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KONTAKT

Velkommen til en reise blant kjentfolk fra fjord
til fjell. I Dette medlemsbladet finner du store
og små historier skrevet av medlemmer, frivillige
og ansatte i foreninga. Bladet er ment for å gi
inspirasjon og underholde.

Kontor: Torggata 15, 3717 Skien
Postadr.: Postboks 3089, 3707 Skien
Telefon: 35 53 25 55
E-post: telemark@dnt.no
Nettside: www.telemark.dnt.no

Har du en turhistorie, et turtips eller liknende
du kunne tenkt deg å se på trykk i våre
medlemsblader? Send tekst og bilder til
telemark@dnt.no. Vi gir ut to medlemsblader
i året, Kjentfolk på høsten og Turglede om
våren, så her har du gode sjanser til å få
nettopp din tekst på trykk.

Daglig leder: Jon Atle Holmberg

MEDLEMSKAP 2020
Hovedmedlem: 710,Husstandsmedlem: 390,Ungdom (19-26 år): 360,-

DNT Telemark er en av Den Norske Turist
forenings største medlemsforeninger, og
består av 9 turlag og 3 selvstendige Barnas
Turlag, samt en gruppe for de fra 26-45 år,
fjellsportgruppe, ungdomsgrupper, senior
grupper og en rekke forskjellige prosjekter.

Skoleungdom (13-18 år): 220,Barn (0-12 år): 135,Honnørmedlem (over 67 år/uføre): 555,Familiemedlemskap: 1275,Livsvarig medlemskap: Kontakt DNT

OPPLAGSINFORMASJON
Medlemsblad: Kjentfolk
Opplag: 8.000
Grafisk produksjon og trykk: Thure Trykk AS, Skien
Redaktør: Katrine Tellsgård
Forsidefoto: Katrine Tellsgård

DNT Telemark drifter og vedlikeholder 3
betjente hytter, samt 20 ubetjente hytter,
nødbuer og gapahuker. I tillegg jobber
løypekomiteene på dugnad for å rydde, merke
og vedlikeholde over 650 km med løyper.
Administrasjonen, med turinformasjon og
butikk, ligger i Skien.
Facebook “f ” Logo

For spørsmål om medlemskap og innmelding
kan du besøke oss på Tursenteret i Torggata 15
eller nå oss på 35 53 25 55/telemark@dnt.no.

Lik oss på Facebook: @dnttelemark

Følg oss på Instagram: @dnttelemark
Tagg dine bilder med #dnttelemark
og spre turglede som disse tre har gjort:

Følg med på våre nettsider:
www.telemark.dnt.no.

@eventyrgutten

Finn turer og hytter på www.ut.no

@mountainsane

@sveinhangaard

CMYK / .ai
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LEDEREN HAR ORDET
En ekstraordinær sommer i Telemark er over. Vi har i alle år sagt at det alltid
er plass på hyttene og at ingen blir avvist. Slik ble det ikke i år. I år måtte alle
som ville bo på hyttene våre planlegge ekstra godt og bestille på forhånd. Det
har mange gjort, og det å kunne komme til en varm hytte i den kaldeste juli på
50 år vet vi har blitt satt stor pris på.
I likhet med resten av samfunnet, stengte vi
ned all vår virksomhet i midten av mars for å
bidra til den nasjonale dugnaden. For DNT
har koronakrisen vært en av de mest alvorlige
situasjoner vi har stått i siden foreningen ble
stiftet for 152 år siden. Vi gikk en usikker
fremtid i møte, men tiltakene nyttet. Gleden
var derfor stor når vi kunne åpne for hyttebesøk
igjen. I år med redusert besøkskapasitet for
å ivareta avstandsregler, og gode smittevern
rutiner. Det har vært moro å høre de positive
tilbakemeldingene fra folk som har benyttet
seg av DNT-tilbudene i sommer.
I en tid fylt av usikkerhet og begrensinger på
mange aktiviteter, er det én ting som er sikkert;
Turgleden har spredd seg. Nye turgåere har
oppdaget spennende turmål i sitt nærområde
takket være mange år med dugnadsinnsats
fra våre medlemmer med merking og tilrette
legging av stier. Vi ønsker oss flere DNT’ere. Et
medlemskap i DNT har aldri vært mer verdt.
Det er grunn til å forvente at koronatiltakene
vil fortsette også neste år, og det å beholde
og få nye DNT-medlemmer bidrar til å sikre
at hytte- og rutetilbudet fortsatt er der når vi
har kommet oss gjennom disse utfordrende
tidene. Et medlemskap er den perfekte gave til
en du er glad i.
En perfekt gave er også våre kurs og organiserte
turer. Det har vært mange uerfarne turgåere
i fjellet i sommer. Utfordringen har vært at
mange ikke alltid har vært like godt forberedt
på hva en «Norgesferie» i fjellet kan innebære.
DNT er derfor en viktig kulturbærer og
kunnskapsformidler. Dette ansvaret skal vi ta.
Vi håper derfor at flere velger å bli med på

Thor Kamfjord, styreleder i DNT Telemark. Foto: Privat

våre turlederkurs og organiserte turer, slik at
turkunnskap og erfaring kan deles, og sikre at
enda flere får gode turopplevelser i årene som
kommer.
Nå står høsten for tur, der nye turgleder er
rammet inn av flotte høstfarger. En forsmak
på høsttemperaturene har mange allerede
fått i sommer, men nå gir turopplevelsene en
ekstra mulighet for mersmak med sopp og
bær langs stiene og kanskje ved noen av de nye
favoritt-turmålene som ble oppdaget tidligere
i år. Inviter gjerne med flere på tur, for selv om
vi opprettholder anbefalte avstandsregler, så
tror jeg at det å gå på tur sammen bringer oss
nærmere hverandre. Det trenger vi i krevende
tider. God tur!

Thor Kamfjord

Styreleder DNT Telemark

4

RLAGENES
TU

TURTIPS!
BA

M BLE

Rognsåsen.

RUNDTUR LANGS
BAMBLEKYSTEN
Turen går delvis på kyststien i Bamble. Hele turen går på gode stier
i naturen og veksler mellom fine utsiktspunkt og fine strender, og går via en
flott tange ut mot havet. Turen beregnes å ta et par timer med rolig gange.
Tekst og foto: Steinar Skilhagen
Start ved parkeringsplassen for Jypleviktangen.
Den finner du ved å ta av sydover fra Tangvall
veien (vei 3352), følg skiltet. Dette er en
rundtur og man velger selv retningen. Begge
retninger er like fine. Man kan f.eks. følge skiltet
sydover mot kyststien. Etter noen hundre meter
treffer man på Sandvika gård. I fint sommervær
anbefales det å gå ned bakken østover til Sandvika,
her er det flotte muligheter for å raste og kanskje
ta seg et bad. Fra Sandvika går det en «sommer
sti» sørover langs vannet til Jypleviktangen.

 tsiktspunktene underveis. Spesielt er det en fin
u
avstikker til Skinnvika og en liten steinstrand. Her
er det fine rastemuligheter under hele turen.
Rognsåsen er et spesielt flott utsiktspunkt, med
utsikt over store deler av Bamblekysten og over
den flotte Rognstranda med camping og hytte
område. Fra Rognsåsen går kyststien nordover
et stykke, men husk å se etter skiltet
«Parkering» mot høyre. Da går stien rett
tilbake til startpunktet.

Om man skulle gå ute i dårlig vær, og spesielt
etter regn og når det er glatt, anbefales det
å gå rett sydover langs kyststien fra Sandvika
gård til Jypleviktangen.
Jypleviktangen er et fantastisk sted med mange
rasteplasser og med utsikt utover havet. Følg
kyststien vestover i et noe kupert terreng
frem til Rognsåsen. Ta gjerne avstikkere mot

Jypleviktangen.

I Drangedal kommune på grensa til Nissedal ligger Gautefallheia.
Tekst og foto: Knut Åkredalen
På Gautefallheia er det mange muligheter, og
det er merket mange kilometer med turløyper,
så her kan du ta en tur og overnatte i telt.
Gautefall Turlag vil anbefale en tur som starter
ved Gautefall skisenter og går forbi det flotte
Biatlonanlegget. Gautefall turlag har merket
en løype fra Gautefall til Kyrkjebygdheia som
er på ca. 17 km. Dette er en DNT-løype som er
merket med rødt. De andre løypene er merket
med blått. Langs denne løypa er det mange
fine muligheter for å slå opp telt. Det er også
verdt å nevne at Gautefall Turlags gapahuk
«Tjennhuken» ligger ved De store tjennane.
Her er det bålpanne og det er god plass
dersom du skulle komme utfor regn. I tjernet
er det mulighet for både bading og fisking.
For å fiske må en ha fiskekort og det kan en få
kjøpt på Gautefallsentralen, Esso Bostrak eller
Treungen Sport og Fritid.
Gapahuken ble bygd for 7 år siden, og er
ih
 ovedsak bygd av fem stokker, men med
hele seks forskjellige tresorter. Tre halvkløv

de granstokker av omkring en halvmeter i
diameter danner de to veggene. Bakveggen er
kun satt opp av to halvkløvde stokker. I tillegg
er taksperrene av Doglasgran, takborda er
av nordmannsgran(edelgran), vindskiene og
gulvbord av eik, hjørneknektene er av gran og
furu, men satt fast av askeplugger, alt hentet i
fra ulike skoger i Tvedestrand og Grimstad.
Før du kommer til Tjennhuken er det lurt å ta
en tur innom Himmelrike, et fantastisk flott
naturlig amfi. Det går også en sti til
Jørunskårheia. Her kan du se rett ned på
Himmelriket. Dersom du går forbi Tjennhuken
kan du gå til Grønnlivarden. Her er det
fantastisk utsikt over hele Gautefallheia.
Denne turen er ca 6 km en vei.
Gautefall Turlag har i sommer lagt ut ca
250 meter nye klopper både før og etter
Tjennhuken. Du kan lese mer om flere turer i
området på ut.no.
Velkommen til et fantastisk turterreng på
Gautefallheia!
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Glade turgåere ved Himmelriket.

Tjennhuken i sikte.
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MANGE MULIGHETER
PÅ GAUTEFALLHEIA
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KROKHEIA
Det finnes mange flotte turer, korte og lange, i Kragerø.
Her er en langtur på 18 km til inspirasjon.
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Tekst og foto: Kjetil Johansen
Turen går til Krokheia med start fra Fikjebakken.
I løpet av turen går du innom Kvennvann,
Jambakkmyra Turisthytte, Antonsmyr og Vale
fjell. Videre til Skarpenæring, Store Vålevann,
Gunnarsmyr og Gunnarsmyrheia, hvis man
velger å ta den lille avstikkeren opp dit. Derfra
går turen videre til speiderhytta ved Hovstølen
og Hovstølfjellet. Her er det perfekt å nyte en
kopp kaffe og en sjokoladebit til den fantastiske
utsikten. Du går så ned til speiderhytta igjen og
videre til Spellemannsfjellet, og til Fikjebakken
over stien via Løken. På stien fra Valefjell til
Skarpenæring har Kragerø Turlag leder, Andre
Ekeberg Nilsen, laget en flott benk som innbyr
til kaffepause. I enden av Skarpenæring er det
en liten, solrik høyde som er helt perfekt som
lunsj-sted.
Når man går tilbake langs Skarpenæring tar
man til venstre i stikrysset ved den nye hytta,

og går noen minutter til den lille broen ved
utløpet til Store Vålevann. Det er flott utsikt
på høyden på andre siden av broen. Hvis du
ønsker å korte ned turen noen kilometer, kan du
kjøre opp til Jambakkmyra Turisthytte og starte
turen der de dagene bommen ved Fikjebakken
er åpen. T
 uren tar ca. 6 timer med pauser fra
Fikjebakken, og ca. 4,5 timer inkludert pauser
fra Jambakkmyra Turisthytte.

Jambakkmyra Turisthytte.
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Dei blankskura berga er karakteristiske for Roholtfjellet.

ROHOLTFJELL
Berre ein dag i Kviteseid! Det er for lite, men skal eg velje eit turmål
denne eine dagen, så må det bli Roholtfjell i Vrådal. Set du av kring
fem timar så vert dette ein dag og tur du kjem til å hugse.
Tekst og foto: Einar Søreide
Turen startar frå riksveg 41 på høgdedraget
mellom Kviteseid og Vrådal og den er godt
merka. Første halvparten av turen går på fine
skogsstiar i lauvs- og barskog. Deretter ber det
oppover, skikkelege motbakkar innimellom
og her går stigen mykje over blankskura berg.
Siste etappen på vegen opp til varden på Austre
Roholtfjell kan vere litt utfordrande, men du får
skikkeleg lønn for strevet. Frå toppen som ligg
på 1005 moh har du ei utruleg utsikt. Du ser
både Kviteseidvatnet, Nisser og Vråvatnet. Og
sjølvsagt ser du Gaustatoppen.
Ein tur opp på Roholtfjell er ein fin familietur.
Eller er du sprek, så får du testa kondisen din. Og
er du romantisk så er dette fjellet for ein svermetur
på kveldstid. Er du blant dei som ikkje har vore på
toppen: Du er meir enn hjarteleg velkommen til
turkommunen Kviteseid og vakre Vrådal. Og vil
du bruke meir enn ein dag her, så har vi mange
andre toppar som også er verd eit besøk.

Frå toppen ser vi mellom anna Nisser.
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HESTENUTANE PÅ NORD-SKORVE
Bli med på tur oppe i Hestenutane på Nord-Skorve i Seljord.
Tekst og foto: Hans Inge Hagen
Det er mange vegar opp til dette spennande
landskapet. Denne turen gjeng fra Kivledalen.
Litt oppafor krysset til Hanakamjuvet, ligg ein
liten parkeringsplass på høgre side av vegen
med plass til 6-8 bilar. Du startar turen her og
gjeng etter stien til du kjem til Skorvestaulen
Høna. Her er det verd å ta ein pust i bakken og
nyte utsikten over Seljordvatnet.
Videre gjeng ein rett opp på kullen og følger
eggen bortetter. For du skal nå gå på framsida
Hestenutane mot Sundsbarmvatnet. Her er
det fin utsikt både ned til vatnet og inn mot
Finndalen og nutane. Ein fortsetter så langt ein
vil, og gjerne om det tyske flyvraket langt mot
Jaspisfjellet.

Om ein har flyvraket som mål, så kan ein runde
der og gå nedover meir midt i Hestenutane.
Ein kan gå litt der ein måtte ønske. Fine saue
tråkk og stier mange stader. Og det er greit å
gå i lyngen også.
Tar du turen oppom ”Tulla” så får du sett ein
artig topp med plass til eit telt på grasbakke.
Ruslar du nedover vil du tilslutt havne på
Finndalstaulen att (eller tufene av den). Ein
gjeng så ned Finndalen til Høna, og du er da
inne på samme spor som du kom opp.
Totalt må ein beregne heile dagen på denne
turen. Du gjeng bortimot 20 km med 1200
høgdemeter. Alternative startpunkt kan være
frå Mandal og Stav. Eller fra Gjuvland og
Speikland i Flatdal. God tur!

Denne flotte dagsturen starter ved Siljan kirke.
Tekst og foto: Anne Lise Olsen

RLAGENES
TU

TURTIPS!

Man går mot boligfeltet Snurråsen og tar så
første vei til høyre. Etter å ha passert Roligheten,
ta til høyre inn på traktorvei og stikrysset er rett
etter en bro, til venstre. Dette er en sti som går
over Stærte. Det er en gammel seterveg fra
Siljan til Prestegårdseter.

S I L JA N

Det er en flott traktorvei og sti som man
følger i lia oppover til Askedalen, videre forbi
Langedalsstua og over til Stærte. Det er et lite

Prestegårdsseter.

område som er ulendt, for deretter å fortsette
på sti over Storeskarv fram til Prestegårdsseter.
Prestegårdseter har flere bygninger og det er
et flott område for å ta en pause.
På hjemveien går man langs grusveien ca 300
meter forbi Prestegårdsseter. Da kommer man
til et stikryss som fører via Frimannsdalen og
fram til Brånan. Dette er en lettgått løype.

Sti over Storskarv.

Det er mulighet til å ta buss til Siljan kirke
(Farte P7) og fra Brånan kan man ta
Grenlandsekspressen. Brukes bil er det
veldig kjekt å kunne bruke 2 biler da start og
sluttpunktet ikke er samme sted.
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RUNDTUR ROLIGHETEN –
PRESTEGÅRDSSETER – BRÅNAN
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Skiens høyeste topper ligger alle helt nord i kommunen i det
området som kalles Sauheradfjella. Dette fjellområdet grenser mot
Sauherad i vest, Kongsberg i nord og Luksefjell i øst.
Tekst: Karianne Mjelde
Vi anbefaler å ta turen gjennom kjerne
områdene i Sauheradfjella for å oppleve det
vakre og varierte kulturlandskapet.
Start og avslutt gjerne på parkeringsplassen ved
Svanstul og gå en rundløype fra hytte til hytte.
I dette området har nemlig Skien Turlag fire
ubetjente DNT-hytter. Rett ved parkeringsplassen
på Svanstul ligger Flekkerhytta og Fugleleiken, og
videre innover i Sauheradfjella finner du Solum
hytta og Sommerseter. Fugleleiken, Sommerseter
og Solumhytta bookes på nett, mens Flekkerhytta
som bookes på mail til telemark@dnt.no. Alle
hyttene er åpne hele året.

Foto: Olav Holta

For en ekstra utfordring på turen finnes det
mange flotte fjelltopper å bestige mellom
hyttene, som Narefjell, Ørnenuten og
Vardefjell. Her garanteres flott utsikt.
Les mer på www.ut.no

Tinn og Rjukan Turlag vil ønske velkommen til tur i Tinn.
Vi har mange kjente turer i vårt område, men denne gang ønsker vi
å slå et slag for en litt mindre kjent tur, med mange muligheter.
Tekst og foto: Venke Gulli Friberg
Pakk sekken og ta turen til Småroi og Borgsjå
bråtet på 1485 moh. Borgsjåbrotet er fjellet
helt øst på Hargangervidda, mellom Tessung
dalen og Uvdal/Imingfjell. Toppen på 1485
moh. ligger helt på grensen mellom Tinn og
Nore og Uvdal kommuner. På toppen finner
man et vakkert og frodig, flatt og stort platå,
med utsikt flere titalls kilometer til alle retninger.
Herfra ser du så klart Gaustatoppen og
Hallingskarvet, og mye mye mer - ta med
kikkert og kart!
For å komme til Småroi, kjører du enten
oppover Numedalen Rv.40, hvor du passe
rer Rødberg og i krysset Bjørkeflåta tar opp
til Imingfjell. Passér Imingfjell fjellstue og
Sønstevatn før du får Småroi på høyre side
hvor du kan parkere. Du kan også kjøre fra
Austbygd i enden av Tinnsjøen mellom Rjukan
og Hovin og følge Rv 755/2814 oppover
vakreste Tessungdalen. Frodig og grønt følger
du Åe (elva) oppover dalen, du stiger fra 192
moh opp til 1158 moh gjennom vakkert
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kulturlandskap. Venner av meg har beskrevet
turen opp gjennom Tessungdalen som et «Lille
Alaska». Du følger veien oppover helt til du
kommer opp på snaufjellet og kan parkere ved
Småroi på venstre side.
Turen til Borgsjåbrotet begynner slakt inno
ver og et informativt skilt er satt opp der stien
starter. Her kan du lese interessante ting om
området og ikke minst om flyvraket du skal
komme til å passere på stien oppover. Det er
4 km fra start til topps! En fin tur som krysser
historiske Normannslepa etter ca 2 ,5 km. På
toppen er det værhardt, men om du er heldig
med været er det lett å telte eller sove under
åpen himmel, samtidig som det er lett å finne
le lenger nede også. Vannet du passerer på
veien heter Borgsjåen og rundt hele vannet er
det en lettgått sti på ca 5 km, hvor det er lett å
finne teltplasser. Husk avstands-regel til hytter
og praktiser sporløs ferdsel. Selv har jeg sovet
både i telt og under åpen himmel i området,
og nyter det vakre fjell landskapet, avslepent
med behagelig lettgått terreng og frodig,
grønt med blanding av lyng, åpent fjell og noe
dvergbjerk/vierkratt. Velkommen til vårt Tinn!
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BORGSJÅBROTET
– EN SKJULT PERLE I TINN
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TUR TIL VESLENUP
Vinje kommune har mange fine turmuligheter. En populær topp
som mange velger er Veslenup. Den er lett gjenkjennelig med den spisse
toppen som rager over høyfjellsplatået her på enden av Hardangervidda.
Tekst og foto: Thor Christiansen
Vanligste ruta er fra Haukeliseter hvor det er
ca. 4t tur/retur til toppen. Utsikten herfra er
like flott enten om du tar sommerturen hit
eller vinterturen på ski. Med sine 1510 moh.
ser man mange flott topper i området rund på
en klar dag. Utsikten er belønning nok når du
kommer opp!
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Ønsker du en lengre tur, er en tur på leiting
etter Hermodshola en spennende rundtur. Den
store grotten finner du i fjellsiden på østsiden av
nuten. Det sies at to karer skulle rane en Nume
døling som het Hermod. Planen var å gjemme
han i den store hola etter de hadde skyte han,
men når han kom gående fikk de kalde føtter,
likevel heter hola den dag i dag Hermodshola.
Stien kan du følge videre fra Steinvollen til
Godthol og så Ståvatnet frem til Haukeliseter.
Husk at det er utvidet båndtvang i Vinje
kommune på grunn av beitedyr. God tur!

SjekkUT – den digitale turpostkassen
For noen år siden lanserte DNT appen
SjekkUT. Denne appen gjør det lett å
registrere turer, finne turposter i området og
dele turene i sosiale medier – om ønskelig.
Appen er den perfekte inspirasjonskilde og
følgesvenn på tur. Her finner du turposter over
hele landet og kan registrere dine besøk når du
er 100 m eller mindre fra posten. Inne i appen
kan du gå inn i kartet og se hvor du står i forhold
til en turpost og benytte denne funksjonen som
et supplement til papirkartet, men ta alltid med
både kart og kompass på tur for sikkerhets skyld.
Alt du trenger å gjøre for å benytte appen

er å lage en «DNT Min side»-konto – for
appen er helt gratis og kan brukes av både
medlemmer og ikke-medlemmer.
For spørsmål om appen kan du komme
innom tursenteret i Torggata 15 i Skien,
ringe oss på 35 53 25 55 eller sende en
e-post til telemark@dnt.no.

2020 har vært et år preget av færre fellesturer og da er det kjekt med
digitale hjelpemidler! Kul Tur er en ny app som gjør det enda morsommere
å være ute på tur. I friluftsappen kan barna registrere turaktiviteter og
turlengde, og samle poeng hver gang man er ute.
Med tre ulike brett og 45 forskjellige aktiviteter
kan du glede deg til mange gøyale opplevelser
ute i naturen med Kul Tur.
Aktivitetene på de tre brettene har ulik
vanskelighetsgrad. Du får blant annet poeng
for å klatre i trær, plukke søppel, spise mat ute,
lage barkebåt, overnatte i telt og sjonglere
med kongler når du er ute på tur, og du kan
gjøre hver aktivitet mange ganger.
Når du aktiviserer appen, kan du også registrere
turlengden, og kombinasjonen av turlengde
og fullførte aktiviteter gir totalscore. Når man
har fått tilstrekkelig poeng til å komme til
toppen av fjellet på oppsummeringsbrettet,
kan man vinne en turoverraskelse fra Barnas
Turlag!
Gå inn på www.telemark.dnt.no for å finne
aktiviteter i regi av ditt lokale Barnas Turlag.

Foto: Trygve Sunde Kolderup

Fremtidsrettet trygghet

Din lokale elektriker i 70 år
Foto: Katrine Tellsgård

Tlf. 35 900 100 • elektro4.no
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KulTur
- Ny tur-app for barn!
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BLI MED
DNT UNG TELEMARK PÅ TUR!

Foto: MadeleineThiis Vestrheim

Vi i DNT ung Telemark planlegger og gjennomfører forskjellige typer turer og
aktiviteter. Aldersgruppa er mellom 16 og 26 år, og de som blir med oss på
tur er litt overalt i aldersfordelingen. Vi i DNT ung Telemark fokuserer på at
det er turer alle kan bli med på, å inkludere og å ha det trivelig sammen.
Tekst: Marga Doelman
Vi ønsker å nå ut til flest mulig ungdom, og har
forskjellige typer aktiviteter som passer for alle.
Hos oss er det ikke noe problem å komme aleine,
for alle passer på at du blir med og har det moro.

med flere, sånn at vi kan få mange innspill til
forskjellige aktivitetsmuligheter. Alt er mulig!
Som tidligere turer har vi blant annet hatt over
nattingsturer, klatring, toppturer, basecamp og
utekino.

Vi i DNT ung Telemark-styret ønsker også å ha

Bli med neste gang du også!

Foto: Marga Doelman

Foto: Marga Doelman
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NYE ANSATTE
MINA BORGEJORDET SIMONES, 17
Mina er oppvokst på Notodden, men flyttet på hybel i Skien for ett år
siden, og jobber nå som turveileder ved tursenteret. Hun går fortsatt
på videregående, så det meste av turerfaringen har oppstått fra egen
interesse og årene som aktiv orienteringsløper.
«Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med alle frivillige, med
lemmer, turinteresserte og ikke minst mitt eget fylke», sier hun ivrig.
Hun har hatt en bratt læringskurve siden hun begynte her i vår. «Jeg
kunne ikke vært mer takknemlig for å være en del av DNT Telemark».
SOLVEIG RAUAN HOLTEN, 35
Solveig har bakgrunn fra organisasjonsarbeid i volleyballforbundet
og i IOGT. Hun startet hos oss i begynnelsen av september og skal
jobbe i aktivitetsavdelingen.
- Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med foreningen vår og de flinke
og engasjerte frivillige vi har med på laget, forteller hun. Hennes
hovedfokus blir å skape aktivitet for ungdomsgruppene våre.
Foto: Jan Tore Evensen

BLI MED PÅ FELLESTUR
Selv om Covid-19 prøver å spenne bein på sosiale aktiviteter for tiden, er
det fortsatt mulig å bli med på fellestur med DNT Telemark – med en meters
avstand og håndsprit i sekken.
På DNT Telemarks nettside finner du alle kom
mende fellesturer ved å klikke på «Turkalender»
i menyen. Her kan du velge forskjellige filtre for å
finne turer tilpasset deg.
Det finnes turer for enhver smak, alder og
ferdighetsnivå, som arrangeres av de frivillige i
DNT Telemarks mange turlag. Kanskje du har lyst
til å bli turleder og arrangere en tur du også? Da
kan du sjekke ut DNTs turlederstige og bli med på
et av ambassadørkursene vi skal holde i løpet av
høsten.
Ta gjerne kontakt med oss på tursenteret i Skien
om du lurer på noe!

Foto: Thor Olav Sørensen
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LIVET I LAVTERSKELGRUPPA

41 turglade ved Børsesjø fugleamfi.

Lavterskelgruppa tok sin første tur i februar 2011 med 20 deltakere.
Marit Kronseth og Anders Eek har vært med på hele ferden av onsdagsturer!
Tekst og foto: Torhild Aarhus
Gruppa har gradvis blitt større og rekorden
var 58 deltakere på turen til Skinvika dagen før
landet vårt gikk til unntakstilstand. Så ble det
bråstopp!
Onsdag 27/5 fikk vi mulighet til å treffe
turvenner igjen, men nå med nye retningslin
jer som påmelding før tur og ikke sitte trangt
i biler. Vi var spent på hvor mange som ville
komme og ble overrasket over at 28 ble med.
Ukene etterpå har det vært over 40!
Turene må planlegges lenge før de gjen
nomføres noe som medfører at vi av og til må
gjøre endringer pga. vær og føre. Nå med
smitteverntiltak har vi også utfordring med
parkeringsmuligheter.

velkomne og inkludert, og håper du vil bli med
på neste tur.

Både før covid-19 og nå er det viktig for oss
som er turledere at det skal være hyggelig å
være med! Vi har som mål at alle skal være

Se annonse i TA og Varden hver første tirsdag
i måneden eller www.telemark.dnt.no for
informasjon om kommende turer.

Lunsj på Århus gård. Første lavterkseltur etter
reåpning av landet.

Det finnes turgrupper for alle aldre, og seniorene i DNT er en gjeng spreke folk!

I solveggen på Kalhovd Turisthytte

Foto: DNT Senior Skien
Seniorgruppene går turer på rundt 4-6 km,
både i by, skog og fjell, og det finnes turer
for seniorer i Skien, Bamble og Gautefall.
Betydningen av å være ute gir økt trivsels
gevinst i et hyggelig sosialt samvær, og
gruppene tar gjerne imot nye turgåere.

Sesongavslutning ved Fugleliken Turisthytte.

Hver første tirsdag i måneden annonseres
seniorturene i lokalavisene TA og Varden, så
følg med her eller gå inn i turkalenderen på
www.telemark.dnt.no for å se kommende
turer.
Bli med på tur og nyt en aktiv pensjonist
tilværelse med andre, hyggelige turfolk.

Sosiale kvelder på hyttetur.
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SENIORGRUPPENE
I DNT TELEMARK
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OFTEVATN – EN LITEN PADLEPERLE
Det gryende kajakkmiljøet i Vest-Telemark har
mange flotte muligheter til nærturer. En av dem er Oftevatn,
som ligger like ved Høydalsmo i Tokke kommune.
Tekst og foto: Thor Kristiansen
Hvor: Når du kjører E134 fra Seljord i retning
Vinje, kommer du til et idyllisk vann på venstre
side like før du kjører inn i Høydalsmo. Vannet
er ikke større enn at man fint padler rundt det
på et par timer. Det skifter mellom trange sund
og mer åpne partier, og det er mulig å snike
seg helt inn langs land på grunne steder der
ingen andre farkoster kommer fram. Det er
mange fine plasser der man kan gå i land for å
raste.
Hvordan: På venstre side, like før Høydalsmo,
når man kommer fra Seljord, ligger det en
Circle K-stasjon. Dette er et godt utgangspunkt
for turen. Der er det også mulighet for å få seg
en matbit og å lade elbil.
Når: Isen legger seg normalt i november
eller desember og pleier å gå i løpet av de to
første ukene av mai. I juni, juli og august er det
normalt en grei badetemperatur.

Birgitte og Robert på en av mange topper de nå har besteget sammen. Foto: Privat.

Jeg og en venninne hadde bestemt oss for å gå ti Ti-Toppere på en dag (5. mai
2016). På turen møtte vi et par gutter flere ganger. Når vi hadde møtt de for 3.
gang, tenkte vi at de også gikk alle toppene. Siste toppen vår var Vealøs. På turen
opp møtte vi de samme guttene, men vi hilste kun på dem, som man gjør på tur. Jeg
tenkte at den ene var en kjekk og sporty mann som jeg ville finne ut mer om.
Tekst: Birgitte Sørum
På toppen av Vealøs sjekket jeg ut de to siste
navnene i boka og når jeg kom hjem, fant jeg
Robert på Facebook. Jeg tenkte at det var bare
å slå til og sende en melding. Dagen etter fikk
jeg svar og vi avtalte å møtes. Og vi fortsatte
å møtes, noe som rett og slett resulterte i
giftemål!
Frieriet var jo også selvsagt på en topp (i Tromsø).
Det viste seg at han også hadde funnet ut navnet
mitt og sjekket meg opp på Facebook, men at
han ikke hadde turt å sende melding til meg.

Vi har fortsatt tradisjonen med å gå Ti-Topper’n
på en dag, og i år var vi en gjeng på 6 stykker
som gikk hele 11 topper. Planen til neste år er å
gå alle de mulige toppene på en dag.
Vi har fortsatt interessen med å gå toppturer
hver sommer. En av de fineste turene var vel da
vi overnattet i telt på skåla (1848 moh) i fjor
sommer. Vi var heldig med været, for jeg tror det
er sjelden at det er 20 grader på toppen av skåla.
Vi håper å inspirere andre til å komme seg ut
i naturen. Kanskje møter du din fremtidige
kjæreste?
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KJÆRLIGHET PÅ TI-TOPPER’N
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VELKOMMEN TIL
MULE VARDE!
Mule Varde er en av 3 kystledhytter
som drives av DNT Telemark. Den
ligger idyllisk til ved vakre Eidangerfjorden og eies av Porsgrunn kommune.
Hytta er en av flere bygninger på det
gamle herskaplige landstedet på Mule
Varde i Porsgrunn og et populært
sted for lokalbefolkningen for å dra på
piknik og badetur på sommeren.
Tekst og foto: Henriette Hack
Hytta har et soverom i annen etasje med 6
sengeplasser. Den lille hytta inneholder ellers
et godt utstyrt kjøkken og stue med både
spisebord og sofa. Det er også bygget på et lite
tilbygg på hytta som inneholder toalett og dusj.

alle frivillige i DNT. Det har vært mye å sette
seg inn i, med nye retningslinjer om smitte
vern, tilpasninger på hytta i forhold til hva som
har vært anbefalt, og hyppig vask. I tillegg har
det vært holdt en felles dugnad på hytta tidlig
i sommersesongen for å rydde litt på ute
området og åpne opp mot vannet. Her var det
8 ivrige frivillige med som sto på for at gjestene
gjennom sommeren skulle få et enda finere
uteområde!
Har du lyst å besøke hytta, har vi online booking
hvor du nå enkelt kan booke selv og se hva som
er ledig. Hit kan du også komme enkelt med
kollektivt, M2-bussen stopper rett ved hytta.
Vi ses på Mule Varde!

Mule Varde-hytta tas vare på av frivillige, og
Monica har vært med som tilsyn her de siste 3
sesongene, tidligere sammen med Beate. De
har oppgradert hytta innvendig de siste årene
med hjemmekoselig tilbehør. Nå har Anita tatt
over for Beate, og sammen ser disse to flinke
damene til at hytta er klar for å ta imot nye
gjester fra påskeferie til høstferie!
Denne sesongen har vært meget spesiell for

Ivrige dugnadere gjør hytta klar for sesongen.

Besøk DNT Øitangen på Jomfruland!
Tekst: Ruth Ellegård
Ta med venner, familie eller arbeidsplassen
din ut til oss i havgapet. Her kan du oppleve
herlige høstfarger i eikeskogen, gå eller jogge
på gode veier og stier, kjenne frisk og
salt luft på rullesteinstrendene
og svabergene, se på fugler og
natur i Nasjonalparken, ta
del i et fantastisk kultur
landskap og la sosiale
aktiviteter, god mat og
drikke og ro fylle høst
kveldene. Øyas solopp
ganger og solnedganger
er helt magiske! På Øitan
gen kan disse også nytes fra
kajakkene våre.
Når sjøen lukkes av is og det kun
er ferja som er fremkomstmiddelet,
da er vinterlyset ute ved havet et av de fineste i
landet vårt! Ved snøfulle vintere kan skie
ne spennes på, og det hvite landskapet
på den 7,5 km lange øya kan bare nytes.

Foto: Ruth Ellegård.

En egen stillhet og ro ligger over denne
herlige sommerø ya, der peiskos og hygge
rundt bålpannene gir deilige kveldstimer.
Til alle årstider kan en opplevelsestur på
øya med lokal Jomfrulandguide og utkikk
fra det 22 meter høye fyret anbefales.
Vi tilbyr til sammen 53 senge
plasser fordelt på 22 rom i 4
utleieenheter. Vi har møterom
med projektor og lerret.
Kjøkken i alle hus, der mat
laging sammen kan være en
sosial og hyggelig aktivitet.
Utleieenhetene har også bad
med dusj og toalett, alle har
kjøkken med kjøleskap, komfyr
og oppvaskmaskin.
Les mer om mulighetene for alle typer
besøk året rundt på www.oitangen.dnt.no.
Som vertskapet på Øitangen sier: “Alle har
godt av å komme til Jomfruland, man får rett
og slett et bedre liv av det!”

Foto: Cathrine Gundersen.
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LYST PÅ EN HERLIG OPPLEVELSE
SAMMEN MED ANDRE?
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SOMMEREN PÅ
KALHOVD TURISTHYTTE

Foto: Birgitt Wessmann

Det har vært en sommer med skiftende vær, men også med mange flotte dager
med sol og fine vandre- og sykkelforhold her på Hardangervidda.
Tekst : Gry Thyrrestrup
I løpet av sommeren har det vært mange folk
innom oss på Kalhovd Turisthytte. Dette har
både vært overnattende gjester og dagsgjester
som kommer forbi til kanelboller og lunsj.
Spesielt mange gjester har syklet turen fra
Krossobanen og inn, enten for dagsbesøk eller
for å overnatte her og sykle tilbake igjen dagen
etter. Det har også vært en del teltere i fjellet.
Vi har stort sett vært fullbooket siden oppstart,
og i skrivende stund ser det ut til å bli stort
trøkk også i august.
På Kalhovd, som for hytter landet over, har det
helt klart vært noen utfordringer med korona.
Det har vært spesielt kjedelig å måtte avvise
gjester som ønsker opphold eller middag, men
vi har hatt gode rutiner på vasking og på at folk
skal holde avstand, så dette har gått veldig bra.
Selv har jeg kommet godt på plass som ny
hyttevert på Kalhovd Turisthytte, og Petter
Martinsen, som har vært vertskap her i mange
år, og jeg har fått til et godt samarbeid. Alt i alt
har det vært en god start for en ny vertinne.

Foto: Gry Thyrrestrup

Team Kalhovd sommeren 2020. Foto: Joakim Jakobsen
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Sommerens vertskap og en liten gledesspreder.

Ole gjør klart for tre retters middag.

SOMMEREN PÅ MOGEN TURISTHYTTE
Til tross for skiftende vær og litt ekstra håndsprit, er alt som det alltid har
vært på Mogen. Vi har hatt jevnt besøk av både nye gjester og Mogen-venner
på årlig besøk, med fine kveldsturer langs Kvenna og svettende toppturer til
Hyttenutan eller en Mogen-pizza på terrassen.
Tekst: Kyle O’Donoghue Foto: Martin Lundgren
Kubjella ringer fortsatt kl. 18.00 da vi samler
oss for dagens høydepunkt – hjemmelaget
mat med det lille ekstra. På menyen står
Mogen-klassikere som røkt lammeskank,
hjemmelagde pølser og røyekaker - lagd
etter en hemmelig oppskrift fra Ginni Lien
på nabogården Li.

er fortsatt Møsvatn med båten Fjellvåken, som
overtok for robåter i sin tid.
Snart skal høstfarger begynner å sette seg,
reinsdyr vandre og store ørret svømme opp
til Kvenna for gyting. Naturens rytme dikterer
fortsatt her, og da er alt som det alltid har vært
– bare med litt mer håndsprit enn vanlig.

Vi har hatt en veldig fin gjeng på jobb som har
tatt tak i ekstra vask og hektisk à la carte, med
mye dagsturister og hyttefolk på besøk. Vi har og
innført en ny tradisjon med steinovnspizza, siden
kokken vår, Ole, lager Hardangeviddas beste.
I år har det vært mange ferskinger på besøk og
det er fint å se nye folk blir kjent med området
og DNT-systemet. Mogen er «smaken av ekte».
Det er en Turisthytte som har stått på riktig
plass som den tradisjonelle innfallsportalen til
Hardangervidda siden 1892. Hovedveien inn

Med sommerjobb på Mogen Turisthytte får man
også tid til eventyr.
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LØYPEDUGNADER I TELEMARK

Foto: Else Marit Haugen

Hvert år registreres 70 000 dugnadstimer bare i DNT Telemark. Dette er
dugnadstimer løypegrupper i turlagene står for. Det er disse, som på frivillig
basis, rydder, merker og vedlikeholder 1000 km med stier i Telemarksregionen.
Her kan du få et lite innblikk i hva som har rørt seg på dugnadsfronten i noen
av turlagene i det siste.
Tekst: Knut Åkredalen, Anne Lise Olsen, Steinar
Skilhagen, Åsmund Myhre, Øystein Klonteig og
Hans Inge Hagen
I Drangedal var Gautefall Turlag ved gapahuken
ved navn Tjennhuken for å legge ut klopper før
og etter huken. Dette er en mye benyttet plass,
både for grilling og rekreasjon. Huken og hytta
eies og vedlikeholdes av turlaget. «Det har
alltid vært veldig vått i disse områdene, men
nå har det kommet ut ca. 250 m klopper som
er stødige å gå på», forteller Knut Åkredalen i
Gautefall Turlag. Løypa før Tjennhuken er også
lagt om for å unngå bløte partier, legger han til.
Gautefall Turlag har også satt opp nye skilt på
løypa rundt Store Øyvann. Disse er lette å se
og det er også kilometerangivelse på dem som
gjør turen trygg og forutsigbar. «Vi har byttet
ut ca. 50 skilt i sommer», forteller Knut.
I Siljan sørger Siljan Turlag for vedlikehold av
har 17 løyper, og hver løype blir tatt hånd om
av en løypeansvarlig. «Løypene her i Siljan blir
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Foto: Anne Lise Olsen

Foto: Knut Åkredalen

mye brukt, noe turlaget setter stor pris på»,
forteller Anne Lise Olsen i Siljan Turlag. I tillegg
til å rydde, merke og sette opp skilt har Siljan
Turlag laget krakker ved noen av løypene, samt
satt opp karttavler på strategiske plasser.

Han opplyser om at det er brukt 800
dugnadstimer på disse stiene, herav nesten
300 etter at koronarestriksjonene kom. Men
med god planlegging var det fullt mulig å
gjøre dugnader under gjeldende restriksjoner.
Alle stier er ryddet, merket og skiltet, og de er
godt beskrevet på UT.no.

Med rundt 100 km stier, er det alltid vedlike
hold som må gjøres også i Bamble for Bamble
Turlag. Denne våren har også 4 nye stier blitt
anlagt. “Vi kaller dem kulturstier, siden alle
stiene er knyttet til kulturminner i kommunen”,
forteller Steinar Skilhagen i Bamble Turlag.

Bambles 60 km lange kyststi krever kontinuerlig
vedlikehold etter gjengroing, vindfall, tømmer
hugst o.a. Sammen med normalt vedlikehold
av de øvrige stiene er det hittil å år gjennomført
rundt 600 dugnadstimer på stinettet i Bamble.
I Skien var Skien Turlags løypegruppes
hoveddugnad våren 2020 opprustning av
Åfoss-stien. Stien ble i sin tid etablert av en lokal

Foto: Steinar Skilhagen

Foto: Steinar Skilhagen
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Foto: Karin Arntzen

Foto: Karin Arntzen

gruppe på Åfoss, men på grunn av flom og
andre årsaker var deler av stien ubrukbar. «Etter
oppfordring fra beboere på Åfoss, og med
støtte fra lokalutvalget, tok vi jobben med å sette
stien i stand», forteller Åsmund Myhre i Skien
Turlag. Her var det behov for tre bruer over
Hentiabekken, og stien måtte ryddes og merkes
på nytt. Ingen liten jobb med koronarestriksjoner
i bakgrunnen, men gjengen stilte opp. «25
meldte seg til første dugnad, så vi måtte dele
opp i to grupper», forklarer Åsmund. Bildene
viser noe av innsatsen. Vi har fått mange positive
tilbakemeldinger fra miljøet på Åfoss.

Foto: Øystein Klonteig

Foto: Karin Arntzen

Tinn og Rjukan Turlag kan melde at ”Sluske
dilten” fra Vemork, opp under rørgata og
ned til Krokan nå endelig er skiltet og ryddet
for nedfall. Turlaget er så heldige å ha et eget
”Stirydderlag” som står for rydding, merking
og skilting. Etter mye forarbeid pga at dette er i
et verdensarv område, lykkes vi endelig å starte
arbeidet... Det er også satt opp to infotavler, en
ved hengebroa på Vemork og en ved starten
oppe ved Krokan. (ned mot dammen).
Stiryddelaget i Tinn og Rjukan Turlag er etablert
for å avlaste styret slik at de kan drive styrearbeid
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og ikke nødvendigvis rydde og merke arbeid.
Derfor kom ide’en om stiryddelaget opp. Åtte
menn og kvinner i turlaget har vært på kurs
i bruk av motorisert ryddeutstyr, og Øystein
Klonteig har etablert rutiner, sjekklister og
risikovurderinger. Fra før har turlaget en flott
henger med verktøy for løyperydding, som Leif
Eek med venner har satt sammen.
Tusen takk til alle som gjør det lettere å ferdes
i naturen!

Ny løyperyddehenger er på plass.
Foto: Øystein Klonteig

I Seljord har de den siste tiden gjort ferdig
bruene på Slåkå i Grunningsdalen. Nye
områder har med dette åpnet seg for syklister,
turgåere og friluftslivselskere. «Tusen takk for
strålande jobb og dugnadsinnsats til alle som
har vært med på dette!», applauderer Hans
Inge Hagen i Seljord Turlag. Han legger til at
det som mangler nå er å rulle ut kloppene på
Myri (1.1 km), skilting og markering, og at det
vil bli en ny dugnad utover høsten.

Slåkå-bruene. Begge foto: Hans Inge Hagen
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HVORFOR KUNNSKAP OM
KART OG KOMPASS ER VIKTIG

Foto: Monica Hägglund Langen.

Mange turgåere har i nyere tid lagt igjen kart og kompass til fordel for GPS,
google maps, og annen teknologi, men om man plutselig mister dekningen,
går tom for strøm, eller utstyret blir ødelagt, sitter man fort i en knipe.
Tekst: Mina Borgejordet Simones
Sola skinner heller ikke alltid like sterkt, og selv
om det ser fint ut ved foten av fjellet kan man
risikere å stå fast i en tåkeheim på toppen, uten
noen form for retningssans. Derfor bør man
alltid ha med seg kart og kompass som backup
i sekken, og være trygg på hvordan man finner
fram, selv i dårlige forhold.
Grunnleggende kartforståelse
For å finne veien med kart og kompass på
turen, er det viktig å forstå kartet og lære seg
hvordan man leser det. Noen viktige ting å
tenke på da er:
Karttype: Det finnes flere forskjellige typer
kart, og målestokk og karttegn varierer derfor
ut fra hva slags kart man bruker. Eksempler

på forskjellige kart: orienteringskart, turkart,
veikart og bykart.
Målestokk: Alle kart har en målestokk som
forteller hvordan kartet er skalert i forhold til
virkeligheten. Hvis målestokken f.eks. er 1:60
000 er 1 cm på kartet 600 m i terrenget.
Høydekurver og ekvidistanse: De brune linje
ne langs fjell og daler kalles høydekurver. Disse
er der for at du skal kunne beregne hvor bratt
terrenget er. Mellom to høydekurver er det en
fast ekvidistanse som blir oppgitt på kartet. 20
m ekvidistanse er standarden for turkart, det vil
si at mellom to høydekurver vil stigningen være
20 m om ekvidistansen er 20 m.
Farger og karttegn: De fleste kart har en
oversikt over karttegnene du trenger for å lese
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kartet, men det er greit å vite litt om hva de
forskjellige fargene og tegnene betyr før man
legger ut på tur.
Frisk opp eller tilegn deg kunnskap
på kurs!
Det er mye kunnskap om kart og kompass man
må mestre for å kunne bruke dette sikkert på
tur, men med mye øving på egenhånd og på
kurs vil man fort finne litt ekstra turglede og
mestring i dette. DNT Telemark holder flere
kurs i bruk av kart og kompass, både praktiske
og teoretiske. Dette er en ypperlig mulighet til
å bli selvsikker og trygg på egne ferdigheter!
Om man ikke har muligheten til å delta på disse
kursene kan man lett lære mye ved å ta det
digitale kurset Lær kart og kompass som ligger
på DNT sine hjemmesider.

Foto: Mina Borgejordet Simones

DNT 26 – 45 TELEMARK
Tekst: Sine-Sara Aastad
Denne gruppa startet opp i 2019 som en
satsning på å få til et vidt spekter av turer
og aktiviteter for de i alderen 26 - 45 år.
Turene har variert fra helgeturer med flere
overnattinger til dagsturer og aktiviteter av
ulik karakter. Og dette har blitt en skikkelig
suksess allerede!
Det var Sine-Sara Astad som tok initiativ til å
starte opp gruppa, og med seg har hun fått
både turledere, andre frivilige og turdelta
kere. Sine er også turleder for DNT Oslo og
omegn, men bor nå i Bø i Telemark.
DNT 26 – 45 Telemark tilbyr allerede man
ge ulike turer, og vil forsøke å få til både fot-,
ski-, sykkel- og trugeturer, hengekøye-, teltog hytteturer, kano- og bålturer på sikt. Både
som dagsturer, helgeturer og langturer.
Den første turen gruppa hadde i 2019 var
det de kaller en «#LateSunday»-tur. #Late
Sunday er søndagsturer med sen oppstart.

Den første av disse gikk til Narefjellet med
stort hell og mange deltakere.
Gruppa har nå rundt 7 turledere, men
ønsker gjerne flere på laget, og i august/
september nå i 2020 utdannes det en som
merturleder til, i tillegg til Sine-Sara. Dette
vil være svært positivt for turgruppa. Kanskje
du kunne tenkt deg å bli med som turleder?
Sjekk ut DNTs turlederstige og se hvilke kurs
du kan ta utover høsten.
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EN NATT PÅ GAUSTATOPPEN

Jenny og Ingrid Flobak, og 1/6 av Norge i kikkerten.

Mange vet ikke at det er mulig å overnatte på Gaustatoppen.
Faktisk er det hele elleve sengeplasser på toppen!
Tekst og foto: Jenny Flobak
Før jeg tok fatt på denne turen hadde jeg
vært halvveis til Gaustatoppen. Midt på natta.
På nattevandring i 2018. Som innflytter og
Telemarking på tredje året begynte jeg å føle
på at det var litt flaut å ikke ha vært på toppen.
Så jeg tok med meg min søster og la ut på tur.

Ny sherpatrapp for å slite mindre på naturen rundt
og bedre fremkommeligheten

Vi startet fra parkeringsplassen på Stavsro
med en litt tyngre sekk enn vanlig, noe korona
kondisjonen fort la merke til. Det var fremdeles
et par små snøpartier som var enkle å passere.
Veien til toppen er steinete og ujevn, så gode
fjellsko er å anbefale. I «kneika» har stien i
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Den obligatoriske toppvaffelen.

Et av tre soverom på Gaustatoppen Turisthytte.

løpet av det siste året blitt oppgradert med
en ny sherpatrapp, så her kommer man seg
lettere frem enn tidligere. Tåka lettet for hver
høydemeter som gikk, og da vi nådde toppen
hadde vi en nydelig utsikt! Utenfor hytta ble
det selvsagt en toppvaffel, før vi tok turen ut på
eggen som fører til det høyeste punktet, som
krevde litt mer klatring mellom store steiner
enn forventet. Noe å ta med seg hvis man skal
på tur med barn eller bekjente som ikke er alt
for glade i høyder.
Vi ble innkvartert på et av de tre soverommene
på soveloftet og spiste middag mens vi nøt
utsikten. Utover kvelden gikk vi opp på platået
for å se på solnedgangen, som til tross for noen
skyer, ble en mektig opplevelse. Etter en god
natts søvn sto vi opp til en deilig frokost før vi
tok fatt på turen ned igjen.

På Telemarks tak.

Frokost med utsikt.
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ÅRETS FØRSTEMANN
TIL TI-TOPPS

Årets første til å gjennomføre Ti-Topper’n Grenland var Bjørn Christian.
Han er 9 år og imponerer stort med å ha fullført hele 6 ganger!
Tekst: Henriette Hack
Vi var heldige og fikk denne spreke gutten
innom oss i Tursenteret til DNT Telemark på
forsommeren for en liten prat. Som belønning
for å være til inspirasjon for andre fikk han
med en velfortjent Ti-Topper’n-t-skjorte og en
drikkeflaske til kommende sommerturer.

Bjørn Christian på vei til topps.

1.mai startet han kl. 06.30 med pappa Ole,
på denne bragden med å fullføre Ti-Topper’n
på en dag!
Bjørn Christian kan fortelle at noe av det beste
med å gå Ti-Topper’n er å komme til toppen,
hvor utsikten alltid er en god belønning.
Favoritten er ikke lett å trekke frem, men
Vealøs fra Lennsmannsetra står høyt på listen.
Mamma, Ann Kristin, kan fortelle at han startet
tidlig med denne toppen da de pleide å gå
hit med barnehagen. Samtlige 6 år han han
fullført på egne bein, aldri sittet i bæremeis, så
dette er uten tvil en spreking!
Bjørn Christian kan fortelle at det var pappa
som vare årsaken til at han ble interessert i å
dra på tur. Nå derimot hender det at det er
motsatt, og det er nå Bjørn Christian som “drar
pappa ut”. Forslaget om å fullføre på en dag
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var hans idé, og pappa Ole ble selvsagt med
på turen!
Det som alltid er med, og som er hans beste
tips til andre barn som har lyst å gå Ti-Topper’n,

er drikke og en Kvikk Lunsj. Med dette i sekken
er man klar for alt! I tillegg kan det være
spennende å ha litt aktiviteter underveis, se litt
hva som finnes langs stien, plukke kongler og
lignende, selv om pappa kan bekrefte at det i
år nok var viktigst å komme først til toppen.
Når Bjørn Christian var innom oss i tursenteret
kunne han fortelle at det snart var tid for en
annen stor tur, han skulle nemlig med familien,
å gå den populære Lårdalstigen i Dalen! De
skulle hele 3 generasjoner på tur, noe alle
gledet seg masse til.
Her er oversikten over Bjørn Christians bragd
på Ti-Topper’n 2020, som årets første til å
fullføre:
1. mai 2020.
06:30 Turen startet ved Voldsveien.
07:12 Piggen
07:52 Kjerkeåsen
Hvitveisbildet er på vei ned fra Kjerkeåsen
09:44 Årdalsåsen
10:49 Valleråsen
11:55 Øvrumskollen

Foto: Henriette Hack.

Vi ønsker å gratulere Bjørn Christian nok en
gang med imponerende innsats!
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UTMARKSOPPSYN I VINJE
- FØRSTE I SITT SLAG I TELEMARK

Reiseliv og landbruk er hovudsatsing for næringsverksemd i Vinje kommune.
Båe næringar nyttar i periodar den same utmarka til same tid – til høvesvis
friluftsliv og beitebruk. Man ønsker å sikre at næringane får høve til utøve
sine aktivitetar i forståing med kvarandre sine interesser og behov.
Tekst og foto: Thor Christiansen
Knut Olav Edland og Rune Århus er tilsett som
utmarksoppsyn i Vinje kommune. Dei blir å treffe
i skog og mark der turfolk og beitedyr ferdast - frå
15. juni og fram til haustferien. Oppsynet har ei
vertskapsrolle i høve til alle som brukar utmarka i
Vinje. Dei skal drive tilsyn med beitedyr og passar
på at aktiviteten i utmarka skjer etter relevante
lovverk. Desse hyggelege karane skal det
berre vere å ta kontakt med ute i marka, anten
spørsmålet gjeld lover og reglar, turtips, planter,
sjuke og skadde dyr eller anna du har på hjarte.
Dei er uniformerte ute på oppdrag, og vil etter
kvart få avgrensa politimynde.
Utmarksoppsynet i Vinje er eit samarbeid

mellom Vinje kommune, faglaga for
landbruket, beitelaga, Rauland Turist og
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. I fyrste
omgang er det eit treårig prøveprosjekt
for å samle røynsle for eventuell
vidareføring seinare. Vinje kommune har
arbeidsgjevaransvaret for utmarksoppsynet.
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Preben og Ruben ved foten av Krossobanen.

Preben på vandring mot Helberghytta.

DRØMMETUR TIL
HELBERGHYTTA
Jeg er en aktiv, bevegelseshemmet mann, som stadig drømmer om å nå store mål.
I vinter satt jeg med kartet og så på mulighetene for en skitur fra Krossobanen til
Helberghytta, og min gode kamerat Preben Herregården var ikke vond å be med.
Tekst: Ruben Smith Foto: Preben Herregården
Mandag tredje februar satt vi kursen mot Rjukan,
og tok Krossobanen til starten av løypa. Det var
tøff motbakke de første to kilometerne, men en
hyggelig løypekjører på skuter tilbøy seg å kjøre
meg opp det vanskelige partiet. Det takket jeg ja
til, og Preben, sterk som han er, kom etter med
pulk og smilte fra øre til øre.
Så lå vidda framfor oss, og det var stort å gå
innover og se vidda på vinterstid. Vi fulgte stikka
løype og la kilometer etter kilometer bak oss.
Vakkert var det å gå i snøføyka, som etter hvert
økte. Preben hadde plotta inn ruta på GPS, så
vi var trygge. Jeg drømte meg bort, og mimret
tilbake til tv-serien ”Jens i villmarka”. Det var
denne serien som ga meg lyst til å legge ut på
ekspedisjon til Helberghytta.
Da vi skimtet hytta i det fjerne var smerten min
9,8 på en skala fra 1 – 10, så det var godt da vi
endelig kunne låse oss inn, fyre opp i vedovnen
og kose oss med god mat. Det ble tidlig kveld for
begge to.

Dagen etter nøt vi fjellheimen med turer i
området rundt hytta i vakkert påskevær. Det
var stort å se vidda i det store ustrakte, vakre
landskapet. Tilbake på hytta ble det god mat
og en trivelig kveld hvor vinden suste rundt
hytteveggene.
Så våknet vi blide og glade dagen etter, fyrte opp
i vedovnen og spise en god frokost. Vi pakket
så utstyret for å ta fatt på turen hjem. Det var så
vakkert å gå på ski med 15 meter i sekundet i
ryggen og se snøen føyke bortover vidda. Så
begynte utforbakkene med fall, fart og mye fokus
å holde seg gående, men Preben var en god
motivator. Vi var heldige da løypemannen kom
oss i møte igjen med skuter i det siste partiet
ned til banen. Jeg takket ham (Bjørn) for hjelpen
både på starten og slutten av turen. Det var med
og bidro til at turen ble topp.
Preben og jeg reiste stolte og fornøyde
hjem etter en fantastisk fin tur på vakre
Hardangervidda. Turen har gitt meg enda mer
styrke til å sette meg nye, hårete mål.
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LÅRDALSSTIGEN, ER DEN
TØFFERE ENN BESSEGGEN?

Heriette og Enja nyter utsikten.

Avgjørelsen her skal du få ta selv når du tar turen, men at dette er en flott og
veldig spektakulær tur, kan ingen nekte for. Vi gikk turen i starten av juni, og
dro opp dagen før. På turkartet (Tokke 1:50 000) fant vi et fint sted å henge
opp hengekøye ved et vann. Dermed var det bare å hoppe ut av hengekøya og
reise til parkeringen hvor Lårdalstigen starter, på en flott tirsdagsmorgen.
Tekst og foto: Henriette Hack
Turen starer ved Sui Rui-plassen, et idyllisk
sted på oversiden av Dalen. Her er det en fin
parkering og infoskilt om turen. Bruk gjerne
litt tid til å utforske denne flotte plassen før du
legger i vei. Vi startet ca. kl.9.
Turen går oppover i starten og flater etter hvert
litt ut, samtidig som du følger Bandak på en
tydelig sti i kanten av fjellet mot Lårdal. Her er

det uendelig med utsiktsplasser, og mye god
info underveis. Turen blir ekstra spennende
når du kan lese på infoplakater om Risen og
Gygri, Møyskriv og Kapteinrenna, mens du
vandrer langs fjellsiden. Ta deg god tid til å
nyte utsikten og de mange fine rasteplassene
som er perfekte for nistepakka underveis. Det
finnes også masse flott hengekøyeplasser om
du har lyst å ta den natt lags stien, vær obs på
at det ikke er så mange steder å hente vann så
dette vil jeg anbefale at du tar med.
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Stien frem til Skogshytta
ved Haddedalene
regnes som middels
krevende, og er ikke
spesielt luftig, noe
mange lurer på, da du
ikke trenger å gå nærme
kantene. For mange vil nok
derimot stien etter Skogshytta
og til Lårdal oppleves som ganske
luftig og krevende. Her går du i mer åpent
terreng et stykke i fjellsiden med mye stigning.
Er du redd for høyder, eller har problemer
med å gå i bratt terreng vil jeg anbefale at du
vurderer å gå av før Skogshytta. Her går det
nemlig også merket sti ut til bilveien som går
ned til Lårdal. Det er et tydelig infoskilt her
som forteller deg om mulighetene. Etter min
mening er også denne delen av turen frem til
Skogshytta den flotteste, så du går ikke glipp av
så mye om du velger å avslutte her.
Vi valgte å gå hele turen og var nede i Lårdal
rett etter klokken 15. Med 32 grader i luften
og 13 grader i Bandak var det nydelig, men
meget forfriskende med et bad, mens vi
kunne spise og slappe av på dette hyggelige

tettstedet, før vi tok
båten tilbake.
Enten du går ut til
Meland eller tar hele
turen ned til Lårdal, kan
jeg love deg en fantastisk
tur. Tokke taxi kan kjøre
deg tilbake fra Meland til
bilen, eller om du går ned til
Lårdal er det en fin tur å ta en av
kanalbåtene tilbake til Dalen, og avslutte
med å se stien fra vannet. Fra Dalen tar du taxi
som har en fastpris på 200 kroner tilbake til
bilen på parkeringen, eller om du enda føler
deg frisk i beina kan du bryne deg på høyde
metrene opp.
Om du ønsker å tilbringe flere dager her er det
flere muligheter, gå den fine stien fra Dalen
sentrum og opp til Vest-Telemark museum med
en stopp på Rui. Se på den fine stavkirken, og
majestetiske Dalen hotel. Er du god på kart og
kompass, og har lyst på en ny lang tur, ligger
Aust-Agder sin høyeste topp akkurat på grensen
til Tokke og heter Sæbyggjenuten.
God tur!
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SYKKELTUR LANGS
TELEMARKSKANALEN
For noen år siden fikk vi en idé om å sykle til hytten. Det tok noen års
betenkningstid, og noen prøvesykkelturer, før vi tok sats.
Tekst og foto: Karianne Mjelde Bakken
Mye av turen gikk langs kanalen og vi kunne
proviantere og hygge oss med kafé-besøk. Vi
brukte tre dager på turen og syklet ca. 10 mil
om dagen, med en snittfart på ca. 15 km i
timen - med godt pakket sykkelvogn.
Sykkelturen gikk overraskende bra, bortsett fra
gnagsårene... Når jeg sykler kommer jeg så
nærme alt, og jeg kan studere alt fra teppet av
markjordbær langs veien til gamle milesteiner
som viser avstanden til neste mål.
Underveis er det campingplasser og hoteller å
ta seg inn på, men vi campet denne gangen for
oss selv. Det så ut til å være mange fine plasser
å sette opp telt eller hengekøyer på turen.

Bratt, men vakkert.
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Mange gode grunner til en pust i bakken.

Ruten ble som følger:
Skien-Kilebygda-HøydalsvegenLandsmarka-Lunde. Ca. 5 mil.
Fra Kilebygda kirke går Høydalsvegen langs
Kilevannet et stykke før den fortsetter gjennom
skogen. Sykkelrute 2 er merket til Ulefoss,
men vi fulgte skiltene til Lunde. Det er fredelig
å sykle i skogen, men veien er gruslagt og
kupert, og litt tung å sykle. Den fineste delen av
strekket var Landsmarka, som er Lunde og Bø
sitt friluftsområde.
På veien møtte vi en overaskende og
underlig hindring på en Nasjonal sykkelrute;
veibommer. Enten måtte syklene løftes over,
eller legges flate og dras under. Ingen av
delene var lett med oppakning.
Lunde- Kilen –Fjågesund.
3,5 mil på Kvitseidveien.
På dette strekket syklet vi lett og passerte
Kjeldalsluse og Hoggasluse. Så gikk sykkel
turen langs Flåvann. Landskapet gav meg en
følelse av å være ved sjøen, med nakne svaberg
og karrig furuskog. Det er fine campingmulig
heter både på og etter Kilen Feriesenter.
Fra Fjågesund er veien er smal, svingete
og kupert. Den går langs vannet og følger
terrenget opp og ned, og rundt odder.
Utsikten er upåklagelig - nesten som Vest
landsnatur.
Kviteseidvegen – Vrådal- Dalen. 5mil.
Denne etappen bød på to lange og bratte
bakker. Ca. 5 km var bratt oppover og over
heia, men med den fordelen at det var like
bratt ned på andre siden. I Vrådal er det

Middag på vei.

fine toppturmuligheter. Roholdtsfjellet er et
mektig, vakkert skue, og du ser skiltene som
viser stien til toppen fra veien.
Vi syklet hovedveien, som var lite trafikkert og
lett å sykle, mens sykkelrute nr. 2 er merket på
andre siden av vannet. Fra Vråliosen til Krossli
går veien mot Bandaksli, og en må være obs
på å ta til venstre i den bratte svingete veien
nedover. Veien til Dalen går nemlig høyt oppe
fra vannet på en skogsbilvei.
Etter fem tøffe mil, var vi klare for å fylle
energilagrene med noe annet en brødmat,
svett pålegg og vann, men først et bad. Vi
besøkt Soria Moria badstue, før et godt måltid
på Dalen Brygge.
Dalen - Mo - Byrte - Vinjesvingen - Vågsli. 7 mil.
Her slutter Kanalturen, men turen langs
Byrtevann er verdt å få med seg. Flott natur
med høye fjell og fossefall. Fra Byrtedalen er
det merket løype til den selvbetjente DNT-hyt
ten Tjønnbrotsbu i nærheten av Hovden. En
annen grunn til å sykle over til Vinjesvingen, er
flotte Mjonøy bakeri. Sykkelturen fra Vinjesvin
gen til Vågsli går mye på E 134 og er ganske
skummel å sykle, men frem til Edland er det
greit, med stor veiskulder. God sykkeltur!
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VIDDA PÅ TVERS
VANDREBREV FRA HARDANGERVIDDA

Tekst og foto: Lars Vik
En mandag midt i august:
Dere starter turen med å gå. Hjemmefra til
pubben, der dere rekker en øl før toget går.
Dere møter de to andre som skal være med på
viddekryssinga, svoger og svigerinne tok deg
og Geddy trekanten rundt i Trollheimen i fjor,
i år skal dere få velge tur. Jernhesten drar dere
stødig opp gjennom Hallingdalen i skiftende
vær, snart er dere på Ustaoset og da er det
bare å komme seg av. Da begynner regnet,
utålmodige søker dere tilflukt i venterommet.
Letter det? Hva sier Yr? Vil regnet avta? Ser ikke
sånn ut: på med regnhabitter av ymse slag.
Etter noen hundre meter på asfaltvei, dukker
DNTs velsignede skilt opp i vegkanten, og dere
skjærer over toglinja og oppover i bjørkekled
de lier, småfuglkvitring, sildrende småbekker
i stien. En ivrig nedadstigende italiener har
funnet en steinsopp, Glittertind skimtes i det
fjerne, Ustaoset blir stadig mindre der nede.
Du spikker deg en vandrekjepp på 950 moh.,

slikt må gjøres før tregrensa passeres.
Endelig er dere oppe på flata, vidda folder
seg ut i all sitt vennlige velde, sola titter faktisk
fram, regnhabitten vrenges av i en nøtte-og-ro
sinpause; dere diskuterer ruta, lengde, været,
vindturbiner og motbakker, godt å være
skikkelig i gang.
Etter bare to timers lett vandring skimter dere
en flaggstang! En flaggstang her, midt på
fjellet, hvorfor det? Fordi dere er framme, for
bakom kollen med flagget ligger Tuva turisthyt
te. Med smilende vertskap, pålitelig tørkerom,
kjærkommen middag, peisestue med slitte
brettspill, gamle bøker og lånetøfler.
Tirsdag:
Dagens første glede: kroppen virker relativ ok.
Andre glede: alt av klær og fottøy er knusktørt,
dessuten er frokosten raus. Tredje og største
glede; været er ikke som meldt. Kjøligere ja,
men nix regn. Som hyttevaktene på fjellet sier:
- Været er bedre her enn på Yr.

Dere når fram til Heinseter ved lunsjtid, der
har de varm sodd, hjembakt brød og kaffe,
noen i følget har smuglet med seg en melke
sjokolade på deling. Blink! Men når Mannen
i blått nærmer seg oppe på høydedraget er
det på tide å sadle apostlenes hester igjen,
Rauhelleren kaller.
Dere går og går med lett vind og yr i lufta,
men ikke regn. Dere er fortsatt relativt lette i
steget når dere ser Langsjøen og en halvtime
seinere ankommer dere Rauhelleren i god tid
før frikassémiddag. Ser ut som om dere rekker
både en dusj og en kald tappa. Åh, herlig!
Onsdag:
Du våkner og vet, før du er riktig våken, at det
er klarvær. Du kjenner at kroppen er mildt
mørbanka, men vet at det vil gå seg til - du
håper i hvert fall det. Pakke om, få med alt fra
tørkerommet, frokost med matpakke, legge
planer, snøre de gamle fjellstøvlene, trekke
inn den morgenfriske fjell-lufta, lange ut langs
vannet, skritte over hengebrua. Mårbu, her
kommer vi!
Over lyng og myr, du sender mang en varm
tanke til Den Norske Turistforening og alle
deres doble myrplanker, de gjør ugjestmilde
myrområder lettere å passere. Dere raster i
Geitvassdalen. Etter den stilige hengebrua
over elva som skal bli til Numedalslågen (352
km lang!) stiger løypa, snart er dere oppe på
1350 moh., og plutselig ser dere en godt
kamuflert mann på den ene nuten, så en
annen kar på den motsatte - og han har hund
- og et gevær! Så skjønner du, reinsjakta er
jo nettopp dradd i gang. På Nordmannslepa
treffer dere på en kar på fatbike. Siden han har
gått tom for mat, og har et godt stykke igjen,
får han en energibar og ønskes god tur videre
på den merkelige doningen.

Dere sliter dere rolig videre, du kommer til
å tenke på noe Cora Sandel skrev: «Av de
gleder som ikke kan tas fra en, er den å gå en
av de største». Snart er dere i Kosadalsbrotet,
nedover går det, grønt og frodig er det. Så
kommer sola, den velsignede sola. Og du får
en trang til å gå sakte, for snart er vandringen
slutt. Dere rusler lystige inn på tunet i strålende
ettermiddagssol. Dagens 36 948 skritt blir
belønna med skummende gyllent drikke
solveggen, deretter følger varm dusj i kjelleren,
hjemmelagde kjøttkaker og puddingdessert.
Norges vakreste fjell, Gaustatoppen, følger
med; taus og majestetisk i det fjerne.
Torsdag:
Du våkner og skodda har lagt seg som et mykt
slør over landskapet - og bakom strever sola og den kommer til å vinne. Dere skal ikke ta båt
til Stegaros, dere skal gå.
Idet dere legger av gårde letter tåka, Gausta
kneiser langt der borte. Nøttepause ved
Syvra, deretter bærer det oppover. Midtveis
skuer dere mot Hardangerjøkulen i all dens
hvite voldsomhet. Et turlag på minst ti blide
tsjekkere er på vei til Mårbu, det samtales og
god-tur-hilses på ymse språk.
Dere tar en doven pause i den solfylte skråninga
under Uppnesberget. Nå gjenstår en parade
marsj gjennom grønne fjelldaler, forbi krasafarne
steinbuer, over lystige bekkefar. Dere veileder et
ungt tysk par som er på ville veier. Deretter bærer
det nedover, vidjekvist og blåbærris om leggene
helt ned til Kalhovd, som du vet byr på hjembakt
brownie og pils og imøtekommende folk bak
disken (og styremøte bak skyveveggen) - og der
ser du bilveien, altså er sivilisasjonen innhentet
etter dagens 32 262 steg. Det verker litt både her
og der, en smule vemodig at turen er over, men du
smiler hele veien til dørahella. En vennlig sjel med
lånt bil henter dere på avtalt tidspunkt.
Takk føtter for at dere holdt, takk knær og
hofter. Takk nøtter. Og takk DNT, uten dere
og de røde T`ene hadde vi ikke lagt ut på
fjellvandring i det hele tatt.
Og takk gode vandrekamerater!
Neste år blir det ny tur, ikke sant?
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Av sted bærer det, gjennom lyng og over bekk,
steinete stier, sandete tråkk, plankelagte myrhull,
flate høyder, alltid en rød T innen synsvidde. Dere
tar igjen en mann i blått, den slags er alltid kjekt.
En gjeng kvikke turjenter kommer midt imot, en
svenske på gjengrodde stier stopper opp, han
har vært akkurat her for akkurat 40 år siden, alle
snakker med alle på fjellet.
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I godt driv over Hardangervidda.

GÅTTABANEN FOR EN TUR
22.-26.juli var vi på tur på Hardangervidda, med med overnattinger på
turisthyttene Kalhovd, Mårbu, Lågaros og Mogen. Fantastisk tur.
Minner ført i pennen av Elisabeth Holst Riis
Foto: Knut Åkredalen
Vi hadde to hyggelige og flinke turledere med
glimt i øyet og gode historier på lur. Vi ble
godt tatt vare på. Det var godt det, spesielt for
oss tre som var førstereisgutt og -jenter. Takk til
Knut og Bjørn. Dere hadde god kontroll på oss
der en gikk foran og en gikk bak gruppa. Passe
tempo og god oversikt.
Heldige var vi også med de andre i gruppa,
16 stk totalt. Veldig koselig turfølge. Alle ble
inkludert og vi ble fort en gjeng som lo og
delte vår visdom og livshistorie. Verden er ikke
stor altså; jammen fant vi felles kjente også.
For en opplevelse. Vi hadde strålende vær, noe
kald vind innimellom, men sol og blå himmel.
Flere gikk i shorts og T-skjorte. Det gikk til og

med an å bade. Absolutt. Vi traska ca. 55 km
til sammen på tre dager. Det gikk på fine stier,
noen steinete stier, over myr og jammen måtte
vi gå/ hoppe på steiner for å komme over noen
elver. Vidda byr på god utsikt og mange blå blå
innsjøer - perfekte fiskevann.
Vi hadde ingen skader underveis annet en
tå som gnagde mot nabotåen. Det var det jo
noen som kunne hjelpe til med; så med tape,
smertestillende og oppbakking gikk det bra.
Javel da, vi må vel innrømme at vi også kjente at
vi hadde båret 8-10 kilo på hoftekammen og
skuldrene. Sånn litt i alle fall. Men vi var glade
for å bære regntøyet OPPI sekken.
Det er utrolig hvor lett det er å snakke når man
går i fjellet, og har ro, fred og vidsyn. Man får
liksom et annet perspektiv på både hverdagen
og opplevelser, på seg selv og på andre.
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Deltakerne klare for tur. Her utenfor Kalhovd Turisthytte.

Mestringsfølelse og gode naturopplevelser.
Vi fikk god mat på hyttene. De dagene vi var
der gikk det i lammekjøtt; lammeskank og
så lammekoteletter til kumle. Fortreffelige
måltider. Takk til kokkene. På Lågaros, som er
en selvbetjent hytte, lagde vi (=varmet opp)

Vill og vakker vidde-natur.

bacalao og lapskaus. Sjeldent har det vel smakt
så godt! Og særlig for de som ikke var overbe
geistret for lammekjøtt.
Vi kommer hjem, friske og opplagte, klar for
jobb og hverdagen igjen. … og med tanker og
drømmer om tur igjen. Dette ga mersmak.
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STYRET I DNT TELEMARK
Den Norske Turistforening (DNT) består av 57 selvstendige medlems
foreninger, som alle har hvert sitt styre. I styret sitter frivillige som har tatt på
seg et verv for å drive foreninga framover.
I år har styrets snittalder sunket en god del,
da Madeleine Thiis Vestrheim (21) og Marga
Doelman (17) fra DNT ung Telemark har
kommet inn som henholdsvis representant og
vararepresentant for ung/BT/senior. I tillegg
har Silje Tollefsen (38) og Michael Quist
(35) tatt over vervene som vara og ansattes
representant.
Madeleine
Thiis Vestrheim
kommer fra
Odda innerst
i Sørfjorden i
vakre Hardanger,
men er nå bosatt
i Porsgrunn. Til
vanlig studerer
hun sykepleie, og
startet på sitt siste
år høsten 2020. Hun sitter som styremedlem i
DNT ung sitt landsstyre og er nå også en del av
DNT Telemark sitt styre.
- Fremover vil jeg arbeide med å sette et
større fokus på ungdom i DNT Telemark. Det
er mye fokus rundt ungdom og psykisk helse
om dagen. Dette er noe jeg brenner veldig
for og jeg har selv forstått hvor mye natur og
vennskap har å si for livskvaliteten. Jeg gleder
meg til å få være med å få frem flere av ung
dommenes sine synspunkt i DNT Telemark og
lære mer om DNT Telemark som organisasjon.
Marga Doelman
kommer fra
Drangedal og
går i 1. klasse på
restaurant og
matfag ved Skien
Videregående skole.
På fritiden liker hun
å være ute, gå turer
og være aktiv.

- Det som motiverer meg til å være med i styret
til DNT Telemark er å lage gode turer, og å
kunne få inspirere andre til å bli med på å gå
tur og ha det moro.
Silje Tollefsen
er utdannet
sykepleier med
videreutdanning
innen psykisk
helsearbeid. Hun
engasjerte seg i
DNT først for å bli
turleder for 5-6
år siden. Siden
det har hun også
blitt med i styret for Skien Turlag Aktiv, DNT
Fjellsport Telemark og Skien Turlag, og trives
godt også med det administrative arbeidet og
politikken rundt.
- Nøkkelord for min opplevelse av organisa
sjonen, som stort sett består av frivillighet, er
positivitet, initiativ, løsningsorientert, engasje
ment, kunnskap, ydmykhet og ansvarlighet.
Hun ønsker å drive det gode styrearbeidet
videre, men legger også vekt på at det sosiale
det å være en del av et styre gir henne.
Michael Quist
jobber som
prosjektleder i
DNT Telemarks
aktivitetsavdeling.
Han ser fram til å
bidra inn i styret
i den kommende
tiden.
- Jeg ønsker å
sikre at DNT
Telemark er en bra og positiv arbeidsplass for
de ansatte så vel som for de frivillige.

Styreleder, Thor
Kamfjord (48), ble
med i styret i DNT
Telemark fordi han
mener natur og
friluftsliv er utrolig
verdifullt og noe han
ønsker flest mulig skal
få oppleve gleden av.

Tor Suhrke (73)
er nestleder i DNT
Telemarkstyret. Han
har alltid vært glad i
å være ute i naturen,
både sommer og
vinter.

Styremedlem, Tone
Reiten (73), er en
aktiv og engasjert
person. Hun er svært
engasjert i miljøet
og profileringen av
naturen.

Ottar Kaasa (66) er
også styremedlem i
DNT Telemark. Han
ble med i styret fordi
han ønsker å legge til
rette for folk slik at de
kan bruke naturen.

Morten Næss
(70), har hele sitt
yrkesaktive liv operert
i grensesnittet
mellom politikk og
administrasjon. Han
er glad for å kunne
være med på å legge
til rette for et aktivt liv
i nærmiljøet gjennom
fokus på folkehelse,
som styremedlem i
DNT Telemarkstyret.

Halvor Sagvolden
(70) er vara i DNT
Telemarks styre i
tillegg til å sitte i
styret til Fjellvåken
– båten som frakter
turgåere til og fra
Mogen Turisthytte
på Hardangervidda.
Han er med i styret
fordi ha er interessert
i friluftsliv og frivillig
arbeid.

Runar Landsverk
(62) er både nestleder
i Skien Turlag og
varamedlem i DNT
Telemark-styret.
- Jeg ble med i styret
fordi jeg selv har vært
medlem siden 80tallet, alltid har vært
opptatt av ferdsel i
naturen og er interes
sert i hvordan vi best
kan forvalte naturen.

Kristian Haraldsen
(51) sitter som
varamedlem i DNT
Telemarks styre og
som styremedlem
i DNT Telemarks
fjellsporgruppe. Han
er med andre ord
meget engasjert i
foreninga og brenner
for friluftsliv.

Ansattes vararepresentant i styret er Kyle O’Donoghue
(40). Han er medlem i styret for å formidle informasjon
mellom ansatte i foreninga og styret.
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I tillegg til nykommerne har vi flere ringrever som skal sørge for å ta godt imot nykommerne i styret.
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Velkommen til tursenteret!
I januar i år flyttet DNT Telemark til Torggata
15 og etablerte Friluftslivets hus. Nå finner du
både vårt tursenter og butikk, samt kontorer
og møte- og kursarealer her, rett ved den
ferske parken på Landemannstorget i Skien.

Nytt i fjor var at vi ble stolte eiere av et
bruktstativ. Der kan du selge dine egne tur
klær og/eller finne andres brukte skatter.
Vi tar ingen fortjeneste for salget, så alle
inntekter går rett til selger via Vipps.

I tursenteret kan du få hjelp til å planlegge
turer, finne kart og annet utstyr du trenger
og god bekledning for all slags vær.

Vi ønsker både turferskinger og -veteraner
hjertelig velkommen til turprat og en
hyggelig handel!

Åpningstider:
Mandag- fredag:
10:00 - 16:00
Torsdag:
10:00 - 18:00
Lørdag:
10:00 - 14:00

Lue
Medlemspris: 239,Veil.: 279,-

Devold hiking trøye
Medlemspris: 595,Veil.: 699,-

Silkesengesett
Medlemspris: 1105,Veil.: 1299,Lakenposer
Medlemspris: 788,-

Hengekøye original
Medlemspris: 637,Veil.: 749,-

Veil.: 929,-

Kart
Pris fra: 129,-

Ulltøy Aclima woolnett
Medlemspris: 635,Veil.: 749,-

Torggata 15, 3717 Skien Tlf: 35 53 25 55 E-post: telemark@dnt.no

Arkitekter i Telemark gjennom 131 år

Vårt prosjekt ”VEV - fortid møter fremtid” vant konkurransen om nytt museumsbygg
for Telemark Museum i Brekkeparken, Skien.
Bygget er under oppføring og skal stå ferdig i 2021.

Aplia er stolte
leverandører av
nettsidene til
Ti- toppern Grenland!

Torggata 8, 3724 Skien
e- post: post@aplia.no, Telefon: 928 47 444
www.aplia.no
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