
Glutenfritt i fjellet

– Er det et vanskelig å finne god 
glutenfri turmat?
– Jeg har hatt glutenintoleranse i 
23 år og lever godt og sunt med det. 
Langturer i fjellet er like viktig og 
naturlig for meg nå som før jeg fikk 
diagnosen. Utfordringen for matal-
lergikere er å være klar over hva du 
kan spise og så forberede turen ut fra 
det. Posemat, det vil dessverre si mye 
av den tørkede turmaten, er så sam-
mensatt at jeg prøver å unngå den.

– DNTs selvbetjeningshytter byr på 
mye pose mat. Hva spiser du da?
– Middag er ikke noe problem, selv-
betjeningshyttene har som regel både 
sodd og skinke, ris og potetmos på 
lager. Mange foreninger, for eksem-
pel DNT Oslo og Omegn, har lagt ut 
oversikt over menyen på nettsidene 
sine sånn at du kan sjekke på for-
hånd. Hvis du er i tvil: Les på pak-
ken hva maten inneholder, det er de 
fleste matallergikere veldig vant til.

– Hva med frokost?
– Ferskt brød finnes ikke på selv  bet-
jeningslageret, alle må ha med brød 
selv. Problemet med glutenfritt brød 
er at det smuler. For å få brødet til å 
vare lengst mulig, deler jeg opp ski-
ver og lager porsjonspakninger godt 

pakket inn i aluminiumsfolie. Disse 
brødpakkene har jeg i en boks i sek-
ken. Ellers tar jeg på langturer med 
frokstblanding som jeg blander med 
melkepulver og vann. Med rosiner 
og nøtter i tillegg blir det supert. 

– Og dessert?
– Hermetisk frukt er det mye av på 
selvbetjente DNT-hytter – og det 
er bra også for dem som ikke tåler 
melk. Regelen er at rene produkter, 
som rent kjøtt, frukt og grønnsaker 
er bra for folk som sliter med glu-
ten- eller laktoseintoleranse. Jeg 
har gjerne med en pose glutenfri 
vaffelrøre i tilfelle jeg får lyst på noe 
godt til kaffen og de andre drar fram 
kjeksen sin.

– Hva med glutenfri mat på 
betjente hytter? 
– Jeg sier alltid fra til betjeningen på 
forhånd, da får jeg kjempeservice! 
De lager glutenfritt brød til meg. Og 
betjeningen finner gode alternativer 
til middag, ofte er det bare en egen 
saus som skal til for at jeg kan spise 
det samme som alle andre. Lokal-
matprosjektet til DNT med fokus på 
god, sunn og kortreist mat, har gjort 
det mye lettere for oss som må tenke 
litt ekstra på hva vi spiser. 

– Drar jeg på langtur, tar jeg alltid med 
egen glutenfri frokostblanding, sier 
Anne Mari Aamelfot Hjelle i DNT.

TEKST og foTo: TrudE BlåSmo

Fakta om cøliaki 

Cøliaki: Sykdom i tynntarmen. Skyl-
des overømfintlighet for gluten, et 
protein i flere kornslag, blant annet 
hvete og rug. Rundt én prosent av 
den norske befolkning har cøliaki. 

Symptomer: Diaré og vekttap, ofte 
luftsmerter, utspilt mage og kvalme. 
Mangel på vitaminer og nærings-
stoffer kan føre til symptomer 
på blodfattighet, nerveskade og 
beinskjørhet. 

Behandling: Kun én ting gjelder: 
glutenfri kost resten av livet. Les mer 
om allergi i fjellet på www.turistfore-
ningen.no og www.ncf.no/

Har du spørsmål til dNts tureksperter? 

Send til redaksjonen@turistforeningen.no 
 tureksperteN

glutenallergikere kan trygt gå fra hytte til hytte. du må bare 
planlegge litt mer, råder dNTs Anne mari Aamelfot Hjelle, 
som selv har cøliaki .

Full “outdoor” spec.

PRO TREK
Andre funksjoner:

Radiokontrollert 
   (Europa, USA, Japan, Kina)

Tough Solar (Solcelle batteri)
Auto illuminator lys
Verdenstid
Stoppeklokke
Nedtelling
5 alarmer
Batteri indikator
12/24 timers tidvisning
100 m. vanntett

SPESIFIKASJONER
FOR FJELLVANDRERE OG TURGÅERE

PRW-5000 modellene er utstyrt med facinerende 
utendørsfunksjoner som kompass, høydemåler, 

barometer og termometer, en spesiell hybrid 
konstruksjon og automatisk viser justering

PRW-5000T-7E

5990,-

PRW-5000-1E

4990,-

Føres av urmakere over hele landet.

PRO TREK

PRW-5000-1E

4990,-
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Slik tar du

TEKST og foTo: morTEN B. STENSAKEr

fjell  Ørreten

med enkle grep kan du bli en bedre fisker. Her gir vi deg tipsene for at 
sommerens ørretfiske skal bli morsommere og gi feitere resultater.



1. Dagens fangst klar for stekepanna. Legg merke til fargen på kjøttet. 2. Ørreten fins overalt i Norge, og selv de minste vann kan 
by på pen fisk. 3. Når vannet er kaldt, er fisken treg. Ikke sveiv sluken raskt inn, men la ørreten få tid til å bestemme seg. 4. Sluken 
er selve karamellen i fiskeutstyret. Det er den du skal by fram for fisken. 

Ung fiskelykke gir gjerne mersmak. Har ungene først opplevd å få napp, blir de gjerne med på fisketur igjen. 

1
3

2
4

ØrretfiSke
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kvelden jeg som guttunge fikk min aller første ørret, 
glemmer jeg aldri. Ikke så lite stolt var jeg da den 

lille fisken ble rullet i mel og salt og stekt til kvelds. 
I voksen alder har jeg fisket ørret mange steder i Norge. 

Selv om fiskene har vært både større, blankere og fetere, 
kan ingen av dem måle seg mot den første jeg fikk. 

Hvor finneS Ørreten?   Finner du roen sammen med 
fiskestangen, har du mye og ekte glede i vente. Hvert kast 
med sluken gir både mening og spenning. Når du får fisk, 
vil du også få følelsen av å mestre noe, å lykkes. 

Salmo trutta, som den heter på latin, er Norges mest 
populære sportsfisk. Den er vakker, sprek og gir herlig mat. 
Ørreten finnes over alt i Norge. Du finner den like gjerne 
i små, brune skogstjern som høyt og langt til fjells. 

Det finnes mye litteratur om sportsfiske etter ørret. 
Å lese er bra, men det er timene du praktiserer med 
fiskestanga som vil gi deg flest svar. Får du ikke fisk på 
den første turen, må du ikke gi opp. Husk at selv de mest 
durkdrevne ørretfiskerne kan vende tomhendte hjem.

Hva gjØr jeg?   I løpet av ti dager i fjellet er det kan-
skje bare én dag som er virkelig bra, sa en erfaren fjell-

fisker til meg en gang. Utsagnet er godt å tenke på når 
fisket virker håpløst. Det jeg opplevde på Sognefjellet 
sist sommer, er ikke uvanlig: Været var surt og kaldt, og 
det blåste. Skodda hadde liksom bitt seg fast i fjellene, 
noe som aldri er et godt tegn. Tussevatnet – kjent for 
sine store ørreter – virket totalt livløst. Hadde jeg ikke 
visst bedre, ville jeg ikke trodd det fantes liv her. Etter 
en og en halv dag med intenst fiske var resultatet én 
ørret på 300 gram. Den fikk jeg da skydekket en kort 
stund slapp sola gjennom. 

Turen gikk videre til Prestesteinsvatnet, like under 
Fannaråken. Været skiftet fra kaldt til litt mildere, med 
sørlig, frisk vind. Værskiftet påvirket tydelig fisken. I 
løpet av dagen fikk kameraten og jeg over 30 ørreter – 
av utmerket kvalitet! Strategien vår var å fiske sluken 
med små rykk like over bunnen. 

Når vannet er kaldt, er fisken treg. Da bør ikke slu-
ken sveives for raskt inn, ørreten må få litt tid på å 
bestemme seg. Blir overflatevannet varmet opp, bør 
sluken hentes inn med litt tempo og gjerne med korte 
stopp. Tenk variasjon og bli aldri statisk. Kortere eller 
lengre stopp med sluken er under alle forhold verd å 
prøve. Ørreten tar ofte idet sluken setter fart igjen.

Hvor kan jeg prØve?   Studer vannet godt, gjerne 
fra en høyde, før du begynner å fiske. 

Et elveos bør alltid forsøkes. Etter et kraftig regnskyll 
kan slike steder være virkelig bra. Mens vannføringen 
øker, river elvestrømmen med seg næringsdyr og fører 
dem ut i oset. Det vet fisken. En mark servert på bunnen 
kan da være tingen.

Oppsøk områder som skiller seg ut i vannet. Et sted 
hvor det går fra dypt til grunt kan være høyaktuelt. Tan-
ger som går ut i vannet gjør at du får fisket av et større 
område av vannet.

Viktigst av alt er likevel: Beveg deg – hele tiden. Det 
er du som skal oppsøke fisken og ikke motsatt. 

Selv de minste vann kan by på pen fisk. Det fine med 
disse er at de er så oversiktlige og enkle å avfiske. Fjell-
styrene eller andre interessenter i området passer gjerne 
på å droppe noen fisker i slike vann år om annet. Slik 
kan de by fjellvandreren på en hyggelig overraskelse. 
Siden mengden fisk i vannet er styrt av utsettingene, 
er det nok mat. Størrelsen og kvaliteten på fisken pleier 
derfor ofte å være god. 

Mottoet for kommende sesong bør derfor bli: Gå ikke 
forbi selv de minste vann. Ta deg tid, sett deg ned og 

studér vannet. Kanskje begynner det å vake? Finner du 
et slikt vann, kan du få noe å drømme om når vinteren 
igjen kommer. 

Sluk og SnØre   Sluken er selve karamellen i fiske-
utstyret. Det er den du skal by fram for fisken. Langt 
viktigere enn antall sluker er det at du ikke gir opp. Lær 
deg noen sluker godt å kjenne. De gode, gamle slukene 
som har vært på markedet i flere tiår, fanger avgjort 
fortsatt fisk. Siden disse slukene er kompakte og har 
høy egenvekt i forhold til overflaten, gir de lange kast, 
også når det blåser. 

Det finnes grovt sagt to typer fiskesnører: Vanlige 
snører, såkalte monofilamentsnører og supersnører – 
multifilament (består av mange tråder). Som oftest hol-
der det med en snørediameter på 0,18–0,20 mm, vanlig 
snøre. For supersnøre er 0,10–12 mm greit. Sistnevnte 
snører er veldig tynne og sterke. De gir lange kast og 
fanger lite vind. Siden de strekker seg lite, gir de også 
optimal kontakt med sluken og fisken. Nettopp derfor 
velger mange disse snørene.

Men ett snøre kan ikke ha alt. Tynne snører blir lett 
skadet og er vanskelige å greie opp når de har floket seg. 



ØrretfiSke

Beveg deg hele tiden. Det er du som skal oppsøke fisken. 

– En fisk i ett område betyr ofte flere, sier Reidar Korsen.
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For nybegynnere er kanskje ikke dette et snøre å starte 
med (selv om de i butikken kanskje sier noe annet). 
Siden de er veldig glatte, må du være ekstra nøye når du 
knyter på sluken, ellers vil knuten kunne gå opp. 

Stang og Snelle  Åpne haspelsneller er vanligst i 
bruk blant norske sportsfiskere. De finnes også lukkete 
utgaver, som er å foretrekke framfor de minste. Årsaken 
er enkel: Snøret floker seg ikke så lett.

De to viktigste kravene til ei god snelle er at den har 
god brems og at den legger snøret godt på spolen. Om 
det siste ikke er tilfelle, oppstår det fort snørefloker – 
og ergrelser. 

Hvis det følger med reservespole til den nye snella, 
er det et stort pluss. Skal du på en litt lengre tur i fjel-
let, bør du uansett ha med en reservespole eller en rull 
med ekstra snøre.

En stang på 7 eller 9 fot er et greit valg. Prøv ulike 
utgaver i butikken, kjenn på hvilke du synes passer best 
for deg, i samråd med betjeningen. 

godt inStrument   Regner du med å fiske neste år og 
året etter, så legg litt ekstra penger i utstyret. Det vil du 
ikke angre på. Fiskeutstyret blir som et instrument. For 
lite snøre på snellespolen, blir som en dårlig stemt fiolin. 
Ikke bare gir halvfylte snellespoler kortere kast. Bremsen 
på snella vil heller ikke fungere optimalt. Lær deg for øvrig 
hvordan bremsfunksjonen fungerer. At du kjenner denne 
vil du være glad for når storfisken sitter. 

Litt vedlikehold hører også med. En dråpe på aks-
lingen til snellespolen og de to kulelagrene hvor sveiva 
sitter, er gull verdt. Å bytte snøre minst annet hvert år 
hører også med.

           STORFISKERENS TIpS 

Reidar Korsen har 50 års fartstid innen ørretfiske. 
Han setter særlig pris på fiske i Preste steinsvatnet 
på Sognefjellet og i Bygdin i Valdres. Hans 
spesialitet er fiske med «tinnsilder», som dirty 
Harry (14 g). Slukene er prosjektilformete og har 
høy egenvekt, noe som gir lange kast. formen på 
slukene gjør at de gir lite bevegelse i vannet. det er 
fiskeren som må sørge for det: To sveiv med snella, 
et rykk med stanga, to sveiv, ett rykk, gjerne helt 
nede ved bunnen, er reidars taktikk. 

Storfiskerens råd for fiskelykke: 
<  forsøk ytterpunktene av det du har i slukskrinet, 

når det ikke biter.
<  lær noen sluker ekstra godt å kjenne. Hvordan 

oppfører de seg i vannet? 
<  oftest står ørreten like ved bunnen, men prøv 

alle vannlag.
<  Bli ikke statisk. fisk sluken inn med engasjement. 
<  Bruk ekstra tid der en elv kommer inn i vannet.
<  utoset i vannet kan til tider samle mye fisk.
<  Varme og lyse sommernetter kan gi godt fiske. 
<  lett utrustning og funksjonelt fiskeutstyr gir 

større fiskeglede.
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Vi premierer sunn livsst il!

Er du klar for en halvering av inntekten?

www.danica.no

De fl este vil oppleve en halvering av inntekten
En av to aner ikke hva de får i pensjon

Danica kan gi deg økonomisk trygghet også som pensjonist. Du kan øke din fremtidige pensjon og oppnå 
skattefradrag, eller du kan velge en pensjonssparing med stor fl eksibilitet. Som medlem av DNT får du 
også rabatt.

Kontakt Danica på telefon 73 56 32 10, send e-post til turistforeningen@danica.no eller kontakt 
en rådgiver i Fokus Bank. Du fi nner også mer informasjon på www.danica.no

DAN_0204_Ann_Fjell_vidde_mars_2010.indd   1 18.03.10   12.37



ny dnt ung-leder

– Jeg ønsker at DNT ung skal være mer synlig i den viktige 
rollen som samfunnsaktør og forkjemper for bærekraftig 
naturvern. Dette bør gjøres både gjennom å få med flere 
ungdommer ut på tur, og gjennom å delta i samfunns-
debatten og lage resolusjoner som tydeliggjør hva DNT 
ung står for, slik som «Ja til motorfri ferdsel i utmark», sa 
Karoline Burdahl Teien, da hun på DNT ungs landsmøte 
i vinter overtok stafettpinnen etter Ola Njå Bertelsen. 

vil Stå på krava   Karoline er fra Sande i Vestfold, men 
bor og jobber i Oslo. Før hun overtok vervet som leder 
av DNT ung, gikk fritida med til langrenn, telemark, 
terrengsykkel, landeveissykling, fiolin og løping. Nå blir 
det en del møtevirksomhet, men Karoline tror ikke det 
blir noe problem:
– Jeg vet vel egentlig ikke hva jeg går til som leder i DNT 

ung, men jeg står for de samme verdiene, og har en god 
del organisasjonsarbeid bak meg. 

Hun gleder seg til å stå på krava i viktige saker, bli 
kjent med nye folk og være med på mange spennende 
arrangementer. 

Bratt læringSkurve  – Det blir nok en bratt lærings-
kurve, men det er bra. En viktig oppgave blir å engasjere 
flere i styret og organisasjonen, sånn at flere blir med 
på å fronte DNT ung. Jeg vil vi skal bli mer synlig på 
miljø, mer synlig lokalt og mer synlig generelt enn vi 
har vært. Jeg håper vi kan nå ut til enda flere, spesielt 
på naturverndelen. 
   Og om vi klarer å fange opp 13-åringene når de er lei 
av å ha foreldre som turfølge, tror jeg mye er gjort for 
friluftsinteressen. 

– Jeg ønsker at DNT ung skal bli mer synlig og 
fronte viktige saker, sier Karoline Burdahl Teien. 

Tar ledelsen
TEKST: SANdrA lAPPEgArd   foTo: JuEl VicTor løKSTAd

Karoline Burdahl Teien er ny leder i DNT ung. den turglade 24-åringen gleder seg til å 
jobbe for å få flere ungdommer ut på tur og øke engasjementet for naturvern. 

mai 2010  FJELL OG VIDDE     61   

Gjør drømmen! 
Opplev et arktisk eventyr 

rett utenfor Tromsø!

LINJER VED SKOLEN:
• Hund og friluftsliv
• Friluftsliv Nordkalotten
• Hest og friluftsliv
• Seilig og ski
• Revy. drama og 

improvisasjon*
* Nye linjer høsten 2010

www.69nord.no

atlantic.fo

OPPLEV 
FÆRØYENE
et frisk pust fra nord

Drømmer du om nærhet, natur og kultur - så skal du 
reise med Atlantic Airways direkte til Færøyene. Her 
venter en annerledes opplevelse. Forbered deg på 
frisk luft, en levende kultur og gjestfrie mennesker. 
Fjellene er bratte, kulturen unik og bygdene idylliske. 
Her er det høyt under taket og masser av hjerterom.

Stavanger - Færøyene
Atlantic Airways fl yr direkte mellom 
Norge(Stavanger) og Færøyene fra 
juni til august 2010.
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  Oliven Reiser
  en reise med hjerte og sanser

Katalog: 35502730  
info@olivenreiser.no 
www.olivenreiser.no

Aktivitet – Kultur – Natur – 
Mat og vin

Temareiser, sykkelturer  
fotturer, weekendturer  
skreddersydde firma-  

og venneturer 



menneSket i naturen
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Den dype   naturfølelsen
En sensommerdag for noen år siden pakket Erika leslie sekken og gikk, som så mange 
ganger før, mot Hallingskarvet. da kom den, uten forvarsel. En følelse som skulle brenne 
seg fast i hukommelsen hennes. TEKST: HEllE ANdrESEN    foTo: EriKA lESliE

Erika Leslie  nyter turen under Hallingskarvet, med utsikt til Hardangerjøkelen. 



menneSket i naturen
på sine lange vandringer ved foten av Hallingskarvet finner Erika Leslie den dype roen.
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jeg var på vei hjem fra Hallingskarvet, det var etter-
middag. Jeg hadde gått siden 10-tiden om morgenen, 

og satte meg ned for å hvile. Tenkte at det hadde vært 
en fin dag.

Plutselig var det som om tidsopplevelsen opphørte. 
Jeg fikk en følelse av evighet jeg ikke trodde var mulig. Et 
slags tidløst NÅ. Jeg kjente meg i ett med naturen rundt 
meg – som en del av en stor helhet, forteller Erika. 

Erika Leslie har i mange år jobbet på forskningsstasjo-
nen på Finse. Som visebestyrer på stasjonen kjenner hun 
naturen her oppe bedre enn de fleste. Hun trives godt i fjel-
let, og når hun har fri, pakker hun gjerne sekken og søker 
enda lenger opp i høyden for å koble av og nyte naturen. 

mangler ord   Så sterk var opplevelsen hun hadde 
under Hallingskarvet at hun ikke forteller det til noen. 
Hun mangler ord som kan beskrive det som har skjedd. 
Men hendelsen slipper ikke tak i henne. Likevel går det 
to år før hun deler det med noen. Professor i naturvern 

Sigmund Hågvar er på feltarbeid på Finse, og de to, 
som kjenner hverandre godt, kommer i prat. Hun føler 
at Hågvar er den som kan forstå hva hun opplevde den 
dagen under Hallingskarvet. Og hun blir fascinert over 
hans refleksjoner over opplevelsen. 

– Jeg skjønte straks hva Erika snakket om, jeg har 
hatt lignende opplevelser selv. Jeg vet også om andre 
som har erfart det samme, det er nok mer allmennmen-
neskelig enn mange tror. Men vi snakker lite om denne 
type opplevelser. 

–Hvorfor det? 
–Mange er kanskje redd for ikke å bli trodd, de er eng-

stelige for at omgivelsene skal blåse av det. Det er en veldig 
personlig opplevelse, og det fins dessuten så få begreper for 
å formidle slikt at man holder det for seg selv, tror Hågvar. 
Han sammenligner det med en musikkopplevelse. 

– Det er vanskelig for meg å beskrive en dyp musikalsk 
opplevelse til deg, annet enn den var «fantastisk». Også 
når det gjelder naturopplevelser mangler vi et ordforråd 

– og i mangel av noe annet tyr folk gjerne til religiøse 
begreper for å beskrive slike opplevelser. Som at «naturen 
er min katedral» og at «naturen er hellig for meg».

vil dele opplevelSen   Sigmund Hågvar ba Erika om 
å skrive ned det hun hadde opplevd. – Jeg syntes det var 
viktig å dele dette med flere, jeg har ikke sett en slik god 
beskrivelse før. Selv fikk jeg veldig lyst til å forsøke å ana-
lysere hvorfor dette kan skje, og hvorfor slike opplevelser 
er viktige. Mennesker over hele verden søker en indre ro. 
Hvis naturen er viktig for at vi skal oppnå den indre roen, 
er det alvorlig at vi holder på å kverke den, sier Hågvar. 

Her er Erikas historie: 

Dagen er på hell. Jeg er på hjemvei etter streiftog innunder 
Hallingskarvet. Ved en høvelig stein slenger jeg sekken av og 
setter meg ned og nyter utsikten. Hardangerjøkulens mektige 
ismassiv hviler i horisonten over et grått og steinete land-
skap. Øynene følger kjente og kjære linjer i terrenget og 

registrerer at sommeren definitivt er forbi. Langs elver og 
bekker har myrullgraset fått let av høst og dyp burgunder. 
Her oppe i høyden legger rabbesivet et gyllent skjær over 
omgivelsene. Det har vært en fin dag, og rundt meg lukter 
det av jord og solvarm reinlav. Det er vakkert her oppe fra 
mitt utsiktspunkt, og det blir liksom en ro både i meg og 
omkring meg. 

Mens jeg sitter slik og betrakter landskapet, registrerer jeg 
at den indre stillheten på en måte blir total. Tidsopplevelsen 
opphører. Jeg er bare til stede i øyeblikket og får en følelse 
av evighet jeg ikke trodde var mulig. Et slags tidløst NÅ. Jeg 
kjenner meg i ett med naturen rundt meg – som en del av 
en stor helhet. Hvor lenge jeg sitter slik, vet jeg ikke – det 
føles uansett uvesentlig. Det er ett eneste sammenhengende 
øyeblikk, men samtidig med en sterk følelse av å være en del 
av altet og evigheten. En tilstand av total harmoni og tilstede-
værelse, og en tanke stryker forbi; hvis jeg døde akkurat nå, 
så ville det ikke gjøre noe – jeg er allerede «hjemme».
På et eller annet tidspunkt opphører fortryllelsen, og tiden 

«Tidsopplevelsen opphører. Jeg er bare til stede i øyeblikket       og får en følelse av evighet jeg ikke trodde var mulig.» Erika leslie



menneSket i naturen

professor i naturvern, Sigmund Hågvar, fattet interesse for Erika Leslies «ut-av-
tiden»-opplevelse i fjellet. – Jeg fikk lyst til å analysere hvorfor dette kan skje, sier han.
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tar tak i meg igjen. Jeg sitter litt og kjenner undrende på 
opplevelsen. Så aksler jeg på meg sekken og rusler ned til 
mitt forblåste husvære i fjellheimen.

I ettertid er det blitt flere tidløse opplevelser på turer i 
skog og fjell. De kommer alltid uventet, og bare når jeg er 
alene. Det nytter ikke å prøve å frambringe dem. Men det 
må nok ikke være for mye indre støy – ikke for mye tanke-
aktivitet. Heller en tilstedeværelse og åpenhet i sinnet for å 
slippe seg inn i øyeblikket. Disse opplevelsene har gjort meg 
mer vâr for den stillheten og evigheten som jeg fornemmer 
hele tiden er i naturen, også på vanlige turer. En såpass sterk 
naturopplevelse gir perspektiver og ettertanke.

Man kan undres hva det travle, moderne mennesket 
mister hvis kontakten med naturen glipper?

Erikas historie gjorde sterkt inntrykk på Sigmund Håg-
var. – Den dype hjemfølelsen hun forteller om, oppstår 
ikke hvor som helst. Den forutsetter at vi er i naturen 
lenge nok. Vi trenger store områder, uten støy. Den 
forutsetter også at vi klarer å koble ut den indre støyen 
som vi bærer med oss fra den naturløse travelheten. 
Vi må slippe til det potensialet som hjernen kanskje 
fremdeles bærer på – en dyp opplevelse av fellesskap 
med og tilhørighet i naturen, sier Hågvar.

naturen er vårt Hjem   Han refererer hva den ameri-
kanske biologen Edward O. Wilson sier om menneskets 
forhold til naturen. – Wilsons hypotese er enkel: Na-
turen er menneskets opprinnelige hjem. I nesten hele 
menneskehetens historie har vi levd i selve naturen. Det 
er ikke lenge siden vi var vant til å våkne opp sammen 

med andre arter. Bare i noen få tusen år har vi levd re-
lativt frigjort fra naturmiljøet, og denne tiden er for kort 
til at mennesket har endret seg genetisk. Vår hjerne har 
oppstått i nærkontakt med andre arter, ekte natur og na-
turens krefter og skiftninger. Selv det urbane mennesket 
går fremdeles omkring med steinaldermannens hjerne. 
I sin bok Biophilia («Kjærlighet til liv») fra 1984 antar 
Wilson at mennesket har en dyp, men kanskje ubevisst 
forkjærlighet for kontakt med andre livsformer – og med 
natur. Folk reiser langt for å få et glimt av ekte villmark, 
ville dyr eller spektakulære fosser.

– Hvem er det vi møter på tur i Breheimen? Jo, det 
er ofte mennesker fra naturløse land. Nederlendere som 
vil oppleve noe enestående, noe ekte. Komme bort fra 
mylderet av mennesker og til stillheten i den norske 
fjellheimen. I Norge har vi en naturkapital som er borte 
i store deler av Europa, sier han. 

triggere   Evnen til å oppleve dyp naturkontakt synes 
å være en del av vårt potensielle spekter av følelser, som 
kjærlighet, sorg, ekstase, raseri, forteller Hågvar. Men 
denne opplevelsen, som alle andre følelser, kommer 
ikke av seg selv, den må trigges. Den daglige tilværelsen 
i fravær av natur, og med et hode fylt av helt andre ting, 
inneholder ingen triggere for dyp naturopplevelse. 

– Kanskje vi kan definere triggeren slik: For det første 
må man ha tilgang på ekte natur, gjerne så urørt som 
mulig – og stort nok areal til å omslutte oss. For det 
andre må vi være i naturen lenge nok til at vi tar inn 
over oss omgivelsene og kobler ut den indre støyen som 
vi bærer med oss fra den naturløse travelheten. Da kan 

man oppleve at hjernen, uten varsel, slipper opp for det 
vi er omsluttet av, på en total og intens måte. Mange 
er alene når opplevelsen kommer, fordi man ikke har 
oppmerksomheten vendt mot andre. Hvis naturen for-
svinner, mister menneskene muligheten til å oppleve 
det Erika forteller om, sier Hågvar.

inStinktene lever   Det moderne mennesket har 
fremdeles de samme instinkter som våre forfedre hadde, 
både negative og positive. 

– Frykt for slanger og edderkopper, høydeskrekk eller 
frykt for mørket er viktige instinkter som kan signalisere 
farlige situasjoner. Men vi har trolig også viktige positive in-
stinkter, og her kan den naturgleden mange opplever, være 
en verdifull rest av livsgleden våre forfedre opplevde. 

Noen vil spørre: Hva er egentlig nytten av slik dyp 
naturopplevelse? For hvis den er så gammel og grunnleg-
gende, burde den vel ha en klar nytte- og overlevingsverdi? 
Og vi klarer oss vel ganske bra uten? Ja, mennesket vil nok 
overleve, men med hva slags livskvalitet? spør Hågvar.

flytopplevelSe   – Erikas opplevelse er en typisk dyp 
flytopplevelse, sier Joar Vittersøe, professor i psykologi 
ved Universitetet i Tromsø.

Flyt er et begrep innen positiv psykologi og kjenne-
tegnes blant annet ved et totalt engasjement og endring 
i tidsopplevelse. 

– Mennesket har vært opptatt av denne typen opp-
levelse til alle tider, men det er fortsatt vanskelig å sette 
ord på hva som skjer. Det dreier seg om endret bevisst-
hetstilstand. Bevissthet er noe av det mest kompliserte vi 

har, og den siste utfordring for vitenskapelig forståelse, 
sier Vittersø. Han sammenligner bevisstheten med en 
barnehage tante. 

– Den passer på oss. Bevisstheten forvalter og sjongle-
rer mange signaler samtidig, enten de kommer fra krop-
pen eller omgivelsene. Når man har en dyp opplevelse, 
slik Erika beskriver, stopper alle signaler. For å oppnå 
dette må man klare å fokusere på én ting, uten at man 
blir forstyrret eller sliten, og uten at man kjeder seg. I 
naturen ligger det godt til rette for dype, skjellsettende 
flytopplevelser, sier Joar Vittersø. 

enSomHetenS tidSalder   Tap av jordens myldrende 
mangfold av dyre- og plantearter gjør at mennesket etter 
hvert blir mer ensom på denne kloden. Sigmund Hågvar 
viser til begrepet «eremozoicum» eller Ensomhetens 
tidsalder, som Wilson har formulert. – Våre nærmeste 
slektninger, menneskeapene, er noen av de mest truede 
artene. I ensomhetens tidsalder synker vår livskvalitet 
fordi artene og naturen forvitrer omkring oss. Vi for-
binder ensomhet først og fremst med mangel på men-
nesker. Men mange vil kjenne en biologisk ensomhet 
når orkideer, tigre, hvaler, korallrev, paradisfugler og 
strutser forsvinner, sier Hågvar og tilføyer:

– Den dype, verdifulle hjemfølelsen som kan oppleves 
i naturen, kan bare bringes videre til senere generasjoner 
ved at vi tar natur og villmark med oss inn i fremtiden. 
Foruten å argumentere for å bevare truete arter, må vi 
argumentere for å bevare truede opplevelser. Kanskje 
kjernen i den dype naturopplevelsen ganske enkelt er: Jeg 
lever. Jeg hører til. Så tidløst. Så enkelt. Og så viktig. 

          «Foruten å argumentere for å bevare 
truede arter, må vi argumentere for å 
                  bevare truede opplevelser.» Sigmund Hågvar
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teSt: telt

telt
Selvstendige

Fjell og Vidde har prøvd 12 selvstående telt – ti kuppel-
telt og to tunneltelt med tverrgående mønestang. Disse 
teltene er spesielt egnet på steder der det er vanskelig å 
finne pluggfeste langs teltkanten, som på svaberg eller der 
jordsmonnet er tynt i fjellet. For kajakkpadlere og andre 
som ferdes langs kysten og vassdragene, er de ideelle.

 
litt tyngre   Frittstående telt er tyngre enn like store 
tunneltelt, men de står mer stabilt i vind. Teltene vi 
har prøvd er like romslige som tunneltelt. Alle settes 
opp i ett stykke, så man slipper våte innertelt. Teltene 
er ganske romslige, og de fleste har to fortelt. Det gjør 
dem komfortable, men øker vekta ytteligere.

konStrukSjon og kvalitet   Hva teltet tåler, avhen-
ger av utforming, materialvalg og utførelse. Teltene vi 
prøvde, er laget i gode eller meget gode materialer. De 
fleste er i ekstra lett stoff som holder godt til alt utenom 
ekstrembruk. Med ett unntak har teltene også meget 
god utforming, sømmer og forsterkinger. Alle er egnet 
til barmarksbruk i fjellet og i lavlandet. Best i kraftig 
vind er Hillebergs Staika og Suolo, Nanok Arcis Duo 
og Exped Polaris. Vi har ikke fått prøvd teltene i storm. 
Som vintertelt som også skal tåle snølast, er Staika best, 
men litt lite til den bruken, og vi savnet stormmatter og 
innluftventil.

oppSetting   Alle teltene er greie å sette opp, men 
flere av dem krever sterke armer for å få stengene på 
plass. Selv om de står uten plugger, trenger teltene både 
plugger og barduner når det blåser. Der jordsmonnet er 
tynt og på snø er det en klar fordel med stormmatter 
man kan legge stein på. Ingen av teltene har det, men på 

bestilling kan det leveres til Helsport og Hilleberg (ca. 
1000 kr) eller man kan sy selv (ca. 300 kr for stoff fra 
Helsport, ca. 500 kr for ferdige matter fra Hilleberg). 
I tussmørke nordiske sommernetter er det nyttig med 
godt synlige barduner som man ikke snubler i slik Hel-
sport og Hilleberg har.

 
fortelt, ventilaSjon og lufting   To fortelt gjør at 
én inngang alltid ligger i le. Dette er viktig på snaufjellet og 
ved kysten. Samtidig får man god plass til utstyret og kan 
koke i et av forteltene i dårlig vær. Forteltene bør være så 
store at det går an å ta av og på seg regntøyet og støvlene 
uten at innerteltet blir vått. På tomannstelt kan ekstra 
stort innertelt delvis kompensere for bare ett fortelt. 

Alle telt trenger effektiv luftutskifting, særlig i stillestå-
ende fuktig vær. Mest effektivt er innluftventil(er) plassert 
langt nede og utluftventil(er) høyt oppe. Ventilene må 
kunne stenges helt innenfra og være konstruert slik at 
det ikke kommer inn regn eller snø. 

I varme sommernetter er det nødvendig med skikkeli-
ge luftemuligheter i tillegg om man ikke skal våkne straks 
sola skinner på teltet. To store inneteltåpninger med fullt 
myggnett og to ytterteltåpninger gir best lufting.

BeSte teltet   Med ett unntak er alle teltene gode. En-
mannsteltet Hilleberg Soulo og firemannsteltet Hel-
sport Gimle 4 er meget gode. Tomannsteltene Fjällräven 
Akka Dome 2, Helsport Gimle 2 + og Hilleberg Staika 
er gode–meget gode. Tremannsteltet Fjällräven Akka 
Dome 3 er godt – meget godt. Skal du bruke teltet om 
vinteren er bare Hilleberg Soulo og Staika godt egnet. 
Er du ute etter lettest mulig telt er Hilleberg Allak og 
Nanok Arcis Trio de beste valgene. 

Teltturen på svaberg og i høyfjellet går som en lek med telt som står uten plugger. 

TEKST: NilS BlocH-HoEll   foTo: mAriuS ANgViK/HElSPorT

Teltplass med strandlinje.
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teSt: telt

1-mannstelt 2-mannstelt 2-mannstelt

telt Hilleberg 
soulo

exped 
polaris

exped 
orioN extreme 1)

FjällräveN 
akka dome 2

Helsport 
gimle 2+

Helsport 
gimle ligHt 2+

Hilleberg 
allak

Hilleberg 
staika

NaNok 
arxcis duo

Fortelt Ett stort, meget godt Ett meget lite, svært 
lavt, meget dårlig

To romslige, inngang 
fra samme retning, 
godt – meget godt

To, meget romslige, 
meget godt

Ett stort og høyt, 
middels – godt

Et stort og høyt, 
middels – godt

To, romslige, men lave, 
godt–meget godt

To romslige, men litt 
lave, godt–meget godt

To romslige, 
godt–meget godt

iNNertelt Romslig, meget godt Svært trangt og lavt,
meget dårlig

Romslig, 
godt–meget godt

Meget romslig, 
meget godt

Meget romslig, høyt, 
meget godt 

Meget romslig, høyt, 
meget godt

Middels romslig, 
godt

Romslig,
godt–meget godt

Middels romslig,
godt

oppsettiNg Meget enkelt Middels, må bruke 4 
plugger for å stå bra

Enkel, men krever kraft Meget enkel Meget enkel Meget enkel Enkel, men krever litt 
kraft

Enkel, men krever litt 
kraft, stengene må tres 
i bestemt rekkefølge

Enkel, men krever kraft

veNtilasjoN Ikke innluftventil, én 
utluftventil, god

To utluftventiler, god To utluftventiler som 
del av dørene, god

To innluft- og to utluft-
ventiler, meget god

En innluft- og en utluft-
ventil, god – meget god

En innluft- og en utluft-
ventil, god–meget god

To utluftventiler, god To utluftventiler, god To innluft- og to utluft-
ventiler, meget god

luFtiNg En stor dør, 
god–meget god

En liten dør, dårlig To meget store dører,
meget god

To meget store dører, 
meget god

En meget stor innerdør, 
to ytterdører, meget god

En meget stor innerdør, 
én ytterdør, 
god–meget god

To store dører, 
meget god

To store dører, 
meget god

To store dører, 
meget god

materialer 
og detaljer

Lette, meget gode Lette, gode – meget 
gode, klønete stang/
pluggpose, ikke 
reserve stangledd

Lette, gode – meget 
gode, trange 
stangkopper

Lette, gode – meget gode Gode – meget gode, 
kraftige stenger

Lette, meget gode, 
kraftige stenger

Lette, 
gode – meget gode

Meget gode,
middels kraftige 
stenger

Lette, 
gode – meget gode

vekt 
(oppgitt) veid

(2,1 kg) 2,2 kg (3,0) 2,9 kg (3,5) 3,4 kg (3,0) 3,5 kg 2) (4,6) 4,8 kg, ganske tungt (3,6) 3,8 kg (2,9) 2,9 kg, relativt lett (3,7) 3,9 kg (3,4) 3,5 kg

pris 5650 kr, 
meget dyrt

8000 kr, 
ekstremt dyrt

5600 kr 5600 kr 4300 kr, 
relativt rimelig

6400 kr 7750 kr, 
dyrt

7650 kr, 
dyrt

5000 kr

vår 
vurderiNg

meget godt telt Dårlig – middels telt, 
svært lite, trangt og dyrt 
trangt, trenger plugger 
for å stå ordentlig

Godt – meget godt telt, 
tungt å sette opp

Godt – meget godt telt Godt – telt,
lett å sette opp

Godt – meget godt telt,
lett å sette opp

Godt – meget godt telt,
litt tungt å sette opp

Godt – meget godt telt,
litt tungt å sette opp

Godt telt,
tungt å sette opp

1) Exped Orion er samme teltet, med rimeligere og ikke fullt så sterkt stoff. Vekt: (3,7 kg), pris: 5200,- 2) Vi har veid en tidlig utgave.godt kjøp
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GDF SUEZ E&P Norge har vært en av Den Norske Turistforenings 
turpartnere siden 2003. Vi støtter blant annet Preikestolen Basecamp 
for barn og unge, Turplanleggeren på DNTs nettside og sammenkobling 
av Grensesømmen og Europavandringsleden, en vandringsvei 
fra Middelhavet til Nordkapp. 

www.gdfsuezep.no

F A S E T T  foto: Odd Inge Worsøe

Vi støtter turistforeninger 
over hele verden. Bon voyage! 

teSt:telt

3-mannstelt 4-mannstelt

telt FjällräveN 
akka dome 3

NaNok 
arxcis trio

Helsport 
gimle 4

Fortelt To romslige, 
meget godt

To romslige, 
godt–meget godt

To høye, et romslig, 
et middels, meget godt

iNNertelt Meget romslig, meget godt Romslig,
godt–meget godt

Meget romslig, høyt, 
meget godt

oppsettiNg Meget enkelt Enkel, men krever styrke Meget enkelt

veNtilasjoN To inn- og to utluftventiler, 
meget god

To inn- og to utluftventiler, 
meget god

Inn- og utluftventil, 
meget god

luFtiNg To meget store dører, 
meget god

To meget store dører, 
meget god

To store innerdører, 
tre store ytterdører, 
meget god

materialer 
og detaljer

Lette, meget gode Lette, gode – meget gode Gode – meget gode, 
gulv i det store forteltet

vekt
(oppgitt) veid

(4,3) 4,6 kg 2) (3,6) 3,8 kg, relativt lett (5,3) 5,6 kg

pris 6200 kr 5700 kr 4800 kr, 
relativt rimelig

vår 
vurderiNg

Godt – meget godt telt Godt telt,
tungt å sette opp

meget godt telt,
lett å sette opp

leveraNdører: exped: Ute Depot as tlf. 72 41 12 55 www.exped.ch, Fjällräven norge tlf. 61 24 69 00 
www.fjallraven.no, Helsport as tlf. 72 87 83 00 www.helsport.no, Hilleberg aB: Jarbeaux sport tlf. 926 16 399 
www.hilleberg.se, nanok: nanok of norway AS tlf. 24 48 09 10 www.nanok.no 
 



godt kjøp 2) Vi har veid en tidlig utgave.
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BliNKSKuddET

UNDER ISEN
Foto: Erik Jørgensen
 



Har du Noe på Hjertet? Vi tar gjerne imot debattinnlegg fra deg. 

Send til redaksjonen@turistforeningen.no eller Fjell og Vidde, Youngstorget 1, 0181 oslo
oppgi navn og bosted. Vi gjør oppmerksom på at innleggene kan bli forkortet.Fra leserNe

Ulovlig bålbrenning

I Fjell og Vidde nr 6/2009 er det 
en artikkel om bålbrenning. Uten å 
nevne verken biologisk mangfold el-
ler grunneierrett inneholder artikke-
len: 1. Bilde av en brennende, grov 
grein fra en furugadd. 2. Beskrivelse 
av stokkild, med brenning av stok-
ker uten å nevne verken grunneier-
rett eller biologisk mangfold.

Furugaddene våre er skogens an-
tikviteter og kunstverk. De har stor 
betydning for biologisk mangfold og 
for friluftsfolks naturopplevelse, både 
som stående og liggende stammer. 
Den rødlistede ulvelaven finner sine 
levesteder først og fremst på gamle 
furugadder, på stamme og greiner. I 
flg Levende Skog-standardene, som 
skogeiere er forpliktet til å overhol-
de, skal de ta spesielt hensyn både 
til stående og liggende furugadder 
og andre tørre trær ved skogsdrift. 
Derfor burde det være en selvfølge at 
friluftsfolk aldri bruker verken grove 
greiner eller stokker av furugadder 
på bålet. Dessuten er brenning av 
hele stokker, såkalt stokkild, ikke 
tillatt etter allemannsretten.

I tillegg til de miljømessige argu-
mentene mot å brenne stokker på 
bålet, er det en rettslig side. Ved 
bålbrenning har man i følge alle-
mannsretten kun lov til å ta såkalt 
«verdiløst virke». Furugadder eller 
andre tørre stående eller liggende 
stammer/stokker, er ikke verdi-
løse for grunneieren, jfr Levende 
Skog-kravene. Det er derfor ulov-
lig å brenne stokker på bålet uten 
grunneiers tillatelse. Dette nevnes 
heller ikke i artikkelen.

I fjor var jeg i Femundsmarka 
nasjonalpark. Her forbyr vernefor-
skrifter hogst av gamle furugadder. 
Rundt utløpet av Røa er det nesten 
ikke en furugadd igjen. For her har 
såkalte friluftsfolk hogd ned de aller 
fleste. Fjell og Vidde burde hatt en 
langt bedre kvalitetssikring av artik-
kelen om bålbrenning før den ble 
satt på trykk, både når det gjelder 
tekst og oppslagsbilde.

Øyvind Stranna Larsen, 
Kongsberg

SvAR TIL 
ØyvIND STRANNA LARSEN:
Du har rett i at DNT ikke bør oppfordre 
til brenning av kraftige stokker. Men 
små bål kan vi tenne opp. Miljøvern-
departementets veileder (T-3/07) sier 
at «tørrkvist og annet verdiløst bren-
sel som ikke eier kan ventes å utnytte, 
kan tur- og friluftsfolk fritt bruke til 
bål for kaffekoking m.v. under rasting 
og opphold i tråd med friluftsloven.» 
Det finnes ingen lov eller forskrift som 
regulerer brenning av stokker nøyaktig. 
Allemannsretten innebærer at folk kan 
brenne bål så lenge det ikke skader na-
turgrunnlaget, grunneiers interesser el-
ler er til sjenanse for andre brukere av 
utmark. Bruk av stokker for stokkild/
nying bør helst planlegges i samarbeid 
med grunneier. Dette skulle Fjell og 
Vidde selvsagt ha informert om i artik-
kelen. Den grove greinen du refererer 
til, er for øvrig ikke hogd ned, den lå på 
bakken. Stokken i bakgrunnen er en 
veltet stokk som var delvis råtten. 

 
Oddvin Lund

Fagsjef naturforvaltning DNT

Norsk Vandrefestival 
på Nordmøre 

10. – 15. august 2010

Naturen som leikegrind 
- ei uke full av aktiviteter i fjord og fjell!- ei uke full av aktiviteter i fjord og fjell!

For 
turglade 

barn og 
voksne!

www.norskvandrefestival.no

Finn din BaseCamp på 

www.dntung.no

EN SOMMERFERIE DU VIL LENGTE TILBAKE TIL
BaseCamp er for deg som vil bestemme selv og samtidig velge på øverste hylle av 
friluftsaktiviteter. På BaseCamp får du prøve spennende aktiviteter som klatring, 
bre, rafting, topptur eller kajakk under trygg veiledning av DNTs instruktører. 
I tillegg vil du garantert treffe nye venner og få en sommerferie du ikke vil glemme!

Hvor:    Når   For:
BaseCamp Hav, Sotra    23.–27. juni  12–14 år
BaseCamp Vesterøy, Hvaler   24.–27. juni  8. kl og oppover
BaseCamp Rauhellern, Hardangervidda 28. juni–2. juli 13–16 år
BaseCamp Hoffslåttene, Sogn og Fjordane 29. juni–3. juli 13–18 år
BaseCamp 1 Jostedalsbreen   5.–10. juli  16–20 år
BaseCamp 2 Jostedalsbreen   12.–17. juli  13–16 år
BaseCamp Romsdalen    12.–17. juli  15–18 år
BaseCamp Preikestolen, Ryfylke   19.–22. juli  16–18 år
BaseCamp Preikestolen, Ryfylke   2.–5. august  13–16 år
BaseCamp Skolla, Hedemarksvidda   2.–5. august  12–15 år
BaseCamp Fagerhøi, Gudbrandsdalen   9.–12. august 13–16 år
BaseCamp Trollheimen    16.–20. august 16–18 år

for fullstendig oversikt, se: www.dntung.no/basecamp
Fotos: Sandra Lappegard

BaseCamp



UTE ETTER å TA nOEn?

Etter å ha sett at innlegget jeg 
skrev med utgangspunkt i et leser-
brev vi trykket i friluftsmagsinet UTE 
var gjenstand for diskusjon i forrige 
utgave av Fjell og Vidde, uten at jeg 
fikk kommentere debatten, ønsker 
jeg med dette å komme med presise-
ringer som kan få den viktige disku-
sjonen inn på et riktig spor.

UTEs leder og leserbrev kommen-
terte enkelte uheldige konsekvenser 
av Turistforeningens (DNTs) kurs- og 
turledervirksomhet. I leserbrevet ble 
det hevdet at deler av virksomheten 
til DNT ødela for lokalt næringsliv 
i Fjell-Norge. Det ble oppfordret til 
at DNT måtte ta denne kritikken til 
etterretning, og det ble oppfordret til 
å satse på kortreiste guider – akkurat 
som det er lagt ned store ressurser i 
satsningen på kortreist mat.

Verken lederen i UTE eller leser-
brevskribenten kritiserte den ge-
nerelle frivillighetskulturen i DNT. 
Dugnadstimene organisasjonen leg-
ger ned i sitt hytte- og stinettverk 
er noe som alle fjell- og friluftsinte-

resserte i Norge setter pris på. Det 
kom klart fram i det jeg skrev, selv 
om DNT på sine nettsider og i sine 
svar først prøvde å framstille innleg-
get som en kritikk av Frivillighets-
Norge. Bortsett fra DNTs represen-
tanter har jeg ikke hørt noen som 
har oppfattet UTEs innlegg som en 
kritikk av dette arbeidet. I UTE har 
vi derimot fått svært mye støtte fra 
aktører i Fjell-Norge som setter pris 
på at vi vært med på å legge til rette 
for en viktig debatt. 

DNT er en premissleverandør i 
Fjell-Norge og det er derfor svært po-
sitivt at organisasjonen ser ut til å ta 
debatten alvorlig. I februar inviterte 
DNT leserbrevskribenten til et møte 
for å diskutere muligheter for samar-
beid. Etter dette sendte DNTs fagsjef 
for fjellsport ut et brev til alle aktø-
rene knyttet til Norsk Fjellsportfo-
rum (NF). NF er et samarbeids organ 
for aktører innen klatring-, bre- og 
tindesport, som samler både DNT 
og kommersielle fjellsportbedrifter. 
I brevet oppfordret fagsjefen DNTs 

medlemsforeninger og fjellsportgrup-
per til å inngå tettere kontakt med de 
NF-sertifiserte aktørene rundt om-
kring i landet. I brevet ble det lagt 
fram et tilbud til alle NF-arrangørene 
der de kunne få mulighet til å synlig-
gjøre sitt tur- og kurstilbud på Ut.no, 
en ny nettsatsning som NRK og DNT 
står bak. Dette bør NF-arrangørene 
benytte seg av, og det var samarbeid 
av denne typen UTE etterlyste. Her 
ser det ut som om DNT kan bruke 
sitt nettverk og sin posisjon til å 
bygge allianser med lokale aktører 
og bidrar til at organisasjonens ka-
naler også løfter fram andre tilbud 
enn sine egne – akkurat slik det ble 
etterlyst i UTE. 

DNT kan med disse tre initiati-
vene forhåpentligvis bidra positivt 
til utviklingen av lokalt næringsliv 
i fjell-Norge og det blir spennende å 
se hva som kommer ut av organisa-
sjonens nye og positive initiativ.

 Trygve Sunde Kolderup, 
redaktør i UTE

Fra leserNe Fra leserNe

I et innlegg i UTE stilte jeg 
spørsmålstegn ved DNTs rolle som 
en ikke-kommersiell tilbyder, og 
redaktør Trygve Sunde Kolderup 
kommenterte saken ytterligere i 
sin leder i UTE. Etter dette har det 
vært mye oppmerksomhet rundt te-
maet både fra media og andre. Jeg 
vil benytte anledningen til å takke 
for all støtte fra bedrifter og andre 
rundt om i hele Norge.

Det at saken fikk så mye opp-
merksomhet gjorde at jeg umiddel-
bart ble bedt på møte med Anne 
Mari Planke og Kristin Krohn  
 Devold. I løpet av møtet føler jeg 
at vi fikk en mye større forståelse 
for hverandres problemstillinger.

Derfor er det utrolig trist når 
medlemmer fra DNT, og da spesi-
elt Ragnar Bell og Ola Njå Bertel-
sen, klarer å ta saken helt ut av sin 
mening i Fjell og Vidde nr 2/2010. 
Jeg prøver absolutt ikke å angripe 
dugnadskulturen hos DNT. Det vi 
diskuterer, er DNTs rolle i forhold 

til det å ikke være en kommersiell 
aktør. Hvor går grensene og hvor-
dan kan vi dra nytte av hverandre 
for å gi folk et enda bedre tilbud?

Bertelsen poengterer i sitt inn-
legg at det som det til syvende og 
sist handler om for ham som le-
der i DNT ung, er å lage et tilbud 
som overgår det kommersielle ak-
tører kan gi. At dette ikke legger 
grunnlag for lokale firmaer, er da 
ikke hans problem. Han snakker 
Devold og Planke midt i mot et-
tersom de påstår at de trenger og 
ønsker et nært forhold til lokale 
aktører og ønsker å knytte seg nær-
mere til oss. Planke sier konkret 
i UTE nr 48 (2/10) at DNT ikke 
har noe ønske om å utkonkurrere 
lokalt næringsliv, men ønsker å 
bidra til næringsutvikling. Og vi 
som kommersielle har da heller 
ikke noe ønske om at DNT blir 
borte, vi må utfylle hverandre. 
Med representanter fra DNT med 
holdninger som Bertelsen kan det 

bli vanskeligere å nærme seg hver-
andre, det kan hende Bertelsen bør 
ta en prat med ledelsen i sin egen 
organisasjon!

Ragnar Bells innlegg blir vel-
dig flåsete i mine øyne, spesielt 
når han går til direkte personan-
grep mot meg. Det at DNT ikke 
tilbyr meg instruktøroppdrag er jeg 
jammen glad for, min økonomi- og 
markedsutdannelse duger bedre 
til bedriftsutvikling enn til å holde 
NF-kurs. Takk og pris har jeg alltid 
folk som er flinkere enn meg til 
å ta seg av den delen i bedriften! 
Jeg syns både Bell, Bertelsen og 
resten av DNT bør lese innlegget 
daglig leder Mette F. Reinertsen 
fra Norgesguidene har i UTE nr. 
48. Det belyser saken flott sett fra 
en annen kommersiell aktør. Vi må 
huske at vi har tross alt det samme 
målet alle sammen: Det å få flest 
mulig folk ut på tur!

 
Marte Kjernsholen

Uklar kommunikasjon fra DnT

SYLANO�LEV
SYLAN.NO

DIN PORTAL TIL AKTIVITETER
OG O�LEVELSER I SYLAN
�W.SYLAN.NO TLF.73815900



Fra leserNe

OM SkOGEn I nORGE

I Fjell og Vidde nr 1 i år er det 
nevnt at skoggrensen er 50 meter 
høyere enn den var for 70 år siden 
og at landet gror igjen. I 2009 ble tatt 
ut ca 7 mill. m3 trevirke fra norske 
skoger mens tilveksten var ca 25 mill. 
m3. I 1950 var tilveksten meget min-
dre, men etterspørselen meget større, 
ja så stor at myndighetene delte ut 
virkeskvoter til dem som drev indus-
triell virksomhet på området. 

Årsaken til de fenomenene som 
er nevnt, er rimeligvis klimaendrin-
gene, men det er neppe sommertem-
peraturen som er avgjørende. Langt 
viktigere er nok lengre vekstsesong, 
dvs. hvor mange dager i året vi har 
høyere temperatur enn + 4 grader C. 
Heller ikke vil klimaet i Norge nød-
vendigvis vil bli tørrere. Tvert imot 
er det meget som tyder på at Norge 
vil få et mer maritimt klima med 
mildere vintre og fuktigere somre.

En ekstra kommentar om skog-
driften: Det burde vel nå være ak-
septert at den gamle plukkhugsten 
hvor man systematisk fjernet de 
beste trærne i skogen, ikke var noen 
god skogpolitikk hvis man tror på ge-
netikkens betydning. Derfor gleder 
det meg alltid å se hugstfelter med 
frøtrær og rikelig med bær slik som 
siste høst. Jeg aksepterer at alle som 
liker urskog, bør få mulighet til å stu-
dere bregner og lav i slike områder, 
men jeg har alltid undret meg over 

at man må frede de områdene på 
Østlandet som gir skogeierne best 
økonomisk utbytte. I dag er kost-
nadsnivået i Norge blitt så høyt at 
bare kort transportavstand til fabrik-
kene gjør at virket blir utnyttet. Det 
ville ikke forundre meg om virkesut-
taket kan bli ytterligere redusert, og 
at vi til slutt bare hugger toppmålt 
virke til trelast mens massevirket 
får stå i fred. Da kunne man i stedet 
frede skogen i Nord-Østerdal eller 
andre områder som ikke vil bli ut-
nyttet, istedenfor for nærområdene 
på Østlandet.

Jeg har atskillig sans for DNTs 
målsetting om å bevare norsk natur, 
men vi må samtidig forstå at vi er 
av de land i verden som er plassert 
lengst mot nord, med de krav dette 
stiller til energiforsyning.

Einar Bøhmer Sr.
Oslo

PRAKT-
BOKA

Blåfjella-Skjækerfjella
og Lierne Nasjonal-

parker







KUN

398







Lierne Nasjonalparksenter utgir et meget
godt kart over de to nasjonalparkene, 

se; www.nasjonalparken.no







              OPPLEV UTLADALEN 
Vetti Gard Turiststasjon og Avdal Gard  
inviterar til slåttedugnad med gratis opphald. 
Sjå www.avdalen.no for informasjon.

WORLD
WISE
COOKING.
PRIMUS Eta er en ny generasjon
smarte kjøkken for deg som vil lage
mat utendørs på en miljøvennlig
måte.

Med våre Eta-kjøkken kan du 
redusere koketiden og brennstoff-
forbruket med en tredjedel. Men vårt
miljøengasjement slutter ikke der.

Vi planter regnskog via Burmainvest
og kompenserer på den måten for
de små CO2-utslipp som våre Eta-
kjøkken forårsaker.

At PRIMUS er virkelig smarte 
kjøkken er det 
mange som har 
oppdaget.

NO WONDER NATURE LOVES US!

Fenix Outdoor AS  •  Hageveien 11, 2613 Lillehammer
Tlf. +47 941 68 880  •  post@primus.no  •  www.primus.no

PRIMUS har vært nesten overalt. Hvor har du vært? 
Gå inn på www.primus.no, del ditt eventyr med andre 

og les mer om vårt engasjement for miljøet.
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www.saltdalshytta.no

Vi gir 
deg 

frihet!

Med “frihet” mener vi ikke bare 

følelsen du får når du kommer  

på hytta for å koble av fra en 

stressende hverdag. Saltdalshytta  

gir deg frihet helt fra starten av – 

frihet til å velge din egen stil og 

til å utforme hytta slik du alltid 

har drømt om at den skal være. 

Bestill våre kataloger i dag!

Ring tlf. 75 68 16 00 
eller se våre nettsider

ETT SYSTEM - TUSEN MULIGHETER

AURORA 940 A

VILLMARK 996 A

PROFIL N832 MEISTERVIK C

RUSTIK K928 RAGO B

PROFIL S918 KJERRINGØY A

AURORA 964 A

VILLMARK 990 A

100% ekte silke - 125 g - 90x220 cm - 
blå/grønn/rød, myggnett, hengekøyer,  

LED-hodelykter mm. Landets beste priser.

LAKENPOSE: kr 298 

light
TRAVEL

www.jakri.com  
Jakri a/s, boks 2122S, 3003 Drammen
Tel 32 89 48 67 - travellight@email.com



DnT, En hOTELLbEDRIFT I nATUREn

Etter flere års medlemskap i Tu-
ristforeningen, må jeg få komme 
med noen tanker om foreningens 
senere utvikling. For det er tydelig at 
den nå mer fremtrer som en hotell-
bedrift i fjellet, enn en forening til 
fremme av enkelt og sunt friluftsliv 
i stille og uberørt natur. Dette er sist 
blitt synliggjort med den nye hytta 
ved Preikestolen. Antakelig Norges 
dyreste bygg i sitt slag regnet i kro-
ner pr. kvadratmeter. Den er sikkert 
veldig fin og miljøriktig, men helt 
unødvendig for de som vil gå en tur 
i området.

Men Turistforeningen har pen-
ger (men ikke til madrasser) og 
vil igjen overta Snøheim ved foten 
av Snøhetta, vil utvide til 80 sen-
ger og investere over 20 mill. kr. 
Hytta ligger innenfor Dovrefjell og 
Sunndalsfjella nasjonalpark og bør 
da selvfølgelig rives. Foreningen 
ønsker også og sette bom for vegen 
noen kilometer fra hytta. En blir da 

nærmest tvunget til overnatting på 
«hotellet» Snøheim om en ønsker 
seg en tur til topps.

For en tid siden ble det på TV 
sendt et kort innslag der søkelyset 
ble rettet mot dagens støyforuren-
sing i den menneskelige hverdag, 
der stillhet ble fremhevet som en 
luksus, og kanskje burde føres opp 
på FNs verdensarvliste som en sjel-
denhet.

I de siste medlemsbladene kan en 
nå stadig oftere lese om «fristende 
aktiviteter» for store og små på man-
ge av hyttene. Egne aktivitetsledere 
er på plass. Her blir det noe for ung 
og gammel, dag og kveld, inne og 
ute. Det skal visst ikke være mulig 
å kjede seg eller finne roen for seg 
selv. Samtidig som det i dagspressen 
understrekes at barn har det best i 
sin utvikling ved fri lek.

Lengst skal de visst ha kommet 
på Fondsbu, der en på stille kvel-
der kan høre bassen nesten like til 

Falketind. Det reklameres med Tur-
bodager, en kan nyte utvalgte viner 
eller lytte til rockeband. Personlig 
liker jeg alt dette, bare ikke i fjell-
heimen. Der ønsker jeg å hvile både 
ører og munn de par ukene i året 
jeg ferdes i fjellet. Men så er jeg vel 
kanskje litt gammeldags da.

Så sier noen, dra bare ikke dit 
nettopp på de datoene. Jeg sier mot-
satt, de som ønsker slike aktiviteter 
kan dra til mer urbane strøk der det-
te hører naturlig hjemme. Fortsetter 
denne utviklingen, er jeg redd DNT 
og dens aktiviteter snart blir oppført 
på listen over de som fremtrer som 
forurensere og en trussel mot norsk 
uberørt natur. La ikke det skje.

I marsnummeret av Fjell og Vid-
de advarer styreformann Gudmund-
sen i KNT sterkt mot å gjøre fjellet 
til forretning. Ja nettopp.

Thor Bie,
Gjerdrum

Fra leserNe
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Soveluksus
3-delt tursengetøy i natur-

silke, putevar, dynetrekk og 
laken i silkepose m.glidelås. 

Farger blå og kombin. 
Hjemmesengetøy.

postmaster@astell.no 
www.astell.no

Tlf.: 90746588 / 71252472Tlf.: 90746588 / 71252472

tlf. 71 25 48 70   

Turbok-kassa
for sikker oppbevaring 

av turboka!

Kultur- og naturskilt

www.arkeoplan.no   

Visjon Aursjøveien, 
Sunndal

tlf. 71 25 48 
70

 

Kurs i Aurlandsdalen
og Østmarka ved Oslo

Stedet du fornemmer fortiden. Åan har 25 senge-
plasser i romslige tømmerstuer fra 1800-tallet, 

og hytter til leie.  Åpent juni – september.

Å A N  T U R I S T H Y T T E
Innehaver: Ragna Berg   Tlf. 97 68 00 37

www.hardangerviddanett.no/aaan

950 m.o.h.

SOMMEROPPLEVELSER PÅ SVALBARD

www.wildlife.no – Tlf. 79 02 22 22 - info@wildlife.no 

”Kinderegget”:
3 dager båt/kajakk/isbre/fjell/teltleir/besøk i Russisk bosetning kr 6.900,-
4 dager båt/kajakk/isbre/fjell/teltleir/besøk i Russisk bosetning kr 7.900,- 

Populære turer:
8 dager kajakk ekspedisjon i Isfjorden nord kr. 13.900,-
5 dager kajakktur i Billefjorden kr. 8.900,-
10 timer kajakk og topptur kr. 1.100,-
8 timer kajakktur kr. 690,-

Kontakt Svalbard Wildlife Expeditions AS

SV
AL

BA
RD WILDLIFE

EXPEDITIONS

 







 




Askeladdens ferieprogram 
– for litt "sporty" folk!

Guidet fottur, Hallingdal,
Jotunheimen, Rondane 

og Breheimen. 
Sykkelferie, Val-Hall,

Rallarvegen inkl. 
Fjell og Fjord.

Ring / mail Tel 3207 6033
E-post: post@fjellferie.no



Naturopplevelser for livet

BLI MED PÅ FJELLTUR MED LEDER

FJELLFERIE 
›TURER MED LEDER   
›HYTTER 
›AKTIVITETER  
›TURTIPS 

MEDLEMSMAGASIN MED TURPROGRAM 
NR. 2-2010

Naturopplevelser for livet

www.dntoslo.no

TURTID

Be om å få tilsendt katalogen!
Turinformasjon tlf 22 82 28 22

På våre hytte-til-hytte-turer er alt klappet og klart. Det 
er bare å finne fram fjellstøvlene, pakke sekken og bli 
med oss på tur. Vi lover deg en helt spesiell ferie med 
fantastiske naturopplevelser, mye frisk luft, hyggelige 
mennesker og trivelige hytter med god mat! 
Her er eksempler på noen av turene i sommer:

I sommer tilbyr vi ca 200 turer og kurs.
Se alle turene her: www.dntoslo.no/fellestur
Bestill turen direkte på våre nettsider.

Turnavn:                                              Avreise:
Det beste av Breheimen 31/7, 7/8
Dovrefjell – Snøhetta  18/7, 25/7
Skarvheimen fra fjell til fjord       18/7, 1/8
Sommernatt i Rondane               26/6, 17/7, 31/7
Hardangervidda fra fjell til fjord  17/7, 24/7, 31/7
Tur, helse og kosthold i Grimsdalen 21/6
Ferskingtur i Huldreheimen        21/7
Kurs i stressmestring og yoga  2/7
Vilt, vakker, vått i Breheimen     6/7
Fem dager, fem fjell i Jotunheimen 25/7

Vandring i Utladalen og Jotunheimen: www.tindevegen.no

Fjellvegen Årdal – Luster, open medio mai – medio oktober. 
Sjå rute 14-127 for info om «Vandrebussen» 09. juli – 22. aug.

kommeNtar

Styreleder 
tom-ivar bern

tom-ivar Bern

E1 OG AnDRE LAnGE TURER

Skal dere på langtur i år? Planene for årets sommer er 
vel nesten i havn, og jeg håper planleggingskartene våre 
har vært flittig brukt. I 2005 kunne vi åpne Grensesøm-
men, et sti- og hyttesystem som tråkler Norge og Sverige 
sammen langs riksgrensen fra Halden til Treriksrøysa i 
Troms. Nå er den blitt en del av E1 – en europeisk vandre-
led som går fra Sicilia til altså Treriksrøysa. 

Og planene er nå endelig på plass for å forlenge leden 
fra Treriksrøysa til Knivskjelloddden. Et langt arbeid med 
mange berørte parter er avsluttet Vi har kommet fram til 
en felles forståelse og plan for hvor stien kan gå uten å 
komme i for stor konflikt med andre interesser. En stor 
takk sendes til de som har bidratt i dette arbeidet, både 
utenfor og innenfor DNT. 

Et typisk quiz-spørsmål: Hvor i Norge er det fire sam-
menhengende 1:50 000 kart uten menneskelige inngrep? 
Et av svaralternativene er Varangerhalvøya, kanskje det 
finnes flere? Er det urørte områder dere er på jakt etter, 
så er dette et alternativ.

I tidligere tider dro mange på lange fotturer i fjellet. 
Årsakene var antagelig mange, men kostnadene og van-
skene med transport fra byene og opp til startpunkt, var 
nok en viktig faktor. I vår nye virkelighet er dette endret 
ganske kraftig: Vi fyker opp og ned i fjellet for ovale helger 
og intense opplevelser. Jeg tillater meg følgende tanke-
eksperiment: Transport fra byen og opp til startpunktet 
etterlater et CO2-utslipp. Kanskje burde vi oftere tenke 
på at dette utslippet kunne knyttes til flere dager enn en 
oval helg? Jeg vil ikke løfte pekefingeren og si at man skal 
eller bør, men oppfordre dere til også å søke roen som 
følger med en lang uke i naturen – fra hytte til hytte – og 
fra helg til helg. 

Uansett – kort eller lang: God tur.

Tursjokoladen  
siden 1937 

©
 Espen Bratlie / Sam

foto

Legg inn din Go`tur på  
www.kvikklunsj.no
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TEKST og foTo: TrudE BlåSmo

yoga i fjellet
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Pusti bakken Nysgjerrige sjeler møter morgenen på tå i lyngen, konsentrert om kropp og sinn. 
Vi strekker alt vi kan opp mot himmelen – og inn i oss selv. 



yoga i fjellet

pust rolig inn. Føl deg som et fjell, sier instruktør 
Ann-Hege Pedersen med behagelig luftig stemme, 

mens hun løfter blikket og håndflatene mot et punkt 
høyt over Hardangervidda. 

Yogainstruktøren fra Larvik puster rytmisk rolig og 
suger det friske oksygenet dypt ned i magen. Hofta bøyes 
elegant 90 grader så ryggen peker rett fram. Armene 
strekkes strake ut til siden før den misunnelsesverdig 
myke kroppen ruller rolig ned. 

– Pust ut – og føl deg fri, fortsetter Ann-Hege og lar 
muskler og bein slippe opp i nakke og skuldre, så hode 
og armer dingler tungt ned mot bakken på en kolle ved 
Kalhovd turisthytte, over 1100 meter over havet. 

SolHilSen   Vi andre, nybegynnere i yogafaget, henger 
med som best vi kan i Solhilsen A, en serie av yogaens 

grunnleggende øvelser. Allerede kvelden før lærte vi om 
energistrømmer og testet ut tibetanske riter i peisestua 
ved Kalhovd. 

Nå har vi tatt med oss både Solhilsen, Krigeren og 
Treet ut av hytta og opp til et punkt med utsyn over 
Kalhovdfjorden og stien der vi nettopp tråkket opp langs 
sommertørr lyng. 17 damer og én mann i lett treningstøy 
og med åpent sinn, på jakt etter bedre balanse mellom 
kropp og sjel en tidlig morgentime. Vi har satt av helga 
sammen med Telemark Turistforening og yogainstruk-
tørene Ann-Hege Pedersen og Ragnhild Bettina Storli i 
håp om å finne harmoni med oss selv og omgivelsene. 

– La sinnet ditt være fylt av fred, fortsetter den fløyels-
myke stemmen og gir et optimistisk håp om at innførings-
helga i yoga skal munne ut i god ro, ja faktisk en bedre 
verden. Det strekker riktignok litt uvant i musklene når 

fingrene tvinges til å røre steder de sjelden tar på. Be-
lønningen er følelsen av at det ytre og det indre snakker 
storartet sammen der oppe på toppen av knausen.

 
på rett vei   – Jeg kjente det allerede i går i bilen på 
vei opp hit at, ja, dette er riktig for meg, sier Liv Kari 
Høgman fra Skien når stillheten og konsentrasjonen er 
brutt og vi jogger og skravler oss ned fra første trenings-
økt ute på fjellet denne lørdagen. Det handler jo ikke 
bare om ro og styrketrening, her er mye rom for å gå tur 
og snakke sammen også. Liv Kari har aldri drevet med 
yoga før, men har hatt lyst til å prøve lenge.

– Jeg har vært nysgjerrig, men ikke funnet tid til å 
sette meg inn i øvelser og filosofien bak yoga. En hel helg 
med tur og yoga i fokus tenkte jeg kunne gi meg god start-
hjelp. Dette virker kjempespennende, sier debutanten.

Pål Kamfjord fra Larvik har en annen innstilling til kurset. 
Han håper øvelsene kan gjøre godt for kroppen, som al-
lerede trener mye, bare ikke akkurat yoga og pilates. 

– Jeg er overrasket over treningseffekten, jeg tror øvel-
sene kan gjøre meg både sterkere og smidigere, sier Pål. 

deilig trening   Selv om det tegner til å bli en deilig 
helg – sjokolade og visdomsord ventet på senga da vi 
kom fredag kveld – er ikke dette noen hvilehelg. Pro-
grammet viser at vi skal gjennom flere treningsøkter 
hver dag. Og turer. Og frokostbuffeter, servering av lekre 
fruktdrinker og treretters middager. For ikke å snakke 
om massasje, for den som har lyst.

– Yoga og pilates er verken jålete eller alternativt. 
Øvelsene er enkle, men effektive – folk over hele verden 
driver med dette, sier Ann-Hege. 

i           LæR yOGA MED DNT 

flere av dNT-hyttene kombinerer yoga med turer i 
vakre sommerfjell. Her er noen av tilbudene:

Qigong ved Sota Sæter i Breheimen, 23.–27. juni. 
Qigong er en gammel kinesisk treningsmetode, 
der man arbeider med egen energi for å holde 
seg i form både fysisk og mentalt. Turmulighetene 
rundt hytta er mange og flotte. 

yoga ved Krækkja på Hardangervidda, 2.–4. juli. 
Kurset er en introduksjon i hvordan du kan iden-
tifisere uheldig stress og finne tiltak for å mestre 
stress med yoga – kombinert med turer i fjellet.

Hatha-yoga Asanas ved Liomseter i Huldrehei-
men, 8.–11. juli. Kurset er for nybegynnere og 
fokuserer på velvære for kropp og sinn i harmoni 
med flott natur. det er satt opp kurs for viderekom-
mende i Hatha-Yoga helga etter på samme sted. 

Kalhovd

Steinsbøle

Atrå

AustbygdiSkien

Mårbu

Synken

Lufsjå

Kalhovd

Selvbetjent hytte Betjent dNT-hytte
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     «Det indre og det ytre snakker sammen.»

yogainstruktørene Ragnhild Bettina Storli (t.v.) og Ann-Hege pedersen synes det er helt naturlig – ja, mye bedre å drive med yoga og pilates                       oppe på fjellet enn inne i en klam gymsal. 



– Men hvorfor dra yogaundervisningen helt til fjells?
– Hvorfor ikke? Hva er vel mer naturlig enn å gjøre 

grunnleggende bevegelser ute i det fri i stedet for i en 
klam gymsal? spør instrukøren og forteller med stjerner 
i blikket om tilsvarende kurs oppe på Gaustatoppen. 

– Øvelsene skal være en hjelp til å være mer til stede 
her og nå, sier Ann-Hege, som planlegger å holde flere 
yogakurs ute i naturen i sommer. 

poSt pilateS   Når vi pakker sammen for å dra, er Liv 
Kari Høgman om mulig enda mer begeistret enn da vi 
kom to dager før.

– Dette vil jeg absolutt ta med meg videre, sier hun 
fornøyd mens vi pakker sammen treningstøyet som dufter 
mer av røkelse enn svette. Tenke og ville det, men 
gjør hun det? undrer undertegnede og rin-
ger like gjerne noen måneder etter for å 
sjekke hvordan det har gått med yogaen 
i hverdagen. Svaret i andre enden av 
røret er gledestrålende: 

– Yoga har gjort meg til et bedre menneske! Jeg har 
fått mer energi og overskudd både hjemme og på jobb, 
sier Liv Kari, som til vanlig jobber med vanskeligstilte 
ungdommer. Hun kan fortelle at hun knapt har sluntret 
unna øvelsene én eneste dag siden yogahelga på Kalhovd. 
Hver morgen før frokost klokken 06.45 har hun gjort 
tibetanske riter for seg selv i 15 minutter. Tenåringssøn-
nen og samboeren har fått streng 
beskjed om ikke å forstyrre.

– De er godt fornøyde 
likevel, de sier at jeg 
er blitt mer posi-
tiv og avslap-
pet. Og mye 
mykere. 

i           yOGA OG pILATES

yoga er mentale og kroppslige teknikker med 
opprinnelse i india. Yoga har vokst fram gjennom 
tusener av år sør i Asia som del av blant annet hindu-
isme og buddhisme. moderne yoga finnes i mange 
former, med mange fellestrekk som søken etter 
forening mellom kropp og sinn, eventuelt en renere 
sjel. i Vesten fremstår yoga som ikke-religiøs. målet 
er fysisk og mental sunnhet med fokus på sammen-
hengen mellom det ytre og det indre. 

pilateS er en rent fysisk treningsform, selv om 
tankens kraft spiller en vesentlig rolle. målet er 
stabilitet og kroppskontroll gjennom styrketrening, 
som består av rolige og skånsomme, men effektive 
og innstuderte øvelser på inn- og utpust. den 
indre støttemuskulaturen bygges opp fra bunn. 
Pilates ble utviklet av tyskeren Josef Pilates tidlig på 
1900-tallet og er nå utbredt over hele verden, i 
sterk vekst og stadig mer anerkjent. 

yoga i fjellet
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Gitte Haugnæss (foran) 
og Ellen Kari Øvrum 

strekker seg etter nye mål på 
yoga- og pilateskurs med DNT.

Foto: Lodewijk Duijvesteijn 



Gjøken er en av våre aller mest 
kjente fuglearter. Dens atferd og 
sang har vært en kilde til mange 
forestillinger i folketroen.

På den gamle norske primstaven 
var 1. mai avmerket som «Gauk-
messe». Gjøken har vært en inspi-
rasjonskilde innen kunsten – spesielt 
i musikken. Mest kjent er den likevel 
for sin spesielle forplantningsbiologi 
fordi den «narrer» andre arter til å 
fø opp sitt avkom. Dette er kjent fra 
gammel tid. Moses må ha betraktet 
gjøken som svært så umoralsk da han 
i det Gamle Testamentet beskriver 
den som et avskyelig onde på linje 
med gribber og rovfugler.

Uansett hva Moses mente om moral, 
har gjøken fortsatt med å narre an-
dre. Den bygger ikke eget reir, men 
legger sine egg enkeltvis i reiret til 
forskjellige arter av småfugler på 
den tiden de legger egne egg. Gjøk-
egget blir så ruget av pleieforeldre-
ne, og fordi det trenger relativt kort 
ruge tid, vil ofte gjøkungen klekkes 
først. 

Etter kort tid starter den lille ny-
klekte krabaten på bare noen få gram 
det møysommelige arbeidet med å 
kaste ut vertens egg eller unger. Den 
legger ryggsiden til og gir seg ikke 
før den har klart å buksere egg etter 
egg ut over reirkanten. Som enebarn 

i reiret legger den seg deretter vel til 
rette, tigger ivrig etter mat og holder 
derved pleieforeldrene travelt opp-
tatt med å fore seg.

Hvordan greier gjøken å lure små-
fuglene så til de grader? Dens viktigs-
te våpen er «falskmyntneri» ved at 
den etterligner utseendet på vertens 
egg. Gjøken forekommer i genetisk 
forskjellige stammer. Den stammen 
som legger hos f.eks. heipiplerke, har 
brunspraglete egg som er gode etter-
ligninger av heipiplerkas egg, mens 
gjøkene som legger hos rødstjert, har 
utviklet blå egg slik som rødstjerten. 
Men mange småfuglarter, slik som 
f.eks. bokfink og løvsanger, har av-
slørt lureriet. De oppdager gjøkegget 
og kvitter seg med det. 

Mange arter kan også gjøre det 
vanskelig for gjøken ved at de har 
utviklet svært like egg innen kullet. 
Da vil et fremmed egg lettere kunne 
stikke seg ut. Dessuten har noen ut-
viklet et intrikat mønster av flekker 
og snirkler på eggene, noe som gjør 
dem vanskeligere å «kopiere». Her 
gjør småfuglene i prinsippet det sam-
me som vi gjør når vi beskytter oss 
mot falskmynteri ved å lage kompli-
serte mønstre på våre pengesedler. 

Samtidig som gjøken lurer ver-
ten ved å «kopiere» dens egg, er det 
interessant å legge merke til at den 
har en unge som i utseende skiller 
seg sterkt fra vertsartens egne unger. 
Men gjøkungen blir altså godtatt og 
fôret med stor foreldreomsorg på 
tross av ulikheten.

Naturens falskmyntner

arne moksnes   
Professor i biologi ved nTnU i Trondheim med ornitologi, økologi 
og evolusjonsbiologi som spesialfelt. Hva i all verdeN

Rørsanger mater gjøkunge. 
foto: Per H. olsen
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RØRA, Stasjonsveien 28, 7670 INDERØY 
TRONDHEIM, Haakon Vll.gt. Lade Arena

Ordretelefon: 74 15 40 30 • Ordrefax: 74 15 40 39

www.abcfritid.no

Abc Fritid er 
eksklusiv leverandør av 

jakt og fritidsklær for deg 
som tar fritid på alvor.

Hos oss fi nner du et stort utvalg av 
klær og utstyr for jakt, fi ske og fri-

luftsliv fra ledende produsenter som 
JahtiJakt og NorthIce.

Besøk vår nettbutikk
www.abcfritid.no for de beste 

tilbudene eller ta turen innom en av 
våre butikker i Trondheim, Røra 

eller Lysøysund.

Ny butikk i Østersund!
Ny nettbutikk!

Vi utvider butikken 
i Trondheim!

I April skjer det 
mye hos oss! Hvis maten er 

en viktig del av 
turopplevelsen...

Globetro�er Turmat
et naturlig alternativ

www.globetro�er-turmat.no

test av turmat i UTE 45 
(okt/nov 2009)

Sko Madrock Madrock
Sele Singing Rock Attack
Tau Roca Free 30m
Skrukarabin Cerro HMS

Komplett sportsklatrepakke* 

Uslåelig pakkepris
kun 2799,-
Veil kr. 3900,- 

NETTBUTIKK www.ute.no BUTIKK TRONDHEIM butikk@ute.no / 73 80 97 64  
BUTIKK BERGEN bergen@ute.no / 55316684   

Fra kvalitetsleverandøren Klättermusen

UTE.no

Superkjøp!
kun 3599,-
Veil kr. 5600,-

Taubrems Cerro ATC-XP
Kortslynger x 7
Kalkpose m/ belte
Kalk

Utstyr og kompetanse for friluftsfolk!

Kun nettbutikk

Kun nettbutikk
Den superstreche skalljakken 
“Noatun”fra feinschmeckermerket 
Klättermusen. Smidig jakke med 
ekstremt god passform.

Garantert landets beste pakketilbud!

* pakken kan    
   endres og     
   tilpasses...

Vi feirer starten av den moderne 
turismen i Norge. De første 
turistene kom bl.a til R jukanfossen 
på begynnelsen av 1800-tallet. 
Der bygde senere Den Norske 
Turistforening sin første turisthytte.

13. - 15. august

I jubileumshelgen blir det mange arrangementer 
ved R jukanfossen, på R jukan, på Gaustatoppen 
og i Tuddal. Vi lover mye sk jemt og alvor…..

Fra programmet nevnes:

» Arve Tellefsen, Knut Buen, Håvard Gimse,
Tine T. Helseth, Rune Gokstad, 
Per I. Torkelsen, Grenland Friteater 

» Foredrag om Norge og naturens 
betydning for turismen

» Gjenåpning av Maristien

Mange andre aktiviteter og gode tilbud på 
overnatting. 

Dette kan du ikke gå glipp av 
- så planlegg denne helgen allerede nå.

Mer info i Fjell og Vidde`s juninummer eller 
www.turisme200.no

Jubileumshelg

“Foss og fjell i 200”

<  finnes i hele landet  <  Trekker til tropisk Afrika
<  lengde: 32–36 cm  <  Vekt: 105–130 gram
<  Bygger ikke reir  <  legger egg hos småfuglerG

JØ
K



turbo-mix

vitSer
–  Pappa, hvorfor kan ikke katter spille data?
–  De spiser bare opp musa.

Det var en gang en mygg som spurte ungen sin:
–  Hvordan var din første flytur?
–  Jo, den var bra, alle menneskene klappet for meg.
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Tusen takk for utrolig mange tegninger fra dere! Jeg 
henger alle på veggen i hiet mitt, enten de har kommet 
på trykk i bladet eller ikke. 

Kristoffer (7 år) fra nesttun skrev dette på tegningen sin: 
«Turbo møter en brunbjørn, men heldigvis kommer en 
jeger og skremmer ham.» Puh! Det var nære på, kristoffer! 
emma (7 år) fra Bodø har tegnet grisen nøff Strand. 
Emma er veldig glad i å gå tur til Lurfjellhytta.
Jeg ble skikkelig overrasket og glad da jeg fant denne 
flotte tegningen fra ståle (44) fra sandnes. En voksen-
tegning på Turbosidene – hurra! 
maja (10 år) fra sverige sendte denne tegningen av 
Turid og meg. Ser du den fine snølykta vi har laget? 

vINNERE FRA NR. 1:

martine fra Porsgrunn klarte å sette sammen alle 
ordene i ordpuslespillet:

stÅlamPe – lamPesKJeRm
BaDeHette – HetteGenseR
DoPaPiR – PaPiRHatt
JoGGeBUKse – BUKseseleR
PostKasse – KasseBil
KlesKlYPe – KlYPeDYR
maRsiPanGRis – GRisUnGe
VasKeBRett – BRettseilinG

Jeg hadde gjemt meg på side 83 i F&V nr. 1 og det 
klarte august (8 år) fra asker å finne ut av. 

Mattenøtta med sneglen var nok litt vanskeligere 
enn mange av dere trodde. Sneglen bruker sju dager 
på å komme opp av brønnen, ikke ni som de fleste 
svarte. nicolai (8 år) fra Volda lot seg ikke lure. 

gratulerer! premier kommer i posten. 

Hvor er Turbo?
Hvis du leter godt i bladet, finner 

du dette bildet på en av sidene. 
Hvor er bildet fra, og hvilken 

side i bladet står 
det på?

Su
d

o
k

o 4

5

5

1

6

2 6

1

1

34

3

1 5

Her skal du fylle inn tallene 1–6, men hvert tall kan bare brukes 
en gang i hvert felt, rad og kolonne. lYKKe til!

svar på alle oppgaver sender du til turbo, Youngstorget 1, 0181 oslo innen 20. mai.

TEGNINGER 

matteNøtt
elin, Åse og olaug skal gå på fottur 
med til sammen 30 kg oppakning. 
Fordi de ikke er like sterke, tar elin 5 
kg mer enn olaug, som tar dobbelt 
så mye som Åse. Hvor mye bærer 
hver av dem?

     

      
       

   det er vårdag i Skogen, det Spretter og gror, og Sangen

     
     

     
      

      d
u HØrer er fugleneS kor, trallalaaa!

Tenk at det går mot sommer igjen 
– jeg går bare rundt og traller og 
synger hele tiden, jeg. Har til og 
med tatt mitt første bad! Har du? 
det kan hende du har badet og 
dusjet litt mer enn jeg har gjort 
gjennom vinteren, så det haster 
kanskje ikke så mye for deg. 

Ellers håper jeg du tar en tur til 
fjells snart! det er masse mor-
somt som skjer i Barnas Turlag 
i sommer, så her er det bare å 
velge. du kan lese mer om dette 
på 
www.turistforeningen.no og 
www.barnasturlag.no 



opptur
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– Noen elever er på toppen av Røysåsen for første gang 
når vi går Opptur. Å komme opp på fjellet som vi kan se 
i det fjerne fra skolegården hver eneste dag, gir en god 
opplevelse av mestring, sier Birger Giskehaug, lærer ved 
Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn. 

Realfaglæreren har vært med på å lede sine åttende-
klassinger én mil opp og ned en herlig solskinnsdag i mai. 
Kjølnes-elevene er sammen med 1600 andre telemarkin-
ger med også i år, det femte året Opptur arrangeres. 

25 000 på tur   I jubileumsåret kan Turistforeningen 
slå seg på brystet med at det aldri før har vært flere 
tenåringer i aksjon selve dagen, 5. mai. 25 000 åtten-

deklassinger fra Kristiansand til Nordkapp er på beina. 
Telemark bidrar sterkt til jubelstatistikken: Stadig flere 
skoler og elever er med for hvert år. Av fylkets 35 skoler 
er 28 med i år. Hele åtte arrangementer avvikles rundt 
om i det store fylket for at elevene, så godt det lar seg 
gjøre, skal få en langtur i nærmiljøet. 

 – Er ungdommene spesielt spreke i Telemark? spør 
vi Dag-Øyvind Olsen i Telemark Turistforening, som kan 
slå i bordet med en av landets beste Opptur-oppslutnin-
ger på 80 prosent. Dag-Øyvind jobber spesielt for å få 
skoleklasser ut på tur.

– At responsen er så bra, er i alle fall veldig gøy. Opp-
tur er et stort løft, og en fantastisk mulighet til å trekke 

opptur
Aldri har så mange åttendeklassinger tatt turen til topps samtidig. årets opptur samler over 
25 000 tenåringer til topptur i nærmiljøet. og for første gang kan du dele opplevelsen din 
med andre på facebook.

mange unge som ellers aldri er på tur, ut til flotte områder 
i nærheten av der de bor. Har de først gjort det én gang, 
er det mye lettere å ta turen igjen på egenhånd senere.

klaSSeforSkjell   – Etter å ha vært med én gang, var 
det en selvfølge at vi skulle være med også neste år. Nå 
er Opptur innarbeidet i skolekalenderen vår, sier Birger 
Giskehaug. Han synes Opptur passer fint inn i skolens 
satsing på uteundervisning. 

– Elevene er alltid blide og fornøyde – ja, lærerne 
også – når vi er ute på Opptur. Det gjør noe med oss når 
hele trinnet er ute sammen en hel dag, svetter og blir 
slitne sammen i bratte bakker, tar pauser sammen og 
koser oss med nista vår, forteller Kjølnes-læreren.

– Elevene er toppmotiverte, på forskjellige måter. 
Noen har det så travelt at de nærmest løper opp, mens 
andre tar det mer med ro, går sammen og prater. Og vi 
lærere hygger oss med Opptur både på selve turdagen 
– og før og etter turen på lærerrommet.

TEKST og foTo: TrudE BlåSmo

           OppTUR på FAcEBOOK 

opptur har fått sin egen facebook-side, så nå 
kan du ta bilder underveis og lett dele dem med 
andre. Bruk mobil og mmS. Send bildene til oPP-
Tur <navn, skole> til 2012. du kan også legge inn 
din egen opptur-historie på facebook. de beste 
historiene og bildene – på godt og vondt – får tøffe 
premier fra Bergans. 

følg opptur med facebook og konkurranser på 
nettsidene til dNT: www.turistforeningen.no

i

Din butikk på nettet
www.sparkjop.no

TURSEKK
26 LTR
690 494-0

199.-
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TURSEKK
55+10 LTR
690 483-3

UT PÅ TUR

Hvorfor betale mer...

KVALITETS SEKKER OG TURSTØVLER
TESTET PÅ LENGRE TURER

199.-
FØR 399,-

SPAR 200,-

TURSTØVEL
360 589-6
STR 39-46
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I FEM åR

Jorunn Marie Oltedal Brenbo og klassekamera-
tene hennes fra Sandnes koste seg da Stavanger 
Turist forening inviterte til en skikkelig Opptur midt i 
skoleuka for to år siden.
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Energi i hverda’n:

Gjør som Dan 
Ta én om da’n

I snart 20 år har Bio-Qinon 
Q10 vært Europas mest et-
terspurte energipreparat. 
Det er det � ere årsaker til:

� 100 % naturlig
 Bio-Qinon Q10 inneholder 

naturlig (100 % kroppsiden-
tisk) Q10.

� Kroppens 
egen energi

 Bio-Qinon Q10 hjelper krop-
pen med å danne energi 
på en helt naturlig måte i 
motsetning til stimulanser 
som ginseng og ko� ein som 
”stresser” organismen.

� Best 
dokumentert

 Bio-Qinon Q10 er det best 
dokumenterte Q10 preparat 
i Norge med mer enn 80 
publiserte studier.

Bio-Qinon Q10 fåes kjøpt på 
apotek, helsekostforretninger 
og i Vita-butikker.

Tlf.: 32 82 70 00 • www.pharmanord.no

NO_Q10_Case_Fjell_og_Vidde_0110_1   1 18-01-2010   13:20:05

Annnonse i F&V 3 2010 – utgivelse 3 mai 2010. Størrelsen er 77 X 120 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sør-Georgia 
Ekspedisjon med skitraves i Shackeltons skispor 

Antarktis 
Falklandsøyene, Sør-Georgia og Antaktis 

 
KILIMANJARO 

Hver uke fra kr 18 990.      ZANZIBAR fra kr 4500,- 

 
Machu Picchu 

Hver uke fra kr 25 990 med Amazonas og Titicaca 

Everest BC og Island Peak 
ACONCAGUA Kr 30 990,- 

Elbrus, Annapurna, Jan Mayen, Carstenz Pyramid 
Tlf. 900 41 330   Medlem RGF  www.ecoexpeditions.no 
 
 

En drøm under hvite seil!
Dersom du er på jakt etter en unik opplevelse, en mulighet
til å utfordre egne grenser eller rett og slett et avbrekk i
hverdagen - da passer dette for deg!

Du kan blant annet få med deg årets Tall Ships` Races.
Statsraad Lehmkuhl seiler første etappe som går fra
Antwerpen til Aalborg.  

Mer informasjon om vårt spennende seilingsprogram
finner du på våre internettsider, eller du kan ringe oss for å
få programmet tilsendt.

Velkommen om bord!

Statsraad Lehmkuhl • Tlf: 55 30 17 00 • www.lehmkuhl.no

det du trives med
- der du trives

NYHET Anodized alum.
Kaffekjele art.K600311
                    1,4 og 0,8 L

NYHET Spritbrenner
art. CSB03

NYHET Anodized alum.
Kjelesett 8-delers
art. Z20800511
m/2 kaffekopper

Spør i ledende sportsbutikker/
kjøpesenter.

www.eagleproducts.no

Norrøn drammeglass-sett

Norrøn turkopp art.P2, 
sprekkgaranti.

NYHET Anodized alum.
Stormkjøkken 2-4 pers.
art. P0950241

NYHET Anodized alum.
Leirkjele 15 L art.CWRT02



fjellSport

Folgefonnas spektakulære brefall, Bondhusbreen, strekker seg nesten helt ned i skogen.Utfordrende brevandring i store sprekkformasjoner. Øverst i Buerbreen, Folgefonna.
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Bratt smak  av sommer
midt mellom vinter og sommer ligger blomstring i Hardanger med vårsnø i 
fjellsidene og solvarme bergknauser. det tar dNT fjellsport Bergen på alvor. 

TEKST: JuliE mASKE   foTo: øYSTEiN ormåSEN
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vi kaller det nasjonalromantikk i praksis når vi ar-
rangerer nasjonal fjellsportsamling i Kvinnherad, et 

steinkast fra Rosendal, i pinsehelgen, forteller prosjekt-
koordinator Øystein Ormåsen i DNT fjellsport Bergen. 
Han ønsker alle fjellsportere i Norge velkommen til en 
langhelg med et bredt spekter av organiserte og uorga-
niserte aktiviteter. 

– Intensjonen med helgen er å skape en møteplass 
hvor fjellsportere kan møte likesinnede, dra på tur og 
oppleve noe de kanskje ikke kan på sin hjemlige arena, 
forteller Ormåsen. Han forventer at 40–50 personer 
deler leirplassen i Uskedalen. På dagtid blir det turer 
både høyt og lavt, om kvelden er det leirbål, grilling og 
utveksling av erfaringer. 

for erfarne og uerfarne   – Det blir bretur i blå-
isen, skitur i Rosendalsalpene, klatring i Uskedalen, 
padling på Hardangerfjorden og toppturer med utsikt 
nesten til England, og kanskje et bad til slutt? frister 
Ormåsen. Han forteller at kriteriet for å være med på 

denne samlingen er lyst til og interesse for bratt frilufts-
liv. Deltakerne trenger ikke å ha klatret før, og det er ikke 
krav til å ha gått på bre. 

– Vi stiller med erfarne turledere og instruktører som 
vil sørge for at aktivitetstilbudet blir variert og spennende, 
og ikke minst at det går sikkert, trygt og riktig for seg. 

ung og gammel   DNT fjellsport Bergen har en årviss 
samling i Hardanger om våren, ikke bare fordi det er vak-
kert – men også fordi når gresset grønnes og trærne står 
hvite av fruktblomster, ligger snøen fortsatt myk og lok-
kende i fjellsidene. På denne tiden av året kan praktisk 
talt alle tenkelige fjellsportaktiviteter utøves i løpet av 
lange dager i en langhelg. Eventyret er så vanvittig flott 
at DNT fjellsport Bergen gjerne vil dele, derfor inviterer 
de i år med seg fjellsportere fra hele landet.  

– Vi håper så mange som mulig kommer til Vestlandet 
denne helgen og slipper seg løs der de har lyst til å prøve. 
Hva med solvarm granitt? En samling er et flott sted å 
møte nye venner og turkamerater, avslutter Ormåsen. 

Fjellsport i lyse tiderSamling i Hardanger

Vertikalt fellesskap

fjellSport
DNT fjellsport Bergen jubler over livet på Melderskin ved Rosendal i Hardanger.

Naturlig sikret granittklatring nær Uskedalen. Birte Toft Haugland på led.

dNT fjellsport er en av Norges største arrangører av 
klatrekurs, brekurs, fjellsportkurs og andre aktiviteter 
som krever spesiell kompetanse med tilbud for alle – 
fra nybegynnere og opp til instruktører. 
ønsker du å utdanne deg til breinstruktør eller 
klatreinstruktør, arrangerer dNT fjellsport hvert år 
både breinstruktørkurs og klatreinstruktørkurs. dNT 

fjellsport er også et sosialt turfellesskap for de som 
ønsker mer utfordring enn en vanlig hytte til hytte-tur. 
dNT fjellsport er en sammenslutning av 26 lokale 
fjellsportgrupper i dNTs medlemsforeninger. dNT 
har det overordnede ansvaret for det lokale fjellspor-
tilbudet. les mer på www.dntfjellsport.no

med teltleir i uskedalen som utgangspunkt 
inviterer dNT fjellsport Bergen til nasjonal fjell-
sportsamling i pinsehelgen, 21.–25. mai. Erfarne 
turledere og instruktører blir med på bretur i 
blåisen, på skitur i rosendalsalpene og klatring i 
uskedalen. Arrangører er dNT fjellsport Bergen, 
Bergen Turlag, fjellsportgruppa i Kvinnherad og 
dNT fjellsport. Se www.dntfjellsport.no/bergen

Når du først er hekta på bre, sva, spenstige topper 
og bratte fjellvegger vil du gjerne ha mer. gjen-
nom hele våren og sommeren arrangerer dNTs 
fjellsportgrupper i turistforeninger og turlag i 
hele Norge bratte, våte, smidige, balansekrevende 
og morsomme aktiviteter. Her er en smakebit av 
programmet. for mer utfyllende informasjon og 
påmelding, se www.dntfjellsport.no 



PERFEKT UTGANGSPUNKT
for fantastiske fjellturer i Sunn-
mørsalpene og Hjørundfjorden.

Tlf. 70 06 21 00
post@unionoye.no
www.unionoye.no

Smuksjøseter Fjellstue
- Din inngangsport til Rondane

www.smuksjoseter.no
info@smuksjoseter.no

Tlf. 61 23 37 19

Moskussafari 
       hver dag kl 10.  
Bo på Kongsvold “which provides 
some of the most charming accommoda-
tion in the whole of Norway”og nyt 
den spennende sommermenyen. 
   Bestill på 724 04 340 eller 
post@kongsvold.no
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www.kongsvold.no

DOVREFJELL, 7340 OPPDAL

private turisthytter og hoteller som gir rabatt for DNT-medlemmer. private turisthytter og hoteller som gir rabatt for DNT-medlemmer. 



















OK

Sykkel, hest, fiske med stang eller
garn, kajakk, kano og robåtar til leige.

840 kr pr. natt med fjellpensjon.
Hotellets komfort - fjellstuas atmosfære

Tlf. 32 08 46 18 • www.bergsjostolen.no

Bergsjøstølen
3570 Ål i Hallingdal • 1100 moh

Høyfjellshotell til DNT-pris
-porten til Hardangervidda midt 

mellom Rauland og Rjukan!

HØYFJELLSHOTELL
Tlf. 35 09 56 00

www.skinnarbu.no 
post@skinnarbu.no

Ekte opplevelser

Et frilufts
eldorado

Sognefjellshytta
www.sognefjellet.no

Sognefjellet-Jotunheimen

Tlf. 61 21 29 34
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Fjell og fottur på Hardangervidda
• Ligger i løypenettet til DNT
• Stor lokalkunnskap
• Hytter med utendørs boblebad
• Rom og leiligheter

FENTEtrøkket 
www.fentun.no
27.-29. august

Fjellmatfestivalen 
www.fjellmatfestivalen.no

19.-21. november

Dagalifjell, 3632 Uvdal
Tlf. 32 74 36 81

post@torsetlia.no • www.torsetlia.no

Ruten Fjellstue
2658 espedalen

Familieferie

Sykling - Padling - Vandreturer

Organiserte aktiviteter

Utleie av sykler, kajakker og kanoer

www.ruten.no - 61297320 - post@ruten.no

61238913

SØRRE HEMSING

En gammel fjellgård. 
Tradisjonsmat, 

åpent på bestilling, 
overnatting m/frokost.  

Grupper på 5 stk eller fl ere 
kan bestille middag. 
Flotte tur muligheter.      

Daglige bussruter. 

Tlf. 971 68458
2975 Vang i Valdres 

post@sorrehemsing.no 
www.sorrehemsing.no 

Ål i Hallingdal - Tlf 3208 4622
www.rodungstol.no

Velkommen til 
inngangsporten 
til Skarvheimen -
Bergsjøområdet! Th
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KROSSBU TURISTSTASJON JOTUNHEIMEN

Åpner sesongen 30. april, alle helger i mai for vårskiløping og fra 
1. juni til 30. sept. Daglig føring til Leirvassbu, Fanaråken,topper, blåis-
turer, grotteturer og brekurs etter ønske.
Fint utgangspunkt fra hytte til hytte, terreng for store og små. 
Alle rettigheter og fritt bredbånd. God heimelaga mat. DNT rabatt.
Kontakt: vole@krossbu.no 61 21 29 22 www.krossbu.no 

Hovden Fjellstoge i Setesdal 
Arrangerer egne pilegrimsturer.

Matopplevelse, flott turterreng, naturreservat.
www.hovdenfjellstoge.no • post@hovdenfjellstoge.no

Tlf. 37 93 95 43



Fjellquiz
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Navn:

Adresse:

løsningssetning:

vinner av fjell og viddes kryssord  i nr 1/10: 
olga-marie monssen, mosjøen.
løsningssetning: gjælentunet er Turistforeningens 
nærmeste tilbud til Bodøs befolkning.
Vi gratulerer og sender silkelakenpose.

Svar innen 20. mai og bli med i trekningen av en 
 silkelakenpose. Send riktig kryssordsetning til: 
kryssord@turistforeningen.no
eller bruk slippen nedenfor og send til:
fjell og Vidde, Youngstorget 1, 0181 oslo
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Fjell og Vidde 3-2010
deadline 19.02.2010

Sett inn bilde <Kårstua.JPG>

Vandreturer

Øyvandring i 

Kroatia
Opplev den fantastiske 

skjærgården fra egen 

charterbåt.

Avreise 9/10 - 8 dgr. 
Pris fra kr. 10.690,- p.p.

 

Fjellene på 

Mallorca
Ferieøya har mer enn 

bare sol og bad å by på!

Avreise 2/10 - 8 dgr.

Pris fra kr. 13.990,- p.p.

Tatrafjellene i 

Slovakia
Ukjent turterreng for 

 de fleste? 

Avreise 30/7 - 8 dgr.

Pris fra kr. 9.800,- p.p.

Vi tilbyr også komplette 

gruppereiser for turlag 

og vennegrupper!

Reis sammen - opplev mer!

Tlf. 24 10 12 80
www.peergynt.com

Norsk reiseleder og 

lokale vandreguider.

Dagsturer fra fast 

bosted. Fly, hotell, mat, 

og utflukter inkludert.

Ledige plasser på 

følgende turer:

Svar
1. Store Skagastølstind (2403 moh.) 
2. 22 topper
3. Oppland
4. Beerenberg
5. Ja, det er 3148 moh.
6. Rondeslottet (2178 moh.)
7. Snøhetta (2286 moh.) på Dovrefjell
8. Newtontoppen (1713 moh.)
9. Okskolten (1916 moh.)
10. Lom og Luster (men to av toppunktene mar-
kerer grensen mot årdal (Store Skagastølstind) 
og vågå (Surtningsui))

Norges høyeste

1.   Hva heter Norges tredje høyeste fjell?
2.    Hvor mange norske topper er høyere enn  

2300 meter?
3.  i hvilket fylke ligger de fleste av Norges 

2000-metertopper?
4.  På den norske øya Jan mayen ligger verdens 

nordligste vulkan, og toppen er 2277 moh. 
Hva heter den?

5.  regner du med Antarktis, er ikke lenger 
galdhøpiggen Norges høyeste fjell. Er Jø-
kulkyrkja i dronning mauds land høyere enn 
3000 meter?

6.  Hva heter den høyeste toppen i rondane?
7.  Alle de 32 høyeste toppene i Norge ligger 

i Jotunheimen. Hvilken topp er den høyeste 
utenfor dette området?

8.  Hva heter den høyeste toppen på Svalbard?
9.  Hva heter den høyeste toppen i Nord-

 Norge?
10.  Alle de ti høyeste toppene i Norge ligger i to 

kommuner. Hvilke?

Spørsmålene er hentet fra Boka «Fjellquiz», utgitt 
av DNT ung og friluftsmagasinet UTE.

Sprekker i huden 
mellom tærne?

Bestill på SMS til
(+47) 9012 6247 

eller på internett:
www.kalgraf.com

- bruk tå-ringer av ren 
bomull mot fotsopp

- ingen biokjemikalier, 
ingen bivirkninger

- skaper et miljø der 
fotsopp ikke trives

- hudmassasje og 
lufting understøtter 
naturlig heling

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

- prisen tilbakebetales 
hvis de ikke virker



www.hendig.net

Lei av tynne våtservietter, kaldt vaskevann 
og skitne håndklær? 

De nye engangsklutene 
Hendig har nok fuktighet 
og absorberende stoff 
til en hel og kjapp kropps-
vask, uten at du fl ytter 
rundt på skitten. 

Et ”Hendig” produkt for 
å opprettholde god 
kroppshygiene. 

Hansken er utformet 
som en vaskevott og 
kan brukes på alle sider. 
Produktet er uten parfyme. 

Perfekt for en reise, på 
hytta, på turer ute i 
naturen eller steder hvor 
tilgangen til såpe og 
vann er begrenset. 

M 
0

BLUEGRASS FESTIVAL PÅ BJØRNHOLLIA 9. - 11. JULI 2010

Øystein Sunde og Kari Svendsen lager Bluegrass 
festival på Bjørnhollia turisthytte i Rondane med 
sine musiker venner.

Hit kommer: Ila Auto
 Hemisfair
 Christiania Fusel og Blaagress

 Hovedkonserten blir lørdag kveld, 
 men det blir  spilling på scenen fredag 
kveld også.

 Det er kun 500 billetter til salgs.

Billetter kjøpes på Posten, Narvesen, 7-eleven eller hos 
www.billettservice.com

Pris kr. 300,- for festivalbillett.

Husk å bestille opphold direkte på hytta 
www.turistforeningen.no/bjornhollia
eller på telefon 901 11 380

Naturopplevelser for livet

Christiania Fusel 
og Blaagress

HemisfairIla Auto
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HISTORIEN 
OM DEVOLD®

Devold
®
 har produsert 

ullplagg siden 1853. 
Våre første kunder var

fiskere og arbeidere som
var utsatt for det tøffe

klimaet langs norskekysten. 
Ullplaggene ble i løpet av 
kort tid svært populære.

Ullplaggene ble brukt av
berømte oppdagere som
Nansen, Amundsen og

Ellsworth og blir fortsatt 
foretrukket på dagens

ekspedisjoner.

www.devold.com

Worn by 
Norwegians
since 1853
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Trilleturtips i hovedstaden 

Høgt på Helgelandskysten

Til fots på kontinentet
kvifor køyre bil eller ligge på ei strand i ferien når 
du kan bruke han på å gå? Med mottoet «Europa 
for dine føtter» har forfattar Lise Fosse gjort det, 
heilt frå Svartehavet til Atlanterhavet langs vandre-
ruta E/3. Det ser ut som ho har hatt vesentleg betre 
opplevingar enn eg hadde førre gongen eg stressa 
rundt på storbyferie. Denne boka inspirerer meg til 
å gjere ei annleis Europaferie neste gong. 
kanskje du kan la deg inspirere til å teste det nor-
ske bidraget til desse europarutene. I sumar skal 
nemleg ruta E/1, som byrjar ved Sicilia og følgjer 
«Grensesømmen» gjennom noreg og Sverige 
fram til Finnmark, utvidas med merking over Finn-
marksvidda og heilt fram til nordkapp.

Oslomarka er ikkje berre for skiløparar, syklistar 
eller stivandrarar – den som har barnevogn og 
utferdstrong har og gode moglegheiter til å få seg 
friluftsopplevingar. I denne boka om trilleturar i 
Oslomarka er det lagt stor vekt på å fortelje korleis 
du kjem deg til dei ulike turmåla, samt fortelje om 
alle moglegheitene finst i området. Gode grep i ei 
turbok! her er og eigne sider om kva for aktivitetar 
ein kan gjere i lag med borna i friluft. Saman med 
koselege bilete som oser av turglede for heile fa-
milien, er dette ei inspirerande turbok for alle som 
ynskjer seg på trilletur i Osloområdet. 

kort, langt, bratt og flatt. Du finn 
turen for ein kvar smak i Inge Ove 
 Tysnes si turbok frå helgelandskys-
ten. her har forfattaren valt å struk-
turere informasjonen i mindre grad 
enn i mange andre guidebøker. 
Du får for eksempel ikkje mange 
ruter teikna inn på oversiktsbilete, 
GPS-punkt eller gradering på 
turane. Ein får i staden grundige 
skildringar av sjølve turen, bilete, 
kartutsnitt, høgde over havet og ei 
tidsangjeving. Formatet på boka 

er midt i mellom sekkestørrelse og 
bokhyllestørrelse, men sjølve detalj-
nivået i tur skildringane heller mot at 
boka burde vera med på tur. 

tekst: hallgrim Rogn (bøker) og Thor Rudsbråten (kart)

Helgelandskysten – turer 
bratt og flatt 
Forfattar: Inge Ove Tysnes
Forlag: Syv søstre forlag
isBn: 
978 82 91783 06 2
Pris: kr 380,–

europa for dine føtter
Forfattar: Lise Foss
Forlag: Andersen & 
butenschøn
isBn: 978 82 7981 0636
Pris: kr 349,–

trilleturer – tur og 
aktivitets tips i oslomarka 
Forfattar: Gry Støvind hoell
Forlag: Gyldendal norsk 
Forlag
isBn: 978 82 05 38953 0
Pris: kr 299,–

bok og kart
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Lytt til 
Erfarne fjellfolk

HANWAG 
TATRA 
GTX

www.hanwag.de

Håndlagde kvalitetsstøvler  fra Tyskland. 
Hanwag stiller i en klasse for seg. Kun 
760 gram. Tilgjengelig med Gore-Tex® 
eller komfortabelt lærfôr.
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Vårski på Nordvestlandet!? Pionerbok
Er du klar for storslåtte turar no når skisesongen er 
på sitt beste? I så fall bør du skaffe deg boka «101 
skiturar på nordvestlandet». boka dekkjer dei fleste 
behov for den skiglade, presentert i ein femtrinns 
graderingsskala som går frå preppa løype til harde 
toppturar. Skiturane følgjer ein god mal der start-
stad, kart, stigning, gangtid og bilete er med i tillegg 
til graderinga. Forfattarane har teke konsekvensen 
av at ein har ulike behov heime i sofaen og ute på 
tur, og har med ein turhefteversjon av boka. Den har 
eit format som glir ned i sekken, og eit innhald som 
dekkjer det viktigaste av informasjon om skituren. 

Vakre bilete, drivande godt språk og ei særs 
interessant historie er ei kort oppsummering av 
boka «Dei gav oss ein arv – historia om heitkøtter-
brørne». Forfattar Terje kleiven fortel her historia 
om tre brør som saman gjorde omfattande 
nybrotsarbeid i norsk naturvern og mellom anna 
var sentrale i opprettinga av nasjonalparkane i 
Rondane og Reinheimen. I tillegg til særs gode 
bilete frå heitkøtter-brørne sjølv, er det med 
fleire naturbetraktningar og dikt med brørne som 
avsendarar.

101 skiturer på 
Nordvestlandet 
Forfattarar: håvard 
 Johansen, Dina Gaupseth 
og Geir hafskjær
Forlag: kom forlag
isBn: 
978 82 92496 77 0
Pris: kr 375,–

dei gav oss ein arv
Forfattar: Terje 
kleiven
Forlag: Samlaget
isBn: 
978 82 521 7453 3
Pris: kr 399,–

Lær å klatre
Ragnar bell har skrevet en lære- og 
oppslagsbok om fjellklatring, gan-
ske enkelt kalt «klatreboka». Den 
er skrevet i samarbeid med DnT 
Fjellsport Oslo, som også vil bruke 
boka på sine klatrekurs. Den om-
handler alt fra du tar i et klatretau 
første gangen til avanserte metoder 
beregnet på mer erfarne klatrere. 
Av innholdet kan nevnes innføring 
i klatring på bolter, innføring i 
klatring på naturlige sikringer, 
anbefalt utstyr, klatreteknikk og 
trening, gode vaner og sikkerhet, 
kameratredning, organisert red-

ning, førstehjelp, vinterklatring, 
isklatring, teknisk klatring, bolting 
av ruter. boka er på hele 400 sider 
med 800 bilder og illustrasjoner 
som gjør stoffet lett tilgjengelig. 
Den anbefales!  
	 	 	 Kjell	Meaas,	

Styreleder	DNT	fjellsport	Oslo

klatreboka
Forfatter: Ragnar bell
Forlag: bell AS
isBn: 978 82 303 1368 8
Pris: kr 429,–/380,– (medl.)

R a g n a r  B e l l
i  s a m a r b e i d  m e d

H a n s  Pe tte r  H å k o n s e n
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Aurlandsdalen
Er kjent for dramatisk natur, spennande 
kulturminne og interessant flora og fauna. 
Turen frå Finse via Geiteryggen, Stein berg-
dalen og Østerbø til Vassbygdi i Aurland tek 
4 dagar. Det går tog til Finse og buss til 
Vassbygdi, Østerbø, Steinberg dalen og 
Geiteryggen. www.aurlandsdalen.no

Aurland
Aurlandsvegen «Snøvegen mellom fjorda-
ne» er eit storslege alternativ til verdas 
lengste tunnel mellom Aurland og Lærdal. 
Høgdepunktet er Stegasteinen med pano-
rama utsiktsplattform. Fotturløype til fjell-
toppen Prest. I Aurland sentrum er Aurland 
Skofabrikk, Vangen kyrkje og Galleri Vinjum.

Vandredestinasjon Aurland og Lærdal
Brosjyrar og fotokart kan lastast ned frå 
www.alr.no 

Dei norske fjordane er kåra til verdas beste 
reisemål av National Geographic Traveler 
Magazine. 
Sognefjorden er den lengste og djupaste av 
alle fjordar. Det er ei stor oppleving å sitja på 
båtdekket og nyta den storslegne naturen og 
det spennande naturlandskapet. 
Nærøyfjorden som er den vakraste og mest 
dramatiske av sidearmane til Sognefjorden 
har fått plass på UNESCO si verdsarvliste. 
Dette er den smalaste fjorden i Europa – 
omkransa av fjell som er meir enn 1400 meter 
høge. Båtrute Flåm-Aurland-Gudvangen heile 
året. Bilferje Lærdal–Kaupanger–Gudvangen 
1/5 – 30/9. Turen med ekspressbåt mellom 
Bergen og Aurland/Flåm er og svært interes-
sant. Ruteperioden er 1/5 – 30/9.

Meir informasjon: 
www.fjord1.no

Lærdal
Lærdalsøyri er kjent for sitt vakre gamle 
sentrum med 160 verneverdige trehus der 
du finn kunst galleri, husflid, antikk, 
spennande  arrangement og aktivitetar. 
Sommarens høgdepunkt er Lærdals-
marknaden, som i år finn stad 18. – 20. juni. 
På Lærdalsøyri finn du og Norsk Villaks-
senter – med fiskesimulator, akvarium og 
prislønna film.

Flåm og Vatnahalsen
med den kjente Flåmsbana ligg innerst i 
Aurlandsfjorden. Her er eit rikt utval av akti-
vitetar, fjordsafari, kajakturar og fottur i 
Flåmsdalen. Mikrobryggeriet Ægir: kåra til 
«årets bryggeripub» i 2008 & 2009. 
Rallarvegen mellom Haugastøl, Vatnahalsen 
og Flåm er ei av dei mest spennande sykkel-
rutene i Noreg. Vatnahalsen på toppen av 
Flåmsbana er eit attraktivt turområde. 

AURLAND
Vangsgaarden
Tlf. 57 63 35 80
www.vangsgaarden.no

AURLANDSDALEN
Østerbø Fjellstove
Tlf. 57 63 11 77
www.aurlandsdalen.com 

Østerbø Turisthytte
Tlf. 57 63 11 41
www.oesterbo-turisthytte.no

LÆRDAL
Lindstrøm hotell
Tlf. 57 66 69 00 
www.lindstroemhotel.no

Lærdal Hotell 
Tlf. 57 66 65 07 
www.lerdalhotel.no

FLÅM /FLÅMSDALEN 
Flåmsbrygga Hotell 
Ægir Bryggeri og Pub
Tlf. 57 63 20 50
www.flamsbrygga.no

Vatnahalsen Høyfjellshotell 
Tlf. 57 63 37 22
www.vatnahalsen.no

OVERNATTING:

Aurland og Lærdal Reiselivslag 
Pb. 53 
5741 Aurland.
Tlf. Aurland 57 63 33 13
Tlf – Lærdal 57 64 12 07
info@alr.no
info.laerdal@alr.no

Foto og videoar:
www.thefjords.no
Fotoblogg:
www.fjordcountry.com 

AURLAND - FLÅM - LÆRDAL www.alr.no



bok og kart

kart

Masfjorden Turkart for Telemark
masfjorden kommune og 
idrettslagene i området har gitt 
ut et turkart over masfjorden. 
Det dekker Lindås, Modalen og 
deler av Gulen og er i målestokk 
1:50 000. kartet er trykket på 
begge sider og er skygge lagt. 
Dermed blir kotene i de skygge-
lagte partiene mindre tydelige. 
På kartet er det 30 turforslag og 
informasjon om overnatting og 
attraksjoner. Rutene er gradert 
inn i grønne, blå, røde og svarte 
ruter, hvor de grønne er lette ru-
ter, de svarte for erfarne fjellfolk. 
Vi er skeptiske til slik gradering. 
Det er ikke godt å vite om svarte 
turer er teknisk vanskelige å gå, 
eller om de er lange og tunge. 
Turistforeningens stier er også 
tegnet med rød farge i likhet 
med andre merkede stier. Det 
som skiller disse, er at Turist-
foreningens stier er merket med 
T og er utydelige. kartet er bra, 
men vi skulle ønske at alle mer-
kede stier kom like tydelig frem.
Kartet er til salgs hos Bergen 
turlag. Pris: Kr 150,-

Det er kommet ut tre gode turkart 
for telemark: Porsgrunn og siljan 
nord i 1:25 000, og Hardanger-
vidda sør-Øst i 1:60 000.
 
porSgrunn  er utgitt av Tele-
mark Turistforening i samarbeid 
med Telemark fylkeskommune 
og kommunene i området. Det 
dekker området sør og øst for 
Porsgrunn og bamble øst. Det har 
inntegnet merkede sommerruter 
i nærområdene rundt Porsgrunn. 
Skiløypene nord for Langangen 
er også med. baksiden av kartet 
har informasjon om kyststien, 
historiske og geologiske fakta og 
mer enn 60 beskrivelser av sever-
digheter. Vi savner sjøinformasjon 
for båtfolket, siden mye av kartet 
dekker fjordene ved Porsgrunn.
Pris: Kr 109,-
 
Siljan nord er i større grad 
et turkart. Det dekker områ-
dene Vindefjell, Skrim, Mykle og 
Luksefjell øst med flere turistfor-
eningshytter: Ivarsbu, Preste-
seter, Sørmyrseter, Sveinsbu og 

Darrebu og Styggemannshytta. 
kartet har med blåmerkede 
sommerruter og et omfattende 
skiløypenett. Det er trykket kart på 
begge sider, med stort overlapp. 
Vi hadde ønsket mer av området 
nord for Skrim. 
Pris: Kr 109,-
 
Hardangervidda SØr-ØSt 
er utgitt av Telemark Turistfore-
ning i samarbeid med kartfossøy. 
Dette dekker områdene rundt 
Mogen, Rauhelleren, Lufsjå, 
Rjukan og Gaustatoppen. kartet 
er trykket på hele forsiden og litt 
på baksiden. Det er bilder og 
beskrivelser av alle turisthyttene 
kartet dekker. Sommerruter og 
vinterruter er tegnet inn. Vær obs 
på at fargen på disse rutene er 
motsatt av de tilsvarende rutene 
på kartene Porsgrunn og Siljan. 
Informasjonen er mer generell og 
blir ikke like interessant som på 
disse to kartene. 
Pris: Kr 85,-
alle kartene er til salgs hos tele-
mark turistforening i skien.
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www.hoyfjellspesialisten.no
Kilimanjaro  –  Mount Kenya  –  Aconcagua  –  Nepal  –  Peru

Ring Marit på 47 86 35 22
e-post: marit_andreassen@c2i.net

Ring Marit på 47 86 35 22
e-post: info@hoyfjellspesialisten.no

HYTTE TIL LEIE nær Ormtjern-
kampen nasjonalpark for inntil 25 
pers. Usjenert beliggenhet i vakkert 
seterlandskap på Kittilbu i Gausdal 
Vestfjell. Strøm, vann fra brønn, 
utedo, bilvei. 
Pris pr uke: Fra kr 2800,-  
Tlf. 880 03 695

kittilbu@randsfjordmuseene.no
www.randsfjordmuseene.no

Opplev fantastisk KYSTSEGLAS om bord 
på seglfartøyet ”Seladon”.

Meir info på www.smedholmen.com
eller ved å senda ein e-post til:  
post@smedholmen.com

BESKYTT HUDEN 
Vær og Vind fås i faktor 8, 12 og 20

71o Nord vil bruke Norvis også i kommende sesong.

Norvis fås kjøpt i sports-
butikker og på turist-

hytter over hele landet 
og på Svalbard. 

Totalt produktutvalg 
på nettbutikken

www.norvis.no

OK

FANTASTISKE FOTTURAR I NORGE! 
Fyldige turtekstar. Flyfotograferte ruter med 
detaljomtale og kart. Her finn du alt frå tilrette-
lagde turar til turar i urørd natur.       

 
 

www.selja.no  E-post: selja@selja.no  Tlf: 57 83 22 20 Både norsk og engelsk utg. kr 398,-  

Kr 448,- Kr 448,- 

No/eng  
Kr 398,- 

Prosjektering og byggeadministrasjon av eneboliger, hytter,
tilbygg, rehabilitering, interiør osv.
 
  Ta kontakt for en uforpliktende samtale, et møte eller en befaring.  

Tlf: 23 36 73 90 / 95 06 21 51 - katrine.skavlan@online.no
Katrine Skavlan - Sivilarkitekt MNAL



Annonse Annonse

SIMPLY CLEVER

Med Yeti viser Škoda veien fremover. En kompakt SUV som forener det beste fra fl ere biltyper. KLAR FOR 
TERRENGET Trykk på offroadknappen, så setter du i gang Yetis fem systemer som tilpasser fi rehjulstrekket til 
ekstremt vanskelige kjøreforhold. KLAR FOR BYEN I Yeti sitter du høyt og ser godt. Lengden på 4,22 meter gjør 
bilen lett å håndtere, og velger du Parkeringsassistent kan bilen lukeparkere på egen hånd. KLAR FOR HVER-
DAGEN VarioFlex seteløsningen med tre separate bakseter gjør det enkelt å tilpasse plassen til passasjerer eller 
bagasje etter behov. Yeti har 7 kollisjonsputer, og knekollisjonspute er standard. KLAR FOR PRØVEKJØRING 
Finn nærmeste forhandler og mer informasjon på yeti.no eller send SKODA til 2077. 

Du får ŠkodaYeti 4x4 fra kr 311.900,- eller med forhjulstrekk fra kr 249.000,-

Prisen er veiledende levert Oslo inkludert frakt og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. 
Finansiering gjennom Škoda Finans. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. 
Forbruk og CO2 utslipp: 0,51 - 0,79 l/mil og 135 - 188 g/km

Yeti har 7 kollisjonsputer. 
Knekollisjonspute er 
standard.

Med offroadknappen 
takler Yeti ekstra 
vanskelig terreng.

Yeti: Også kjent som den avskyelige 
snømannen. Mystisk apelignende 
vesen som skal være observert i 
Himalaya. Trives i områder med 
skog, snø og fjell. Vitenskapen avfeier 
Yetilegenden som folklore. Men man 
kan jo aldri være sikker…
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KLAR FOR DET MESTE
Nye ŠkodaYeti

NÅ OGSÅ MED BÅDE FIREHJULSTREKK OG AUTOMATGIR
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Fred l. larsen, styreleder i Dnt indre Østfold: En av norges best 
bevarte turhemmeligheter er Indre Østfold. Til tross for at det er 
tett befolket, fins store, øde områder med vakker natur. her er det 
mange flotte steder å oppdage, blant annet Skimtefjell i Spydeberg. 
Små barn, ungdommer og eldre vil sette pris på en tur til Skimtefjell-
hytta, som eies av grunneiere og drives av velforeningen. Terrenget 
er lett å gå i, og her er blomster, bær og sopp for den som ønsker å 
plukke det, om man da ikke bare velger å sanke inntrykk. 

MITT TURTIpS

Til Skimtefjell i Spydeberg

Han er mye på tur, styreleder Fred l. larsen i Dnt indre Østfold, og 
målet er gjerne skimtefjellhytta i spydeberg. 

BERUSENDE BLOMSTER

Vandring i arboretet
Er du senior i Stavanger og trives 
blant fargesterke blomster i full 
utfoldelse, da er det midt i blinken 
å bli med seniorgruppa i Stavanger 
Turistforening på tur til Rogaland 
Arboretum i Sandnes 11. mai. Målet 
for turen er arboretets Rhododen-
drondal, der man ikke kan se seg 
mett på den iøynefallende og over-
dådige rhododendronen i variasjon 
og mangfold. Mer informasjon hos 
www.stavanger-turistforening.no

GEOLOGITUR I EIKER SyKKEL I RONDANE NASJONALDAGEN I NATUREN

Lete etter dinosaurer På to hjul Med flagget til topps
Gjemt inne i gråstein kan det ligge 
mange små og store overraskelser, 
og ikke minst gammelt liv. Geologe-
ne Jørn hurum og Merete Frøyland 
stiller med hammer og hakke når 
Drammens og Oplands Turistfore-
ning arrangerer geologitur i Eiker 
søndag 9. mai. Turen passer for 
familier og barn fra tre år. 
Mer info på 
www.turistforeningen.no/drammen

Om turen inn til Rondvassbu synes 
lang, kan du fra i år velge en kortere 
variant når Rondvassbu turisthytte 
leier ut sykler til gjestene sine. For 
100 kroner kan du sykle de seks kilo-
metrene fra Spranget ved Mysuseter 
til hjertet av Rondane. hjelm følger 
med. Syklene passer både for barn og 
voksne. Syklene er låst med kodelås, 
koden får man ved å ringe til hytta. 
Mer info på www.rondvassbu.com

Enten du fester norge i rødt, hvitt og 
blått til kajakken eller skistaven, og 
roper høyt hurra for det gamle fedre-
landet, så er det en egen opplevelse å 
feire 17. mai ute. Se turplanleggeren 
på www.turistforeningen.no for infor-
masjon om hvordan nasjonaldagen 
feires der du er. kanskje tar du med 
bunaden til fjells og bestiger hardan-
gerjøkulen eller blir med gjennom 
folketoget i bergen. 

med lupe på tur kan du oppdage 
skatter der du trodde det bare var 
gråstein. Foto: Julie Maske

Bestyrer marius Haugaløkken fra 
Rondvassbu og Kai Rune Båtstad fra 
sel Fjellstyre prøver syklene. Foto: DnT

Flagget må til topps 17. mai, om du 
går høyt eller beveger deg på havover-
flaten. Foto: Sandra Lappegard

Sommeren ligger enda et kalender-
ark unna, men den må planlegges, 
og i år går ferden mot nye hori-
sonter. Femundsmarka er en uslipt 
diamant med stort himmelrom, ro 

og ørret som vaker. Legg langhel-
gen hit, og du vil få lyst til å forlenge 
dagene med uker. Anbefalt rute 
er å starte med buss til Elgå, og gå 
derfra til Svukuriset. Dagen etter til 

selvbetjeningshytta Røvollen, videre 
til den private Ljøsnåvollen og så 
til Langen gjestegård. Derfra går 
det buss til Røros, eller du kan ta 
Femunden II fra Synnervika til Elgå.

Langhelg i villmarka
svukuriset i Femundsmarka åpner 18. juni. Foto: DnT

Rhododendron. Foto: Julie Maske

FEMUNDSMARKA LOKKER

Femundsmarka

Svukuriset

Røvollen

Synnervika

Haugen

Elgå
Femunden
fjellstueFe
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Langen Gjestegård

Ljøsnåvollen

Lillehammer

Røros

Oslo

Selvbetjent hytte
Betjent dNT-hytte
Privat overnatting, må bestilles
Betjent privat hytte
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Les mer på www.turistforeningen.no

MEDLEMSFORDELER
Rabatt på 470 DNT HYTTER

Rabatt på over 100 private hotell- og overnattings-
steder i  fjellet

Din egen DNT NØKKEL til hytter uten betjening 
(mot depositum)

Rabatt på mange av De Historiske Hotellene

Rabatt på Fjellstasjonene/fjellhyttene til turistforenin-
gene i Sverige og Finland, samt Ferdefælags Islands

Rabatt på Thon Hotels

Rabatt på reiser til fjells med NSBs kundekort

RABATT PÅ TURUTSTYR, bøker og kart i  DNT butikker 
over hele landet

Rabatt i utvalgte nettbutikker og sportsbutikker over 
hele landet

Rabatt på personforsikring og privat pensjonssparing i 
Danica Pensjon

Rabatt på Åsnes Ski

Turmuligheter på 20 000 km MERKEDE STIER

Vinterturmuligheter langs 7000 kvistede løyper i 
fjellet

43 betjente turisthytter med 3-retters middager og 
frokostbuffet. Her finner du de lokale matrettene

Friluftsbladet FJELL OG VIDDE hjem til deg 

Lokale publikasjoner med turtilbud og tips for hele 
familien

DNTs omfattende ÅRBOK før jul

Tilbud på fellesturer med leder

Tilbud på KURS I FJELLKLATRING OG BREVANDRING

Lokale tilbud for medlemmer i Barnas Turlag og store 
barnerabatter på hyttene

1/2 PRIS PÅ OVERNATTINGER for ungdom og BaseCamp, 
aktivitetsuker mange steder, samt medlemsbladet 
UT for ungdom

TURPARTNERE: SAMARBEIDSPARTNERE:

A
urlandsdalen, foto: Eva C

ecilie Sim
ensen

•  Sykkelturer i Frankrike, Italia, Spania, Tyskland, 
Østerrike, Sveits, Ungarn,  Mallorca, Sardinia

•  Fotturer i Frankrike, Spania, Italia, Sveits, Polen
• Pilegrimsturer i Frankrike, Spania

•  Sykkelturer i Frankrike, Italia, Spania, Tyskland, 
Østerrike, Sveits, Ungarn,  Mallorca, Sardinia

•  Fotturer i Frankrike, Spania, Italia, Sveits, Polen
• Pilegrimsturer i Frankrike, Spania

•  Sykkelturer i Frankrike, Italia, Spania, Tyskland, 
Østerrike, Sveits, Ungarn,  Mallorca, Sardinia

•  Fotturer i Frankrike, Spania, Italia, Sveits, Polen
• Pilegrimsturer i Frankrike, Spania

 Reiser enkelt
 Landsbyer   
 Vandringer   
 Bokpaket
 Svenske priser

Asia   Latinamerika
Afrika   Russland

www.lasochres.se
info@lasochres.se
gratis tlf 800-104 00

    Reisegaranti är stilt til Kammarkollegium i Sverige. 

Vi fyller 30 år !

 
 
 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

www.visitjotunheimen.com www.visitjotunheimen.com www.visitjotunheimen.com www.visitjotunheimen.com  

Tesse / Brimiland. Foto: Øyvind Wold 

OPTICRON 
Imagic 8x42 BGA SE
Testvinner i Fjell og Vidde 2008 og
Vill marksliv 2009. PGK glassprismer
gir optikk i 10 000 kr-klassen! Vann -
tett. 30 års garanti. Vekt: 669 g. Øvrige
modeller: 8x32, 7x42 og 10x42.

Les våre tester på Internett!

www.kikkertspesialisten.no
Nå 200 modeller på lager!

LEICA 8x20 BR
Liten nok til å gå
ned i ei skjorte-
lomme! Markedets
beste lomme kikkert
i følge våre tester.
9,2cm lang. 255g         .
Vanntett. Øvrige
modeller: 
10x25 BR kr 5990

KikkertSpesialisten AS
� 72 88 48 00

E-mail: mail@kikkertspesialisten.no

OPTICRON
GS 665 GA/45° 
Prisklassens beste. Ypperlig for utsikt,
fugler, pattedyr, skipstrafikk, stjerne -
 himmel osv. Bestselgende okular:
zoom 20–45x (kr 900) og 18–54x
(kr 2000). Vanntett. 30 års garanti.

På hytta!




SWAROVSKI
EL 10x42 WB
Markedslederen i øverste prissjikt kom
i 2010 i ny versjon. Vi selger ut 2009-
modellen til en uslåelig pris!
Begrenset antall. Vanntett. 30 års
garanti. 780 g.  Andre modeller:
EL8,5x42 kr 12990 (veil. kr 18360)


 




U L T I M A T E I N V I S I O N




TESTVINNER

OPTICRON 
HR WP 8x42
Revolusjonerende porrokonstruksjon
med intern fokus. Beste kikkert vi har
sett til under 6495 kroner! Vann tett. Kun
125 mm lang! 715g. 30 års garanti.
Øvrige modeller: 10x42 kr 3995.







2010kikkertspes:3_2003kikkertspes  23.03.10  08.29  Page 1
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Øst for Rondane ligger gjestfrie Alvdal 
Vestfjell og breisjøseter Turisthytte. 
Området er vakkert i mosegrønt, og 
lett å gå. Vi dro dit og fikk en smak av 
villmark. 

Etter en lang vinter inne myser 
klatrerne mot sola og gleder seg til å 
få kalk på fingrene og smyge seg opp 
varme klipper. 
Foto: Eva Cecilie Simensen

Sykle ned Fortundalen, klatre, padle kajakk og vandre på bre. Etterpå nyte 
stemningen på nørdstedalseter og få voksne venner som trives på tur. base-
camp for voksne er ekte sommerferie. Foto: Olav Olsen

i veggen

i sommerskrud

Varmt

Alvdal

Basecamp 
    for voksne


