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DNT Telemark er en friluftslivsforening for
hele Telemarksregionen. Vi har lokale turlag 
med undergrupper for store og små, og for 
adrenalinsøkende og rolige.

DNT Telemark har en rekke hytter fra fjord til
fjell: betjente fjellhytter, ubetjente skogs- og
kystledhytter, gapahuker, nødbuer og andre
samlingspunkter. Det er frivillige som 
vedlikeholder hytter, merker stier og 
arrangerer fellesturer. 

DNT Telemark arrangerer også blant annet 
Ti-Topper’n, Kom deg ut-dagen og kurs for 
privatpersoner og ansatte i skoler og barne-
hager.  Året rundt har vi aktiviteter for barn  
og unge - også i ferier. 

Du finner vår administrasjon og vårt tursenter, 
med turutstyrsutsalg og serviceinnstilte 
turveiledere, i Skien. Her er det også kontorer, 
kurs- og møtelokaler.

Foreningen følger deg gjennom livet 
- fra trillegrupper til seniorgrupper.

KONTAKT
Kontor: Torggata 15, 3717 Skien
Postadr.: Postboks 3089, 3707 Skien
Telefon: 35 53 25 55
E-post: telemark@dnt.no
Nettside: telemark.dnt.no
Daglig leder: Jon Atle Holmberg

MEDLEMSKAP 2021
Hovedmedlem: 725,-
Husstandsmedlem: 400,-
Ungdom (19-26 år): 370,-
Skoleungdom (13-18 år): 225,- 
Barn (0-12 år): 140,-
Honnørmedlem (over 67 år/uføre): 570,- 
Familiemedlemskap: 1300,-
Livsvarig medlemskap: Kontakt DNTs medlemsservice

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

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. 

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

Lik oss på Facebook: @dnttelemark    

Finn turer og hytter på www.ut.no

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

@yulia_alifanova @nennas_betraktninger @guri_og_gjengen

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai



3ALLTID VELKOMMEN! 

I år som i fjor har forhåndsbooking av våre hytter, 
samt en reduksjon av overnattingskapasiteten, 
vært nødvendig. Vi ser likevel at dette ikke har 
vært noe hinder. Forhåndsbookingen har gjort at 
vi har kunnet fordele overnattingsbesøkene over 
en større del av sommeren, slik at flest mulig har 
kunnet oppleve hyttetilbudet. 
 
Et strålende eksempel på kraften som ligger i 
frivilligheten ble markert da Ruben Andre Smith 
mottok DNTs første dugnadspris. I over ti år har 
Ruben jobbet for å tilrettelegge for friluftsliv for 
alle med fysiske funksjonsnedsettelser. Vi er stolte 
av Ruben, og håper det kan motivere flere til å 
dra i gang tilsvarende initiativ andre steder. 

Vi er også stolte av at Notodden Turlag er de 
første i landet som har etablert “Regnbueløypa” 
for å synliggjøre at mangfold og inkludering 
ligger i vår natur. Initiativ som dette er med på 
å gjøre meg ekstra glad for å kunne være en 
del av en organisasjon som sier høyt og tydelig 
«velkommen!»

Etter hvert som samfunnet gradvis har åpnet 
opp igjen, ser vi at dugnadslysten blomstrer. 
Flere turlag har dagsturhytter i sine planer og i 
sommer åpnet Gautefall turlag sin sentrumsnære 
gapahuk, Brakneshuken. Frivillige har hatt idé 
og regi, men fått med seg bedrifter, friluftsråd 
og kommune for å realisere drømmen. Denne 
typen samarbeid er vi avhengige av. 

At tilrettelegging skaper aktivitet, ser vi også et 
flott eksempel på med den populære Ti-Topper’n 
til Tinn og Rjukan Turlag. Ti-topper’n finner vi 
også i Siljan og i Grenland, og vårt mål er å 
motivere folk til å komme seg ut på tur og besøke 
nye områder.  

Vi opplever flere steder at Friluftsparadokset møter 
oss, spesielt på «Instagram»-vennlige turmål. Å 
oppleve nye og ukjente perler blir derfor viktig. 

Ikke bare reduserer vi ferdselstrykket på de mest 
kjente turmålene, men det gir også muligheter til 
å oppleve den roen mange av oss søker i naturen. 
Vi oppfordrer derfor alle til å bruke UT.no for å 
finne nye turmål.

De siste årene har vi økt innsatsen for å få 
ungdommen med. Det er derfor veldig gledelig 
at oppslutningen om årets friluftsskoler har vært 
god. En stor takk sendes til de lokale frivillige og 
aktivitetsledere som har brukt sin sommerferie 
for å skape turglede hos de yngste. 

Vår rolle som kunnskapsformidler av sporløs 
ferdsel kommer til å bli viktig i årene som 
kommer. På Gaustatoppen ser vi effekten av 
#packitinpackitout og #mittsøppelmittansvar 
i sosiale medier. Dette har redusert mengden 
søppel med ett tonn, ved at besøkende tar med 
avfallet ned fra fjellet selv. En ren natur er en natur 
det er hyggelig å ønske velkommen til. Nå står 
høsten for tur, og vårt mål bør være at det kun er 
løvfallet som treffer bakken i årene som kommer. 

God tur!

Styreleder DNT Telemark
Thor Kamfjord

En fantastisk tursommer i Telemark er over, og vi gleder oss over 
at turglade folk i enda et år med smittevern og restriksjoner 

har fått herlige naturopplevelser for livet. 

Thor Kamfjord, styreleder i DNT Telemark. 
Foto: Marius Dalseg.



4 NYE KULTURSTIER I BAMBLE

Tekst og foto: Steinar Skilhagen

Her kan du lese om fire nyetablerte kulturstier 
som er ryddet og merket på dugnad i samråd 
med Bamble kommune, som har dekket de 
betalbare kostnadene. I tillegg til disse stiene er 
det også verd å nevne at vår etablering av kyst-
stien gjennom Bamble kommune har bidratt til 
å synliggjøre flere kulturminner langs kysten.

POSTVEIEN MELLOM GÅRDENE 
BAKKE OG AURÅA
Denne strekningen er en del av postveien 
mellom Kristiansand og Brevik, som ble åpnet 
i 1689, ryddet av veivesenet 300 år senere, 
og så ryddet og merket på nytt av Bamble 
Turlag. Det er også laget informasjonsskilt med 
kart og informasjon om strekningen. Du finner 
turen på UT.no og det er innhentet tillatelse til 
parkering ved Bakke gård.

TURVEI MELLOM KRETSHUSET PÅ 
DØRDAL OG GONGELEIREN
Gongeleiren er en av «Skauguttleirene» fra 
krigens dager. Den aktuelle stien har tidligere 
blitt anlagt av Dørdal velforening, men den var 
nå svært gjengrodd. Stien er nå ryddet på nytt, 
merket og godt skiltet. Den er også forlenget 
til et utkikkspunkt som ble brukt for å passe på 
om tyskerne var på vei mot leiren. I leirområdet 
er det tidligere satt opp ei minnestøtte med 

navn på de 73 unge mennene som befant seg 
i leiren. Bamble Turlag har nå fått laget, og har 
montert, ei stor informasjonstavle med kart som 
blant annet inneholder historisk informasjon 
om leirens utbredelse. Se stien på UT.no. 

OLDTIDSVEIEN MELLOM BAMBLE KIRKE 
OG BYGDEBORGEN PÅ STORÅS
Dette er en turvei som har vært tilrettelagt tid-
ligere av Bamble Historielag og ryddet på nytt 
av Bamble Turlag. Stien er en gammel kirkevei 
for å komme til Bamble kirke. Fra selve kirke-
veien går det også en avstikker til åsen Storås, 
hvor rester av en gammel bygdeborg kan sees. 
Du finner informasjonsskilt om severdighetene 
under veis. Gå inn på UT.no for å se hvor stien går. 

TURSTIER MELLOM RUGTVEDT OG 
HYDALSHELLEREN
Det er laget et eget stinett mellom boligfeltet 
på Rugtvedt og den fine Hydalshelleren. Stiene 
eksisterte delvis tidligere, men det er også 
laget noen nye. Stiene er ryddet, merket og 
skiltet med navn og avstander. Hydalshelleren 
ble brukt av Milorg til våpentrening og skjule-
sted under krigen. Man kan fortsatt se rester 
av deres skjulested. I fjellveggen i helleren kan 
man se spor av mineralet Damtjernitt, som 
stammer fra en utløper av den helt spesielle 
vulkanen på Ulefos for 580 millioner år siden. 
Finn turen på UT.no. 

KYSTSTIEN GJENNOM BAMBLE
Bamble Turlag har tidligere tilrettelagt og 
merket en 60 km lang kyststi langs kysten av 
Bamble kommune. Her finner man informa-
sjonstavler med kart og oversikt over aktuelle 
severdigheter langs stien. Blant severdighetene 
kan det nevnes to kystfort fra 2. verdenskrig, 
en renovert kruttkjeller fra Napoleonskrigen, 
 Langesundstangen, Trolldalen og  Geoparken 
Gea Norwegica . Hele stien er lagt ut på UT.no 
i 6 etapper, hvor hver etappe kan være en 
passende dagstur.

Bamble Turlag arbeider ikke primært med å bevare kulturminner, 
men har sett at det gir en ekstra verdi å kombinere synliggjøring 

av kulturminner med etablering av turstier. 

Flott utsikt over Rognsfjorden.
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Tekst og foto: Knut Åkredalen

Det ble søkt om midler til dette og Gautefall 
Turlag fikk støtte fra A-media og Grenland 
Friluftsråd.  Gapahuken ble bestilt hos tømrer 
Per Esborg. Da den var ferdig, ble den fløyet 
til utsiktspunktet med helikopter. Den ble kjørt 
opp i flere deler; først utstyret, så selve huken 
og til slutt taket. Takk til dugnadsgjengen som 
satte huken sammen! 

Tirsdag 29. juni var det offisiell åpning og 

daglig leder i DNT Telemark, Jon Atle Holmberg, 
stod for selve “snorklippinga” som her skjedde 
i form av trekapping.  Det er montert bålpanne 
på plassen til fri bruk av besøkende, og det 
er også mulighet for en overnatting eller to. 
Utsikten er fantastisk mot Drangedal sentrum 
og mot Toke. Så til dere som ikke har vært der 
enda, kom dere til Drangedal og følg rute-
beskrivelse på UT.no! 

For å komme i denne høyden kreves det 
nødvendigvis noen motbakker, og Jon Atle 
kommenterte også at dette var den bratteste 
bakken han hadde gått uten stein. Stien han 
gikk heter Blåveisdalen. 

ET AKTIVT TURLAG
Andre dugnader turlaget har hatt er legging av 
ca. 400 meter klopper på de plassene som er 
bløte. Dette er vi ikke ferdige med, så har tren-
ger vi hjelp til dugnad i september. Vi har en 
gapahuk på Gautefall som heter Tjennhuken. 
Denne trengte sårt ny tjære. Dette ble bestilt 
hos Hermann Gautefald, som lager dette selv. 
Torsdag 1. juli var Hermann og Knut på Tjenn-
huken og koka tjære og beisa. Det ble veldig 
bra, selv om jobben var noe skikkelig gris og 
klærne som ble brukt ikke var brukelig etterpå. 

Gautefall Turlag har etter et forslag fra et medlem fått bygd
 en ny gapahuk på Braknesheia i Drangedal. Dette er et populært 

turmål for folk i Drangedal sentrum og tilreisende. 

Her kommer taket til Brakneshuken. Flott utsikt fra gapahuken.

HAR DU BESØKT DEN NYE 
BRAKNESHUKEN?
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ENDELIG ER BARNAS TURLAG 
I GANG MED AKTIVITET IGJEN! 

Tekst: Jenny Flobak

Trillegruppa i Grenland startet opp i august 
igjen og ønsker nye deltagere hjertelig velkom-
men. Gruppa er for deg som er hjemme med 
barn på dagtid. De triller turer i Grenlands-
området og varierer turmålene fra uke til uke. 
Turene annonseres på deres Facebookside 
www.facebook.com/dnttrilleturgrenland. 

Barnas Turlag Bamble kickstarter høst-
sesongen med en overnattingstur til Øitangen 
turisthytte på Jomfruland i anledning Kom 
deg ut-dagen 4.-5. september. Barnas Turlag 
Seljord og Barnas Turlag Kviteseid inviterer 
til en spennende tur hvor sauesanking står på 
programmet samme helg.

Utover høsten når mørket har senket seg blir det 
hodelykttur og refleksjakt med Barnas Turlag 
Siljan. Her inviteres også ditt favorittkosedyr til å 
være med på turen! Barnas Turlag Midt-Telemark 
inviterer også til reflekstur i november, så sjekk ut 

turkalenderen på hjemmesiden vår telemark.dnt.no 
og finn et turlag og en tur nær deg!
Hvis du vil oftere på tur enn det arrangeres 
fellesturer vil vi tipse deg om å laste den appen 
KulTur. Her kan dere gjøre mange morsomme 
aktiviteter i naturen, samle poeng og få en 
premie når dere har fullført nok aktiviteter! 

Lykke til!

Lokallagene for barnefamilier i Telemark har mye spennende 
på programmet framover, og gleder seg til å se deg og din familie på 

turer i høst og i vinter. Tilbudet er for barnefamilier med barn 
fra 0 til 12 år, og er et fint sted å møte andre familier.

Bli med på trilletur med andre foreldre. Foto: Anette Fyhn.

Barnas Turlag arrangerer morsomme turer hele 
året. Foto: Mirjam Thorkildsen Schade.



7VELKOMMEN TIL JAMBAKKMYRA 
– KRAGERØS SVAR PÅ NORDMARKA

Tekst: Hege Lier og Frode Steffensen, 
foto: Frode Steffensen

Fra Kragerø sentrum er det ca. 15 km til 
Fikkjebakke (Kragerø Industriområde), og fra 
E-18 ved Tangen/Sannidal er det ca. 3 km. 
Fikkjebakke er parkeringsområde sommerstid, 
mens om vinteren kan man kjøre bom vegen 
helt opp til Jambakkmyra. Det er ca. 3,5 km 
fra Fikkjebakke og inn til turisthytta. 

Jambakkmyra er utgangspunkt for flotte 
 sommer- og vinterturer. Det blir kjørt opp 
løyper flere ganger i uken når vær og snøfall 
tillater dette. Det er både korte og lange 
turforslag, og det er godt skiltet og merket. 
Kragerø Turlag skiltet i 2018-2019 de mest 
brukte stiene i området med avstandsmerking. 

Turisthytta holder åpent hver søndag fra 
oktober til slutten av mars, og serverer kaffe, 
vafler og annen enkel servering. Det er rigget 
en bålpanne på utsiden, slik at man kan ta 
med egne pølser eller annen grillmat. Hytta 
er totalrenovert de siste årene innvendig, og 
fremstår som lys og trivelig. 

Stiene er varierte. Det er mange som valfarter 
til Spellemannsfjellet med hele familien. Dette 
er en kort og enkel sti på 1 kilometer. Her 
ser man en fantastisk utsikt mot Kragerø og 
havet. Kragerøs høyeste fjell, Valefjell 329 
moh, ligger ca. 3,5 km fra Jambakkmyra. Fra 
Valefjell kan man gå til Skarpenæring ved 
Store Vålevann, hvor Kragerø Turlags nyeste 
ubetjente hytte er under oppussing. Denne 
åpner 2021/2022.

Jambakkmyra er også utgangspunktet for den 
nye bystien (22 km) til Kragerø. Dette er en 
forholdsvis krevende tur, men den kan også 
deles i flere etapper. 

Jambakkmyra ligger på Krokheia og er det 
største skiltede turområdet i Kragerø.
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VELLYKKEDE SAMARBEID I SILJAN

Tekst og foto: Anne Lise Olsen

Det er Barnas Turlag Siljan og Siljan Turlag 
som arrangerer, og det begynner med «Natt 
i naturen» ved Gorningdammen. Turlaget 
bidrar med natursti, kano, beverting med 
sveler, saft og skaukaffe og stemningen er alltid 
god med flotte og flinke dugnadsfolk. Folk 
setter pris på denne dagen der vi møte på tvers 
av lag og foreninger.

Bygningene ved Gorningdammen er det Siljan 
Historielag som disponerer. De har i tillegg 
guidet tur i området, informasjon om området 
og museet i båthuset.

Siljan Jeger- og Fiskeforening kommer med 

fiskeutstyr og hjelper nybegynnere med å 
prøve fiskelykken. Dette er spennende for de 
som ikke har prøvd å bruke fiskestang før. 
Det er også spennende å få prøvd livreddende 
opplæring på dukker som Siljan Røde Kors har 
med seg, noe som også er livsviktig å kunne.
Geoparken kommer også til Siljan. De har 
med mange steiner som de øser ut sin kunn-
skap om til villige tilhørere. 

I februar på Kom deg ut-dagen stiller alltid ski-
gruppa i Siljan IL opp med løyper om det er snø.

Siljan Turlag og Barnas Turlag Siljan ønsker at 
samarbeidene om Kom deg ut-dagen blir en 
langvarig tradisjon, høst som vinter, og at vi 
også kan bli flere etter hvert.

Hver høst, på Kom deg ut-dagen, inviterer Siljan Turlag flere lag 
og foreninger fra Siljan. Ønsket er at dette skal utvides til å invitere enda 
flere, men først må vi få kontroll på korona-pandemien. Dette har blitt en 
flott tradisjon der de samme lag og foreninger kommer igjen år etter år.

Kanotur med Turbo. Foto Sissel Mogård.

Folksomt på Kom deg ut-dagen i 2018.

Kom deg ut-dagen med Siljan IL.

Sveler er blitt obligatorisk. Flinke dugnadsfolk!



9EN VIKTIG DUGNAD FOR 
TRYGG FERDSEL

Tekst: Finn Roksund

Finn Roksund (undertegnede) sammen med 
Skien Turlags løypegruppeleder, Åsmund 
Myhre, og Ti-Topper’ns ”far”, Roger Gundersen, 
slo oss derfor sammen og gikk i gang med 
grunnarbeidet til kartet.

For å modernisere og inspirere nye grupper 
til å komme seg ut på tur, er den gamle 
historiske teksten på baksiden av det forrige 
kartet erstattet med turforslag. Disse er 
bygd opp slik at målene nås via Skien Turlags 
blåmerkede stier, Porsgrunn og Omegns 
Turistforenings blåmerkede stier - som ligger 
syd i Skien Vestområdet - og blåmerkede stier 
i Melum og Kilebygda.  

Kartet over Melum er plassert på tekstbaksiden 
med overlapp i forhold til hovedkartet på 

forsiden. All den tidligere verdifulle informa-
sjonen over severdigheter, med nummererte 
merkinger, er på kartets tekstside sammen 
med turforslag for historiske turer.

I hovedsak er det Skien Turlag som har 
ansvaret for nettet av merkede stier på kartet. 
For å sikre at både merkede og umerkede stier 
er korrekte, og at interessante turmål, utsikter 
og severdigheter er korrekt plassert, er det 
gjennomført et betydelig arbeid med både 
synfaring og gjennomgang av kart og terreng.
 
Arbeidet ble startet opp i 2019, men ble 
dessverre hardt rammet og forsinket i meste-
parten av 2020 av restriksjonene i forbindelse 
med covid 19! 

Ikke fått tak i det nye kartet enda? Dette kan 
kjøpes på DNT Telemarks tursenter i Skien. 

DNT Telemark har jevnlig oppdatert sin turkartserie i 1:25 000. 
Nå, i 2021, er Skien Vest-kartet kommet i ny utgave. Det har vært 

et uttrykt ønske om også å få inkludert Melum i turkartene. 
Det nye kartet heter derfor nå Skien Vest Melum. 

VELLYKKEDE SAMARBEID I SILJAN

Åsmund peker utover et vidstrakt 
løypenettet. Foto: Karin Arntzen. 

Mange perler å finne. 
Foto: Åsmund Myhre.

Fra synfaring. 
Foto: Karin Arntzen.
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0 TRUGETUR TIL TRODDEJUV

Tekst og foto: Harald Rishovd 

Moderne truger i lettmetall med syntetisk 
bæreflate og bindinger som er hengslet ved tå-
ballen er veldig komfortable å bruke, og åpner 
en hel verden med turmuligheter. Troddejuv 
på Rauland er et godt eksempel. 

SPENNENDE JUV
Troddejuv er et spennende og ganske ufram-
kommelig juv som går som en forlengelse av 
Gjøvstøyljuvet som starter rett bak Spar. Det 
er bratt og krones med et par store isvegger 
lengst inn i juvet.

GÅ DIN EGEN LØYPE
En mulighet er å starte ved skiløypa fra AiR. Følg 
løypa opp en kort bakke i ca 100 meter og ta 
av til høyre der en brøytet bilvei krysser skiløypa. 
Etter nye 50 meter går ferden inn til venstre og 
følger myrdraget vestover. Kort tid etter krysses 
lysløypa før man etter hvert kommer til skiløypa 
som går i retning Kroktjønn. Kryss denne, følg 
myrene nordover og start så på nedstigningen 
mot Gjøvstøyljuvet. Etter hvert ser man lysene 
fra to gamle gårder på høyre side.

I bunnen av juvet svinger man til venstre og føl-
ger Juvsbekken til man kommer ut ved skiløypa 
igjen. Nå starter selve Troddejuv inn til høyre 
(merket med rødt) og går nordover parallelt 
med skiløypa. Her er det normalt gått opp et 
bra trugespor, men om man kommer dit rett 
etter et snøfall kan man måtte brøyte de ca 
500 meterne inn til isveggen selv.

VÆR VARSOM
Obs! Juvet er ganske bratt, og selv om det er 
relativt lave vegger, er de så bratte at det kan 
være fare for snøras etter store snøfall. Er du 
usikker på forholdene, kan det være en idé å 
gå langs skiløypa nordover parallelt med juvet 
og heller gå inn der det ikke er så bratt. Vær 
forsiktig og bruk hodet!

Sted: Rauland i Vinje kommune
Start og slutt: Parkeringen ved  
Rehabiliteringssenteret AiR (kun 
kveldstid og i helgene, ellers fullt). 
Lengde: ca 4-5 km fra AiR, litt  
avhengig av rutevalg
Vanskelighetsgrad: Lett

FA
K

TA
Vinje turlag arrangerte trugetur til Troddejuv sist vinter. 

Turen er også fin å gå på egenhånd, og er spesielt fascinerende 
med hodelykt sent på kvelden.
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1GRASROTANDELEN GJØR AT 

FLERE FÅR OPPLEVE FRILUFTSLIVET!

Siden Norsk Tipping ble etablert, har hele 
overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. 
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet 
til å være med å bestemme hva noe av over-
skuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag 
eller forening som får 7 % av din spillerinnsats. 
Det vil si at dersom du spiller Lotto for 100 
kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. 
Og best av alt; din innsats, premie eller vinner-
sjanse vil ikke reduseres!

DNT Telemark og turlagene har mange tilbud 
til folk i alle aldre. Dette er alt fra fellesturer, 
hytter og stier, til store arrangementer og 
samlinger, og det aller meste driftes på frivillig 
basis! Dette koster likevel penger. Verktøy og 
maling trengs til å merke og rydde stier og 
holde hyttene vedlike. Barnas Turlag trenger 
støtte til å ha gratis turer og arrangementer for 
barnefamilier og senke terskelen for å starte 
med friluftslivet fra barndommen av. Din støtte 
kommer derfor hele foreningen til nytte!

HVORDAN GI DIN GRASROTANDEL: 
- Sende SMS «Grasrotandelen» + org.nr til 
60000 (Se org.nummer-tabell på denne siden)
- Tilknytte deg lag/forening selv på Min side 
hos Norsk Tipping
- Tilknytte deg lag/forening hos din kommisjonær
For mer informasjon, se www.norsk-tipping.no

Visste du at du kan støtte ditt lokale turlag, DNT Telemark som helhet eller 
Ti-Topper’n med grasrotandelen i Norsk Tipping?

Støtt barneaktivitetene!
Foto: Sissel Mogård.

Støtt dugnadsarbeidet!
Foto: Karin Arntzen.

Støtt fellesturene!
Foto: Thor Olav Sørensen.

Turlag/forening: Org.nr.:
Gautefall Turlag 993 564 451
Bamble Turlag 994 829 076
Skien Turlag 997 233 387
Tinn og Rjukan Turlag 916 247 559
Siljan Turlag 999 521 401
Kragerø Turlag 987 533 986
Kviteseid Turlag 912 742 849
Seljord Turlag 913 711 270
Vinje Turlag 996 334 805
Ti-Topper’n Grenland 897 034 212
DNT Telemark 972 422 169
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2 TIURTUR MED 

BARNAS TURLAG

Tekst og foto: Mirjam Thorkildsen Schade

Me har hatt ein ny flott og spanande tur med 
Barnas Turlag i Seljord og Kviteseid! Laurdag 
ettermiddag 1. mai 2021 møttes me 8 barn 
og 5 vaksne ved Bøle hyttefelt på Kvambekk-
heia i Åmotsdal. Snille Wiggo Rinde køyrde all 
bagasjen opp med snoskuter, og me tusla så i 
veg på ski eller truger. 

Fyrste stopp var ved Bøle seter. Me fekk høyre litt 
om staden der, og fekk fin innføring i tiurleik og 
livet til storfuglene ved kjentmann Odd Høydahl. 
Han hadde også med ei overrasking til alle ungane 
frå Noregs Jeger- og Fiskeforbund; ein turkopp, 
turbestikk, buff og ein refleks. Tusen hjarteleg takk! 
På veg opp tikka det inn ein sms frå ein annan 
kjentmann i området, som hadde sett årets fyrste 
tiur på viltkameraet sitt same morgon på ei myr 
me skulle gå forbi. Me visste at det var mykje stor-
fugl i området i fjor, men dette var fyrste teiknet til 

tiur i år. Spenninga stig. Vil me også få sjå tiur...?
Framme ved gapahuken i 18-19-tida på kvelden 
samlast me og legg dei siste planane for natta og 
morgondagen. No må innestemmen brukast, og 
alle må vere stille... Fuglane me ønsker å sjå kjem 
gjerne til området utover kvelden og ventar på ei 
grein fram til speletid. 

Frå gapahuken og opp ser me mange stader bæsj 
etter storfugl! Noko av det var ikkje der 2 dagar 

Det finnes turlag og turgrupper for alle aldre i DNT Telemark. Lurer du på om 
Barnas Turlag kan være noe for deg og familien? Her kan du lese om en tur 

Barnas Turlag Seljord og Kviteseid hadde i vår – og kanskje du blir med på neste?
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3før, då nokon av kånn var oppe med litt ved og eit 

telt. Vidare mot toppen ser me mykje meir oste-
pop-bæsj, og fleire furutre som er delvis oppetne. 
Me veit no at tiuren likar å ete barnålene frå furua, 
og at barnåler i bæsjen er eit kjenneteikn på tiur 
framfor orrfugl. Me er på sporet!

Alle i følget vel å gå heilt opp til toppen, kor det 
er fabelaktig utsikt til fjella omkring 360 grader 
rundt. Så sprer me kånn litt utover og riggar til 
overnatting: dei fleste i telt, medan underteikna 
med mann ligg på bakken under open himmel. 
Me et kveldsmat og godteri der me har slått kånn 
til ro, og nyt ein nydeleg solnedgong. 

Kvelden og kulda kjem gradvis, det er eit lett drag 
frå nord i lufta. Mørkret sig på. Kring midnatt 
kjenner me som ligg ute at det snogar litt rett ned 
i andleta kånns. Hmm, dette sa ikkje vermeldinga 
noko om.... Det varer imidlertid ikkje lenge, og me 
sovnar lett. 

Kring klokka 02 startar raudstrupa å kvitre. Me 
har nett lært av Odd at det er raudstrupa som 
vekker storfuglane. Og frå halv fire-tida startar orr-
fuglane. Dei er det mange av! På det meste høyrer 
me dei frå 3 ulike kantar, og dei held det gåande 
fram til 08-tida på morgonen. 

Like over klokka fem meiner underteikna 
 dessutan å høyre fleire seriar med fjern kakking, 
som truleg er tiur. Men den er eit stykke unna, og 
gir seg etter rundt eit kvarters tid. 

Ei mor og dotter hennar ser ein stor svart fugl 
medan det enno er noko mørkt, som flyr og set 
seg i ein tretopp. Greina den sit på svaiar av tung 
vekt, fuglen sit nokre sekund, slår så med vingene 
og flyr vidare. Etter storleiken å dømme var det 
nok ein tiur. Så moro med så mykje liv i skogen!
Frå 08-tida stilnar orrfuglane, og me pakker 
saman telt og overnattingsutstyr og samlast til 
bålkaffe og frukost ved bålpanna ved gapahuken. 
Sjølvsagt må me fortelje kvarandre kva me har 
opplevd om natta og morgonen, og at me frøys 
litt. Kjentfolk nede i hyttefeltet melder om minus 
6-7 grader til morgonen. Så tøffe ungar og for-
eldre me har med på tur! 

Heldigvis varmer sola under frukosten, og humøret 
er godt sjølv om ingen har sove spesielt mykje 

denne natta. Me får også høyre om ein elgefødsel 
som skjedde under treet like bak gapahuken for 
ein fem-seks år sidan. Dette er tydelegvis rett stad 
for ekte villmarkopplevingar! 

Ungane trekker så om kvar sin premie for delta-
kinga; ein caps, ein turkopp, ein matboks og nokre 
pølsepinnar får nye eigarar. Så kjem den snille 
skutersjåføren kånns att og tek me bagasjen ned 
att. Så heldige me er! 

I det me spenner på ski og truger og legg i veg 
heimatt byrjar det å snoge. Fyrst litt, og så meir 
og meir; mange store lette snøflak dansar rundt 
på alle kantar der me går nedover, og det er 
reine adventsstemninga der ute i skogen. Fin 
avslutning på ein litt annleis og flott tur. Tusen 
takk for følget alle saman, og for at de var så trive-
lege og flinke turdeltakarar! Ingen sak å reise på 
overnattingstur me slike folk! 

Me lærte også om sporlaus ferdsel, og fekk 
tilbakemelding om at det såg veldig fint ut etter 
kånn. Supert folkens! Og ein ting til- når nysnoen 
kom var det også lettare å sjå spor. Nokon som 
tok turen der i dag (måndag) kunne fortelje at 
det var MYKJE  fuglespor å sjå i snoen. Det tyder 
på at me var på rett stad, og at me heller ikkje 
har skremt bort alle fuglen. Det er bra!

Stor takk til Odd Høydahl, og Liv og Wiggo Rinde 
som ordna bagasjetransport, fyr i bålpanna til 
me kom opp, og som så gjerne deler av dette 
flotte området deira.

Takk også til Tom Rolf Ingebretson for lån av flott 
bilete av orrfugl til dette arrangementet, og til Jan 
Enger for gode råd og tips. Me er takksame!
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4 LUFTIG OPPSTART

”Det var faktisk ikkje så skummelt som eg hadde trudd, men det var litt
 ekkelt der det ikkje var trinn og kor me berre måtte klatre”.

Tekst og foto: Jette Bergfjord

Fyrste tur for nyoppstarta DNT junior i Seljord 
og Kviteseid baud på ein dose frykt, men 
viktigst av alt ein større dose meistring. Midt i 
juli prioriterte 12 ungdomar og tre vaksne å 
utfordre seg sjølv litt ekstra med ein tur til Via 
Ferrata i Fyresdal. 

Det er ikkje berre den klamme lufta som 
dirrar der me står og kikkar opp den bratte 
fjellveggen. Heilt frå botn av Skredfjellet skal 
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me klatre og gå på blankskurt berg, kun festa 
i ein vaier, til toppen. Med oss har me Bjørn, 
som har vakse opp på garden nedanfor fjellet. 
“Mesteparten av turen er omlag 60 gradar 
bratt, men nokre stader er den heilt opp i over 
80 gradar”, fortel Bjørn. “Det er då dykk må 
stoppe opp og sjå utover på den fantastiske 
utsikta”. Alvoret pregar gruppa, og me har alle 
nok med å følgje etter den foran, klipse ein og 
ein karabinkrok på vaieren, og kikke raskt på 
utsikta. Men så er me på toppen, og medan 
me får oss laus frå vaieren, sit også både praten 
og latteren lausare. Me kikkar for fyrste gong 
skikkeleg på utsikta - den er fenomenal, og så 
kjenner me på det dei kallar meistring!

Utover hausten vert det fleire aktivitetar med 
DNT junior i Seljord og Kviteseid for dei som 
likar litt ekstra fart og spenning. Mellom anna 
har me planar om stisykling, kanopadling og 
hundekøyring.



Tekst: DNT ung Telemark, 
foto: Solveig Rauan Holten

BaseCampen startet med teambuildingsaktivite-
ter, og fortsatte med et lite sikkerhetskurs i vann 
i regi av Larvik Røde Kors - før 10 SUP-brett ble 
gjort tilgjengelige for bruk gjennom helga. 

Lørdag var det et kurs i vindsurfing som stod på 

programmet. Det var varmt og strålende sol, 
men flere av deltakerne kunne ønsket seg litt 
mer vind til akkurat denne økta. Likevel - alle 
fikk prøvd seg, og etter hvert fikk samtlige seilet 
opp av vannet!

Søndag ble det klatring i solsteiken i Haugene-
åsen, og kjøring med tube. Høyt og lavt, med 
andre ord! 

I sommer samlet en stor og god gjeng ungdommer i alderen 16-26 år seg for å 
utfolde seg til lands og til vanns, på DNT ung Telemarks BaseCamp i Stavern. 

ACTIONFYLT HELG MED DNT UNG TELEMARK

Vindsurfing. Foto: Annette Myrvang. Klatring i Haugeneåsen. Foto:Annette Myrvang. 
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7LAV TERSKEL FOR SUKSESS

Tekst og foto: Torhild Aarhus

Antall deltakere har steget jevnt hele tida, noe 
vi tolker som at vi dekker et behov. Turene går 
hver onsdag med oppmøte v/Kiwi Falkum kl. 
11.40.  Vi går uansett vær og føreforhold, 
men det kan bli endring av turmål når naturen 
gir oss problemer.   

Turprogrammet lages lenge før turene går. Når 
vi går opp turen på forhånd kan vi oppdage 
forhold som gjør at vi må endre. Dette kan være 
skogsdrift, trefall, sølete dyretråkk, eller snø- og 
isforhold. Kjentfolk-redaktør, Katrine, spurte 
hva som er nøkkelen til gruppas suksess. Det 
er sikkert flere faktorer, men et viktig stikkord 
er inkludering! Alle skal bli sett og verdsatt. 
Spesielt viktig er det å ta imot nye deltakere. For 
mange kan det være en høy terskel å møte opp 
på en parkeringsplass for å gå på tur med folk 
du ikke kjenner. Hver eneste en er velkommen 
og skal merke det!       
                                         
Så er det viktig at det er «passe» lavterskel. Det 
er et tema vi har når vi lager turprogrammet. 
Det er også et tema på hver enkelt tur. Det er 
alltid to turledere, en foran og en bak flokken. 
På flere turer har vi vært mer enn 50 på tur og 

da har vi også flere som tar ansvar. Tempo og 
pauser må tilpasses på hver tur.        
                                   
DNT Telemark har arrangert nærturlederkurs, 
vi er heldige som har 9 turledere, de fleste er 
med på alle turer. Vi kan derfor alltid organisere 
oss med tanke på sikkerhet.     
      
Vi anser oss som et godt forebyggende helse-
tilbud og som miljøbevisste brukere av vårt 
nærmiljø. Samkjøring i bil som prinsipp har 
vært problematisk i coronatid. Det har derfor 
vært mange pauser i tilbudet både i 2020 og i 
dette året. I vårsemesteret har vi kun gjennom-
ført 6 turer pga smittevern. Som turledere har 
vi holdt sammen, og nå gleder vi oss stort til å 
få med den store flokken igjen!

Lavterskelgruppa starta som et prosjekt i DNT Telemark for over 10 år siden. 
De siste årene har vi vært en undergruppe til Skien Turlag.                                                                   

Vindsurfing. Foto: Annette Myrvang. 
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8 SPREKE SENIORER 

I DNT TELEMARK

Tekst: Steinar Skilhagen

Turgruppene i Bamble har siden før 2010 
vært et tilbud for seniorer som ønsker å fort-
sette å være aktive inn i pensjonisttilværelsen. 
Etter ønske fra deltagerne er det en gruppe 
for menn og en for kvinner. Noen ganger er 
begge gruppene samlet.

Fra høsten 2016 inngikk disse turene i Bamble 
Turlag som et tilbud under Aktiv i 100. Turene 
er åpne for alle interesserte turgåere, men som 
for alle turer i regi av DNT er det ønskelig at 
man er medlem.

Gruppene møter på faste steder for samkjøring 
til utgangspunktet for turen. Det lages halvår lige 
turprogram og mange av deltagerne er også 
turledere. På grunn av føre- og værforhold er 
det alltid en risiko for at planlagt tur ikke kan 
gjennomføres. Da blir turene lagt om til steder 
hvor de er mulig å gjennomføre. Turprogram-
met må derfor betraktes som orienterende, 
ikke bindende.

Turene foregår gjerne i egen, eller 

 nærliggende, kommuner. Enkelte turer er litt 
lengre unna, og noen få er overnattingsturer. 
Varighet ene er gjerne 2-5 timer og vanskelig-
hetsgrad fremgår av turprogrammet. 

Turene har blitt meget populære, noe som er 
svært hyggelig. Det er gjerne 60-70 deltagere 
totalt hver uke og det gjennomføres årlig 
nærmere 70 turer. Den høye deltagelsen 
innebærer dessverre at vi har fått et luksus-
problem, ved at det etter hvert er i grenseland 
for hva vi kan håndtere. Det er vanskelig å finne 
startpunkter for turene med tilstrekkelig parke-
ringsplass, spesielt på vinteren, og det  sosiale 
fellesskapet blir satt på prøve. Vi er  usikre 
på hvordan dette skal løses i tiden fremover 
dersom antall deltagere fortsetter å øke.

I DNT Telemark er det turgrupper for alle aldre, og noen av de mest aktive er 
seniorgruppene. Her kan du bli litt bedre kjent med to av disse.

Aktiv i 100 Bamble

Alltid flott på Vardås. Foto: Steinar Skilhagen.

Aktiv i 100 Bamble. Foto: Anne Karine Eriksen.
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Tekst og foto: Kari M. Foss

Seniorgruppa er ei selvstendig gruppe 
innenfor Skien turlag. Gruppa har som mål å 
aktivisere den økende gruppen pensjonister 
og andre som har mulighet til å delta på 
dagsturer på torsdager. Betydningen av å være 
ute gir økt trivselsgevinst i et hyggelig sosialt 
samvær.

Fra januar og fram til påske var det oppmøte 
kl 11.00 på parkeringsplassen ved Skagerak 
Arena, utenfor Kiwi, hver torsdag. Turene varer 
i ca. 1,5 – 2 timer i rolig tempo. Det blir kort 
stopp hvis været er bra, så litt å drikke kan være 
fint å ta med.

Etter påske og fram til sommeren er det opp-
møte kl 10.00 på samme sted som tidligere. 
Samkjøring til tursted, kr 50 til sjåfør. Turene 
er på ca 4 – 5 km, og her tar vi nistepause.
For alle turer er det nødvendig med påmel-
ding i disse koronatider. Telefonnummer til 
dagens turleder blir annonsert i lokalavisene 
første tirsdag hver måned i DNTs turannonse. 
Det ligger og informasjon om turene på Skien 
Turlags hjemmeside.

Turene fra januar og fram til påske går i bynære 
områder. Men når vårsola varmer trekker vi 
ut i skog og mark i noen av Grenlands fine 
turområder. Skien Turlag har forøvrig en aktiv 

og svært dyktig løypegjeng, og vi er mange 
som nyter godt av innsatsen deres! Vi har og 
hatt busstur til Brunlanes og Bamble der vi har 
gått deler av Kyststien.

Rundt St. Hans drar vi med buss til Fugleleiken 
Turisthytte på Svanstul. Der blir det servert 
spekemat med sang og musikk. Noen går en 
tur i området sammen med turleder før mat 
og underholdning. I fjor måtte denne turen 
dessverre avlyses pga. koronasituasjonen, i 
likhet med noen andre turer.

I månedsskiftet august/september har 
vi planlagt tur til Kalhovd Turisthytte på 
 Hardangervidda i tre dager. Der har vi gleden 
av god mat og service på hytta, og et nydelig 
turterreng.

Siste torsdag i september drar vi til Blåfjell i 
Siljan. Der serveres det bålkaffe og kaker, og 
så er det bare å håpe at ikke tåka snyter oss for 
den flotte utsikten!

I løpet av året har vi to møter. I begynnelsen 
av desember arrangeres julemøte med sang, 
musikk, god mat og litt informasjon. I midten 
av februar har vi årsmøte.

Alle som har lyst til å delta på våre aktiviteter er 
hjertelig velkommen, enten dere er medlem-
mer av DNT eller ikke!

Seniorgruppa på Valås.
DNT senior Skien
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DEN MAGISKE 
VINTERPADLINGEN 

Tekst: Michael Quist

Vinteren markerer starten på min høysesong 
nær kysten og innsjøene. Det er nå jeg finner 
frem votter, lue og tørrdrakt; vinterpadlingen står 

for døren og dette er min foretrukne beskjeftig-
else gjennom mørketiden. I vinterhalvåret blir 
sjøen kaldere, og des kaldere vannet blir, dess 
mindre alger er det. Dette gjør vannet krystall-
klart og opplevelsen av naturen en helt annen.  
Padling har alltid vært en stor del av livet mitt, 
og med årene har følelsen og opplevelsen av 
naturen blitt det essensielle for meg. Rekreasjon, 
avslapning og sinnsro er begreper som vi ofte 
forbinder med å være ute i naturen. I møtet 
med stilheten får vi muligheten til å fordype 
oss i oss selv. Det er skremmende i en tid der 
samfunnet vårt er fylt av lys og lyd, å oppsøke det 
som engang kunne beskrives som «ren natur». 
For meg er vinterpadling en unik mulighet for 
denne opplevelse. Jeg får oppleve naturen på et 
av sine mest rå og rene øyeblikk i året. Her er det 
ingen båttrafikk, vannscootere, badegjester eller 
liv på de mange småholmene – her er det bare 
meg og naturen. Jeg får besøke naturen som 
den var engang. Kysten i vinterdrakt er en rå og 
sterk opplevelse som jeg for lengst har blitt dypt 
avhengig av.

Nå kommer vinteren! Is, kulde, snø, varme klær, ski og turer opp i høyden for 
å oppleve vinteren som den er best. Folk flest vender sjøen ryggen og ser mot 
nord, for det er her aktivitetene og opplevelsene er best i den mørke tiden av 
året. For meg har aktivitetssyklusen snudd. 

Nyt kysten i kajakk denne vinteren!

Foto: Michael Quist.
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Vinterpadling er som alle andre vinteraktiviteter 
forbundet med litt ekstra forbehold. Det er kaldt, 
det er en ekstra risiko, man er utsatt, men ikke 
mer enn når man dra på fjellet med randonee 
og kjører utenfor løypene. Det krever kompetanse. 
Det krever trening. Vil man oppleve naturen i 
sin reneste form, må man også akseptere at det 
krever noe ekstra av en. Det krever noe særlig 
utstyr og evnene til å bruke det. Vi må alltid tenke 
sikkerhet akkurat som når vi sender barna våre i 
skibakken. Sikkerheten kommer først. Vinterpad-
ling er ikke mer farlig enn som så mye annet. Det 
krever at man kan padle, redde seg selv, har det 
rette utstyret og kompetansen til å tenke sikker 
ferdsel og tur etter evne. 

Padling som aktivitet er i en enorm vekst. Antallet 
avholdte kurs og medlemmer i klubbene øker 
for hvert år. Det er vokst frem et bredt miljø 
for ulike aktivitetsfora innen havpadling. Dette 

gjelder også vinterpadling. Har du lyst å prøve 
deg på vinterpadling er min klare anbefaling å 
melde seg inn i en lokal padleklubb, oppsøke et 
miljø der du finner kompetanse og kurs. Mange 
klubber har egne turer og aktiviteter knyttet 
til vinteren, og muligheten for å få med seg et 
grunnlag for å padle om vinteren er enklere 
her. Lokalt i Telemark er det flere klubber og 
foreninger det går an å oppsøke om man ønsker 
seg ut på nye padleopplevelser på vinterstid. 
Opplevelsene ligger rett utenfor døren, vi må 
bare gripe muligheten og bruke den nødven-
dige tiden det tar å skape oss grunnlaget for å 
kunne drive med sikker aktivitet. 

Å padle en tur en stille, frostklar morgen er for 
min del grunnlaget for en unik naturopplevelse. 
En opplevelse som er med å minne meg om at 
naturen bare er til låns og at jeg må verne om det 
jeg er så glad i. 

Foto: Lars Petter Jonassen.Foto: Michael Quist.

Foto: Lars Petter Jonassen. Foto: Lars Petter Jonassen.



2
2

PÅ MERKEDE STIER

Tekst og foto: Solveig Rauan Holten

Jeg er altså nokså nyansatt i DNT Telemark, i 
rollen som fagansvarlig for ungdom. Hvordan i 

all verden det gikk til, har jeg fortsatt litt vansker 
med å forstå. Da svigerfaren min fikk høre at jeg 
hadde landet den jobben, snudde han seg til 
mannen min og kom med følgende kommentar: 
- Men jeg har da aldri sett henne tenne et bål?
Og det stemmer nok det. Eller, jeg vet at jeg har 
prøvd å tenne bål, men tror ikke at det har vært 
noe særlig vellykket noen gang. Sannheten er vel 
heller den at jeg egentlig aldri har tenkt på meg 
selv som noe friluftsmenneske, selv om jeg faktisk 
har tilbragt en del tid utendørs. Jeg har vært på 
toppturer både sommer og vinter, og har til og 
med gått, syklet og rodd Norge på tvers en gang 
i tida. Og ikke minst har jeg i løpet av det siste 
året, for alvor (i likhet med resten av Norge) fått 
øynene opp for nærfriluftslivet. Jeg kunne skrevet 

Om det skulle være noen som helst tvil – dette er en hyllest til frivilligheten. 
Det virker kanskje ikke sånn innledningsvis, for jeg kommer til å gå noen 
omveier via refleksjoner rundt egne bål- og friluftsferdigheter. Men om dere 
bare holder ut med meg, så skal jeg komme til poenget. Og (forhåpentligvis) 
gi dere frivillige den takken dere fortjener.
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langt og lenge om hvor godt det var å komme 
seg ut av huset med ungene i den perioden 
barnehagene var stengt i mars og april 2020. 
Men det får nesten bli en annen gang. 
Poenget er at jeg stort sett alltid har hatt med 
meg noen andre på tur. Noen som har vært 
skikkelig gode på å tenne bål, eller navigere, 
eller vurdere hvor det kan være lurt å sette opp 
teltet. Og jeg? Jeg har liksom bare vært med på 
lasset.  Men i høst tok jeg turen opp til Kalhovd 
for første gang, helt alene. Dette var etter at jeg 
hadde deltatt på grunnleggende turlederkurs 
(ledet av en frivillig kursholder!), sånn at jeg 
følte meg rustet til å legge i vei på egen hånd. 
Jeg bestemte meg for å ta en tur i området der, 
fant fram kart og kompass og pakket sekken 
etter alle kunstens regler. Og etter å ha gått en 
liten stund gikk det opp for meg hvor rolig og 
trygg jeg følte meg der midt oppå fjellet, helt 
alene. Og hvorfor det? For det første var jeg jo 
forberedt. Jeg hadde gått på kurs (takk DNT!), og 
visste hva jeg trengte å ha med meg i tilfelle ditt 
og i tilfelle datt. Men det aller viktigste for roen 
og trygghetsfølelsen der og da? Det var ingen 
tvil – det var velholdt sti og rødmalte T-er så langt 
øyet kunne se (og det var et stykke den dagen)! 

Og der, midt oppå fjellet (et lite stykke før Vestre 
Flottetjønni) slo det meg med full tyngde hvor 
fantastisk det er at dere frivillige møter opp – 
igjen og igjen – og tilbakelegger mil på mil mens 
dere sirlig, nøysomt og nøyaktig rydder stier, 
maler T-er og bygger broer. Jeg ble stående og 
kjenne på en enorm takknemlighet overfor dere, 
og den jobben dere gjør for å tilrettelegge for at 
ferskinger som meg kommer oss ut i skogen og 
opp på fjellet. Tusen takk til dere! 

Og mens jeg er i gang – takk til deg som møter 

opp på dugnader på hyttene våre, som sørger 
for at gulvet er vaska og at det er dopapir på 
doen. Takk til deg som er med på å frakte mat 
og annet utstyr til hyttene. Takk til deg som gir 
av din tid og din kunnskap for å lære andre om 
bærekraftig friluftsliv. Takk til deg som snekrer 
hyllesystemer til tursenteret. Takk til deg som 
ivrer etter å få med deg folk ut på tur, takk til 
deg som brenner for å skape et aktivitetstilbud 
for barn og unge, og takk til deg som legger 
ned time etter time i styremøter eller i diverse 
utvalgsmøter for å forvalte DNTs verdier og 
framtid på best mulig måte. Dere er altså helt 
rå, og jeg bøyer meg herved i støvet (eller 
hatten, som det heter nå til dags)! 

Det var med en god dose dårlig skjult 
mestringsfølelse og stolthet jeg returnerte til 
Kalhovd litt utpå ettermiddagen, etter en lang 
runde i området i helt nydelig høstvær. Og der 
møtte jeg Willy – en av våre fantastiske frivillige 
som, i tillegg til å holde Kalhovd ubetjent i 
orden, med sin sterke historie kan få en relativt 
enkel sjel til å reflektere over de virkelig viktige 
tingene i livet. Tusen takk til deg også, Willy! 
Og takk for meg, Kalhovd!

Ok, så var det nok ikke bålferdighetene mine 
som var avgjørende for at jeg landet denne 
jobben. Men jeg har nok en del annen erfaring 
og kunnskap som er bedre egnet på kontoret 
enn akkurat bålfyring (spørs om jeg får bli her 
så lenge om jeg begynner med det, forresten). 
Målet mitt er å tilrettelegge best mulig for at 
dere som er frivillige kan få drive med det dere 
gjør best – nemlig å øse ut av deres kunnskap, 
erfaring og entusiasme, for slik å senke terskelen 
for at flest mulig får ta del i friluftslivet. Sammen 
skaper vi naturopplevelser for livet!
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Tekst : Gry Thyrrestrup

De siste par dagene har vi virkelig merket at 
fellesferien er i full gang. Det er både mange 
syklister og vandrende som kommer forbi, og 
vi merker at folk koser seg og nyter varmen. 
Det er mye bading i Kalhovdfjorden om 
dagen, både av gjester og personalet her. Vi 
er en bra gjeng som jobber sammen i år, og 
alle står på hele dagen slik at gjestene våre får 
flotte opplevelser på hytta.

Nå lader vi opp til både påske- og sommer-
sesongen her på Kalhovd i 2022, og håper å 
se deg til fjells!

SOMMERBREV FRA 
KALHOVD TURISTHYTTE

Vi skriver juli. Varmen og det fine været har bragt mange gjester 
til Kalhovd, og vi er full i gang med sommersesongen. 

Foto: Daniel Gløsen.

Foto: Anja Voldmo. Foto: Gry Thyrrestrup.

Foto: Hege Lande Wiik. Foto: Gry Thyrrestrup.
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Tekst og foto: Kyle o’Donoghue 

Fjellvåken kjører inn daglig med  lunsjgjester 
som får servert en lokal kjøttsuppe med 
 hjemmelaget flattbrød og en “suppesang” fra 
vår nye kjøkkensjef Sigrun Seltveit. På  Mogen 
kan du nyte god tradisjonsmat og lokale 
 råvarer mens du nyter utsikten over Kvenna 
som  renner forbi. 

Vi har et nytt team på Mogen i år som  leverer  
service på høyt nivå til slitne turgåere, mygg-
spiste fiskere og solbrente barnefamilier - alle 
like begeistret over dette fantastiske området.
Mogen Turisthytte er et perfekt utgangspunkt 

for både lange og korte turer. Området passer 
bra for barnefamilier og andre som kanskje 
ikke har lyst å gå fra hytte til hytte, men fortsatt 
vil ha spennende og varierte turer i nærområde. 
Slå deg ned i solveggen og hør på Kvennas 
brusing eller ta en topptur til Hyttenutan for en 
av viddas beste utsikter. Etter turen kan du nyte 
vår steinovnsbakte pizza, røyekaker, hjemme-
laget pølse og lammeskank.  

Til tross for nok et år med smittevern og restrik-
sjoner, er det meste som det alltid har vært på 
Mogen med god service og god mat i et helt 
unikt kultur- og naturlandskap. 
Velkommen til fjells også i 2022!

Sesongen er i full gang på Mogen når denne rapporten ankommer tursenteret 
i Skien. Med vakre solskinnsdager og stemningsfulle øyeblikk med et teppe av 

tåke på de høyeste toppene, har sommeren meldt sin ankomst til fjells.

Foto: Anja Voldmo.

SOMMERBREV 
FRA MOGEN 
TURISTHYTTE



ØITANGEN 
- HELÅRSPERLEN 
I KRAGERØS 
SKJÆRGÅRD

Tekst: Ruth Ellegård

Lag en herlig opplevelse for kollegaer, venner 
eller familie på DNT Øitangen – det er sosialt, 
faglig og gøy!

Ta ferje eller taxibåt ut til øya som etter siste 
istid “steg opp av havet”. Opplev vind og 
bølger langs rullesteinstranda eller nydelige 
høstfarger i glitrende solskinn. Havgapet byr 
på de nydeligste soloppganger og gir de kla-
reste stjernehimler på vinterstid. Det hersker 
en egen stillhet over øya når bladene faller i 
Eikeskogen og snøen er i anmarsj. Kjenn på 
salt og frisk havluft, opplev naturkrefter eller 
magisk ro ved kysten. Møt også våren her med 
blomstrende hvitveis og fuglekvitter.

På DNT Øitangen tilbys inntil 52 senge-
plasser, fordelt på 22 rom i 4 utleieenheter. 
Møterommet i Låven har projektor, lerret og 

De ubetjente turisthyttene på sommerparadiset Jomfruland gir deg 
fantastiske muligheter for unike opplevelser også høst, vinter og vår!

Opplev hvitveisblomstringa. Foto: Marius Dalseg.

2
6



2
7

Foto: Marius Dalseg.

Nyt vakre kvelder. Foto: Marius Dalseg. Stranda en vinterdag. Foto: Ruth Ellegård.

wifi. Det er også et godt utstyrt kjøkken der mat 
kan tilberedes i fellesskap. Kos deg inne foran 
peisen, eller lag noe deilig på bålpanna ute. 

Opplev øya med lokal Jomfrulandguide, hør 
historiene og se utsikten fra det gamle fyret. 
Jomfruland har besøksgård med ridesenter og 
ulike dyreraser. Du kan også leie sykkel eller ka-
jakk, og besøke fugletårnet og fuglestasjonen. 

Her er det duket for mange unike opplevelser! 
Kanskje vil du ta med deg noen og lage et litt 
annerledes julebord? Er det et kurs som skal 
holdes? Eller bare helgekos med familie og 
venner?

Les mer om DNT Øitangen på oitangen.dnt.no
Velkommen ut til havgapet og Jomfruland, 
Vestfold og Telemarks kystperle!
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TIL TOPPS MED TRE SMÅ

Tekst og foto: Solveig Rauan Holten

Jeg møtte altså familien Tryland på vei opp 
til Gaustatoppen Turisthytte en høstdag. De 
hadde stoppet for en liten matpause, og jeg 
kunne faktisk høre barnelatteren før jeg så 
dem. Stemningen var på topp! Og da jeg litt 
senere satte meg til for å ta en matpause selv, 
så tok de meg igjen. 

Det viste seg at familien kom fra Jørpeland og 
hadde høstferie. De hadde, som meg, startet 
ved parkeringen på Stavsro, og hadde planlagt 
å bruke god tid på vei opp. Turen fra Stavsro til 
Gaustatoppen er i utgangspunktet beregnet 

Lurer du på om turen opp til Gaustatoppen er overkommelig med små 
barn? Det gjorde jeg også, helt til jeg møtte familien Tryland. Kort fortalt 

så er svaret ja, men det er noen ting det kan være lurt å tenke på. 
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å ta omtrent to timer, men familien Tryland 
planla å bruke dobbelt så lang tid. 
Mor Bjørg hadde yngstemann Gabriel (1) i 
bæresele, mens Debora (5, snart 6) og Josva 
(3, snart 4) utgjorde baktroppen sammen 

med pappa Daniel. Begge to gikk for egen 
maskin, foreløpig. Familien hadde dessuten 
med seg godt med mat, drikke og snacks. 
 Ungene var godt kledd, og familien var 
 dermed godt rustet for turen opp. 

Og opp kom de. Jeg skal ærlig innrømme 
at jeg ble ganske imponert da de etter hvert 
dukket opp på toppen, tilsynelatende blide 
og fornøyde. Turen hadde gått fint, og de to 
eldste barna hadde faktisk gått hele veien 
selv. Vel framme på hytta ble de servert vafler, 
kaffe og kakao av det blide vertskapet, og etter 
en liten pause innendørs fikk familien en fin 
liten overraskelse på vei ut, da de fikk med seg 
sesongens aller første snøfall på toppen.

Den virkelig store fordelen med å bestige 
Gaustatoppen med barn er den unike mulig-
heten man har til å gjøre returen veldig enkel 
for slitne barneføtter, og for slitne voksne. Da 
kan man nemlig gjøre som familien Tryland, 
og ta Gaustabanen ned igjen. 

Jorunn Karlberg Tveiten, daglig leder på 
Gaustatoppen Turisthytte, har følgende 
gode tips til barnefamilier som har lyst til 
å ta turen:
- Beregn god tid 
- Ha med førstehjelpsutstyr
- Ha med mye mat, drikke og snacks
- Vær forberedt på å bære  

(barn og/eller bagasje)

- Husk at barn i bæresele er inaktive, 
og derfor fryser mye lettere enn barn 
(og voksne) som er i bevegelse. De må 
være godt kledd. 

- Gå helst i godvær (det skifter fort i 
fjellet, så ha alltid med varmt tøy)

- NB! Det er ingen selvfølge at det er 
plass inne på hytta, så vær alltid forbe-
redt på å måtte sitte utendørs.

GREIT Å VITE: 
Turen opp til Gausta-
toppen er tidvis bratt, 
og egner seg best for 
spreke og turvante barn. 
Underlaget er steinete, 
og det er derfor nød-
vendig med godt fottøy. 
Dessuten er det viktig å 
huske at toppen ligger 
høyt i terrenget, og at 
temperaturforskjellen 
fra nede i dalen til oppe 
på toppen kan være stor.

FA
K

TA
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GAUTEFALL TURLAG 

Tekst: Elisabeth Holst Riis, foto: Knut Åkredalen

Igjen har turlaget, med Knut Åkredalen og 
Hege Lier som turledere, vært på en flott tur. 
Hege viste seg som en tøff sjåfør av mini buss 
opp til Spranget i Rondane, og derfra syklet vi 
med diverse utstyr ca. 6 km inn til  Rondvassbu 
turisthytte. Det ble den eneste kvelden hvor alt 
tøy var tørt. 

Første dagsetappe på 17,5 km gikk over 
Rondehalsen, men der var all utsikt borte. Den 
kom tilbake nede i lia heldigvis. Ellers gikk tur en 
på slakt fjell og langs en ”canyon” gjennom 
tåke og noe lett regn, til Øvre Dørålseter. De 
har et godt tørkerom og fine fasiliteter som 
dusj og vannklosett. Tenk å savne det etter kun 
48 timer (!) 

Neste dag gikk vi 22 km fra Øvre Dørålseter 
til Bjørnhollia - en halvmaraton faktisk - over 
glatte stein i massevis og regn i bøttevis. 
Solgløtt gjorde at bildene fra turen skaper 
et annet minne. Med nylige nyheter om en 
ulykke grunnet lynnedslag i fjellet, var vi svært 
forsiktige. Men to ulykker fikk vi denne dagen 
likevel. Glatte stier og mye stein fikk to stykker 
til å  falle. Heldigvis begrenset skadene seg til 
blåmerker, skrubbsår i ansikt - og muligens 
flauhet og noe endret utseende for noen 
dager. Fall med sekk og staver ser ille ut! 

På Bjørnhollia vanket hvile for trøtte og våte 
føtter. Siste vandringen tilbake til Rondvassbu 
på 13 km var i noe lettere terreng. Det vil si 
mindre klatring på stein. Denne dagen var det 
lettere å få seg en god matpause. Mat smaker 

Kort oppsummert: mye stein og regn, og sporadisk 
med sol og mobilforhold, men for en tur! 

Døråldalen.
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best i fint vær.  Vi ble kjent med en gutt som 
jobbet som sauegjeter og fikk spurt han ut om 
det meste om den jobben. Tøff 19-åring. 

Det ble bading på turen, og i år ble flere med, 
både i elv og kulp. Friskt vann! Corona-tiltake-
ne ble overholdt, dog med vekslende effektivi-
tet på matservering. Men det er faktisk kjekt å 
få et brett ferdig fylt med ønsket grøt, brød og 
pålegg. Maten på Bjørnhollia var i særklasse.  
Men makan til fart på servering av desserten 
på Rondvassbu skal du lete lenge etter. Det 
ble da også bemerket. Været gav oss også 
mulighet til være i vår egen boble (inni hetta) 

med våre egne tanker og inntrykk. For det er jo 
masse inntrykk som skal fordøyes, både ute og 
inne.  Lukten i trappegangen for eksempel, fra 
30 par fuktige fjellstøvler, det er noe spesielt. 
Regntøy er så mangt erfarte vi, og de fleste 
typene er bare ”så å si vanntett”. Men så lenge 
en går så holder en da varmen. 

Takk til turledere og assisterende baktroppsjef 
for en hyggelig tur i passe tempo og pauser. 
Knut gav oss stadig ”ok, 2 minutter til da” og 
baktroppsjefen godtok stadige bildestopp. Det 
er så bra på tur med positive og hyggelige folk. 
Vi blir gjerne med igjen. Tusen takk!

Langglupdalen.

Rast mellom Bjørnhollia og Rondvassbu. 
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Følg oss
på facebook

www.rjukanklatrepark.no

Klatre Sabotørløypa og 
spreng tungtvannet!
Besøk vår helt unike klatrepark på Gvepseborg. 
Klatre i sabotørenes fotspor i fantastiske omgivelser. 
Norges råeste utsikt.

Perfekt for hele familien ( 3-100 år). 
Gratis Krossobane t/r for barn under 15 år ved forhåndsbooking. 

Åpent hver dag i skoleferien, samt helger og høstferie. 
Alltid åpent for grupper - bursdager, familie, firma, utdrikningslag, skole, lag. 

ÅPENT 
HVER DAG I 

HØSTFERIEN!
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IKKE LAR SEG STOPPE

Tekst: Åsmund Myhre, foto: Karin Arntzen

Årets dugnader startet med samme covid 
19-restriksjonene som vi avsluttet fjoråret 
med; påmelding til dugnad osv. Til tross for 
alle reglene har vi hatt godt fremmøte til 
dugnadene, vi har stort sett vært fra 15 – 25 
på hver dugnad, noe vi er svært fornøyd med.

Tradisjon tro startet vi også i år med stiene i 
nærområdet vårt for så å avslutte før ferien 
med stiene på Sauheradfjella. Noe toppbrekk 
i stiene var det etter vinteren, men ikke så ille 
som vi hadde forventet. Første dugnad etter 
påske var i området rundt Hvitsteintjenn 
og Piggen. Her var det behov for et par 
nye klopper, ny karttavle kom på plass ved 
parkeringsplassen ved Trommedalsvegen og 
deler av stien hadde behov for rydding og 
merking. Dette er et område som blir brukt 
hele året og passer fint for grupper i alle 
aldre. Videre fortsatte vi med fornying av den 
lange kloppa ved Trytetjern «Aslakbrua» som 
vi startet på vedlikehold av i fjor høst. Her ble 
materialene båret opp fra Åletjern ca. 600 – 
700 hundre meter, en kraftinnsats hvor det var 
behov for sterke skuldre og hender. 

Vi hadde også en dugnad på stien mellom 
Blåfjell og Skrehelle hvor det ble bygd en bro 
over en bekk og det ble lagt gangbaner og 
grøftet i noen våte partier. Noen gangbaner 
ved Havetjern ble også ettersett da de var 
sunket litt dypt i myra. Vi hadde planlagt noe 
mer arbeid i Blåfjellområdet, men på grunn 
av coronarestriksjonene noen uker i Skien må 
dette arbeidet utsettes til høsten.

 
De tre siste dugnadene i juni var på stien 
mellom Nare og Kjerringtjønn og på stien 
mellom Sommerseter (Brennemyr) og 
Ørnenuten hvor det ble lagt mellom 400 og 
500 meter nye gangbaner i våte partier. Her 
hadde vi et fint samarbeide med SNO, som 
kjørte ut materialene med snøskuter i vinter. 
Dette var materialer vi fikk kjøpt rimelig fra 
Kebony i fjor høst. Mange flittige hender måtte 
til for å få plankene på plass.

Stien mellom Nare og Kjerringtjønn er for 
øvrig en del av en rundløype «Nare rundt» på 
ca. 10 km fra Fugleleiken. Dette er et prosjekt 
vi har fått tilskudd til gjennom Sparebanken 
Sør og her vil det i løpet av høsten komme nye 
fine grønne turskilt med avstandsangivelse. 
Dette er et fint tilskudd til stiene i området 
rundt Flekkerhytta og Fugleleiken, noe vi 
regner med at mange vil sette pris på. 

I de forskjellige turlaga i DNT Telemark skjer det mye på dugnadsfronten 
hele året. Det ryddes og merkes til skogs, langs kysten og på fjellet. Det 
vedlikeholdes og vaskes på hyttene. Og det arrangeres turer for alle aldre i 
hele Telemark. En av dugnadsgjengene befinner seg i Skien, og her kan du 
lese om året så langt i Skien Turlags løypegruppe. 
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- ET UNIKT SAMARBEID I NORGE, MED DNT TELEMARK 
OG SKUESPILLER JEANNE BØE

IBSEN FJORD OG FJELL 

Arenaene har vært alt fra Telemarks vakreste 
scene, Gaustatoppen, til Siljan og sjarmerende 
Mælakollen. I strålende solskinn til snødrev 
har bl.a.: Peer Gynt og Mor Åse, hatt sine 
diskusjoner. Diktet på viddene har runget 
utover fjell og skog. Til høsten kommer også en 
ny forestilling, “MELLOM OSS”, som Jeanne 
har skrevet, som skal besøke både Kalhovd og 
Mogen turisthytte, m.fl., der Nils Petter Molvær 
bl.a. er med som komponist, og Kim Haugen 
er med på regi. 

Inn i sitt tredje år har Jeanne nå spilt 
Ibsens tekst i fjellet og ved fjorden. 

Fra Mælakollen i Siljan. Foto: Bernt S. Andersen.

Fra Ibsen på Telemarks tak. Foto: Bernt S. Andersen.
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Henrik Ibsen hadde en unik evne til å beskrive 
den norske fjellheimen, og med sin fantastiske 
penn og fantasi, og ikke minst evne til å skrive 

om folks lynne og friluftsliv, så var det en mulig-
het for å skape noen flotte opplevelser for folk i 
naturen. Vi gleder oss til fortsettelsen og høsten!

Fra Ibsen-tur med SIljan Turlag. Foto: Gro Knutsen.

Fra Ibsen-oppsetning på Mogen Turisthytte. Foto: Gro Knutsen.
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TURSENTERETS TIPS TIL ET 
BÆREKRAFTIG FRILUFTSLIV

Tekst og foto: Helga Bjerke Drøyli 

Et av delmålene er å:
«… stimulere flest mulig til å bruke nærområdet, 
egen landsdel og eget land til aktivitet og 
friluftsliv i hverdag, helg og ferie.»

Nærfriluftsliv er både miljøvennlig og lett 
tilgjengelig. Likevel dras vi ofte mot det som er 
litt lenger unna. Kanskje har vi en oppfatning 
om at det blir mer eksotisk, eller mer spennende 
hvis vi reiser litt lenger? 

Det siste året har imidlertid strenge restriksjoner 
gjort at flere har fått øynene opp for nærområdet 
sitt. Fordelene er flere. Kortere reisevei betyr 
mindre CO2-utslipp. I tillegg betyr mindre tid på 
transportetappen, mer tid på tur!

Har du også oppdaget ei ny DNT-hytte, en tur-
sti eller en fin teltplass, ikke langt hjemmefra? 
Et turområde som gjør at du kan halvere 
bilturen i helgen, eller en dagstur du kan 
nå med bussen? En hengekøyeplass kun en 
sykkeltur unna?

Hvis ikke, er du velkommen til oss i Tursenteret 
i Skien. Vi heier på nærturer, og kikker gjerne 
på kartet sammen med deg! For oss er tur-
planlegging «halve moroa» - og vi hjelper deg 
gjerne i gang.  Bor du langt unna, kan du også 
kontakte oss på e-post eller telefon 
(telemark@dnt.no/  35 53 25 55)

En annen målsetting er at DNT skal:
 «… være en pådriver for bærekraftig produk-
sjon og redusert forbruk av utstyr til friluftsliv.»

I år vedtok landsmøtet til DNT en omfattende bærekraftstrategi, 
hvor en av ambisjonene er å redusere friluftslivets fotavtrykk. Seks av 

FNs bærekraftsmål danner utgangspunkt for strategien.

Velkommen innom oss i Torggata 15 i Skien for en hyggelig prat!
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VISSTE DU AT DU BÅDE KAN KJØPE OG 
SELGE BRUKT TURTØY I TURSENTERET? 
Har du ei jakke som du ikke bruker lenger, eller 
har turbuksa blitt for liten? Da kan du selge det 
på bruktstativet vårt!

GODE TIPS FOR Å SELGE BRUKT:
1. Plagget må være helt og rent 
2. Tenk sesong: shorts selger best på sommeren
3. Ikke pris for høyt! Du vil jo få solgt det 

Prisen bestemmer du selv, og betalinga vippses 
rett til deg. Enkelt – og miljøvennlig. Husk å ta 
en kikk på bruktstativet neste gang du er innom!

Enkelte ting kan være vanskelig å få tak i brukt. 
Men også når vi kjøper nytt turutstyr, er det 
mulig å ta bevisste miljøvalg.

GODE TIPS NÅR DU KJØPER NYTT:
1. Kjøp god kvalitet som varer lenge
2. Lær deg riktig vedlikehold
3. Reparér om det går i stykker
4. Velg leverandører med god miljøprofil

Å velge ull gjør for eksempel at du ikke trenger 
å vaske plaggene så ofte. Luft plagget etter 

bruk, så holder ulltøy lenge mellom hver vask. 
Slik sparer du både vann og kjemikalier. Ull og 
andre naturmaterialer skiller dessuten ikke ut 
mikroplast i vaskevannet.

Noen ganger er likevel synte-
tiske stoffer hensiktsmessig, og 
syntetmaterialer blandes ofte 
sammen med ull for å øke slite-
styrken. Slik holder plagget 
ditt lenger. I Tursenteret finner 
du en vaskepose beregna på 
syntetiske plagg, som samler 
opp mikrofibre og hindrer at 
de skylles ut i vaskevannet. 

Vi som jobber i Tursenteret, vet at riktig utstyr 
gjør turen enda bedre. Vi vet at en ryggsekk 
som sitter godt, gjør at du merker mindre 
til kiloene på ryggen, og at ei god jakke skal 
holde deg tørr, og ikke klam, i regnvær.  
Men, vi vet også at det ikke er nødvendig å 
kjøpe nytt hvert år. Vi veileder gjerne om ved-
likehold av turutstyr og -klær, og det kan godt 
hende vi råder deg til å reparere det du har.

KJEKT Å HA TIL VEDLIKEHOLD 
OG REPARASJON:
• Strikk til gamasjer
• Spenner til ryggsekken
• Impregnering til tøy, ryggsekk og telt
• Voks til lærstøvler
• Neoprenlim til våtdrakt og støvler
• Lappesaker til skallbekledning og   
      liggeunderlag
• Spesialvaskemiddel til ull og membran

Våre åpningstider er man-tirs-ons-fre 10-16, torsdag 10-18, og lørdag 10-14. 

Bruktstativet. Foto: Helga Bjerke Drøyli.



3
8 NYE STIER FOR LØYPESJEFEN

Tekst og foto: Guro Vassbotn Skaara

Jeg møter en blid, men litt blyg mann på Tur-
senteret i Skien en sensommerdag. Ute har 
det regnet og er kaldere enn på lenge, men 
Åsmund er likevel klar for å gå en tur med 
meg. Vi tar turen mot Hjellevannet, en løype 
som Åsmund sammen med andre frivillige 
i Skien turlag og Grenland Friluftsråd har 
merket. Dette er bare en bitteliten del av ca. 
40 mil med merket løype som turlaget har 
ansvar for, med Åsmund i spissen.
Helt siden 1993 har Åsmund vært en viktig 
bidragsyter i DNT Telemark. «Jeg er oppvokst 
i Vinje med en far som var veldig frilufts-
interessert, så allerede fra barns ben av har 
jeg vært mye ute i naturen».  
Jeg spør hvor lenge 
Åsmund har bodd i Skien, 
og han forteller meg at han 
flyttet hit som 15-åring.  
«Selv om jeg har bodd 
største delen av livet mitt 
i Skien, kommer jeg nok 
alltid til å være Vest-tele-
marking», smiler han.  

Åsmund ble introdusert 
for foreningen av en fast gjeng som gikk til 
Ulvskollen i Vestmarka, og siden har han 
vært med. Gjennom årene har han blant 
annet vært hyttetilsyn på Mogen, før hytta fikk 
ansatte fra turistforeningen. «Den gangen var 
det jo sånn at vi måtte opp og sjekke at alt stod 
bra til etter besøkende», forteller han meg. 
Styret i Fjellvåken har han vært med i, og til 
og med merking av stier på Hardangervidda, 
mens dette fortsatt lå under det som den 
gang het Skien-Telemark Turistforening. I 
tillegg har han opp gjennom årene ledet 
både lengre og kortere turer. Åsmund har 
med andre ord vært innom de fleste delene 
av DNT Telemark. 

Daglig leder i DNT Telemark, Jon Atle 
Holmberg, har mange gode ord å si om 
Åsmund: «Det er ikke uten grunn at Åsmund 
ble utnevnt til æresmedlem i 2018. Med 
sin kunnskap og sitt sindige vesen har han 
bidratt til at vi har hatt stødig kurs i all slags 
vær, akkurat som han har ledet løypearbeidet 
og turer.» Det er ikke bare i DNT arbeidet 
til Åsmund har blitt lagt merke til, i 2019 
fikk han Skien kommunes kulturpris for alt 
arbeidet han har lagt ned med å rydde, 
merke og skilte turstiene. «Det er hyggelig 
at arbeidet man legger ned blir satt pris 
på, selv om jeg nok ikke er den som er mest 
 komfortabel med oppmerksomheten».

I dag er det løypene 
som er det viktigste 
for Åsmund. Sammen 
med ca. 30 andre 
frivillige sørger han 
for at løypene i Skien 
er ryddet og merket. 
En gang i uken samles 
løypegjengen for 
dugnad. «Det er like 
mye det sosiale miljøet 
som selve arbeidet som 

gjør at jeg trives så godt med dette». For selv 
om Åsmund uten tvil har vært en utrolig viktig 
mann for Telemark DNT er han ikke den som 
vil ha fokus på seg selv. Han trekker alltid frem 
de andre frivillige og det sosiale miljøet på 
spørsmål om hvorfor han år etter år bruker 
hundrevis av timer på å gjøre stiene godt 
merket og tilgjengelig for alle. 

På spørsmål om hvorfor akkurat løypene 
har blitt så viktig for Åsmund, og hva som er 
grunnen til at det er der han de siste årene 
har lagt inn time etter time og tilbakelagt 
hundrevis av kilometer sier han:  «Det er 
mange som er redde for å gå på tur i skogen 

Det er få, om noen, som kjenner turløypene i Skien 
bedre enn Åsmund Myhre. Som løypesjef gjennom mange år, 

har Åsmund gått mil etter mil i Skiens skoger. 

”Jeg synes det er fint å 
kunne bidra til at enda flere 
kommer seg ut, og jeg vet at 
de merkede løypene er med 
på å gjøre terskelen lavere...
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om man ikke har en ordentlig merket løype 
å følge. Jeg synes det er fint å kunne bidra til 
at enda flere kommer seg ut, og jeg vet at de 
merkede løypene er med på å gjøre terskelen 
lavere for at flere kommer seg ut på tur.»
For Åsmund selv er det Vestmarka og Sauhe-
radfjellene som er favorittene. «Vestmarka 
er en skjult perle i Skien, der er det så mange 
muligheter at man kan gå en ny løype hver 
dag». I Sauheradfjellene sier han at det er 
som om å være på høyfjellet, og på vinteren 
er det ski som gjelder på Svanstul. Åsmund 
var med å utforme løypenettet med skiløy-
pene på Svanstul på begynnelsen av 2000-
tallet. «Det er veldig gøy å ha vært med på 
oppstarten av noe som har blitt så viktig for 
så mange». 

Etter nærmere 30 år som frivillig i DNT 
Telemark har tiden kommet for å trappe ned. 
I slutten av året gir han seg som løypesjef. 
Sammen med kona Karin ønsker Åsmund 
nå litt mer frihet og mulighet til å reise mer 
og kanskje oppdage noen nye stier på veien. 
Karin har vært svært viktig for Åsmund og 
hans frivillige arbeid. «Uten støtte fra min 
kone hadde jeg nok ikke holdt på så lenge. 

Hun har vært en sterk bidragsyter i arbeidet.» 
Men selv om han gir seg som løypesjef blir 
han ikke helt borte. «Jeg kommer nok fortsatt 
til å være med på dugnader, selv om jeg ikke 
lenger leder dem», smiler han. I tillegg er 
Åsmund med i historiegruppa, og jobber 
med å digitalisere bilder og historier for 
ettertiden. For Åsmund er det viktig å videre-
føre arbeidet som er gjort, og at man får inn 
nye frivillige som vil bidra i fremtiden. 

At Åsmund fortsatt blir med videre setter 
også daglig leder, Jon Atle, pris på: «Han har 
vært involvert i det meste i DNT Telemark, 
og har i tillegg til løypeansvaret hatt lang 
fartstid i styret. Han har delt rikelig av sin 
kunnskap, og vært en viktig rådgiver for styret, 
administrasjonen og Turlagene med flere. For 
meg har han vært en god samtalepartner og 
veileder. Jeg er svært glad for at Åsmund blir 
med oss videre i historiegruppa, og håper vi 
fortsatt kan be om råd når det er behov for 
det.» En ting er i hvert fall sikkert – Åsmund 
har vært en uvurderlig mann i arbeidet med 
løypenettet i Skien og bidratt til at tusenvis 
av telemarkinger har kommet seg på tur i 
skogen, det er det mange som setter pris på. 
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PÅ EVENTYR TIL SOLUMHYTTA

Tekst og foto: Rine Grinilia

Det er Skien Turlag som sørger for at Solum-
hytta er åpen for utleie hele året for de som 
måtte ha lyst til å dra på besøk. De gjør en 
strålende jobb med å holde hytta godt ved-
likeholdt og velutstyrt for besøkende. Det er 
en særdeles lun og hjemmekoselig hytte med 

mye sjarm. Hytta har soverom med sengeplass 
til fem, samt køyeseng i annekset som gir plass 
til ytterligere to personer. I selve hytta finnes 
det også sovesofa og ekstra madrasser dersom 
det skulle bli behov. Det er med andre ord en 
hytte med plass til mange. Her kan dere reise 
sammen som vennegjeng eller kanskje bli 
kjent med nye turbesøkende. 

Høytliggende, fritt og åpent i landskapet – dette beskriver Solumhytta. Den 
ubetjente DNT-hytta skilter med vakker utsikt over Øktern i Luksefjell.
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år) og mamma som besøkte hytta. Vi hadde 
med andre ord godt med plass. Det kan komme 
godt med når det skal lekes og utforskes både 
inne og ute. Det er alltid spennende med nye 
steder, spesielt når man er liten. Gleden og 
spenningen var derfor stor når vi kunne skimte 
den røde hytta fra stien nedenfor. Vi kunne nok 
vært mer heldige med været på veien opp vil 
nok noen si, men det er noe ekstra minneverdig 
med å rusle opp i øsregn og sette umåtelig stor 
pris på å komme inn i en hytte og kunne henge 
klær til tørk. Turen opp gikk i rolig tempo, og 
med en liten sjokoladepause underveis var alle 
ved godt mot og i godt humør hele veien opp.

Solumhytta ligger for seg selv i terrenget, så 
du får virkelig koblet av her. Du slipper støy 
fra trafikk og telefoner som ringer. Du er 
nemlig utenfor dekning her oppe og de fleste 
synes det kan være befriende, da man ofte er 
tilgjengelig døgnet rundt ellers. Da passer 
det bra med en god bok og fuglekvitter som 
bakgrunnsmusikk til en forandring. 

Solumhytta er også et godt utgangspunkt for 
mindre dagsturer i området. En liten topptur 
til Solums Vardefjell er rundt 1 times gåtur 
opp fra Solumhytta og ligger på 799 høyde-
meter. Her får du en fin tur og kan nyte ekstra 
fin utsikt på toppen. 

Hytta er også ideell for de mange som ønsker 
den typiske hytte-til-hytte turen, der turforsla-
get: Flekkerhytta - Sommerseter – Solumhytta 
er et godt alternativ. Alle disse 3 hyttene er 
det Skien Turlag som leier ut og du finner 
mer informasjon om disse hyttene og andre 
turforslag i området på UT.no. 

Vi var veldig fornøyde og hadde en koselig tur. 
Håper flere velger å besøke hytta, da den er 
vel verdt besøket. Theodor snakker stadig om 
Solumhytta i ettertid, så her er det bare positive 
inntrykk og gode minner fra et fint opphold. 
God tur til de neste besøkende!
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VERDENS FØRSTE 
REGNBUELØYPE

Tekst: Aud Hegna Finnekåsa, 
foto: Thor Olav Sørensen

Det er gjort en flott jobb med rydding av løypa 
til toppen og den er enkel å gå. Turen passer 
for både store og små, og utsikten på toppen 
er verdt turen i seg selv. Her fant folk seg en 
plass, og alle koste seg i kveldssola.

Leder i Notodden Turlag Silje Brokke holdt 
en reflektert og fin tale om Regnbueløypa 
og DNTs visjon om et samfunn preget av 
mangfold, inkludering og med plass for alle.
Ideen til løypa fikk vi fra Christel Jacobsen 
og Nina Bjorheim. De fikk applaus og 
regnbuelua.

Turkasse nummer 20 er plassert på toppen og 
skiltet ble skrudd opp av ordføreren. Regnbue-
løypa ble erklært offisielt åpnet.

Vi hadde gledet oss til å få besøk av general-
sekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang 
og helse- og omsorgminister Bent Høie. 
Koronaen hindret det, men de deltok digitalt. 
Det ble en veldig fin erstatning og de ønsket 
at andre turlag skulle la seg inspirere av 
Notodden. Norge trenger flere regnbue-
løyper. Ordfører Gry Fuglestveit hilste fra 
Notodden Kommune og hadde med seg en 
flott og fargerik blomsterbukett.

Folkehelsekoordinator Signe Hordvei fulgte opp 
og trakk fram alle de gode tilbudene turlaget 
har. Trivsel og mangfold gir oss bedre folke-
helse. Thor Kamfjord fra DNT Telemark hilste 
og roste initiativet.

Tur og kultur hører sammen. Trond Aasland 
er en god formidler og han tok oss med på 
en reise tilbake i tid. Han tok for seg Theodor 

Torsdag 10. juni ble Notodden Turlags Regnbueløype åpnet. Været viste seg 
fra sin beste side og stemningen var god allerede ved start på Bjørkemoen. 

Her ble vi møtt av Turlaget som hadde goodie-bag til alle.
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Kittilsens bilder som du kan se på Telemarks-
galleriet. Bildene er knyttet opp til industriali-
seringen av Notodden. Det er sikkert flere enn 
meg som får en opplevelse av sammenheng 
ved å høre historien.

Kvelden ble avsluttet med hardingfelespill 
og hallingdans. Tone Anne Tveiten spilte 
gangaren Kåfjell og til slutt fikk vi en halling 

der Vilde dansa halling i ulendt terreng. 
Imponerende.

Vi sier takk til alle som bidro til at kvelden ble 
fin. Takk til ”Smaken av lykke.” Et lokalt firma 
i Lisleherad som spanderte regnbuefudge. 
Det var en generøs gave. Vi i Notodden Turlag 
håper mange får glede av løypa i årene som 
kommer. God tur!
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DNT Telemarks øverste organ er styret. Dette består av frivillige som 
har tatt på seg et verv for å drive foreninga framover. 

I år, som i fjor, er det nye, unge medlemmer 
med i styret. Mina og Trygve fra DNT ung 
Telemark kommer inn sammen med Monica, 
Stian og Svein Ingar. Her kan du bli litt bedre 
kjent med dem og hvorfor de har valgt å 
engasjere seg i DNT Telemark.  

Trygve Nyborg (24) 
flyttet til Porsgrunn i 
fjor for å studere, og 
har tidligere bodd 
i Oslo og Lilleham-
mer. Der var han 
frivillig og turleder 
for DNT ung. Det var 
derfor naturlig for 
ham å fortsette med 
det her. ”Jeg er med i styret for å representere 
DNT ung og lære mer om organisasjonen”, 
forteller han. 

Mina Borgejordet 
Simones (18) 
kommer fra 
Notodden, men har 
bodd i Skien de siste to 
årene for å gå på Skien 
videregående skole. 
Fritiden bruker hun 
på å være i aktivitet, 
enten i dansestudio eller ute på tur. ”Jeg ønsket 
å være en del av styret i DNT Telemark for å lære 
mer om hvordan organisasjonen fungerer, men 
også bidra til at flere (særlig unge) blir med ut 
på tur og får øynene opp for alt DNT har å by 
på”, forklarer hun ivrig. Hun legger til at på tur 
med DNT får man mer enn bare flott utsikt i fin 
natur. Her får man nye venner, man opplever godt 
samarbeid og samhold, og herlige turopplevelser. 

Stian Melby (49) har tidligere jobbet som 
prosjektleder i DNT Telemark. Han er turglad 
og en ivrig bruker av både merka og umerka 
stier hjemme i Porsgrunn og ellers i fylket. 
”Selv om jeg har en beskjeden rolle som vara-

medlem, får jeg 
likevel mulighet 
til å holde meg 
orientert om det 
som skjer i styret 
og ikke minst det 
som skjer ute 
blant turlaga”, 
forteller han. Han 
legger også til at 
han samtidig har en mulighet til å bidra hvis 
det skulle være behov for det.

Svein Ingar Semb 
(52) forteller 
at aktivitet ute 
i naturen alltid 
har vært en viktig 
del av både hans 
oppvekst og 
voksne liv. Han har 
derfor gjennom 
tiden benyttet 
mange av DNTs 
tilbud, og blant annet nytt godt av stinettverk 
og hytter. ”Ved å sitte i styret ønsker jeg å være 
med på å støtte opp under det flotte arbeidet 
som DNT gjør”, forklarer han.

Monica Lilja 
Andresen (40) 
er bosatt i Skien 
med to barn. Til 
hverdags jobber 
hun som lærer 
på videregående. 
Hun har alltid 
vært glad i å bruke 
naturen til tur og 
trening, sommer som vinter. Både alene, med 
familie og med venner. ”Da jeg ble spurt om å 
engasjere meg i DNT syntes jeg det virket som 
en god måte å bli bedre kjent med organisa-
sjonen fra innsiden av”, sier hun, og legger til at 
hun gleder seg til det videre arbeidet.  
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Thor Kamfjord (49), 
er styreleder i DNT 
Telemark. Han ble 
med i styret fordi han 
mener at natur og 
friluftsliv er utrolig 
verdifullt. ”Dette er 
noe jeg vil jobbe for 
at flest mulig skal få 
oppleve” forklarer 
han.

Silje Tollefsen  (39) 
er nesteleder i DNT 
Telemark. Hun er 
både turleder og 
har flere styre- og 
turgruppeverv. Hun 
ønsker å drive det gode 
styrearbeidet videre, 
men legger også vekt 
på det sosiale det å 
være en del av et styre 
gir henne.

Ottar Kaasa (67) 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 (71) 
har hele sitt yrkes-
aktive liv operert i 
grensesnittet mellom 
politikk og adminis-
trasjon. Han er glad 
for å kunne legge til 
rette for et aktivt liv i 
nærmiljøet gjennom 
fokus på folkehelse, 
som styremedlem i 
DNT Telemark.

Runar Landsverk 
(63) er både nestleder 
i Skien Turlag og 
varamedlem i DNT 
Telemark-styret. Han 
ble med i styret fordi 
han selv er mangeårig 
DNT-medlem, alltid 
har vært opptatt av 
ferdsel i naturen og 
hvordan vi best kan 
forvalte den.

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

Kyle O’Donoghue 
(41) er ansattes 
representant i DNT 
Telemarks styre. Han 
er medlem i styret for 
å formidle informa-
sjon mellom ansatte 
i foreninga og styret, 
og bidra til å gjøre 
DNT Telemark til en 
god arbeidsplass for 
frivillige og ansatte.

I DNT Telemarkstyret sitter det også flere ringrever som sammen 
med nykommerne skal drive foreningen framover.

Styret i DNT
Telemark, består av
7 styremedlemmer
og 6 varamed-
lemmer. Styrevalg 
foregår hvert
år på årsmøtet i
mars. Bli med i styret 
du også! Mail oss på
telemark@dnt.no og
bli en del av gjengen.
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HELGA BJERKE DRØYLI, 34
Helga er født og oppvokst i Trondheim, men har bodd flere år i 
Finnmark før hun fant veien ned til Telemark for 5 år siden. 

“Etter 4 fine år på Valle, bor jeg nå i Skien med hund og 
samboer”, forteller Helga. Hun er DNT Telemarks nye 
tursenteransvarlig, så henne vil man møte på i tursenteret i 
Skien. 

Helga har bakgrunn fra opplevelsesturisme i Kirkenes Snow-
hotel, og nå sist, fra sportsbransjen, så denne blandingen gjør at 
hun passer godt inn også her i DNT.

“Jeg kommer til å dra nytte av begge deler når jeg skal gi råd om turforslag og -utstyr i Tursenteret”. 
Her har hun allerede rukket å møte mange trivelige medlemmer, frivillige og ansatte – og hun 
gleder seg til å hilse på flere.

DNTs populære tjeneste for digital turpostregistrering 
- DNT SjekkUT - har blitt en del av UT-appen og UT.no. 
Det betyr at du kan registrere dine besøk digitalt - og 
fortsette å samle på turposter, fjelltopper, hytter og andre 
steder over hele landet. Det eneste du må gjøre er å 
opprette en UT-brukerkonto og laste ned siste versjon av 
UT-appen, hvis du ikke allerede har gjort det!

NÅ KAN DU REGISTRERE DINE TURER I UT-APPEN!

GURO VASSBOTN SKAARA, 28
Guro er født og oppvokst i Skien, men har bodd i Oslo de 
siste 8 årene, hvor hun både har studert og jobbet. 

Hun har en bachelor i Kultur og kommunikasjon fra 
Universitet i Oslo, og har ved siden av dette tatt kurs i digital 
markedsføring. Etter studiet har Guro jobbet med salg og 
kundeservice i butikk, men har nå blitt en del av DNT Telemark, 
som vikar for kommunikasjonsrådgiver, Katrine Tellsgård. 

“Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med foreningen, de frivillige og alt det fine Telemark har å by 
på”, forteller Guro. Hun håper å kunne bidra til å synliggjøre DNT Telemark enda mer, så flere får 
øynene opp for alle de fine tilbudene DNT har.

På fritiden bruker Guro så mye tid som mulig ute i naturen, gjerne i en hengekøye med hunden 
Alma og gode venner.

NYE ANSATTE
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