrangør: Skåbu Tverrbygda Espedalen IL. Sjekk
Facebook-siden /skaabufjellmaraton for påmelding og informasjon.

TIL TOPPS
Til Topps er årets sprekeste integreringsarrangement! Røde Kors, DNT, IMDi og KS samler
mennesker fra hele verden som bor i Norge for å gå
sammen til toppen av Galdhøpiggen.

Turen, kulturfesten med middag og transport til og
fra turene koster ingenting. Men reise, overnatting,
mat og utstyr må du/gruppen betale selv. Informasjon og påmelding går til tiltopps@redcross.no.

Foto: Ida Amalie Helgesen

Organisasjoner eller offentlige etater som jobber
med integrering er spesielt velkomne til å delta.
Grupper kan være klasser i voksenopplæringa,
grupper på asylmottak og nybosatte flytninger, eller
lag og foreninger. Det viktige er at innvandrere og
nordmenn møtes for å gå turer og trene sammen på
hva det vil si å ferdes i fjellet. Hver gruppe må ha en
gruppeleder og kan ha flere lagledere.

FØRSTEHJELPSKURS
DNT Gudbrandsdalen arrangerer førstehjelpskurs vinteren 2019. Følg med på våre nettog Facebook-sider for oppdatering av tid og sted.
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TUR MED KJETIL JANSRUD

Gudbrandsdal Energi og DNT Gudbrandsdalen
følger opp suksessen fra 2018, og inviterer til tur
sammen med selveste Kjetil Jansrud sommeren
2019! Informasjon om opplegg, tid og sted kommer på våre nett- og Facebook-sider.

Kjetil Jansrud hadde tur
til toppen av Valsfjell i
2018. Nå blir det ny
mulighet til tur sammen
med verdensstjernen i
2019! (Foto: Therese
Hvattum Heramb)
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INFO OM TURER OG SIKKERHET
Foreningens formål og virke (utdrag av vedtektene):

§ 1 FORMÅL

HUND

DNT Gudbrandsdalen skal arbeide for å legge forholdene til
rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv
– og for sikring av friluftslivets natur – og kulturgrunnlag.
Arbeidet for barn og unge skal ha høy prioritet. Arbeidet
skal foregå i samarbeid med eksisterende turlag og fjellsportsklubber i området.

Ta gjerne med din firbente venn på tur, men ta hensyn og vis
respekt for de gjeldene båndtvangsregler.

§ 3 FORENINGENS VIRKE
Etter formålet skal DNT Gudbrandsdalen bl. a. arbeide med
å:
– Stimulere til økt interesse for natur- og friluftsliv.
– Arrangere turer, aktiviteter og møter for alle aldersgrupper.
– Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i
og rundt Gudbrandsdalen.
– Samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur-, og miljøorganisasjoner.

§ 4 MEDLEMMER
Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og
bor i en av kommuene Ringebu, Sør-Fron, Nord- Fron, Sel,
Dovre, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk. Andre medlemmer av
DNT som bor utenfor distriktet kan også bli medlem.

TURER OG AKTIVITETER
Det kan være grunner som gjør at det blir gjort endringer i
forhold til programmet. Ev. endringer blir lagt ut hjemmesiden og Facebooksiden vår. På turer/ aktiviteter blir det tatt
bilder for bruk i turreferat og publisert på våre nettsider. Si
fra til turkoordinator dersom du ikke ønsker å være med på
en slik publikasjon.

TURKOORDINATOR
Lokalkjent person som kjenner området og turmålet, og
som ønsker å dele naturopplevelser med andre. Ta kontakt
med turkoordinatoren dersom du har spørsmål om turen/
aktiviteten du har lyst til å bli med på. Telefonnummer til
turkoordinator er oppgitt i turprogrammet.

KLÆR OG UTSTYR
Det er viktig å ha med gode klær for alt slags vær når du
skal til fjells sommer som vinter. Det samme gjelder mat og
drikke. Ta gjerne med litt ekstra. Forslag til pakkeliste finner
du her: Sommertur www.dnt.no/ pakkeliste, vintertur www.
dnt.no/pakkeliste-vinter. Ved spesielle krav til utstyr står det
i turbeskrivelsen. Ta også kontakt med turkoordinator for
råd.

SIKKERHET OG ANSVAR
Det er viktig at alle tenker gjennom og vurderer egen form
i forhold til planlagt tur eller aktivitet. Deltakelse på DNT
Gudbrandsdalen sine turer/aktiviteter skjer på deltakerens
eget ansvar. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for
økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte
inntreffe under avvikling av turen/aktiviteten.
For mer utfyllende informasjon, se på hjemmesiden vår eller
kontakt turkoordinator, daglig leder, eller et
styremedlem.
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TURER 2019
Fra tur i Romsdalen i 2018. (Foto: Helle Hovden)

Vanskelighetsgrader på turer
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Vi bruker DNT sin gradering på turene. Merk at dette
er veiledende.

MIDDELS Dagsturer/dagsetapper på inntil
15 km, for det meste på merkede ruter/stier. Passer for
deg som er vant til å gå med sekk og er i normalt god
form.

Om det er påmeldingsfrist melder du deg på direkte
til turkoordinator, selv om du melder din interesse på
våre Facebook-arrangement. Ta kontakt med turkoordinator om du har spørsmål om en tur.

KREVENDE Dagsetapper på inntil ca. 25 km,
delvis utenom merkede løyper. Passer for deg som er i
god form og har noe fjellerfaring.

ENKEL Lette dagsturer på merkede ruter, eller
arrangementer for alle.

EKSTRA KREVENDE Dagsetapper på mer enn
ca. 25 km, ofte utenom merkede ruter. Passer for deg
som er i svært god form og har god fjellerfaring.
gudbrandsdalen.dnt.no

FJELLSPORT
I SAMARBEID MED

VINSTRA

I vinter arrangerer Thomas
Gundersen og Espen Hvattum
Heramb begge jevnlige kveldsturer på ski. (Foto: Veronika Ek)

Januar – april, Nord-Fron

Kveldsturer på ski
MIDDELS
Kveldsturer med hodelykt på randonee eller fjellski.
Med forbehold om snø. Turer blir publisert på Facebook i gruppa Fjellsportgruppa DNT Gudbrandsdalen.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: Avtales nærmere.
Turkoordinator: Thomas Gundersen, informasjon
kommer på vår nettside og Facebook-side.

FJELLSPORT

Januar – april, Ringebu

Toppturer på Venabygdsfjellet
MIDDELS
Gjennom vinteren tar turkoordinator Espen Hvattum
Heramb deg med på topper på Venabygdsfjellet og
områder i nærheten av Ringebu. Vi spenner på oss
randoneeskiene og rekker en tur på kveldstid etter
jobb. Ta med skiutstyr, hodelykt, mat og godt med
varme klær. Turer blir publisert på Facebook i gruppa
Fjellsportgruppa DNT Gudbrandsdalen.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: Avtales nærmere
Turkoordinator: Espen Hvattum Heramb, informasjon kommer på vår nettside og Facebook-side.
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BARNAS TURLAG
KOM DEG UT-DAGEN

FJELLSPORT

Søndag 27. januar, Gausdal

Søndag 3. februar, Sel

Vandring i Helvete

Familiedag i Heidal

MIDDELS
Eventyrlig vandring i Helvete, et juv i Espedalen.
Er vi heldige finner vi kanskje noen fine isformasjoner
som vi kan klatre litt på. Turen passer for alle, vi tilpasser til deltagere. Ta med godt med klær, varme sko,
sitteunderlag og varm drikke.
Passer for: Voksne, ungdom, senior
Påmeldingsfrist: 13. januar
Frammøte: Avtales nærmere
Kart: Gausdal
Turkoordinator: Karoline Piro, tlf. 959 47 353

ENKEL
Det blir familiearrangement i Heidal i forbindelse med
Kom deg ut-dagen – mer informasjon kommer. Følg
med på vår nett- eller Facebook-side.
Passer for: Alle
Turkoordinator: Lene Jevnheim, tlf. 911 58 931

Søndag 24. februar, Sel

Skitur til Skjerellfjell (1502)
BARNAS TURLAG
KOM DEG UT-DAGEN

Søndag 3. februar, Nord-Fron

Isslottene i Vinstraelva
ENKEL
Isslottene i Vinstraelva kan være spektakulære. Isen
varierer fra år til år. Turen er kort, men bratt. Maks
50 deltagere. Passer for alle over fire år.
Påmeldingsfrist: 31. januar
Frammøte: Veitrafikksenteret på Vinstra kl. 12.00
Turkoordinator: Jo Engum / Ingrid Agøy
tlf. 926 84 313/971 24 895

KREVENDE
Vi går fra Mysusætra mot Øvre Tverrglitra og følger
den oppover mot Skjerellfjellet. Ikke så bratt stgning
mot toppen og dermed lang, slak og fin nedoverkjøring
etterpå. Turen er på ca. 20 km. Fjellski med feller
anbefales.
Passer for: Voksne, ungdom, senior
Påmeldingsfrist: 22. februar
Frammøte: Mysusæter kl. 09.00. Letruds parkering
Kart: Rondane Sør (1:50 000)
Turkoordinator: May Britt Josten, tlf. 913 53 064
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Isslottene i Vinstraelva byr på et spesielt og
vakkert landskap. (Foto: Ingrid Agøy)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Besseggen vinterstid
er en krevende, men
spektakulær tur. (Foto:
Nils Arne Haugen)

22
gudbrandsdalen.dnt.no

Lørdag 2. mars, Nord-Fron

MEDLEMSMØTE

Kviknegråhøa og Saukampen

Tirsdag 5. mars

Årsmøte

MIDDELS
Skitur med start på Breistulen. Vi følger Heidalsråket
mot Kviknegråhøa – over Saukampen og har fin
kjøring ned til Breistulen. Fjellski anbefales.
Passer for: Voksne, ungdom, senior
Påmeldingsfrist: Fredag 1. mars
Frammøte: Breistulen kl. 10.00
Kart: 1718 III Skåbu
Turkoordinator: Tove Maurstad Dahlen og Arne
Dahlen tlf. 951 31 567
FJELLSPORT

Velkommen til årsmøte i DNT Gudbrandsdalen.
Mer informasjon om tid og sted kommer på vår nettog Facebook-side.

FJELLSPORT

Lørdag 16. mars, Vågå

Skitur over Besseggen
KREVENDE

Søndag 3. mars, Lom

Skitur til Kvitingskjølen (2060)
KREVENDE
En relativt enkel skitur uten de bratte bratte bakkene,
men den er lang, og med over 1000 høydemeter i
stigning. Vi møtes ved riksveg 15 ved avkjøringa til
Soleggen og samkjører fra der (bomveg). Vi kjører så
langt det er brøytt. Om det er mulig, kan vi kjøre til
Soleggen. Fra der går vi inn til Solhell og opp Krokågjelet til toppen. Fjellski, eller solide turski anbefales.
Passer for: Voksne, ungdom. Bør være vant til å gå på
ski i høyfjell.
Påmeldingsfrist: Torsdag 28. februar kl. 19.00
Frammøte: Avkjøringa frå R15 mot
Graffer/Soleggen kl. 09.30
Kostnader: Bomveg
Turkoordinator: Kjell Ola Haugen, tlf. 456 86 185/
612 39 009
23

facebook.com/dntgudbrandsdalen

Vi parkerer på Bessheim og går opp til og innover
Bessvatnet. Det blir en rast ved foten av Besseggen, før
vi tar skiene på sekken og rusler oppover. NB: Greit
å ha en sekk der det er muligheter for å feste ski, slik
at man kan gå med skistaver opp. Vi bærer skiene i
ca 250–300 høydemeter. Fra toppen kjører vi på ski
ned til Bessheim. Flott skitur som krever solide turski
eller fjellski. Randoneeski kan også benyttes, men noe
tyngre å gå 5 km flatt over Bessvatnet. Total stigning
ca 750 meter. Antatt tid ved normale snøforhold ca
5–6 timer. Begrensning på antall deltagere.
Passer for: Ungdom/voksne. Må være vant til bratt
terreng på ski.
Utstyr: Sekk hvor du kan feste på ski, feller til ski
Påmeldingsfrist: 12. mars
Frammøte: Bessheim kl. 09.30
Turkoordinator: Nils Arne Haugen og Nils
Mathisrud, tlf. 907 70 162

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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FJELLSPORT
BARNAS TURLAG

Torsdag 21. mars, Ringebu

Fullmånetur med hest og slede
ENKEL
Bli med på en stemningsfull tur med hest og slede
blant tusser og troll på idylliske Jønnhalt på Venabygdsfjellet. Etter turen kan vi varme oss foran varme
bålpanner, der vi også inntar medbrakt kveldsmat.
Kvelden byr på fullmåne, så vi håper været er med oss.
Passer for: Alle
Påmeldingsfrist: 18. mars
Frammøte: Jønnhaltvegen 613, kl. 18.00
Turkoordinator: Therese H. Heramb, tlf. 415 17 620

Den årlige turen fra Gålå til Kvitfjell er en av de få turene i preparerte løyper. (Foto: Olaf Giverhaug)
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Lørdag 23. mars, Rauma

Topptur til Kirketaket i Romsdal
EKSTRA KREVENDE
“Kirketaket (1439 m.o.h.) er en mye besøkt topp i
Romsdalen med en spektakulær utsikt og fantastisk
nedkjøring. Fra parkeringen på øvre Kavli starter
man oppstigningen til Kavlisætra. Man følger videre
østryggen av Steinberget (981 m.o.h.) før man tar til
på selve stigningen opp mot Kirketaket. Turen opp tar
omtrent 4–5 timer, alt etter form og føre. Nedkjøringen skjer på sørsida og man følger skisporene tilbake
til parkeringsplassen på øvre Kavli. Vær oppmerksom
på at brattheten i øvre del av nedkjøringen er ca. 35
grader, snø og skredforhold må tas i betraktning før vi
går denne turen.
Vi har innhentet pris på hytter på Gjerdset Turistsenter som ligger 10–15 minutters kjøring fra Isfjorden. Hyttene har plass til 6 personer og koster
1200 kroner pr. natt. Hvis vi vil betale for sluttrengjøring, koster dette 350 kroner ekstra.
Hvis vær- og føreforholdene er slik at vi er usikre,
kommer vi til å leie inn guide frå Romsdalen.
Kostnaden til guide kommer i tillegg til eventuell overnatting. Vi får pris på guide senere og at dette vil bli
lagt ut på nettsiden vår. Vi blir tre turledere fra DNT
Gudbrandsdalen på denne turen. Randonnee-utstyr er
best egnet til denne turen!
Påmeldingsfrist: 14. mars
Frammøte: Krysset der veien til Kavlisetra tar av fra
riksvegen i Isfjorden kl. 9.00
Kostnad: Ev. kostnad til guide om nødvendig
Kart: Romsdalsfjella (1:50 000)
Turkoordinator: Arnt Sveen, tlf. 483 21 233
gudbrandsdalen.dnt.no

Søndag 24. mars, Sør-Fron/Ringebu

Skitur fra Gålå til Kvitfjell
MIDDELS
Start på Gålå og videre til Sveiphuslykkja, Nysetrin,
Vendalen, Svinslåa og ned til mellomstasjon i Kvitfjell.
Preparerte spor hele veien, best å gå med smale ski.
Totalt 28 km i lett og småkupert terreng uten lange,
tunge stigninger og harde unnakjøringer. Matpause
halvveis, på Vendalen. Busstransport tilbake til Gålå.
Føremelding og smøretips legges ut på hjemmesida og
Facebook kvelden før. Still med gode ski!
Passer for: Skivante fra 10 år og oppover.
Påmeldingsfrist: 21. mars
Kostnader: Bussbillett Kvitfjell – Gålå kr 150,
parkeringavgift Gålå kr 40
Frammøte: Idrettshallen på Vinstra kl. 09.30 eller
P-plass Gålå kl. 10.00
Kart: Gålå - Kvitfjell - Skeikampen
Turkoordinator: Sorperoa Friluftsgruppe/Olaf Giverhaug, tlf. 412 26 871

Kirketaket i Romsdal er en populær
tur. Den 23. mars kan du bli med på
fellestur hit. (Foto: visitromsdal.com)
Skjerellfjell. (Foto: May Britt Josten.
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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BARNAS TURLAG
DNT UNG

Fredag – søndag 29. – 31. mars, Ringebu

Vintercamp for barn og unge
ENKEL

Etter en svært vellykket høstferiecamp i 2018 kom det
ønsker om en vintercamp for barn og unge. Bli med
på ei helg fyllt med mye frisk luft og utendørsaktiviteter for barn og unge mellom 6 og 15 år. Vi deler inn
aldersgruppene, slik at opplegget passer optimalt for
alle.
Passer for: Barn og unge
Påmeldingsfrist: 24. mars
Frammøte: Jønnhaltvegen 613. Tidspunkt avtales
nærmere med de påmeldte.
Kostnader: Bom kr. 50
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074
FJELLSPORT

Lørdag 6. april, Skjåk/Stranda

Dalsnibba
KREVENDE

I 2019 arrangerer vi
Vintercamp for barn og
unge. (Foto: Silje Thoen)
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Vi starter frå krysset RV15/FV63 ved Langvatnet.
Derfra går vi nesten til Djupvasshytta, der vi starter
oppstigningen til Dalsnibba. Det er stigning hele vegen
opp. Det er litt bratt i starten, men så blir det behagelig
terreng å gå i. På toppen får vi et fantastisk utsyn til
Geiranger og fjella rundt. I Geiranger er våren i ferd
med å gå over til sommar og på fjellet er det fortsatt
gudbrandsdalen.dnt.no

Søndag 7. april

Trugetur på Kviknehøgda
ENKEL
Turen går fra Kviknehøgda og til Langfjellet og
Glupfjellet. Det er høyfjellsterreng, så turen er
væravhengig. Turen er enkel, men man bør være litt
trent og vant til å gå på truger.
Passer for: Ungdom og voksne
Påmeldingsfrist: 4. april
Frammøte: Peer Gynt-senteret Vinstra kl. 10.00
Turkoordinator: Jo Engum og Ingrid Agøy, tlf. 926 84
313/971 24 895			

HVERDAGSTUR/SENIORTUR

Onsdag 10. april, Ringebu

Skitur på Venabygdsfjellet

Dalsnibba.

(Foto: Arnt Sveen )

MIDDELS

vinter. Frå toppen er det fin nedkjøring til Djupvatnet
og retur til bilene. Fjellski er det mest vanlig å bruke,
men viss noen ønsker å bruke randonee-utstyr så vil
det gjøre nedkjøringen fra toppen enda artigere.
NB! Turen er svært væravhengig, og kan bli endret på
kort varsel. Den kan bli satt opp både helga før, og helga etter 4. april. Vi gir beskjed til påmeldte deltagere,
det blir også kunngjort på vår nett- og Facebook-side.
Påmeldingsfrist: 4. april kl. 19.00
Frammøte: Grotli Høyfjellshotell kl. 09.00
Kart: Tafjordfjella (1:50 000)
Turkoordinator: Arnt Sveen, tlf. 483 21 233
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen

Vi går fra Saltdalshaugen på Venabygdsfjellet til
Måssåplassen, Øksendalen. 24 km i preparert løype. Vi
må få bil utplassert – hvis det blir vanskelig eller været
er dårlig, blir det rundtur på Venabygdsfjellet i stedet.
Ha med gode ski, ekstra klær, niste og varm drikke.
Påmeldingsfrist: 8. april
Frammøte: Ringebu stasjon kl. 10.00
Kart: Ringebu
Turkoordinator: Brit Nilsen, tlf. 410 41 853
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Torsdag 25. april, Ringebu

Overnatting i hengekøye

FJELLSPORT

Lørdag 27. april, Lom

Veslfjelltinden

ENKEL
Fra klokka 18.00 har vi bålkos og spøkelseshistorier før
vi hopper til køys i hengekøyer. Ta med matpakke til
frokost, vi lager varm drikke. Satser på tidlig start før
skole og jobb. Si ifra om du har hengekøye eller ikke.
Alle må ha med sovepose og liggeunderlag.
Passer for: Alle
Påmeldingsfrist: 17. april
Frammøte: Avtales nærmere
Turkoordinator: Karoline Piro, tlf. 959 47 353
FJELLSPORT
SAMARBEID MED

Lørdag 27. april, Vågå

KREVENDE
Vi vurderer ut fra snøforholdene om vi går fra Krossbu
eller Geitsætre i Leirdalen. Dette er en tur som gir
mest skiglede om du har randoneeski, men turen kan
også gås med fjellski. Langrennski er ikke å anbefale.
Maks ti personer.
Passer for: Ungdom, voksne
Påmeldingsfrist: 26. april
Frammøte: Etter avtale, enten Krossbu eller Geitsætre, kl. 10.00
Kart: 2503 Jotunheimen Vest 1:50 000
Turkoordinator: Iren Nystuen og Kjetil Flatmoen,
tlf. 957 59 072 / 414 15 641

Topptur på ski i Sjodalen
KREVENDE
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Bli med til fjells denne vårdagen! Vi håper på sol og
skareføre, men må vurdere hvilken topp vi bestiger ut
fra vær- og snøforhold. Muligheter er Besshø, Nautgardstind eller Stornubben. Maks 15 deltagere.
Passer for: Voksne
Utstyr: Fjellski, feller, solbeskyttelse
Påmeldingsfrist: 22. april
Frammøte: Cirkle K Strandtorget kl. 07.30, eller etter
avtale lenger nord
Varighet: Ca. 4 timer
Kart: 2503 Jotunheimen Aust 1:50 000
Turkoordinator: Fred Anton Mykland, tlf. 958 12 549
og Richard Høiberg tlf. 468 44 481.

FJELLSPORT

Lørdag 4. mai, Lom

Storebjørn (2222)
KREVENDE
Vårskitur. Starter opp ved Krossbu. Helt avhengig av
finvær og god værmelding. Om værmelding er dårlig
den 03.05 så blir turen avlyst. Dette er en tur som
passer de fleste, og man kan selv velge om man vil gå
på Randone eller fjellski.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: Start ved Krossbu kl. 09.00
Påmeldingsfrist: 2. mai kl. 19.00
Kart: Jotunheimen vest (1:50 000)
Turkoordinator: Syver Ole Eggen, tlf. 976 82 317
gudbrandsdalen.dnt.no

Utsikt fra Store Smørstabbtind
til Storebjørn (2222) i midten av
bildet. (Foto: Anders Navarsete)
facebook.com/dntgudbrandsdalen
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I mai kan du være med på skitur over
Jostedalsbreen. (Foto: Bjørn Tore Moen)

Torsdag – søndag 9. – 12. mai, Jostedalsbreen

Josten på langs
KREVENDE
Klassikeren blant vårskiturer! Turen er en skitur,
topptur, bretur, telttur og langtur i ett. Deltagerene må
møte i god fysisk form og ha fjellskierfaring.
1. dag: Fra der går vi på ski i retning mot Fåbergstølen,
videre inn til Fåbergstølsbreen og opp fjellsida langs
denne til breplatået. Videre innover storbreen til
skjeret på høyde 1872 ved Brenibba. Teltleir. Ev. kveldstur til Brenibba (2018).
2. dag: Fra teltleiren til Kjenndalskruna (1830), med

flott utsyn til Lovatnet og Ramnefjell og vidare til Høgste Breakulen (1957). Fra der går vi forbi Kvitekoll til
Ramnane (1844) og forbi Bings gryte for ny teltleir.
3. dag: Fra Bings gryte til foten av Supphellenipa
(1731). Ev. avstikker til toppen. Deretter ned Supphellebreen og Flatbreen til Flatbrehytta med fin utsikt
over Fjærlandsfjorden. Videre fra hytta er det bratt (på
ski eller til fots) ned til Øygard i Fjærland og dra der
drar vi videre med buss til Sogndal og Jostedalen.
NB: Turen har vær- og føreforbehold!
Påmeldingsfrist: 1. mai, begrenset antall deltagere
Kostnader: Leie av breutstyr
Frammøte: Avtales nærmere
Kart: Breheimen med Jostedalsbreen
Turkoordinator: Karoline Piro, tlf. 959 47 353
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TURER 2019
VANSKELIGHETSFOR

PASSER SPESIELT
FRIST

PÅMELDINGS-

TURKOORDINATOR

TELEFONNUMMER

RIV UT OG HENG OPP

GRAD

959 47 353

NAVN PÅ TUR

Karoline Piro

KOMMUNE

18. januar

MÅNED

Voksne, ungdom

DATO

Middels

926 84 313/
971 24 895

Vandring i Helvete

Jo Engum og Ingrid
Agøy

911 58 931

Gausdal
31. januar

Lene Jevnheim

januar
Alle over fire år

Ingen

27.
Enkel

Alle

NordFron
Enkel

februar

Kom deg ut-dagen

3.

Sel

Kom deg ut-dagen
Isslottene i
Vinstraelva

februar

913 53 064

3.

May Britt Josten

951 31 567

22. februar

Sel

Tove Maurstad
Dahlen og Arne
Dahlen

456 86 185/
612 39 009

Voksne

februar

1. mars

Kjell Ola Haugen

Krevende

24.

Fjellskitur til
Skjerellfjell
(1502 moh)

Torsdag
28. februar kl.
19.00

907 70 162

Middels

Ingen
Nils Arne Haugen
og Nils Mathisrud

415 17 620

mars

Voksen/
Ungdom, bør
være vant med
å gå på ski i
høyfjellet

12. mars

Therese Heramb

483 21 233

2.

Alle

18. mars

Arnt Sveen

412 26 871

Skitur til Kviknegråhøa og Saukampen

Ungdom/voksne. Må være
vant til bratt
terreng på ski.

Olaf Giverhaug

NordFron

Krevende

Alle

21.mars
Kl. 19.00

Fullmånetur med
hest og slede

mars

Ringebu

5.

mars
Rauma

mars

21.
mars

16.

23.

Topptur til Kirketaket i Romsdalen

Krevende

Enkel

Voksne

14. eller 21.
mars

Lom

Ekstra
krevende

Skivante fra 10
år og oppover.

mars

Årsmøte DNT
Gudbrandsdalen

Middels

481 05 074

3.

Skitur fra Gålå til
Kvitfjell

Aurora K. Heramb

Skitur til Kvitingskjølen (2060 moh)

Sør-Fron/
Ringebu

24. mars

Skitur over
Besseggen

mars

Barn og unge

Vågå

24.

Enkel
Krevende

483 21 233

Vintercamp for barn
og unge
Dalsnibba

Arnt Sveen

Ringebu
Skjåk/
Stranda

4. April
kl. 19.00

mars
april

Voksne

29.–
31.
6.

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
facebook.com/dntgudbrandsdalen

MÅNED

juni
juni
juni
juni

juni
juni
juli

juli

juli
juli
juli
juli

DATO

21. 23.
22.
22.
24.

25.
29.
1.-5.

4.

6.
10.
13.
20.
august
august
august
august

3.

4.

5.

6.

NordFron

Sør-Fron

Luster

Lesja/
Rauma

Dovre

Ringebu

Dovre

NordFron

Sel

Ringebu

Ringebu

Sel

Stranda

NordFron

Lesja

KOMMUNE

Vinstra – Kvam

Hundorp – Vinstra

Store Soleiebotntind

Mardalsfossen

Snøhetta Vesttoppen
(2253)

Flyvraket ved Øverlihøgda

Storkuva og Veslkuva

7-fjellstur/3-fjellstur

Selsvannet

Friluftsskole/sommercamp for barn
og unge

Romsdalseggen

Svangkampen

Langs Pilegrimsleden
med Kristin Lavransdatter

Tur til Skageflå i
Geirangerfjorden

Rondaståk

Padlehelg på Lesjaskogsvatnet

NAVN PÅ TUR

RIV UT OG HENG OPP

Enkel

Enkel

Middels

Enkel

Krevende

Middels

Middels

Middels/
krevende

Lett

Enkel

Krevende

Enkel

Enkel

Middels

Enkel

FOR

GRAD

Alle

Alle

Voksne

Ungdom,
voksne, senior

Ungdom,
Voksne

Alle

Voksne,
seniorer

Barn, ungdom,
voksne

Nybegynnere
som vil prøve
kajakk

Barn og
ungdom

Alle

Alle

Voksne

Voksne,
seniorer

PASSER SPESIELT

VANSKELIGHETS-

TURER 2019

gudbrandsdalen.dnt.no

04. august kl.
12.00

04. august
kl. 12.00

2. august kl.
18.00

1. august

18. juli

12. juli kl.
20.00

8. juli

4. juli

Ingen, det er
bare å møte
opp

24. juni

27. juni

Ingen.

20. juni
kl. 12.00

20. juni
kl. 19.00

19. juni

FRIST

PÅMELDINGS-

Per Gunnar
Hagelien

Per Gunnar
Hagelien

Richard Høiberg

Wiggo V. Hansen

Wiggo V. Hansen

Trine Trøstaker

Arne Skuterud

Magnar Bratlien og
Helle Hovden

Richard Høiberg

Aurora K. Heramb

Richard Høiberg

Trine Trøstaker

Per Gunnar
Hagelien

Nils Arne Haugen
og Arnt Sveen

Therese Heramb

Gitte Bertelsen

TURKOORDINATORT

456 04 608

456 04 608

468 44 481

997 03 761

997 03 761

994 69 878

907 47 875

950 11 395/
948 84 280

468 44 481

481 05 074

468 44 481

994 69 878

456 04 608

907 70 162
/483 21 233

415 17 620

975 38 167

TELEFONNUMMER

august
august

11.
17.

september
september

september

september

september
september

oktober
november
desember

1.

1.

1.
eller
8.

7.

14.
29.

30.92.10
30.-1.

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen

NordFron

Ringebu

Dovre

Lesja

NordFron

Sel

NordFron

Lesja

NordFron

Helgetur Langsua

Høstferiecamp for
barn og unge

Raudnebb ved Jønndalen

Kleneggen 1964 moh

Tur til Trollsteinen
i Trollsteinkvølven i
Lom kommune

Nyttetur sauesanking

Kom deg ut-dagen
- tur til Andershøe
(1027)

Kom deg ut-dagen tur til Øldalen

Fra Nysetra i Lordalen til Lesjaskog

Sykkeltur Valsfjellet

Tur til Allmannsrøysa og Hjellhøi

Fjelltur på merket sti

Helgetur Tafjordfjella

Storhorrungen

Gråhøe 2014 moh

Vestre Austabotntinden

Oppdatert informasjon om turer finnes på
www.gudbrandsdalen.dnt.no og
facebook.com/dntgudbrandsdalen

Hold deg oppdatert

August

31.

august
august

Dovre

august

25.

27.

NordFron

august

23.25.

Lesja

august

Lesja

Lesja

Luster

18.

facebook.com/dntgudbrandsdalen

Middels

Enkel

Middels

Krevende

Enkel

Middels

Enkel

Enkel

Middels/
krevende

Middels

Middels

Enkel

Middels

Middels

Krevende

Voksne

Barn og unge

Voksne,
seniorer,
ungdom

Ungdom,
voksne

Voksne,
seniorer,
ungdom

Seniorer,
voksne

Voksne,
seniorer,
ungdom

Alle

Voksne

Voksne, ungdom

Alle

8 år og oppover

Voksne,
ungdom

Voksne, seniorer, ungdom

Ungdom,
voksne

Voksne

24. november

22. september

28. september

12. september

Ingen

Innen
lørdag kl. 12

Ingen

Ingen

29. august

26.august

Dagen i forveien

Ingen

16. august

17. august

15. august

9. august kl.
18.00

#DNTGUDBRANDSDALEN

Følg oss også på Instagram:
@dntgudbrandsdalen, og tagg
dine turbilder med:

Litt krevende

950 11 395/
948 84 280

481 05 074

476 19 145

997 03 761

997 13 252

468 36 249

913 53 064

958 69 012/
450 69 528

986 42 524

926 84 313/
971 24 895

482 73 554

412 26 871/
909 16 571

909 75 408/
416 47 880

476 19 145

997 03 761

468 44 481

RIV UT OG HENG OPP

Magnar Bratlien og
Helle Hovden

Aurora K. Heramb

Maria Kampesæter
Kleiven

Wiggo V. Hansen

Reidar Marstein

Bjørner Børløkken

May Britt Josten

Ragnhild og Ånen
Giverhaug

Liv Enstad

Jo Engum og Ingrid
Agøy

Marie Fasteraune

Olaf og Solveig
Giverhaug

Kari Enger og Trond
Berger

Maria Kampesæter
Kleiven

Wiggo V. Hansen

Richard Høiberg

Trugetur på Kviknehøgda

Ungdom og
voksne

8. april

4. april

Brit Nilsen

Jo Engum og Ingrid
Agøy

410 41 853

926 84 313/
971 24 895

NordFron

Seniorer

april

Enkel, men
man bør litt
vant til å gå
på truger.

7.

Middels

959 47 353

Skitur på Venabygsfjellet
Karoline Piro

Ringebu
17. april

april
Alle

10.
Enkel
24. april

Ringebu
Voksne

april
Krevende

25.
Sjodalen

958 12 549

april

Fred Anton
Mykland og Richard
Høiberg

Overnatting i
hengekøye

27.

Vårskitur til en
2000-metertopp
Middels

957 59 072/
414 15 641

Veslfjelltinden

26. april

Lom

976 82 317

april

Iren Nystuen og
Kjetil Flatmoen

27.

Syver Ole Eggen

Ungdom,
voksne
2. mai
kl. 19.00

Unge/voksne

959 47 353

Middels

Karoline Piro

958 18 673

Storebjørn
1. mai

Solveig og Kristen
Brendhaugen

412 26 871/
909 16 571
997 12 677/
918 32 966

Sognefjellet

Ingen

Olaf og Solveig
Giverhaug
Anita Haugen og
Arild Skriden

412 26 871/
909 16 571

mai

Alle

Ingen
22. mai

Olaf og Solveig
Giverhaug

911 59 917/
480 26 504

04.

Enkel
Friluftsinteresserte

Ingen

Gunn-Marit Brenden og Guri Skurdal
Tofte

959 16 321

Middels/
krevende

Tur til Øvre fallet i
Augldalen
Enkel

Ingen

Kristin Hjørnevik

900 11 369

Josten på langs

Sør-Fron
Natursti Geilen
Middels

Friluftsinteresserte

Ingen

Anders Nustad

468 44 481

Jostedalsbreen

mai
NordFron
Blåtinden

Enkel

Alle

Ingen.

Richard Høiberg

mai

21.
mai
Skjåk/
Stranda

Enkel

Voksne

1. juni

9.-12.

22.
mai

Enkel

Friluftsinteresserte

926 84 313/
971 24 895

Voksne,
bør være vant
til å gå på ski

24.

Ungdom/voksen. Må ha erfaring med å gå
på fjellski eller
randoneski.

Enkel

Alle

Jo Engum og Ingrid
Agøy
20. juni
kl. 14.00

Ellen Claussen

Maria Kampesæter
Kleiven

901 28 093

476 19 145

Natursti Taarudberga

Kveldstur til Gnedden

Enkel

Ingen

Ingen

NordFron

Sel

Tur i nedre del av
Augldalen

Seniorer
Voksne, barn,
seniorer

juni

juni

Sør-Fron

Ferskingkurs

Enkel
Enkel

Alle

5.

11.
eller
18.
juni

Blomstertur i
Liadalen

Enkel

Sør-Fron

13.
juni
NordFron

Den internasjonale
yoga-dagen

juni

15. –
16.
mai

Dovre
Sør-Fron

5.

19.
juni
juni

Skodalsåa Kulturstig
fra Svintjønn til
Harpefoss

20.

Kveldstur til Gygergeitene

21.

gudbrandsdalen.dnt.no

Hold deg oppdatert
Oppdatert informasjon om turer finnes på
www.gudbrandsdalen.dnt.no og
facebook.com/dntgudbrandsdalen
Følg oss også på Instagram
@dntgudbrandsdalen, og tagg dine
turbilder med.
#DNTGUDBRANDSDALEN

Tirsdag 21. mai, Sør-Fron

Øvre Fallet i Augldalen
Øvre Fallet i Augldalen. (Foto: Arne Hærnes)

ENKEL
Turen går langs tømmervegen innover Augldalen før
en krysser elva på nybygget gangbru. Fra brua og opp
til Øvre Fallet er det ingen sti, men det er ikke veldig
ulendt. Er vi heldige, får vi se den 12–15 meter høye
fossen på sitt fineste. Vi regnar med at turen vil vare ca
3 timer. Det er bratt terreng i Augldalen, men turen er
ikke spesielt krevende.
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp.
Frammøte: Kjør Kilevegen fra Harpefoss. Merket
parkering og utgangspunkt for turen på tømmerplass
opp for Tagestad. Kl. 17.00.
Turkoordinator: Solveig og Kristen Brendhaugen, tlf.
958 18 673

HVERDAGSTUR/SENIORTUR

Onsdag 22. mai, Nord-Fron

Natursti i Geilen
ENKEL
Natursti i Geilen med tema: Fugler. Ca. 4 km.
Avsluttes i gapahuken til Barhaug Skule der det er
grillplass.
Passer for: Friluftsinteresserte
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp.
Frammøte: Peer Gynt-senteret / Frisk i Fron kl. 17.00.
Turkoordinator: Sorperoa Friluftsgruppe/Olaf og
Solveig Giverhaug, tlf. 412 26 871/909 16 571
35
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Fredag 24. mai, Skjåk/Stranda

Blåtinden (1663)
MIDDELS
Vi parkerer langs vegen vest for Djupvasshytta. Fra vegen er det cirka 600 høydemeter opp til toppen. Turen
opp tar mellom halvannen til to timer. Fra toppen er
det flott utsikt og en herlig nedkjøring. Turen krever
fjellski med helfeller eller randoneeski. Det er lurt å
ha sekk med drikke til oppturen og gjerne en varmere
jakke til turen ned. Må ha erfaring med å gå på fjellski
eller randoneeski.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: Djupvasshytta kl. 18.00
Påmeldingsfrist: 22. mai
Kart: Geiranger
Turkoordinator: Anita Haugen og Arild Skriden,
tlf. 997 12 677/918 32 966
HVERDAGSTUR/SENIORTUR

Onsdag 5. juni, Sør-Fron

Skodalsåa kulturstig fra
Svintjønn til Harpefoss skule
ENKEL
Møt opp på Harpefoss Barneskule. Her fyller vi opp
bilene og kjører til Baukholstulen. Turen startar på
Svintjønn, som er øverste punkt langs Skodalsåa Kulturstig. Fra her følger vi den den merka kulturstien ned
gamle Baukholstulvegen og langsetter Skodalsåa til
Harpefoss skule. Mye levende kulturhistorie å høre om
og å lese på de mange informasjonstavlene underveis.
Noen må kjøre opp for henting av bilene på Baukholstulen. Turen varer i ca. 3,5 timar. Lengde ca. 8 km.
Passer for: Alle
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp.
Frammøte: Harpefoss skule kl. 17.00
Turkoordinator: Gunn-Marit Brenden og
Guri Skurdal Tofte, tlf. 911 59 917/480 26 50

Onsdag 5. juni, Nord-Fron

Natursti Taarudberga
ENKEL
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Merket natursti i Taarudberga med tema: Norske
viltvoksende trær. Ca. 4 km. Avsluttes i gapahuken til
Barhaug Skule der det er grillplass.
Passer for: Friluftsinteresserte.
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp.
Frammøte: Ved Peer Gynt Kjøpesenter / Frisk i Fron
kl. 17.00
Kart: Turkart Sorperoa
Turkoordinator: Sorperoa Friluftsgruppe/Olaf og
Solveig Giverhaug, tlf. 412 26 871/909 16 571

Blåtinden. (Foto: Anita Haugen)
gudbrandsdalen.dnt.no

GD-TUR

Tirsdag 11. eller 18. juni, Sel

Kveldstur til Gnedden
ENKEL
Vi møtes ved Solhjemsskolen kl. 18.00 og samkjører til
Kringsetra og går mot Gnedden. Pause med mat og drikke på toppen. Fin utsikt fra toppen, så her kan vi sitte å
kose oss lenge om været tillater det. Se nettside
og Facebook-side for endelig dato når det nærmer seg!
Passer for: Voksne
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp.
Frammøte: Solhjemsskolen kl. 18.00
Kostnader: Bomvei til Kringsetra
Turkoordinator: Kristin Hjørnevik, tlf. 959 16 321

Torsdag 13. juni, Sør-Fron

Nedre del av Augldalen
ENKEL
Tur i nedre del av Augldalen i Sør-Fron, der vi vil se
på den rike floraen i området. Fra der går turen opp til
Øvre Bakstad og ned i Augldalen til den nye gangbrua
over Augla. Vi går videre inn et stykke på østsiden
av dalen. Vi beregner cirka 3 timer på turen. Det er
bratt terreng i Augldalen, men turen er ikke spesielt
krevende.
Passer for: Alle
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp.
Frammøte: Følg merkingen til Rudi Gard fra gamle
E6. Parkering langs vegen mellom Rudi og Øvre Bakstad. Kl. 17.00.
Turkoordinator: Anders Nustad, tlf. 900 11 369
Gnedden. (Foto:
Kristin Hjørnevik)
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Lørdag 15. – søndag 16. juni

Ferskingkurs
ENKEL
Ferskingkursene arrangeres over hele landet og er
åpne for alle som ønsker å lære mer om friluftsliv. De
er både for dem som har gått litt på tur før og dem
som er helt nybegynnere. Dette er et praktisk kurs
der deltakerne selv skal få prøve seg på bålfyring,
matlaging ute, bruk av primus, kart, kompass og turplanlegging. Man lærer også om bekledning, pakking
av dagstursekk, allemannsretten, stier og merking,
sporløs ferdsel, overnattingstur og telt, og DNTs hytter
og tilbud. Etter endt kurs får man kursbevis og en fin
håndbok i friluftsliv.
Passer for: Alle
Frammøte: Tid og sted blir opplyst på vår nettside og
Facebookside.
Påmeldingsfrist: 1. juni
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf. 468 44 481
HVERDAGSTUR/SENIORTUR

Onsdag 19. juni, Nord-Fron

Blomstertur i Liadalen
ENKEL

Bli trygg på kart, kompass
og mye mer på ferskingkurs.
Foto: Christine Arctander

Bli med på snill fottur i Liadalen naturreservat. Fokus
på blomster og planter langs stien.
Passer for: Naturinterreserte
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp.
Frammøte: Veitrafikksenteret på Vinstra kl. 17.00
Turkoordinator: Jo Engum og Ingrid Agøy,
tlf. 926 84 313 / 971 24 895
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Torsdag 20. juni, Dovre

Kveldstur til Gygergeitene

Sør-Fron kl. 18.00
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp.
Turkoordinator: Ellen Claussen tlf. 901 28 093

ENKEL
Turen går fra Verkensetrene i Grimsdalen, til den
spesielle steinformasjonen Gygergeitene. Det er
bratt opp lia, men vi beregner et rolig tempo. Er det
stemning for det, tar vi turen opp til Jegerhøe, som er
like ovenfor. Vi håper å få med oss en flott kveldssol
med fantastisk utsikt mot Dovre og inn i Jotunheimen.
Vi tar med niste, kler oss etter været, og nyter sommerkvelden.
Passer for: Voksne, ungdom, seniorer
Frammøte: Coop Dovre kl. 17.30
Kostnader: Bom inn i Grimsdalen, kr. 100
Kart: Rondane Nord
Påmeldingsfrist: 20. juni kl. 14.00
Turkoordinator: Maria Kampesæter Kleiven,
tlf. 476 19 145

Lørdag 22. juni, Nord-Fron

Rondaståk
ENKEL
Du finner DNT Gudbrandsdalen på Rondaståk! Vi
kommer tilbake til mer informasjon på våre nett- og
Facebooksider.

I SAMARBEID MED BRA FOKUS YOGA

Fredag 21. juni, Sør-Fron

Den internasjonale yoga-dagen
ENKEL
Markering av den Internasjonale Yogadagen 21. juni
2019 med yoga ute i hagen på Bra Fokus yoga studio.
Velkommen til en enkel yogatime ute, passer for alle
fra 12 år og oppover. Ved regn blir vi inne. Alt utstyr er
på studioet.
Passer for: Alle
Frammøte: Listadhaugen, Sørheimsvegen 52, 2647
facebook.com/dntgudbrandsdalen

Rondaståk er en årlig festival på Kvamsfjellet. (Foto: Rondaståk)

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Lesjaskogsvatnet er ypperlig for padling.
(Foto: Gitte Bertelsen)

Fredag 21. juni – Søndag 23. juni, Lesja

Padlehelg på Lesjaskogsvatnet
MIDDELS
Vi padler på vakre Lesjaskogsvatnet og utforsker øyer,
kriker og kroker som det er masse av på dette vann.
Kanskje vi ser beveren etter padler forbi beverhytta.
Deltakere må selv ha med utstyr: kajakk eller kano,
redningsvest, egnede klær for padling etc. Vi har to
utleiekajakker med nødvendig utstyr, se hjemmesiden.
Turdeltakerne padler på eget ansvar og bør ha padleer-

faring. Overnatting i telt på Lesjaskogvatnet Camping.
Mulighet for å leie campinghytte. Vi legger opp til å
spise samlet lørdag kveld ved teltplassen.
Passer for: Voksne, seniorer
Kostnader: Overnatting, enhver betaler for seg
Frammøte: Lesjaskogvatnet Camping kl. 10.00, kom
gjerne kvelden før.
Påmeldingsfrist: 18. juni
Kart: Dombås (tidl. Lesja) fra Norgesserien
Turkoordinator: Gitte Bertelsen, tlf. 975 38 167
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Lørdag 22. juni, Stranda

Skageflå i Geirangerfjorden
MIDDELS
Vi tar skyssbåten til punktet der man starter oppstigningen til Skageflå. Før vi blir satt i land, må vi være
med på en rundtur på Geirangerfjorden, noe som er
en flott opplevelse. Det er bratt oppstigning opp til den
gamle fjellgarden som er satt fint i stand av foreningen
Storfordens Venner. Fra gardstunet er det en fantastisk utsikt til Geirangerfjorden og over til Knivsflå,
fjellgarden som ligger på motsatt side av fjorden. Fra
Skageflå går vi videre oppover til Homlongsetra før vi
går tilbake til Geiranger via Homlong. Vi får nå flott
utsikt mot Geiranger.
Vi regner turen som middels vanskelig, men for noen
med høydeskrekk er det noen utsatte parti.
Turen med skyssbåten koster 350 kroner pr. person.
Blir vi så mange at vi kommer inn under gruppeprisen,
får vi 10 % rabatt.
Påmeldingsfrist: 20. juni kl. 19.00
Kostnader: Kostnad til båtskyss
Frammøte: Ved Turistinformasjonen i Geiranger (på
kaia) kl. 10.00 (Båten går kl. 10.30)
Kart: Geiranger
Turkoordinator: Nils Arne Haugen og Arnt Sveen, tlf.
907 70 162/483 21 233

Mandag 24. juni, Sel

Pilegrimsleden med Kristin
Lavransdatter
ENKEL
13 km / 4 timer lett tur. Vi starter på Sel kirke hvor
milestein står. Vi går Pilegrimsleden langs Gudbrandsdalslågen til Jørundgard, Nord Sel og får høre litt om
Kristin Lavransdatter. Langs Pilegrimsleden møter vi
flere steder som Sigrid Undset skriver om i trilogien
om Kristin Lavransdatter.
Passer for: Alle
Frammøte: Sel kirke kl. 11.00
Påmeldingsfrist: 20. juni kl. 12.00
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien,
tlf. 456 04 608

Svangkampen. (Foto: Trine Trøstaker)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Bildetekst (Foto: )
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Utsikt fra Skageflå. Turbeskrivelse på forrige side. (Foto: Trude Blåsmo)
gudbrandsdalen.dnt.no

Tirsdag 25. juni, Ringebu

Svangkampen
ENKEL
Kveldstur til Svangkampen, kort tur med en del stigning i starten. Fin utsikt til blant annet Brekkom.
Passer for: Alle
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp.
Frammøte: Borgedalskrysset kl. 18.00 eller Svangen
kl. 18.20
Kostnader: Bom kr. 60
Kart: Ringebu
Turkoordinator: Trine Trøstaker, tlf. 994 69 878

enkel klyving. Stien er imidlertid godt tilrettelagt.
Utsatte punkter er sikret, så turen er overkommelig
for de fleste som er normalt fjellvante og ikke har for
sterk høydeskrekk. Om ønskelig så kan vi også ta med
Blånebba. Ta kontakt med turleder for å avtale eventuell samkjøring til Åndalsnes. Det er mulig å overnatte.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: Skysstasjonen Åndalsnes senest kl. 09.15.
Bussen går kl. 09.30.
Påmeldingsfrist: 27. juni kl. 18.00
Kostnad: Bussbillett. Det er mulig å bestille
bussbillett på nett.
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf. 468 44 481

Torsdag 4. juli, Sel

Demonstrasjon av kajakk
FJELLSPORT

Lørdag 29. juni, Rauma

Romsdalseggen
KREVENDE
Fantastisk utsikt over vakre Romsdalen og kontrasten
mellom fjord og fjell gjør dette til en fantastisk tur
med spektakulær utsikt. Lørdag morgen tar vi buss
fra Åndalsnes til utgangspunktet i Venjesdalen. Vi går
normalruta over Romsdalseggen tilbake til Åndalsnes.
Selve turen er 10 km lang og med en stigning på 970
høydemeter. Vi beregner 7 timer inkludert pauser. Mesteparten av stigningen er unnagjort når du
kommer opp på Romsdalseggen. Her er det luftig,
og enkelte partier kan være litt utfordrende og by på

ENKEL
Demostrasjon av kajakk og mulighet for å prøve kajakk
på Selsvannet. DNT Gudbrandsdalen har to kajakker
for utleie. Her er det mulig for alle å prøve.
Passer for: Alle som vil prøve kajakk
Frammøte: Badeplassen ved Selsvannet,
kl. 18.00–20-00
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp.
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf. 468 44 481
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Fra en tidligere 7–fjellstur, her fra
Skjerellfjellet. (Foto: Magnar Bratlien)

BARNAS TURLAG

Mandag – fredag 1. – 5. juli Ringebu

Friluftsskole for barn og unge
ENKEL
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DNT og Friluftsrådene står bak Friluftsskolene, og
målet er å gi flere barn mulighet til å oppleve hvor
morsomt og sosialt det er å være ute i naturen på
fritida. Alle som deltar får en grunnleggende innføring
i friluftsliv. Barna får utfordringer og oppgaver som
de vil oppleve at de får til. Enten de lærer seg å padle,

klatre til toppen av et tre eller fikser å sove i telt, vil de
kjenne på en god og viktig mestringsfølelse i etterkant.
Program blir lagt ut på våre nett- og Facebooksider.
Passer for: Barn og ungdom
Påmeldingsfrist: 24. juni
Frammøte: Jønnhaltvegen 613 kl. 09.00
Kostnader: Bom kr. 50
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074

gudbrandsdalen.dnt.no

Lørdag 6. juli, Nord-Fron/Sel

Onsdag 10. juli, Dovre

7-fjellstur/3-fjellstur

Storkuva og Veslkuva

KREVENDE / MIDDELS
Vi starter på Kvamsnysetra og går Vuludalsråket. Tar til
høyre over Søre Geitberget og Veslhøa. Neste topp blir
Søre Eldåkampen, her ser man utover hele Vulufjell og
villreinens rike. Når vi går mot Nyseterhøgda krysser vi
Vuludalsråket igjen. De som velger 3-fjellstur tar av her
og følger stien tilbake til Kvamsnysetra.
7-fjellsturen fortsetter over Nyseterhøgda, Bløyvangen
og opp på Skjerellfjellet. Videre over de to toppunktene på Skjerellhøa. Her er det en fantastisk utsikt
over Furusjøen og de mektige 2000 m toppene lenger
nord. Vi følger T-stien til vi tar til høyre og går ned ved
den fine Jørafossen og følger denne stien tilbake til
Kvamsnysetrin.
7-fjellstur er 26 km, 3-fjellstur er 14 km.
Gangtid på 7-fjellstur er 7,5–8 timer + pauser,
3-fjellstur 3,5–4 timer + pauser.
Påmeldingsfrist: 4. juli
Frammøte: Kvamsnysetrin kl. 09.00
Kart: Rondane Sør
Turkoordinator: Magnar Bratlien og Helle Hovden
tlf. 950 11 395/948 84 280

MIDDELS
Vi kjører til Skogsætrin/Dovrehytta øst for Dovreskogen. Vi går til Storkuva og Velskuva, eventuelt også
Svartdalen/Ryddølsdalen og tilbake til bilene. Flott
utsikt nordover Dovrebygda og inn i Rondane.
Påmeldingsfrist: 8. juli
Frammøte: Dovreskogen Gjestegård ved E6 kl. 10.00.
Kostnader: Bomveg
Turkoordinator: Arne Skuterud, tlf. 907 47 875.

Lørdag 13. juli, Ringebu

Flyvraket ved Øverlihøgda
MIDDELS
Starter ved Brekkom Saubua, går via Kiststeinen over
Svælhøgdene til Øverlihøgda hvor flyvraket ligger.
Flyet falt ned i 1942 pga. ising. Går tilbake via Borkebua. Fin tur i lettgått terreng med noen våte partier.
Hele turen er ca. 15 km, beregner 5–6 timer inkludert
pauser.
Passer for: Alle
Kostnader: Bom kr 100
Påmeldingsfrist: 12. juli kl. 20.00
Frammøte: Saubua kl. 11.00
Kart: Ringebu
Turkoordinator: Trine Trøstaker, tlf. 994 69 878
Flyvraket ved Øverlihøgda.
(Foto: Trine Trøstaker)

facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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FJELLSPORT

Lørdag 20. juli, Dovre

Snøhetta vesttoppen (2253)
KREVENDE
Vi møtes på Hjerkinn og tar første bussen inn til
Snøheim. Fra der følger vi stien opp på Vesttoppen på
Snøhetta. Turen følger merket rute. Det er mye steinur og stigning. Retur samme veg.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: Snøheim, ved flaggstangen kl. 09.00
Kostnader: Bussbillett Snøheimbussen
Kart: Snøhetta 1519 IV og Storskrymten 1419 I
Turkoordinator: Wiggo V. Hansen tlf. 997 03 761

Utsikt fra Store Soleibotntind. (Foto: Gro M. Ruste)

FJELLSPORT

Søndag 4. august, Luster
Lørdag 3. august, Lesja/Rauma

Mardalsfossen
ENKEL

Vi kjører ned til Stuguflotten og anleggsvegen innover
Sandgrovbotn. Går langs Mardalstønna, og ut på stupet der Mardalsfossen starter. Etterpå kjører vi enden
av vegen, og følger råket ut på Yste Mardøla, slik av vi
får også sett fossen fra en annen vinkel.
Passer for: Voksne, ungdom, seniorer
Frammøte: YX Bjorli kl. 09.00
Påmeldingsfrist: 1. august
Kart: Romsdalen 1319 I
Turkoordinator: Wiggo V. Hansen tlf. 997 03 761

Store Soleibotntind (2083)
MIDDELS
Denne turen går til noe av det villeste vestlandsnaturen kan by på. Store Soleiebotntind er en av de mest
tilgjengelige toppene over 2000 meter i Hurrungene,
og på denne turen er det ikke noen luftige parti, og
ingen vanskelig klyving. Fantastisk utsikt, man ser
Austbotntindane, Søre Soleiebotntind, Store Ringstind, Skagastølstindene mm. Vi regner med ca. 6
timers gangtid.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: Tverrelvi kl. 09.30
Påmeldingsfrist: 2 august kl. 18.00
Kart: Hurrungane 1: 25 000
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf. 468 44 481
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En relativt lett tur langs Mardalstjønn gir en
fantastisk utsikt fra toppen av Mardalsfossen.
(Foto: Wiggo V. Hansen)
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Utsikt fra Skar i Hundorp.
(Foto: Per Gunnar Hagelien)

Mandag 5. august, Sør-Fron

Pilegrimsleden mellom
Hundorp og Vinstra
MIDDELS
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Vi starter ved Dale-Gudbrands Gard på Hundorp der
Olav Haraldsson møtte Dale Gudbrand i 1021, det
historiske Kristningstinget som er beskrevet i Snorres
saga. Dagsetappen tar deg med gjennom et vakkert
kulturlandskap med gårder med røtter tilbake til
middelalderen. Opp fra Grytting stiger leden opp til

ledens høyeste punkt i Gudbrandsdalen. Gjennom
Lauva med gravhauger og spesielt kulturlandskap går
turen opp til Skar ca 700 m.o.h. Her ligger det gamle
husmannsplasser oppunder berget. Her har DNT
Gudbrandsdalen restaurert to bygninger til overnatting. Et ”pilgrimsrefuge”, gapahuk er også satt opp
her for å ta i mot pilegrimer og andre vandrere som
trenger en rast. Her ser du ut over Gudbrandsdalen og
innover mot Jotunheimen. Ferden går videre gjennom
variert landskap høyt over Vinstra før en bratt nedstigning tar deg ned til Vinstra Her passerer vi Hågå
gard – Peer Gynt-garden, garden der Peer Olsson Hågå
bodde og som Ibsen har hentet inspirasjon fra i Peer
gudbrandsdalen.dnt.no

Gynt.
Passer for: Voksne, ungdom og eldre barn
Påmeldingsfrist: 4. august kl. 12.00
Frammøte: Dale-Gudbrandsdgard på Hundorp
kl. 10.00
Kart: Turkart Peer Gynts Rike
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien,
tlf. 456 04 608
GD-TUR

Tirsdag 6. august, Nord-Fron

Pilegrimsleden mellom
Vinstra og Kvam
MIDDELS
Vi starter ved Peer Gynt-huset på Vinstra. Vi er nede
i dalen i trafikkstøy og urbant miljø. Turen går opp til
Tokse hvor vi finner Pilegrimsleden mot Trondheim.
Går gjennom boligfeltet i Tokse før skogens ro og furutrærne tar i mot oss høyt oppe i dalsiden. Ferden går
nordover i åssiden med variert landskap og husmannplasser. Vi har utsikt mot sidedalene og ser hvordan
Gudbrandsdalen svinger seg gjennom landskapet.
Etter en svak nedstigning gjennom kulturlandskap
kommer vi til Kvam. Bygda som fikk hard medfart under krigen og nå i nyere tid, to flommer. Her finner du
Gudbrandsdal Krigsminnesamling og Fredsparken.
Passer for: Voksne, ungdom og eldre barn
Påmeldingsfrist: 4. august kl. 12.00
Frammøte: Peer Gynt-huset, Vinstra kl. 10.00. Transport tilbake
Kart: Turkart Peer Gynts Rike
Turkoordinator: Per Gunnar Hagelien,
tlf. 456 04 608
facebook.com/dntgudbrandsdalen

FJELLSPORT

Søndag 11. august, Luster

Vestre Austabotntind (2100)
KREVENDE
Ca 15 minutter kjøretur fra Turtagrø på Tindevegen
(Turtagrø–Årdal). Parkér på Berdalsbandet noen hundre meter nord for bomstasjonen. Vi følger stien det
første stykket og deretter ryggen til toppen. Litt lett
klyving en del plasser. Det er ikke behov for klatreutstyr. Vestre er plassen der de fleste tar på klatreutstyr.
Turen kan nok oppleves som litt luftig, men det er
ikke noe vanskelig klyving. På toppen så ser vi Austre
Austabotntinden og om vi er heldig de som klatrer der.
Turen tar 6–7 timer.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: Berdalsbandet kl. 09.30
Påmeldingsfrist: 9. august kl. 18.00
Kart: Hurrungane 1: 25 000
Turkoordinator: Richard Høiberg, tlf. 468 44 481

Vestre Austbotntind. (Foto: Richard Høiberg)

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Utsikt over Aursjøen fra Storhorrungen,
(Foto: Maria K. Kleiven)

Fredag – søndag 23. – 25. august, Lesja

Helgetur i Tafjordfjella
MIDDELS

Vi går fra Tunga til Vakkerstølen fredag ettermiddag.
Turen går på merket sti langs Ulvådalsvatnet, ca 2–3
timer.
Lørdag fortsetter vi til Pyttbua. Turen starter med å
krysse vatnet i robåt. Etter å ha gått i ca 1 km begynner
vi på ei bratt og dryg oppstigning til fjells. Vi passerer
mellom Høgtunga og Lågtunga. Ønsker noen å bestige
et toppunkt så kan Høgtunga anbefales, dersom været
er bra. Turen videre til Pyttbua går i slakkere terreng.
Noe ur. Velger vi å gå direkte, uten å ta avstikkere, kan
vi regne ned 4–5 timer.
Søndag går vi tilbake til utgangspunktet. Vi kan velge
mellom å gå nede i dalen, etter litt oppe i fjellsiden
(anbefales).
Turen kan regnes som en middels tur. Både flatt og
bratt, vått og tørt, noe ur.
Det er greit å ta med hund i bånd. Hunderom finnes i
egen bygning både på Vakkerstølen og Pyttbua.
Passer for: Voksne, ungdom
Påmeldingsfrist: 16. august
Frammøte: Avtales nærmere
Kostnader: Enhver betaler for seg på hyttene
Kart: Tafjordfjella
Turkoordinator: Kari Enger og Trond Berger,
tlf. 909 75 408/416 47 880
50
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FJELLSPORT

Lørdag 17. august, Lesja

Gråhøe (2014)
EKSTRA KREVENDE

Vi kjører inn til Nysætre i Lordalen, og parkerer der.
Følger råket langs elva Lora, og videre inn til Løftbue.
Fra der går vi på skrå oppover. Tar oss så opp på toppen
av Gråhøe 2014 m.o.h.. Dette er den mest anonyme
2000 meters topp i Norge, og ligger i Lesja kommune.
Retur samme veg. Meget krevende tur både i kilometer
og timer.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: Coop Lora kl. 08.30
Kostnader: Bom kr 100
Kart: Lesjaskog 1419 III, Tordsvatnet 1319 II
Turkoordinator: Wiggo V. Hansen tlf. 997 03 761

Søndag 18. august, Lesja

Storhorrungen (1573)
MIDDELS
Turen til Storhorrungen går fra Filling på Dalsida. Vi
følger råket langs Fillingåa, før vi tar av råket og følger
ryggen opp til toppen. Det er jevn stigning hele vegen
fra Filling, men vi forsøker å holde et rolig tempo slik
at turen passer for mange. Helt på toppen av høa er
det spesielle steinformasjoner. Det er noe bratt opp på
disse, men en får en flott tur om en ikke klyver helt til
topps.
facebook.com/dntgudbrandsdalen

Passer for: Voksne, seniorer, ungdom
Kostnader: Bom kr 125
Påmeldingsfrist: 17. august
Frammøte: Aurstad kl. 09.00
Kart: Dombås (tidl. Lesja)
Turkoordinator: Maria K. Kleiven, tlf. 476 19 145

Søndag 25. august, Nord-Fron

Fjelltur på merket sti
ENKEL

Ca. 5 km. 2 timer. P.plass Kongslikammen – Høgsetra – Hingstråket –Øldalsråket – Kvikne Trimring
sin gapahuk ved Steinseteråket der det er grillplass.
Kongslikammen.
Passer for: 8 år og oppover
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp
Frammøte: Idrettshallen på Vinstra eller på Kongslikammen kl. 10.00
Kostnad: Bomveg kr 30
Turkoordinator: Sorperoa Friluftsgruppe/ Olaf og
Solveig Giverhaug, tlf. 412 26 871/ 909 16 571

Tirsdag 27. august, Nord-Fron

Valsfjellet rundt på sykkel
MIDDELS
Turen er ca 30 km. Den går mest på vei, men det er et
lite stykke på sti.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: Voldsdammen kl. 17.30
Påmeldingsfrist: 26 august kl. 18.00
Turkoordinator: Jo Engum, tlf. 926 84 313

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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August, Dovre

Allmannsrøysa og Hjellhøe
MIDDELS
Følger fin sti fra Hjellesætra til vi kommer inn på den
gamle Kongevegen, og følger den videre til Allmannrøysa. Er det stemning for det tar vi turen opp på
Hardbakken (1339 m.o.h.). Tar videre utgangspunkt
fra Allmannrøysa og ned til Hjellhøi (1174 m.o.h.). Fin
utsikt over Dovre, Dovrefjell, Dombås og Lesja.Det
er lett terreng og vi følger sti stort sett hele veien. Vi
bruker dagen og beregner et rolig tempo slik at turen
passer for alle. Ta med niste og godt med klær
NB: Nærmere dato kommer. Følg med på nett- og
Facebook-siden vår.
Passer for: Voksne, seniorer, ungdom
Påmeldingsfrist: Dagen i forveien
Frammøte: Den store prkeringsplassen ved E6 på
Hundyrju kl. 09.30
Kart: Dombås (tidl. Lesja)
Turkoordinator: Marie Fasteraune, tlf .482 73 554

vi Digervarden rett til høyre for oss, samtidig som
Dordiholet skimtes i all sin prakt noen kilometer til
venstra for oss. Turen går videre nedover med retning
mot Grøndalen og Lesjaskog. Vi krysser Vargvassåe før
vi etterhvert kommer inn i bjørkeskogen i Grøndalen.
Fra der er det ca 7 km ned til parkeringsplassen ved
Grønfossen på Lesjaskog.
Passer for: Voksne
Frammøte: Nysetra i Lordalen kl. 09.00. Hver enkelt
deltaker ordner selv med skyss inn til Nysetra/Lordalen og fra Lesjaskog.
Kostnader: Bom kr. 100
Påmeldingsfrist: 29. august
Kart: Lesjaskog, 1419 III
Turkoordinator: Liv Enstad, tlf. 986 42 524
BARNAS TURLAG
KOM DEG UT-DAGEN

Søndag 1. september, Sel

Andershøe (1027)
ENKEL

Lørdag 31. august, Lesja

Nysetra i Lordalen til Lesjaskog
KREVENDE
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Flott høsttur i vakre Reinheimen. Turen starter fra
Nysetra i Lordalen. Nysetra ligger ca 23 km fra Lora,
bomvei/grusvei inn dit. Fra der følger vi merket
og vardet råk, stigningen gjøres unna i starten av
turen. Ved turens høyeste punkt på 1664 m.o.h. ser

Vi møtes ved parkeringa som er ved Åsårlivegen og
følger stien som Dahle vel merket i 2017. Stien følger
ryggen oppover og vi får fin utsikt nedover Ottadalen
mot Otta. Matpause når vi kommer til toppen der det
er fin utsikt både mot Jotunheimen og mot Rondane.
Turen er ca. 7 km.
Passer for: Voksne, seniorer, ungdom
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp
Frammøte: Parkering ved Åsårlivegen kl. 11.00
Kart: Rondane Sør
Turkoordinator: May Britt Josten, tlf. 913 53 064
gudbrandsdalen.dnt.no

Kom deg ut-dagen arrangeres to ganger årlig.
Over hele landet arrangeres turer og aktiviteter.
(Foto: Olaf Giverhaug)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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BARNAS TURLAG
KOM DEG UT-DAGEN

Søndag 1. september, Nord-Fron

Tur til Øldalen
ENKEL
Vi går på god sti nordover Teigkampen til Lonan.
Retur til Kleivene samme vei eller skogsvegen. Vi
tilpasser tempoet så alle kan bli med på turen. Natursti
underveis. Med unntak av et par bløte partier er stien
fast og lett å gå. Snaut 3 km og bare 140 høydemeter.
Ved gapahuken på Lonan er det varm grill, pølser,
kanelsnurr på pinne, kaffe/te/saft.
Passer for: Alle
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp
Frammøte: Øldalsvegen ved Taarud kl. 10.00, kjører
opp Kleivebakkene og parkerer.
Kart: Vinstra 1718 II. 1:50 000
Turkoordinator: Ragnhild og Ånen Giverhaug,
tlf. 958 69 012/450 69 528

Lørdag 7. september, Lom

Trollsteinen i Trollsteinkvølven
ENKEL
Vi går opp frå Veodalen, mot det mektige fjellrike i og
rundt Trollsteinkvølven. Her henta forfatteren, Vera
Henriksen, innspirasjon til sitt 5-binds store bokverk
fra mellomalderen, der fyrste boka heiter «Trollstein-

en». Dette er enn forholdsvis lett tur, med en høydeforskjell på ca 450 m.
Passer for: Voksne, ungdom, seniorer
Påmeldingsfrist: Ingen, det er bare å møte opp
Frammøte: Kjør innover Veodalen. Turen startar ved
bommen inn til Jotunheimen nasjonalpark kl. 10.00.
Kostnad: Bomveg innover til Veodalen.
Kart: Glittertinden 1:50 000
Turkoordinator: Reidar Marstein, tlf. 997 13 252

Søndag 1. eller 8. september, Nord-Fron

Nyttetur med Sødorp Sankelag
MIDDELS
Bli med på felles sausanking i lag med saueeierne. Det
blir noen timer med rask gange, av og til utenom sti
og til tider noe springing hvis sau og folk ikke er enige
om retningen. Ha med gode klær og sko og ha med
niste. Tilbake i kvea igjen er det felles nistepause, men
ha drikke og litt å spise under sankingen. Maks antall
deltakere er åtte personer. Ingen hunder. Vår kontakt
på sankingen er leder i sankelaget. Endelig dato blir
publisert på våre nett- og Facebook-sider.
Passer for: Voksne, seniorer
Påmeldingsfrist: Innen lørdag kl. 12.00
Frammøte: Sankekvea på Morgonbeithaugen, like ved
innkjøring til Sulseter kl. 09.00
Kart: Vinstra
Kostnader: Bomveg
Turkoordinator: Bjørner Børløkken, tlf. 468 36 249
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Bli med på en nyttig tur – sauesanking i september.
(Foto: Maria K. Kleiven)

FJELLSPORT

Lørdag 14. september, Lesja

Kleneggen (1964)
KREVENDE
Vi kjører ned til Stuguflotten og anleggsvegen innover
Sandgrovbotn. Går så opp på Kleneggen 1964 m.o.h..
Returen tar vi om Børa og Kalbottinden. Kleineggen
er en av de høgste toppane i Norge nord for Snøhetta.

Dette er en krevende tur både i kilometer og timer.
Passer for: Voksne, ungdom
Frammøte: YX Bjorli kl. 09.00
Påmeldingsfrist: 12. september
Kart: Romsdalen 1319 I
Turkoordinator: Wiggo V. Hansen, tlf. 997 03 761
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Mange artige uteaktiviteter for barn og unge på
Høstferiecamp. (Foto:
Marius Dalseg Sætre)
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Søndag 29. september, Dovre

Raudnebb ved Jønndalen
MIDDELS
Start høstferien med en tur i flott turterreng, omgitt av vakre høstfarger. Turen går fra Jønndalen via
Jønndalssetrin. Derfra går turen via Vakkerdalshøin, et
fint utkikkspunkt videre innover Øyadalen og Jønndalen. Vi følger råkene videre innover til vi kommer til
Raudnebb. Dette er spesielle steinformasjoner ved en
kløft som går rett ned i dalen. Turen starter med en del
stigning, men etter en kneik ovenfor Jønndalssetrin, er
det relativt lettgått terreng innover, med en siste stigning opp til Raudnebb. Det er fin traktorveg å gå langs
opp til setrene og tydelige råk etter setrene og innover
fjellet. Vi satser på oppholdsvær, men det er uansett
lurt å pakke med varmt undertøy og lue og votter.
Passer for: Voksne, seniorer, ungdom
Påmeldingsfrist: 28. september
Frammøte: Hjerleid på Dovre kl. 09.00
Kart: Reinheimen
Turkoordinator: Maria Kampesæter Kleiven, tlf. 476
19 145

BARNAS TURLAG

Mandag – onsdag
30. september – 2. oktober, Ringebu

Høstferiecamp
ENKEL
Høstferiecamp for barn og unge. La barna få nyte
høstferien utendørs! Det er lagt opp til aktiviteter som
leker, turer, kanopadling og hesteridning, og opplegget
passer best for barn og unge i alderen 6 – 15 år (vi deler inn aktivitetene i grupper etter alder). Siste dagen
er det mulighet for å overnatte!
Passer for: Barn og ungdom
Påmeldingsfrist: 22. september
Frammøte: Jønnhaltvegen 613 kl. 09.00
Kostnader: Bom kr. 50
Turkoordinator: Aurora K. Heramb, tlf. 481 05 074

Lørdag – søndag
30. november – 1. desember, Nord-Fron

Helgetur Langsua
MIDDELS

Jønndalssetrin. (Foto: Maria K. Kleiven)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

Alternativt julebord. Mer informasjon kommer på våre
nett- og Facebooksider.
Passer for: Voksne, seniorer
Påmeldingsfrist: 24. november
Frammøte: Finnbøle kl. 10.00
Kart: Reinheimen
Turkoordinator: Magnar Bratlien og Helle Hovden
950 11 395/948 84 280		

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Kaldt og stemningsfullt i Skåbufjellet i
desember. Første adventshelga arrangerer vi
alternativt julebord. (Foto: Helle Hovden)
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Sosiale medier

Årsmøte 2019

#DNTGUDBRANDSDALEN

TIRSDAG 5. MARS

Oppdatert informasjon om turer finnes
på nett- og Facebook-sidene våre.
Følg oss også på Instagram:
@dntgudbrandsdalen

Mer informasjon kommer på
nett- og Facebook-sidene våre.
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Litt utstyr må på plass før tur.
(Foto: Marius Dalseg Sætre)

Utleie av utstyr
Trenger barna fjellsko eller drømmer du om
overnatting i lavvo? Nå kan du leie turutstyret du
mangler, og spare både miljøet og lommeboka.
Å kjøpe nytt turutstyr, som du sjelden bruker eller
som barna vokser ut av raskt, er verken bra for
miljøet eller økonomien.

VANDRESKOEN LILLEHAMMER
Vandreskoen på Lillehammer har derfor startet
med utleie av turutstyr. Butikkhyllene hos Vandreskoen bugner av det nyeste og beste turutstyret
på markedet. Her leier de ut fjellsko, klær, sekker,
bæremeiser og tekniske, superlette lavvoer. Mer
informasjon og produkter for utleie finner du på:
https://vandreskoen.no/kategori/utleie/
facebook.com/dntgudbrandsdalen

BUA VINSTRA
Bua Vinstra er et bibliotek for fritidsutstyr. Hos
oss kan du kan du låne utstyr helt gratis.
Her finner du telt, soveposer, liggeunderlag,
snowboard, langrennski, alpinski, staver, støvler,
skisko, hjelmer og pilkeutstyr. I sommersesongen
kan du låne sykler, pennyboards, skateboards,
sparkesykler og mye mer.
Besøk oss på Jobbservice i Maskinvegen 14.
Mer informasjon og åpningstider finner du på
www.bua.io/bua-vinstra
UTSTYRSBANKEN I SEL
På Utstyrsbanken i Sel kan du låne forskjellig
friluftsutstyr. Den ligger på Sel bibliotek på Otta
og er åpen i biblioteketets åpningstider.
Les mer på www.sel.folkebibl.no.

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Norsk kjærleikssong
Eg er grana, mørk og stur.
Du er bjørka. Du er brur
under fager himmel.
Båe er vi norsk natur.
Eg er molda, djup og svart.
Du er såkorn, blankt og bjart.
Du ber alle voner.
Båe er vi det vi vart.
Eg er berg og naken li.
Du er tjørn med himmel i.
Båe er vi landet.
Evig, evig er du mi.
Tor Jonsson
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Kontaktinformasjon styret
Navn

Rolle

E-post

Telefon

Magnar Bratlien
Arnt Sveen
Nils Arne Haugen
Maria K. Kleiven
Syver Ole Eggen
Marie Fasteraune
Trine Trøstaker
May Britt Josten
Rune Holen

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

mbratlie@bbnett.no
arsvee2@online.no
nahtm@icloud.com
maria@snohetta.net
soe@sb1ls.no
tyren_21@hotmail.com
trine.trostaker@live.no
mbjosten@gmail.com
runeholen@hotmail.com

950 11 395
483 21 233
907 70 162
476 19 145
976 82 317
482 73 554
994 69 878
913 53 064
919 15 555

Kontaktinformasjon administrasjon
Navn

Rolle

E-post

Telefon

Therese H. Heramb

Daglig leder

therese.heramb@dnt.no

415 17 620

MAGNAR

ARNT

NILS ARNE

MARIA

THERESE

SYVER OLE

MARIE

TRINE

MAY BRITT

RUNE

Bilde er tatt fra området ved Sohlbergs plass i Atndalen.(Foto: Ermedin Islamcevic)
facebook.com/dntgudbrandsdalen

@dntgudbrandsdalen #dntgudbrandsdalen
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Fra tur til Romsdalen i 2018.
(Foto: Helle Hovden)

DNT GUDBRANDSDALEN

Postadresse: Jernbanegata 4, 2630 Ringebu
E-post: gudbrandsdalen@dnt.no
gudbrandsdalen.dnt.no
fb/dntgudbrandsdalen
instagram: @dntgudbrandsdalen

Takk for at du gir din andel i vårt arbeid!

Som medlem i DNT Gudbrandsdalen får du dette:
- Medlemspris på DNTs 550 hytter.
- Rabatt på turutstyr.
- Medlemsbladet Fjell og Vidde.
- Tilbud om turer og kurs over hele landet.
- Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger
på overnatting.
Meld deg inn på dnt.no/medlem

Vi støtter et aktivt friluftsliv
gjennom DNT Gudbrandsdalen

Priser medlemsskap 2019
Familiemedlemskap: 		1 250,–
Distribuert
med–Innlandet
Distribusjon
Hovedmedlems
fra 27
66 år: 		
695,–
Ungdom 19 – 26 år: 		350,–
Honnørmedlemskap: 		540,–
Barnas Turlag 0 – 12 år: 		130,–
Skoleungdom 13 – 18 år: 		215,–
Husstandsmedlemskap: 		380,–
Livsvarig medlemskap: 		17 375,–
Livsvarig med innbunden årbok: 		18 625,–
Dåpsgave: 				1 100,–
gudbrandsdalen.dnt.no

