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FRILUFTSLIVETS UKE
Friluftslivets uke i Buskerud kan i år friste med mange
varierte naturopplevelser for store og små i hele fylket.
Bli med på tur du også!
Og husk #nattinaturen 5.-6. septemer

5.- 13. september 2015
Drammen og Omegn
Natt i naturen 5. september
I forbindelse med at det er Friluftslivets uke 6. - 13. september, inviteres og
oppfordres det til overnatting ute i naturen natt til 6. september. I Drammen
vil overnattingen skje ved Blektjern i Strømsåsen. Arrangementet starter kl.
18:00. På Blektjern vil det også lørdag kveld kl. 19:00 bli politisk debatt med
flere partier tilstede, hvor man vil ta opp temaer som friluftsliv og miljøvern. Det
blir lett underholdning og grillene tennes for medbrakt mat. Middagen starter

ca kl. 20:00. Søndagen vil det arrangeres kom deg ut dagen.
Arrangør: FNF Buskerud og DNT Drammen og Omegn

Kom deg ut dagen 6.september
Mange arrangement i DNT Drammen og Omegn
Det er Barnas Turlag som står som arrangør for Kom-deg-ut-dagen, og flere av
våre turlag skal i år ha et arrangement denne dagen!
Arrangementene er fra kl. 11 til kl. 15.
I Lier blir det samling på Eiksetra turisthytte, med bl.a. natursti, tarzanløype,
leker, kanopadling og griller.
I Sande blir tur og samling på Lavvansmyr. Leker for barna og grillene tennes.
I Drammen blir det stor samling på Blektjern i Strømsåsen med mange aktører
og aktiviteter; klatrevegg, o-løype, natursti, ansiktsmaling, kanopadling,
ponniridning og griller. Det settes opp buss fra Fjell kl. 10.45 og fra Bragernes

Torg kl. 10.30 via Maxi til Drafnkollen, med retur kl. 15. Det blir merket rute fra
Drafnkollen og fra Konnerud.
I Eiker arrangeres dagen sammen med Friluftsdagen på Årbogen i Krokstadelva.
Her blir det mange morsomme aktiviteter som rebusløype, orientering, spikking
og speideraktiviteter. Barnas Turlag har med seg kanoer. Det blir konkurranser
hvor du kan vinne flotte premier. Dette arrangementet starter kl. 10.00.
I Modum blir det blåbærtur på Åsen, med innlagt hyttestopp hvor det blir leker
for barna og steking av lapper. Møt opp ved oppkjøringen til hoppbakken i
Vikersund kl. 10!! Ta med mat og drikke, samt noe til å plukke blåbær i!
I Røyken og Hurum vil Barnas Turlag Røyken og Hurum feire Kom-deg-ut-dagen ved å

ha stand på Røykenmila. Arrangementet er på Saga på Kjekstad Gård, og her blir det mange
morsomme aktiviteter.
I Hemsedal blir det tur til og arrangement på Kljåen Turisthytte.
På Geilo arrangerer Barnas Turlag sammen med Hol Turlag tur til Halletjønn i
Sudndalen. Man kan selv velge om man vil gå en lang rute fra Vestrheim,
melkesyrerute fra parkeringen på Hallingskarvet skisenter, eller en kortere og
lettere tur fra litt lengre opp i hyttefeltet overfor skisenteret. Det blir guidete
turer fra alle stedene, og det settes opp buss fra Geilo til skisenteret.
Alle arrangementene er gratis, men ta med kontanter til kiosksalg og
ponniridning. Ta også med egen mat og drikke, grillene er åpne for alle!
Velkommen!
Kontakt: DNT Drammen og Omegn (kontoret@dntdrammen.no), tlf 32 25 51 40

Natt i naturen» ved Vesledammen i Røyken 5. september
TID: 17:00 overnatting til dagen etterpå.
OPPMØTE: Vesledamveien, 3440 RØYKEN, vesledammen, Kleiver, Kjekstadmarka
ARRANGØR: Røyken speidergruppe
Vi overnatter ute i hyggelig lag.

Friluftlivsdagen i Nedre Eiker 6. september
Tid: 10:00-16:00.
Oppmøte: Årbogen badeplass
Arrangør: Nedre Eiker kommune m/lokallag
Nedre Eiker kommune i samarbeid med lokale lag og foreninger ønsker alle
velkommen til friluftslivsdag på Årbogen badeplass. Barnas Turlag Eiker har lagt
sin årlige «Kom deg ut-dagen» til arrangementet. Forskjellige friluftsaktiviteter

som stands, mulighet for grilling, orientering, rebusløype, kanopadling, spikking,
speideraktiviteter og mye mer. For alle aldre. Gratis arrangement.
Mer informasjon nedre-eiker.kommune.no.
Kontaktperson: Camilla Wiklund Rømcke (cwr@neiker.no), tlf: 93628181

DNT Senior tur 7. september
Tur fra Dalen P-plass til Sagdammen.

Tur på Konnerud fra Dalen p-plass til SIF-hytta, om Nikkerud og Sagdammen.
Retur over Hogsted og Skioldhytta. Lett tur, ca 9 km.
Oppmøte kl 10.00 på ESSO bensinstasjon i Haugesgate nedenfor sykehuset i
Drammen.
Turleder: Margrete Olaussen.
Vi satser på samkjøring. De som sitter på, betaler sjåføren kr. 10,- pr mil.

Ettermiddagstur til Kjøsterudjuvet 7. september
Turen følger bekken som renner nede i selve juvet opp til Gamledammen.
Turen starter kl. 18 fra P-plassen ved Aronsløypa.
Turledere: Jørn Svennæs og Harald Bjerke
Arrangert av: DNT Drammen og Omegn

Ut på tur Eiker Tur til Eurekatoppen på Holtefjell 8.
september
Tur til Eurekatoppen (høyde 702). Kjører til Bingen, opp Nyseterveien, P ved
Vestbysetra. Bomvei. Lang tur.
"Ut på tur Eiker" er ei turgruppe som går fottur hver tirsdag i de flotte
turområdene i Nedre og Øvre Eiker kommuner.
Fast oppmøtested er P-plassen mellom Hokksund jernbanestason og
ungdomsskolen kl. 10.00. Varighet til ca. 15.00.
Arrangeres av: DNT Drammen og Omegn

Ettermiddagstur til Storsteinsfjell 8. september
Turen starter kl. 18 fra Undersrud. Oppmøte på Undersrud P-plass, eller kl.
17:45 på Haugestad for de som ikke er godt kjent, for samkjøring til Undersrud.
Turledere: Elisabeth Liuhagen Brurberg og Jon Øvrehus.
Arrangeres av: DNT Drammen og Omegn

Ut på tur Drammen Tur i Strømsåsen 9.september
Tur i Strømsåsen, 13 km, middels krevende. Buss nr. 16 kl. 09.30 til Mælen. Går
tilbake til byen.
Turleder: Margrete Olaussen.
Oppmøte kl 10.00 hos Turistforeningen i Schwenckegata i Drammen dersom ikke
annet er oppgitt.
Gratis for DNT-medlemmer, kr. 30,- for ikke-medlemmer.
Arrangeres av: DNT Drammen og Omegn

Ettermiddagstur til Knabben 9. september
Turen starter kl. 18.
Turledere: Mona Steenberg Gran og Tonje Klausen.
For mer info se DNTdrammen.no
Arrangeres av: DNT Drammen og Omegn

Ut på tur Lier Tur til Slåttebråtan 10. September
Tur til Slåttebråtan. 8 km., lett tur. P-pl. Svenskerud miljøstasjon, Tranby.
Arrangeres av: DNT Drammen og Omegn
Pris: Gratis for DNT-medlemmer, kr 30 for ikke-medlemmer

Ettermiddagstur til Risdalstårnet 10.september
Turen går på gode turveier og stier. Når vi kommer fram til Risdalstårnet, kan du
gå opp i tårnet og få en fantastisk utsikt over hele distriktet.
Turen starter kl. 18. Oppmøte på Inntaksdammen P-plass på Galterud (merket til
Hellashytta fra Austadveien).
Turledere: Kristin Skarholt og Ragna Berg.

Arrangeres av: DNT Drammen og Omegn

Ut på tur Modum Langtur i Finnemarka Naturreservat 10.
september
Følger blåmerket sti fra (P) Djupengrop til Lårvika og Sandvollen. Videre på
merket sti til De Pene Tjerna. Herfra på umerket sti over Bomleåsen til Stor
Bumla; opp Jakobstigen og over Bomlekollene til Lunnås. Herfra langs velbrukt
sti tilbake til Djupengrop. Dette er en 15 km lang tur med noen utfordringer
underveis (Grad V).
Fast oppmøteplass er P-plassen på Furumo, Geithus, kl. 10.00. Samkjøring til
turens startssted derfra.
Arrangeres av: DNT Drammen og Omegn

Kongsberg
KOM DEG UT-DAGEN: På tur i gruveåsen med Barnas
Turlag og Kulturskolen. 6.september
Busser fra Funkelia fra kl 10 til Sachsenkrysset. Turen går fra ca. kl. 10.30. Det
blir overraskelser, opplevelser og kulturelle innslag langs hele løypa. Kl. 11.3012.30: Nistespising og pause ved Kongens Gruve dam. Turen kan tas med
barnevogn. Vi runder av med bandkonsert i Funkelia kl. 13.30.
Arr.: Kongsberg og Omegns Turistforening, Barnas Turlag Kongsberg, Kongsberg
Kulturskole
kongsberg.turistforeningen.no/activity.php?ac_id=68024
Bli med turistforeningen på tur ut i skogen med Barnas Turlag. Her møter vi det
spennende universet til Kulturskolen.

KOM DEG UT-DAGEN: Sopptur med soppkontroll i
Skrimhuken. 6.september
Privatbiler fra Kirketorget kl. 10 eller frammøte fra kl. 10.30 ved Skrimhuken ved
skistadion på Heistadmoen.
Arr.: Kongsberg og Omegns Turistforening
http://kongsberg.turistforeningen.no/activity.php?ac_id=68023
Vi etablerer en base med soppkontrollør, og sprer oss i forskjellige retninger og
sanker sopp. Soppkontroll og sosialt samvær. Hvis du ønsker å tilberede soppen,
ta med stekepanne, smør, salt og pepper.
Turleder: Ole Jakob Kjørstad, tlf. 997 29 017. Soppkyndig: Gunilla Thorsen.

SOPP – foredrag Søndag 6.september
Kl. 10 i Rådhuskantina: Foredrag ved soppkyndig Ivar Sørensen fra Øvre Eiker.
Sopptur etterpå.
Arr.: Naturvernforbundet i Kongsberg

KANOTUR I KOLSJØ 8. september
Avreise fra kanobua (ved Lågen, rett nord for Montesorri-barnehagen) kl. 17.30.
Kveldstur der vi utforsker Kolsjø og vassdraget sørover til Fossvann. Det blir
stopp i Pråmvika og kaffekok.
Trenger du å leie kano, trenger skyss eller mannskap, ta kontakt med KOTkontoret seinest fredagen før.
Turleder: Ole Jakob Kjørstad, tlf. 997 29 017
http://kongsberg.turistforeningen.no/activity.php?ac_id=63522

Kveldstur på Eilertsløkka 9. september
Kl. 17. Tur med soppkyndig Ivar Sørensen fra Øvre Eiker.
Arr.: Naturvernforbundet i Kongsberg

Tur langs Lysakerelva med Senior Turgruppe 10.
september
Tog fra Kongsberg stasjon kl. 09.35. Fottur ca. 9 km.
http://kongsberg.turistforeningen.no/activity.php?ac_id=65027
Arr.: Kongsberg og Omegns Turistforening

Ringerike
Natt naturen ved Petersøya, Hønefoss Lørdag 5. september
Tid: kl. 18
Oppmøte: Petersøya, Hønefoss
Arrangør: Bedriftsidretten Buskerud

Web: http://www.ringerike.kommune.no/fa15

Tlf.: 400 57 025 (Tom-Erik Johansen)
I forbindelse med kampanjen for allemannsretten og som en åpning på
Friluftslivets uke ønsker vi å være med på å forsøke å sette ny norsk rekord ved
at minst 50 000 sover ute i naturen.
En natt i naturen trenger ikke være en vanskelig eller en storstilt ekspedisjon.
Små turer gir store opplevelser – og ofte kan det enkle være det beste. Slå opp
teltet i hagen, eller finn et fint sted i nærheten av der du bor.
Bruk gjerne Ti på topp-heftet og dets turforslag som utgangspunkt for din
overnatting eller finn et annet fint sted. Få med deg venner, familie eller
kollegaer.Vi ber om at det kun settes opp telt der dette er tillatt og at det
generelle bålforbudet som gjelder overholdes.
Ta bilder av deg selv eller din gjeng og publiser det på nettsidene til Ti på topp
eller tagg bildene med emneknaggen #tipåtoppringerike på Instagram så trekker
vi ut en heldig vinner som får en overraskelse. Du bør også bruke
emneknaggene #nattinaturen og #få15, da er du med i konkurransen om flotte
premier fra Norsk Friluftsliv.
I forbindelse med at Kom deg ut-dagen arrangeres av DNT Ringerike på
Petersøya søndag 6. september er det muligheter for å sove ute på Petersøya
natt til søndag 6. september.

Kom deg ut dagen
Tid: Søndag 6. september kl. 11:00-15:00
Oppmøte: Petersøya, Hønefoss
Arrangør: DNT Ringerike
I samarbeid med DNT Ringerike tilbyr vi speideraktiviteter på kom deg ut dagen.
Lær å bygge med stokker med tausurringer og knuter. Spikk, lek og klatter i
trær.
Kontaktperson: Lenny Moholdt (lenny@moholdt.net), tlf: 93420970

Fellestur til Kongens utsikt 7. september
Tid:
Mandag 7. september kl. 18
Oppmøte:
Kleivstua, Sundvollen
Arrangør:
Hole Frivilligsentral

Web: http://www.ringerike.kommune.no/fa15
Tlf:456 02 740 (Kari-Anne Jørgensen)
Beskrivelse:
Lengde: Ca. 3 km og tidsforbruk ca. 1 time.
Kjør opp Dronningveien fra Sundvollen til Kleivstua og parker der. Bomavgift kr.
25,- i Dronningveien.
Vi følger her rutebeskrivelse fra tur nr. 1 i årets Ti på topp-hefte.
For de som ønsker å starte turen nede i fra Sundvollen oppvekstsenter og gå opp
kleiva kan gjerne gjøre dette ved å møte opp der kl. 17.00.

Fellestur på Tandbergmoen 8.september
Tid: Tirsdag 8. september kl. 10
Oppmøte:Tippen, Hønefoss
Arrangør: DNT Ringerike
Web: http://www.ringerike.kommune.no/fa15
Tlf: 909 74 169 og 906 34 868 (Brit Olaug og Erik Monserud)
Beskrivelse:
Avreise fra Tippen kl. 10.00. Vi går fra Norderhov kirke til Stavhella og går rundt
moen på stier og veier.

Fellestur til Gapahuken ved Borgersetra 9.september
Tid:Onsdag 9. september kl. 18
Oppmøte:Parkeringen ved Langvann
Arrangør:DNT Ringerike
Web: http://www.ringerike.kommune.no/fa15
Tlf: 986 62 436 (Kjersti Hovland)
Beskrivelse:
Lengde: 4,5 km og tidsforbruk ca. 2 timer.

Ta av til høyre 200 meter etter bommen (kr. 40,-) på vei til Ringkollen og følg
veien 2 km til parkeringen.
Vi følger her rutebeskrivelse fra tur nr. 10 i årets Ti på topp-hefte.

Fellestur til Mørkgonga 10. september
Tid:Torsdag 10. september kl. 18
Oppmøte:Parkeringen ved fe-rista langs Fv 156
Arrangør:Hole Frivilligsentral
Web: http://www.ringerike.kommune.no/fa15
Tlf:Kari-Anne Jørgensen (456 02 740)

Beskrivelse:
Lengde ca. 5,3 km og tidsforbruk ca. 2,5 timer avhengig av formen, turen er
ganske bratt.
Parkering ved fe-rista langs Fv 156 ca. 2,5 km sør for Åsa og ca. 6 km nord for
Sundvollen.
Vi følger her rutebeskrivelse fra tur nr. 18 i årets Ti på topp-hefte.
Forlengelse av turen opp til Gyrihaugen er mulig, men på eget initiativ.

Fellestur sykkeltur rundt Steinsfjorden 11.september
Tid: Fredag 11. september kl. 17
Oppmøte: Norderhov kirke
Arrangør: Syklistenes landsforening
Web: http://www.ringerike.kommune.no/fa15
Tlf: Oddleiv Bergland (482 00 490) og Reidar Olsen (413 17 702)

Beskrivelse:
Lengde ca. 25 km og tidsforbruk ca. 3 timer.
Startpunkt for turen er ved Norderhov kirke. Det blir stopp på Garntangen.
Vi følger her rutebeskrivelse fra tur nr. 14 i årets Ti på topp-hefte.

Fellestur til Høgfjell 12 september
Tid:Lørdag 12. september kl. 10
Oppmøte:Tippen, Hønefoss
Arrangør: Bedriftsidretten Buskerud
Web: http://www.ringerike.kommune.no/fa15
Tlf: 400 57 025 (Tom-Erik Johansen)
Beskrivelse:
Lengde ca. 5,4 km og tidsforbruk ca. 3,5 timer.
Avreise fra Tippen kl. 10.00. Følg E16 mot Fagernes og ta av på Ringmoen mot
Viker/Vikerfjell. Følg veien på vestsiden av Sperillen. Ta opp til venstre mot
Ringerudsetra (kr. 60,-) og fortsett innover til du kommer til skitrekket og
parkeringen. Felles avmarsj fra parkering ved Ringerudsetra kl. 11.00.
Vi følger rutebeskrivelse fra tur nr. 4 i årets Ti på topp-hefte.

Kaffekoken på Grønknuten 13. september
Tid: Søndag 13. september kl. 11-15
Oppmøte: Parkeringen ved Langvann
Arrangør: DNT Ringerike
Web: http://www.ringerike.kommune.no/fa15
Tlf: 986 62 436 (Kjersti Hovland)
Beskrivelse:
Kaffekoken på Grønknuten arrangeres for 28. gang.
Det blir servert kaffe og eplekake med krem. Husk å ta med en halv liter vann.

Felles orienteringstur til Ringkollen syd 13. september
Tid: Søndag 13. september kl. 11
Oppmøte: Parkeringen ved Langvann
Arrangør: Ringerike O-Lag
Web: http://www.ringerike.kommune.no/fa15
Tlf: 900 86 639 (Ivar Lindseth)
Beskrivelse:
Lengde ca. 5 km og tidsforbruk ca. 2,5 timer.
Ta av til høyre 200 meter etter bommen (kr. 40,-) på vei til Ringkollen og følg
veien 2 km til parkeringen.
Vi følger her rutebeskrivelse fra tur nr. 19 i årets Ti på topp-hefte.
Det vil bli gitt et lynkurs i bruk av kart og kompass av Ringerike O-lag så ta med
kompass hvis du har

Sigdal
Natt i naturen med Ø. S. I. Lørdag 5 septmber
Tid: Lørdag 5 septmber kl 15:00 til søndag 6. semptember kl: 15:00.
Arrangør: Øvre Sigdal Idrettslag
Oppmøte: Turen starter fra Maribråtan i Grønhovdsroa kl. 15 lørdag.
Derfra går vi inn til Skodøl – en tur på ca 5 km. For de som ikke vil gå på lørdag
er det mulig å kjøre inn til Skodøl.
Ved Skodøl overnatter man i egne, medbragte telt eller i fiskehytta. Ved Skodøl
er det også fiskemuligheter.
Søndag går turen til Vinnordvatnet. Denne turen er ca 2,3km lang og passer godt
for både store og små. Turen går i småkupert terreng uten bratte bakker.
Les mer om turen på ut.no (http://ut.no/tur/2.5434/).
Man trenger ingen spesielle forkunnskaper for å være med, men klær etter vær
(husk at det blir kaldt om natta), gode tursko, sovepose, telt, liggeunderlag og
mat nok til ca 1 døgn.
Kontaktperson: Marte Grette Tovsrud (mgrette@hotmail.com) tlf: 41691194

Hallingdal
Natt i naturen, Hemsedal 5. september
I forbindelse med at det er Friluftslivets uke 6. - 13. september, inviteres og
oppfordres det til overnatting ute i naturen natt til 6. september.
Det vil bli overnatting i Hemsedal på Kyrkjebønsslettene ved Kjlåen, hvor det
dagen etter vil arrangeres kom-deg-ut-dagen.

9 på tøpp p Torpo Søndag 6. og 13. september
Tid: Søndag 6. og 13. september, og tirsdag 15. september
Oppmøte: Torpo klubbhus (Ål)
Arrangør: Torpo I. L.
Turane er lette å gå og passar for alle aldersgrupper. Turhefte og klippekort kan
ein kjøpe på Joker butikken på Torpo og hjå turansvarlig.
Turoversikt 2015:
Sundag 6.09 kl. 11:00. Bakketun rundt. Familieorientering. Åpen kiosk.
Sundag 13.09 kl. 11:00. Pålset rundt. Ca. 4km. Bålfyring og rebusløp.
Tysdag 15.09 kl: 17:00. Økslenuten. Ca. 4km. Avslutting og premieutdeling på
klubbhuset etter turen.
Kontaktperson:
Per Egil Kolsrud (per.egil.kolsrud@aal.kommune.no), tlf: 917 45 463

Familieorientering og rebus/orienteringsløp, Ål i
Hallingdal 6. september
Tid:6. september 1100-1600
Oppmøte: Bakketun stadion Torpo I.L.
Arrangør: Torpo I.L.
Torpo Idrettslag arrangerer familieorientering i samarbeid med orienteringslaget på Ål. Det vil
være rebus/ orienteringsløp for hele familien uten tid, og orienteringsløp på tid for de som er mer
avanserte.

Løpet vil foregå i småkuppert terreng, med gode stier. Det legges opp til at ALLE skal kunne
delta. Etterpå blir det grilling og åpen kiosk.
Møt opp på Bakketun stadion Torpo I.L.
Kontaktperson: Heidi Sire (heidisire@gmail.com), tlf: 91558198

Kom deg ut-dagen Geilo 6. september
Søndag markerer vi Kom deg ut-dagen med tur til Halletjødn i Sudndalen!
Arrangeres av: DNT Drammen og Omegn, Barnas Turlag Geilo
Kontakt/påmelding: Trond Persen 97125347

Kom deg ut dagen i Hemsedal 6. september
Hemsedal Turlag arrangerer Kom-deg-ut-dag ved Kljåen Turisthytte mellom kl.
11 og 14. Parkering innerst i Mørekvam.
I tillegg inviteres turlaget sammen med Ulltrøya 4H til #nattinaturen ved
Kyrkjebønsslettene før Kljåen, fra kl. 17 og utover. Her blir det muligheter for
overnattin til dagen etter.
Arrangeres av: DNT Drammen og Omegn, Hemsedal turlag
Kontakt/påmelding: DNT Drammen og Omegn (kontoret@dntdrammen.no), tlf
32 25 51 40

