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“Norsk gran, lat. picea abis, vokser i taigabelte rundt Nordishavet og brukes til 
bygningsmateriale, møbler og papir”.  
 
Ålhytta bygges av gran. Reisverk og panel, utvendig og innvendig, produseres av 
gran. Grana har den fordelen at den ikke gulner så fort som furua, samtidig har 
grana mindre kvister og fremstår derfor som roligere. Lyst og rolig trevirke gjør at 
rommene føles større og tillater oss å bygge gode, funksjonelle rom på et mindre 
areal. Arealeffektive hytter og tidløst 
design, like evig som  granskogen selv. 
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www.asnes.com           
Nansen BC 
Lettsvingt fjellski for 
variert terreng

Lengde 180–205
Vekt 2050 g (200 cm)
Bredde 76 56 66

Nansen er den optimale fjellskien 
for aktive skiløpere som beveger 
seg i varierende tereng. Nansen er 
en bred fjellski med god innsving og 
gode flyt egenskaper. Hel stålkant og 
moderat gåspenn for de som ønsker 
både sving- og gå-egenskaper. For 
utfordrende turer, og gjerne i dyp og 
tung snø.

Tonje 
Ultimat fjellski for bratt 
terreng og krevende 
nedkjøring

Lengde 165–185
Vekt 1 850 g (175 cm)
Bredde 84 62 74

Dette er skien for eventyrlystne jenter. 
Perfekt ski for dyp og krevende 
vårsnø, men også leken ski for bratte 
nedkjøringer. Skien har en moderat 
nordisk rocker og taper tupp. Dette 
gjør skien lett å håndtere under løse 
forhold. Skien har en innsving på 
hele 22 mm.

Cecilie BC 
Lettsvingt allrounder for 
aktive jenter i fjellet

Lengde 165–205
Vekt 1790 g (180 cm)
Bredde 84 62 74

Fjellskien Cecilie er utviklet i 
samarbeid med eventyreren Cecilie 
Skog. God innsving og bredde gjør 
skien lettsvingt og gir gode flyt-
egenskaper. Den har hel stålkant og 
et moderat gå spenn som er tilpasset 
jenter. En kjøreglad og optimal fjellski 
for turglade jenter, og den blir levert 
med Åsnes sin patenterte fellelås.

Ingstad 
Ultimat fjellski for bratt 
terreng og krevende 
nedkjøring

Lengde 165–205
Vekt 2 080 g (200 cm)
Bredde 84 62 74

En moderne fjellski med markert 
innsving og gode farts- og 
svingegenskaper. En ideell ski 
for krevende utforkjøringer, men 
fungerer også godt til lange etapper 
i flatt terreng. Nye Ingstad har 
fått en markant nordisk rocker og 
taper tupp, noe som gjør skien mer 
svingvillig og retningsstabil.
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FEBRUAR 2018
NORGES STØRSTE 
FRILUFTSMAGASIN

I Ranafjellene fant vi endeløse, hvite 
vidder og utforkjøringer som tok 
pusten fra oss. 
SIDE 24

Topptur på Helgeland

Skiglede 
over skyene

SIDE 12

Endelig på toppen
Toppturentusiast Mari 
Wedum fikk nok av snøfattige 
vintre i Stavanger og flyttet 
hjem til Gudbrandsdalen. Nå 
lever hun ut vinterdrømmene. 

SIDE 64

Tok skiene til fjells
Da eventyrer Henrik Angell 
gikk på ski fra Odda over 
Haukelifjell i 1884, åpnet han 
døra til vinterfjellet. Tett etter 
ham fulgte Nansen og DNT. 

Alene på ski
Bendik Cheetham Over-
rein fra Tromsø hadde 
lenge drømt om å være 
alene blant snødekte fjell. 
Sist vinter dro han på en 
tre ukers tur fra Sverige til 
Troms. Det ble tøffere enn 
han hadde forestilt seg.

BIDRAGSYTERE

Klaff på topptur
Fotojournalist Sindre 
Thoresen Lønnes har 
vært på topptur med ran-
donneeski fra Rogaland i 
sør til Finnmark i nord. I 
dette nummeret tar han 
oss med til Høgtuva på 
Helgeland. Det ble en stor 
naturopplevelse. – Vær, 
føre og et flott turfølge. Alt 
bare klaffet, forteller han.

.

På skredkurs 
Kunnskap om skred er 
viktig på topptur. Til tross 
for mange toppturer og 
noen skredkurs syntes 
skribent  Kathrine Lunde 
Halvorsen og kjæresten 
det var vanskelig å ta av-
gjørelser sammen. Felles 
kunnskap via skredkurs i 
Sogndal ble løsningen. 

INNHOLD #1

SIDE 58

Med kajakk i isen
Når båtfolket har pakket inn 
fartøyene sine, har padel-
rine i Gyldeløve Kajakklubb i 
Drammen fjorden nærmest 
for seg selv.  
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SIDE 112

Vil unngå skred
Journalist Kathrine Lunde 
Halvorsen tok med seg kjæ-
resten på skredkurs for å bli 
bedre på å  vurdere skredfare 
på topptur. 

SIDE 104

Storstilt feiring
DNT er godt igang med sitt 
jubileumsår og avholder en 
rekke turer, kurs og arrange-
menter du kan være med på.  
Bli med på feiringen.

SIDE 66

Gikk seg bort
Reidun Kvåle fra Lom skulle 
ut på en liten ettermiddagstur  
i fjellet. Plutselig kom tåka, og 
hun mistet retningen. Hun ble 
livredd. Hva skulle hun gjøre?

FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

5 friske vinterturer 

Bli med DNT fjellsport på ski
SIDE 46

Portrett: Fjellklatrer Håkon Gammelsæter 

Kritisk til guidete turer
SIDE 76
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10 Leder
14 Blinkskuddet
17 Smått & Gått
41 Nytt & Nyttig 

  73 Fra styrelederen
  88 Turbosidene
100 Fra leserne
121 Kultur

125 Kryssord
130 Tanker i friluft

SIDE 90

Alene på langtur
Bendik Cheetham Overrein 
fra Tromsø la ut på drømme-
turen over Nordkalotten med 
superlett utstyr. Det bød på 
uforutsette utfordringer.
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Alpine fjell som strekker seg helt ut til kysten. Hvite, endeløse vidder 
så langt øyet kan se. Utforkjøringer som tar pusten fra en. Dette er 
Ranafjellene. Fjell og Vidde ble med fjellsportgruppa i Nord-Trøndelag 
Turistforening på topptur til majestetiske tinder. Med forventninger, 
entusiasme og litt skrekkblandet fryd ga deltakerne seg i kast med fjell-
sidene: – Se her! Wow! Som å komme til himmelen! 

Denne gruppa er absolutt ikke alene om å utforske vinterfjellet på en 
ny måte. Over hele Norge blir stadig flere bitt av toppturbasillen. DNT 
har stor pågang av folk som vil oppleve urørte fjellsider i storslått natur, og 
toppturer står på programmet i mange av DNTs fjellsportgrupper.

Økt tilgjengelighet på rimeligere og lettere utstyr, gjør at flere prøver 
seg på brattere og tøffere skikjøring. Gjennom sosiale medier spres det 
bratte budskap og lokker flere til topps.

DNT fyller 150 år i år, og i Fjell og Vidde feirer vi jubileet med ny  
design og med temanumre i hele 2018. Fjellsport er først ut, for helt 
siden starten i 1868 har skiturer i høyfjellet hatt en magisk tiltreknings-
kraft. Med brede treski og vadmel gikk 
Nansen gjennom fjellheimen. Men først da 
Bergensbanen åpnet i 1909, skjøt vinter- 
turene i høyfjellet virkelig fart.  

Med større interesse for bratt friluftsliv 
øker også risikoen. Noen er bekymret for 
den såkalte randonnee-bølgen, der flere tar 
for store sjanser i vinterfjellet og utsetter seg 
for skredfare. DNT har i alle år vært opptatt 
av fjellsikkerhet, og senest i 2016 ble  
Fjellvettreglene revidert og tilpasset dagens friluftslivsutøvere. 

Fjellsport er et av de store satsningsområdene til DNT. I dette num-
meret gir vi deg smakebiter på det du kan oppleve i vinter. I den nye 
fjellsportstrategien legges det stor vekt på at folk må skaffe seg kunnskap 
og erfaring slik at de kan ferdes trygt på egen hånd. Derfor arrangeres det 
en rekke kurs for å øke kompetansen til hver enkelt.

Hva er så fjellsport? Det er aktivitetene som tar 
deg litt lenger og utfordrer deg. Det handler ikke 
nødvendigvis om bratte, farlige eller halsbrekkende 
aktiviteter, men å prøve og mestre noe du ikke har 
gjort før. 

FØLG DNT PÅ SOSIALE MEDIER
FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK

FØLG OSS PÅ 
INSTAGRAM

SNAKK MED OSS 
PÅ TWITTER

SE VÅRE FILMER
PÅ YOUTUBE

... OG FØLG DE 
RØDE T-ENE!
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LEDER

Over hele Norge 
blir stadig flere 
bitt av topptur-
basillen.



 
 

PÅ SPORET AV  
ET SUNT LIV

NorgesGruppen og Den Norske Turistforening er turkamerater. 
Kombinasjonen av et aktivt friluftsliv og sunn mat  

er et godt grunnlag for god helse.
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I SITT ESS: Mari Wedum er bitt av toppturbasillen. I Vågå har hun uendelige muligheter til å utfolde seg.
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Etter snøfattige vintre i Stavanger, pakket Mari Arnøygard Wedum 
med seg hele familien og flyttet til Vågå. Der kan hun leve ut 
toppturdrømmen for fullt. 
 TEKST: ELIN HANSSON  FOTO: INGVILD ØYJORDET

Høy på toppen

– Hva er det med toppturer?
– Fysisk trening og store naturopplevelser. Det 
er alltid et nytt fjell, alltid en ny utfordring. Og 
så liker jeg å slite litt. Å kjenne på den gode 
følelsen etter en lang tur, er som dop for meg.  
Samtidig er det da jeg virkelig stresser ned og 
lader opp batteriene. 

– Har du alltid vært glad i snø og ski?
– Jeg kommer ikke fra en klassisk fjellski-fa-
milie, men da jeg var fire år åpnet Hafjell al-
pintsenter, med oss som nærmeste nabo. Så jeg 
vokste bokstavelig talt opp i bakkene der. 

– Og det førte til toppturinteressen? 
– Det var faktisk først da jeg begynte å studere 
journalistikk i Stavanger at jeg innså hvor av-
hengig jeg var av snøen og gleden over å være 
ute. Etter en snøløs vinter ble jeg nærmest dep-
rimert og endte opp med å tilbringe to vinter-
sesonger i de franske alpene i Chamonix. Der 
ble jeg skikkelig bitt av toppturbasillen. Tilbake 
i Norge skjønte jeg at det var minst like mange 
spennende fjell å utforske her. 

– Noen år senere vant du 71 grader nord. 
Hvordan ble du med der?
– Motivasjonen var lysten til å gå på tur over 
lengre tid. At jeg vant, var bare en enorm bo-
nus. Det var hardt, med dagsetapper opp mot 
18 timer, men turen åpnet virkelig øynene mine 
for alt norsk natur har å by på. 

– Mange drømmer om å bestige hvitkledde 
topper, hvordan kom du i gang?
– I starten gikk samboeren min og jeg mye fra 
hytte til hytte i Ryfylkeheiene. Etter hvert byttet 
vi ut fjellski med randonneé, og vi dro til Røldal 
på jakt etter pudder. 

– Hva er mest utfordrende med toppturer?
– En må hele tiden vurdere terrenget og skred-
faren, og prøve å gjøre smarte valg underveis. 

– Hvilke erfaringer har du selv gjort deg?
– I mai 2015 var jeg i Nord-Norge med noen 
venninner. Vi var på Senja og skulle opp på 
fjellet Stormoa. Rett før toppen var det et lite 
spor på en smal rygg. Vi så jo at det hadde gått 
folk der før oss, men følte oss ikke helt sikre. 
Det endte med at vi snudde, selv om det alltid 
er litt skuffende å ikke nå toppen.  Men der og 
da føltes det som en riktig avgjørelse, og da må 
man bare slå seg til ro med det.

– Hvorfor flyttet du til Vågå?
– Etter 13 år i Stavanger måtte jeg ha mer 
fjell. Og så fikk jeg drømmejobben som daglig 
leder i Visit Jotunheimen. Å vise fram dette 
fantastiske området er virkelig noe for en 
fjellfrelst som meg. Før ble helgene brukt til å 
pakke på torsdag, reise fredag, og søndag var 
vi mer utslitte av reisen enn av selve turen.  
Her i området blir man utslitt av å være på 
tur, og det er en skikkelig god følelse. 

NAVN: Mari Arnøygard Wedum
ALDER: 33 år
HVA: Daglig leder i VisitJotunheimen
HVORFOR: Representerer «Generasjon Topptur». Flyttet hjem til Gudbrandsdalen for å 
ha bedre tilgang på snø og fjell.

3
TOPPTURER 

I JOTUN-
HEIMEN

1 
Høgruta

En 5-6 dagers 
topptur mellom 

2000-metertopper 
og betjente turist-

hytter.

2
Storebjørn 

Den høyeste toppen 
i Smørstabbtind-
massivet, mellom 

Leirdalen og 
Sognefjellet.

3
Loftet  

Klassisk topptur 
som kan gås både 

med fjellski og 
toppturutstyr.

TURENTUSIASTEN

13
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FOTO: INGERID JORDAL

Kitere i god vind over 
Varangerhalvøya  
i Øst-Finnmark. Her  
går  Varanger Arctic  
Kite Enduro av stabelen. 

BLINKSKUDDET
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Det er godt å komme hjem. Det er der vi har de små 
 øyeblikkene, sofakroken og alt vi eier. Det siste man ønsker 
seg er ubehagelige overraskelser, men det kan jo skje. 

Vår beste husforsikring, Hus Pluss, dekker blant annet feil 
som er gjort av faglærte, innleide håndverkere. Nytt av året 
er at vi nå også dekker utbedring av selve håndverkerfeilen, 
i tillegg til følgeskader.

Som DNT-medlem kan du få inntil 18 prosent rabatt på 
 husforsikring. I tillegg kan du få 10 prosent nettrabatt  
om du kjøper den på gjensidige.no

Les mer om Hus Pluss på gjensidige.no/hus 

Hjem, kjære hjem

Nå dekker vi 
utbedring av 

håndverkerfeil

A1
3_
05

38
/0
1.1
8
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DNT ønsker å endre folks transport-
vaner for å få et grønnere og mer miljø-
vennlig friluftsliv. Nå har foreningen tatt 
initiativet til «Grønn Tur», et samar-
beidsprosjekt med en hel rekke aktører 
for å gjøre turtilbud, overnattingstilbud 

og kollektivtransport sammenheng-
ende og mer tilgjengelig.

Så langt er disse med på laget:  
Miljødirektoratet, Innovasjon Norge, 
Statens vegvesen/Nasjonale Turistve-
ger, Statskog, Norges Fjellstyresam-

band, Ruter, Syklistenes landsforening, 
KS, Hurtigruten, Friluftsrådenes 
Landsforbund, Bane NOR, HANEN, De 
Historiske og NSB. 

DNT og andre store aktører skal samarbeide for et mer miljøvennlig friluftsliv.

Hovinkoia åpner
HYTTETUR PÅ MUSEET

DNT påvirker sam-
funnsutviklingen i en 
mer miljøvennlig ret-
ning, mener  Stiftelsen 
UNI som i desember  
ga sin Miljøvernpris for 
2017 til foreningen.

– DNT viser i prak-
tisk arbeid i egen virk-
somhet at miljøvern 

er viktig, sa styreleder 
i UNI, Paul Manger.  
Også DNTs arbeid med 
å bevare naturmang-
foldet, ble trukket 
fram.  – Arbeidet med 
å bevare norsk natur vil 
alltid  være sentralt for 
DNT,  sa generalsekre-
tær Nils Øveraas.

Den laftede hytta Hovinkoia ble flyttet 
fra Ringerike til Norsk Folkemuseum på 
Bygdøy i 2016. 17. februar skal den åpnes 
for publikum.                
    – Hytta har fått museets flotteste plas-
sering, høyt oppe med fin utsikt, sier før-
stekonservator Trond Bjorli, som ønsker 
alle velkommen til hyttetur. 
    I vinterferien vil frivillige fra DNT være 
hyttevakterog fortelle om DNTs tilbud. 

DNTs Nils Øveraas får pris av UNIs Paul Manger. Hovinkoia er flyttet til Norsk Folkemuseum.
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SMÅTT&GÅTT

DNT i førersetet

TURSAMARBEID 
PÅ SKINNER

308 408 er medlemmer i DNT, en økning på 
6 prosent fra året før. 

DNT høstet heder
PRIS FOR MILJØVERN

3 
UNGDOMS-

CAMPER 

1
VinterBaseCamp  

Åkersetra

2
VinterBaseCamp

Gjendesheim

3
Vintercamp  

Bjørnevasshytta

Mer info:  
dnt.no/aktiviteter
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Effektiv brenner som 
bruker både gass og bensin!

Optimus markedsføres og distribueres i Norge av Nordic Outdoor  
Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om Polaris Optifuel post@nordic-outdoor.no
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One Jet – any fuel er Polaris’ slagord. Polaris kan brukes med nesten alle typer drivstoff uten å bytte 
ut deler eller bruke adapter. Av flytende drivstoff kan det meste brukes (se bruksanvisningen), men vi 
anbefaler renset bensin. 

Bruk brenneren i flytende gassmodus (boksen 
opp ned) når det er kaldt. Polaris er CE-
godkjent for bruk i både flytende og vanlig 
gassmodus. Integrert rensenål i brenneren. 
Selvrensende drivstoffpumpe. Leveres 
med pumpe, vindskjerm, varmereflektor, 
multiverktøy, smøring, oppbevaringspose og 
bruksanvisning. Effekt: 4200 W, Vekt: 475 g

Finn fram forskeren i deg, og bli med på å registrere hvor tregrensen går.

Fjellsport under lupen
SETT AV DATOEN
Fjellsportkonferansen 2018 
arrangeres 2. –4. novem-
ber på Fleischers Hotel 
på Voss. DNT fjellsport og 
Norsk Fjellsportforum er 
arrangører.    
   Sett av helgen allerede nå, 
og ta del i et dypere innblikk 
i norsk fjellsports historie 
og fremtid. Mer info: 
fjellsportkonferansen.no

Delta i diskusjonen på Voss.
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SMÅTT&GÅTT
Visste du at du kan gi din grasrotandel til den lokale 
medlemsforeningen din når du tipper? Grasrotandelen 
av spillemidlene har økt fra 5 til 7 prosent i 2018 – enda 
mer går altså tilbake til din forening.

Folkeforskning

SKOG PÅ FJELLTUR
Skogene i Norge beveger seg stadig høy-
ere oppover. Men hvor høyt? Nå inviteres 
hele Norge til å registrere høytvoksende 
trær. Naturhistorisk museum (NHM) får, 
sammen med DNT, to millioner kroner 
fra Sparebankstiftelsen DNB til å gjen-
nomføre et folke- 
forskningsprosjekt om vegetasjonsend-
ringer i fjellet. Prosjektet vil foregå til 
sommeren og utformes som en konkur-

ranse med flotte, turrelaterte premier. 
– Dette er spennende både for oss 

som forsker på klima- og vegetasjons-
endringer og for alle som ferdes i og er 
interessert i naturen. Folk flest får prøve 
seg som klimaforskere og lære mer om 
miljøutfordringene Norge står overfor, 
sier Anders Bryn ved NHM. Les mer på 
nhm.uio.no, søk: Fra turgåer til klima-
forsker.

En fersk leserundersøkelse 
viser at Fjell og Vidde brukes 
mer enn før. Lesetiden har 
økt fra 40 til 50 minutter fra 
siste undersøkelse i 2012, og 
7 av 10 er fornøyd eller meget 
fornøyd med bladet. 

Turtips med kart er 
fortsatt mest populært, et-
terfulgt av utstyrstester og 
turreportasjer. Andelen som 

sier at bladet er viktig for å 
fortsette som medlem av 
DNT, har økt fra 26 prosent 
i 2012 til 42 prosent i 2017. 
– Dette er gledelige tall for 
oss. De viser at inspirasjon 
kombinert med nytte slår an 
hos leserne, sier redaktør 
Helle Andresen.

VINJE I 200
I år er det 200 år siden 
Aasmund Olavsson Vinje 
ble født. Han var med fra 
starten da DNT ble stiftet i 
1868.

Fraa Byen det 
berer. Eg lyfter 
paa Hatt, Gud 
veit no den 
Dagen, naar dit 
eg kjem att. 
Ferdaminne, A.O. Vinje, 1860

Opptur for Fjell og Vidde  
FORNØYDE LESERE

KR 69,-

PÅ SKØYTETUR 
I ØSTMARKA

PÅ JAKT ETTER
URSKOGEN
NY TEST:
BARNEPULKER

❱❱ FINNMARKSVIDDA
❱❱ RINGEBUFJELLET
❱❱ VOSSEFJELLA
❱❱ BREHEIMEN
❱❱ SKRIM

TURER 
MED SNØ-
GARANTI5

❱❱ FINNMARKSVIDDA
❱❱ RINGEBUFJELLET
❱❱ VOSSEFJELLA
❱❱ BREHEIMEN
❱❱ SKRIM

TURER 
MED SNØ-
GARANTI5
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Effektiv brenner som 
bruker både gass og bensin!

Optimus markedsføres og distribueres i Norge av Nordic Outdoor  
Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om Polaris Optifuel post@nordic-outdoor.no
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SIKKERHET

Enten du er en erfaren fjellvandrer, en friluftsentusiast på helgetur,  
en geocacher på stadige søk eller om du er på tur med familien  
- det finnes nye eventyr overalt! 
 
Velg fra små håndholdte enheter, til avanserte navigatorer med preprogramerte kart,  
produkter med SOS og sikkerhetsfunksjonalitet  - med en Garmin GPS vet du alltid 
hvor du er, hvor du har vært og i hvilken retning du skal gå.

UT PÅ NYE EVENTYR

Garmin-ad-180x255+5-OutdoorFamily1-avp20170901-no.indd   1 20.09.2017   09:58:54
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DNT jubler for vedtak

JA TIL MER 
AKTIVITET
Stortinget har vedtatt at det skal 
innføres en time fysisk aktivitet i 
barne- og ungdomsskolen hver 
dag. – En stor seier, mener Kris-
tin Oftedal, fagsjef Barnas Turlag 
i DNT. I mange år har DNT, Norsk 
Friluftsliv og Friluftsrådenes 
landsforbund og flere andre job-
bet for at elevene skal få bevege 
seg mer i løpet av en skoledag. 

– Inaktivitet er en av våre stør-
ste utfordringer. Naturen er en 
fin arena for å tilegne seg kunn-
skap. Å være i aktivitet gir ikke 
bare god helse, men er positivt 
både med tanke på læringsut-
byttet og for det sosiale miljøet i 
klassene, mener Oftedal. 

DNT er glad for at skolebarna skal bli mer aktive. 

Bevarer historien
SKOGSBYGNINGER FREDET

Trygge ruter
KVISTEKARTET ER KLART

I høst ble 45 skogskoier, 
skogvokterboliger 
og fjellgårder som 
Statskog eier, fredet. 
De er fra 1700-tallet til 
1955 og ligger fra Sirdal 
i sørvest via innlandets 
skog- og fjelltrakter, 
særlig i Femundsmar-

ka, til Rana, Saltdal og 
Målselv i nord. 

– Bygningene fortel-
ler historier om alle 
dem som hadde sitt 
virke i skogen, en viktig 
næring for utviklingen 
av Norge, sier riksanti-
kvar Jørn Holme.

Planlegger du en fjelltur og lurer på hvor du skal 
gå? De mest brukte rutene i Sør-Norge er merket 
med naturkvist, og nå er DNTs kvistekart for 2018 
klart. – Rutene er laget av erfarne fjellfolk, og er 
som oftest et trygt veivalg. Men man må alltid ta 
hensyn til vær og føre, og være klar over at kvisten 
kan være føyket ned.  Kvistene er ingen erstatning 
for kart og kompass,  sier Nils Bloch-Hoell i DNT. 
Du finner kvistekartet på dnt.no/vintermerking 

Kvistekartet viser merkede vinterruteri fjellet.Statskog inviterer til overnatting midt i historien.

3 
KITEKURS
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SMÅTT&GÅTT
Gikk du glipp av DNTs 150 års jubile-
umsforestilling i Oslo Spektrum 19. 
januar? Fortvil ikke, en redigert ut-
gave blir sendt på NRK1 påskeaften.
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1
Nybegynnere
Haukeliseter 
2.–4. mars

2
Ungdom (16–26)  

Finse  
9.–11. mars

3
Ungdom (18–30) 

Haugastøl
16.–18. mars

Mer info:
dnt.no/aktiviteter



Legg skituren til Hardangervidda
– på langs, tvers, rundtur eller med fast opphold på en turisthytte

>	 Hardangervidda ligger lett tilgjengelig	med	mange	gode	startpunkter	så	du	enkelt		
	 kan	velge	hvor	lang	turen	skal	være	og	hvor	du	skal	ende.

>	 For kvistedatoer, se eget kvistekart.	

Hardanger-
jøkulen

Møsvatnet

Kjeldebu

Fagerheim

Heinsæter

Lia Fjellstue

Atrå

Nutebekken

Skinnarbu

Haukeliseter Krokan

Helberghytta

Varland Gaustablikk

Stordalsbu

Lågaros

Mogen Kalhovd

Synken

Mårbu
Imingfjell 
Turistheim

Geilo

Tuva

Åan Turisthytte

Halne

Stigstuv

Besso

Ulvelilægret

Demmevasshytta

Rembedalseter

Hellevassbu

Rauhelleren

Sandhaug

Litlos

Hadlaskard

Steinsbøle

Rjukan

E134

7

37

Solheimstulen

Liseth

Vivelid fjellstova

Hedlo

Finsehytta
Finse 1222

Haugastøl

Dr. Holms

Ustaoset

Hakkesetstølen

Vågsli

Rjukan Fjellstue

Gaustatoppen
Turisthytte

Dyranut

Krækkja

Trondsbu

Betjent  DNT-hyt te
Selvbetjent  DNT-hyt te
Ubetjent  DNT-hyt te
Ubetjent  DNT-hyt te,  
må besti l les

Privat  betjent  hyt te  m DNT-r abat t

Privat  betjent  hyt te
Privat  overnatning,  må besti l les

Privat  overnatning m DNT-r abat t ,  
må besti l les

   FINSEHYTTA 4/3 – 13/5

   KRÆKKJA 2/3 – 6/5

   MÅRBU 10/3 – 8/4

SANDHAUG 16/3 – 15/4

   KALHOVD 10/3 – 8/4

RAUHELLEREN 10/3 – 8/4

MOGEN 23/3 – 2/4

LITLOS 16/3 – 15/4

1/2 – 1/10

DNT Drammen og Omegn

ALLE VINNER LITT…
Selvfølgelig håper du å vinne – enten du spiller kort på hytta eller deltar i 
noen av Norsk Tippings spill. Uansett er det fint å vite at hele overskuddet 
fra Norsk Tipping går tilbake til mange samfunnsnyttige formål. 
På den måten vinner alle litt hele tiden.

Spillemidlene har blant annet bidratt til byggingen
av de fleste DNT-hyttene.
Bruk dem!
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MAJESTETISK: Okstindan 
troner som et Soria Moria-
slott mot horisonten idet vi 
gjør oss klare for å dykke ned 
under skyene.
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Alpine fjell som strekker seg helt til kysten. 
Endeløse, hvite vidder. Utforkjøringer  

som tar pusten fra en. En topptur i  
Ranafjellene byr på det meste.

TEKST OG FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES

Skyhøyt 
på Helgeland 
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D
et er krig over hodene 
våre. En bataljon med 
tunge grå skyer rykker 
mannsterke inn fra 

vest. Med solid presisjon erobrer de 
den ene blå flekken etter den andre. 
Godværet, som ønsket oss en strå-
lende morgen bare timer tidligere, 
er faretruende nær ved å overgi seg. 
Og vi har ennå ikke fått alt utstyret ut 
av to overfylte biler. 

– Det blir bedre enn dette, lover 
turleder Martin Rones Jensen, der 
han smyger seg fram mellom sekker, 
ski og seks spente turdeltakere. 

FØRSTEREIS
Vi er på helgetur i regi av fjellsport-
gruppa i Nord-Trøndelag Turistfo-
rening (NTT). Fredag ettermiddag 
startet turen i bil fra Stjørdal. En fem 
timers tur for å nå helgas turmål. 
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Helgeland

Bodø

E6

Høgtuva

Mo i Rana

Snøfjellet
(Innerstøtten)

Svartisen

355

12

Ranfjorden

Leirdalen

Kvernbekkneset

17

TURER: Bestigning av Høgtuva og 
Snøfjellet. Høgtuva er en dagstur på 
ca. 10 km og 1200 høydemeter, og er 
rangert til krevende.  
Snøfjellet (til Innerstøtten 746 moh.) 
er betydelig kortere, 2,5 km og 700 
høydemeter. 
ADKOMST HØGTUVA: E6 nordover fra 
Mo i Rana, ta av på fv 355 på nordsiden 
av Langvatnet. Parkering ved veistasjon 
i Leirdalen.
ADKOMST SNØFJELLET: Fv. 12 vestover 
fra Mo i Rana. Ta av på Altermarkveien 
og videre på Snefjellåveien. 
Parkeringsplass ved Kvernbekkneset i 
vestenden av Langvatnet.
KART: Rana turkart, vest, og Statens 
kartverk, kartblad 1927 I.

MOT NYE  
HØYDER:   

Gjengen på vei 
mot toppen av 

Høgtuva.                                                             

PÅ KARTET: RANAFJELLENE
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I dag står Høgtuva på menyen, en 
topp som ruver 1276 moh. i Rana 
kommune på Helgeland. Ranavæ-
ringenes nasjonalfjell blir den kalt av 
lokale entusiaster. Den karakteristis-
ke toppen er synlig fra store deler av 
kommunen. Men akkurat nå er den 
gjemt i skylaget. 

– Det skal uansett bli godt å kom-
me i gang, sier Jonas Austmo Kolstad 
og hjelper kona Ida Lovise Bøe med å 

feste feller på toppturskiene. 
Det unge ekteparet har begge flun-

kende nytt utstyr. Dette er hennes al-
ler første topptur og hans tredje. 

– Jeg er ganske spent nå, smiler 
Ida Lovise. 

Fransk-trønderen Nicolas Morin er 
også fersk når det kommer til toppturer. 
Han har nærmest vokst opp i alpinbak-
ken med feriehus i Alpene, men dette 
er hans andre tur på randonneeski. 

– Men jeg kjenner godt til sporten. 
Ordet randonnee er jo fransk og betyr 
«å gå på fjelltur», forteller han. 

Nina Pettersen er også en av del-
takerne. Hun er daglig leder i NTT og 
ekte toppturentusiast. 

– Vi har mange fine fjell i Nord-
Trøndelag også. De er ikke så alpine 
og bratte, men de er tilgjengelige og 
flotte å gå på, sier hun.

– Vi som bor midt i landet, har 
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toppturmuligheter i tre himmelretninger. Troll-
heimen er bare noen timer unna, og med fem 
timers reisevei har vi for eksempel Sognefjellet 
innen rekkevidde. Eller Ranafjellene i Helgeland 
hvor vi er nå, forteller hun entusiastisk.

MANGE GODBITER
Hurrungane, Sunnmørsalpene eller Lyngsal-
pene. Bare man nevner disse navnene lyser det 
spisse tinder i øynene på dem som er glade i 
toppturer om vinteren. Men Ranafjellene? 

Området er kanskje ikke så godt kjent for 
folk sørpå, men på en god dag kan flere hun-
dre mennesker være ute på tur i fjellområdene 
rundt Ranafjorden. I området er det høye topper 
og variert terreng. Alt fra isbreer til kystnære 
alpine fjell. Noen steder kan man gå fra fjære-
steinene og opp til 1200 meter. Og sesongen 
varer fra desember til juni. 

Turleder Martin Rones Jensen har flere gan-
ger vært på tur i området og vet hvilke godbiter 
som ligger og venter. Men toppene han velger 
avhenger av mange faktorer. Skredfare, vær, 
snømengde og ikke minst hvem som skal på tur. 

– Når folk melder seg på fjellsporttur legger 
jeg med et skjema der folk kan fylle ut hva slags 
utstyr de har, hva de trenger å låne og hvilke 
turerfaring de har, sier Martin. Han forteller at 
deltakerne gjerne skryter litt, eller undervurde-
rer egen form. 

– Skjemaet gir meg en pekepinn på hvem 
turdeltakerne er. Som turleder på fjellsportnivå 
er det viktig å ha god kjennskap til gruppa før  
avreise.  

GNAGSÅR
«Svisj svisj, svisj svisj.» Lyden av fjorten hylende 
skifeller gjennom et hvitt, bølgende landskap. 
Vi har lagt høydemeter på høydemeter under 

oss. Det er allerede et par timer siden vi sjekket 
skredutstyret og gikk oss varme.

– Jeg er sulten. Nå tar vi lunsj, foreslår Nina. 
Med slikt slit er det klart kroppen trenger 

ekstra påfyll. Med spader i sekken går det kjapt 
å lage til en god sitteplass. 

– Se der!
Kaisa Helene Haavik Markhus svelger en 

munnfull brødskive og peker opp mellom to 
tåkedotter som akkurat har blitt tvunget til re-
trett. Vi kan skimte konturene av toppen mot en 
knallblå himmel. På få sekunder gjør stemninga 
i gruppa et stort hopp på euforiskalaen. 

– Jeg er klar, smiler Jonas Austmo Kolstad. 
Han har vært aktiv langrennsløper i mange 

år og har «udiagnostisert ADHD» som han selv 
kaller det. Litt hyperaktiv er i hvert fall en dek-
kende betegnelse, for han kan nesten ikke vente 
med å komme i gang igjen. 

– Vent litt, jeg tror kanskje jeg har fått 
gnagsår, sier Ida Lovise og trekker ut en ver-
kende fot fra støvelen. 

Førstehjelpen er heldigvis ikke langt unna. 
Nina er raskt på plass med sportstape og gode 
råd.

– Det er ganske lett å få gnagsår med helt 
nytt utstyr. Jeg skal legge på litt polstring slik 
at det ikke blir verre, beroliger hun.  

EN TYDELIG FJELLTREND
Ida Lovise er sannsynligvis ikke den eneste i 
Norge som sliter med et gnagsår i en flunkende 
ny randonneestøvel. Hun er en del av en stadig 
større gruppe mennesker som er bitt av topptur-
basillen. DNT opplever stor pågang av folk som 
vil oppleve urørte fjellsider i storslått natur. Og i 
2017 ble det solgt nærmere 15 000 par randon-
neeski, ifølge ferske tall fra Norsk Sportsbransje-
forening. Da er ikke telemarkski og splitboard 

Vi kan skimte konturene av toppen mot en 
knallblå himmel. På få sekunder gjør stemninga  

i gruppa et stort hopp på euforiskalaen. 
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TRIO: Det tunge skylaget 
sprekker opp, og gutta 
går løs på fjellryggen med 
ny giv. 
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(snowboard som kan deles i to og bru-
kes som ski til oppturen) medregnet. 
Hva er det som gjør at toppturer er i 
vinden som aldri før?

– Fjellene er blitt mer tilgjengelige 
fordi utstyret er blitt bedre, mener 
Nina. Det er rett og slett blitt enklere 
å komme opp. Og ned. 

– Før gikk man gjerne på fjellski, 
og da kunne det være et problem å 
komme seg ned hvis det frøys på. Da 
var toppturer forbeholdt våren og de 
dagene det var fint vær.

– Trening og friluftsliv er veldig 

populært, du ser det på Instagram 
hele tiden, skyter Nicolas inn. 
    – Det er jo litt ekstremt når man 
ser de høye toppene på bilder, og så 
er det faktisk mulig å komme seg dit 
slik som vi gjør nå, sier Ida Lovise. 
    – Toppturer på ski gir en blanding 
av mestring, flotte naturopplevel-
ser og spennende skikjøring, mener 
Nina. Hun synes noen kanskje ser seg 
blinde på bildene og pusher grensene. 
   – Nå ser man at folk skal til topps 
uansett om det er i mørket eller i rus-
kevær, mange uten viktig kunnskap 

om snøskred, vær og føre, sier Nina. 

GODE HOLDNINGER
I NTT jobber de aktivt med å lære 
bort gode holdninger til bratt fri-
luftsliv. Dyktige instruktører holder 
stadig kurs som kan øke kompetansen 
til medlemmene.
     Med denne turen er vi kanskje 
selv med på å lokke andre til topps. 
For jo nærmere vi kommer toppen, 
jo sterkere skinner sola. Vi skjønner 
alle at dette skal bli en tur som kom-
mer til å egne seg godt på Instagram, 

UTFORDRING: Den siste kneika mot toppen                                    er bratt og isete. Noen velger å tråkke opp den siste biten på beina. Jonas Austmo Kolstad vil helst nå toppen med skiene på.QUICK-FIX: Nina Pettersen hjelper med sportstape når Ida Lovise har fått gnagsår. 

BEVIS: Ekteparet Jonas Austmo Kolstad og Ida Lovise Bøe poserer foran kameraet. 
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eller kanskje i et friluftsmagasin slik 
som det du sitter og blar i nå. Idet vi 
tråkker oss oppover fjellryggen virvler 
tåka rundt oss som et iskaldt slør. Den 
stryker oss over kinnet en siste gang 
før den slipper taket, flagrer dovent 
ned mot bakken og blir liggende. 

– Wow. Er det mulig?
Sju ansikter blir stående og måpe. 

For et syn. Vi må blunke både to og 
tre ganger bak polariserte glass. 

– Dette kunne jo vært midt på 
Hardangervidda eller kanskje Joste-
dalsbreen, stråler Kaisa. 

Hvite, endeløse vidder så langt 
øyet kan se. Skyene bølger seg un-
der oss og inn i uendeligheten. Det 
føles nesten som å være i et Super 
Mario-spill der vi endelig har kom-
met til himmelverdenen. Men der 
Mario ville vært opptatt av å samle 
blanke mynter, er det utsikten som 
er gull verdt for oss. Vi kaster jakkene 
og vandrer rundt på topplatået med 
brede glis. 

Av de få toppene som stikker opp 
av tåkehavet, prøver turlederen så 
godt han kan å finne ut hvilke vi ser. 

UTFORDRING: Den siste kneika mot toppen                                    er bratt og isete. Noen velger å tråkke opp den siste biten på beina. Jonas Austmo Kolstad vil helst nå toppen med skiene på.

Toppturer på ski 
gir en blanding av 
mestring, flotte 

naturopplevelser 
og spennende 

skikjøring.



32

S FOR SUPERFART: Ingenting slår følelsen av å sette utfor i hvitt, mykt pudder. Vi suser ned fjellsiden og signerer med lekne spor.
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– Der er i alle fall Okstindan, sier 
han og peker mot et Soria Moria-slott 
av spisse tinder i horisonten lenger 
sør. 

TRYGG RYGG
Små isklumper rasler rundt skiene 
idet vi skrenser opp foran en vegg av 
grå, tjukk tåke.

– Skal vi ned her?
Ida Lovise ser skeptisk inn i en 

konturløs verden. Skyene, som nett-
opp gav oss en uforglemmelig natur-
opplevelse, har samlet seg som en 
lodden dyne i løpet av den tiden vi 
koste oss på toppen. Det er ikke len-
ger godt å si hva som er snø og hva 
som er skyer, eller hvor bratt det er. 

– Vi tar oss god tid og kjører bare 
noen meter av gangen. Vi følger sam-
me vei som vi gikk opp, det er det sik-
reste, sier Martin og setter utfor som 
førstemann. 

Han har logget ruta på GPS-en. På 
den måten kan vi følge den trygge ryg-
gen nedover og unngå skavlene vi så 
på vei opp. Etter to-tre svinger stanser 
han opp, og vi andre følger etter. Slik 
holder vi på til vi omsider kan senke 
skuldrene under skylaget.

– Det der var ikke særlig moro, ler 
Ida Lovise nervøst. 

HERLIG SKIKJØRING
Samtidig er vi en erfaring rikere. Det 
er nyttig å se hvor fort forholdene en-
drer seg i fjellet. 

– Dette været er typisk for denne 
regionen. Det har lett for å bli tåke på 
grunn av nærheten til store isbreer 
som Svartisen og Okstindbreen, for-
klarer Martin.

Herfra er det bare en ting som 
gjelder. Vi setter utfor i det tempoet 
som passer hver enkelt best. Herlig 
skikjøring hele veien ned. 

– Hvordan skal jeg greie enda en 
tur i morgen, ler Ida Lovise og lar 
verkende føtter ta plass i et par roms-
lige sko. Det hun ennå ikke vet er at 
søndagen skal gi oss en ny topptur av 
beste merke. 

På Snøfjellet belønnes vi med sol 
og deilig myk snø. Vi suser nedover 
fjellsida og signerer den med lekne 
spor. En S for superfart. En ny S for 
smil og tre til på rappen for se snøen 
spruter. En etter en slipper vi løs gle-
desrop som fortsatt gir gjenklang langt 
inne i den mentale minneboka.  

DNT fjellsport 
tar deg lenger
Er du interessert i opplevelser 
som tar deg litt brattere og gir 
deg nye utfordringer? 

DNT fjellsport er en av Norges 
største arrangører av klatrekurs, 
brekurs, fjellsportkurs og andre 
aktiviteter som krever spesiell 
kompetanse. DNT fjellsport har 
tilbud for alle – fra nybegynnere til 
instruktører.  
     Over hele landet finnes lokale 
fjellsportgrupper som arrangerer 
turer, kurs og aktiviteter for 
fjellsportinteresserte.

VAKKERT: Høgtuva blir kalt Ranaværingenes nasjonalfjell av lokale entusiaster. Når vi 
ser det vakre, bølgende fjellmassivet åpenbare seg mellom skyene, skjønner vi hvorfor.
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Nicolas Morin, Trondheim
1. Hvorfor meldte du deg på denne turen?
Jeg hadde hatt lyst til å prøve topptur med randonneeski 
lenge. Helt siden jeg var tre år har jeg stått alpint i de franske 
alpene og er vant til å være i fjellet. 

2. Hva fikk deg til å begynne med å gå toppturer?
Jeg var med på en fjellskitur med DNT ung til Snøhetta og 
fikk høre om denne toppturhelga. Da ble jeg overbevist om å 
investere i litt kraftigere utstyr.

3. Hvor mange toppturer går du i året?
Det blir kanskje en eller to toppturhelger i året. Når en er 
småbarnspappa, må man prioritere familien først. 

Ida Lovise Bøe, Steinkjer
1. Hvorfor meldte du deg på denne turen?
Jonas overbeviste meg om å bli med. Det er fint å kunne dra 
på den første turen sammen med organisert gruppe. 

2. Hva fikk deg til å begynne med å gå toppturer? 
Det er betryggende å ha med seg noen som er rutinerte og 
vet hvor det er trygt å gå. Jeg er opprinnelig fra Romsdalen og 
kjenner mange som går toppturer der. Det er noe jeg har hatt 
lyst til å prøve lenge. 

3. Hvor mange toppturer går du i året?
Jonas og jeg er nå blitt foreldre, så det blir ikke så mange 
topper på meg for øyeblikket. Men målet er å få gått noen 
turer når vi er på besøk i Romsdalen, der har vi barnevakt.  

Jonas Austmo Kolstad, Steinkjer
1. Hvorfor meldte du deg på denne turen?
Jeg synes det var kjekt å dra på tur med flere andre. At mange 
er på samme nivå gjør at man blir lettere kjent.

2. Hva fikk deg til å begynne med å gå toppturer?
En av mine kompiser slutta med langrenn og begynte å 
konkurrere litt på randonneeski. Han inspirerte meg til å 
kjøpe utstyr og prøve. Jeg hadde gått et par turer sammen 
med noen venner før denne turen. Toppturer har fått meg til å 
innse at det går an å senke tempoet og nyte turen. 

3. Hvor mange toppturer går du i året?
Jeg har vært på en håndfull turer etter denne. Planen er, som 
Ida Lovise sier, at vi skal bruke utstyret mer når vi kommer 
oss til Romsdalen.

TRE PÅ TOPPTUR

PAKKELISTE FOR TOPPTUR - BLA OM
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På topptur må du først og fremst ha sikkerhetsutstyret på 
plass. I tillegg er det viktig med klær som beskytter mot 
vær og vind. Her er et forslag til hva du bør ha med deg: 

Skiutstyr:
Fjellski eller randonneeski, feller, 
støvler og staver, eller snowboard/
splitboard, støvler, truger og staver 

Inntil kroppen: 
Ullundertøy: 
trøye, sokker, longs  
Ullbokser og BH 

Mellomlag: 
Ull, fleece 

Ytterlag:
Vindtett jakke og bukse  

På hodet og hender: 
Lue 
Buff, hals 
Hansker eller vindvotter med ullvotter
Sender/mottaker – på kroppen
Hjelm og alpinbriller 

I sekken (minst 40 liter): 
Spade 
Søkestang 
Mat og drikke – rikelig 
Litt søtt for rask energi 
Nødproviant 

Ekstra klær (pakkes vanntett):
Ullskjorte 
Ullvotter/vindvotter 
Ekstra sokker 
Varmeplagg i dun/ ull/ fleece 

Husk også:
Sitteunderlag 
Førstehjelpsutstyr med sportstape 
Multiverktøy, ståltråd og duct-tape 
Mobiltelefon
Kart, kompass og kartmappe, evt. 
GPS
Solbriller og solkrem
Hodelykt – det blir fort mørkt om 
vinteren

Turgruppa må ha med dette 
sikkerhetsutstyret: 
Liggeunderlag 
Vindsekk 
Liten sovepose

Husk at mye av utstyret kan kjøpes 
brukt eller lånes. 

Full pakkeliste for vinterturer finner 
du på dnt.no/pakkelister

Pakkeliste for topptur



DIN TOPPTUR PÅ 
EVENTYRLIGE  
HELGELAND

Helgeland er et eldorado på vinterstid  
og byr på spektakulære vinteropplevelser 
og toppturer. Her kan du boltre deg i alt fra 
enkle turer til krevende fjelltopper, oppleve 
nordlyset, bo godt i nærhet til naturen og  
bli med på historiske safariturer. 

DIN LEVERANDØR AV 
VINTEROPPLEVELSER 
SELØY KYSTFERIE 
Safariturer til historiske destinasjoner hele året! 
Fra levende kystkultur til forlatte fiskevær rundt hele 
Helgeland! Eller kanskje en uforglemmelig gourmet 
tur? Havørn garanti!

Kontakt: www.seloykystferie.no
trond@seloykystferie.no, tlf: 473 66 087 / 993 40 557 

NATURLIGE HELGELAND 
Frister det med topptur i puddersnø? På fjellski i  
Børgefjell eller langs Nordlandsruta? Vi vil ha deg 
med ut på ski! Helgeland er et «ukjent» og mangfoldig 
skieldorado. 

Kontakt: www.naturligehelgeland.no  
post@naturligehelgeland.no, tlf: 989 01 249

BO GODT I NÆRHETEN TIL 
NATUREN
FRU HAUGANS HOTEL, MOSJØEN
Nord-Norges eldste hotell, 2 restauranter, 2 barer  
og den korteste veien til alt Helgeland har å by på. 

Kontakt: www.fruhaugans.no
res@fruhaugans.no, tlf: 75 11 41 00
 
SCANDIC HOTEL SYV SØSTRE, SANDNESSJØEN 
Du trenger ikke bekymre deg for ikke å komme deg 
ut tidlig på topptur! Bo hos oss med kort avstand fra 
fjord og fjell. Nyt flott utsikt over fjellene og spis i 
vår fantastiske restaurant. 

Kontakt: www.scandichotels.no 
syvsostre@scandichotels.com, tlf: 75 06 50 00visithelgeland.com
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DET ER FORSKJELL
PÅ SKINKE OG SKINKE

Gilde Ekte kokt skinke er laget kun med renskåret kjøtt  

fra skinke av norsk svin. Det er derfor vi kaller den ekte, 

og det er kanskje derfor den ble kåret til best i test i 2016.

fra 
den norske bonden



Priseks: Lån fra 2,10 %, eff.rente 2,12 %, 2 mill o/25 år, totalt 2.572.290,–

Fornøyd med hytta, men ikke lånerenten? Flytt lånet til oss! 
Vi tilbyr vår beste rente til alle med tilfredsstillende betjeningsevne og sikkerhet, uavhengig av alder 
eller medlemskap i bestemte organisasjoner. Hos oss får du effektiv service, knallgode betingelser 
og gebyrfrie dagligbanktjenester. Søknad om boliglån og refinansiering sender du enkelt fra 
nettsiden vår.

Ring oss på 23 00 08 00, eller besøk Landkredittbank.no

Boliglån fra

2,10 %
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Skiutleie: Du må ikke ha egne ski for å nyte vinterfjellet. Noen 
DNT-hytter leier ut ski, deriblant Gjendesheim i Jotunheimen, 
Rondvassbu i Rondane og Haukeliseter på Hardangervidda. De 
to førstnevnte leier ut randoneeutstyr i tillegg til vanlige fjellski.

Lett i steget

OPPÅ SNØEN
Noen turgåere, som snøbrettkjørere, vil loffe til toppen og ta brettet ned 
igjen. Andre unngår å bruke ski i for eksempel tettvokst skogsterreng. 
For dem er truger tingen. Disse er laget av norske Fimbulvetr og designet 
for tung vekt på all slags føre, også i puddersnø. De er laget i svært solid 
materiale og med mange gjennomtenkte detaljer. Vi har testet dem og kan 
fastslå at dette er blant de beste trugene vi har prøvd. Bindingene sitter 
godt på foten, og trugene blir etter litt tilvenning en fryd å gå med, spesielt 
når de kombineres med staver.

TEKST: MARIUS NERGÅRD PETTERSEN

NYTT&NYTTIG

I sekken

MYKE PAKKER
Mange pakkposer blir til 
harde, lufttette klumper. 
Fint for å komprimere klær 
og annet, men det kan være 
upraktisk når du skal stable 
klumpene sammen nede i 
sekken. En nettingpose med 
snorstramming i åpningen 
er myk nok til å kunne gli inn 
der det er plass. Fylt med litt 
klær er den dessuten en god 
nattpute.

EXPED MESH BAG L
VEIL. PRIS KR: 89,–
VEKT: 30 g
MER INFO: utedepot.no

Vintervandring

PROFFBRODDER
For den som vil ha ordentlig feste 
på snø og is, er broddene Snowline 
Pro et godt valg. De gir feste og 
takler de aller fleste utfordringer 
i terrenget. Merk at brodder ikke 
erstatter stegjern til bruk på bre 
eller utsatte, glatte toppturer, men 
fungerer knallbra til skogsturer, 
fjellvandringer og til hverdagsbruk. 
Bare husk å ta dem av før du går 
inn noe sted.

FIMBULVETR RANGR
VEIL. PRIS KR: 2800,–
VEKT: 2216 g (per par)
MER INFO: fimbulvetr.no

SNOWLINE PRO
VEIL. PRIS KR: 499,–
VEKT: 360 g (per par i str. L)
MER INFO: snowlinegear.com

Vintervandring

GODT FESTE 
Disse skoene er laget for glatt 
vinterbruk, med Gore-Tex-
membran og 16 stålpigger 
i sålen. Vi har testet og 
konkluderert med at de er 
lette og gode å bruke, samtidig 
som de holder slaps og vann 
ute. De gir vesentlig bedre 
feste enn sko uten brodder. 
Men vinterføret er lunefullt: 
En kollega falt på isen med 
skoene på. De gir altså ingen 
total sikkerhet. På skikkelig 
glatt føre anbefaler vi derfor 
grovere brodder. 

ICEBUG DETOUR W BUGRIP GTX
VEIL. PRIS KR: 2300,–
VEKT: 600 g (per par)
MER INFO: icebug.com



42

Har du et tips eller triks for turen 
som du vil dele med leserne?  Send 
til Fjell og Viddes nye spalte for et 
enklere, mer miljøvennlig og mor-
sommere friluftsliv:  
redaksjonen@dnt.no

RETT I FELLA!
Har du irritert deg over at 
ski med feller glir dårlig 
fremover. Her er et lite tips: Gni 
glider på skifellene. Med det 
beholder fellene evnen til feste 
i motbakke, men får bedre gli 
bortover og nedover. Det hindrer 
også snø fra å sette seg fast 
i fellene. Jeg tar på glider før 
hver tur. Det påføres ved å dra 
glideren med hårene på fellen, 
altså fra fremme på skien og 
bakover, et par ganger. Ikke 
påfør imot hårene. Det fungerer 
dårlig. Det hindrer også snø fra å 
sette seg fast i fellene. 

Fredrik Skjerve,  
Steinkjer

Gjør som barna: Votter og hansker må ofte tas av når praktiske 
ting skal ordnes på tur. Men du behøver ikke å legge dem i snøen. 
Gjør som barnehagebarn, og bruk votteklyper mellom vottene og 
jakka. Da henger de fritt inntil du tar dem på igjen.

TIPS&TRIKS

Aldri mer kald rast

VEST MED VARMETRÅDER
Er du en skikkelig frysepinn? 
Eller blir du aldri ordentlig varm i 
rastepausen uansett hvor mye du 
kler på deg? Da er dette plagget 
for deg: Vest med varmetråder i 
karbonfiber. Med tre varmenivåer 
og inntil ti timers batteritid holder 
den deg god og varm fram til du 
er i aktivitet igjen. Attpåtil er den 

norskprodusert. Men husk: Det er 
likevel lov å krype inntil hverandre 
rundt bålet.
 
HEAT EXPERIENCE VARMEVEST
VEIL. PRIS KR: 2499,–
VEKT VEST: 400–600 g  
VEKT BATTERI: 200 g
MER INFO: 
heatexperience.eu

Ekstra lang

VOTTER Å BLI GLAD I

HESTRA HELAGS 
SR. MITT
VEKT: 200 g 
VEIL. PRIS KR: 750,–
MER INFO:  
hestragloves.com

En liten, men viktig ting å huske 
i kulda: Votter er varmere enn 
hansker. Mye varmere. Hestra 
har solid erfaring etter å ha 
produsert votter i 80 år, og denne 
modellen passer de fleste behov. 
Vottene har solid geiteskinn 
i håndflaten og uttakbare 
innervotter i ull. 

TEKST: MARIUS NERGÅRD PETTERSEN

NYTT&NYTTIG
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Den nye Eiger-kolleksjonen

www.mammut.com 

Oslo: Sportsnett / Bergen: Outdoor / Tromsø: Pyramiden / Hemsedal: MOH+ / Oppdal: VPG 
Lofoten: L Barth Sport / Sandefjord: Fjellsport.no / Svalbard: Arctica / Ålesund: Intersport
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Butikker i Bergen, Oslo, Trondheim, Sandvika og Stavanger. 
Bestill katalog på www.nostebarn.no eller ring 55 11 32 30.

I naturen, på lag med naturen
VISSTE DU AT NØSTEBARN HAR BEHOLDT ULLEN NATURLIG?

Nesten all annen ull som selges er belagt 

med plast, selv om den er merket med 

100% ull. Nøstebarns ull er helt trygg, 

og avgir ingen mikroplast. 

Godt for deg, og på lag med naturen!



Sjekk inn. Pust ut. 
Kom å bu hjå oss for å oppleve blomstringa i Hardanger 
og for å sjå Noreg på sitt beste!

Book ditt opphald: Telefon 53 67 00 00  ·  www.hotel-ullensvang.no

HADELAND

HØYSTANDARD HYTTETOMTER PÅ SNØSIKRE LYGNA

NØKKELFERDIG FRA TINDE HYTTER PÅ LYGNA
Nyutviklet, plass
effektiv hytte. Tre gode 
soverrom, bad m/wc, 
kjøkken/stue, utvendig 
bod, samt mulighet for 

vaskerom. Store vindus
flater gir lys og trivelig 
stue og kjøkken. Hele 8 
sengeplasser fordelt på 
3 soverom.

Prisant.: 2 150 000,-
Bra.: 69 m2

Tomt: 1 000 m2

Byggeår: 2018

Lygna ligger på 620 m.o.h. midt mellom Oslo og Gjøvik,  
og har en fantastisk utsikt mot Gaustatoppen, Norefjell og Vikerfjell. 

Vinter
• Snøsikkert område. Snøfall ofte

like tidlig som i fjell regionene,
blir gjerne liggende til over påske.

• Sammenhengende skiløyper
til Nordmarka og Romeriksåsene.

Sommer
• Flotte turstier i DNTs rutenett.
• Rike fiskevann.
• Varierte sykkelveier.
• Mulighet for jakt, bær- og

sopptur m.m.

Type tomt:   Hyttetomt, selveier.
Beskaffenhet:   Fra ca 888 til ca 1 684 m2. 

Solrike naturtomter i åpent 
skogs terreng, på 645-700 m.o.h. 

Prisantydning:  Fra 490  000,-

Lygna er et fantastisk ski- og friluftsområde med eget ski-
anlegg. 10 km lysløype og 200 km flotte skiløyper rett utenfor 
hyttedøra prepareres daglig i skisesongen. Om sommeren kan 
du boltre deg i turstier, sykkelveier og fiskevann.

hyttetomterlygna.no      eiendomsmegler1.no/hadeland
Olav Struksnæs: 41 53 60 00      Terje Heggen: 91 63 63 47

VELKOMMEN TIL VISNING
Kontakt våre selgere
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KUN  
1 time fra 

Oslo!
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5FRISKE
SKITURER I FJELLET

 SETESDAL VESTHEI
 JOTUNHEIMEN
 SNØHETTA
 NORGE PÅ TVERS
 GROVABREEN

Har du lyst til å prøve en utfordrende tur i  
vinterfjellet? DNT fjellsport har et utall av 
fellesturer for deg. Her er et lite knippe.
TEKST: HELLE ANDRESEN    
OPPSLAGSFOTO: ODD HAUGSBAKK
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HVITT EVENTYR: 
Påskestemning 
på Grovabreen i 
Jølster.
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RUTE: Dvergsdalen–Grovabreen t/r
DATO: 29. mars (skjærtorsdag)
VANSKELIGHETSGRAD: Middels
ARRANGØR: Bre- og fjellsportgruppa i 
Indre Sunnfjord Turlag
MEIR INFO: 
isturlag.no/aktiviteter/95829/853830/
VERDT Å MERKE SEG: Om veret er 
dårleg, utsett vi turen til ein seinare dag 
i påska.

PÅ KARTET: GROVABREEN

Sogndal
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Dvergsdalen 

5

Salseggja

Dvergsdalen

Fagredalen

Grovabreen

Jølstravatnet

451

Vidunderdalsvatnet

POPULÆR TUR I JØLSTER

TILTREKKJANDE GROVABREEN
Kanskje er det den vakre Jølster-
naturen som trekkjer fleire 
titals deltakarar med på denne 
skjærtorsdagturen år etter år. 
Turen startar nemleg i den idylliske 
Dvergsdalen på 500 moh., og det 
vert berre meir storslått etter kvart 
som ein vinn høgdemeter og får sjå 
vidare og meir av dei ville fjella som 
omkransar Jølstravatnet. Etter fire 
timar gange er vi komne til Salseggja, 
med Vidunderdalsvatnet til venstre, og 
om vi har flaks i år også, ein reinsflokk 
til høgre.

Men kanskje er det ikkje 
utsikta som lokkar. Kanskje er det 
fascinasjonen ved å kome opp på 
breen, vel 1500 moh., til dei store 
flatene, og vite at under skia og snøen 

er det is, is og atter is. Det er ikkje 
alle år at turen går heilt inn til høgste 
punktet på breen. Breplatået er flatt, 
og ein må ha høgdemålar for å vite 
at ein er på toppen, og dessutan … 
nedrennet ventar.

Turen på Grovabreen vert avslutta 
med eit nedrenn som står i stil med 
namnet: Fagredalen!

Truleg er det den slake, lange breen 
som etter kvart møter den bratte 
brekanten som mest av alt motiverar 
for å bli med på denne turen i regi av 
Indre Sunnfjord Turlag. Her er det som 
regel, på grunn av breen, fin snø og 
rikeleg med plass til å kunne leike seg 
i sving etter sving etter sving.

Tekst:  Asle Veien, turleiar

PÅSKEMORO: På Grovabreen er det som regel fin snø og rikeleg med plass til å kunne leike seg.
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PÅ DOVRES TAK

TIL TOPPS PÅ SNØHETTA
Snøhetta er selve symbolet på det bestandige fjellet, 
som står der uansett hva som skjer rundt. Å gå på ski 
i dette området er en spektakulær opplevelse. Er vi 
heldige, får vi se både moskus og villrein. 
       Når toget ankommer Kongsvoll kl 18.30, er det 
bare å ta på seg fjellskiene og starte turen til Reinheim, 
en flott skitur på 14 km med slak stigning. Mørket vil 
falle på før vi er fremme, så hodelykt må være med i 
sekken. Og ikke glem matpakke til turen inn – det bli 
sen middag denne første kvelden. 

Dagen etter står bestigning av Snøhetta på 
programmet. Turen opp de ca.1000 høydemetrene tar 
rundt fem timer, og på turen ned igjen kan vi få oss 
noen fine telemarksvinger i den bratte fjellsiden. 

Søndag går turen tilbake til Kongsvoll, denne 
gangen i dagslys.

VILT OG VAKKERT: Snøhettamassivet er storslått på en dag som denne.

Dombås
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Dovre 
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Kongsvold
 fjellstue

Snøheim

Trondheim

ReinheimÅmotdalshytta

Snøhetta

Hjerkinn

Stroplsjødalen

RUTE: Kongsvold–Reinheim–Snøhetta 
tur/retur
DATO: 16.–18. mars
VANSKELIGHETSGRAD: Krevende
ARRANGØR: DNT fjellsport Oslo
MER INFO OG PÅMELDING: 
dntoslo.no/aktiviteter/92291/849529/
VERDT Å MERKE SEG: Vi går på fjellski

PÅ KARTET: SNØHETTA

Selvbetjent DNT-hytte
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STILLE SNØVÆR: Fellestur på vei inn i det alpine landskapet like sør for Stavskarhytta.
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HELGETUR I SETESDAL VESTHEI

TOPPTURCAMP PÅ STAVSKAR
Når dagene er blitt lengre og lysere, samles fjellsportinteresserte til 
toppturcamp på Stavskarhytta i Setesdal Vesthei. Her er det mange 
flotte topper innen rekkevidde, og man kan velge den turen som passer 
best. Flere turledere vil være med, og tar deltakerne med på turer 
av ulik vanskelighetsgrad. Underveis blir det også litt opplæring i å 
gjenkjenne og unngå skredfarlig terreng, og hva man gjør hvis man 
skulle bli tatt av skred. 
        Turen passer både for relativt ferske og for viderekomne. Noe 
erfaring med skikjøring i bratt terreng og innsikt til å velge tur etter 
evne, er nødvendig. Deltakere på nivå for viderekomne vil kunne få 
solide utfordringer i de mange bratte snørennene i det alpine terrenget 
rundt Stavskar.
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RUTE: Turer fra Stavskarhytta
DATO: 20.–22. april
VANSKELIGHETSGRAD: Middels–
krevende
ARRANGØR: DNT Sør Fjellsport
MER INFO OG PÅMELDING: 
dntsor.no/aktiviteter/92929/850215/
VERDT Å MERKE SEG: DNT Sør 
låner ut utstyr som spade, søkestang, 
liggeunderlag og telt.

PÅ KARTET: SETESDAL VESTHEI
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BergSvarvarnuten

Hengjefjell

Stavanger

Dravleskarven

Ubetjent DNT-hytte
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FELLESKAP: Noe av 
det beste med å bli med 
på en fellestur, er at det 
alltid er noe å lære av 
de andre i gruppa - og 
ting en selv kan lære 
bort. 

Trondheim
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Selbu til Sylan

Selbu
705

705

Prestøyhytta
Bjørneggen

Schulzhytta

Ramsjøhytta

Græslihytta

Storerikvollen

Nedalshytta

Væktarstua

SVERIG
E

Selbuskogen

RUTE: Selbu–Prestøyhytta–
Ramsjøhytta–Storerikvollen–
Nedalshytta–Væktarstua
DATO: 21.–25. februar
VANSKELIGHETSGRAD: Krevende
ARRANGØRER: Nord-Trøndelag 
Turistforening og NTT fjellsport
MER INFO: Nord-Trøndelag 
Turistforening, nina.pettersen@dnt.no
VERDT Å MERKE SEG: På denne turen 
går vi på fjellski og bruker i stor grad 
smøring, ikke feller. 

PÅ KARTET: NORGE PÅ TVERS
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Selvbetjent DNT-hytte



 53

STORSLÅTT: Fra Trondhjems 
Turistforenings storstue Stor-
erikvollen i Sylan, er det majes-
tetisk utsikt mot Sylmassivet. 

FRA SELBU TIL SVERIGE

NORGE PÅ TVERS

FJ E L L  O G  V I D D E  2 0 1
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Hva med å krysse Norge, fra vest 
til øst i vinter? Med denne turen vil 
Nord-Trøndelag Turistforenings 
fjellsportgruppe markere både at DNT 
er 150 år og at de to trønderfylkene er 
slått sammen til ett fra i år; Trøndelag.    
    Trivelige trøndere – og alle 
andre som har lyst til å utforske 
vinterskjønne Sylan – starter turen fra 
Selbuskogen skisenter. I starten får 
man litt drahjelp med oppkjørte spor, 
men så fortsetter turen i herlig, urørt 
vinterlandskap. Etter fem dagers gode 
turer med overnatting på de trivelige 

turisthyttene, kommer turfølget til 
svenskegrensen. 
    Turen krever utstyr og bekledning 
for fjellet vinterstid. Du må ha normalt 
gode skiferdigheter, brukbar kondisjon 
og være vant til å bære relativt tung 
sekk. 
     Hvis det passer deg, er det bare å 
bli med på denne spennende turen 
på tvers av Norge, sammen med 
et hyggelig følge av turledere og 
deltakere. En fellestur som vil gi deg 
minner for livet.
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MIDT I SMØRØYET: Når DNT Oslo og 
Omegn inviterer til toppturdager ved  
Glitterheim i mars, er det bare å legge seg 
i trening og glede seg.

HERLIG LANGHELG: Fra Glitterheim går turene til Glittertinden og Nautgardstinden, kanskje også flere topper hvis været er bra.

TIL TOPPS MED FJELLSKI

FINE DAGER I 
JOTUNHEIMEN
Midt i hjertet av Jotunheimen ligger 
Glitterheim, omkranset av fristende 
topper i alle himmelretninger. Helt 
siden åpningen i 1909 har hytta vært et 
sentrum for eventyrlystne fjellfolk. Nå 
er det fjerde generasjons bestyrerpar, 
Knut og Tone Vole, som ønsker 
gjestene velkommen. 
        Denne langhelgen i mars blir 
det bestigning av Glittertinden og 
Nautgardstinden, og kanskje andre 
flotte 2000-metere hvis været og 
formen tillater det. Om kvelden blir 
det hyggelig sosialt samvær med god 
mat og fyr på peisen. Turen passer 
for alle som vil utfordre seg selv i 
vinterfjellet. 

RUTE: Turer fra Glitterheim
DATO: 15.–18. mars
VANSKELIGHETSGRAD: Krevende 
ARRANGØRER: dntoslo.no/
aktiviteter/91393/848538/
MER INFO OG PÅMELDING: dnt.no, 
turkode 11568
VERDT Å MERKE SEG: Vi går på fjellski

Otta
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Jotunheimen 

Glitterheim

Glittertinden

NautgardstindenVeobrean

Betjent DNT-hytte

PÅ KARTET: GLITTERHEIM
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–VI HAR BIDRATT TIL DE GODE 
  TUROPPLEVELSENE SIDEN 1930

Besøk oss i Torggata 20, eller på oslosportslager.no Foto: Topptrønderan

Som kjedeuavhengig butikk siden 1930 står vi fritt til å velge de merkene 
vi selv ønsker. I alle avdelinger fi nner du dedikerte idrettsutøvere som 
virkelig har et lidenskapelig forhold til  utstyret de selger. Personlig 
erfaring, testing og diskusjoner danner grunnlaget for vårt varesortiment. 
Våre selgere er spesialister i å fi nne utstyret som passer deg perfekt. 
Kvalitet, utvalg og service er det vi setter høyest.

Rabatten gjelder kun DNT-medlemmer. 
Ved kjøp i nettbutikk oppgi medlemsnummer i 
kommentarfeltet. Rabatten gjelder ikke nedsatte  
priser, pakkepriser og røde priser i nettbutikken 
Ved kjøp i butikk vis medlemskortet.

15% rabatt til alle 
DNT-medlemmer*

* 

ANNONSE



Patentert 
canadisk 

kvalitet - se 
opp for 
kopier

Du tror det ikke 
før du får se det!

JOI-lampen lager 
sin egen strøm fra 
et lite telys

www.ecofan.no     post@ecofan.no   
tlf. 7899 0099



Valdres & Jotunheimen  8. juli 2018 / 6 dagerVandring Shetland & Orknøyene  26. august 2018 / 8 dager

CARPE DIEM SINGELREISER - OVER 30 AKTIVE TURER ÅRLIG
Opplevelsesreiser over hele verden 
- for deg som er singel eller mangler reisefølge

carpe-diem.no

 

 

Telefon 22 46 48 48

Aktiv ferie? Mangler du reisefølge?

Vandring i Andorra  22. august 2018 / 8 dagerEventyrlig vandring i Sveits  24. juli 2018 / 7 dager

Godt 
REISEFØLGE 

inkludert!

MAGISK KAJAKKFERIE PÅ GRØNLAND
Blant is� ell, hval og midnattssol

24. juli 2018 / 9 dager
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VINTERTUREN:  
En verden i nesten bare 
sort–hvitt ved Langåra 
 i Oslofjorden.
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Et økende antall kajakkpadlere gjør som 
Jens Petter Ørjansen og Torill Flyen. De 

velger å padle søndagsturen sin og 
oppleve stille dager på sjøen. 

TEKST: JULIE MASKE  

Velger sjøen 
om vinteren
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S
olen er lav og gresset hvitt 
av rim en tidlig vintermor-
gen. Jeg er myk i kroppen 
etter biltur med setevar-

mer, og har mest av alt lyst til å bli 
sittende og se ut på landskapet. Men i 
førersetet sitter Jens Petter Ørjansen, 
litt utålmodig, og smiler bredt:

– Se på det været. Litt bevegelse 
i overflaten nå, men om et øyeblikk 
blir forholdene helt perfekte. La oss 
komme av gårde, sier han og åpner 
døra. Kulda velter inn og jeg velter 
ut. Greit. 

STILLE PÅ SJØEN
Jens Petter drar av stroppene på ka-
jakken som ligger på taket, og hilser 
blidt til turvenninne Torill Flyen. 
De to er medlemmer av Gyldenløve 
Kajakklubb i DNT Drammen og Om-
egn, og er ute og padler så ofte de kan. 
Sammen med gode klubbkamerater 
har de padlet i hele Norge – både til 

havs og på høytliggende innsjøer i 
nord og sør. 

Om vinteren legger de gjerne 
søndagsturen sin til sjøen. Båtfolket 
har satt sine fartøy på land og pakket 
dem inn i presenninger, og padlerne 
har åpent hav, bukter, viker og trange 
sund til å boltre seg i. 

– Snøfattige vintre gir grobunn for 
nye aktiviteter. Vi opplever at stadig 
flere gjør som oss. Padling er en fri-
luftsaktivitet i vekst særlig om som-
meren, men også om vinteren er det 
en økning i antall folk som legger ut 
på havet, sier Jens Petter. 

I dag starter turen fra Bekkestran-
da i Drammensfjorden, og vi skal pad-
le et stykke utover, før vi runder neset 
på Bjerkøya, vinker til Killingholmen 
og tar lunsj på Gåserumpa.

– Jeg ser du er kald nå, men kler du 
deg riktig og er forberedt, så er vinter-
padling en nydelig måte å få fantastiske 
naturopplevelser på, sier Jens Petter.

– Det er mindre aktivitet på van-
net og forbausende stille. Ofte er det 
høytrykk om vinteren og perfekt pad-
levær, som i dag, legger Torill til.

LAG PÅ LAG
Så snart kajakkene er av taket og plas-
sert på bakken, fyller vi båtene med 
tørre klær, sikkerhetsutstyr, ved, mat 
og andre godsaker. 

– Det jeg synes er skummelt med 
å padle om vinteren, er det kalde van-
net. Jeg er livredd for å velte, sier jeg 
og hutrer. 

Torill nikker. Hun har dratt av seg 
dongeribuksene og balanserer på ett 
bein mens hun tar på seg to lag med 
stillongs. To ulltrøyer, en god genser 
og tykke ullsokker tres på, før hun 
tråkker inn i en signalrød tørrdrakt. 

– Påkledningen er en vesentlig del 
av sikkerheten når man padler. Vann-
temperaturen er det største faremo-
mentet. Du må kle deg nettopp med 

PADLEKAMERATER:  Torill Flyen og Jens Petter Ørjansen er ute og padler så ofte de kan, hele året. 
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HØYTRYKK: Det er lett å bli litt oppstemt en flott vinterdag på Drammensfjorden.
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RÅD TIL 
VINTER- 

PADLERE

1.
Bruk hel 

tørrdrakt og kle 
deg i lag på lag, 
med ull innerst. 

Ha gode ullsokker 
og neoprensko på 
beina, hansker og 
en god ullue eller 
neoprenhette på 

hodet. 

2.
Ta alltid med et 

tørt skift i vanntett 
pose. Gjerne 

også termos med 
varmt drikke. 

3. 
Det gir økt 

sikkerhet å padle 
flere i følge.

4. 
Ta en 

kameratsjekk 
på hverandre og 

sørg for at alt 
utstyret sitter 
som det skal.

5. 
Lær deg 

kameratredning.

tanke på at du kan velte, forklarer Torill. 
Hun har hel tørrdrakt og lag på lag med 

ull under. Det er det eneste materialet som 
vil holde henne varm selv om hun er våt. 
Over hodet har hun dratt ei ullue, og på 
hendene har hun vanntette og varme han-
sker i neopren.

– Når det er bitende kaldt, tar jeg ei 
neoprenhette under lua. 

Torill snakker mens hun drar padlesko 
utenpå føttene i tørrdrakta. Så trekker hun 
på seg spruttrekk, et slags skjørt hun skal 
brette rundt åpningen i kajakken for ikke  
å få vann inn i cockpiten, før hun tar på 
redningsvesten. 

– Mantraet vårt er sikkerhet, alltid sik-
kerhet, fastslår hun.

MITT SKIP ER LASTET MED
Ved siden av Torill står Jens Petter og gjør 
seg klar. Han ikler seg det samme som To-
rill, før han fyller kajakken med sitt utstyr.

– På padletur kan du ta med mye mer 
enn på en vanlig fottur. I tillegg til sikker-
hetsutstyr, tar vi alltid med en vanntett 

pose med tørt skift, fjellduk, dunjakker, 
termos med varmt drikke, gjerne bålved 
og utstyr til en solid rast. Det gir tunge, 
men stabile farkoster, forklarer han.

På dekket av båten ligger en pumpe til 
å få ut vann etter en velt. Der er det også 
festet en liten lanterne i fall mørket skulle 
falle på. 

SJØSETTING
Vi hjelper hverandre med å sjøsette båtene, 
og like etter er det bare et tynt glassfiber-
skall som skiller oss fra det iskalde vannet. 
Men nede i kajakk-cockpiten er det lunt og 
godt, og med god polstring rundt overkrop-
pen går det fort å få varmen. 

Sakte siger vi framover. I begynnelsen 
prater vi mye, snart overgir vi oss til dagen, 
med blikket vendt mot horisonten. De to 
erfarne helårspadlerne holder tempoet 
oppe, mens jeg legger meg bak og nyter 
synet av en skarv som står på et skjær og 
tørker vingene. 

Vi er halvt båter, halvt mennesker og 
går snart i ett med horisonten.  

GJENNOMSKYLLES: Etter kajakkturen er det greit å kjøre innom bensinstasjonen for vask av farkost. 
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bSykkelturer
bFotturer
bBåt & sykkel
bPilegrimsturer
bLangrennsturer

Gruppeturer og individuelle turer, bagasje-
transport underveis på alle turene
www.merlot.no, tlf. 22 40 47 47

KILIMANJARO.NO
Pris fra 26 500,- inkludert fly 
- Kan kombineres med safari og Zanzibar

Drømmer du om å bestige Kilimanjaro? 
Vi har 17 års erfaring med bestinging av Kilimanjaro og  
er stolte medeiere i et lokalt bestigningselskap i Tanzania. 
 
Vår norske ekspert har besteget Kilimanjaro 64 ganger! 
 
Månedlige avganger fra hele landet.

VELKOMMEN
TIL RØDE KINN

TUREN VENTER
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Noen uker senere gikk Fridtjof Nansen på ski fra Ber-
gen til Kristiania. Artiklene han skrev i Aftenposten 
om denne turen ble kommentert av ivrige skientusi-
aster i Kristiania. Kanskje var skiturer i høyfjellet noe 
man burde interessere seg for? Hittil hadde fjellsport 
kun vært noe man drev med i sommerhalvåret.

Den første skituren gjennom Jotunheimen ble 
sett på som et dristig eksperiment. Julen 1886 prøvde 
Thomas Heftye (yngste sønn av DNTs stifter), Louis 

Bentzen og deres førere å bestige Galdhøpiggen. Top-
pen nådde de ikke, men de gikk en strabasiøs skitur. 
«Mod alle Menneskers Raad havde vi begivet os ud 
paa vor Tur til alles Forundring og Rædsel.» Slik be-
skrev en av førerne, Knud Vole, turen i Aftenposten. 

Men Heftye lot seg ikke skremme så lett; året et-
ter forsøkte han igjen. Etter en lang tur med julefei-
ring på Juvasshytta, klarte de å nå toppen som første 
skibestigere. 

På ski i høyfjellet
Da eventyreren Henrik Angell la ut på en firedagers 
tur fra Odda og over Haukelifjell i 1884, banet han 
vei for en ny aktivitet: Skiløping i høyfjellet. 
TEKST: SVEN BJØRNE-LARSEN

19131907

Fra DNTs arkiv

1930

KLATREPIONÉR 
Arne Randers Heen fra Åndalsnes 
besteg Romsdalshorn vinteren 1930 og 
var først opp på flere topper i Romsda-
len, på Sunnmøre, Lofoten og i Hurrun-
gane. Randers Heen vinterklatret også 
med kona Bodil. I Norsk Fjellsport 
skriver han; «... når ein har forelska seg 
i ei sommerkledd kvinne, er det rimelig 
å tru at ho ikkje vil vere mindre tiltrek-
kjande i pels.» 

HØGRUTA 
Påsken 1913 og årene etter gikk Hen-
ning Tønsberg over topper og breer i 
Jotunheimen, på jakt etter nye og spen-
nende, bratte turer. Rutene han valgte, 
inngår i dagens «Høgruta». Tønsberg 
skriver i en DNT-årbok; «Høyfjells-
vinteren vil bringe et friskt pust inn i 
foreningen og øke dens rekker med 
meget av det beste vi har av ungt og 
kjekt folk.» 

DNT ÅPNER HYTTENE  
«Rummene på Glitterheim er altfor 
store til vinterbruk. (...) Herreværelset 
er som en iskjelder og å varme opp 
er håpløst», står det i DNTs årbok 
fra 1908, etter at Glitterheim åpnet til 
påsken 1907. Allerede i 1899 holdt den 
private hytta Bessheim åpent i julefe-
rien – med garanti fra Skiforeningen 
på kr 100 mot eventuelt tap.
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1962 2018

I BOMULL OG VADMEL:   
På tur inn Visdalen  
i Jotunheimen, med   
Svellnosbreen i bakgrunnen. 
Bildet er tatt rundt 1950.

RANDONNEE  
Randonneeski er mer stabile enn 
fjellski og gjør det mulig for flere å gå 
i bratt terreng. Men «rando-bølgen» 
stiller krav til kunnskap om ferdsel og 
sikkerhet i krevende terreng. DNTs 
medlemsforeninger tilbyr stadig flere 
turer. Fjellfolket har tatt opp den gamle 
tradisjonen med langturer fra hytte til 
hytte – utenfor allfarvei.

BREGRUPPEN  
Bregruppen i DNT (nå DNT fjellsport) 
ble stiftet, og etter dette vokste det 
frem flere lokale fjellsportmiljøer 
i DNT. Sommeraktiviteter, først og 
fremst på bre, dominerte de første 
årene. Vintertilbudene kom gradvis, 
blant annet med turer over Folgefonna 
og Jostedalsbreen.  

1934

FJELLSIKKERHET 
«Hold sammen. Man må ikke komme 
fra hverandre. Søk dalen.», står det 
i DNTs håndbok for fjellskiløpere fra 
1934. Sikkerhet har alltid vært viktig for 
DNT. I påskene 1950 og 1967 omkom 
mange i uvær. Begge påskene satte 
fart i arbeidet med å utarbeide og revi-
dere fjellvettreglene. I 2016 ble reglene 
igjen justert – tilpasset den økende 
interessen for turer i bratte fjellsider. 
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I LIVSFARE: Reidun gikk av 
gårde i fint vær. Så ble hun 
innhentet av vind og tåke.  
Illustrasjonsfoto:  
Trine Bagstevold
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Reidun Kvåle skulle gå en liten ettermiddagstur 
på Sognefjellet. Det kunne blitt hennes siste.

TEKST: HELLE ANDRESEN

uværet
Plutselig kom 

D
et er en fin november-
lørdag i Jotunheimen. 
Reidun Kvåle (54) og 
Ingvard Olstad, mannen 

hennes, har akkurat kommet fram til 
hytta, en halv times kjøretur fra hjem-
bygda Lom. Nå har den spreke syke-
pleieren lyst på en liten skitur før de 
skal slappe av og kose seg ved peisen 
om kvelden.

Reidun tar med seg hunden , put-
ter en flaske vann, en kvikklunsj og en 
godbit til Izzie i sekken, og setter seg 
i bilen. Målet er, som så ofte ellers, 
Sognefjellshytta. Der er hun kjent, og 
det er mange ruter å velge. 

Hun følger et skispor som er tråk-
ket nordover mot Krosshøe. Det er 
grått rundt henne, men sikten er god. 

Reidun nyter å lange ut med blåswix 
under skiene. Hun er i god form og fø-
ler seg lett og fin i kroppen. Underveis 
stopper hun og sender en snapchat 
til datteren med teksten «Eldorado 
i hvitt». 

Etter fire kilometer og halvannen 
time slakt oppover, vil hun hjem, nå 
er det bare å følge sporene rett ned 
igjen. Tror Reidun.

SPORENE ER BORTE
– Idet jeg snur meg, ser jeg skodden. 
Det er helt tett, og det har begynt å 
blåse. Jeg kan ikke se noe, heller ikke 
sporene mine. Jeg prøver å gå i retnin-
gen jeg mente jeg kom fra, forteller 
Reidun. 

Vi sitter varmt og trygt på Bake-
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riet i Lom. Reidun varmer hendene på 
kaffekoppen, mens hun gjenforteller 
fra skrekkturen tre uker tilbake i tid.

 Ganske fort skjønner Reidun at 
hun er helt på villspor, for plutselig 
kommer hun til en skrent hun ikke 
drar kjensel på. Kart og kompass har 
hun ikke med.

– Langt under meg ser jeg et vann, 
det kan være ved Sognefjellshytta, 
men jeg er veldig usikker, jeg tør i 
hvert fall ikke gå ned der.

Samtidig begynner det å mørkne. 
Reidun aner ikke hvor hun er. Hun er 
redd. Skikkelig redd. Føler at hun er 
på siden av seg selv. Samtidig prøver 
hun å bevare roen. Hva skal hun gjø-
re? Reidun går høyest mulig i terren-
get for å få dekning på mobiltelefo-
nen. Så ringer hun alle nødnumrene 
hun vet om: 113, 112 og 110.

– Jeg hadde hørt at jeg uansett 
ville nå igjennom på disse numrene, 

uavhengig av om det var dekning eller 
ikke. Det stemte ikke. Jeg fikk ikke 
noe signal. Nå ble jeg virkelig engste-
lig. Jeg har aldri vært så redd før. 

Hjemme på hytta sitter Ingvard i 
lenestolen med en god bok. Snart skal 
han begynne på middagen de skal spi-
se når Reidun er tilbake. Skulle ikke 
det være omtrent nå? Ingvar ser på 
klokken. Ute er det mørkt.

Da ringer telefonen. Det er Rei-
dun. «Jeg har gått meg vill», sier hun. 
Han hører umiddelbart at det er alvor. 
Den sporty kona hans ber ikke om 
hjelp i utide. Ingvard varsler politiet.

HVOR ER DU?
Ikke lenge etter blir Reidun oppringt 
av en hyggelig politibetjent på Hamar, 
nærmeste politidistrikt for Lom. 

– Gå inn på innstillinger på te-
lefonen og trykk på sted, da kan vi 
lokalisere deg med 90 meters margin, 

HVOR ER JEG?  Når kart og kompass ligger igjen hjemme, er det ikke lett å finne veien.  Illustrasjonsfoto: André Marton Pedersen.

I SIKKERHET: Reidun Kvåle med hunden 
Izzie. Heldigvis ble de funnet av Lom og 
Bøverdalen Røde Kors.
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sier politibetjenten. Reidun har stiv-
frosne fingre, men klarer å gjøre som 
han sier. Hun er glad for at hun har 
byttet til Sony fra Iphone som hun har 
dårlige erfaringer med: Den slutter å 
virke i kulda. At politiet nå vet om-
trent hvor hun er, beroliger henne. I 
dette terrenget er det nærmest umu-
lig å finne fram uten stedsangivelse, 
det vet hun. Mellom et utall hauger 
og skrenter og småvann er det lett å 
gå seg vill.

Et kvarter senere hører Reidun 
lyden av helikopter. Hun kjenner en 
ubeskrivelig glede. 

– Jeg hopper opp og ned, roper og 
hoier og svinger med en lysende tele-
fon, forteller Reidun. Men til tross for 
gjentatte forsøk, klarer ikke helikop-
teret å lande. Det må gjøre vendereis. 
Da gråter Reidun.

Hun går opp og ned på toppen 
som senere viser seg å være Kross-

høe. I ly bak en stein holder hun 
rundt Izzie og masserer den isete 
pelsen. Det har gått fire timer siden 
hun innså at hun hadde gått seg bort.

Så hører hun motordur. Like ved 
henne stanser to snøskutere, to unge 
karer skritter av og kommer mot hen-
ne. Tårene triller av glede.

– Her er du ja, sier Ola Vaagaasar-
øygard og Ove Nestvold fra Lom og 
Bøverdalen Røde Kors, idet Reidun 
omfavner begge to. Hun får på seg 
ekstra bukse, jakke og varme votter. 
Reidun er sjeleglad. Og lei seg for hva 
hun har stelt i stand. 

– Jeg skal aldri gå ut uten kart og 
kompass og ekstra klær, forsikrer hun.

IKKE FLERE LANGTURER ALENE
Inne på kafeen i Lom nikker Reiduns 
redningsmenn som hun treffer for 
første etter leteaksjonen. Istedenfor 
Ove Nestvold er det lederen av Lom 

Hun er redd. 
Skikkelig redd. 
Føler at hun 
er på siden av 
seg selv. 
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og Bøverdalen Røde Kors, Tåsten Nor-
dal, som møter opp sammen med Ola.

Den lune og koselige kafeen er en 
stor kontrast til omgivelsene de be-
fant seg i den dramatiske dagen.

– Takk for sist, sier Reidun. 
Hun gir gutta en god klem og blir 

blank i øynene.
– Jeg hadde mye adrenalin i krop-

pen de første dagene. Det kunne jo 
like gjerne gått galt. Nå blir det ingen 
flere langturer alene, det har også en 
av døtrene mine sagt: Nok er nok, 
mamma! Når man drar på åra bør 
man være to, det vet jeg nå. Man er 
så utsatt, hvis man brekker beinet for 
eksempel. Og mange steder er det 
ikke mobildekning.

LOKALKJENTE REDNINGSMENN
Da Lom og Bøverdalen Røde Kors 
fikk melding om at en kvinne var 

savnet i fjellet, dro Ola og Ove straks 
til fjellredningsstasjonen i Lom. Her 
hentet de en ferdig pakket sekk, tok 
med skredsøkere og lastet snøskute-
ren på hengeren. Så bar det rett til 
Sognefjellshytta.

– Vi så et skispor i retning Kross-
høe og fulgte det. Vi tenkte det var 
sannsynlig at du hadde gått der, for-
teller Ola.

– Men politiet visste hvor jeg var, 
i hvert fall sånn omtrent? 

Reidun og ser spørrende på Ola.
– Visste de? Det fikk ikke vi be-

skjed om.
Det blir stille rundt bordet. Rei-

dun hadde gitt posisjonen sin til 
politimannen på Hamar. Hva hadde 
skjedd? 

Ola bryter inn:
– Vi resonnerte oss frem til at du 

måtte ha gått mot Krosshøe, og vi fikk 

rett. Det er mange som blir berget på 
grunn av lokalkunnskap, sier han. 
Ola jobber som reingjeter og kjenner 
området godt. 

DÅRLIG DEKNING
Ifølge Innlandet politidistrikt på 
Hamar, forsøkte de umiddelbart å 
finne ut hvor Reidun var ved hjelp av 
mobiltelefonen hennes, i samarbeid 
med Hovedredningssentralen. Men 
dekningsforholdene i området var 
svært dårlige, så det fungerte ikke.  
– Politiet hadde imidlertid flere sam-
taler underveis med den savnede og 
ga henne instruksjoner om hvordan 
hun skulle forholde seg samt infor-
masjon om hva som ble gjort for å 
hjelpe henne, skriver politiet i en 
e-post til Fjell og Vidde. De vars-
let samtidig de nødvendige etater.  
    Tåsten og Ola fra Lom og Bø-

GJENSYN: Reidun Kvåle ser tilbake på lørdagen da hun gikk seg vill på Sognefjellet. Ola Vaasaarøygarden (t.v.) og Tåsten Nordal fra Lom 
og Bøverdalen Røde Kors gleder seg sammen med henne over det heldige utfallet av leteaksjonen.
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verdalen Røde Kors forteller at de 
var temmelig trygge på at leteak-
sjonen etter Reidun ville gå bra. 
   – Når den savnede selv ringer, er det 
godt håp om at det vil ende godt, sier 
Tåsten.

Han og hans kolleger har deltatt i 
mange redningsaksjoner i Jotunhei-
men. Bare i 2016 var det 15 aksjoner. 
Det gjaldt alt fra redning av fotturister 
som er for slitne til å gjennomføre turen 
over Besseggen, til klatreulykker.

– Folk er stort sett godt utstyrt, 
men ikke alle kan bruke det de bærer 
med seg. Det hjelper ikke med skreds-
øker hvis man ikke kan bruke den. Det 
samme gjelder kart og kompass, mange 
klarer ikke å ta ut en kompasskurs. Da 
er man like langt, mener Tåsten.

Også Hovedredningssentralene har 
de siste årene hatt en merkbar økning i  
leteaksjoner etter folk på tur.

– Etter at mobiltelefonen ble al-
lemannseie, har vært en jevn økning 
av leteaksjoner. Det er flere som utø-
ver vanskeligere aktiviteter, som fjell-
klatring og toppturer. Terskelen for å 
be om hjelp er lavere enn før, det har 
sammenheng med forventningene el-
lers i samfunnet, sier operasjonsleder 
ved Hovedredningssentralen på Sola, 
Ståle Jamtli.

LÆRDOM
På kafeen i Lom er Reidun helt klar: 
Selv så fjellvant som hun er, trenger 
hun mer kompetanse.

– Mannen min og jeg går mye på 
topptur og har lenge snakket om å ta et 
skredkurs. Nå er det på tide å få gjen-
nomført det, sier hun.  

– Hva har du lært av turen din, Rei-
dun?

Svaret kommer kjapt.
– At jeg skal ha med fulladet mobil, 

GPS, kart og kompass, og ta ut kompass-
kursen på forhånd. Uansett hvor bra væ-
ret er, skal jeg skal ha med godt med 
tøy, dunjakke og varme votter, vindsekk, 
termos og mat. Tenk – alt lå hjemme. 
Det er jo vanvittig, sier Reidun. 

Fjellvettreglene

✁Klipp ut 

Planlegg turen og 
meld fra hvor du går.

Tilpass turen etter 
evne og forhold.

Ta hensyn til vær- og 
skredvarsel.

Vær forberedt på uvær 
og kulde, selv på korte 
turer.

Ta med nødvendig 
utstyr for å kunne 
hjelpe deg selv og 
andre.

Ta trygge veivalg. 
Gjenkjenn skredfarlig 
terreng og usikker is.

Bruk kart og kompass. 
Vit alltid hvor du er.

Vend i tide, det er 
ingen skam å snu.

Spar på kreftene og 
søk ly om nødvendig.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



naturen venter på deg der ute. Og noen ganger er 
naturen kald. Fjällräven-jakker har holdt folk varme 
i snart et halvt århundre. Målet vårt er for alltid. Vår 
reise begynte da grunnlegger Åke Nordin bestemte 
seg for å skape en jakke det var umulig å føle seg kald 
i. Resultatet var den klassiske Fjällräven Expedition 
Down Jacket. Og reisen fortsetter. 
Dette er en lettere utgave, nøye oppdatert i snitt 

og passform. Den er egnet for temperaturer rundt 
frysepunktet og isolert med vår dun som har vårt 
unike dunløfte. 
 Ingen jakke varer evig. Men med sin tidløse og 
funksjonelle design og slitesterke materialer, pluss 
rett pleie, vil denne 
jakken holde deg 
varm i lang tid.

w w w . f j a l l r a v e n . n o

forever 
warm

Expedition Down Lite Jacket

Forever Nature

Sporbar  
dun  

med høyeste  
kvalitet

Fjällrävens dunløfte



Det beste jeg vet om vinteren, er å 
suse av gårde på ski innover Krok-
skogen over nysnøen og kjenne 
vinterluften i kinnene. Muligheten 
for ettermiddagstur fra stuedøra byr 
seg dessverre stadig sjeldnere, og jeg 
må dra stadig lenger for å finne snø. 
Antall dager med gode 
skiforhold i Norge er 
betydelig redusert de 
siste årene. Det er bare 
én av måtene vi kan 
merke at klimaendrin-
gene endrer de norske 
naturopplevelsene. 

På DNT-konferansen 
Grønnere utsikter 
rett før jul, satte vi 
denne utviklingen på 
dagsorden, og diskuterte hvordan 
friluftslivet kan være med på å skape 
en grønnere fremtid. 

DNTs engasjement for å ta vare 
på naturen er en viktig del av vår 
150 år lange historie. Fortsatt ser vi 
dessverre at norske naturområder går 
tapt, og at det er viktig å tale naturens 

sak. Nå blir det stadig tydeligere at 
også klimaendringene truer den nor-
ske naturen. Det er noe vi tar svært 
alvorlig. Klarer vi ikke raskt å finne 
gode løsninger for klima og natur, 
kan det friluftslivet vi er vant med, bli 
kraftig endret i årene som kommer.

DNT ønsker å skape 
miljøengasjement. 
Vi inspirerer folk til å 
komme seg ut, slik at 
de blir kjent med og 
glade i naturen. Det 
kan gi et godt grunn-
lag. Det du er glad i, 
vil du ta vare på! Ved 
å legge til rette for fri-
luftsliv og naturopple-
velser bidrar vi også til 

at flere bruker Norge som feriemål. 
Dersom folk oftere velger å feriere i 
Norge fremfor reisemål lenger unna, 
er det bra for klimaet. 

Likevel er det dessverre knyt-
tet betydelige miljøbelastninger til 
friluftslivet, slik det drives i dag. 
Reisene til og fra turene foregår ofte 

med bil. Norge har et høyt forbruk av 
friluftslivsutstyr og -klær. Og frilufts-
livsaktiviteter kan føre til naturslitasje 
og forsøpling, særlig der aktiviteten er 
spesielt høy. 

DNT har lenge vært opptatt av å 
ta miljøhensyn i egen virksomhet, 
men ser at vi er nødt til å bli vesentlig 
bedre og at vi må sette dette viktige 
temaet enda høyere på vår agenda. Vi 
skal sørge for at vår egen virksomhet 
består klimatesten og at vi opererer 
innenfor de rammene naturen og 
klimaet setter. I tillegg må alle vi 

som er glade i å 
bruke den norske 
naturen, ta ansvar 
for at våre egne 
fotavtrykk blir 
minst mulig.

God og ansvar-
lig tur videre! 

Hilsen

Grønnere utsikter

LED-lue med integrert lys, hele 180 lumen og tre styrker!  
Se og bli sett i mørket! Enkel å lade i standard USB kontakt!

CUR VE bott le  -  en unik designflaske som holder 
favorittdrikken din KALD i inntil 24 timer og VARM i inntil 12 

timer. Beste kvalitet 18/8 stål innvendig og utvendig, 
lekkfri og BPA fri kork, samt livstidsgaranti!

Finnes i ledende sports- og nettbutikker over hele landet!

facebook.com/eagleproducts

instagram.com/eagleproducts.nowww.eagleproducts.no

instagram.com/curvebottle

NYHETER:   L E D - l u e  o g  termoflasken C U R V E !

BERIT KJØLL 
Styreleder i DNT  berit.kjoll@online.no

FRA  
LEDEREN

Vi skal sørge 
for at vår egen 
virksomhet 
består klima-
testen.



74

HOLD DEG LEVENDE I VINTER!

”An old skier is a good skier”, sa en klok skikjører til meg en gang. Budskapet er enkelt; kjør mye på ski, men sørg for  
å bli gammel.

Med dagens fokus på skred, snø og værprognoser har bevisstheten rundt farene forbundet med topptur og off-piste 
kjøring økt. Ivrige skikjørere har et forhold til skredvarselet på varsom.no, grensevinkler, kantkornet snø, alarmtegn, 
kjøremønster og sikkerhetsutstyr. Allikevel er det for mange som overser åpenbare farer og i flere tilfeller lar ukjente 
foreta avgjørende valg for dem. Hvor mange ganger har du uten å tenke deg om fulgt gamle spor i upreparert terreng? 
Hvilken garanti har du for at det ikke løsner et skred der selv om noen andre valgte å kjøre der? Er du sikker på at den  
i turfølget med det flotteste utstyret og den høyeste røsten har den beste kompetansen og vurderingsevnen?

Det finnes ingen skikjørere som ønsker å gjøre feil, som oftest er det summen av flere mindre avgjørelser som leder frem  
til risikable situasjoner. Det kan eksempelvis være at vinden har påvirket snødekket litt for mye, kombinert med en  
skikompis du egentlig ikke kjenner så godt som foreslår en nedfart du ikke hadde vurdert eller planlagt. Vi mennesker  
er ofte spontane og det er lettere å si ja enn nei, spesielt hvis man føler gruppepresset. Det gjelder å være oppmerksom  
på farlige mønstre i tide og gjøre noe med det!  

De aller fleste med litt fartstid i bratt terreng har tatt valg ute i naturen som de ikke er stolte av i dag. Iveren etter å sette 
spor i nysnø har lett for å sette følelser foran fornuft. Trygt nede ved bunnen av henget er kvalene på toppen glemt og  
terskelen for å ta risiko minket. Slik atferd vil over tid føre til livsfarlige situasjoner. Utfordringen er at snødekket bare gir 
to typer svar. Enten løsner det et skred eller så blir snøen liggende. Så lenge snøen blir liggende tenker vi at vurderingen 
vår var god, men var den virkelig det? Ettersom vi mennesker gjør feil fra tid til annen bør vi operere med så stor sikkerhets- 
margin at vi tar høyde for usikkerhet og feilvurdering. 

Det er oftest de helt ferske eller de virkelig erfarne som utgjør en stor risiko for seg selv. De ferske vil sette seg i fare uten 
å være klar over det, mens de mer erfarne oppsøker utsatt terreng som en følge av økt erfaring. I mange tilfeller kan det 
virke som om de skjellsettende opplevelsene er de vi virkelig erfarer noe av. Det må kanskje løsne et skred før en virkelig 
begynner å ta naturen og faresignal på alvor! Da kan det dessverre være for sent. Hver og en må finne ut av sin egen 
aksept for risiko og velger man å kjøre i skredfarlig terreng må det være et bevisst valg. Risikoen og usikkerheten er i 
utgangspunktet for stor til at ferdsel i skredfarlig terreng kan være ubevisst og tilfeldig.

De som søker det upreparerte terrenget bør ha et minste felles multiplum å jobbe ut i fra. Det kan være å sette seg inn i 
vær og føreforhold, ha det nødvendige sikkerhetsutstyret og følge bestemte kjøremønster for å nevne noe. Da vil aktiviteten 
fortone seg som et håndverk der turplanleggingen og vurderingene underveis bidrar til å øke opplevelsen av turen som 
helhet. Etter hvert som årene går og erfaringen øker vil man gjenkjenne ulike mønstre i terreng, snødekke, gruppe- 
sammensetning og faresignal. I forkant av en udetonert hendelse kan man da gå to stavtak tilbake og vurdere forholdene 
på nytt og foreta gjennomtenkte valg. 

Hvor skal man da begynne? Det kan være smart å starte med et skredkurs, da vil du komme i gang i trygge rammer og 
få svar på mange ting man lurer på. Meld deg på sammen med den faste turgjengen. Da vil kurset være med på å danne 
en grunnmur som den virkelige læringa kan stå på. Vær bevisst utstyrsvalget ditt. Hva er dine behov, hva liker du best å 
holde på med? Off-piste kjøring i nærheten av alpinanlegg, noen få toppturer i året eller lengre toppturer i alpint terreng 
så fort muligheten byr seg? Husk at sikkerhetsutstyret bør være pålitelig og enkelt å betjene. Du bør også øve jevnlig på 
kameratredning og bruke god tid i turplanleggingsfasen.

Det finnes ingen snarveier til gode avgjørelser. Tenk på ferdsel i vinterfjellet som et håndverk der kunnskap og erfaring 
må tilegnes over lang tid. Gjør du det øker sannsynligheten for å bli  -”an old, good skier”!

Jørgen Aamot
Tindevegleder (UIAGM) i Fjellsentralen AS.
Ambassadør for K2 og BCA.

Annonse
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c=0 m=0 y=0 k=80
web=231F20

c=47 m=68 y=77 k=57

c=8 m=6 y=6 k=0 c=2 m=57 y=86 k=0 c=93 m=57 y=55 k=39

c=90 m39 y=99 k=40 c=2 m=9 y=97 k=0 c=0 m=84 y=67 k=0

LIVET ER BEST UTE

JAKT- OG 
FISKESENTERET

Spar tid og penger

kjøp billett på nett
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OPPVARMING: 
Han buldrer gjerne 
innendørs,  men Håkon 
Gammelsæter vil aller 
helst klatre i granitt og 
islagte fosser. 
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ALDER: 61 år
YRKE: Tidl. anestesisykepleier, nå helsebyråkrat
AKTUELL: Ivrig fosse- og fjellklatrer, landsstyre-
medlem i DNT og engasjert i arbeidet med DNTs 
fjellsportstrategi

PÅ TUR MED: HÅKON GAMMELSÆTER

Provokatøren
– Har du egentlig besteget Storen om du har blitt dratt opp 
av en fjellfører? Det er noe helt annet å klatre i kraft av egne 
ferdigheter, enn om du går ruta med guide, sier fosse- og 
fjellklatreren Håkon Gammelsæter.  
TEKST OG FOTO: JULIE MASKE 

– En profesjonsbølge velter inn over Norge. 
Jeg frykter overformynderi av friluftslivet, 
spesielt innen fjellsport og -klatring, og at 
det kommer krav om sertifisering for å besti-
ge fjell eller at bare kvalifiserte førere får ta 
med folk til Stetinden, Romsdalshornet eller 
Storen. Det er noe helt annet å klatre disse 
fjellene i kraft av egne ferdigheter, enn om 
du går ruta med guide, sier Gammelsæter. 

Han er en pioner innen fosseklatring i 
Norge, med mange førstebestigninger på 
merittlisten siden 1970-tallet. Så snart han 
har sjansen til det, er han fortsatt på tur – 
høyt og vilt, bratt, vått og rått. Eller som nå, 
i buldreveggen på Vulkan Klatresenter på 
Grünerløkka i Oslo. De senesterke hendene 
er fulle av kalk, for å øke friksjonen på de 
små takene opp de overhengende veggene. 

– Mange står i kø for å bestige Storen, 
fordi det er en rute man skal ha gått i løpet av 
livet. Men har du egentlig besteget fjellet om 
du er dratt opp? Hvor mye kunnskap har du 
om fjellklatring og sikkerhet om du overlater 
alt ansvaret til en guide? Spør Håkon og pres-
ser føttene inn i hakket for små klatresko.

– Mener du at den som skal opp, må kunne 
teknikkene og ha kunnskapen selv? 

– Vi må lære oss å være stolte av verdi-
ene rundt det enkle friluftslivet, overført 
gjennom erfaring, prøving og feiling. Alle 
kan klatre Storen, bare du klatrer nok.

– Da vil det ta flere år å komme til topps? 
– Min påstand er at det er en rikere og 

bedre opplevelse å gjennomføre hele turen 
på egen hånd. Du vet hva du holder på med 
og kan komme ut av situasjonen, dersom 
været eller andre hendelser krever det. Med 
guide er du 100 prosent overlatt til andres 
kunnskap og vurderinger. 

I SPAGAT
Innimellom talestrømmen tar han mer kalk 
på nevene, står plutselig i spagat mellom 
ørsmå fottak, flytter hendene og får beina 
etter, til han er oppe og fornøyd slipper seg 
ned på tjukkasen under seg. 

– Innendørsklatring er fint som trening, 
men det er noe ganske annet enn å klatre 
på egne sikringer i høyfjellet. Ingenting 
kommer opp mot det å være ute og kjenne 
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på gleden over å strekke seg etter noe som 
er nesten umulig, og klare det. Klatring er 
problemløsning og konsentrasjon. Det er deg i 
møtet med fjellet, den ultimate opplevelsen av 
kroppsbeherskelse og bevegelse, og en gren av 
friluftslivet vi må hegne om, mener han. 

Håkon lar blikket vandre gjennom klatre-
hallen. Unge jenter danser ballett opp et bratt 
parti, mens en flokk skoleelever boltrer seg på 
store tak i nybegynnerveggen. 

SLAGSTØVLER OG LIVLINE
I barndommen var Håkon speider, skihopper, 
konkurranseturner og nedarvet glad i å være 
ute, med foreldre som stadig tok familien med 
ut på korte og lengre turer i trønderske fjell-
områder. På sengen leste han aller helst fjell-
sportlitteratur. Favoritten var «Opp stupet» av 
Arne Næss, beretningen om bestigningen av 
Tirich Mir i 1950. 

– Spenningen, risikomomentet og even-
tyret fascinerte, og pirret og lokket til å prøve 
klatring selv, sier han, som forklaring på at 
han i 1972 tok med speidervenner på tur til 
Tikneppen i Bymarka utenfor Trondheim. Der 
fant han bolter satt av ingeniørstudenter fra 
Tindegruppa på NTH, og med karabinkroker 
fra seilbåter, slagstøvler på beina og et tau tynt 
som en tørkesnor rundt livet, klatret han for 
første gang. Speiderne dro tilbake flere ganger, 
inntil studentene Knut Støren, Trond Aas og 
Per Frostad oppdaget dem og tok grep. 

– De tenkte vel at om vi skulle overleve, 
måtte vi tas inn i varmen og lære sikkerhet og 
teknikk fra bunnen av. 

Dermed ble det stive støvler, brystsele og 
mengdetrening på Håkon, så fremt værgudene 

i Trøndelag tillot det. 
– Vi begynte i det små, trente og prøvde 

oss fram. Mantraet var at førstemann i tauet 
ikke skulle falle. 

REVOLUSJONEN OG ISKLATRING
Etter flere runder opp klatreveggene på 
Vulkan, er underarmene så pumpet at vi gir 
oss. Håkon skifter til jeans, genser og irrgrønn 
dunjakke, og forteller anekdoter fra et langt og 
bratt friluftsliv, mens vi tusler gjennom vinter-
grå oslogater. Inne på Litteraturhuset bestiller 
han en dobbel kaffelatte og dumper ned i et 
stille hjørne. 

– Hvordan var klatremiljøet på 1970-tallet?
– Det var lite og oversiktlig. Jeg bodde og 

jobbet hos fjellklatrer og gründer Thomas 
Carlström i Skandinavisk Høyfjellsutstyr. Han  
var en sentral kilde til kunnskap og utstyrs-
kjøp.  Vi ble nok oppfattet som ganske sære av 
mange og vi følte oss litt spesielle.  

Gammelsæter var 21 år og sulten. Han 
drømte om å bli profesjonell klatrer og var 
ute på tur så ofte han kunne. Da han skulle 
klatre andre taulengde under førstebestignin-
gen av Haugfossen, ga han ufrivillig navn til 
klatreruta. 

– Vi hadde gamle, fleksible stegjern, en 
lang isøks og en kort hammer uten håndslyn-
ger, og jeg skulle lede på et temmelig bratt 
parti. Noen meter opp i lengden var jeg pum-
pet og ropte: «Dette er absolutt ikke husmor-
gymnastikk», og så falt jeg. Dette er mitt livs 
eneste førstemannsfall på is. Ruta fikk siden 
navnet «Husmorgymnastikken».

Fallet i Haugfossen inspirerte mer enn 
skremte Gammelsæter. Han så det som erfa-

Klatring er problemløsning og konsentrasjon. Det er 
deg i møtet med veggen, den ultimate opplevelsen av 

kroppsbeherskelse og bevegelse. 
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FØRST I FOSSEN: Håkon Gammelsæter tok opp fosseklatringen etter at barna flyttet hjemmefra. Her er han foreviget på (øverst til venstre) 
innsteget på Tøftfossen i Drivdalen, (øverst til høyre)  «Bonne Annee» og (nederst til høyre) «Donna Canone» i en sidedal til Aostadalen i 
Italia og (nede til venstre) «Duff Man» ved Nestavollan i Drivdalen
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ring, og da to av verdens beste klatrere kom til 
Hemsedal for å klatre is i januar i 1977, var han 
med på de fleste turene. Mest oppmerksomhet 
fikk de etter førstebestigningen av Vettisfossen, 
da Carlström og Gammelsæter var med halvveis 
opp ruta og fortsatte ut ei rampe til høyre for 
toppsøyla. 

– Rob Taylor og Henry Barber hadde med 
moderne utstyr som gjorde klatringen raskere og 
sikrere. Teknikken deres skapte revolusjon innen 
isklatresporten i Norge og i resten av verden. 

DREVET AV LEK OG GLEDE
I noen år etter dette var Gammelsæter på tur 
med amerikanere, tyskere og engelskmenn som 
fant veien til Norge for å klatre. Selv så han ven-
ner dra til Himalaya for å bestige Mount Everest 
og Trango. Men på et tidspunkt valgte han bort 
isklatring og de lengste klatrerutene til fordel for 
familieliv og studier. 

– Jeg mistet flere venner i tragiske ulykker og 
skjønte at å fortsette med ekstrem isklatring ikke 
var forenlig med å ha ansvar for småunger. 

Gammelsæter ble anestesisykepleier, ansatt i 
det mange vil hevde er den mest actionpregede 
delen av helsevesenet, og toppet karrieren som 
direktør i Ambulanse Midt-Norge. Parallelt med 
familie og profesjonslivet, har han løpt orien-
tering, gått på ski og fra hytte til hytte, og ikke 
minst klatret. Flere tidligere klatrekompiser har 
enten skadet seg eller lagt opp, men som en av 
dem sier: Håkon slapp seg aldri ned. 

– Hvorfor fortsatte du?
– Klatring gir meg utfordringer, flotte natur-

opplevelser og bevegelsesglede. Jeg har fortsatt 
fordi det gir meg så mye, selv om jeg ikke klatrer 
like vanskelig eller like «tøft» lenger. 

Sier han, som kunne ha fått kallenavnet fos-
sekallen, både etter gleden over å komme opp i 
frosne fosser og fordi han sees på som en tøffing.

– Hvor redd har du vært på dine egne turer? 
– Jeg har vært livredd mange ganger hvor 
feiltrinn ville ha ført meg i døden, men jeg har 
heldigvis vært i stand til å vurdere situasjonene 

HÅKONS 
FAVORITTER

Alltid i sekken: 
Løs sidelomme fra 1970-tal-

let fra Bjørka ryggsekkfa-
brikk fylt med førstehjelps-
utstyr, tape, kompass, kniv 
og av mange andre «lure 
greier», blant annet av 

nostalgiske grunner – en 
lavinesnor. 

Favorittur: 
Blant isklatrerutene er det 

Kongsvollfossen og «Bratt’n 
i Gjelet» i Drivdalen der 

Gammelsæter har første-
bestingning fra 1977 og 

1980. 

Favoritt-DNT-hytte:
Gjevilvasshytta i Trollheimen, 
som han var fadder for for-
rige gang han satt i styret til 
Trondhjems Turistforening.
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At Columbia, when the cold front hits, we head 

outside to test our gear. We don’t stop until 

everything we make is warm enough so you 

can stay out there in any condition.

#TESTEDTOUGH

CSC_AD_F17_170x245mm.indd   1 08/01/2018   11:33



82

og ta de riktige valgene. Dette kunne jeg aldri 
ha lest meg til, men har lært gjennom erfaring 
over lang, lang tid.

ENGASJERT FOR Å PÅVIRKE
De siste årene har han brukte mye av fritiden 
på å fremme fjellsportens rolle i DNT. 

– Hvorfor dette engasjementet? 
– Fjellsporten trenger talsmenn, gode 

kunnskapsmiljø og organisatorisk tyngde. 
Norsk Tindeklub er for liten og i klatreforbun-
det er de mest opptatt av klatring som idrett, 
mens DNT er den organisasjonen som tar 
vare på fjellsporttradisjonene. 

– Hva sier klatrekompisene om dette? 
– Noen mener nok at DNT er en sid-

rumpa forening for folk som ikke kan kart og 
kompass, men vandrer fra T til T i fjellet. Jeg 
mener motsatt. DNT fremmer verdier som 

ligger i den norske folkesjela og er en forening 
som virker fra vugge til grav. I løpet av livet 
vil mange søke til det risikofylte og bratte 
friluftslivet, og da må DNT tilrettelegge for at 
kunnskapen vokser og gjør utøverne uavhen-
gige, trygge og så kunnskapsrike at de kan dra 
på avanserte fjellturer på egen hånd.

Han masserer underarmene sine et øye-
blikk. De er fortsatt fulle av melkesyre, men 
om et par dager er han oppe i veggen eller i 
en foss igjen. Snart reiser han til Afrika med 
klatrekompisene Ralph Høibakk, Odd Eliassen 
og Olav Nilssen. Til sommeren har han blant 
annet lyst til å klatre «Nordvesteggen» på 
Innerdalstårnet og «Sydveggen direkte» på 
Skarfjell igjen, mer enn 40 år etter første gang. 

– Den dagen det ikke lenger er artig å 
klatre, da forsvinner en vesentlig del av livet 
mitt. 

HUSMORGYMNASTIKK: Håkon i Haugfossen i Hemse-
dal der han hadde sitt eneste førstemannsfall. 

SVAKLATRER: Enkelte ganger må selv Håkon være 
nummer to i tauet, som her på Andersnatten i Eggedal. 
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GO 
ANYWHERE

vikingfootwear.com

CLASSIC 150 er en hyllest til den norske friluftskulturen og til 
DNT’s 150 års jubileum. 
Fjellstøvelen er spesielt utviklet for norske forhold og fargene 
er stemt frem av DNT’s følgere på Facebook. Modellen finnes 
også i brunt for de som ønsker en mer nøytralt fjellsko.
Kombinasjonen av GORE-TEX membran, UGC såle for godt 
grep, god ankelstøtte og spesielle forsterkninger rundt 
støvelen gjør den til et ypperlig turfølge på korte og lange 
turer, med og uten sekk.
Kommer på lager våren 2018

FjellogVidde_deadline_8_januar_180x255.indd   1 20.12.2017   10.51.36
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MASSIVT:  Overveldende 
utsikt fra Tungremtindane i 
Sykkylven. Hjørundfjordens 
mektige fjell viser seg fra 
sin beste side.

3. PLASS: ISFISKE
FOTO: JAN-IVAR BORCH
Juryens begrunnelse: Fotografen rammer inn sine objekter med den samme 
tålmodigheten som kreves av fiskerparet der de venter på napp under isen. 
Effektiv og god historiefortelling gjennomført på en stilren måte.

2. PLASS: ISKALDT
FOTO: NIKOLAI WALTHER WILHELMSEN
Juryens begrunnelse: Iskaldt er nok det rette ordet for å beskrive dette blink-
skuddet. Et flott bilde som skriker ungdommelig pågangsmot. Juryen er imponert 
over komposisjonen som gir dybde og på den måten binder bildet sammen.

FOTOKONKURRANSEN

ÅRETS BESTE VINTERBILDER
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Vidunderlig stemning, magiske øyeblikk og fantastiske blinkskudd. 
Her er resultatet av DNTs fotokonkurranse 2017.
TEKST: MARIUS DALSEG SÆTRE

1. PLASS: HELT PÅ KANTEN    FOTO: ARTHUR GOLEBIOWSKI  

– Det å fange et perfekt vinterøyeblikk 
er en vanskelig øvelse som Arthur 
Golebiowski virkelig har mestret med 
vinnerbildet, forklarer generalsekretær 
i DNT, Nils Øveraas.

Bildet, som er tatt fra Tungremtindane 
over Hjørundfjorden, knep 
vinnerplassen i vinterens 
fotokonkurranse, like foran Nikolai 
Walther Wilhelmsen, Jan Ivar Borch og 
resten av et sterkt finalefelt.

Han stikker dermed av med  
10 000 kroner og 100 Flax-lodd fra 
Norsk Tipping, mens nummer to og tre 
får sekker fra Bergans og overnattinger 
på DNTs hytter.
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1. PLASS: HØSTFYRVERKERI   FOTO: BENJAMIN ZOCHOLL

FARGERIKT:  Denne høstmorgenen i Innerdalen imponerte juryen i DNTs fotokonkurranse.

Nok en gang kom det inn svært mange 
gode bilder i konkurransen, og det 
gjorde litt vondt for juryen å sette en 
rekke nydelige bilder utenfor pallen. 
Blant de som nesten nådde opp var 
blant annet Jaques Holst, Francois 
Mochi og Ståle Brenden.
– Jeg bor i Kristiansund og ønsket meg 

et skikkelig fint bilde av Innerdalen, 
forteller Benjamin Zocholl selv om 
vinnerbildet.  Zocholl, som er en ivrig 
landskapsfotograf, dro til Innerdalen 
en tidlig morgen. Der fikk han en rolig 
skyfri stund.
«Vinnerbildet tiltrekker seg 
oppmerksomheten din umiddelbart 

med klare, sterke høstfarger. Lyset 
ligger lavt over landskapet, og sammen 
med det majestetiske Innerdalstårnet 
bidrar det til et bilde som imponerer 
i all sin enkelthet. Et bilde som viser 
at den beste utsikten like gjerne kan 
bli funnet i bunnen av dalen», skriver 
juryen i sin begrunnelse.

FOTOKONKURRANSEN

Å RE TS  BESTE  HØSTBILDER
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3. PLASS: 
STJERNE- 
TITTING
FOTO: ADRIAN 
VEGRIM
Juryens begrunnelse: 
Adrian Vegrim har fanget en 
liten hverdagsdrøm fra Leira 
i Valdres. Et bilde som oser 
forventning og kveldskos, 
samtidig som det på en god 
måte illustrerer hvor enkelt 
det kan være å få en helt 
spesiell friluftsopplevelse.

2. PLASS: NASJONALROMANTIKK
FOTO: MATIJA FABIJAN
Juryens begrunnelse: Et teknisk nydelig bilde som evner å få frem hver eneste 
fargenyanse i den norske høsten. Det er en flott dynamikk og dybde i bildet som 
gjør at vi ikke klarer å vente til neste år når vi igjen kan nyte en strålende høstdag 
lik den Matija Fabijan har fanget her.

DNTs fotokonkurranse
avholdes tre ganger i 
året, med  hovedpremie 
fra Norsk Tipping. 
Juryen har bestått av 
generalsekretær Nils 
Øveraas, fotojournalist 
Marius Dalseg Sætre og 
journalist Elin Hansson.
Les mer på 
dnt.no/fotokonkurranse
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VINNERE FRA NR. 6/2017
Emma-Victoria Forsberg (11 år) fra Honningsvåg hadde 
tatt det aller beste vinterbildet! Og Alma Bertelsen  
Mo (7 år) fra Ulset fant riktig løsningsord i x-ordet.

GRATULERER! Dere  får en overraskelse i posten.

VISSTE DU AT? 
Det aller største snøflaket 
noen har sett, skal visst-
nok ha falt i Montana i USA, 
i 1887. Det skal ha vært 38 
cm langt og 20 cm bredt, 
omtrent på størrelse med 
en badeball. 
Kilde: Illustrert vitenskap

HUND OG HARE 
Sisten kan også lekes på ski. Det kan for eksempel gjøres slik; En 
bjeffende hund slippes løs i hareflokken. Når hunden berører en 
hare, blir også den hund. Hvem blir den siste haren? Hund og hare 
lekes uten staver. 

FLASKEBANE 
Til flaskebane bruker vi brusflasker av glass. Finn en passelig bratt 
bakke og bygg opp med svinger, hopp og tunneler i snøen. Det er 
viktig at svingene ikke er for 
bratte, da kjører flasken seg 
fast. Fylles flasken med snø 
blir den enda tyngre og går 
fortere. Banen blir ekstra 
glatt dersom den sprøytes 
forsiktig med vann og lar 
det fryse over natta.

TURBOS VINTERLEKER:

ORDSUPPE 
Vinteren er her for fullt og 
Turbo koser seg ute i snøen. 
Finner du alle de 10 ordene 
han har gjemt i ordsuppa? 

Send svar til: 
redaksjonen@dnt.no 

PREMIE-
OPPGAVE
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QUIZSVAR: 1. Hvit 2. Froskebarn kalles rompetroll. Frosker er amfibier; det betyr at de kan leve både i vann og på land. 
3. En stjerne. 4. En rev 5. Løveungen og Frøken Kanin. 6. 11 små troll. 7. Termos. 8. Hakkebakkeskogen.

PREMIE-
OPPGAVE

Send inn svar 
på ordsuppa 
og kryssord til 
redaksjonen@
dnt.no eller 
Turbo, DNT, 
Youngstorget 1, 
0181 Oslo. 
Husk navn, alder 
og adresse.

FRIST:  
9. mars 2018

FINN BILDET
Hvis du leter godt i bladet, fin-
ner du dette bildet. Hvilken side 
er det på?

TURBO-QUIZ: 
1. Hvilken farge har 
isbjørnen på pelsen?
2. Hva er et rompetroll? 
3. Er sola en planet eller 
en stjerne? 
4. Hvilket dyr er Turbo? 
5. Hva heter kosedyrene 
til Karsten og Petra?  
6. Hvor mange små troll 
synger trollmor for? 
7. Hva heter flasken man 
har varm drikke i? 
8. I hvilken skog bor 
Morten Skogmus,  
Klatremus og Mikkel 
Rev? 

HAHAHA:
Hvem sover 
alltid med  
skoene på?

Hvorfor gikk 
høna over 
veien? 

 

Hva gjorde 
klokka når den 
ble lei av å hele 
tiden si tikk 
takk, tikk takk? 

Hesten 

Skiftet taktikk

For å komme 
over på den an-

dre siden, vel

FOTO: MARIUS DALSEG SÆTRE
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Har du prøvd 
tre uker alene?
Jeg gledet meg til 20 ensomme dager på ski på 
Nordkalotten, men opplevelsen av å være alene 

om tøffe avgjørelser i vinterfjellet, tok nesten 
motet fra meg. 

TEKST OG FOTO: BENDIK CHEETHAM OVERREIN
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SVENSK LAPPLAND: Kniv-
kammen (1878 moh.) ligger 
like ved Kebnekaise. Den ene 
siden er vindblåst, den andre 
stupbratt. Jeg går forbi. 
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RUTE: Nikkaloukta–Tarfala–Mårma–
Abisko–Lappjord–Vouma–Ole 
Nergårdstua i Dividalen–Rosta–
Daltinden–Lyngseidet–Svensby 
ANTALL TURDAGER: 20
TOTAL LENGDE OG HØYDEMETER: 380 
kilometer og 16 000 høydemeter 
ADKOMST: Tog fra Narvik til Kiruna, 
buss videre til Nikkaloukta. Retur fra 
Svensby med buss og ferge til Tromsø.
 

KART: Kart i målestokk 1:50 000 
Kebnekaise, Abisko & Riksgränsen, fra 
Calazo (Sverige). 
Norge-serien: Torneträsk 140, Narvik 
139, Dividalen 144, Skibotndalen 149 
og turkartene Lyngenhalvøya sør samt 
Lyngenhalvøya nord. Alle fra Nordeca.
VERDT Å MERKE SEG: Den svenske 
kartprodusenten Calazo har utviklet nye 
50 000-kart over svensk område her. 

Storfjorden
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Langtur i nord

E6

Harstad
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Narvik
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Kiruna

Abisko
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Lyngseidet
Svensby

Kebnekaise
E10Tarfala

Daltinden
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Tromsø

Dærta

Nikkaluokta

Nallo

Lappjord

Mårma

Rosta
Nordkjosbotn

Lyngstuva PÅ KARTET: NORDKALOTTEN

Betjent hytteUbetjent hytte
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J
eg løsner spenna på hof-
tebeltet og velter sekken 
av ryggen utenfor Svenska 
Turistföreningens stue 

Tarfala, rett under Sveriges høyeste 
fjell Kebnekaise. Det er dag to av mitt 
nøye planlagte, tre uker lange vinter-
eventyr fra Nikkaloukta til Lyngen. 

Jeg har gledet meg til lange dager 
alene i spennende høyfjellsterreng og 

burde være full av pågangsmot, men 
er i stedet motløs og rådvill da jeg hø-
rer en mørk, hyggelig stemme: 

– Hej där, hur mår du?
Mot meg kommer en eldre, godt 

kledd kar med briller og snøhvitt hel-
skjegg. 

– Hei, nei, for å være ærlig går det 
ikke så veldig bra, æ e usikker på ka 
æ skal gjøre. Et knapt år tidligere satt 

jeg i en hotellbar på vestkysten av Por-
tugal og dagdrømte. Jeg hadde denne 
tilbakevendende, indre dialogen med 
meg selv: Tiden er moden, Bendik, nå 
må du gjøre noe større, noe mer ved-
varende ut av friluftsinteressen din. 

Kort tid etter var tanken så insis-
terende at jeg søkte og fikk innvilget 
permisjon fra studiene ved Norges 
Arktiske Universitet i Tromsø. Jeg fikk 

NORDNORSK INNLAND: Utsikt fra toppen av 
Kistefjell (1632 moh.) mot Rohkunborri (1659 
moh.) i sørvest. Fjellmassivet utgjør en betyde-
lig del av Rohkunborri nasjonalpark.
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et helt år til å være ute, hvorav tre 
uker skulle brukes til å gå en langtur 
på ski. Hvem drømmer vel ikke om 
det? De færreste vil jeg tro.

Mens jeg snakker med den imøte-
kommende mannen, minner jeg meg 
selv om hva jeg kom hit for. Målet 
med turen var å kombinere følelsen 
av å gli sømløst gjennom et snøkledd 
viddelandskap på fjellski, med fine 
nedfarter på toppturski. Nå var jeg 
underveis på lett randonneeutstyr, 
med minimal oppakning og kurs mot 
tre matdepoter i Abisko, Øvre Dividal 
nasjonalpark og i Lyngen.

Etter en oppmuntrende dialog 
med ham som viser seg å være en 
svensk pensjonist og stugvärd, inn-
ser jeg at jeg har drukket for lite, gått 
for fort, tatt meg vann over hodet –  
og at en natt inne vil gjøre meg godt. 
Problemet er at hytta ikke tar imot 
kort, og mine siste penger gikk til en 

øl på Kebnekaise Fjällstation kvelden 
før. Jeg er nødt til å gå 8 km tilbake til 
stasjonen, ta ut penger, og returnere 
før det blir mørkt. Det er ikke et al-
ternativ å gi seg nå.

HELIKOPTER TIL BRY
Min første etappe går videre gjennom 
det ruvende Kebnekaisemassivet, og 
godfølelsen er tilbake. Dagsmarsjen 
fra Tarfala, opp og ned det svenskene 
kaller jojo-leden, via den bortgjemte 
Unna Räitastugan til foten av det 
skarpe fjellet Nállu, er nydelig og uten 
tegn til andre mennesker. Uværet fra 
da jeg begynte turen har avtatt, og 
omgitt av store, urørte flanker frister 
det å gå toppturer fra teltet. Likevel 
føler jeg meg ikke trygg.

Verre blir det da jeg hører lyden 
fra rotoren på et helikopter. Jeg vet at 
heliskiing fra Riksgränsen og Abisko 
er populært, men synet av skikjørere 

som hopper ut av helikopteret og 
svinger seg nedover i perfekt snø, irri-
terer meg kraftig. Akkurat da føles det 
bakvendt å slite for egen maskin. Jeg 
innser at jeg ikke klarer å tilbakelegge 
tjue kilometer daglig, inkludert 2000 
meter høye fjelltopper, og føler derfor 
at jeg har bommet litt med konseptet 
for turen. I fraværet av noen å disku-
tere skredproblematikk og rutevalg 
med, produserer jeg en endeløs indre 
strøm av for- og motargumenter. Det 
resulterer i at valgene jeg tar er mer 
forsiktige enn i en gruppesituasjon. 
Aldri så galt at det ikke er godt for 
noe.

KJENTE OG KJÆRE TRAKTER
Etter fem dager er jeg i Abisko og 
får ringt familie, kjæreste og venner. 
Gode samtaler gir meg motet og troen  
på turen tilbake. 

Neste dag brøyter jeg spor på kom-

NYDELIG BELIGGENHET: Pyramidens (1900 moh.) prominente profil med Unna Räitastugan i forgrunnen. Nødbua står ulåst hele året 
og inneholder to brisker, et lite bord, en vedovn og det nødvendigste av kjøkkenutstyr. 
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RØFFE KÅR:  I nødbuas 
hyttebok må jeg to år 
tilbake for å finne siste 
hilsen. Kanskje kan det 
lave besøkstallet skyldes 
graden av gjennomtrekk?
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BREFALL: Den sørlige 
tunga til Lenangsbreen, 
mellom mektige fjell som 
Tvillingtinden, Tafeltinden, 
Jægervass- og Lenangst-
indane, markerer starten 
på de bratte tinderekkene 
på den nordre delen av 
Lyngenhalvøya.
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passkurs 
gjennom blytung,

klebrig nysnø, på tvers av Torneträsk og inn 
i fedrelandet.

Terrenget mykner opp og blir til endeløse vid-
der og brede dalfører med bjørke- og furuskog. Jeg 
er lykkelig over å være i kjente og kjære trakter. 
Over skoggrensa sør for Anjavassdalen tilbringer 
jeg tre netter ved vakre Vuomajavri. 

Det er påske og flere folk i fjellet. På isen 
møter jeg to joviale unge menn fra Narvik. De 
har hver sin hund trekkende på fiskeutstyr, og fra 
mitt perspektiv ufattelige mengder luksusmat- og 
drikke. Jeg utelot kaffe fra provianteringen for å 
spare vekt, men savnet merkes ikke før det på mor-
genen lyder utenfor teltet: 

– Du e ikke gira på litt mårrakaffe?
– Å jo, hvis dokker byr, så gjerne det. 
Gjennom teltdøra leveres en full termos med 

nykokt kaffe. 
I ren og skjær glede improviserer jeg en         

Det var aldri meningen at jeg på død og 
liv skulle gå hele veien. Nye muligheter 

kommer. Nå skal jeg hjem.
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1. Vær forberedt på å 
være alene. Kjenn skik-
kelig etter om du trives 
med det. 

2. Forbered deg på å 
improvisere og være 
mentalt fleksibel, i 
stedet for å legge en 
ufravikelig plan.

3. Del inn turen i 
delmål: Forsøk å se på 
prosjektet ditt som be-
stående av flere små tu-
rer snarere enn en lang 
ekspedisjon. Da kan 
troen på, og sjansen for, 
gjennomføring øke.

4. Bruk god tid på å 
studere kart. Se etter 
formasjoner uavhengig 
av oppmerkede løyper; 
dalfører, fjellkjeder, sko-
ger og vassdrag. Legg 
opp ruten etter disse.

5. Ta med, og sørg for 
at du kan bruke, GPS 
og kart/kompass. I 
tillegg en posisjons- og 
nødsender.

6. Hold vekta på sekken 
så lav som mulig uten 
at sikkerheten forrin-
ges. Vei opp, pakk inn 
og beregn hvert måltid. 
Lettere oppakning kan 
bidra til å øke sikkerhe-
ten, ved at du beveger 
deg mer effektivt.

7. Dårlig isolerte 
randonneesko kan 
isoleres med overtrekk 
beregnet til langrenns-
sko. Fungerer også som 
gamasjer.

kaffesang der jeg  ligger med beina i posen 
og fiskesnøret i et hull i ytterteltet. 

De neste dagene er ren nytelse med 
fiske etter storrøye og topptur til Njunis 
og Kistefjell, flotte topper i Indre Troms. 
Snøen er perfekt, og jeg er i mitt ess. Jeg 
opplever også et trivelig møte med den 
sjeldne, blå fjellreven. Nysgjerrig titter den 
opp mot meg, men spretter varsomt unna  
idet jeg forsiktig kommer den i møte. Ende-
lig føler jeg den indre roen og gleden som 
jeg søkte her ute.

VED VEIS ENDE
Veien videre går smertefritt, og det meste 
fungerer bra, forbi Dividalen og Rostadalen, 
over fjell mellom Tamok- og Signaldalen til 
Lyngsalpene åpenbarer seg.

I løpet av tre aprildager går jeg blant is-
brekledde, skarpe tinder. Jeg krysser pass og 
rygger på opptil 1000 moh. i tillegg til det 
populære skifjellet Daltind (1533 moh.). Jeg 
er i flyten, fyrer kveldsbål i Lyngsdalen, og 
nyter utsikten mot Storfjorden. På den nor-
dre delen av halvøya når jeg den sørvendte, 
istykkerrevne Lenangsbretunga.

«Nå Bendik», lyder tankene mine, «må 
du avgjøre om du skal gå opp den smale, 
stedvis førti grader bratte traséen der breen 

er snillest og forsere bratte tinderekker i 
opptil fire nye døgn, eller gli ut Stortind-
dalen og sette resten av turen på vent».

Jeg spenner av meg skia, plasserer lig-
geunderlaget mot en stein på toppen av 
moreneryggen og lukker øynene. Uten 
forvarsel bryter jeg ut i gråt. En kroppsdir-
rende, lydløs gråt. Den varer et øyeblikk og 
dør ut like brått som den kom. Jeg tenker 
på mine nærmeste. «Er det verdt det å sette 
livet på spill for dette?»

Når jeg åpner øynene, reiser meg og 
puster inn, er valget klart; 

«Det var aldri meningen at jeg på død 
og liv skulle gå hele veien. Nye muligheter 
kommer. Nå skal jeg hjem.» 

VERDT Å VENTE PÅ 
Jeg og min venn Ole Bjørn returnerte til 
Lyngen en drøy uke senere. Vi gikk traver-
sen fra Nordkjosbotn i sør til Lyngstuva i 
nord på to dager. Forholdene var strøkne, 
homogen og stabil masse i bunnen, toppet 
med ti–tjue cm fjærlett, tørr snø. 

Da vi svingte ned fra Storgalten lengst 
nord på halvøya, farget siste rest av sollys 
horisonten rosa. Jubelbrølene våre fylte 
lufta, øyeblikket var et sånt man drømmer 
om. Enkelte ting er det verdt å vente på. 

PÅSKE PÅ VUOMA: På Vuomahytta møter jeg blant annet Reidar Hofsøy som sammen med sin kone 
er underveis på ukesturen fra Kilpis i Finland til Abisko i Sverige. 

tips til 
ekspedisjon:

Bendiks



 99

VANSKELIGE SMØREFORHOLD.
ENKLE BLANDINGSFORHOLD.

FREIA REGIA                           ER RASKT, ENKELT OG GODT –
PÅ TUR ELLER HJEMME. TILSETT KUN VARMT VANN.
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HAR DU NOE PÅ HJERTET?  
Send innlegg til redaksjonen@dnt.no. Oppgi navn og bosted. Maks 
lengde: 2500 tegn inkl. mellomrom. Innleggene kan bli forkortet.

Er skogbruk fienden?
Mitt inntrykk er at snøskuter og 
skogsdrift står øverst på hatlista til 
Den Norske Turistforening. Ta gjerne 
med kraftutbygging, så er alle pall-
plassene sikret.

Jeg er bonde og skogeier (og 
DNT-medlem), og aksepterer mer enn 
gjerne at snøskuter tar førsteplassen. 
Verre er det at moderne skogsdrift 
ligger så høgt oppe. Produktive skoger 
bidrar svært positivt til CO2-regnska-
pet på kloden. Nyere forskning viser 
at denne effekten er større enn man 
tidligere har trodd.

Jon Gangdal skriver i årboka for 
2017 at motorsager, snauhogster og 
skogsbilveger har gjort skogbruket til 
en fiende av friluftslivet. Dette savner 
perspektiv. Trekk fra noen overtramp 
i skogbruket, men legg også til nytten 
av veier som gir adkomst til turter-
renget og muligheter for tur, trening 
og sykling.Skogbruket har i stor grad 
endret holdning og tar større hensyn til 
natur og friluftsliv. De siste 20–30 åra 
har det skjedd en revolusjon. 

Moderne hogster ivaretar dyrelivet, 
ved å sikre traseer for viltet, opp-
rettholde beitemuligheter, verne om 
spillplasser og la tørre trær stå for 
fugler som ruger der. Skogbrukere får 
økt kompetanse ved å gå på kurs, og 

skogens kvaliteter registreres. Tøm-
mer som selges, må dokumenteres et-
ter miljøstandarder, og mangler denne, 
finnes det ingen kjøpere. Alle deler av 
en skogeiendom er kartlagt i forhold 
til natur- og miljøkvaliteter. Verdifull 
gammelskog og funn av verneverdige 
plantearter gjør at hogst er forbudt. 
Den konservative (og egenrådige) 
delen av skogbruket reagerte sterkt 
da slik registrering og båndlegging ble 
innført. Denne fløya er ikke lenger så 
stor som før. Forståelsen for flerbruk 
har økt. Moderne skogbruk er ikke hva 
det var for 30–40 år siden.

Skogeiere har også gått i bresjen for 
frivillig vern og sjølpålagte restriksjoner. 
Vi står naturen nær, og en god skogeier 
arbeider på lag med natur og dyreliv.

I Norge finnes store områder med 
landskapsvern og fredning, som også 
bidrar til å opprettholde kvaliteter ved 
de «gamle» skogene. Disse gir flotte 
turopplevelser! Velkommen til å ta 
skogen i bruk, og juble over allemanns-
retten! Men ikke gjør skogbruket til en 
fiende av friluftslivet.

   John Lerli, Melhus

FRA LESERNE

Din viktigste arving kan være  
en du aldri har møtt
Testamentariske gaver til Leger Uten Grenser gjør det mulig for oss 
å gi medisinsk hjelp til dem som trenger det aller mest.

Send en e-post til ane.nustad@legerutengrenser.no eller ta kontakt 
med Ane Nustad på telefon 23 31 66 12 for mer informasjon.

Foto:Baudouin Nach/Leger Uten Grenser

Moderne skogbruk tar hensyn til natur- og friluftsliv, og bør ikke utpekes til en fiende, 
mener innsenderen. 
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REIS SAMMEN OPPLEV MER

VANDRETURER
2018

DOLOMITTENE
Spisse tinder og frodige 

alpeenger i Nord-Italia.

7/8 dager: 13/6, 10/7 & 5/9

Pris fra kr. 10.490,- p.p.

CATALONIA
Postkort-landskap langs Costa 

Brava kysten i Spania, og ekte 

spansk landsbyfølelse.

En uke: 28/3 & 25/9

Pris fra kr. 12.700,- p.p.

 ANDORRA
Flotte vandringer mellom 

Pyreneenes høyeste fjell.

Avslutning i Barcelona 

En uke: 6/6, 11/7, 17/8 & 3/9

Pris fra kr. 12.990,- p.p.

 MALLORCA
Nyhet 2017!

Opplev Mallorca, på ordentlig. 

Bli forelsket i Sierra de 

Tramuntana, og nyt dagene.
Sierra

 En uke: 18/4 & 20/10

Pris fra kr. 13.990,- p.p.

Prisene inkluderer:

Fly t/r fra Oslo, hotell, mange 

måltider, vandreturer, norsk 

reiseleder og lokal guide.

Se mange flere turer på: 

www.peergynt.com

815 00 335

Zapffe, ikke Næss 
Jeg leser årboken for 2017, og gleder 
meg over den, men har en liten be-
merkning:

Det har nok sneket seg inn en for-
veksling på side 122–123, der filosofen 
og tindebestigeren Arne Næss er 
forvekslet med filosofen og tindebe-
stigeren Peter Wessel Zapffe.

Bildet viser Simon Andersen Stor-
elv og Peter Wessel Zapffe (med hatt), 
fotografert av Dagfinn Dekke i juli i 
1936. Turen er omtalt i Zapffes artik-
kel «Stedtind» i DNTs årbok for 1937, 
side 194. På side 196 forteller han at 
«selskapet har delt sig i to».  Zapffe, 
Simon Andersen Storelv og Dagfinn 
Dekke skal ta normalruten (og bildet 
er jo derfra), mens Næss og hans 
venninne, Else Hertzberg «skal søke 
nye veier i storvæggen mot syd». Det 
var vel da Næss «åpnet» sydpillaren 
på Stetind.

Bildet er også omtalt på side 140 i 
boken «Høyt i nord», Tromsø Klatre-
klubbs 20 års jubileumsbok fra 1997, 
redigert av Harald Dag Jølle og Bengt 
Flygel Nilsfors, begge pasjonerte 

Stetind-bestigere og vel kjente med 
norsk tindebestignings-historie.

Brynjar Østgård, Oslo 

Simon Andersen Storelv og Peter Wessel 
Zapffe på Stetind i 1936.

Jeg sveipet gjennom siste nummer av Fjell og vidde, som er et kjempefint maga-
sin, og la merke til at reklamesidene kom tett som hagl. Av totalt 114 sider fant 
jeg 40 sider reklame. Reklamen er selvsagt relatert til det turistforeningen står 
for og er nok nødvendig for å få dekket utgiftene. Men likevel synes jeg dette blir 
for mye. Sett i et miljøperspektiv er det også uheldig at man må trykke såpass 
mange sider. Pr i dag sendes det ut 280 tonn med papir til medlemmene i løpet 
av et år. Da tar jeg ikke med ekstrareklamen som ofte er med. Har dere ikke 
vurdert å tilby de som ønsker det en digital utgave av Fjell og Vidde? 

Marvin Bjerkestrand

Svar til Marvin Bjerkestrand: 
De som ikke ønsker å få tilsendt bladet i papirform, kan lese det digitalt  
på dnt.no/fjellogvidde.

Red.

For mye reklame og papir
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den solide 
Turbok-kassa

den hardføre 
Turboka

den inspirerende 
MiniTurboka

arkeoplan.no
Tel.: 71 25 48 70

Sprekker i huden 
mellom tærne?

Bestill på SMS til
(+47) 9012 6247 

eller på internett:
www.kalgraf.com

- bruk tå-ringer av ren 
bomull mot fotsopp

- ingen biokjemikalier, 
ingen bivirkninger

- skaper et miljø der 
fotsopp ikke trives

- hudmassasje og 
lufting understøtter 
naturlig heling

- 1 pakke med 50 
ringer koster 
100 kr + 10 kr porto

- prisen tilbakebetales 
hvis de ikke virker

HIV DEG  
PÅ HJUL!

 

 

 

 

TLF: 35 50 27 30 •  
INFO@OLIVENREISER.NO
WWW.OLIVENREISER.NO

MØT OSS PÅ FACEBOOK 
OG INSTAGRAM!

...en reise med  
hjerte og sanser!

og bli med  
oss på tur!

59 ruter
• 23 land

Ta kontakt for å oppleve Ål i Hallingdal på sitt beste!

Vår visjon har siden 1939 vært ekte gjestefrihet gjennom 
personlig service, utmerket mat og hjemmekoselig atmosfære

1939 2017

Tlf: 32 08 46 22        info@rodungstol.no  www.rodungstol.no 

Sykkelferie i Nord-Norge
Øyhopping Tromsø - Lofoten
Utleie av sykler, hengere,
turutstyr, bekledning mm.
Pakketurer

Tromsø Outdoor
Tidligere Tromsø Natur og Fritid

Tlf: 975 75 875
post@tromsooutdoor.no
www.tromsooutdoor.no

Skiferie i Nord-Norge Topp-
turer, Fjellturer, hytte til hytte, 
Utleie av randoneeski, fjellski, 
truger, skredutstyr, telt, 
soveposer, guide, mm

Kilimanjaro - Mount Kenya - Aconcagua - Nepal - Peru 

www.hoyfjellspesialisten.no 

�§ W/spes\'l>"(,.� 

ol'IWOt1, 

Ring Marit på 47 86 35 22 \RGF) 
e-post: hoyfjellspesialisten@gmail.com

DIGITALT 
MEDLEMSKORT
DNT har tatt et digitalt 
steg og avviklet 
medlemskort på papir. 

Betalte du innen forfall, 
skal du ha fått 
medlemsbevis på SMS. 
Hvis ikke, sjekk på 
dnt.no/minside om 
mobilnummeret ditt er 
registrert. 

Du kan også hente 
digitalt medlemsbevis på 
medlem.dnt.no. 

Ønsker du fortsatt 
medlemskort på papir, 
kan du bestille dette på 
dnt.no/medlemsbevis, 
eller ta kontakt med 
DNTs medlemsservice, 
tlf. 4000 1870. 

Medlemskapet kan 
fornyes på Min Side. 
Da får du også tilsendt 
neste nr. av Fjell og Vidde.
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HAR DU NOE PÅ HJERTET?  
Send innlegg til redaksjonen@dnt.no. Oppgi navn og bosted. Maks 
lengde: 2500 tegn inkl. mellomrom. Innleggene kan bli forkortet.

FRA LESERNE

Dyre liggeunderlag
Er en fast leser av Fjell og Vidde og 
en middels ivrig bruker av DNTs ulike 
tilbud. Som regel finner jeg interes-
sante artikler og tips å plukke opp i 
Fjell og Vidde, men da jeg leste gjen-
nom siste nummer satte jeg kaffen litt 
i vrangstrupen. 

Jeg tenker nordmenn må vel nær-
mest være verdens mest utstyrsglade 
folkeslag, noe som selvsagt henger 
sammen med de skiftende årstidene 
vi har og den ekstreme kjøpestyrken 
vi har. Jeg reagerer allikevel på testen 
av liggeunderlag i siste nummer av 
Fjell og Vidde. Her er det gjort et tilsy-
nelatende bredt utvalg av ni liggeun-
derlag tilgjengelig på markedet, i den 
relativt snevre prisklassen kr. 2000 til 
kr. 3700. Da jeg kjøpte et liggeunder-
lag for to–tre uker siden, så fantes det 
så vidt jeg kunne se, liggeunderlag fra 
en snau hundrelapp til over tre tusen 
kroner, og jeg endte opp med ett til 
399. Duger bra nok til noen overnat-
tinger i løpet av året, men hva vet 
jeg? Kanskje de testede underlagene 
virkelig forsvarer syv–åtte gangeren 

i pris? Jeg tror vel uansett at det er 
mange som ikke ser fornuften, eller 
muligheten i bruke så mye penger på 
en enkel (men dog ganske viktig) del 
av turutstyret. Jeg kjenner jeg blir 
nysgjerrig på hvordan Fjell og Vidde-
redaksjonen vurderer sine målgruppe 
og lesere og jeg lurer på om DNT og 
Fjell og Vidde virkelig er noe for meg? 
Jeg, en midt-på-treet friluftsperson, 
som stort sett holder meg i lavlandet, 
uten en eneste ekspedisjonsplan i 
sikte, med sporadiske telt- og fiske-
turer som største prosjekt og som er 
godt fornøyd med mitt 399 kroners 
liggeunderlag?

Anders, Oslo

Fjell og Vidde må ha større bredde i pris 
når de gjør tester, mener innsenderen.

Klassikeren!
-15% dnt-rabatt når du handler hos oss! 
Bruk rabattkode dnt i handlekurven

Skisko 2,8 mm fullær – Italiensk kvalitet
www.gamletorvetsport.no
Nedre torvgate 12, Gjøvik •  61 17 46 55

Svar:
Takk for tilbakemeldingen fra deg. Jeg er helt enig med deg i at disse underla-
gene er veldig dyre. Vi skulle forklart bedre hvorfor vi gjorde det utvalget vi gjorde 
– dette var nemlig en test av underlag for høst- og vinterturer. Da blir de billige 
underlagene ofte for spinkle. Vi prøver så langt vi kan å ha med rimeligere alter-
nativer i testene vi utfører, og oppfordrer også til å kjøpe brukt der det er naturlig.

Helle Andresen, redaktør
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Hardangervidda 
Spektakulær ukestur
Opplev fantastisk vestlandsnatur; fra 
variert og kupert terreng i vest mot 
høyfjellsvidder og slakere terreng i 
øst. Det blir krevende dagsetapper 
med storslåtte turopplevelser.

INFO: dntoslo.no/aktivite-
ter/91114/848271/

Sulitjelmafjellene
Endelig jentetur 
Bli med andre skiglade damer på en 
flott helg i et spennende skiterreng. 
Vi skal bo på koselige hytter, nyte 
god mat og drikke og ha det hyggelig 
sammen. 

INFO: bot.no/aktiviteter/93870/851214/

Lillehammer–Snøhetta
SAGA 1
SAGA er DNT Oslo og Omegns nye 
langrute – hele 220 km over Ringebu-
fjellet, gjennom Rondane og Dovrefjell. 
På vinterstid deles den opp i to etapper, 
og SAGA I går fra Lillehammer til 
Bjørnhollia. Del II går 17.–24. mars.

INFO: dntoslo.no/aktivite-
ter/91190/848288/

Ta en 
jubileumstur
DNT fyller 150 år i år! 
Det feirer vi med 
masse flotte fellesturer 
og aktiviteter gjennom 
hele året. Her er noe 
av det du kan oppleve 
i mars og april.
TEKST: ELIZABETH SCHEI

9.–11. mars 10.–17. mars 14.–21. mars

Se flere turer og aktiviteter på dnt.no/jubileum
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16.–18. mars 16.–18. mars

Hardangervidda
Gjennom Rallarriket
Opplev hvite vidder, uforglemmelig 
utsikt, myke svinger, friske snøbad, 
kortreiste retter og fantastisk felles-
skap. Alt dette i omgivelser med mye 
spennende historie.

INFO: bergenoghordalandturlag.no/
aktiviteter/92335/849580/

Romsdalen
Skihelg for familien
På Skorgedalsbu kan du dele fine turer 
med andre skiglade familier. Terrenget 
rundt hytta gir oss muligheter for både 
korte og lengre turer, for ikke å snakke 
om skilek og herlig bålkos.

INFO: aast.dnt.no/aktivite-
ter/92674/849937/
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Hjerkinn–Hamar
Klassisk langtur
På denne langskituren fra Hjerkinn til 
Hamar starter vi i høyfjellet og går sør-
over. Turen går i variert og forholdsvis 
lett terreng, uten bratte fjell og topper 
som skal bestiges. Finn roen og nyt 
hvert tak til det fulle. 

INFO: hht.no/aktiviteter/93036/850376/
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17.–25. mars
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Hardangervidda
Tungtvannsaksjonen 
Vi går i fortidens spor og opplever 
Norges historie på nært hold. Du må 
være i meget god fysisk form og ha 
gode skiferdigheter. Vi skal bo i telt 
store deler av turen, gå i egne spor og 
orientere oss frem til målet selv. Dette 
kommer til å bli kjempegøy!

INFO: dntoslo.no/aktivite-
ter/91753/849231/

Breheimen
Et skikkelig vintereventyr
Ute etter en flott påskeskitur med gode 
motbakker, herlige utforkjøringer og 
nesten uvirkelig utsikt til topper og 
tinder? Vi byr på solide dagsmarsjer 
i et krevende terreng og en helt unik 
mulighet til å oppleve den vakre natu-
ren både i Breheimen og Jotunheimen. 

INFO: dntoslo.no/aktivite-
ter/91308/848432/

Disse turene 
og mange flere 

finner du på  
dnt.no/jubileum 

Langsua
En myk start
Spenn på deg skia og bli med til Jotunheimens forgård; Langsua. Her er etappene 
korte og terrenget snilt – perfekt for deg som har gått lite i fjellet vinterstid! Denne 
turen går også 23.–27. mars.

INFO: dntoslo.no/aktiviteter/91385/848525/
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ENDA MER MORO –  BLA OM ❱❱

23.–30. mars 24.–30. mars

16.–20. mars

Salten
Toppturdager i Beiarn
Bli med andre toppturentusiaster og 
utforsk de flotte fjella i Beiarn. Her blir 
det puddersnø, godt selskap og masse 
skikjøring. Denne helga blir uforglem-
melig!

INFO: dnt.no/aktiviteter/94095/851432/

6.–8. april
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Nordlys over Liomseter.
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Ryfylkeheiane
Min første snøhuletur
Bli med andre småbarnsfamilier til 
Ådneram Turisthytte. Her skal vi blant 
annet grave snøhule og sette opp 
vintertelt sammen. Målet er å gi dere 
som foreldre kunnskap og trygghet 
slik at dere kan planlegge deres egne 
vinterturer med barna framover. 

INFO: stf.no/aktiviteter/93355/850686

Jotunheimen 
Toppturhelg (16–26 år)
Bli med dypt inn i Jotunheimen for å 
finne de fineste toppene og den beste 
snøen. Leirvassbu er et fantastisk sted 
og en flott hytte. Her skal vi boltre oss 
en hel helg med masse moro!

INFO: dntoslo.no/aktivite-
ter/91834/849244/

Tafjordfjella
Glitrende påsketur
Denne firedagers skituren gjennom Tafjordfjella fra Grotli til Brøstet er en flott 
tur på grensen mellom øst og vest. Vi følger en variert og spennende rute og 
overnatter på Veltdalshytta, Danskehytta og Pyttbua underveis. 

INFO: aast.dnt.no/aktiviteter/92433/849689/

Saltfjellet og Svartisen
Tur over Lahko
Lahko Nasjonalpark byr på vakker natur 
og flotte omgivelser, som skapt for skitu-
rer. Og når vi topper det med overnatting 
på trivelige Fellvasstua, ligger alt til rette 
for en strålende vintertur!

INFO: dnt.no/aktiviteter/94178/851515/
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Disse turene 
og mange flere 

finner du på  
dnt.no/jubileum 

7.–8. april

24.–27. mars

13.–15. april 28. april–1. mai

Avmarsj fra Pyttbua.
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Enkelt, raskt, sunnere og godt.  
Møllerens God Tur er turmaten som 
er lett å lage, og som passer perfekt 
til korte og lange turer. Alt du trenger 
å gjøre er å tilsette vann. Husk å ta 
med Havregrøt uten tilsatt sukker 
neste gang du skal på tur. 
God tur!

LYTT TIL 
ROMLING I MAGEN!

Enkelt, raskt, sunnere og godt.  
Møllerens God Tur er turmaten som 
er lett å lage, og som passer perfekt 
til korte og lange turer. Alt du trenger 
å gjøre er å tilsette vann. Husk å ta 
med Havregrøt uten tilsatt sukker 
neste gang du skal på tur. 
God tur!

LYTT TIL 
ROMLING I MAGEN!

Enkelt, raskt, sunnere og godt.  
Møllerens God Tur er turmaten som 
er lett å lage, og som passer perfekt 
til korte og lange turer. Alt du trenger 
å gjøre er å tilsette vann. Husk å ta 
med Havregrøt uten tilsatt sukker 
neste gang du skal på tur. 
God tur!

LYTT TIL 
ROMLING I MAGEN!

God Tur 

turmat fra 

Møllerens
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649,-549,-549,-
Exclusive Skagastøl Zugspitze

399,-
Breheim Storhøi

199,-
Kompresjonstights

Skagastøl
549,-

899,-
Amundsen Jakke

Kvalitetsbekledning og utstyr 
til fornuftige priser!

www.123friluft.no

Bruk kode:ut0218
*gjelder ikke allerede rabatterte varer

10%
RABATT!

Bli med på kitekurs i vinter! 

Kiting er enklere enn du tror!

Meld deg på allerede i dag, Haukeliseter 
er et av Norges beste kitesteder.
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Gå Besseggen?
Overnatting i hytter og 

rom på Bessheim! 
Bestill på: tlf 61238913 

www.bessheim.no 

Ta trygge veivalg. Gjenkjenn 
skredfarlig terreng og usikker is.
      
  Fjellvettregel nr. 6 
Foto: Espen Haagensen

Fra DNT-hytta Bjørnhollia, 
går stien til Øvre Dørålseter,  

som også gir rabatt til 
DNT-medlemmer!

STØTT VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE

Foto: Heidi Jægtnes

blå:
72 C
44 M
0 Y

40 K

GRÅ: 40% SORT

Åpent februar - oktober
61 34 14 00 

www.bygdin.com 
 
 

Det beste utgangspunkt for DNT sitt løypenett og Jotunheimen.
Nyhet: Veien Beitostølen - Bygdin er brøytet/åpen fra uke 7.

Sommerferie i Rondane
Åpent fra 23/6 til 15/9

Kom og opplev en ekte seter i drift med 
produksjon og salg av egne produkter 

Overnatting og servering. Bilvei. 
Tlf:91708358

Besøk oss på:

www.haverdalseter.no

Inkl. 3 overnattinger i rom med dusj/WC, 3 retters middag, frokost og 
nistepakke, fylt termos, kart og bagasjetransport.

Jubileumstur i Rondane Nasjonalpark

• Opplev 3 fjellstuer med dagsetapper fra 6 til 12 km.
• God tid til naturopplevelser og aktiviteter som aking, beltebil,

barneskitrekk.
• Se aktivitetsprogram på våre hjemmesider.
• Ekstra døgn kr 1800 pr. familie inkl. middag, frokost, nistepakke og termos.
• Du kan starte hvor du vil og bestille hele turen på en av fjellstuene.
• Ved 7 dagers tur kan overnattingen fordeles etter ønske, men kun ett

opphold hvert sted.

VELKOMMEN TIL FJELLS!
Øigardseter Fjellstue
Telefon: 61 23 37 13
www.oigardseter.no

Putten Seter
Telefon: 61 23 30 12
www.puttenseter.no

Smuksjøseter Fjellstue
Telefon: 61 23 37 19
www.smuksjoseter.no

Design: Løw
ehjerte design AS • Foto: Terje Rakke/N

ordic life/w
w

w.visitnorw
ay.com

PÅ SKI FRA FJELLSTUE 
TIL FJELLSTUE I 
RONDANE – HØVRINGEN
3 overnattinger for kun kr 6975,-   for 2 voksne. 2 barn under 12 år gratis i familierom. 

VENABU FJELLHOTELL OG HYTTER  
Høyfjell og bjørkeskog med velpreparerte løyper rett utenfor døren.  

Bli med på skisafari – guidet tur utenfor løypenettet.  
Kanefart og hundespann, trugeturer og yoga. 

 
God hjemmelaget mat. 

Nydelig utsikt mot Rondane! 
For påsken – bestill nå! 

 

VENABU Fjellhotell og hytter 
www.venabu.no - tlf: 612 93 200 - venabu@venabu.no 

 
Rondevegen 860, 2632 Venabygd 

Overnattingsguiden Private fjellstuer og hoteller som gir rabatt til DNT-medlemmer
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ALARMTEGN: Når snøen sprekker opp rundt 
deg, kan det være et signal om skredfare.
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Vi var på vei opp en fjellside, da det plutselig 
drønnet i snøen. Han ville videre, jeg ville snu. 

Den skremmende opplevelsen gjorde at vi 
meldte oss på et skredkurs, sammen.

TEKST OG FOTO: KATHRINE LUNDE HALVORSEN

BRATT
LÆRINGSKURVE
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S
olen skinner og vi 
smiler mot hverandre 
mens vi forserer fred-
fulle, bølgende åser. 
Kjæresten min, Lars 

Erik Solbraa, og jeg er på vei opp mot 
vakre Rasletind. 

Nettstedet varsom.no advarer mot 
svake lag og stor skredfare i Jotunhei-
men, så vi har valgt en topp hvor vi i 
størst mulig grad unngår bratt terreng.  
Plutselig hører vi et drønn. Det er 
som om noen holder en lang tråd 
under snøen og drar hardt til. 

Vi bråstopper. Hva hvis snølagene 
er like ustabile i de brattere partiene? 
Burde vi ikke snu? Vi har vært på 
topptur før, menhar tatt skredkurs  

hver for oss. Nå bruker vi forskjellige 
argumenter, for og imot å avbryte el-
ler fortsette, like påståelige på hver 
vår kant. Stemningen er dårlig, men 
vi fortsetter. I stillhet. 

ALTERNATIV PARTERAPI 
Noen måneder senere sitter vi på en 
hytte på Uteplassen i Sogndalsdalen. 
Opplevelsen på Rasletind har ført 
oss hit, til et skredkurs i regi av DNT 
Oslo og Omegn og et håp om at felles 
læring vil gjøre oss mer samstemte. 

Skredinstruktør Philip Toney får 
umiddelbart vår respekt. Han flyt-
tet hit fra Oslo i 2013. Siden har han 
holdt skredkurs vinterstid, og om 
sommeren guider han klatrere på tur. 

 Han er interessert i hvilke fjeller-
faringer vi har og nysgjerrig på hvor-
for vi har meldt oss på kurs. 

Noen av kursdeltagerne er helt 
ferske, mens andre har flere toppturer 
i porteføljen. Kate Andersen ønsker å 
bygge videre på det hun allerede kan. 

– Det er mye å ta hensyn til på 
topptur og jeg synes ofte det er van-
skelig å vurdere skredfare. Et kurs 
over flere dager gir mye større rom 
for å lære, sier hun.  

Ved siden av sitter Knut Kolvig, 
som har kjørt alene fra Oslo til Sogn-
dal for å lære om trygge veivalg og 
skred.

– Før jeg drar på min første topp-
tur, ønsker jeg å kunne vurdere skred-

VELGER RUTE: På vei opp 
Grånipa i Sogndalsdalen 
må skredkursdeltakerne 

velge mellom flere 
alternative ruter opp. Bek-
kedaler og renner gjør det 
vanskelig å være sikker på 

hva som er det tryggeste 
veivalget.

PÅ SKREDKURS: 
Kathrine Lunde 
Halvorsen og kjæ-
resten Lars Erik 
Solbraa meldte 
seg på skredkurs 
etter en ubehage-
lig opplevelse i 
Jotunheimen. 
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fare og ta avgjørelser sammen med 
vennene mine, og ikke bare lene meg 
på dem, sier Knut. 

Lars Erik og jeg er det eneste paret 
på kurset. 

– Vi ønsker et felles kunnskaps-
grunnlag, slik at vi lettere kan ta gode 
avgjørelser sammen, forklarer Lars 
Erik til gruppa. 

– Som en litt alternativ form for 
parterapi, legger jeg til.

– Det er alltid viktig å vite hvilke 
erfaringer de du skal på tur med har, 
hva de kan om snøskred og hva de 
ønsker å få ut av turen, sier Philip.

NÅR VARSELLAMPENE BLINKER  
Vår første oppgave er å finne den tryg-

geste veien opp Grånipa i Sogndalsda-
len, 1200 meter over havet. 

– Se etter skredterreng, gjør trygge 
veivalg. Legg merke til hvordan snøen 
er, og tenk etter hvor dere vil kjøre 
ned. Dere må følge med og ta vare 
på hverandre, både opp og ned, sier 
han, og ber oss om å sjekke vær- og 
skredvarselet nøye, og være oppmerk-
somme hele tiden. 

Lars Erik og jeg husker tilbake 
til turen opp mot Rasletind. På en 
høyde hørte jeg et nytt, vagt drønn 
i snøen, og vi stanset på et flatt parti 
og diskuterte hva vi skulle gjøre. Vi 
valgte å fortsette bortover det slake 
partiet som strakk seg mot toppen, 
langt unna kantene, og kom opp. Det 

Før jeg drar på 
topptur, ønsker jeg 
å kunne vurdere 
skredfare og 
ta avgjørelser 
sammen med 
vennene mine, 
og ikke bare lene 
meg på dem.
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LÆRER UNDERVEIS: Kate Andersen synes det er mye lettere å lære om skred når kurset foregår ute hvor kunnskapen kan anvendes.
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gikk fint, men var det egentlig trygt?
Vi forteller historien til Philip. 
– Var det  virkelig verdt å dra på 

topptur akkurat den dagen, spør han. 
Hadde vi hørt drønn i et område 

tett opptil 30 graders helning eller 
mer, kunne det vært for sent å snu. I 
teorien går skred i slikt terreng. 

– Varsellampen bør lyse dersom 
terrenget du skal inn i er 30 grader el-
ler brattere. Husk at kartet ikke viser 
alle terrengnyanser. Dere må alltid se 
an omgivelsene når dere er ute.
         Inne i den lune hytta er det lett å 
enes om et veivalg. Det går flere bek-
kedaler ned fra fjellet, og de bør vi 
unngå, har Philip forklart, da disse er 
en potensiell terrengfelle hvor snøen 
samler seg ved skred.

Snart står vi klare til å legge i vei 
mot Grånipa. Først tar vi en kamerat-
sjekk for å se om alle skred-søkerne 
sender og mottar signal. Så sikter vi 
oss inn mot den planlagte ruta. Men 

terrenget er mer uoversiktlig enn 
vi trodde. Ryggen vi ønsket å følge, 
ender i en bratt fjellside med noen 
usikre partier med snø. Usikkerheten 
rundt rutevalg starter diskusjonene. 
Og tiden går. 

FØLGER RYGGEN
 – Dette tar for lang tid. Dere må 
diskutere ett forslag av gangen. Bli 
enige om én løsning før dere eventu-
elt bringer fram et annet alternativ, 
kommenterer Philip tydelig.
     Til slutt blir vi enige om å følge 
ryggen som ligger nærmest den vi 
hadde planlagt. 

Den første timen snor vi oss gjen-
nom krattskogen som vokser på ryg-
gen av bekkedalene. Philip ber oss 
følge med på terrenget hele tiden og 
ikke gå i sporene foran oss. 

– De som har gått før deg, kan ha 
tatt feil valg. Dere får viktig informa-
sjon om snøforholdene underveis 

VIKTIG VERKTØY: Knut Kolvig og Lars Erik Solbraa måler helningsgraden i terrenget med et klinometer. 

Lær trygg ferdsel 
i vinterfjellet
DNT fjellsport tilbyr 
skredopplæring over 
hele landet, fra dagskurs 
for nybegynnere til 
alpine toppturkurs eller 
skredworkshops og 
instruktørkurs.
Finn kurset som passer for 
deg på dnt.no/aktiviteter
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på turen dersom dere tråkker selv. Da 
merker dere lettere hvordan snøen er 
og om den forandrer seg. Hvis dere ser 
at snøen sprekker opp rundt dere, er 
det et faretegn. Hører dere drønn, er 
det god grunn til å revurdere turen, 
sier Philip.

MÅLE, MÅLE, MÅLE
Hele veien måler vi hvor bratt det er,  
med staven og med et klinometer, et 
verktøy som måler helningsgraden.

Lars Erik holder klinometeret i hån-
den og sikter med tuppen mot fjellsiden 
vi skal opp. 

Endelig ser vi terrenget over bekke-
dalene. Renna vi fryktet, flater seg hel-
digvis ut, og vi slipper å snu. Vi krysser 
renna, måler bratthet og ser at bakkene 
foran oss er brattere enn 30 grader. 

– Når dere skal inn i terreng på 30 
grader eller brattere, må dere gå med 
avlastingsavstand. Gå med ti meter 
mellom hverandre, og juster farten hele 
tiden. Da belaster dere snøen mindre, 
og sjansen for at alle tas av et skred re-
duseres, sier Philip.

Vi holder avstand, selv om skredfa-
ren er liten. Det handler om å innar-
beide gode vaner. Den lille snøen som 
ligger i fjellet, er forvandlet til is. Jeg 
klamrer meg fast i de bratteste hen-
gene og angrer på at jeg ikke tok med 
skarejern.    

SKREMMENDE KREFTER
Vindtransportert snø har samlet seg i 
små forsenkninger i terrenget. Over et 
svakt lag har det oppstått bundet snø. 
Det skjer når vinden har knust snø-
krystallene mindre slik at de binder 
seg bedre. Her er det dannet flak. Vi 
merker det raskt når vi tråkker utenfor 
sporet. Snølaget sprekker opp under 
føttene våre. Vi bruker staven og hånda 
til å skjære ut biter av snøen. De små 
flakene er blytunge. 

– Det er grusomt å tenke på hvor-
dan det må være å havne under slik 
snø, sier jeg.

Flakskred kan bli enorme. På to – 
tre sekunder kan det nå en fart opp mot 
30 km/t og opp mot 130 km/t på seks 
sekunder. Kroppen kan få store skader 
i et slikt skred, og det er svært tungt å 
grave ut noen som ligger begravet un-
der snøen. 

Det merker vi når vi øver på ka-
meratredning. Philip graver ned flere 
søkere og vi må organisere et søk. Det 
blir fort kaotisk. Det er vanskelig å høre 
hverandre og ta avgjørelser. Vi gjør to 
funn og begynner å grave begge steder. 
Minuttene går altfor fort. Og snøen 
er blytung. Sannsynligheten for å bli 
funnet i live, synker betydelig dersom 
det går mer enn 15 minutter før du er 
funnet. 

Philip er opptatt av at vi skal lære 
mest mulig for å unngå å havne i slike 
situasjoner, og får oss til å forstå hvor 
viktig det er å gjøre kloke vurderinger i 
forkant av, og underveis på, tur. 

– Det beste med kurset er at vi kom-
binerer det å være på tur med å lære. 
Det er mye lettere å forstå hva vi skal se 
etter når vi kan sammenligne det med 
naturen rundt oss, sier Kate.  

DET VIRKET
Noen måneder senere er Lars Erik og 
jeg tilbake i Jotunheimen. Vårsolen ste-
ker og faren for flakskred er betraktelig 
mindre enn da vi gikk på Rasletind. 

Vi prater lett når Storebjørn reiser 
seg mektig foran oss. En stor skavl og 
bresprekker krever riktige valg. 

Bakken opp er bratt, og vi lytter til 
hverandre underveis. Det handler ikke 
lenger om hva han kan og hva jeg kan, 
men å ta gode og trygge avgjørelser 
sammen. Valg av topp er litt visst som 
valg av partner: Noe en bør sjekke nøye 
før en går for langt.  

Ta trygge veivalg
Det viktigste er å 

gjenkjenne skredfarlig 
terreng. Skred kan løsne 

i heng høyere enn fem 
meter og brattere enn 30 

grader. Du kan utløse skred 
i fjellsiden over deg, selv 

om det er flatt der du går. 
Skredet kan gå tre ganger 

så langt som høyden på 
henget.

Ta hensyn til vær- og 
skredvarsler  

Lytt alltid til vær- og 
skredvarslene, og sett deg 
inn i hva det innebærer for 
deg i det område du skal 

ferdes i.

Ta med nødvendig utstyr 
for å kunne hjelpe deg selv 

og andre
Bruk alltid sender/

mottaker, og ha med 
søkestang og spade 

dersom du skal ferdes i 
skredutsatt terreng.

Se alle Fjellvettreglene 
på side 71

Gode 
skredråd
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Opplev Hallingskarvet. Ta toget.
Hallingskarvet er et eldorado for deg som er glad i ski 
og livet ute. O� -piste og løyper, bortover og nedover. 
Storslått natur er bare en togtur unna.

NSB bringer deg til fantastiske naturopplevelser i 
landet vårt. Vi er stolte av å være DNT sin turpartner. 
På nsb.no  � nner du forslag til togturer som 
blir til oppturer.

TOPPTUR PÅ SKI TIL 
HALLINGSKARVET

Oslo – Geilo

Anbefalt turperiode:
jan feb mar apr mai jun 
jul aug sep okt nov des

NESTE STOPP:

Fra kr 299,-

Se togtider og turforslag på nsb.no/senorge

Vanskelighetsgrad: n Krevende Passer for: Voksne
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HVORDAN KLE SEG I KULDA
Når man kler seg lag på lag, transporteres fuktighet vekk fra kroppen, luftlommer mellom lagene er isolerende, og gjør det enklere å
regulere kroppstemperaturen. Ved å bruke ull som base og å bruke flere tynne lag vil gi deg mye bedre beskyttelse mot kulde enn
kun benytte ett tykt lag.

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG BEKLEDNING
FRA ACLIMA:

1 Beanie
2 Neck gaiter
3 Boxer shorts
4 WoolNet crewneck
5 WoolNet longs
6 WarmWool long shorts w/ windstop
7 Hood sweater
8 WoolShell jacket
9  WoolShell pants
10 Wool socks
11 Liner gloves
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Løp deg skarpere
Hvis nyttårsforsettet om å trene 
mer allerede har gått i vasken, 
bør du lese denne boka. Det er 
ingen nyhet at mosjon er bra for 
helsa, men visste du at hjernen din 
faktisk blir sterkere når du bruker 
kroppen? 

Gjennom denne populærvi-
tenskapelige boka får vi siste nytt 
fra hjerneforskningen. Her viser 
Anders Hansen, svensk overlege 
i psykiatri, at fysisk aktivitet blant 
annet gjør at vi husker bedre, 
konsentrerer oss lettere, mestrer 
stress og blir mer kreative. Det 
kan til og med forebygge demens, 
hjelpe mot angst og ADHD, skal vi 
tro forskeren. 

Det viktigste vi kan gjøre for 
hjernen vår er altså ikke sudoku, 
men å røre på oss! Noe å tenke på 
... eller rettere sagt: løpe for? 

HJERNESTERK 
FORFATTER: Anders Hansen
FORLAG: Cappelen Damm
PRIS: 379,-
UTGITT: 2016 (utgitt på norsk i 2017)
ISBN: 9788202539757

TEKST: JASMINE FOLVIK ANDEM OG ELIZABETH SCHEI 

FRA BOKHYLLA:

«Og her ligg vi, nokre kajakkentusiastar. Vi 
er små og vi er trege. Vi betyr lite i den store 
samanhengen. Men, du verda så lukke-
lig ein vert av å duppe midtfjords og følge 
eit majestetisk naturfenomen frå første 
rad!» Det sier Laila Johanne Reigstad om 
padleeventyret i hvalens rike Kvaløya – men 
det kan like gjerne beskrive alle historiene i 
denne fantastiske boka. 

Fra ekstreme ekspedisjoner rundt Sval-
bard til padling langs nasjonalromantiske 
fjorder, får til og med nybegynneren til å 
ville dra ut på lange turer og oppleve frihe-
ten. Slik tittelen tilsier, er boka en samling 
av turreferater fra 12 entusiaster, hvor alle 
har en inspirerende kjærlighet til padling og 
alt som hører til. 

Boka er en vakker forening av følelser, 
kultur, historie og ikke minst naturopple-
velser. At alt dette hører sammen, var noe 
jeg ikke skjønte før jeg la fra meg boka på 
nattbordet, etter å ha vært med på alle de 
oppslukende eventyrene. Hvis du er som 
meg, at du ennå har til gode å oppleve den 
fine kysten eller fjordene våre, er det be-
tryggende å vite at dyktige folk kan vise vei. 

Padling på kanten

KULTUR «Vi går i utakt med biologien vår, eller rettere 
sagt: Vi sitter i utakt med den.» 

Anders Hansen, Hjernesterk

NORGES BESTE PADLETURER 
– SLIK 12 ENTUSIASTER SER DET 
REDAKTØR: Per Roger Lauritzen 
FORLAG: Larsforlaget
PRIS: Kr 399,-
UTGITT: 2017
ISBN: 978-82-93432-02-9
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tlf. 24 14 94 00

aktiv@escape.no 
Vera + 47 918 93 011

Mette + 47 901 81 056    

ÅPNINGEN AV FINNMARKSLØPET
Avr. 09.03 fra kr 19 930

SOLSKINNSØYA KYPROS
Avr. 13.03 // 10.04 fra kr 12 690

VANDRETUR AMALFIKYSTEN
Avr. 17.04 // 25.09 fra kr 14 190

HØY-ATLASFJELLENE, MAROKKO
Avr. 21.04  fra kr 14 990

VANDRETUR I KROATIA
Avr. 21.04 fra kr 14 895

CINQUE TERRE - 5 DAGER
Avr. 24.04 // 04.09 fra kr 11 100

TIL FOTS PÅ VAKRE KRETA
Avr. 05.05 // 29.09 // 06.10 fra kr 16 790

VILLE, VAKRE DONEGAL!
Avr. 06.05  Nyhet! fra kr 17 390

CINQUE TERRE - 8 DAGER
Avr. 08.05 Fra Stavanger fra kr 16 990

HØYT OG LAVT PÅ MADEIRA
Avr. 09.05 // 24.10  fra kr 17 870

KROATIA FRA SYKKELSETET
Avr. 26.05 fra kr 14 290

ROGALANDSPERLER
Avr. 04.06 Nyhet fra kr 13 580

KAJAKKFERIE I KROATIA
Avr. 09.06 // 01.09 fra kr 15 790

«TOPP TUR» I IRLAND
Avr. 10.06 fra kr 17 790 

FOTTUR SVANETI, GEORGIA
Avr. 10.06 fra kr 20 250

E5 GJENNOM ALPENE
Avr. 19.06 fra kr 19 980

KORSIKA – FRA FJELL TIL HAV
Avr. 19.06 fra kr 16 800

SHETLAND & ORKNØYENE
Avr. 22.06 // 03.08 fra kr 19 350

FANTASTISKE JOTUNHEIMEN
Avr. 01.07  fra kr 9 130

GRØNLAND
Avr. 10.07 Nyhet  fra kr 47 770

FOTTUR PÅ HELGELANDSKYSTEN
Avr. 19.07  fra kr 19 260

FOTTUR I BERN-ALPENE, SVEITS
Avr. 23.07 Nyhet! fra kr 23 990

LOFOTEN & VESTERÅLEN
Avr. 31.07 fra kr 17 990

KORSIKA – GR 20
Avr. 04.08 Nyhet! fra kr 15 690

FOTTUR I NORGES INDREFILÉT
Avr. 05.08 Nyhet fra kr 19 490

FOTTUR I KIRGISISTAN
Avr. 12.08  fra kr 22 890

I HJERTET AV JOTUNHEIMEN
Avr. 16.08 Nyhet fra kr 15 650 

FOTTUR FÆRØYENE
Avr. 23.08  fra kr 20 890

ALPEVANDRING I SLOVENIA 
Avr. 25.08 Nyhet  fra kr 18 250

DOLOMITTENE FRA ØST TIL VEST
Avr. 27.08  fra kr 19 980

FOTTUR I BHUTAN
Avr. 04.09 fra kr 48 600

FOTTUR I SIERRA NEVADA 
Avr. 10.09 fra kr 15 990

PILEGRIMSVEIER I TOSCANA 
Avr. 18.09  fra kr 17 450

FOTTUR I PYRENÉENE 
Avr. 02.10  fra kr 16 990

CATALONIA PÅ TO HJUL
Avr. 03.10 Nyhet! fra kr 16 800

KROATIA – FOT- OG SYKKELTUR
Avr. 03.10 Nyhet fra kr 15 990

SØR-AFRIKA–VANDRING & SAFARI
Avr. 21.10  fra kr 32 950

YOGAFERIE INDIA
Avr. 20.11 Nyhet Pris kommer

EL CAMINO DE SANTIAGO
Avreise hele året pris på forespørsel

SPEKTAKULÆRE PATAGONIA 
/ FOTTUR I CHILE OG ARGENTINA
Avreise 03.11

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

escape.no/aktiv

NYHET

MYSTIKK OG OVERTRO  
I OSLOMARKA
FORFATTER: Even Saugstad
FORLAG: Frie Fuglers Forlag
PRIS: Kr 398,-
UTGITT: 2017
ISBN: 978-82-995415-9-6

Erik Sveberg Dietrichs tar oss gjennom utrolige 
historier om ekspedisjoner og fortellinger om 
mennesker som har bosatt seg i og tilpasset 
seg ekstreme omgivelser. Her får vi virkelig en 
innføring i hva som skjer med kroppen når den 
utsettes for ekstrem høyde, kulde, dybde og 
varme. Forfatteren forklarer dette på en overas-
kende lett og forståelig måte, selv om vi tidvis får 
flashbacks til læreboka i naturfag. 

I de siste århundrene har utviklingen av tek-
nologi gjort det lettere for mennesker å oppholde 
seg eller utforske områder vi ikke er skapt for 
å overleve. Det er derfor mulig for flere å jakte 
på naturopplevelser vi tidligere ikke har kunnet 
utsette oss for, uten å risikere livstruende skader. 
Men selv om mennesket er tilpasningsdyktig, er 
det en forutsetning å ha tilstrekkelig kunnskap 
om omgivelser og kroppens grenser. Vi får høre 
om kroppens tilpasning og hvordan det er mulig 
å overleve under ekstreme forhold, fra toppen av 
Mount Everest til bunnen av Marianegropen i Stil-
lehavet. Boka anbefales på det sterkeste, selv til 
deg som aldri kunne tenke deg å bevege deg over 
3000 moh/muh. 

LIVETS TRE
I en spennende utstilling på 
Naturhistorisk museum får 
vi et helt nytt innsyn i jordas 
evolusjonshistorie. Museet 
har fått noen av verdens beste 
modellmakere til å lage livak-
tige rekonstruksjoner av våre 
egne og andre dyrs utdødde 
forfedre, og for første gang i 
Norge kan publikum stå ansikt 
til ansikt med flere av dem.  
NÅR: 13. januar–13. mars
MER INFO: nhm.uio.no/besok-
oss/utstillinger/skiftende/
livets-tre/

UTSTILLING

SAMISK PÅSKEFESTIVAL 2018
Samene i Kautokeino har lang 
tradisjon for å feire bryllup, 
konfirmasjon og dåp i påsken 
– og ikke minst; avgjøre hvem 
som har den raskeste kjøre-
reinen. Etter hvert har dette 
utviklet seg til en skikkelig 
folkefest med masse kon-
serter, utstillinger, teater og 
spennende uteaktiviteter som 
reinkappkjøring og isfiskekon-
kurranse. 
NÅR: 24. mars–2. april
MER INFO: samieasterfestival.
com

Unaturlig natur

PÅ LIVETS GRENSE
FORFATTER: Eirik Sveberg 
Dietrichs
FORLAG: Humanist Forlag 
PRIS: Kr 369,- 
UTGITT: 2017
ISBN: 978-82-8282-152-0

La deg trollbinde
Hva hadde du gjort om du plutselig fikk øye 
på huldra? Eller om det var tusser og troll bak 
hver en stein? For bare hundre år siden var det 
vanlig å se slike mystiske skapninger, og folk 
flest hadde en håndfull historier om slike møter. 
Even Saugstad har samlet en rekke historier fra 
Oslomarka i denne småskumle boka om sagn, 
folketro og fenomener. 

I vårt moderne samfunn tror vi gjerne ikke på 
disse historiene lenger, men denne boka får deg 
nok til å se litt ekstra godt etter neste gang du 
er på tur i marka. Den geografiske inndelingen 
og stedsregisteret gjør det lett å finne frem til 
hvert enkelt område. Kartene viser hvor de ulike 
fenomenene har blitt observert, noe som kan være 
spesielt spennende for den som vil på ekspedisjon. 
Imidlertid tror jeg det ville vært en fordel å være 
litt kjent med marka og dens historie før du gir deg 
i kast med denne rariteten, da får du helt klart mer 
ut av historiene. La deg trollbinde eller ei, boka er 
en skatt for markaelskeren! 

FESTIVAL

KULTUR «The moment my legs begin to move, 
my thoughts begin to flow.» 

Henry David ThoreauTEKST: JASMINE FOLVIK ANDEM OG ELIZABETH SCHEI
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Lær mer om Cinderella og finn din nærmeste 
forhandler på www.cinderellaeco.com

www.cinderellaeco.com

Når naturen kaller

Moderne og
miljøvennlige toalettløsninger

Løsninger for

Krever lite plass

Trenger ikke vann eller 
avløpstilkoblinger

 Kun aske som sluttprodukt Barnesikkert

Modeller for strøm eller gass

Høy kapasitet 
10 - 12 personer pr. døgn

Ingen frostsikring

Enkel installasjon

For hus, hytte, bobil
og campingvogn 

Bygg og anleggHytte og fritidCaravan og bobil
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Fjell og Vidde 1-2018 frist 08.12.2018
Sett inn bilde som passer til setningen:
Friluftsliv i byen under mottoet: 
"jo kortere du reiser, jo mer tid får
du til selve turen". 

Bilde kan eventuelt hentes fra:
https://www.dnt.no/artikler/nyheter/11041-
friluftsliv-i-byen/ 
- enten stillbildet fra filmen, 
eller kajakkbildet.

Vinner av kryssordet i nr. 6/2017: 

FINN SKAUG, DRAMMEN
Vi gratulerer og sender 
sengesett i silke i posten.

Svar innen 9. mars 2018. 
Bli med i trekningen av et 
sengesett i silke.

Send riktig kryssordsetning til 
kryssord@dnt.no eller
Fjell og Vidde, Youngstorget 1, 
0181 Oslo
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LØSNINGSSETNING: 
«Nå er det igjen tid for stemningsfulle måneskinnsturer.»
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22 22 20 22 - www.biltema.no

FØLG 
OSS

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Vedlikeholdsfrie batterier
Tette og vedlikeholdsfrie batterier.

AB 12345 Finn batteriet som passer til din bil ved å søke 
på reg-nummer på biltema.no eller i varehus.

Fra

549,-



Finn din tur på hvitserk.no 
eller ring oss på tlf. 23 21 30 70 for en hyggelig turprat 
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Bli med oss  
på fjelltur
Hvitserk er Norges ledende arrangør av ekspedisjoner og eventyrreiser. 
Ingen annen norsk turoperatør har de siste årene hatt med like mange 
fornøyde gjester på fjelltur rundt omkring i verden som oss. Vi inviterer 
deg med på tureventyr – enten du vil nyte utsikten fra fjellene på Korsika, 
oppleve det bortgjemte kongedømmet Bhutan, gå gjennom det skotske 
høylandet, prøve luftig klatring i Dolomittene, vandre langs inkastien i Peru, 
nå toppen av Kilimanjaro eller bestige høye fjell i Himalaya. 

FINN MER INFORMASJON PÅ VÅRE NETTSIDER, 
OG DRØM DEG BORT!

Monte Rosa, Sveits

Pyreneene, Spania

Korsika, Frankrike

Mont Blanc (4808 moh.), Frankrike

Romsdalshorn (1550 moh.), Norge

Elbrus (5642 moh.), Russland

Ama Dablam (6810 moh.), Nepal

Kilimanjaro (5895 moh.), Tanzania

Inkatrail og Machu Piccha, Peru

Stok Kangri (6153 moh.), India

Mt Damavand (5610 moh.), Iran

Everest Basecamp, Nepal

Annapurna Sanctuary, Nepal

Aconcagua (6962 moh)., Argentina

Bhutan

Atlasfjellene, Marokko

Dolomittene, Italia



Takk for bidrag til dugnaden:

DET LIGGER I VÅR NATUR

Når 2018 haster av gårde på to hjul i svingen 
er det godt å tenke på følgende: Vi bor i et 
land der det fi nnes 20.000 kilometer med 
merkede stier til steder der det ikke går så 
fort. En slik tilrettelegging av naturopplevelser 
er vi alene om i verden - takket være DNTs 
samarbeidspartnere, medlemmer og frivillige. 
I 2018 fyller DNT 150 år, og i den anledning 
har vi følgende tanke for de neste 150 årene: 
Kanskje vi skal ha det litt mer travelt med å 
ikke ha det så travelt? 

Takk for bidrag Ø
yvind H

aug (foto)

Takk for at du bidrar til 
Norges vakreste dugnad – med din 

hjelp kan vi fortsette i 150 år til.



Takk for bidrag til dugnaden:

DET LIGGER I VÅR NATUR

Når 2018 haster av gårde på to hjul i svingen 
er det godt å tenke på følgende: Vi bor i et 
land der det fi nnes 20.000 kilometer med 
merkede stier til steder der det ikke går så 
fort. En slik tilrettelegging av naturopplevelser 
er vi alene om i verden - takket være DNTs 
samarbeidspartnere, medlemmer og frivillige. 
I 2018 fyller DNT 150 år, og i den anledning 
har vi følgende tanke for de neste 150 årene: 
Kanskje vi skal ha det litt mer travelt med å 
ikke ha det så travelt? 

Takk for bidrag Ø
yvind H

aug (foto)

Takk for at du bidrar til 
Norges vakreste dugnad – med din 

hjelp kan vi fortsette i 150 år til.



130

D
e sier jo det, de kloke. Minner oss 
stadig på det, å stoppe opp, være 
der vi er, minner oss på at veien 
er målet. Og der er jeg er jo sta-

dig. På veien. Til hit, fra dit, oppover 
og nedover, over stokk og stein og 
på tvers og kryss av det lange 
landet, og når det er såpass 
avstand at jeg ikke kan gå el-
ler sykle, kjører jeg eller tar 
t-banen eller bussen. Og en 
sjelden gang flyr jeg også, 
sukk, men aller best liker jeg 
toget. 

Toget til fjell og vidde. 
Så denne, min aller første spal-

te i dette bladet, blir en hyllest til 
her jeg sitter nå. Til vogn 8, sete 
20, vindusplass. Til sus, sus, dunk, 
dunk, og tuuuut, mens alt fyker 
forbi. Stress og rush og styr, glatte 
veier og tanker og myr – og mange 
av skogens dyr. For når begynner 
en tur egentlig? Kan den ikke be-
gynne nå, når jeg er miljøvennlig 
på vei, suser av sted på skinner til 
den store hvite friheten og vinden (ja da, det er 
meldt kuling). 

Begynne nå, mens en gammel mann suk-
ker og en jente hoster og to ungdommer i setet 
foran forteller om et vanvittig drama fra forrige 
helg. For en av bestekompisene prøvde nemlig 
å stikke av med dama, som er altfor pen, men 
dessverre går de av i Drammen, så hvordan det 
gikk får jeg vel aldri vite, så da er det bare å 
hekle og dikte videre selv. Kikke ut på vinteren 
som tar tak, og kaffe har jeg kjøpt, og skiskoene 

er på, og anorakken henger ved vinduet, og i 
tunnelene går tiden baklengs. 

Og da husker jeg turene fra Bergen til Finse 
i steinalderen, da var det ikke kafévogn, men 

smilende, blide damer som gikk med 
små traller gjennom hele toget med 

aviser og sjokolade og kaffe og 
kjeks, men vi kjøpte sjelden 
noe. Mamma og pappa hadde 
kontroll på huer og stormbril-
ler og fire–fem unger som 
måtte begynne å kle på seg 

allerede på Myrdal, på Hal-
lingskeid begynte det å haste. 

Hvis vi var tørste, var det alltid en 
mugge vann og tynne hvite plast-
kopper i enden av hver vogn, og 
spyposer var det også, og lillesøs-
teren min ble ofte kvalm. 

Og ja da, det var do på toget 
i gamle dager også, men i stedet 
for skylleknapp, var det en pedal 
under setet, og når du trykket den 
inn åpnet det seg en avgrunn og 
tiss og bæsj og alt forsvant rett ned 
på skinnegangen, så vi lærte det. 

At vi ikke skulle tisse og bæsje når toget sto stille 
på en stasjon. Det høfligste var å drite i tunne-
lene, jeg husker ikke om de voksne sa det, men 
jeg husker at jeg tenkte det.

Det var tider, og fortsatt er det tider. For når 
toget suser ut av tunnelen og inn i nåtiden er 
det fortsatt blått utenfor. Hvitt. Fortsatt fyker 
alt forbi. Og fortsatt er det ingen bilvei til Finse. 

Takk alle fjell- og 
viddeguder for det. 

Veien er målet

 Når begynner en 
tur egentlig? Kan 
den ikke begynne 

nå, når jeg er 
miljøvennlig på 

vei?

TANKER  
I FRILUFT SIGRI SANDBERG

forfatter, frilansjournalist, friluftsentusiast og finsefantast
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Både teknisk konstruksjon og design er oppdatert.
Med sin kolleksjon for vinteren 17/18, relanserer Dynafit hele 
skilinja si. Med hele 13 modeller har Dynafit fintunet ski for deg, 
enten det er konkurranse, klassisk topptur, rask topptur eller 
frikjøring som er greia di.
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