
DNT Ringerike åpner nye Vassfarkoia på Veneli i Flå, lørdag 18. juni kl 
11:30 

 

Vi ønsker å invitere dere, samt alle turglade og vassfarinteresserte i 
Begnadalen, Bagn, Hedalen og øvrige Valdres til denne åpningen. 

  
I Vassfaret er VEIEN MELLOM SKRUKKEFYLLA / GREINELØKEN OG VENELI 

ER ÅPEN MELLOM kl. 08-20. Det gjør at det blir ganske enkelt for dere i 
Valdres å ta turen opp til Veneli i Flå denne dagen. 

  
Vi har satt sammen et rikholdig program. Konferansier er Lars Elsrud. 

Arne Nævra kommer for å holde foredrag om vassfarbjørnen, og Dagfinn 
Kollberg spiller Skaurock.  

  
Fint om dere vil dekke åpningen, samt gi oss litt omtale på begnadalen.no 

og bagn.no før arrangementet. 
Se vedlagte annonse for arrangementet. 

  

(Som dere kanskje husker: Den opprinnelige Vassfarkoia med 21 
sengeplasser ble tatt i bruk i 2007. Den brant dessverre ned til grunn i 

2018, heldigvis kun med materielle skader). 
  

Kort info. om nye Vassfarkoia: 
Vassfarkoia er en nytenkende DNT hytte. En tre i en hytte, åpnet for bruk 

våren 2022. 
 

Hovedhytta er delt i to tilnærmet like speilvendte avdelinger – Bertebu (7 
senger) og Fantebu (9 senger). Via et mellombygg bestående av vedbod 

og do, er det hengt på en tredje avdeling – Bjønnebu (4 senger). 
 

Hver avdeling har separat inngangsdør, solcelleanlegg, stue, kjøkkenkrok, 
to soverom og vaskerom. Det er rentbrennende vedovn og lavt under 

taket i alle avdelingene, noe som gjør de lette å varme opp. 

 
Bertebu og Bjønnebu kan bookes separat via vårt bookingsystem. Ved å 

booke vil man være sikker på å få avdelingen for seg selv / turgruppa. På 
Fantebu kan man booke enkeltsenger. Bertebu og Fantebu har en felles 

innvendig dør som gir muligheter for sosialt samvær mellom besøkende i 
avdelingene, om dette er ønskelig. Vi tror turvandrere vil føle dette nye 

konseptet både trygt, hyggelig, praktisk og komfortabelt. 
 

Koia har et eget lite uthus med ved-/ redskapsbod samt åpen utedo på 
tunet. I Bertebu og Bjønnebu er det muligheter for å ha med hund. 

Bertebu er tilrettelagt for funksjonshemmede. Man kan kjøre helt frem til 
Vassfarkoia. Drikkevann henter mann fra borehull med håndpumpe 30 

meter fra hytta. 
 



Vassfaret, Berte Skrukkefyllhaugen, samt Vassfarbjørnen preger 
avdelingene i stor grad. Den vestvendte utsikten fra Fantebu og Bertebu, 

mot Saulifjellet, Blåfjell og Raudfjellet bør oppleves. En vakker solnedgang 

på Vassfarkoia setter spor i kropp og sinn. 
  

Håper dette faller i smak for dere, og deres lesere. 
  

  
Mvh 

Byggekomiteen for nye Vassfarkoia, DNT Ringerike, ved Ole-Martin 
Høgfoss 
 


