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Sommeren står døren med lange lyse kvelder 
som man bør bruke til å komme seg ut i nat
uren. Ti Topper’n i Grenland og i andre kom
muner har også i 2016 vært en stor suksess. 
Undersøkelser som er foretatt viser at voksne 
personer er mer aktive i bruk av naturen, enn 
trening på treningssentre. Dette er antall delta
gere på Ti Topper’n et godt et eksempel på.
Aktivt friluftsliv har en positiv effekt for folks 
helse, noe som medfører store besparelser for 
helsevesenet.
 
Foreningen har avholdt årsmøte på Fjordglimt Leirsted 
i Bamble. Her ble det vedtatt å endre navn fra Telemark 
Turistforening til DNT Telemark. Ut over dette var det 
ord inære årsmøte  -saker som ble behandlet. Dagen etter 
årsmøte ble det avholdt blant annet padletur. Bruk av kysten 
er et satsningsområde for DNT.

I samarbeid med Norad ble det i september 2016 arrangert 
en Lysvandring til Gaustatoppen, hvor over 5.000 personer 
deltok. Toget av lys som slynget seg oppover mot toppen var 
et helt uforglemmelig syn.

DNT Telemark med alle lokallagene driver med et utall av 
aktiviteter.
De fleste kjenner til Turistforeningens arbeid med å legge 

 forholdene til rette for at folk skal komme seg ut på tur. 
Dette gjøres blant annet ved at dugnadsfolk vedlikeholder 
løypenettet slik at man ferdes sikkert i naturen. Det ar-
rangeres turer for alle grupper, det være seg ung, gammel, 
funksjonshemmende og folk med flerkulturell bakgrunn. 
Informasjon om aktiviteter kan man få ved å følge med i 
lokalavisene, samt ved å kontakte vårt kontor. Hver tirsdag 
er det oversikter i TA og Varden om hvilke aktiviteter som 
skal foregå.  
Naturen ligger å venter, så vær lur  - gå tur.

Telemark fylke er Norge i miniatyr. Det finnes utrolig mange 
fine turområder, alt fra aktiviteter ved kysten, via skogsom-
råder til høyfjellet. Fra april 2017 har foreningen overtatt 
driften av Øitangen på Jomfruland. DNT Telemark sammen 
med de lokale turlag har flere hytter som kan benyttes for 
besøk på dagsturer eller i forbindelse med overnatting.       

Dette er fjerde året vi gir ut ”Turglede”.  Vi håper å gi infor-
masjon og tips til nye opplevelser i skogen, på fjellet og ved 
sjøen. Denne blir som i tidlige år distribuert til alle husstander 
i Telemark. Kom gjerne med innspill og kommentarer til oss.

FÅ MED DEG DET SOM SKJER

Følg med på våre nettsider: 
www.telemarkdnt.no
Lik oss på facebook: 
facebook.com/telemarkturistforening
Følg oss på Instagram: dnttelemark 
Hashtagg bildene dine med #dnttelemark

Trenger du turtips?
Finn turer og hytter på UT.no

Utgitt av: DNT Telemark
Trykk: Amedia Trykk
Distribusjon: Telemark Distribusjon
Lay-out og produksjon: Thure Trykk AS 
og Petit grafisk AS
Opplag: 68.000

Redaktør: Bjørn Harry Schønhaug

Med forbehold om trykkfeil.
All ettertrykk eller kopiering er forbudt 
uten etter avtale.

Postadresse: 
Postboks 3089, 3707 Skien
Besøksadresse: Nedre Hjellegate 2
Tlf: 35 53 25 55

www.telemarkdnt.no
E-post: telemark@dnt.no 

Åpningstider i butikk:
Mandag - fredag 10-16 (18 på torsdager)
Lørdag 10-14

Kaj E. Eggesvik
Styreleder TTF

Sommerhilsen fra

HOLD DEG FRISK - GÅ PÅ TUR! 
Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

NAVNEBYTTE: Styreleder Kaj Eggesvik var med på å vedta navneendring fra Telemark Turistforening til DNT Telemark. Foto: DNT Telemark
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DNT Telemark har fantastiske frivillige som bidrar til at vi kan 
være en stor og aktiv forening. Det er mye sosial hygge i dug-
nadsarbeid og du vil oppleve at det er moro og givende arbeid 
uansett hva du velger å være med på.

Vi trenger flere som har lyst til å gjøre en innsats. Du velger selv hva du vil delta i og hvor mye du vil 
bidra. Flott hvis du vil fylle ut dette skjemaet slik at vi kan inkludere deg i vårt flotte dugnadsarbeid.

Navn:

Telefon:

E-post:

Annet:

SKJEMA FOR DUGNADSINTERESSERTE: 

Jeg har lyst til å hjelpe til med:  (Sett kryss)

Merking, rydding og skilting av løyper

Oppbygging av løyper. Varding, legge gangbaner sikring etc. 

Rydding, rengjøring og enkel vedlikehold på hytter

Lede turer eller instruere

Hjelpe til på ulike arrangementer: Kom deg ut-dagen o.l.

Vaffelvakt på Fugleleiken

Hjelpe til i prosjektarbeid:

Klart det går (for funksjonshemmede)

Barnas Turlag (barn og unge)

DNT UNG (ungdom og unge voksne)

Til Topps (integrering)

Ti Topper’n (bli toppansvarlig for ditt område)

Busstur (nærturer)

Skal du besøke hyttene våre eller handle i 
turbutikken, er det penger å spare på å melde 
inn. I tillegg støtter du vårt viktige arbeid med 
merking av løyper og vedlikehold av hytter.

PRISER MEDLEMSKAP 2016

Familiemedlemsskap 1.180,-

Hovedmedlem 660,-

Ungdom 19-26 år 340,-
(født 1989-96)

Skoleungdom 13-18 år 205,-
(født 1997-2002)

Barn (0-12 år) 125,-
(født 2003-15)

Honnørmedlem 510,-
(Over 67 år eller uføre)

Husstandsmedlem 330,-
(til hoved-, ungdom-,  
eller honnørmedlem)

Livsvarig medlem 16 500,-

Merk:
Prisene gjelder for DNT Telemark.  Andre medlemsforeninger 
kan ha andre priser. Medlemskapet følger kalenderåret, og 
gjelder fra innmelding til 31. desember 2017.

DNT TELEMARK – ET AKTIVT FYLKESLAG 
I FANTASTISKE TUROMRÅDER

TURLAG I TELEMARK 

Er du medlem av Den Norske Turistforening og bor i 
Telemark, er du automatisk medlem av DNT Telemark. 
Aktivitetsnivået er stort. I 2016 arrangerte vi rundt 300 
turer og aktiviteter. 

Som medlem får du vårt turprogram i posten. Selv om du 
ikke er medlem kan du delta på mange av våre turer! 
Mer informasjon om turene finnes på vår nettside.

DNT Telemark har nå 12 turlag 
spredt rundt i fylket. I Telemark har 
vi Bamble Turlag, Gautefall Turlag, 
Kviteseid Turlag, Seljord Turlag, 
Siljan Turlag, Vinje Turlag, Tinn og 
Rjukan Turlag og Skien Turlag. I 
tillegg til at alle disse turlagene har 
egne turlag for barn har vi fire selvs-
tendige Barnas Turlag, i Bø, Kragerø, 
Nome og Porsgrunn. Alle turlagene 
har opparbeidet seg en stor og aktiv 
dugnadsgjeng i løpet tiden. Vi jobber 
hele tiden aktivt med å utvide vårt 
område. Sammen lager vi en fantas-
tisk organisasjon vi kan være stolt av. 
Telemark i sin helhet har et variert og 
allsidig turprogram. Vi har turer for 
unge og de eldre, liten og stor, spreke 

mosjonister og de som ønsker en litt 
mer bedagelig lavterskeltur. Vi håper 
at flest mulig skal bli med på tur. 

ANDRE UNDERGRUPPER
Trillegruppa i DNT Telemark 
arrangerer ukentlige trilleturer med 
barnevogn for de aller minste i gren-
landsområdet.  

Barnas Turlag er for de mellom 0 – 12 
år. Barnas Turlag legger til rette for 
turer og aktiviteter for barnefamilier.

DNT ung er en ungdomsgruppe. 
Vi har to aktiv ungdomsgjenger i 
Telemark. En i grenlandsområde og 
en i Drangedal som tilbyr et variert 

turprogram for de mellom 13-26 år. 
DNT fjellsport Telemark arranger 
mange flotte turer i fjellet. 

På nye Stier samarbeidsprosjekt med NAV 

Klart det går Telemark er et tur- og 
aktivitetstilbud for mennesker med 
funksjonsnedsettelser

Til Topps Telemark er et tur- og 
aktivitetstilbud for innvandrere

DNT Telemark samarbeider med 
øvrige turlag i Telemark. Disse er 
Kragerø Turlag, Notodden Turlag, 
Gvarv Turlag, Bø Turlag, og Pors-
grunn og Omegn Turistforening.

• 8.928 medlemmer (2016-tall)

• 9 turlag og 12 Barnas Turlag 

• Administrasjon, informasjon og turbutikk i Skien

• Drift og vedlikehold av 3 betjente og 11 ubetjente hytter/gapahuker

• 550 km løype som løypekomiteene jobber på dugnad for og rydd, merke og vedlikeholde

• Turkoordinatorer og lokale turlag har ansvar for at DNT Telemark kan tilby et variert turprogram 

• Natur- og Miljøutvalget gir styret råd i saker som gjelder naturvern.

10 GODE GRUNNER 
TIL Å VÆRE MEDLEM I 

DNT TELEMARK
1. Du får god pris overnatting og mat på 500 turist-
 foreningshytter over hele landet. Du har tilgang til DNTs 
 standardnøkkel til alle hytter om er låst. 

2. Vi gir deg et bredt tilbud av spennende turer og kurs.

3. Du mottar tre årlige nummer av TTFs blad Kjentfolk
 (Turglede) – med nyheter, turtips og lokalt stoff, 
 turprogram for alle våre turer og aktiviteter, seks årlige 
 nummer av landets største friluftsmagasin Fjell og Vidde, 
 samt DNTs årbok. 

4. Du kan kjøpe bekledning, turutstyr, kart og bøker til
 rabatterte pris er i butikkene til DNTs medlemsforeninger
 over hele landet, og DNTs nettbutikk. I tillegg får du
 rabatt hos andre utvalgte sportsbutikker.

5. Du støtter vårt arbeid med merking av ruter og drift 
 av hytter. 

6. Du har 20 000 km merkede stier du kan følge, og nesten 
 7000 km kvistede skiløyper vinterstid.

7. Du støtter vårt arbeid for friluftsliv og naturvern.

8. Du støtter utviklingen av lokale turmål og prosjekter, 
 som for eksempel Ti-Topper’n og kyststien. 

9. Nye medlemmer får rabatt på reiser med NOR-WAY
     bussekspress, medlemmer får rabatt på NSB, hos alle våre
     samarbeidspartnere og på utvalgte festivaler, samt diverse
     skisentre. I tillegg gode rabaterte priser hos Jakt og 
     fjellsport. 

10. Du får gode priser på overnatting hos alle fjellhyttene til 
 turistforeningene i Sverige, Finland og Island. 
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PAKK LETT OG LITE
Backpacke på fjellet eller verden rundt, vi har det letteste 

og minste utstyret. Vi har til og med ferdig pakkeliste 
for deg. Kom innom vårt tursenter og butikk i Nedre 

Hjellegate 2, 3724 Skien for gode pakketips til turen.

ÅPNINGSTIDER: 
Man-fre. kl. 10 - 16 (18) • Lør. kl. 10 - 14 

Nedre Hjellegate 2, 3724 Skien 
Tlf: 35 53 25 55

Telemark Turistforening

Telemarksgata

Hjellen

Arkaden
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ALLE KAN HANDLE HOS OSS, MEN KUN MEDLEMMER FÅR DE GODE RABATTENE

DRONNING SONJA’S FAVORITT 
HARALDFJØLA FRA EAGLE

DEUTER SOVEPOSER

Denne trefjøla med integrert kniv er 
veldig hendig og lett. Har bl.a. «spal-
ter» i hver ende for oppstrapping 
utenpå ryggsekk, for lufting/tørking. 
Et «must» for turfolk, sportsfisker, 
jeger og speider
Veil.: 169,-

Nytt for i år er at vi har Deuter soveposer, 
tilpasset de som er ekstra små og de 
som er ekstra store. Deuter Starlight for 
barn er en koselig og varm sovepose 
som kan utvides 30 fulle cm glidelåsut-
videlse ved fotseksjonen når barnet blir 
eldre og høyere. Veil.: fra 750,-

145 ,-
Medlem

639,-
Medlem

Fra

Har du hørt ryktet om at vi 
har Osprey sekker i flere 
størrelser? God bærekomfort, 
lett, praktiske detaljer og 
en luftig rygg/skulderstrop-
per/hoftebelte for optimal 
fukttransport. Finnes i flere 
str. Veil. Fra 850,- 
MEDLEMSPRIS; FRA 725, -

OSPREY SEKK

Devold Breeze Man shirt. Farge: Mistral
Devold Breeze er myke og lette plagg i 100 % meri-
noull. Plaggene har svalende effekt når det er varmt, 
og føles lun mot kroppen når det er kaldt. Breeze er 
egnet for sensitiv hud på grunn av ekstra myke fiber. 
Anbefales året rundt. 
Veil.: 599,- MEDLEMSPRIS; 499,-
Norrøna Fjørå Flex Pants
Veil.: 1799,- MEDLEMSPRIS; 1529,-

Disse lekre retro-ulltrøyene finner du hos oss!
- Icebreaker Mens Tech Lite SS Crewe Road to River
- Icebreaker Womens TechLte SS Crw Carav
Veil.: 759,- MEDLEMSPRIS; FRA 759, -

«WOOL WITH SEX APPEAL»

Breeze Man T-shirt Merino wool 
150g/m2. Farge: Grey Melange.
Veil.: 499,-
MEDLEMSPRIS; 425,-

DEVOLD ULLTRØYER
Nyhet for sesongen er buldre hoodien, en tynn ullgenser 
med hette i Devold-kvalitet som kan brukes til hverdags. 
Denne finnes i dame- og herremodell. Farge: Night.
Veil.: 1199,- MEDLEMSPRIS; 999,-

NYHET! DEVOLD BULDRE WOMAN HOODIE

Devold Hiking Woman shirt. Farge: Anemone
Veil.:  649,- MEDLEMSPRIS; 549,-
Norrøna Trollveggen bukse
Veil.: 4499,- MEDLEMSPRIS; 3799,-

VI KLER DEG FOR TUR

- Womens Siren LS Sweetheart Mist Blue
 - Mens Anatomica SS Crw Seaglass
Merinoull har mange gode egenskaper 
som holder deg varm og tørr gjennom å 
effektivt transportere bort svette og fukt 
samtidig som den isolerer. Merinoull er 
naturlig resistent mot bakterier og dårlig 
lukt, som gjør at du kan bruke plagget flere 
ganger mellom hver vask. Takket være me-
rinoullens lange og fine fibre så føles den 
veldig myk mot huden og gir en komfort 
som ikke klør. Veil.: fra 559,-
MEDLEMSPRIS; FRA 659, -

ICEBREAKER MERINOULL

telemark.dnt.no • telemark@dnt.no
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NYE TOPPER 
BLANT TITOPPERNE

NY DNT-HYTTE 
PÅ LIFJELL

TAK OVER HODET PÅ RUBENSPLASS
For et år siden fikk Siljan turlag en forsespørsel fra Ruben Smith om de kunne være inter-
esserte i å bidra til å bygge en gapahuk på Rubensplass ved Galtetjenn i Siljan. De sa ja, 
og Fritzøe skoger ga tillatelse til byggingen. I løpet av høstferien i 2016 reiste gapahuken 
seg, da seks personer stilte opp på dugnad. Gapahuken er tilrettelagt for alle, og både de i 
rullestol, de med barnevogn og alle andre kan lett komme til. 
- Nå blir plassen brukt i enda større grad enn tidligere, sier Ruben Smith, mannen plassen 
er oppkalt etter.

I Luksefjell nord for Økter 
ligger Solumhytta. Der er 
et nytt uthus bygd, og det 
skal erstatte den gamle 
utedoen og vedskjulet. 
Samtidig skal det være 
et ekstra rom som skal 
brukes som sikringsbod 
eller hunderom. Det var 
på sommeren i fjor at dug-
naden for å reise tilbygget 
startet, og i oktober sto 
det ferdig. Totalt ble det 
brukt 900 dugnadstim-
er. Med midler fra Olav 
Thon-stiftelse og Løven-
skiold-Fossum var dette 
mulig å få til.

Ti´toppern er uten sammenligning et av de mest pop-
ulære friluftstilbudene i Grenland. I år er det hele 17 
topper du kan gå til topps på for å registrere deg, og tre 
av dem er nye. De er Valleråsen i Porsgrunns bymark, Signalkulen i Siljan 
og Vardås i Bamble. Fra den siste er utsikten utover fjorden og skjærgården 
helt eventyrlig, og turen passer for både de med korte og lange bein. Om du 
velger å gå til Valleråsen i Porsgrunn, har du en gylden mulighet til å samle 
to titoppere på en og samme tur. Årdalsåsen er en populær gjenganger blant 
titopperne, og fra Valleråsen går du ned i en eventyrskog, gjennom en trang 
og spennende skog, før du går opp og opp til toppen av utsiktspunktet Ård-
alsåsen. En nydelig tur for alle.
Den siste av de nye er altså Signalkulen i Siljan. Den er et utsiktspunkt på 
Middagskollane, og fin å kombinere med en tur til Blåfjell.
Folkens, ikke sitt hjemme. Kom dere ut på tur.

TA BUSSEN TIL BUSHEN

9. september er en stor og viktig dag for 
Notodden Turlag og DNT Telemark. Da 
skal nemlig den nye turisthytta til turlaget 
på Notodden åpne på Gavlesjå på Lifjell.

Både profesjonelle håndverkere og ivrige 
og dyktige dugnadsfolk står på for å få 
hytta ferdig til åpningen. Hyttestyret henger 
i stroppene og forbereder innredning og 
rutiner for de som vil bruke hytta. Når 
vinteren nå slipper tak har byggekomiteen 
en stor utejobb å gjøre. 

Fundamenter skal støpes, plattinger lages, 
drenering ordnes, tomta skal ryddes og pla-
neres, og gangveier skal etableres. Forvent-
ningene og gleden over den nye hytta som 
snart står klar til bruk er store, og hytta får 
28 sengeplasser og overnattingsmulighet for 
til sammen 50 personer. 

Hvorfor gjøre det mer komplisert enn 
det egentlig er? Nå kan du sette deg 
på de gule bussene for å komme deg 
ut i naturen. Eller ta ”bussen til bush-
en”, som låter enda bedre.
Høsten 2016 ble prosjekt BussTUR 
satt i gang i samarbeid mellom DNT 
Telemark, Farte og Bypakke Gren-
land. Flere stier starter under 300 
meter fra en bussholdeplass, og noe av 
målet er å redusere bilbruken, samt å 
skape mer nærfriluftsliv og hverdag-
saktivitet.
- Vi opplever en stor interesse fra 
turlagene og velvillighet til videre 
samarbeid, sier prosjektleder Elisabeth 
Fleseland i DNT Telemark.
Hun vil gjerne ha tips om du vet om 
gode turstier som ligger kun en liten 
busstur unna.

ERSTATTER GAMMEL UTEDO
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Av Bjørn Harry Schønhaug

Rundt et bål på Røysåsen i Pors-
grunn sitter gjerpensjenta Pernille 
og ser på de rolige flammene.
- Det er vanskelig å ha en fin tur 
uten å fyre bål, sier hun.
Pernille vil gjøre noe ikke alle på 
hennes alder gjør. Etter å ha hørt 
et foredrag med Stein P.Aasheim i 
regi av DNT Fjellsport Telemark i 
november, fikk Pernille en ide. 
- Jeg fikk lyst til å sette meg et 
stort mål. Han sa mye om å sette 
seg mål, sier Pernille om møtet 
med eventyreren Stein P.Aasheim. 
Det var Varden som først skrev 
om Pernilles ekspedisjonsplaner.
Målet er altså å krysse Hardanger-
vidda med pappa Andreas.

ENKEL FILOSOFI
For å trene til det store målet 
er tospannet på overnattingstur 
ute i naturen hver eneste måned. 
Turene legger de til Grenlands 
nærområder, og Pernille har hørt 

orrhanen spille og har hatt mange 
fine gåturer på morgenkvisten. 
De sover enten i telt, lager en 
enkel gapahuk med en tarp eller 
sover under åpen himmel. Det 
tror ikke elleveåringen det er så 
mange andre på hennes alder som 
gjør. I hvert fall ingen av jentene 
i klassen hennes. Filosofien til far 
og datter på tur er enkel:
”Kort å gå – fint i leir”
Rundt leirbålet bruker de mye tid. 

ROSA SLIRE
Vi skrur tida nesten ti år tilbake. 
Ved Gorningen i Siljan setter fam-
ilien på tre opp teltet sitt. Pernille 
er på sin første overnattingstur.
- Det må ha vært en liten sove-
pose, konkluderer hun når hun 
tenker tilbake. Hennes første 
turminne er om en grusvei, mange 
blomster og mange sommerfugler.
- De hadde jeg lyst til å fange.
Allerede som treåring fikk hun sin 
første kniv. En knivmaker laget en 
kniv med rosa skaft og rosa slire. 
På slira var en P for Pernille inn-
gravert. Friluftsliv har alltid vært 
viktig for Pernille, mamma Ida og 
pappa Andreas.

VEIER MINDRE ENN 
SKOLESEKKEN
Når sekken pakkes før tur, pakkes 

alltid spill og bøker med. Hjemme 
er det lett for Pernille å sette seg 
ned foran tv eller med iPad’en. 
Ellers er sekkens innhold avhengig 
av hva slags tur hun og pappa skal 
legge ut på.- Om det er vinter- 
eller sommerovernatting. Det har 
mye å si, sier hun. Pernille får 
hjelp av pappa til å pakke sekken, 
men hun bærer den selv.  Hun 
synes ikke den veier så mye. - Den 
veier mindre enn skolesekken. 
Maten er ofte Real Turmat. Lenge 
har pasta bolognese-varianten 
vært en favoritt, men den har Per-
nille spist så ofte på tur at hun er 
blitt litt lei. Real Turmaten er både 
enkel å lage og lett å bære. - Den 
er god å holde i når jeg fryser på 
henda, sier hun.

SKAL GJENNOMFØRE
Før turen går til Hardangervidda, 
så må Pernille føle seg klar for det 
hun skal gjennom. De har ikke 
bestemt seg for endelig rute, men 
den foreløpige planen er å gå fra 
Geilo-kanten til DNT Telemarks 
hytte Mogen innerst i Møsvatn.  
Dagsetappene skal være korte, og 
de skal bo i telt. - Vi liker oss best 
alene, sier pappa Andreas. 
Pappa er selvfølgelig viktig for 
Pernille, det er godt å ha han med.
- Han kan mye, skryter hun.

Halvannet år gammel var 
Pernille Bommen Straum 
på sin første telttur. Nå 
drømmer elleveåringen om 
å krysse Hardangervidda 
sammen med faren sin.

ROSA KNIV: Pernille var kun tre år da hun fikk sin første kniv. Den hadde rosa 
skaft og rosa slire. Foto: Privat 

ELSKER BÅL: Pernille Bommen Straum (11 ) elsker å sitte rundt bålet når hun er på overnattingstur i skogen med pappa Andreas. Her er hun på båltur på Røysåsen i Porsgrunn. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

DRAR PÅ SMÅEKSPEDISJONER
PÅ PERNILLES PREMISSER
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 Praktfulle Svanstul – et nærliggende hytteparadis! 

                  Fjellturer, skiturer, jakt og fiske 
  Beliggende i Skien - 600 m.o.h 
 

 

37 tomter 
solgt! 

 

  

Nå er den perfekte tid for tomtekjøp!  
Selveiertomter uten byggeklausul fra 350 000,- beliggende kun 30 minutter nord for Skien 

For mer informasjon se www. Svanstul.no 
 Svanstul Utvikling AS  
Telefon: 904 77 871  
Mail: kari@l-fossum.no 
 

 

 

SVANSTUL 
- det gode liv i naturen 

KYSTSTIENS DAG PÅ ROGNSTRANDA 
I BAMBLE – SØNDAG 28. MAI

Turen til Hardangervidda blir 
altså når Pernille føler seg klar.
- Det er viktig at det er på hennes 
premisser, sier Andreas.
- Jeg skal klare å gjennomføre, sier 
Pernille selv. Forbildet er Cecilie 
Skog. Dama som har gått til begge 
polene og har vært på toppen av 
Mount Everest. Pernille vet ikke 

hvilken ekspedisjon hun skal legge 
ut på når hun blir voksen, men 
tror hun kommer til å gjøre det.
- Hun kan bli med faren sin til Kil-
imanjaro, hinter pappa Andreas.
Pernille sitter og ser inn i bålet 
som brenner, og hun drømmer 
nok om nye og store turmål.

Søndag 28.mai dundrer Bamble Turlag til med 
familiearrangementet Kyststiens dag. I fjor ble 
arrangementet en suksess med rundt 150 turglade 
deltakere, og Tor Suhrke i Bamble Turlag håper enda 
flere dukker opp i år. Oppmøte er på Rognstranda 
mellom klokka 10 og 11, og den lange løypa på rett 
i underkant av åtte kilometer går fra Åby til Rogn-
stranda, og den korte på tre kilometer fra Hydro-
stranda til Rognstranda.
Den 60 kilometer lange kyststien i Bamble fra 
Stathelle til Kragerø ble etablert av Bamble Turlag 

i årene 2010 til 2012, og stien blir kontinuerlig 
forbedret. Tellepunkter er installert for å se hvor 
mange som bruker kyststien,  og i løpet av et år 
passerte 54.000 mennesker disse punktene.
- Det tar vi som et tegn på at kyststien har blitt veld-
ig godt mottatt av lokalbefolkningen og hyttefolket i 
kommunen, sier Tor Suhrke i turlaget.
For å delta på årets arrangement koster det en hun-
drelapp, og da får alle deltakerne t-skjorte, transport 
til starten på kort og lang løype, og grillmat og 
drikke ved ankomst til Rognstranda.

DEN FØRSTE: Pernille var ett år da hun var på overnattingstur i naturen for 
første gang. Da hadde hun en veldig liten sovepose, og familien teltet ved Gorn-
ingen i Siljan. Foto: Privat

TURTIPS!
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Samme sanitærkomfort som hjemme
Med smarte toalettløsninger fra Jets™ er det enkelt å få skikkelig 
sanitærkomfort, selv på en fjelltopp med lite vann tilgjengelig 
der opp mot 100.000 besøkende legger turen innom hvert år. 

I over 30 år har våre norskproduserte vakuumtoaletter spart 
vann for kunder over hele verden: fra cruiseskip i Karibien via 
forskningsstasjoner i Antarktis, til over 10.000 hytter i Norden.

Nå får også besøkende, overnattingsgjester og betjening ved 
DNTs turisthytte på Gaustatoppen og Gaustabanens passasjerer 
tilgang til toaletter som bruker kun én liter vann per toalettbesøk
- men som oppleves akkurat som toalettet på badet hjemme!

Takk for oppdraget!

www.jetsgroup.com

VI GRATULERER
DNT og Gaustabanen med sine nye, 
ressursbesparende sanitæranlegg!

Ett av de nye toalettene i turisthytten. Også Gaustabanen har nye toaletter.

A
lle

 f
ot

o:
 O

dd
 M

ag
ne

 H
åv

em
oe

n



9Sommeravis 2017

NYE DOER PÅ GAUSTATOPPEN

Av Tor Suhrke

Med 80-100.000 turister årlig på 
Gaustatoppen, og kun én enkel 
utedo å tilby turistene, er toalet-
tforholdene nå betydelig forbedret 
med moderne vakuumtoaletter 

både på turisthytta og på toppen 
av Gaustabanen. Vann- og avløps-
rør innvendig i fjellet sørger for 
vanntilførsel til toppen og rensing 
av avløpet ved bunnen av banen. 
Det er i år 20 år siden turisthytta 
sist ble renovert, så det elektriske 

anlegget og vannrør inne i hytta 
er også fornyet. Det er installert 
større takluker som tjener som 
rømningsvei for overnattingsg-
jester og takbelegget er fornyet. I 
tillegg er det montert et brannalar-
manlegg.

MILLIONINVESTERINGER
Utvendig har det også skjedd 
store forandringer. DNT Tele-
mark engasjerte sherpaer fra 

Nepal sist sommer til å anlegge 
grøft for vann- og avløpsrør ned 
til toppen av Gaustabanen, og 
utenfor turisthytta har sherpaene 
laget en flott uteplass mot syd lik 
uteplassen ved inngangen mot øst.
Oppgraderingen av turisthytta er 
i all hovedsak utført av lokale en-
treprenører og håndverkere. Inklu-
siv verdien av dugnad, ble det 
investert over 6 millioner kroner 
på oppgraderingen av turisthytta 
i 2016.

BENKER OG TRAPPER
Er det lenge siden du har vært 
på Gaustatoppen, kan det sterkt 
anbefales. Ikke minst det utven-
dige steinarbeidet med trapper, 

uteplasser og benker gjør en tur til 
toppen enda mer innholdsrik enn 
før. God topptur.

Bataljonveien 27
3734 Skien på Kjørbekk 

Telefon:  35 58 72 00 www.moflaten.no

• ATV
• Gressklippere
• Tilhengere
• Snøfresere
• Snøscootere

IMPORTØR: BEREMA AS FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE • FINANSIERING

FORHANDLERNAVN - Besøksadresse, 000 Stedsnavn, Tlf 00 00 00 00 - Fax 00 00 00 00, E-post: firma@domene.noFORHANDLERLOGO

Strøm der du er
med aggregat fra Honda

Aggregat 
Honda EU 10i

9.990,–
Veil. pris 13.490,–

Aggregat 
Honda EU 20i

14.990,–
Veil. pris 18.990,–

14.990,–
Veil. pris 18.990,–

9.990,–
Veil. pris 13.490,–

Aggregat 
Honda EU 30is
Veil. pris 28.900,–

Nå 24.900,–
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@Honda Power Equipment Norge

Kampanjepriser gjelder 1.3 – 30.4.2017

Aggregat 
Honda EU 30is FS
Veil. pris 36.500,–

Nå 31.900,–
Fjernstart-modell
Tillegg for kabel

Kampanjepriser gjelder 1.3 – 30.4.2017

Aggregat 
Honda EU 70is
Veil. pris 54.900,–

Nå 48.900,–
Tillegg for fjernstart

Turisthytta på Gaustatoppen ble totalrenovert i 2016 
og møter turfolket i år med et helt nytt kjøkken, lyse 
friske farger innvendig og et påbygg med toaletter for 
besøkende.

Vi henter all post og pakker, frankerer og videresender. Daglige 
ruter i Telemark, Vestfold, Buskerud og Oslo hver dag

ByPost AS

35 53 85 00Telefon

www.bypostnorge.no

Daglig ruter 
fra Skien 10.00 og 11.30 til 
Ulefoss - Lunde - Bø - Gvarv 
- Akkerhaugen - Notodden 

- Sauland - Hjartdal

BYPOST ER TOTALLEVERANDØR 
AV PAKKER OG BREV

Foto kjøkken og do: Ann Kristine Karlsson

Foto: Bjørn Harry Schønhaug
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TURLEDEREN
Av Silje Tollefsen/turleder DNT 
Telemark 

Det er stort fokus på stilige og 
dyre merkeklær, og flott utstyr på 
internasjonalt toppidrettsnivå. Jeg 
kjenner meg igjen, og konkurrerer 
ofte med meg selv. Også jeg har en 
forkjærlighet til moderne turklær i 
spreke farger.Men i vinter har jeg 
gjort meg en erfaring som får meg 
til å føle at jeg likevel har en viss 
bakkekontakt.

FJELLSPORT
Jeg har vært på tur i årevis, både 
sommer som vinter. Alle slags 
turer. – både alene og med venner. 
Folk ber meg om turråd. I DNT 
har jeg vært aktiv i litt over to 
år, og er aktiv i flere grupper. Nå 
senest er jeg blitt aktiv med å blåse 
liv i DNT Telemarks Fjellsport-
gruppe. Den vil jeg dere skal vite 
mer om.

LEKENDE DANS NEDOVER
Fjellsportgruppa er for dem som 
liker fjell, og turer som kanskje 
får pumpa til å jobbe litt ekstra. 
Sist sesong har jeg gjort meg 
nyttige erfaringer når det gjelder 
toppturer. I fjor bestemte jeg meg 
for å investere i randoneeutstyr, 
og begynne å gå på topper om 
vinteren også. Lett utstyr, feller og 
en tilpasset binding gjør turen til 
toppen lite strabasiøs. Når man 
kommer til topps tas fellene av, 
hælen låses i bindingen og rett 
etterpå danser man lekende lett 
nedover fjellsiden.Det er gøy, men 
jeg fikk en aha-opplevelse på min 
første tur.

PULSEN GALOPPERTE
På nyåret dro en gjeng fra Fjell-
sportgruppa til Rauland. Vi øvde 

blant annet med skredsøke, og i 
alpinbakken gjorde vi ulike øvel-
ser - ting så lovende ut. Så kom 
toppturen. Føret var ikke opti-
malt. Det var både hardt og isete, 
og generelt lite snø i fjellet. Jeg 
pakket opp utstyret og oppdaget 
at fellene ikke var tilpasset skiene. 
Allerede da følte jeg meg inkom-
petent, men ting ordnet seg. Men 
ikke nok med det. Jeg hadde spent 
støvlene for stramt, og de gnagde 
fordi de ikke var gått inn skikke-
lig. Jeg beit tenna sammen og gikk 
på.Det ble tungt. Jeg ble liggende 
bakerst og følte jeg sinka dem 
alle. Av og på med ski på grunn av 
bare områder uten snø. Jeg kløna, 
tryna, ble varm og frustrert. 
Men vi skulle ned etter å ha kom-
met opp. De andre gledet seg – jeg 
var vettskremt. Det var bratt og 
langt ned. Jeg nærmest krab-
ba nedover. Låra brant, pulsen 
galopperte og det eneste jeg klarte 
å tenke var at dette utstyret skulle 
rett ut på Finn.no i det øyeblikk 
jeg var nede. Og jeg kom ned, 
lenge etter de andre. Flaut, flaut, 
flaut. Erfarne jeg var nå amatøren 
med stor A. 

HAR STIL SOM EN KALV
Hvorfor ble det slik?, tenkte jeg i 
ettertid. Fokuset mitt var ute-
lukkende at jeg ikke var god til 
det vi gjorde. Jeg hadde ikke lagt 
merke til den flotte naturen og all 
hjelp og støtte jeg fikk fra resten 
av gruppa. Følelsen av mestring 
var helt fraværende, på tross av 
at jeg faktisk hadde gjennomført 
den samme turen som de andre. 
Stoltheten min hadde ødelagt hele 
opplegget. Så inderlig bortkastet. 
Det handler jo bare om at jeg er 
nybegynner- og det er jo alle på 
et tidspunkt. Jeg har gått flere 

toppturer etter dette og lærer noe 
nytt hver gang. Først og fremst 
har jeg jobbet med fokuset mitt. 
Nå koser jeg meg på tur igjen. Jeg 
har innsett at jeg nok aldri blir en 
racer på nedfart, men det betyr 
ikke at det ikke kan være gøy. 
Jeg nyter naturen, omgivelsene 
og gleden av å være sammen med 
andre på tur. Det handler ikke om 
hvor dreven man er eller hvor fort, 
høyt eller langt ferden går. Fargen, 
merke eller prisen på utstyret 
blir også irrelevant, så lenge man 
finner gleden i å være ute, få farge 
i kinna og gode naturopplevelser. 
Kompisen min sier jeg har stil som 
en kalv nedover fjellsiden, men jeg 
blåser i det. Lufta er fri for alle.

HØYT OPPE: Her er Silje Tollefsen på Bosnuten i Vinje, 1.341 m.o.h., på en tur sammen med to venninner. Foto: Privat

-JEG LÆRTE Å NYTE NATUREN

3870 Fyresdal - Tlf. 35 06 70 60
www.tkv.no

www.brukas.no

En hyggelig skitur på Svanstul er byttet ut med kjappe 
turer i sporet flere ganger i uka etter jobb, for å trene til 
Birken eller sette ny runderekord.

FJELLSPORT: Her er DNT Telemarks fjellsportgruppe på toppen av Heimare 
Skarsnut 1.495 m.o.h. Foto: Privat



Veiledende priser levert forhandler inkl. leveringsomkostninger og mva. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildede modeller kan avvike fra tilbudt modell og tilbudt utstyr avhenger av valgt utstyrsnivå. Fem års fabrikkgaranti
med ubegrense. For vilkår og betingelser, se www.hyundai.no.

AutoXL AS • Grønlikroken 3, 3735 SKIEN • Tlf: 35 69 00 00 • autoxl.no

Prøvekjør Hyundai

Prøvekjør en av våre modeller og få  cruisebiletter. 
Velg mellom STENACRUICE for to eller familietur med Barnas Båt.

ÅRS

GARANTI
UBEGRENSET
KJØRELENGDE

Tuscon DCT plusspakke
2WD. SPAR 30 000,-
INKL. Vinterdekk og
metallc lakk.

Hybrid med teknikkpakke. 
SPAR 19 900,-
INKL. Vinterdekk og
metallic lakk.

i 30 plusspakke 120 HK
SPAR 23 700,-
INKL. Vinterdekk og
metallic lakk.

Les mer på hyundai.no/stenaline

 Tucson Automat
 Pris fra kr  392 900,-

 IONIQ Hybrid
 Pris fra kr  299 900,-

 Hyundai i30
 Pris fra kr  285 000,-

 – få et cruise med Stena Line!
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ALT DU BØR FORVENTE FRA DEN LOKALE 
SPESIALISTEN PÅ BYGGEVARER – OG LITT TIL

Modernisere hele huset, bygge ny terrasse eller bare pusse opp et rom? Hos Carlsen Fritzøe får du alt du trenger: Trelast, byggevarer, 
verktøy, maling og mye mer. Og ikke minst får du gode råd og svar på dine spørsmål fra betjening med kunnskap. Vi hjelper deg med alt fra 

planlegging og beregninger til transport og finansiering. Trenger du en flink håndverker, har vi navn og nummer til de beste i ditt distrikt. 
Carlsen Fritzøe er en norsk, uavhengig kjede for byggevarer, med 25 varehus på Sør- og Østlandet. 

SKIEN – Aasland – Kjørbekkdalen 5, Skien – Tlf.: 35 50 31 50 – Åpent: 7-18 (9-15) 
BAMBLE – Havna – Skolegangen 2, Stathelle – Tlf.: 35 96 88 00 – Åpent: 7-17 (9-14) 
www.carlsenfritzoe.no

ALT DU BØR FORVENTE FRA DEN LOKALE 
SPESIALISTEN PÅ BYGGEVARER – OG LITT TIL

ALT DU BØR FORVENTE FRA DEN LOKALE ALT DU BØR FORVENTE FRA DEN LOKALE ALT DU BØR FORVENTE FRA DEN LOKALE ALT DU BØR FORVENTE FRA DEN LOKALE ALT DU BØR FORVENTE FRA DEN LOKALE 
SPESIALISTEN PÅ BYGGEVARER – OG LITT TIL

ALT DU BØR FORVENTE FRA DEN LOKALE 

BAMBLE Havna
Skolegangen 2, Sundbysenteret
3960 Stathelle
Tlf: 35 96 88 00 
Åpent: 7-17 (9-14)

SKIEN Aasland
Kjørbekkdalen 5
3735 Skien
Tlf: 35 50 31 50 
Åpent: 7-18 (9-15)

NOTODDEN Bjarnason
Merdeveien 14 A
3676 Notodden
Tlf: 35 02 72 70 
Åpent: 7-18 (9-15)

RJUKAN
Svaddevegen 143 
P.b 2107 Rjukan 
Tlf.: 35 08 04 00
Åpent: 7-17 (9-14) 

BØ
Grivisvingen 2
3802 BØ
Tlf.: 35 06 19 00 
Åpent: 7-18 (9-15)
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DAG OTTO LÆRTE BARNA Å  MESTRE HARDANGERVIDDA

Av Mikel Gonsholt

Bolt, Jack Russell terrieren  til Dag 
Ottos sønn Stian, er også med 
på tur. Vi prøver å holde følge, 
mens Bolt rykker og drar i båndet 
oppover den bratte stien opp 
nordsiden, som har blitt sleip etter 
det våte været de siste dagene. 
- eg hadde sagt en del ganger «nå 
er det bare rundt neste sving, 
kom igjen! Snart fremme». Og da 
hytta Line med staven mot meg 
og sa «Nå holder du kjeft! Du har 
aldri vært her før. Hvordan kan 
du vite at hytta ligger rundt neste 
sving!?». Og så kommer vi rundt 
neste sving og der står Mogen Tu-
risthytte, heldigvis. Det var jubel!

TØRR SNØ UNDER SKIA
Dag Otto Lauritzen forteller ivrig 
om første gangen datteren Line 
fikk lov å være med på skitur 
på Hardangervidda i forkant av 
påsken. Han forteller om den siste, 
og ganske lange, etappen ned til 

Mogen Turisthytte fra Rauhelleren 
etter lunsj på Lågaros. Jeg lever 
meg inn i fortellingen og ser for 
meg den langstrakte vidda, lyden 
av tørr snø under skia og en rød 
turisthytte i det fjerne. Helt til jeg 
sklir på en rot som setter kroppen 
ut av balanse et øyeblikk og jeg er 
tilbake i Grimstad. Denne januard-
agen henger solen lavt og titter så 
vidt frem gjennom et tynt skylag. 
Jeg er her for å prate med Dag Otto 
om han og barnas tradisjonsrike tur 
på Hardangervidda, og om det å ha 
med barn på tur. Fra barna Stian 
og Line var 12-13 år gamle har de 
nemlig fått være med far på skitur 
over Hardangervidda. Sammen med 
fem andre fedre og tolv barn ble 
ideen om å gå Hardangervidda på 
tvers til en ti år lang tradisjon. For 
å forstå hvorfor må vi spole tilbake 
til da Dag Otto var tre år og hadde 
lært å gå på ski. 

FRILUFTSLIV I BLODET
Dag Otto Lauritzen er kjent for 

sine prestasjoner på sykkelsetet 
i verdenstoppen. Aller høyest 
henger Norges første etappe-
seier i Tour de France 1987 
og bronsemedaljen i OL i Los 
Angeles i 1984, I senere tid er 
han kjent med diverse tv-pro-
gram, som blant annet «På Tur 
med Dag Otto», «På hjul med 
Dag Otto», «Huskestue» og ikke 
minst som ekspertkommentator 
på TV2-sendingene fra Tour De 
France. Det kanskje ikke alle 
vet, er at han også har friluftsliv 
i blodet. Fra han i treårsalderen 
kunne gå på ski var han med mor 
og far og søsknene på en støl i 
Setesdalen. For å komme frem 
måtte familien gå på ski i over tre 
timer fra Rysstad og Brokke opp 
og innover vidda retning Suleskar 
og Vestlandet  til dalen ved navn 
Evardalen.  
- Dette var en gammel støl som 
var bunnfrossen, og som vi 
omtrent måtte bruke flere døgn 
på å få tint. Jeg beundrer mamma, 
når jeg tenker på det. Hun pakket 
mat for ti dager i påska og vinter-
ferien. Alt var forberedt. Da var vi 
tre barn, og to voksne pakket inn 
i en liten bil med ski på taket. Du 
kan jo tenke deg!

Det er spesielt disse turene som 
har gjort at friluftslivet fikk feste 
i Dag Otto. Med en far som var 
lærer ble skoleferiene utnyttet til 
det fulle, noe som betydde at det 
alltid ble tur, vinter som sommer.
 
SMAKER PÅ 
MESTRINGSFØLELSE
- Når jeg tenker tilbake så har jeg 
fått naturen inn med morsmelka. 
Det takker jeg mamma og pappa 
for. Jeg er veldig glad for at de i 
det hele tatt tok oss med. Det er 
noe jeg har prøvd å videreføre til 
mine barn. Ikke bare friluftsop-
plevelsen, men det at de må pushe 
seg litt. De må lære å kjenne på 
hvordan det er å komme seg litt 
utenfor komfortsonen. Og så 
skjønne at de kan mestre det. Det 
er nettopp dette jeg snakker om 
i foredragene mine også – den 
mestringsfølelsen.
Denne mestringsfølelsen har barna 
fått smake på gang på gang under 
turene på Hardangervidda. Dag 
Otto kan forsikre om at det har 
vært lange dager på ski, hvor barn 
som voksne har slept slitne ben 
inn på turisthyttene på slutte av 
dagen. Likevel har det vært lite 
klaging, og etter en god middag 

er som regel barna i hundre igjen. 
Og resultatet?
- De har blitt glad i naturen. Jeg 
håper de vil videreføre det til sine 
unger. Selv om de nå er rundt tret-
ti år, sier de fortsatt «skal vi ikke 
ta en slik tur igjen snart, det er jo 
flere år siden sist». Så de har fort-
satt lyst til å være med. Jeg vil si de 
turene har vært helt uvurderlige. 

KONTAKTEN MED BARNA
Minnene som sitter igjen er 
mange. Dag Otto tenker tilbake, 
men klarer ikke veie en tur tyngre 
enn andre. Alle turene har re-
sultert i gode minner og natur-
opplevelser, der fellesnevneren er 
flotte dager på vidda, den varme 
velkomsten på de betjente hyttene, 
den gode stemningen og ikke 
minst den gode maten. Gleden 
ved å oppleve alt dette sammen 
med barna ser han på som ekstra 
givende.
- Du får først og fremst en helt 
annen kontakt med barna dine. 
For det er litt slit. De må jo gå 
selv. Det blir mange timer hver 
dag. Og det var jo slik at de av og 
til var slitne. Og når de kom på 
hyttene på kvelden var det jo helt 
fantastisk. De sutra aldri, selv om 

Like øst for Grimstad sentrum ligger Møllerheia, en liten 
fjelltopp som reiser seg opp bak den gamle sørlandsbyen. 
Dette er et kjærkomment og bynært turmål, men i dag 
er Dag Otto Lauritzen og jeg alene om å spasere på den 
gjørmete stien mot toppen.

HJEMME: Dag Otto Lauritzen er ofte på tur i om-
rådene nær hjemmet i Grimstad der han bor. Av og 
til får han låne Bolt, sønnens hund, når han er ute. 
Foto: Mikel Gonsholt
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DAG OTTO LÆRTE BARNA Å  MESTRE HARDANGERVIDDA
de hadde gnagsår. Det å være pap-
pa alene med ungene, det gir noe 
annet. Det gir en annen kontakt. 
Og vi var 5-6 pappaer som gikk 
sammen. Alle hadde unger i samme 
alder, så ungene hadde det jo kjem-
pegøy. Det var virkelig verdifullt. 

LØSNING PÅ TIDSKLEMMA
Vi nærmer oss toppen, vinden 
begynner å leke med håret og drar 
inn frisk sjøbris som fyller nese-
borene. Stien snirkler seg ut av 
skoglandskapet og går nå mellom 
busker og over glatt fjell. Kon-
trasten er stor mot fortellingene 
om snørike vidder, appelsin og 
kvikk lunsj, men Dag Otto legger 
ikke skjul på at nærmiljøtur og 
espresso også er betydningsfullt i 
en travel hverdag. Han er nemlig, 
ikke overraskende, en ganske 
travel mann, men han har også 
løsningen for turdrømmer som 
strupes av tidsklemma. 
- Det er viktig å få lagt det inn i 
timeplanen. Akkurat som andre 
oppgaver og oppdrag man har. 
Man må se på sikt, planlegge 
i lang tid i forvegen, da er det 
lettere å finne ledig tid. Det er 
mange som sier «Jammen, vi 
har ikke hytte og har ikke råd til 

hytte». Men vet du, det finnes jo 
haugevis med turisthytter som er 
helt fantastiske! Da kan du faktisk 
dra opp på hytte, bo billig, og bo 
flott! Det finnes jo både ubetjente 
og betjente hytter, alt ettersom hva 
man ønsker.

I HAMSUNS FOTSPOR
Plutselig kjennes et gufs av en vind 
som river tak i hetta på jakka – vi 
står på toppen. Været er flott til 
å være januar. Solen ligger lavt 
og titter frem igjennom et tynt 
skydekke, og gradestokken som 
tidligere har vist blått, har nå gjort 
et lite hopp over på plussiden.  Vi 
setter oss ned et par minutter på 
en hylle med utsikt over Grimstad 
sentrum, havnen og skjærgården. 
Jeg tar noen bilder og ser for meg 
hvordan sentrum hadde sett ut i 
juli, før Bolt blir utålmodig og vi 
rusler videre nedover på sørsiden 
og ned mot sentrum. Stien vi følg-
er er merket med grønne KH-skilt, 
noe som betyr at vi går i Knut 
Hamsuns fotspor. Her vandret han 
og satte sine føtter som oss. Det 
er en annen tid nå og Dag Otto er 
bekymret for dagens folkehelse. 
- Det er skremmende all den tiden 
barn sitter foran tv-skjermen. 

 Bevegelse og friluftsliv er veldig 
viktig for folkehelsen. Der er 
den jobben Turistforeningen gjør 
uunnværlig. Bare noe bevegelse, 
30 minutter hver dag, er bedre enn 
ingenting. Så det vil jeg si; Det er 
ikke farlig å si til ungene at nå er 

det telefon og dataforbud! Si at nå 
skal vi på tur i helga, vi skal spille 
og vi skal snakke sammen.
Stien har tatt slutt og vi rusler 
mellom trehusene i sentrum, mens 
jeg forteller om et av turistforenin-
gens mål, nemlig at alle i byen skal 

ha maks 500 meter til nærmeste 
tursti ved hjelp av kollektivtrafikk. 
Akkurat som stien vi har brukt 
i dag. Vi er enige i at det er et 
fint og hårete  mål, og som Dag 
Otto ville sagt «Alt er mulig, det 
umulige tar bare litt lengere tid».

LANG REKKE: Dag Otto har lært barna å mestre 
det å gå på fjellet på ski. De jubler når de ser Mogen 
turisthytte nærme seg. Foto: Privat

UTSIKT: Dag Otto lever et hektisk liv, da er det ekstra godt å koble av i naturen. Foto: Mikel Gonsholt 

TIDLIG: Foreldrene til Dag Otto tok han tidlig med ut i naturen, og der ble grunnlaget for et langt og godt forhold til friluftsliv lagt. Foto: Privat
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Av Elisabeth Fleseland

Tone er vokst opp på Skotfoss, og 
har siden barnsben av gått mye 
på tur. Hun takker foreldrene for 
at de la grunnlaget for turgleden 
ved å ta dem med ut på tur hver 
søndag, også i ungdomstiden. Ven-
negjengen kunne hun også gå på 
tur med som ungdom, ofte til Ul-
vskollen. Denne turgleden har fulgt 
henne hele livet, også som gift. «Vi 
var aldri hjemme, vi var alltid på 
tur!» Da hun selv fikk barn gjorde 
hun som sine egne foreldre og tok 
med barna ut på tur. 

GIKK UTEN PAUSE
Etter hvert som årene gikk ble 
formen 

til Tone dårligere samtidig som 
det ble mindre turgåing. Hun 
anslår at hun gikk tur en gang i 
måneden og at hun da ble dratt 
med av noen andre. Både isjias, 
artrose og en betennelse på buk-
spyttkjertelen satte en stopper for 
all aktivitet. Da hun ble friskmeldt 
etter bukspyttkjertelbetennels-
en fant hun ut at hun måtte ta 
et grep. Selv om dørstokkmila 
var overvunnet var det tungt å 
komme i gang. Hun husker til-
bake til en tur rundt Åletjern der 
hun fikk astmaanfall og brukte 
2,5 timer runden rundt. «Det var 
tungt å starte på grunn av formen, 
men du merker fort hvor frisk 
du blir!» Hun satte seg mål om 
færre og færre stopp frem til hun 
klarte hele turen uten pause. Nå 
går Tone tur en gang om dagen og 
er ifølge barnebarna sprekere enn 
datteren sin. «Før hang jeg bak-
erst i løypa, men nå er jeg først og 
andre henger etter!» 

VIL LEVE LENGE
Siden hun begynte å bruke 
turgåing som trening har hun 
gått ned 47 kilo, og hun ønsker 
å gå ned minst 10 til. Men det 
er ikke slanking som er motivas-
jonen hennes. God fysisk og 

psykisk helse slik at hun kan leve 
til hun er 105 er målet. Man får 
mer energi av å bruke energi ute 
sier Tone, som synes det er en helt 

annen trening å være ute, for både 
kropp og sjel. Hun har prøvd å 
slappe av på sofaen med en bok, 
men blir bare mer sliten av slikt. 
Da er det bedre å gå en tur slik at 
hun kan nyte boken etterpå. Da 
er hun mer avslappet og klarere i 
hodet. 

VERRE Å SITTE STILLE
Å gå tur har alle tid til sier Tone, 
«Det er bare prioritering.». Alle 
behøver ikke gå tur hver dag, men 
det er mulig å få det inn i hverda-
gen et sted. Selv var det førstepri-
oritet etter jobb for Tone. Hun 
dro ofte til Vealøs rett etter jobb i 
barnehagen. På ferie i Stavern går 
hun Kyststien «Det er alltid en tur 
å gå!» sier hun. Selv om artrosen 
kan være vond for knærne med 
nedstigning, så stopper det ikke 
Tone. «Det er verre å sitte stille» 
sier hun, «for da blir du stiv ig-
jen.». Hun finner heller alternative 
ruter skulle hun trenge det. Nå 
skal hun begynne på Turistfore-
ningens onsdagsturer. Hun mener 
DNT er flinke til å prate om og 
spre budskapet om folkehelsep-
roblemet stillesitting, som tar 
livet av flere enn fedme. Hun tror 
mange helseproblemer kunne vært 
unngått hadde man hatt en jevn 
og god turvane. 
Verken vær eller dørstokkmil 
stopper Tone. Hun går i både på 
ferie, i regn og i -18 grader. «Jeg 
føler meg privilegert som har 
muligheten.» sier en strålende 
Tone, som skal videre på tur til 
Århusvegen før sitt neste møte.  

TONE GÅR SEG I FORM
Tone Haugen (66) skal leve til hun blir 105. Da er det ikke 
noen dørstokkmil å komme seg ut på tur. «Da må du» sier 
hun med et smil. For barnebarna skal hun se vokse opp. 

NYTT LIV: Etter at Tone Haugen begynte å trene, fikk hun et nytt liv. 
Motivasjonen til treningen finner hun ute i naturen. Foto: Elisabeth Fleseland

FØR: Slik så Tone ut før hun tok tak i 
egen helse. Nå vil hun leve til hun blir 
100. Foto: Privat

Nyansatte i  DNT Telemark

Elisabeth Fredriksen 
– prosjektleder Turstier Langesundsfjorden, 
og Barnas Turlag 

Etter fem år i København som virksomhetsleder i Røde 
Kors, er Elisabeth nyinnflytter til Porsgrunn med samboer 
og to barn. Den korte veien til fjell og sjø fristet da hun 
skulle bosette seg  i Norge igjen, og da falt valget på Gren-
land og Telemark. Hun får energi av å være fysisk aktiv, 
gå turer og trene yoga. I helgene drar hun helst på tur med 
ungene med kakao og kvikklunsj i sekken.

- Å få lov til å jobbe med Barnas Turlag er midt i blinken 
for meg, og jeg og ungene gleder oss til å prøve ut flere av 
de spennende turene og aktivitetene som Barnas Turlag 
arrangerer her i distriktet.

Jorunn Karlberg Tveiten  
–– nytt vertskap på Gaustatoppen turisthytte

Jorunn er fra Tuddal og har en kort men bratt ar-
beidsvei. Hele livet har hun hatt et tett og nært forhold til 
Gaustatoppen. Hun blir aldri lei av utsikten fra toppen – 
noe som må sies å være en god egenskap å ha siden mye av 
tida fremover skal tilbringes der.
- Jeg synes DNT Telemark  gjør en fantastisk jobb,  spesielt 
med alle de flotte frivillige . 
Jeg er stolt av at jeg nå er blitt en del av dette.
Med lang erfaring fra butikk – og servicerelaterte yrker, er 
dama Tuddal godt skodd til å takle mengden av toppturis-
ter. 
- Jeg har fått drømmejobben  på Telemarks tak og gleder 
meg til å møte mange blide gjester i åra som kommer. Jeg 
lover å ha vaffelen klar når du kommer.

Trond Ihle  
– ny anleggsansvarlig

Trond har vært speider, og det betyr at han alltid er beredt. 
Det blir viktig i jobben som anleggsansvarlig. Med lang 
fartstid som håndverker er Trond super til jobben han har 
fått i DNT. Han har drevet med alt fra nybygg til restau-
rering og vedlikehold av bygg, og har de siste årene jobbet 
som prosjektleder og administrativ leder i byggebransjen.
- Jeg ser frem til å jobbe for DNT Telemark, og håper kom-
petansen og erfaringen min kommer til nytte.
54 år gamle Trond og familien leier et småbruk av Løven-
skiold i Luksefjell, noe som betyr at heldiggrisen har svært 
kort vei ut til vann han kan padle på, skoger han kan 
plukke bær i, og områder han kan gå på ski i. I 25 år var 
han en svært aktiv hundekjører, og deltok blant annet i 
Femundløpet.
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25 tilrettelagte, skilta og merka turstier

Forbløffende - Trygt - Tilgjengelig!

Velkommen til fottur i Øvre-Telemark!

www.vandretelemark.no
#vandretelemark

Vandre Telemark

Bataljonveien 27
3734 Skien på Kjørbekk 

Telefon:  35 58 72 00 www.moflaten.no

• ATV
• Gressklippere
• Tilhengere
• Snøfresere
• Snøscootere

IMPORTØR: BEREMA AS FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE • FINANSIERING

FORHANDLERNAVN - Besøksadresse, 000 Stedsnavn, Tlf 00 00 00 00 - Fax 00 00 00 00, E-post: firma@domene.noFORHANDLERLOGO

Strøm der du er
med aggregat fra Honda

Aggregat 
Honda EU 10i

9.990,–
Veil. pris 13.490,–

Aggregat 
Honda EU 20i

14.990,–
Veil. pris 18.990,–

14.990,–
Veil. pris 18.990,–

9.990,–
Veil. pris 13.490,–

Aggregat 
Honda EU 30is
Veil. pris 28.900,–

Nå 24.900,–

w
w

w
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o

@Honda Power Equipment Norge

Kampanjepriser gjelder 1.3 – 30.4.2017

Aggregat 
Honda EU 30is FS
Veil. pris 36.500,–

Nå 31.900,–
Fjernstart-modell
Tillegg for kabel

Kampanjepriser gjelder 1.3 – 30.4.2017

Aggregat 
Honda EU 70is
Veil. pris 54.900,–

Nå 48.900,–
Tillegg for fjernstart

IMPORTØR: BEREMA AS

FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER
 • INNBYTTE • FINANSIERING

 

Les mer på: www.berema.no

Alt hagen trenger
fra Honda

Honda
IZY HRG 466 SK

Honda
UMS 425 LN

Honda Miimo 
robotklipper

EL SYKKEL TIL SOMMEREN
Kun 13.900,-
PEUGEOT EC-03 200

Shimano Altus7, 36v 
14,5 Ah, 4-6 t. kjøretid

Maxfart 45 km/t
- Kan registreres som moped

Kun 31.900,-
PEUGEOT EM025
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SØKER DU LUN OG KOSELIG HYTTESTEMNING?

SOMMERSETER
Av Rine Grinilia

Veien opp er koselig, det er skog, 
skog og enda mer skog. Noen 
ganger dukker det opp et og annet 
vann, og en sjelden gang et hus, 
eller bare en postkasse, siden 
husene gjerne ligger bortgjemt. 
Ønsker man ikke å bo tett på folk, 
så er dette plassen! Men det er 
trivelig å bo i Luksefjell da, har 
jeg hørt. Siden jeg er så heldig å 
være av Grinilia-slekt så har jeg jo 
hørt historier i fleng, og de aller 
fleste tyder på at de hadde det 
ålreit. Men nå skal jeg ikke bli for 
sentimental og personlig - dette 
handler mest av alt om Sommerse-
ter (og litt om meg)!

INGEN BOMTUR
Når vi hadde passert Luksefjell 
”sentrum» -  Luksefjell kirke, den 
gamle skolen og fotballbanen - 
kjørte vi videre opp til avkjøringen 
mot Åmot. Der dukket det opp 
en bom, men heldigvis for oss 
hadde vi nøkkel til bommen. Den 
hadde vi sikret oss på forhånd da 
vi booket hytta på tursenteret, og 
vi fikk tildelt nøkkel til både bom 
og hytte. Bilen duret videre opp til 
vi plutselig fikk se noe flott – DER 
lå de! Stallen og Foreningshytta 
på Sommerseter. I all sin prakt, 
jammen var det flott. Vi parkerte 
bilen, tok med oss alt tjafset vi 

hadde pakket med og låste oss 
inn på Foreningshytta. Og for en 
hytte! Ren og innbydende, alt var i 
sin skjønneste orden. Tok en liten 
titt inne i Stallen også, minst like 
hyggelig og pent der. Flinke folk i 
Skien Turlag som tar godt vare på 
hyttene. 

SKIENS HØYESTE
Dagen gikk så med til å gjøre 
oss kjent. Vi fulgte veien opp til 
Eiangen før turen gikk opp til 
Skiens høyeste topp, Skårafjell 
på 814 m.o.h. Fint terreng og 
fantastisk utsikt over Eiangen. Det 
ble en liten matpause på «Øisteins 
plass» før turen gikk ned igjen til 
vannet, forbi noen koselige hytter, 
dog ikke i nærheten så koselige 
som «la casa de la Sommerseter». 
Fulgte så merket sti til Steinbru-
vatn, langs Brennemyra og tilbake 
til Sommerseter. En fin dagstur i 
vakker natur. På veien møtte vi 
på flere ivrige jegere som prøvde 
lykken på fuglejakt, men ingen av 
dem vi snakket med hadde truffet 
blink (eller fugl). Mulig de måtte 
ty til andre middagsløsninger den 
dagen. 

VANN I BEKKEN
Da vi kom tilbake til hytta hentet 
jeg vann i bekken. Den lå like 
bortenfor hytta, kort vei og lett å 
komme til. Vannet var riktignok 

iskaldt, så noen dukkert ble det 
ikke. Så slappet jeg av i solveggen 
med en god bok og ørlittegrann 
vin i glasset. Jeg fikk som fortjent. 
Når dagslyset hadde sagt takk for 
seg, så var det hyggelig å kunne 
trekke inn i varmen på hytta 
og benytte oss av det utrolig så 
praktiske solcellepanelet. Jammen 
så har de altså lys på Sommerseter 
også, tenk så flott! Det var nesten 
for ille å måtte slukke lyset da det 
var tid for å krype til køys. 

OVERRASKET AV REVEN
Neste dag våknet vi opp til nok 

en fin dag, vi trasket på ny opp til 
Eiangen og denne gangen møtte vi 
på kjentfolk! Vi inviterte så klart 
til lunsj «på hytta», så disket vi 
opp med rundstykker og pålegg, 
som gjestene selv hadde med seg. 
Siden besøket var meget godt 
kjent i området – det var dette 
med «gamle trakter”, så kunne de 
skilte med kunnskap om hver min-
ste stein og tue i nærheten. Impo-
nerende, selv for en kunnskapsrik 
økonom fra turistforeningen. Da 
tiden så var inne for å takke for 
seg, så pakket vi bilen og vasket ut 
av hytta. Vi skrev en hilsen i hyt-

teboka og låste døra, litt vemodig, 
for det hadde vært en så fin tur.  
Så hørte vi en lyd, jeg trodde først 
det var en fugl, men det var det 
ikke, men det var en merkelig lyd. 
Hvem lager den lyden? Jeg kikker 
rundt hjørnet på hytta og ser rett 
på en rev! Oj! Den var tydelig nys-
gjerrig på hvem vi var, og hvis du 
er nysgjerrig på Sommerseter så vil 
jeg anbefale at du tar deg en tur! 

Det var i midten av september i fjor at mamma og jeg 
pakket bilen klar og kjørte oppover de gamle grusveiene 
til Luksefjell. Vi hadde planen klar – vi skulle på hyttetur 
til Sommerseter! 

LATE DAGER: Er du gjest på Sommerseter må du naturlig 
nok benytte deg av alle de gode turmulighetene rundt hytta. 
Men vel tilbake er det lov å late seg med god lektyre på 
hyttetunet. 

HYTTELIV: Hyttelivet på turistforeningens hytter er et av 
de beste hyttelivene du kan leve. 

INNBYDENDE: Hytta på Sommerseter ligger fin og innbydende og venter på gjester. Alle foto: Rine Grinilia

DA VIL JEG ANBEFALE EN TUR TIL 
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TELEMARKS STØRSTE 

Lørdag 2. september starter vi 
Friluftslivets Uke med fellesar-
rangementet #Nattinaturen. Sov 
under stjernene, ta med deg telt 
og sovepose ut i nærområdet, 
i hagen, på stranda, verandaen 
eller hytta. Vi legger opp til flere 
fellesarrangementer. På Svanstul 
i Skien blir det satt opp lavvoer 
og bålpanner utenfor Flekker-
hytta. Arrangementet er særlig 
populært blant barnefamilier og 
vennegjenger. Her kan du låne 
kano og padle på Flekkeren, 
plukke blåbær i skogen og grille 
mat på bålet. Barna finner seg 
raskt til rette med lek og moro 
ute i naturen. Etter solnedgang 
blir det friluftskino med popko-
rn på bålet og stjerneskinnstur 
med fakler. Dagen etter våkner 
vi opp til bålkaffe, fuglekvitter 

og til turarrangementet Kom deg 
ut-dagen.

FAGLIG OG INSPIRERENDE 
PÅFYLL OM FRILUFTSLIV
Mandag 4.september kan du delta 
på et fagseminar om flerkulturelt 
friluftsliv. Seminaret er gratis og 
åpent for alle. DNT Telemark er 
en av de frivillige friluftslivsorgan-
isasjonene som har bidratt til gode 
integreringsprosjekter og som får 
med seg innvandrere ut på tur. På 
seminaret vil vi fokusere på ut-
fordringer og løsninger knyttet til 
det flerkulturelle friluftslivet. Kan 
vi få til enda bedre samarbeids-
prosjekter i fylket? Vi satser også 
på å servere spennende turmat 
med internasjonal vri i pausen. 
Seminaret er et samarbeid mellom 
FNF Telemark, Grenland Frilufts-

råd, Norsk Friluftsliv, Høgskolen i 
Sørøst-Norge og Telemark fylkes-
kommune. 

PRØV NOE NYTT!
I løpet av Friluftslivets Uke i Tele-
mark oppfordrer vi deg til å prøve 
noe nytt. Det er fint å kunne gi seg 
selv eller noen man kjenner en helt 
ny natur- og friluftslivsopplevelse. 
I høst kan du lære deg å kjenne 
igjen de sikre soppene. Telemark 
Botaniske Forening og Grenland 
soppforening arrangerer sopptur 
i løpet av Friluftslivets Uke. Kan-
skje du for første gang i år finner 
den delikate steinsoppen som kan 
brukes på fredagspizzaen og i 
pastaretten? Hva med å bli med 
DNT Fjellsport Telemark på en 
topptur i Jotunheimen? Kanskje 
du har en ungdom i huset som har 
lyst til å bli med andre turinter-
esserte ungdommer på høstedag 
ute i naturen? Hva med å ta med 
familien på fisketur i marka? 
Kanskje bestemor vil være med 

på kanotur? Det finnes mange 
muligheter DER UTE. 

Program til Friluftslivets Uke 
blir lansert på nettsiden til FNF 
Telemark før sommeren, og blir 
oppdatert fortløpende: 
www.fnf-nett.no/telemark

Har du og din organisasjon lyst til 

å bidra med aktiviteter og 
arrangementer i løpet av Frilufts-
livets Uke? Kontakt FNF Tele-
mark. E-post: telemark@fnf-nett.no 

Ha en fin Friluftslivets Uke!
Turhilsen fra 
Mariken Kjøhl-Røsand, fylke-
skoordinator i Forum for Natur 
og Friluftsliv i Telemark

Fra 2-10 september 2017 arrangeres Friluftslivets Uke i 
Telemark. Denne uka inviterer natur- og friluftslivsorgan-
isasjonene deg og dine til felles turer, naturopplevelser 
og fysisk aktivitet ute i friluft.

NATT I NATUREN: Natt i naturen er en gylden mulighet til å bli med på en natt ute i trygge omgivelser.

ALLEMANNSRETTEN: En rett som gleder mange, men som også du må passe 
på å ikke misbruke.

HAR HARDANGERVIDDA SOM KLASSEROM
Elevene ved landslinja for natur 
og miljø på Rjukan videregående 
skole går ut i virkeligheten når de 
skal hente inn ny kunnskap og 
læring. Hyppig og jevnlig flytter 
elever og lærere undervisningen ut 
av det tradisjonelle klasserommet. 
Hardangervidda Nasjonalpark-
senter og Norsk Villreinsenter på 
Skinnarbu ved Møsvatn i Har-
dangerviddas randsone, er en god 

samarbeidspartner som gir elevene 
en annen arena for læring.  
- De går fra klasserommet og ut 
i virkeligheten, forteller Jan Skov 
Våer, administrativ leder ved linja.

Linja har en rolle i forhold til 
unge elevers bevissthet til natur, 
miljøvern og klima. Samtidig gir 
linja en annen inngang til re-
alfagsstudier enn andre linjer ved 

videregående skoler.

- Dette er det eneste tilbudet av 
denne typen i hele landet, sier 
Skåv.

De har slitt med rekrutteringen, 
men håper på et oppsving i takt 
med fokuset på miljøvern og 
friluftsliv.

FRILUFTSLIVSUKE!
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TELEMARKS FLOTTESTE SYKKELTUR 
VENTER PÅ DEG! Tekst: Henriette Hack 

I Rjukan sentrum kan du låne syk-
kel på G-sport eller du kan ta med 
din egen. Her tar du Krossobanen  
fra Rjukan opp til 886 meters 
høyde. Krossobanen stod ferdig 
i 1928 og var en gave fra Norsk 
Hydro til Rjukan slik at innbyg-
gerne skulle få se sola i vinterh-
alvåret. Taubanen med vognene 
Tyttebæret og Blåbæret tar  fem-
seks sykler hver. Først kan du nyte 
utsikten til Gaustatoppen, for så å 
velge om du setter deg på sykkel-
en, eller om du gjør som meg og 
triller sykkelen det første stykket 
opp den rundt halvannen kilom-
eter lange bakken. Du kan også  
bestille transport, perfekt om du 
for eksempel har med deg barn. 
Det gjør turen lettere. 

Herfra er det ca 3 mil gjennom 
flott natur inn til Kalhovd Tu-
risthytte. Sykkelturen på Hardan-
gervidda tar deg gjennom nydelig 
og vill høyfjellsnatur. Mange gode 

fiskevann langs veien kan friste 
med ørret og røye dersom du tar 
med fiskestangen. 

På Kalhovd Turisthytte får du 
en nydelig treretters middag, 
velfortjent etter en dag på syk-
kelen. Vertskapet her vant i 2014 
prisen for beste mathytte, med sitt 
team(den gang som vertskap på 
Mogen Turisthytte). Så dette er 
noe å glede seg til!

Mulighetene herfra er mange 
dagen etterpå: 

- Bli noen dager og gå dagsturer 
fra hytta ut på vidda.
- Ta sykkelen videre neste dag og 
ta båten inn til Mårbu.
- Eller velg å sette nesa hjemover 
igjen neste dag, enten om du tar 
samme veien eller velger veien 
rundt Atrå. 
 
Dette er sykkelturen du ikke kan 
gå glipp av! 

Har du ikke vært der enda? Da er tiden inne. 

MAJESTETISK: Når du sykler fra Gvepseborg til Kalhovd har du Gaustatoppen i ryggen. Sykler du motsatt ruver toppen majestetisk i landskapet store deler av den tre mil lange turen.      Foto: Henriette Hack

TRADISJONSRIKE SOMMARSKITURAR PÅ HAUKELIFJELL
Tekst: Jon Ingebretsen 

Dei tradisjonsrike sommarski-
turane  i år er  laurdag 3. og 
sundag 4. juni, som er pinsehelga.  
Frammøte begge dagane er ved 
Haukeliseter Fjellstue kl. 09.00 
om morgonen. Eventuelt kan ein 
møte opp på same stad fredag 
kveld for å få litt informasjon om 
turplanane. Deltakarane bestiller 
sjølve opphald med mat og over-
natting, t.d. på Haukeliseter, om 
det er behov for det. Vær tidleg 
ute pga stor pågang i pinsehelga.
Turen på laurdag går på dei klas-
siske stadene i området Nupsfonn 
– Nupseggi – Sandfloeggi, som er 
Hardangerviddas høgstliggjande 
område. Sundagsturen er til Kiste-

nuten, grensetoppen mellom fylka 
Hordaland, Rogaland og Tele-
mark, eller til Vassdalseggi, Svei-
gen eller Stavsnuten. Opplegget 
må tilpassast vær- og snøforholda, 
og kan måtte endrast. Nytt av året 
er at det på laurdag  blir lagt opp 
til to turalternativ. Ein lang tur til 
Sandfloeggi, og ein enklare og kor-
tare tur ut frå deltakaranes forut-
setningar,  til Nupseggi-Nupsfonn.  
Begge turane med erfarne turlei-
arar. Elles  tar ein sjølvsagt omsyn 
til vær- og føreforhold ved gjen-
nomføring av turane. Ein sender 
rutinemessig iflg. avtale  melding 
til Fylkesmennene i Hordaland og 
Telemark om turane, fordi dei for 
ein del skal gå i Hardangervidda 
nasjonalpark.  Desse områda er 

relativt konfliktfrie i forhold til 
villreinen på denne tida, m.a. fordi 
simlene er på kalvingsplassane 
andre stader på vidda. Sjølvsagt 
kan små bukkeflokkar halde seg i 
området, men vi har råka på reins-
bukkar bare ein gong i alle dei 
åra eg har hatt turar her. Insekt-
plagene har ikkje byrja så tidleg, 
og det er helst seinare på gloheite 
sommardagar at reinsdyra trekker 
inn i desse snørike og kjølegare 
traktene.
 
Påmelding til Telemark Turist-
forening tlf 35 53 25 55 eller 
e-post telemark@turistforeningen.no 
innan onsdag 31. mai.

Annan info: Jon Ingebretsen  
tlf 481 01 435      
e-post: jo-i@online.no

Fyrste junihelg (pinsehelga) med kontrastrike opplevingar

SOMMERSKI: Å gå på skiturer på snødekte fjell på sommeren, er en stor 
 opplevelse. Foto: Halvor Brekke

GAUSTATOPPEN: Toppen av Telemark er Gaustatoppen. Fjellets skjønnhet motiverer deg til å tråkke på. 
Foto: Henriette Hack
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Moflatv. 38, 3733 Skien, Tlf: 35 54 10 00
www.skienfritidspark.no

ALLTID NOE Å FINNE PÅ! Aktivitet

i alle former og slag,

Skien fritidspark er 

åpen hver 

eneste dag!

KLATRING TENNIS MINIGOLF & BOWLS BEACHVOLLEY & FRISBEEGOLF OVERNATTINGBADING

FOR OPPDATERTE 
PRISER OG ÅPNINGSTIDER 

- SE VÅRE NETTSIDER!

R E K L A M E D I S T R I B U S J O N

DU VELGER OSS FORDI:

Vi er fylkets største distributør av aviser og ukeblader,
og vi morgendistribuerer daglig ca 60.000 aviser i tillegg 

til informasjonsaviser og reklamemateriell. 

• Reklamen kommer sammen med 
morgenavisene rett inn på frokostbordet  

• Vi leverer alt ut på avtalt dag 
• Du får høy oppmerksomhet 
• Maks 3 vedlegg pr dag 
• Levering av materiell senest dagen 

før distribusjon kl 10.00 
• Lokalkunnskap
• Pris 

E-post: nils.halvorsen@amedia.no

Trenger du elektriker?
www.norgeseliten.no

Lys og varme skaper trivsel
I sommerhalvåret kan kveldene
forlenges med utelys som skaper
spennende effekter og hyggelig
atmosfære. Installerer du i tillegg
en varmestråler, kan du kose deg
langt ut i de små timer, uten å fryse.

Kontakt oss idag?
Våre medlemmer:

Bø Installasjon as, BØ I TELEMARK
Tlf: 35 06 03 50

Elektroinstallatør Terje Jørgensen, 
KRAGERØ
Tlf: 91 13 57 23

Løberg Elektroinstallasjon AS, SKIEN
Tlf: 90 84 17 60

Team Grenland Elektro A/S, BREVIK
Tlf: 35 57 00 00

Herøya Elektro AS, PORSGRUNN
Tlf: 35 55 10 33

Midtbøen Elektro, KVITESEID
Tlf: 35 05 34 52

Servicepartner Notodden, NOTODDEN
Tlf: 90 21 14 66

Trenger du elektriker?
www.norgeseliten.no

Gjør utesesongen lenger 
med lys og varme!

Vil du

også få et 

bedre
uteliv?



20 www.telemarkturistforening.no

FRA PORSGRUNN TIL EVEREST

I slutten av april 2015 skulle 
de bestige Mount Everest, men 
måtte avbryte grunnet et kraftig 
jordskjelv målt til 7,9 på Richters 
skala hvor 13 sherpaer mistet 
livet. Tone og Leif Harald hadde 
englevakt da de ble reddet av en 
morenerygg i forkant av Base-
camp. Dagen før hadde de vært 
oppe på Camp 1 og 2, men hadde 
heldigvis kommet ned til Base-
camp dagen før raset.

Tross ulykken for to år siden, 
sitter de i skrivende stund på fly-
plassen (28.mars) på vei til Mount 
Everest for å gjøre et nytt forsøk. 
Vi var så heldige å få ta en prat 
med dem før avreise. Reiseruten 
går fra Gardermoen, mellomlan-
ding i Istanbul før de er fremme i 
Kathmandu torsdag kl.11:00 lokal 
tid. 

Det vil ta 9 dager å gå inn til 
Basecamp igjen, og de regner med 

å bruke 7 og en halv uke opp til 
toppen av Everest. Planen er å 
feire nasjonaldagen på toppen.

De brukte lang tid på å sortere 
alle opplevelsene og følelsene etter 
jordskjelvet og snøraset, men de 
bestemte seg forholdsvis tidlig 
for å prøve igjen. Motivasjonen 
deres er på topp der de sitter på 
flyplassen og venter, de gleder seg 
veldig til å komme frem og møte 
teamet. I bagasjen har de med seg 
110 kg utstyr. 

Vi lurte på hvilke forberedelser 
de hadde gjort før årets tur, og 
de fortalte at de har trent masse 
i hele 10 år for å bestige noen av 
verdens høyeste fjell.
 Inngangen til Everest har vært 
preget av mye trening med tung 
sekk. Mest i harde motbakker 
med 25 kg på ryggen. De har 
trentjevnlig på Grenland CrossFit 
for å styrke overkroppen til all 

tauklatringen. Utover det er det 
løping og sykling som står på pro-
grammet. Første etasjen hjemme 
er bygd om til helsestudio, så de 
har aldri unnskyldning å la være 
å trene.

Etter en så sterk opplevelse som å 
se store isblokker løsne fra fjellet 
og en hvit vegg komme mot seg, 
må det kreves mye å motivere seg 
til å gjøre et nytt forsøk. Tone og 
Leif Harald brukte lang tid på å 
sortere alle opplevelsene og følel-
sene etter jordskjelvet og snøraset. 
Forholdsvis tidlig bestemte de seg 
for å prøve igjen. De hadde trent 
så mye og forsaket så mye uten å 
få sjansen til å bestige Everest. 

Det er en drøm vi ønsker å opp-
fylle. Blant de 110 kiloene med 
bagasje er det yatzy-blokken som 
står Leif Harald nærmest, Tone 
synes utstyret som gjør at hun 
slipper å gå ut av teltet om natten 
for å tisse er det viktigste.

Tone og Leif Harald har vært 
medlemmer av Turistforeningen i 
«alle» år. De har gått alle Ti-top-

perne i Grenland på 22 timer, 
og bruker flere av Ti-topperne i 
treningshverdagen. Spesielt mange 
turer opp og ned Fjæringen med 
25 kg, har det blitt i år. De synes 
Ti-topperne er et veldig flott tilbud 
til alle i nærmiljøet, og følger 
stadig med på hva som skjer i 
Turistforeningen. 

Tone og Leif Haralds beste turtips:  
Vær tilstede og nyt øyeblikkene. 
Ikke la dårlig tid og bekledning 
ødelegge flotte opplevelser.
Vi følger spent med på deres 
hjemmeside 
http://www.toneogleifharald.com/ 
og Facebookside for å  holde oss 
oppdaterte på drømmereisen. 

Ekteparet Tone Gravir fra Fjågesund og Leif Harald Berg-
seth fra Porsgrunn har brukt mange år trening til å 
bestige høye fjell i alle verdens kanter. 

BASECAMP 
2017 

Er du mellom 16 og 26 år, og 
har lyst på nye opplevelser ?  

Da er dette noe for deg!  

PROGRAM 2017 
MANDAG:   KANO
TIRSDAG:   FOSSKAJAKK
ONSDAG:   KLATREPARK
TORSDAG: UTEKLATRING

Det er også mulighet for bading og fiske 
hver dag, i tillegg til masse lek og aktiviteter 
i leiren.

Basecampen skal foregå i Bø hvor vi skal bo i
lavvo på nordsiden av Sagabøhølen –
1 km. vest for Bø museum.

OPPMØTE
Mandag 26. juni kl. 08:00 på utsiden av
DNT Telemark i Nedre Hjellegate 2 i 
Skien. Oppmøte i Bø etter avtale.
Vi er tilbake torsdag 29. juni kl. 19.00 i
Skien foran DNT Telemark.  

Pris: 1750,- for medlem og 2200,- for 
ikke-medlem.

Mer info og pakkeliste mottar du ved påmelding!
Påmelding: Send mail til telemark@dnt.no med navn på deltaker, alder, info om

eventuelle allergier og andre sykdommer som instruktørene må vite om, i tillegg til kontaktinfo. 
påmeldingsfrist: 12 juni. Ansvarlig: Henrik Høilo - 95822735til

 

Mandag 26. juni til torsdag 29. juni  

Mer info og pakkeliste mottar du ved påmelding!   
Påmelding: Send mail til telemark@turistforeningen.no med navn på deltaker, alder, info om 

eventuelle allergier og andre sykdommer som instruktørene må vite om og selvfølgelig kontaktinfo til 
foresatte.

        BASECAMP 
2017 

man, 31. Juli –  tors 4. August 

Er du mellom 12 og 16 og har lyst på å delta på årets kuleste sommerleir?
Bli med Telemark Turistforenings ungdomsgruppe Alt Håp Er Ute på sommerleir fra 31. Juli til 
4. August. Opplegget er gratis og vi fi kser transport fra Skien. Det er plass til 25  deltakere  på 

campen, og her er det første mann til mølla.

PROGRAM 2017

MANDAG: KANO

TIRSDAG: FOSSKJAK

ONSDAG: KLATREPARK

TORSDAG: UTEKLATRING ELLER FJELLTUR

I tillegg blir det daglig mulighet for bading og 
fi ske og det blir i det hele tatt masser av leik og 
aktiviteter i leiren.

HVOR ER CAMPEN? 
Basecampen skal foregå i Bø hvor vi skal bo i 
lavo-telte på nordsiden av Sagabøhølen  –  
1 km vest for Bø museum.

OPPMØTE 
Mandag 31. Juli kl. 8:00 på utsiden av 
Telemark Turistforening i Nedre Hjellegate 
2  i Skien. Eller i Bø etter avtale.

Vi er tilbake torsdag 4. August kl. 19.00 i 
Skien  foran Telemark Turistforening.  
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Av Dag-Øyvind Olsen Djuvik

Ambisiøse planer kan fort bli slit-
somme og utrivelige for store og 
små. Har en barn er tiden inne for 
å oppleve nærmiljøet, og ta seg 
tid til å oppleve de små tingene 
i naturen. Barn er lekne og nys-
gjerrige, dette må vi som voksne 
ta oss tid til på tur. Tålmodighet 
er nøkkelen.  Steiner skal klatres, 
bekker skal utforskes, bær skal 
plukkes og pinner skal samles. 
Vær med på leiken, men la også 
barna tumle rundt på egenhånd. 
Barn som fra tidlig alder er ute 
i naturen, blir gode og kreative 
til å aktivisere seg selv. Noe som 
gir rom for kaffepauser, og tid til 
også for voksne å nyte naturen.  
Mat og drikke er viktig underveis, 
det er umulig å forutsi når et barn 
går tom for energi.   Matlaging 
på bål og primus er også et fint 
prosjekt på tur, både for store og 
små. Hvorfor ikke ta middagen 
ute i naturen? 

PAKK DAGEN FØR
Etter hvert som barna blir eldre, 
kan turene og lengden utvides. In-
volver barna i turplanlegging, slik 
at barna får et eierskap til det de 
skal være med på.  Da skaper man 
forventninger sammen. Hvor skal 
vi, hva skal vi ha med, hva skal vi 

spise? Pakk til turen dagen i for-
veien, slik at alt er klart på mor-
genen når en skal på tur. Pakking 
av sekk og bil tar gjerne tid, og 
føles som en evighet for de små, 
og det igjen blir en utfordring for 
de voksne. Er sekken pakket og 
turmål bestemt er sjansen større 
for at alle er i godt humør når 
turen begynner.  

TURGLEDE FOR LIVET
Har dere lyst til å treffe andre 
barnefamilier på tur, kan du bli 
med Barnas Turlag. Dette DNTs 
tilbud til barn og barnefamilier. 
Her treffer dere andre barnefam-
ilier, og barna kan glede seg over 
å treffe andre barn på tur. Barnas 
Turlag arrangerer nærturer, hytte-
turer, fisketurer, klatrekvelder, 
villmarksleir og helgeturer. Barn 
fra 0 til 12 år kan være med i 
Barnas Turlag. I Telemark har vi 
elleve Barnas Turlag rundt om i 
fylket. Har du lyst til å vite mer ta 
kontakt med DNT Telemark. Har 
barna fått gode turopplevelser, er 
sjansen stor for at ved gleden ved 
å være i naturen varer gjennom 
livet. Mange har et lite opphold 
i tenårene, men fortvil ikke. 
Turgleden kommer ofte tilbake 
dersom de voksne har gjort job-
ben da barna var små! 

HER ER DNTS BESTE TIPS TIL HVORDAN DU KAN 
GJØRE TUREN MED BARNA TIL EN GOD OPPLEVELSE

1. Sørg for en god start! Pakk sekken i god tid, helst kvelden
 kvelden før.
2. Ta gjerne med noen gode venner med barn på samme
 alder.
3. Selg inn turideen din til barna – vær entusiastisk!
4. Ta med sunn og næringsrik mat og nok drikke.
5. Bestem dere for om målet med turen er å være ute og leke,
 eller om dere vil til en hytte, en fjelltopp eller et annet 
 konkret turmål.  
6. Snakk om de positive turopplevelsene både underveis og
 etter turen.
7. Vær med på leken når dere er ute. Lek og samtaler i 
 naturen skaper nærhet og god kontakt mellom barn 
 og voksne. 
8. Kle deg godt og praktisk selv også. Voksne som fryser er
 dårlig turselskap for barn.
9. Husk å kle av barna hvis de blir for varme.
10. La heller turen bli litt for kort enn alt for lang og ta 
 mange pauser. 
     
       

GOD TUR!

LA BARNA BESTEMME TUREN
Å dra på tur er moro for både voksne og barn. Tid til 
leik, glede, fantasi og spenning er viktigere enn lange 
dagsmarsjer. 

Det blir ny nattevandring på Gaustatoppen
Endelig dato er ikke satt ennå, men i slutten av 
august er det igjen klart for ”Verdens vakreste natte-
vandring” på Gaustatoppen. En lørdag i september 
i fjor tok rundt 5.000 mennesker veien til toppen, 
enten til fots eller med Gaustabanen, og underveis 
var det satt opp stasjoner som satte søkelys på FNs 
bærekraftsmål. Det samme skal også få fokus i 
år når Norad, Tinn kommune og DNT Telemark 
arrangerer vandringen i august.

Daglig leder Jon Atle Holmberg vil ikke avsløre 
hvem, men lover at det også i år blir konsert på 
Tuddaltippen. I fjor var det Sivert Høyem som spilte 
på Telemarks tak.
- Foreløpig er artisten hemmelig, sier Holmberg.

I år er ikke Gaustatoppen aleine om arrangementet. 
I september vil nattevandringen også bli arrangert på 
Keiservarden i Bodø.

- Vi vurderer også å legge til rette for et opplegg 
der turlagene våre oppfordres til å arrangere turer 
til steder man kan se fra Gaustatoppen. Da kan 
de sende lyssignaler til alle på Gaustatoppen, sier 
Holmberg, som ber deg følge med på DNT Tele-
marks hjemmeside og Facebook-side for endelig 
dato og mer informasjon.

- Vi trenger også en haug med frivillige til dette 
arrangementet. Bare ta kontakt dersom du vil bidra, 
oppfordrer Holmberg.

TURGLEDE: Her er Ingvill Olsen Djuvik på båltur sammen med sønnen Syver på fire år. Foto: Dag-Øyvind Olsen Djuvik.
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Av Bjørn Harry Schønhaug

Selskapet jobber med å få inn 
et punkt om deltakelse i frivillig 
arbeid eller veldedighet i alle 
ansattes arbeidskontrakt. - Alt fra 
små til store ting. Det skal tilpass-
es den enkelte, forteller Emil.
Det forventes at ansatte tar på 
seg minst én frivillig jobb i løpet 
av året. Et eksempel er han som 
sist vinter dro til Sierra Leone i 
Afrika, der den ansatte var med på 
å bygge opp en fødestue. 

VIKTIG Å BIDRA
Det er seks og et halvt år siden 
Emil fra Gjerpen i Skien startet 

R8. Da var målet å skape nok til 
å lønne seg selv. For to år siden 
var de drøyt ti ansatte, og i dag 
er de 55. Eiendomsporteføljen 
vokser fort. Powerhouse Tele-
mark på Vestsiden i Porsgrunn 
blir verdens meste energieffektive 
bygg. Emil tillater seg selv og 
selskapet å tenke stort. Med det 
vokser også Emils ambisjoner om 
samfunnsansvar.
- Vi ønsker å skape en organisas-
jon som utgjør en forskjell, sier 
han.
Han vil at alle ansatte skal føle på 
en stolthet når de forteller at de 
jobber for R8. Inspirasjonen til 
selskapets strategi og punkt om 

frivillighet, har Emil hentet fra 
utlandet. - Det er viktig for meg å 
bidra til en frivillig innsats, sier han.

RODDE MED TREPRAM
Ved Lille Økteren i Luksefjell 
har Emils slekt hatt en hytte i 
flere generasjoner. Emils første 
turminne er derfra. - Vi pleide å 
ro ut til ”Kaffeøya”, minnes han. 
Det var det de kalte den lille øya 
de rodde til i den gamle trepram-
men. De voksne drakk kaffe, Emil 
badet. Fram til familien bygde 
hytte ved Trosbyfjorden i Bamble, 
tilbrakte Emil stort sett alle feriene 
i Luksefjell. Men siden 1991 har 
han brukt absolutt alle sommer-
feriene ved kysten Tre til fire uker 
hver sommer, det er også planen 
nå i sommer. Fra hytta han selv 

har kjøpt ved Eksefjorden, skal 
han enten være i båten eller sitte å 
se ut på Stråholmen.

ALDRI LØFTET VEKTER
- Tur. Det er Emils svar på 
spørsmålet om hans definisjon på 
friluftsliv. Turer på beina eller på 
ski i skog og mark. Friluftsliv som 
de aller fleste nordmenn definerer 
det. Emil har aldri satt sine bein 
på et treningssenter. Han har 
aldri løftet tunge vekter i benken 
eller tråkket hardt rundt på en 
spinningsykkel. - Når jeg skal 
trene bruker jeg naturen. Samtidig 
skulle han ønske at han brukte 
den mer enn han gjør. Han innser 
at det dessverre har blitt litt flere 
timer enn det burde ha vært inne 
på kontoret de siste årene. 

SKRYTER IKKE
Da han bodde i Oslo var han en 
flittig bruker av både Østmarka 
og Nordmarka. Mens hans skled 
innover i marka med ski på beina, 
observerte han at DNT var synlige 
og godt til stede. Han så hvordan 
de jobbet for å gjøre marka 
tilgjengelig for alle. Emil har vært 
på Gaustatoppen, men har aldri 
besøkt Kalhovd eller Mogen på 
Hardangervidda.  Sammen med 
Tor Nicolaysen har han gått deler 
av ruta tungtvannssabotørene 
fulgte på vei til Vemork i februar 
1943. På Svanstul har han spist 
vaffel på Fugleleiken. - Jeg er vant 
til å være ute i naturen, slår Emil 
Eriksrød fast, men skryter ikke på 
seg at han bruker den så ofte som 
han egentlig burde.

EMIL VIL UTGJØRE EN FORSKJELL
I løpet av et år skal alle ansatte i Emil Eriksrøds R8 gjøre 
et stykke frivillig arbeid.

FRIVILLIG: For Emil Eriksrød og R8 er det å bidra til frivillighet eller veldedighet viktig. Ansatte skal utføre et stykke frivillig arbeid hvert år. Foto: Bjørn Harry Schønhaug
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LYST PÅ TUR, MEN LITT SUR?

SOM BLE EN VEST

Er du glad i å gå tur, men sliter 
med ryggsmerter? Da skal du vite 
at du ikke er alene. Opp til 80% 
av befolkningen har ryggplager 
en eller flere ganger i løpet av 
livet, og rundt 50% har hatt 
slike plager i løpet av de siste 
12 måneder. Oftest er smertene 
lokalisert i korsryggen og kan 

gjøre livet riktig surt, særlig hvis 
man er vant til å være i bevegelse 
og aktivitet. Men uansett om 
smertene er mer uspesifikke eller 
om de har sammenheng med klem 
på nerver, så har de det til felles 
at aktivitet er den beste medisin. 
Nye nasjonale retningslinjer for 
ryggbehandling tar til orde for at 

vi holder «maskineriet» i gang og 
beveger oss så mye som smerten 
tillater. Og gjør det litt vondt 
mens du holder på er det ingen 
grunn til engstelse. Det finnes ikke 
holdepunkter for at det kan gjøre 
vondt verre - tvert i mot! Erfar-
ing viser at man kommer rask-
ere tilbake ved å gå korte turer, 

variere sittestilling og sørge for lett 
hverdagsmosjon. I de fleste tilfeller 
vil plagene avta etter 2 – 3 uker og 
da gjelder det gamle mottoet igjen: 
«Ut på tur, aldri sur!»

Martin Økter, 18 åringen 
som i to år har hjulpet til i 
ungdomsprosjektet Alt Håp 
er UTE, ønsker å blåse liv i 
seilene til DNT Ung. Vi tok 
en tur til Åletjern en frisk 
vårdag, for å snakke om 
hvordan og hvorfor han ble 
med ungdomsgruppa i det 
hele tatt. 

Alt Håp er UTE er et tilbud til un-
gdom mellom 12-16 år som fok-
userer på å gi ungdom en smake-
bit på friluftslivet i Grenland, og å 
hjelpe ungdom fra Barnas Turlag 
over til DNT Ung. Martin Økter 
går andre året på Forskerlinja 
på Skien videregående skole. På 
fritiden jobber han litt for Høyt 
og Lavt i Bø, og brenner for fri-
luftsliv, enten det er fiske, ski, jakt 
eller klatring. Da Martin var 16 
ble han med på sin første helgetur 
med Alt Håp er UTE, da ble han 
hekta. 

- Jeg husker jeg kom hjem til 
mamma og hun spurte hvor 
mange voksne som var med. Da så 
jeg og kompisen min på hver-
andre og fortalte at det ikke var 
så mange som oppførte seg som 
voksne, men det var noen som vi 
kalte for «vester» som var voksne 
utenpå og barn inni. Da ble hun 
ganske satt ut. Men det er det som 
er så gøy, man kan leke og ha det 
veldig moro selv om man er en 
av de som har ansvaret, forteller 
Martin med et glis om munnen. 

LEKENT OG GØY
Etter denne turen ble han med 
som en av de faste hjelperne på 
arrangementene. Han har vært 
med på turer og hjulpet til med 
det praktiske, blant annet sikret 

på klatrearrangementer. Hvorfor? 
Fordi det føltes naturlig.  

- Da jeg ble med var jeg en av de 
eldre av deltagerne, dessuten er 
det moro å ta litt ansvar og hjelpe 
til og se at jeg bidrar til at de an-
dre deltagerne også har det moro. 
Det er vel så gøy som å bare være 
med. Det er jo fortsatt veldig lek-
ent, selv om man hjelper til.

LAVTERSKELTURER
For Martin ble dette tilbudet noe 
han hadde lett etter; et tilbud 
hvor bare turen var i fokus og det 
eneste målet var å ha det moro. 
Nå ønsker han, sammen med 
Kristian Øverbø, lederen i DNT 
Ung Telemark, å få til det samme.  

- Det hadde vært veldig moro og 
fått til det samme i DNT Ung. Vi 
ble en kjerne i Alt Håp er UTE, 
flere ble med gang etter gang og 

man ble en fin gjeng. Men man 
blir eldre og da er det fint å ha 
DNT Ung å gå til. Der ønsker vi 
også å arrangere lavterskeltur-
er for å få folk med, men også 
litt lengre helgeturer for de som 
ønsker det.

Selv om begge tilbudene har 
samarbeidet om arrangementer 
og fått godt oppmøte fra begge 
aldersgrupper, savner Martin en 
fast gjeng i DNT Ung. Han tror at 
det som skal til er lavterskeltilbud. 

- Vi så jo når vi hadde klatring i 
fritidsparken at det var flere som 
også var i aldersgruppen til DNT 
Ung, og det var moro. Jeg tror det 
er sånne arrangementer vi trenger. 
Folk må enkelt kunne møte opp 
og gjøre noe de synes ser spen-
nende ut. Da får de testet det ut, 
og blir kjent med oss. Dette gjør 
dørstokkmila kortere. 

Martin oppfordrer interesserte til 
å ta med en venn og klatre over 
dørstokkmila sammen, da er det 
lettere. 

BASECAMP I BØ
Han oppfordrer også til å ta kon-
takt på Facebook-siden om det 
er en drømmetur de ønsker DNT 
Ung skal arrangere. Til slutt håper 
han mange melder seg på sommer-
ens store høydepunkt.

 - BaseCampen til sommeren blir 
kjempekul! Dette er for både Alt 
Håp er UTE og DNT Ung, og blir 
arrangert i Bø. Den går over flere 
dager og inneholder mange spen-
nende aktiviteter. Jeg gleder meg!

LEKEN: Martin Økter tror lavterskeltur med fokus på lekenhet og gøyale utfordringer, er det som skal til for å få flere unge ut på tur.

DELTAGEREN

ÅLETJERN: Åletjern på Gulset er en plass Martin Økter trives godt, og det er 
nærmiljøområdet til svært mange mennesker.
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TA EN UTFORDRING, BLI TURLEDER!

Det er flere grunner til å engasjere 
seg i DNT. Gjennom å engasjere 
seg for DNT treffer man andre med 
samme interesse. Gjennom å lede 
utvikler man seg selv. Gjennom å gi 
noe tilbake gir man andre glede.

Gjennom DNTs mangfoldige 
turprogram finner du en stor 
variasjon med forskjellige aktiv-
iteter som; fjellturer og nærturer, 
ukesturer og korte dagsturer, for 
barn, unge voksne og seniorer, 
og for andre tilrettelagte turer 
for nye målgrupper. Regelmessig, 
og til alle årstider arrangeres det 
en tur eller arrangement i regi av 
DNT.  Våre mange turledere gir et 
viktig bidrag til DNT for gjen-
nomføring og ledelse, og de beste 
tilbakemeldingene kommer direkte 
fra fornøyde turdeltagere. Denne 
direkte kontakten, ute i naturen, 
mot et felles mål gjør det lett og 
hyggelig å lede for DNT.

For å sikre et felles grunnleg-
gende kompetansenivå for våre 
turledere, tilbyr DNT nivåbaserte 
turlederkurs. Gjennom de forskjel-
lige kursene, får man grunnleggen-
de kunnskap om DNT som organ-
isasjon og de mange aktiviteter og 
grupper. Videre kommer praktiske 
øvelser som innføring i kart & 
kompass, formidling, kommu-
nikasjon og lederrollen, samt for 

de mer krevende kurs; ta sikre og 
trygge veivalg i høyfjellet.  Turled-
erutdanningen skal gjøre deg i 
stand til å lede turer for DNT og 
gi en enhetlig basiskompetanse 
som sikrer trygghet og trivsel for 
turdeltakerne, samt stimulere til 
å drive et enkelt, aktivt, trygt og 
miljøvennlig friluftsliv i tråd med 
norsk friluftslivstradisjon.

DNTS TURLEDERSTIGE BESTÅR 
AV 4 MODULER  
Modul 1, DNT ambassadørkurs.  
Første og grunnleggende kurs i 
turlederstigen er ambassadørkur-
set. Ved å delta på dette kurset blir 
du kjent med DNT og dens his-
torie, organisasjon og foreninger. 
Dette kurset har varighet på 3 tim-
er, og er basis for alle videre kurs. 
For lokallag i Telemark arrangerer 
vi ambassadørkurs flere ganger 
gjennom høst og vinter. Dette 
kurset er ikke bare for dem som 
skal gå videre til å lede turer ute, 
men er vel så nyttig for de som har 
styreverv og andre tillitsoppgaver.  
Ønsker din lokale forening dette 
kurset, gi TTF en tilbakemelding 
så avtaler vi en kveld for kurset.
 
Modul 2, grunnleggende turled-
erkurs med varighet på 2 dager. 
Gjennom dette kurset praktiserer 
vi grunnleggende ferdigheter som 
kart og kompass, nyttig pakking 

av sekk, riktig bekledning, enkelt 
ly ute i naturen, felles matlag-
ing og bruk av DNT hytte. Vi 
planlegger en tur og gjennomfører 
slik at alle får noe øvelse i å lede 
en tur for en gruppe. Ved bestått 
kurs, er det gyldig for alle DNT 
foreninger i hele landet. Dette 
kurset arrangerer DNT Telemark 
vår og sensommer. Ønsker din 
lokale forening dette kurset, gi 
TTF en tilbakemelding slik at vi 
kan planlegge kurset sammen.
Modul 3 er sommerturlederkurs, 
for å lede i høyfjellet og utenfor 
allfarveg. Gjennom kurset skal 

man sikre god kunnskap om 
orientering og sikre veivalg, f.eks. 
vading av elver og bratt lende. Her 
vil det øves enda mer på ledelse, 
da man kan komme ut for noe 
mer eksponerte situasjoner. Et 
kurs som går over 5 dager.
 
Modul 4 er for vinterturer i høy-
fjellet med varighet 1 uke.  Vin-
terstid er krevende, like fullt skal 
man beherske kart og kompass 
også i snø og vind. Sikre veivalg 
er essensielt for å unngå mulige 
rasutsatte områder. Alle marginer 
blir små i vinterfjellet, og bestemt 

ledelse vil være nødvendig for 
sikker framdrift.
 
Felles for alle kursnivåer er 
naturglede med trygge og gode 
turopplevelser. Gjennom DNTs 
kursleder rekke vil du få mulighet-
en til å vokse som leder, tilegne 
deg ny kunnskap og kunne formi-
dle dette til nye deltagere uansett 
alder og årstid.
 
Håper vi ser deg på et av våre 
mange turlederkurs.
Mvh Asgeir Gjengedal 
kursleder for DNT Telemark 

Deler du en naturglede med andre blir gleden større.
Deler du opplevelsen får man felles minner.
Gir du litt av deg selv vokser du som person
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SOMMERTUR  
MED SNØ OG PISKENDE VIND

JENTENE PÅ TUR: Kristin Hubred Nygård og Henriette Hack med Hellevassbu i sikte i bakgrunnen.

I august i fjor la Kristin og jeg ut 
på en sommertur over Hardanger-
vidda. 

Tekst: Henriette Hack

Et av målene var å se hvordan denne turen 
lot seg kombinere med bruk av kollek
tivtrafikken. På grunn av begrenset tid 
ble planen lagt til at Kristin tok buss fra 
Oslo til Skinnarbu. Derfra tok vi M/B 
”Fjellvåken” inn til Mogen en søndags
kveld. 

TO MENN OG EI DAME
Været startet ikke bra, det var meldt stiv 
kuling og regn i fjellet, men vi kledde godt 
på oss tidlig mandag morgen etter en natt 
på Mogen Turisthytte, og satte kursen mot 
Sandhaug Turisthytte. Normalt sett ville 
denne turen gått innom Lågaros, da stien 
fra Mogen til Sandhaug har en lengde på 
1,4 mil hvor det ikke er merket. Totalt sett 
er etappen mellom Mogen og Sandhaug 
på 3,5 mil. Har du tid; legg opp turen med 
en natt på Lågaros på veien. Dessverre 
finnes det lite bilder fra denne turen, det 
var motvind og regn, vi møtte tre menne
sker på 3,5 mil, to menn som tittet ut av 
teltduken sin ved Vjuvsjåen og ei dame som 
luftet hunden sin utenfor Sandhaug. Vel 
fremme på Sandhaug var vi godt fornøyd 
med dagens prestasjon, og koste oss på 
hytta sammen med andre turgåere som også 
hadde vært ute i regnværet. 
Den varme dusjen

Neste dag gikk turen fra Sandhaug til 
Litlos, dette var 2,5 mil og nok en dag med 
regn, motvind og stiv kuling.  Denne dagen 

er dagen vi aldri kommer til å glemme. 
Midt i august, og jeg trur jeg aldri har hatt 
så mye klær på meg på tur.  Sjansen for å 
høre hva den andre sa mens man gikk var 
liten. Dette er hvorfor man aldri skal legge 
ut på sommertur på fjellet og ikke tru man 
trenger klær som om det skulle være vinter. 
Votter, bøff, lue, ullgenser; alt var på, her 
var det bare å bruke tiden til å se på den 
flotte naturen, mens regnet og vinden peelet 
ansiktet. Denne dagen møtte vi noen flere 
langs ruta, de som kom gående fra Litlos 
noe mer lette til fots i det de spratt av gårde 
med god medvind. Vi har vel alle gått i fjel
let og sett hytta der fremme og tenkt nå er 
vi der. Og så er det en god time igjen. Her 
er det motsatt, plutselig sto vi på Litlos etter 
å ha rundet et fjell. Her ventet en god, varm 
dusj, og hjemmelaget middag på oss etter en 
dag i fjellet hvor vi virkelig hadde opplevd 
norsk natur!  Denne kvelden ble også første 
gang Kristin fikk kamera ut av pakksekken 
den lå i for å beskyttes mot vær og vind. 

SNØEN SMELTET
Neste dag når vi kom ned til frokost så vi 
at det ikke regnet ute. Etter en god frokost 
pakket vi sammen og ble enige om at det 
ikke var nødvendig med regnbukse i dag. 
Vel nede igjen kikket vi ut døra, og fikk se 
at det da hadde begynt å snø. Litt latter 
og spøk om at dette var typisk sommertur, 
ble regnbuksa tatt ut igjen fra sekken og vi 
satte kursen mot Hellevassbu og turens ko
rteste rute på 1,8mil. Dette ble en flott tur, 
vi kjente igjen flere av de som skulle samme 
vei som oss fra turen dagen før, og denne 
dagen ble det litt mer muligheter for å 
snakke sammen.  Etter en liten stund sluttet 
det å snø og vi fikk en flott tur til Helle
vassbu hvor en hyggelig hyttevert tok oss i 

mot og fortalte at det akkurat hadde vært 
et tynt snødekke der som hadde smeltet.  
Hellevassbu er en selvbetjent hytte, så her 
koste vi oss med felles matlaging og sosialt 
med resten av gjengen på hytta. Det er 
alltids noe å prate om når man er på fjellet, 
spennende å høre hvilke ruter de andre har 
gått, hvordan man opplever ting forskjellig 
underveis. 

SOLBRILLER PÅ NESA
Siste etappe gikk morgenen etter fra Hel
levassbu til Haukeliseter. Med regnbukse 

pakket ned i sekken og solbriller på nesa 
var all vind og regn glemt! Denne etappen 
er en av de flotteste etappene jeg kan tenke 
meg! Man merker at østviddas snille, mer 
flate terreng er borte, og vestvidda med 
mer fjelltopper tar over. I 2,2 mil gikk vi i 
strålende sol til Haukeliseter. Vel fremme, 
sjekket vi inn på Haukeliseter, ti mil var lagt 
bak oss, vi hadde hatt alt av vær, truffet 
mange hyggelig mennesker, sett variert na
tur og sett hvorfor man alltid har med seg 
vindsekk, varmt tøy og annet i sekken selv 
på en tur midt i august! 

FINVÆR: Turen var preget av mye vær, men her stråler Henriette om kapp med sola.
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Hvem tar sommerens beste turbilde?
Ikke glem å ta bilder når du er på tur i sommer. 

Du kan vinne flotte premier!
Temaet for fotokonkurransen er ”tur-
glede”. Det er mange måter man kan 
uttrykke turglede på, nå vil vi se din 
tolkning. Du bruker hashtag #turglede-
telemark eller #turgledetelemark2017 
på Instagram eller du sender inn bildet 
ditt til turglede@detertelemark.no

Vi vil se bilder fra hele fylket – sjøen, 
skauen og fjellet. Når du sender inn eller 
hashtagger bildene dine, er det viktig at 
du skriver hvem som er på bildet, hvor 
det er tatt og hva bildet viser. 
Konkurransen er et samarbeid mellom 
Thure Trykk og DNT Telemark, og det 
deles ut to førstepremier i konkurransen. 
Den ene er et gavekort på 2.000,-kroner 
fra Thure Trykk, som du blant annet 
kan bruke på forstørrelser av bildene 
dine. DNT Telemark stiller med en natt 
for to på Gaustatoppen Turisthytte. 

- Nå skal vi inspirere enda flere folk til 
å komme seg ut på tur , sier Jon Atle 
Holmberg, daglig leder i DNT Tele-
mark.
Juryformann er Bjørn Harry Schøn-
haug. Han har over 20 års erfaring som 
fotograf og journalist fra avisbransjen, 
og står bak Facebook-siden Det er 
Telemark. Han har et tips på lur til alle 
som deltar. 
- Naturen vår er mer enn vakker nok 
som den er. Ikke la deg friste til å redig-
ere bildene dine for mye, sier han, som 
gleder seg til å se dine turbilder.
Med seg i juryen har han markedsans-
varlig Cecilie Berg Halvorsen i Thure 
Trykk og daglig leder Jon Atle Holm-
berg i DNT Telemark.
Siste konkurransedag er 31.august, 
og vinneren kåres i første halvdel av 
september.

Fotokonkurranse

hashtag #turgledetelemark eller #turgledetelemark2017 

på Instagram eller du sender inn bildet ditt til 

turglede@detertelemark.no

Du bruker

FRIST 31. AUGUST

Følg oss

– mer enn et trykkeri!
store nok til å levere! 

• Bannere 
• Beach-flagg
• Roll-ups 
• Skilt 
• Dekor / storformater
• Solfilm
• Foliering av vinduer
• Brosjyrer og alle typer trykksaker 
• Print på aluminium / børstet 
  aluminium og plexiglass
• Grafisk design

Vi gjør alt på huset og sørger 
for pakking og distribusjon! 

Små nok til å bry oss,

cecilie@ture-trykk.no / Tlf. 98 22 00 40 - 35 90 55 90 / thure-trykk.no / Trommedalsveien 227, Skien
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UTVALGTE FELLESTURER

SOMMEREN
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10.6: SJARMERENDE 
SYKKELTUR VED HAVET
Turen følger sykkelveien mot 
Helgeroa, vi tar  fylkesvei 302 
hvor det finnes begrenset tilgang 
til sykkelvei, derfor kan vi her 
regne med sykling i trafikk. Fra 
Tanum til Stavern sykler vi stort 
sett på små og rolige veier. Vi 
tar en liten matpause i den flotte 
kunstnerbyen i Stavern og så 
setter vi kurs mot Nevlunghavn 
igjen. Utenfor Stavern skal turen 
fortsette på fylkesvei 301 og etter 
noen kilometer følger vi veiene inn 
i feriehusområdene langs kysten. 
Vi avslutter turen med velfortjent 
is på brygga i Nevlunghavn.

I løpet av denne turen får vi se 
mye fint og sjarmerende landskap 
samt vil vi oppleve spennende 
kulturminner nær sjøen.
Turen går stort sett på asfalt, men 
noen partier kan være grus. Der-
for anbefales bruk av hybridsyk-
kel. Turens lengde er på ca. 35 
km på nesten helt flatt terreng 
og turtid er ca. 3 timer + pauser. 
Husk hjelm, mat og drikke. 

Dato: Lørdag 10.juni
Oppmøte:  Bakeriet i Nevlung-
havn kl. 9:45
Felleskjøring fra Skien i privatbil-
er, kr. 60,- til sjåfør. 
Påmelding: til Gabor på 
gabtx@yahoo.com eller på 
telemark@dnt.no

17.6: 10-FJELLSTUR
Her kan du oppleve 10 topper på 
en tur (kanskje noen er offisielle 
10-toppere). Rundt den 20 km 
lange løypa vil det delvis bli mer-
ket og deltakerne får utdelt kart. 

• Niste vil bli utdelt
• Forhåndspåmelding garantert 
   niste
• Påmelding på dagen, men da
  uten niste 

Dato: Lørdag 17.juni
Oppmøte: kl.10:00 i Nedre 
Hjellegt. 2, Skien
Påmelding: frist torsdag 1. juni 
til telemark@dnt.no
Deltageravgift: 100,-

22.6: SPEKEMATTUR 
MED SENIORENE TIL 
FUGLELEIKEN
Det er blitt en tradisjon med 
spekemattur til Fugleleiken som 
siste tur før sommerferien. Vi 
går en lett tur i det fine området 
rundt Fugleleiken for å få opp 
appetitten, og så blir det servert 
spekemat, kaffe og julekake. 
Sigfred Steinhaug spiller og lager 
god stemning mens vi spiser. Bus-
sen kjører fram til hytta, så her er 
det mulig å bli med på en koselig 
utflukt selv om beina ikke er så 
spreke lenger.

Dato: Torsdag 22. juni
Oppmøte: Parkeringsplass ved 
Gamle Urædd i Porsgrunn med 
avreise kl 0900 og parkerings-
plassen på nordvest-sida av 
Skagerak Arena med avreise  
kl 0930.
Påmelding: På grunn av mat-
innkjøp og busstransport er det 
nødvendig med påmelding: Tirs-
dag 20. juni kl 1000 - 1500 og 
onsdag 21. juni kl 1000 - 1200 
på tlf.: 3570 6380.
Pris for medlem: Kr 220,-
Pris for øvrige: kr 250,-

22-29.7: FANTASTISK 
UKESTUR I  
JOTUNHEIMEN
Bli med Skien Turlag på en 
fantastisk tur i Jotunheimen. 
Dette blir en hel uke med noe av 
det vakreste av norsk natur, med 
overnatting med betjente hytters 
gode måltider og fasiliteter. 

Dag 1 - Maxi Taxi til Bessheim. 
Dag 2 - Bessheim - Glitterheim. 
Dag 3 - Topptur til Glittertind. 
Dag 4 - Glitterheim - Spiterstulen 
om  
             Skautflyi. 
Dag 5 - Bretur til Eventyrisen 
(Svelnos-breen). 
Dag 6 - Spiterstulen - Leirvassbu 
Dag 7 - Leirvassbu - Fondsbu. 
Dag 8 - Fondsbu - Bygdin. 

Dato: Lørdag 22. juli-Lørdag 
29. juli
Oppmøte: kl. 11:45 i Nedre 
Hjellegt. 2, Skien
Pris for medlem: kr 8 900,-
Pris for øvrige: kr 10 900,-

26.8: GAUSTATOPPEN 
1883 MOH MED TIL 
TOPPS
Dagen er åpen for alle og vi ønsk-
er spesielt velkommen til våre nye 
landsmenn som ser muligheten 
til å bli med på tur til Telemarks 
tak. Dette blir en innholdsrik 
dag for Til Topps Telemark med 
mange turglade folk, mangfold, 
mestringsopplevelser, liv og røre!

HUSK
• Pakk i sekk!  VIKTIG!
• Ha med nok mat og drikke
• Ta pauser og disponer kreftene
• Ta med ekstra tøy som genser, 
   vindtett jakke, sokker, lue og 
   votter
• Gode sko er helt nødvendig  
   (joggesko eller grove joggesko/
   fjellsko er best).
Været skifter fort på toppen og 
det kan bli ganske guffent og 
kaldt på kort tid.
 
Oppmøte: Nedre Hjellegt. 2, 
Skien kl. 10:00. Gratis buss.
Dato: Lørdag 26. august
Påmelding til: telemark@dnt.no  
eller tlf: 35 53 25 55                                                        
Påmeldingsfrist: 14. august 2017



Knut Inge 
Westbye: 
Direkte 901 18 437

Kontakt: Kontakt:Kontakt:

Christoffer 
Hansen: 
Direkte 48 85 28 58

Steinar
Gundersen:
Direkte 901 62 579

Følg oss på 
Facebook!

www.starbil.no

Trommedalsveien 239, Skien • Tlf:  35 90 04 90

NY SUZUKI FORHANDLER!
SUZUKI – NORGES MEST 
SOLGTE 4X4 BENSIN 
BILMERKE HITTIL I ÅR!
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