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Arne Lohn
leder
arne.lohn@fjellnett.no
tlf. 411 01 326

Elin Blæsterdalen
styremedlem/hjemmesideansv.
elinblaster@gmail.com 
tlf. 995 30 583

Jørgen Langtjernet
langtjernet73@gmail.com 
tlf. 906 24 818

Henny Oddveig 
Kveen Brustad
styremedlem
leder Barnas Turlag
hokbrus@hotmail.com 
tlf. 952 10 114

Lillian Kristiansen
styremedlem/løypeansv.
lilliank@hotmail.no
tlf. 988 53 249

Arnulv Husum 
kasserer
arnulvhusum@bbnett.no
tlf. 951 16 385

Per Bjarne Kristoffersen
oppsynsmann Grønhøbua
pek2@online.no
tlf. 951 35 651

Magnhild Brandsnes
leder hyttekomité
magnhild.brandsnes@
folldal.kommune.no
Tlf. 900 20 096

STYRET I 
FOLLDAL 
TURLAG 

2017

NØKKELPERSONER

•  Bli medlem i Folldal Turlag!
 Konto nr: 1885.17.42820

Enkel  250,-
Familie 500,-

•  Medlemsfordeler
10 % rabatt på 3-retters middag - Nedre Dørålseter
15 % rabatt på veil. priser; gjelder på turklær og turutstyr hos MX Sport Folldal
50 % på kjøp av Ti på topp-konvolutt
50 % på leie av Nygruvhytta
50 % på leie av kanoer. Henv. tlf. 951 64 314
 Årets medlemskort må med når du handler!

Lederens hilsen
Tenker at det er moro å være leder av Folldal 
Turlag. Med så mange hyggelige og engasjerte 
medarbeidere går arbeidet som en lek. Gjen-
nom vintersesongen er det mange arbeidsopp-
gaver som skal løses, og i den perioden føler 
jeg at vi opererer mer som en bedrift enn 
turlag. Denne vinteren har så langt vært noe 
spesiell, stort snøfall tidlig i november gjorde 
det mulig å sporlegge deler av løypetraseen, 
men så kom fire lange perioder med mildvær 
og regn som omgjorde alt til is. Nå i begyn-
nelsen av mars har vi fått et bra påfyll med 
snø, og fine spor i hele bygda. Med litt sein 
påske ligger det an til at vi tross alt vær, får en 
god skisesong. En spesiell takk til Gurin som 
kjører løypemaskina vår hverdag og helg sent 
og tidlig.
 Etter hvert som vi går over til vår og 
sommer vil vi presentere et rikt utvalg av fri-
luftstilbud, her nevnes i tilfeldig rekkefølge 
STOLPEJAKT – BARNAS FEM PÅ TOPP – 
RUSLE TUSLE – TI PÅ TOPP – FELLESTURER.
Fra nyttår innledet vi samarbeid med vår nye 
bankforbindelse TOLGA OS SPAREBANK. De 
har en stab i Folldal som er meget hyggelig og 
hjelpsom. Vi oppfordrer dere som medlemmer 
av Turlaget til å benytte lokalbanken. 
 I fjor fikk vi montert værstasjoner i Grøn-
høa og på Nygruva, disse kan alle fritt benytte 

enten fra link på hjemmesida vår, eller legge 
dem direkte på egen pc / telefon. Ellers skal vi 
gjøre nytt forsøk på å få til betaling med Vipps 
i kiosken på Nygruvhytta. Det er imidlertid 
fortsatt svake signaler for mobil telefon der så 
det må rigges noe utstyr.
 Til slutt vil vi rette en STOR takk til alle 
bedrifter både i og utenfor bygda, som har 
tro og tillit til vårt arbeid. Dere bidrar med et 
MEGET betydelig pengebeløp. 

TUSEN TAKK ALLE SAMMEN.

GODT  TURÅR 

Hilsen Arne

Ungdom 125,- (u. 17 år)

Snøsoleier. Foto: Arne Lohn.

Forsidebilde: Finsida tå Stygghøan. Foto: Arne Lohn
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•  Ti på topp er i salg fra 24. mai
 Materiell kjøpes hos MX Sport Folldal og 
 Grimsbu Turistsenter.
 Kontrollkort sendes Folldal Turlag 
 v/Lillian Kristiansen, innen 30. oktober.

• Barnas fem på topp 2017
 Barnas Turlag vil også i år arrangere “Barnas 5 på topp”. 
 Mer informasjon om “Barnas 5 på topp” 2017 finner 
 dere på side 9.

Turlagets hjemmeside: www.folldalturlag.no
Ferske løypemeldinger: www.skisporet.no/hedmark/folldal

Følg oss på facebook!

Vi vil gjerne ha din epostadresse!
SEND DEN NÅ TIL arnulvhusum@bbnett.no

Folldal Turlag er registrert 
i Grasrotandelen.
Gi oss DITT bidrag hver 
gang du spiller, og vi garanterer 
deg noe tilbake; flotte skiløyper 
og turstier...

Gjennom grasrotandelen vil inntil 5% av omsetningen fra Norsk Tipping bli 
fordelt direkte til lag og foreninger som har registrert seg. 

Digerkampen 492/188
Fatfjellsetran 585/973
Gorrtjønna 537/936
Grønhøa 545/933
Gynaren 442/886
Husombekken 517/938
Høg-Gia 576/178
Håneskletten 569/934
Jensasetra 574/922
Kakellkletten 610/937
Knartan 485/978
Knutshovda 497/881
Kollutholen 532/841
Langhøa 518/057
Lohnahovda 469/925
Lurven 442/875

Nilsgardssetra 553/971
Nygruvhytta 475/869
Nygruvhøgda 470/865
Nyseterveien 404/934
Pikhetta 339/899
Råtåsjøhøa 412/051
Sletthøa 473/994
Smørbollen 476/956
Steinhøa 464/035
Storhovda 554/903
Storhøa 518/959
Streitkampen 453/851
Sør-Depla 433/983
Utsikten 583/913
Vardhøa 451/879

Tips til trimturer

Vi har alt du trenger for en Vellykket tur til skogs og til fjells  
-  sommer som Vinter

Velkommen innom for en hyggelig handel!
Tlf. 481 47 284     sporTen@mxsporT-folldal.no

MX Sport Folldal
•  Jakt- og fritidsutstyr •  Sykler 
•  Fiskeutstyr/fiskekort •  Våpen/ammunisjon
•  Utstyr til hunden •  Damekonfeksjon
•  Ski og skiutstyr
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Det å gå på skitur var ikkje aktiviteten for oss 
som var ungar for 60 – 70 år sidan.  For oss 
gutar var det hopping som galt.  Vi hadde hopp-
bakkar «over alt».  Bror min Svein og eg, hadde 
heimlaga ski fram til 8 - 10 årsalderen.  Far laga 
skiene og dei var bra nok dei, men heiltre fu-
ruski var ikkje særleg sterke, og i mildt og vått 
vær vart brettene fort flate.  Dette gjorde at det 
var eit stort forbruk av ski, særleg når det skulle 
hoppast i ofte svært dårleg preparerte bakkar.  
Eg veit at ein vinter braut eg av 5 ski.  Summe av 
dei var nok bøtt med blekbot frå før.  
 Då Svein var åtte og eg ti år fekk vi dei før-
ste kjøpte skiene som julegave,  hoppski.  Men 
det var ei stygg ulempe med dei, kandaharbin-
dingane var ikkje montert, kom i ei eske for seg 
sjølv.  Å få montert bindingane julekvelden, det 
var ikkje å tenkje på, men at det ikkje kunne 
gjerast juledagen heller var heilt uforståeleg.  
Det var den lengste juledagen som nokon gong 
har vore.  Men andredagen då strauk vi bort til 
Oddmund, granne og snikker, han kunne mon-
tere skibindingar.  Far kunne nok gjort det han 
og, men vi hadde ikkje tid til å venta til han var 
ferdig i fjøset om morgonen.
 Vi hadde to hoppbakkar på jordet heime, i 
dag kunne dei kallast «nærmiljøanlegg».  Om dei 
ikkje baud på dei store utfordringane så hadde 
dei nokre fordelar.  Det var snart å gå dit, det 
var slett bakke så dei kunne brukast så snart det 
var eit lite snørim på marka og vi fekk skrapa 
i hop nok til eit hopp.  At dei var så nær husa 
gjorde og at vi av og til kunne få publikum, og vi 
kunne låne fjøsskuffa når vi skulle bygge hopp.  
Ulempa med det var, skjenning når vi gløymde 
å bera ho med heim att, og så lufta det fjøs av 
vottane i lang tid etterpå.  Dette hoppbakke-
anlegget er gått tapt for seinare generasjonar, 
vart ofra på jordbruksrasjonaliseringa sitt alter, 
bakkeplanering.
 Etter kvart som kravet til bakkestorleik 
auka så måtte vi lengre frå heime.  Det var 
berre eit par år etter at Slåskulen var nedlagt, 

men hoppbakkane var fullt brukbare.  Ein like 
ved skulehuset, med stutt ogorenn (tilfart) langt 
og bratt undarenn, stutt og litt hallande flate.  
Dette gjorde at det var stor fart ut på sletta, 
så for ikkje å køyre ut i skogen og ned i el-
veskråninga måtte det til ein tverrsving rundt 
den gamle skuledoen for å få stoppa.  Den an-
dre bakken var litt lengre frå skulehuset, hadde 
«ubegrensa» ogorenn, ikkje særleg lang bakke, 
men lang og fin slette.  Den einaste bakken som 
hadde ferdig bygd trehopp.  Bygd av bjørkestam-
mer lagt på langs ein gong medan det enda var 
skulebakke.
 Det var ofte stor aktivitet i bakkane den 
gongen, og det var ikkje så rart.  Vi gjekk på sku-
len berre tre dagar for veka, og det var mange 
fleire ungar.  I Rundtom, Borkhus og Slettagren-
da var det 32 ukonfirmerte ungar i 1951.  I dag 
er det ein.  Dette er vi som i dag vert kalla «el-
drebølga»
 I Borkhusgrenda var det og fleire hoppbak-
kar.  Ein som var flittig brukt gjekk tvert over 
Borkhusvegen i haugen mellom Borkhusbrua og 
der verkstaden er i dag.  Han hadde ogorenn 
på øversida av vegen, hoppet var i vegkanten på 
nersida.  I dag hadde dette neppe gått, men den 
gong var det berre hestveg her, eg trur ikkje ve-
gen var brøytt, og det var vel ingen som hadde 
traktor eller bil i Borkhus eller Rundtom.  Så 
vidt eg hugsar var det berre gutane som had-
de hoppski, men mange jenter var flinke til å 
hoppe.  I skulesamanheng når det var skirenn 
var det hopp for gutane og slalom for jentene. 
« Konkuranselangrenn var ikkje bra for ungar», 
men det var ikkje til hinder for at vi på «lokalt 
plan» hadde både VM og NM inspirert av datida 
sine skistjerner, Estenstad, Stokken og Landsem.
Det var ikkje vanleg med fleire par ski, så vi 
hadde berre hoppski fram til etter vi var kon-
firmert.  Så hoppskiene var brukt til alt.  Til å 
gå langrenn med og til å gå på tur med.  Og 
som framkomstmiddel, først og fremst til og frå 
hoppbakkane, men eg hugsar og at eg gjekk el-

”Turprogram” for ungar i ”gamle dågå” ler staka meg på hoppski til Gamle Fjellheim for 
å sjå film når Bygdekinoen var der.   Vi gjekk  
ikkje mykje på tur, men i påska  høyrde det med.  
Så mine hoppski hadde  fleire turar til Pikhetta.  
På framhaldskulen  hadde vi skitur frå Kyrkje-
kretsen skule inn til Einunndalen og ned att ved 
Tømmerøyen.  Det var vel litt tungt oppover 
med hoppski, men dei var framifrå nedover att.  
Det verste med dei var når det hadde vore sku-
leskirenn og dei var smurde med hopplakk, ei-
naste skismurningen vi brukte. Då var dei  bak-
glatte i lang tid etterpå.

Eg vil avslutte mimringa med  den gongen bror 
Svein hamna på eit lengre sjukehusopphald et-
ter eit kjempehopp i ein dårleg trakka hoppbak-
ke i Bjørndalsjordet i Oppdal, han trøsta seg sjøl 
og andre med at «det var godt det var handa og 
foten eg braut av, og ikkje skiene»

Av Hans Sletten

Folk fra Verket på påskeskitur. Bak f.v.: Marie Svendsen, Per Brandsnes, Målfrid Stuedal,  Alf Aspaas. 
Foran f.v.: Magne Stuedal, Jan Einar Svendsen, Erling Brandsnes, Kjell Arne Svendsen.

Privat foto, repro Arild Alander.
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Barnas fem på topp er en enklere variant av 
Folldal Turlag sitt vel etablerte ”Ti på topp”, 
og er ment som et tilbud til barnefamilier. Fem 
lett tilgjengelige fjelltopper i vårt nærområde 
er plukket ut. På hver av disse vil dere finne et 
brunt metallstativ med et lite skilt, og på skiltet 
vil det være en bokstav. Skiltene står ute fra 10. 
juni til 10. oktober.
 Etter å ha samlet inn alle fem bokstavene, 
kan disse settes sammen til et ord. Bokstavene 
og ordet fylles inn på svarkortet. Svarkortet vil 
bli delt ut i barnehagene og på skolen. I tillegg 
vil det legges ut svarkort hos enkelte turist- og 
servicebedrifter i bygda. 

På svarkortene vil dere finne mer informasjon om 
de ulike turene. De fem toppene som er plukket ut 
til årets fem på topp er:

• Ørnhovda - også ti på topp tur. Kjør opp 
Husomvegen til Husli. Litt ovenfor gården er 
det plass til å sette igjen bilen. (Når veien videre 
opp til Bakkesetra tørker opp på forsommeren 
er det brukbar bilveg helt opp på setra – da blir 

det en veldig kort tur.) 

• Melkampen i Einunndalen. Kjører til park-
eringa ved Marsjøen. Går over dammen og til 
venstre etter ryggen. Flott utsikt mot Meløya og 
store deler av dalen. 

• Kakellkletten - Grimsbu. Parker ved bom-
veg til Fatfjellet. Gå merket sti fra ferista oppi 
bakkene, merket med K helt til topps. En slakere 
sti går av Fatfjellvegen litt lengre oppi veien. Følg 
denne til K-merket sti/ Alternativ sti er helt øvst 
oppi Fatfjellvegen, traktor/skogssti innover opp 
og bak. Umerka og utydelig helt mot toppen.
Det blir fellestur til Kakellkletten i løpet av 
høsten.

• Knutshovda – Kjør bomvei opp mot Nygru-
va. Husk å betale. Ta av opp mot Moldalssetra og 
parker der. Følg godt merket sti opp til toppen. 
Også mulig å gå fra Sveen. 

• Ellandkollen – Kjør bomvei innover mot 
Dørålseter. Husk å betale. Parker etter Dørål-

Barnas Turlag - 5 på topp sesongen 2017

Selskapslokaler - Møtelokaler - Kafeteria - Hytter - Rom - Camping

Hverdager  kl 08.00 - kl 22.00
Søndager kl 09.00 - kl 19.00
Søndager sommer: til kl 22.00

www.grimsbu.no / e-mail: mail@grimsbu.no
Telefon 62 49 35 29 • Fax  62 49 35 62

Ta kontakt, vi hjelper til med arrangementer!

Salg

www.grimsbu.no/fritid

fritid@grimsbu.no

tlf. 915 74 134

V å r  ko m p e t a n s e  
–  d i n  s i k ke r h e t .

Når du trenger

ELEKTRIKER

Tlf : 62 48 23 00 
www.eltron.no

firmapost(a)eltron.no

Våre elektrikere har bred kompetanse og dekker alle
tjenester du har behov for i en privat installasjon.
Vi utfører alt fra å montere stikkontakter, datapunkt og
skifte sikringsskap, til å installere energieffektive og
avanserte styringssystemer for styring av lys og varme.

stjønnene. 
Postene vil være ut fra 10. 
juni – 10. oktober og kan tas 
i vilkårlig rekkefølge. 
 Svarkortet returneres 
til Barnas Turlag Folldal 
v/ Henny Oddveig Kveen 
Brustad, Liavegen 304, 2580 
Folldal.  

Alle barn som sender inn 
svarkortet innen fristen vil 
motta en liten premie. 
Tilbudet er gratis.

Anne Hilde og Ingvild slukker 
tørsten. 
Foto: Solvår Brustad Lilleeng
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Da jeg valgte å flytte fra Indre Østfold til Folldal, 
var det mange som tenkte på det som å flytte til 
et sted der ingen skulle tru at nokon kunne bu, 
og beskrev for uinnvidde at «oppi der» sitter 
hun på en krakk på toppen av et forblåst fjell 
og mjølker ei ku for hånd i ei bøtte.  Nå er det 
mulig at jeg også la på litt i mine skildringer om 
bygda jeg skulle prøve ut, men at de var så veldig 
eksotiske tror jeg nok ikke.  Uansett er det liten 
tvil om at det verken er karrig eller ugjestmildt 
her, og at flere enn meg har tru på at her går 
det fint an å bu.  

Det å komme til Folldal fra det mer flate bak-
kelandskapet i Østfold, var rimelig spektakulært 
i begynnelsen, men jeg taklet overgangen fint, 
og nå kan jeg ikke forestille meg noe annet sted 
å bo med familien min.  Fritt og luftig, med god 

plass og kontakt med fine folk og dyr for store 
og små.
 Jeg hadde nok ikke planlagt å bli gardbruk-
er i ei fjellbygd i Nord- Østerdal heller, men 
å kunne produsere ren, norsk mat i tråd med 
gamle tradisjoner har falt alldeles naturlig for 
meg.  Å slippe ut dyra på beite om våren, og ha 
med ungene for å stelle med spretne kalver i 
små, idylliske lykkjer, har en verdi som ikke kan 
måles.  Om sommeren når det er travle tider, 
finnes det allikevel alltid tid til å nyte naturen i 
større eller mindre porsjoner, og siden vi er så 
heldige å ha så mange fine turperler rundt oss, 
trenger vi slett ikke gå langt hvis vi ikke vil.  
 Sørhovda er et fristende turmål sommer 
som vinter, og etter at naboen rydda skogen 
rundt rasteplassen der oppe, får vi ekstra god 
utsikt rett hjem når vi tar oss en pause på ben-

Fritt på fjellet kene der oppe.  Men vi trenger slett ikke gå 
hele veien til topps for å kose oss, ungene har 
hatt mange trivelige turer både til bålplassen vår 
rett oppi skogen, og til «Hestlykkja», som huser 
enten heldige kalver eller hester når graset har 
vokst seg langt nok, og er vi heldige og treffer 
på tidspunktet, finner vi til og med markjordbær 
der.  Når det kommer til frukt og bær, lærer 
man seg jo å sette mer pris på de skattene man 
kommer over, etter å ha vokst opp i et område 
hvor tilgangen på slike er tilnærmet ubegrenset.  

Hvis det er en tur som beskriver Folldal og 
naturmangfoldet her, må det være ruta langs 
Gamle Fonnhøvegen i Einunndalen.  Siden jeg 
først ble kjent med området som budeie i Ei-
nunndalen, banker nok fortsatt hjertet mitt litt 
ekstra når jeg vender nesa i den retning.  Jeg 
satt på med alle gjester når de dro fra setra 
på Småbakken, slik at jeg kunne gå fra Ragnhild-
flya og tilbake, og koste meg like mye hver en-
este gang, og det gjør jeg fortsatt.  Det å rusle 
i sporene etter utallige klauver, hesteskysser og 
gamle små traktorene gir en følelse av å komme 
tilbake til tida da dette var hovedåra inn til se-
trene.  
 Enda så travelt det er om sommeren, 
prøver jeg å få til minst én tur hvert år, og blir 
like lykkelig hver gang.  Her finnes det så stor 
variasjon som bare naturen i området her kan 

by på.  Det er istidsminner i store porsjoner, og 
langs ruta finnes det så mye forskjellig å se på, 
at inntrykkene er nye etter hver eneste gang jeg 
har gått der.
 Enten man spaserer i rolig tempo for å stu-
dere sarte, vakre fjellplanter, eller man vil opp 
på falkfangeranlegget og drømme seg bort i 
hvordan dette foregikk for lang tid tilbake.  Når 
i tillegg det faste tårnfalkparet slår seg ned i 
reiret sitt i skogen ved garden hjemme hos oss, 
er det lett å tenke at de har en tryggere, eller 
i alle fall friere framtid i møte nå, enn datidens 
falker, som kunne havne på armen hos en greve 
et sted nede på kontinentet.  

Det finnes mange måter å komme seg ut på, 
og vi prøver å benytte oss av de vi trives best 
med.   Enten det er å gå opp ei lita skiløype på 
jordet, kjøre hest og slede, grille pølser i skogen, 
stoppe traktoren og ta seg en dukkert i elva, el-
ler velge seg en topp med ny utsikt, er mulighe-
tene mange, og vi nyter dem alle sammen så 
mye vi kan.  Vi er nok ikke den typen familie som 
snører vår sekk og spenner våre ski ved hvert 
eneste ledige øyeblikk, men det er lett å bruke 
naturen når den finnes rett utafor døra, og vi 
setter pris på de opplevelsene vi får.  Ungene får 
en nærhet til naturen som blir helt spesiell, når 
de kan rusle ut døra og komme inn igjen med 
nye observasjoner og erfaringer.

Av Mari Tallerås

Jenny nyter funnet av myrull rett i nærheten av Snøheim en søndag i august.

Eirik finner stadig bedre teknikker på å renne på ski.
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Familietur til Legotoppen Av Mari Braathen

Vi er glad i toppturer. Topper i alle størrelser, 
fasonger og høyder. Det er liksom noe eget 
med å komme seg opp, nå et mål og få lønn 
for strevet. Etter hvert som barna vokser til, 
er det moro å kunne dele «skikkelige» topp-
opplevelser sammen. Med hytte i Rondesyn har 
vi verdens flotteste og mektigste utsikt. Derfor 
er det kjekt å etter hvert prøve å bestige top-
pene vi ser fra stuevinduet. Som en start falt 
valget på Kyrkjekletten. Fra vår vinkel ligner den 
en muffins med et kirsebær på toppen. Eller et 
kvinnebryst. Kjært barn osv...

Vi har hatt flere fine opplevelser på 
Kyrkjekletten. Som utgangspunkt kjører vi inn 
til Øvre Flatseter og følger T-merket sti sørover. 

2580 Folldal   tlf 909 77 581  post@folldalmaskin.no  www.folldalmaskin.no

maskinentreprenør

Veier   Vann   aVløp   TomTer   Dyrking   grøfTing   
knusing   grusleVering   TransporT   BrøyTing

En pust i bakken.

Liten gutt - stor natur.

Etter et par km krysser vi elva og der tar vi av 
stien mot vest, og peiler retning i skaret mellom 
sørtoppen (1423 moh) og stortoppen (1545 
moh). Deretter følger vi ryggen og tar fatt på 
den siste, mest spennende delen. Første gangen 
vi kom hit mente guttene at klumpen på toppen 
lignet en skikkelig stabel med legoklosser – og 
dermed fikk den navnet Legotoppen. Det er 
litt bratt på slutten, men ingen problem for en 
6-åring. Våre fikk litt ekspedisjonsfølelse når vi 
måtte klyve litt før toppen. Vel oppe møter vi en 
fantastisk utsikt, nesten på nivå med Sølnkletten. 
Vi ser «hele» verden! 

En alternativ rute er å ikke følge skaret mellom 
sør- og stortoppen, men å skjære direkte opp i 
en kløft på østsiden. Denne går «rett opp» på 
ryggen før siste legostabel. Mor synes dette var 
i overkant spennende, men barna mener det var 
høydepunktet på turen…

Retur går ned i skaret til vi treffer på stien igjen. 
Vi har benyttet oss av snørenner, så sparer vi 
beina for den harde belastningen på stein. 

Avhengig av alder på barna og formen til far – 
så anslår vi et sted mellom 5-7 timer på turen. 
Å raste på vei opp på østsiden, med utsyn mot 
Sølnkletten er en flott opplevelse. Å komme seg 
opp, legge en stein på varden og «eie» verden er 
ubetalelig. Og nå sitter vi på hytta og ser toppen 
fra kjøkkenvinduet, og tenker at akkurat den 
toppen er litt vår!
God topptur! 

Mari & Øystein
Kristine, Sigurd & Henrik
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1. og 2. april
HELGETUR TIL BREISJØSETER
Velkommen til en av klassikerne av fjellskiturer – nemlig før/etter påsketuren i Alvdal Vestfjell. 
Dette er en tur Alvdal Turforening har hatt siden 1980 og Folldal Turlag har også  i mange år 
hatt denne i  sitt program.  I tillegg møter vi mange fra Hedmarken denne helga.
I år ønsker vi å lage det litt ekstra sosialt på kvelden og da ønsker vi å fylle opp Breisjøseter 
Turisthytte med turinteresserte. Benytt denne anledningen til å kombinere fine turer i en 
sosial ramme!      
Turvalg: Vår plan er som tidligere å møtes  ved vinterparkeringen til Breisjøseter.  Avhen-
gig av vær og snøforhold legger vi opp alternative ruter som vil passe  ulike ønsker og behov. 
Mulig vi organiserer samtransport til enten Solvang eller Stadsbuøyen også. Det kommer vi 
tilbake til. For de som ønsker det, kan stakingen langs vegen inn til Breisjøseter også være et 
alternativ. Følg med på nettsiden til Folldal Turlag for ytterligere informasjon når turen nær-
mer seg.  Søndag legger vi opp til tur på Storsølnkletten (1827moh) for de som ønsker det. 

Oppmøte og transport:  Lørdag kl. 10.00
Vi møtes på vinterparkeringen til Breisjøseter Turisthytte  ca  400 m nord for Atnesjø kafe. 
Ta med dagstursekk for turen både lørdag og søndag.  Annen bagasje blir brakt inn til Brei-
sjøseter Turisthytte  ( kr 50 hver veg som betales når dere gjør opp for oppholdet). 

Utstyr: Det kreves ski med stålkanter og  vi anbefaler også skifeller. Ta med kart og 

Helgetur til Breisjøseter 1. og 2. april 2017

Søndag 18. juni
VILLBLOMSTENS DAG
Vi tar en tur inn i Einunndalen og ser hva som titter frem av fjellplanter. 
Oppmøte Gamle Fjellheim kl 09.00  
Kontaktperson Arne Lohn, tlf. 411 01 326.

Lørdag 1. juli
SYKKELTUR RUNDT RINGVEGEN PÅ DOVREFJELL
DNT Gudbrandsdal arrangerer denne spesielle sykkelturen. Start ved bommen Snøheimve-
gen opp mot Geitberget, forbi Vålåsjøhø med panoramautsikt . Over Rundhø ( 1336moh) 
forbi Grisungvatna, gjennom vakre Grøndalen. Ved Maribu åpenbares en fantastisk utsikt 
mot Svånåtindan og Snøhetta, herfra er det lett sykling inn mot Snøheimvegen tilbake mot 
Hjerkinn. Hele turen er 46 km.  
Påmelding innen 29. juni til 
turleder Irene Amundgård, tlf. 481 40 483
Oppmøte sykkeltur  Ved bommen til Snøheim kl 1000.

Søndag 15. juli
BLOMSTERTUR I EINUNNDALEN
Velkommen til en fin dag i fjellet med blomster som tema. Botaniker Tommy Prestø 
( Kongsvoll fjellhage) skal være med, og han vil dele sine kunnskaper om fjellplanter med oss. 
Vi går ikke langt, men tar oss god tid til å se på og prate om det som er rundt oss.
Oppmøte: Infopunkt Einunndalen (på Dalholen) kl 09.30

Kontaktpersoner: Britt L. Husum, tlf. 979 77 115 og Hans Sletten, tlf. 478 69 796

Lett tur i lett terreng

Lange turer, krever tilpasset utstyr og god fysisk form

Middels tur i variert terreng

Fellesturer 2017

kompass og liggeunderlag.  Ta med 
godt med varme klær, vindtett 
tøy og rikelig med mat og drikke 
for turen lørdag. For de som går 
direkte inn til Breisjøseter etter 
stakingen/vegen, kreves det ikke 
fjellski. 

For oppholdet på Breisjøseter, 
husk lakenpose eller tilsvarende 

Fra fjorårets tur til BreisjøseterFoto: Per Bergsvein Støen

samt håndkle. Dette  kan også leies. Det er dusj og badstu på Breisjøseter. Ta med hodelykt 
og ikke minst innesko for bruk på Breisjøseter. Det kan jo bli anledning til en dans også!
Da ser vi fram til en flott skihelg. Er det spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt. 

Påmelding: For planlegging trenger vi å vite hvem som kommer – derfor påmelding 
innen 29. mars til turlederne 
Johan Ragnar Eggen, tlf  958 73 907 og/eller    
Per Bergsvein Støen, tlf 915 83 114

Søndag 30. april       
DOVREFJELL-SKITUR
Vi prøver igjen, sent i skisesongen er alltid litt spennende. Både vær og føre kan spille oss et 
puss. Men det kan også gjøre akkurat denne turen til årets høydare.  
Oppmøte: P Hjerkinn i krysset der FV 29 møter E6.  KL 09.30
Turledere: Johan R Eggen, tlf. 958 73 907,  Arne Lohn, tlf. 411 01 326
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se Høgronden fra ulike vinkler. Hvis været er veldig bra og føttene likeså,  kan vi også ta med 
oss Midtronden Øst 2043 moh og gå ut nordryggen fra den.  Turen er fysisk krevende, men 
vi går rolig og beregner ca 10  - 12 timer på turen. Fra Elgevasslien følger vi stien opp lia og 
mot Rånnåbekken. Der raster vi før vi tar videre oppover mot Nordre Oksli og deretter den 
flotte kanten ut mot Atndalen før vi bestiger Storsvulten 1871 moh. Derfra følger vi aksla 
vestover og får et fantastisk syn av østveggen på Høgronden før vi bestiger den. Østveggen 
er mektig derfra. Fra Høgronden kan vi avslutte og gå ned turistvegen tilbake og/eller ta med 
oss Midtronden.  

Ta med godt med varme klær og rikelig med mat og drikke. Husk drikkeflasker!

Spørsmål kan rettes til turlederne:  
 Per Bergsvein Støen, tlf 915 83 114 og 
 Johan Ragnar Eggen, tlf 958 73 907. 

Lørdag  29. juli  2017
ÅRETS TOPPTUR:  
HØGRONDEN,  
2114 MOH via Nordre Oksli 
og Storsvulten
Oppmøte: Elgevasslien, midtre kl. 
08.00
Nytt år og nye muligheter! Vi 
hadde en flott tur til Trolltind i 
fjor. Tross dystre værmeldinger 
opplevde vi sol og godt vær det 
meste av turen. Vi satser på godt 
vær i år også!  
I år retter vi kursen igjen mot 
Høgronden – selve Matterhorn i 
Rondane. Denne gangen ønsker 
vi å lage en rundtur hvor vi får 

Søndag 20. august
TI PÅ TOPP - FELLESTUR MIDTRE KNUTSHØ
Midtre Knutshø er kanskje den fineste turen i sommer. Vi velger Kongsvold Fjellstue som 
startsted, herfra går en fin sti oppover langs en idyllisk fjellbekk. Det er jevn fin stigning hele 
veien og stort sett tørt, anbefalt fottøy fjellsko.
Oppmøte: 
 Kongsvold Fjellstue kl. 10.00  
Kontakt turleder 
 Lillian Kristiansen, tlf. 988 53 249

2580 Folldal • Tlf. 62 49 02 23 

www.folldalindustrielektro.no   •   post@folldalindustrielektro.no

Fra fjorårets topptur Trolltind. Fotograf: Per Bergsvein Støen

Ut på tur.
Foto: Mari Braathen.
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Det er vår! Vi vil ut å rusle og tusle igjen. Hver onsdag ettermiddag fra slutten av mai og ut 
august er vi på tur. Vi velger et nytt område hver uke, og vi har gjerne med oss en kjentmann. 
Det er viktig å ha godt fottøy og noe godt i sekken.

Har du spørsmål om turene, ta kontakt med
 - Britt Lunder Husum, Folldal Turlag, tlf. 979 77 115 
 - Åse Nøkleby Brendryen, Folkehelse Folldal, tlf. 976 70 721

Planene for de første fire turene er klare. Resten av turene blir kunngjort på www.folldal-
turlag.no, www.folldal.kommune.no, Folldals Marked og ved plakatoppslag og utdeling av 
programmet.

Dato Sted/område    Oppmøte kl. 18.00
24.05 Kamfertopprunden  Verket, Gruvkroa
31.05 På sæterveg mot Kvitdalen Fv 29, Dalgardsvegen, Jostein Slåen
07.06 Ved Bergedalen mot Bjørnhollia  Fv 27, Gammelgarden
14.06 Gammelsætra, Grimsbu  Bommen ved Thelin

Vel møtt til 9. sesong med Rusle Tusle!  

Rusle Tusle med oppstart onsdag 24. mai

Kvil i bakken med Rusle Tusle. Foto: John Oddleif Bakken

Med utsikt i alle retninger. Rusle Tusle på Kollutholen.  Foto: John Oddleif Bakken

- bli med på laget
www.nok.no
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Minnestøtter og gravrøyser i fjellet
Opp gjennom tidene er det mange som 
har mistet livet i fjellet. Været var kanskje 
for stritt, kreftene strakk ikke til, ulykker 
inntraff, eller det ble for mye av sjukdom 
og helseplager. Hva som brakte dem 
til fjells kan også være så ymse. Mange 
hadde arbeid å utføre, andre var ute på 
jakt- eller fisketurer, mens noen rett og slett 
bare var ute på tur.

Ved noen av disse stedene der folk har 
omkommet, er det reist varder eller 
minnesteiner. Går du deg på et av disse 
minnesmerkene, kan det være verdt å 
stoppe opp og tenke over hvilken skjebne 
som rammet disse menneskene. Det er 
mange slike varder og støtter i fjellet, og 
her skal vi se på noen av dem:

I januar 1933 ville to unge studenter, Nils 
Hertzberg og Kåre Poulsen, gå på ski fra 
Hjerkinn til Oppdal etter endt juleferie. 
Været var ustabilt og de ble advart, men la 
i vei likevel.  Vinden og snøfokket økte til en 
skikkelig snøstorm, og guttene kom ut av kurs. 
Det ble satt i gang en omfattende leting, men 
først utpå våren ble likene av de to guttene 
funnet en kilometers vei fra hverandre. 
Minnestøttene står der de ble funnet på 
østsiden av Store Elgsjøtangen mellom 
Trehusvollen og Karilægeret.

Tlf. 909 77 584
opberger@fjellnett.no

Din rørlegger
utfører alle typer 
rørleggerarbeid som 
- service og vedlikehold
- modernisering
- nybygg
og er til enhver tid behjelpelig 
med råd og vink, teknisk 
bistand og uforbindtlige, 
konkurransedyktige pristilbud.

Folldal Gruver

Gruvekroa

TogTurer i gruva - NasjoNalparkseNTer - MuseuM - Turløyper - TurisTiNforMasjoN

kafe - overNaTTiNg - kurs & koNferaNser. på besTilliNg hele åreT. 

www.folldalgruver.No

Tlf. 62 49 05 05

www.folldalgruver.No

Tlf. 62 49 00 89
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Minnestøtte Kåre Poulsen. Kartref. 445.192

Minnestein Ola Eide. Kartref. 432,992

Like på utsiden av Fjellveien ved Buste, straks 
over tregrensa , står en liten minnestein med 
innskriften  O.E.S.E. 19-2-1931. Her omkom 
den tidligere ordføreren i Folldal, Ola Erikssøn 
Eide, mens han drev med vedkjøring til setra 
ved Flåman. Det var sønnen hans, Ivar O. 
Eide, som satte opp steinen rundt 1980.

Hans Olesøn Dalen døde nord på Depltangen 
da han var på vei hjem etter rypejakt i oktober 
1895. Skiføret var dårlig, han følte seg klein 
og lot kameratene gå i forveien. Her ved den 
gamle kjerreveien som den gang ble brukt, 
hadde han satt seg ned og reiste seg aldri 
igjen. (Foto neste side)

Av Bjørn Wegge
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I juni måned 1852 gikk Ragnhild Smedsrud fra 
gården Smedsrud (142-7) til Meløysetra for å 
hente et par geiter. Disse var betaling for noe 
tøyarbeide hun hadde utført for Lars Steigen 
i løpet av vinteren. Men setra sto tom fordi 
seterfolket ikke var reist til fjells med buskapen 
ennå, og derfor måtte hun vende hjemover 
med uforrettet sak. Uten mat og hvile ble 
hjemturen et slit. Sulten og utslitt i dårlig vær 
måtte hun gi opp da hun var kommet forbi 
Kukvølvet under Steinhøa. Her ble hun funnet 
omkommet etter at bygdefolk hadde lett etter 
henne gjennom hele sommeren. Det var 
sønnen hennes, Eirik, som satte opp støtta som 
står like på utsida av den gamle kjerreveien 
mot Døllia og Langhøsetrene.

Vondjordshaugen. Kartref. 485.114
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Minnestøtte etter flyhavari i Vidalsbotn. Kartref. 
445.694

Minnestein Ole Skrugstad. Kartref. 232.796

Ragnhildstøfta. GPS: 43284.06566

Minnestein Hans O. Dalen. Kartref. 433.019

Vondjordshaugen ligger på oversiden av 
bilveien ved Døllisetra. Navnet fikk den fordi 
budeiene på setra mente det spøkte i denne 
haugen. I denne haugen er det gjort et rikt 
gravfunn med en rekke våpen og andre 
gjenstander. Hvem som i sin tid ble gravlagt 
her, er ikke godt å si. Stedet ligger like ved 
den gamle ferdselsveien mot Trøndelagen, og 
mest sannsynlig er det en vikinghøvding eller 
en annen stormann som har avsluttet livet sitt 
på dette stedet.

Mellom Grønhøa og Håneskletten, på en 
rande like på østsida av den vesle bekken som 
renner nordover mot Kakella og ikke langt fra 
den gamle Floveien,  ligger tre gravhauger 
på rad og rekke. Det gamle seterråket fra 
Brandsnes til Storvollen krysser mellom de to 
sydligste haugene. De to nordligste haugene 
er nedsunket i toppen, noe som tyder på at de 
tidligere er blitt røvet. Gravhaugene er trolig 
fra folkevandringstida. Fotografiet viser den 
nordligste haugen med Grønhøa og Fatfjellet 
i bakgrunnen. 

Gravhaug mellom Grønhøa og Håneskletten. 
GPS 55691.93390

På toppen av Gråsida, litt øst for varden på den 
vestre toppen på kote 1511, står det en liten 
varde med en metallplate med inskripsjoner. 
Det er flere varder i området. Jernplaten med 
tekst står vendt sydover. Ole Skrugstad døde 
på dette stedet, trolig av hjertesvikt, da han 
var på villreinjakt sammen med Bernhard 
Svendsgård i 1950.

I november 1944 fløy et tysk militærfly rett 
inn i fjellveggen mellom Midtronden og 
Digerronden. Alle som var ombord, tolv 
offiserer og to menige soldater, omkom. Ved 
foten av fjellsida, like øst for det vesle tjønnet i 
Vidalsbotn, er det satt opp en minnestein med 
navnene på de omkomne. Det ligger mange 
vrakdeler omkring.
    

Den kjente polarhelten Eivind Astrup døde 
under tragiske omstendigheter i romjula 1895. 
Han var på skitur fra Hjerkinn og hadde planer 
om å gå til Atna. I skaret mellom Hardbakken 
og Vesl-Hardbakken sluttet livet hans. Trolig 
begikk han selvmord ved å skyte seg. Det er 
satt opp en vel to meter høy steinsøyle på 
stedet der han ble funnet. Ola E. Eide har 
hugget inn teksten i steinen. Minnesteinen 
brakk overende for noen år siden men er nå 
restaurert.

En liten kilometers vei sør for brua over 
Grimsa, der den vesle veien mot Kolbottøya tar 
av, ligger en svær gravrøys, kalt ”Grimsrøysa”. 
Den er omtrent en meter høy og åtte meter 
i diameter ved bakken og er bygget opp av 
rund elvestein. Den er nedsunket i midten og 
det har vokst opp en liten furu og en liten bjørk 
midt i haugen. Røysa ligger 100 meter øst for 
riksveien og bare noen skritt sør for veien til 
Kolbottøya. Gravrøysa stammer trolig fra 
folkevandringstida.

Grimsrøysa. GPS 52287.81420



24 25

Bjørn Åsen AS • 2560 Alvdal 
 Tlf.: 915 59 850 • e-post: bjorn@baasen.no 

 www.baasen.no

Taksering  Prosjektledelse  Byggeledelse

Verditaksering boliger

Boligsalgsrapport

Skadetakst

Naturskadetakst

Skjønn

Uavhengig kontroll

Like under skoggrensa under sørøstre delen 
av Mjovassdalskletten, rett nord for Flatsetra, 
gikk det et stort snøras i februar 1895. Martin 
Jørgensøn Holen var ute på snarefangst 
av ryper da han omkom i dette skredet. 
Historielaget satte opp en minnestøtte på 
stedet der han ble funnet i 2001. På fotografiet 
ser vi Ola og Kjetil Blæsterdalen som var med 
og satte opp støtta. På  kirkegården i Folldal 
står det en høy, særegen gravstøtte ved graven 
til Martin Holen.

Minnestøtte Olaf M. Engvoll. GPS 
58.499/81.804

Varde med trekors. O.P. Øyen

Gravrøys ved 
Dørålvatnet. 
GPS 34536.69904

Minnestøtte O.P. Øyen. GPS 58058.81140
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Olaf  Mikkelsøn Engvoll var ute på måssåkjøring 
nær Tverrbekkdalen i Mjovassdalen i 1925 da 
han var uheldig slik at hele lasset veltet over 
ham. Han kom seg ikke løs og frøs i hjel. 
Historielaget satte opp en minnestøtte i 2001 
på stedet der han ble funnet.

I januar 1904 var Oskar Pedersøn Øyen og 
Jørgen Tollefsøn Blæsterdalen ute og vitjet 
rypesnarene sine i Skarvhøa i Mjovassdalen. 
Oskar omkom i et snøras, mens Tollef så 
vidt kom seg unna. Året etter satte Tollef og 
fadderen hans, Ole Haldosen Strømbu opp en 
minnestein på stedet. I 2001 satte Historielaget 
opp en ny minnestøtte på stedet der Oskar ble 
funnet i snømassene. En varde med et trekors 
i toppen står oppe på snaufjellet omtrent femti 
meter ovenfor.

Ved turistråket mot Høvringen, omtrent 600 
meter vest for steinbua ved Dørålvatnet, er det 
en gravrøys i kanten av stien. En stor stein med 
T-merke står inntil røysa som er omtrent seks 
meter i diameter.

PS. Der stedsangivelsen er angitt med 
”kartref.” er stedsangivelsen funnet ved 
hjelp av kartet, andre steder er det brukt 
GPS. 
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Primar Ekte Bacalao  www.primar-mat.no

Norges mest 
populære bacalao

Spiser du bedre, lever du bedre 

MATGLEDE!

– UNIK 
hjemmelaget 
smak

Telefon 913 09 591     Rondevegen 1518    post@sjokoladeloven.no

Åpningstider 2017: Påske og skolens sommerferie
- alle dager kl 11-16, ellers helger (lør/søn) kl 11-16

Vi vil ha masse godsaker i disken som vanlig, både de 
gode favorittene og noen nye godbiter! Vi kan også friste 
med Rondanes beste softis. Det smaker godt både før og 
etter fjellturen..

Velkommen innom!

Smakfull hilsen
Sjokoladelåven

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Ove: 990 23 873 - Odd Roar 928 26284 - Geir Arne: 473 16 142

Postboks 42
2580 Folldal

post@folldalbygg.no
www.folldalbygg.no

Nybygg • Restaurering • Laft • Reisverk

Skal du bygge på, bygge nytt, bytte tak eller vinduer?

DALHOLEN HANDEL, 2584 DALHOLEN
TLF. 62 49 31 31   info@dalholen.byggern.no

Vi hjelper deg 
med det du trenger 

til små og store byggeprosjekt!
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Tlf. 62 49 61 00
post@tos.no
www.tos.no

OS • TOLGA • TYNSET • FOLLDAL • ELVERUM

God tur
både vinter

og sommer
La lokale kjentfolk
hjelpe deg ved viktige
løypevalg i livet.
Velkommen til
lokalbanken din!

Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fias.no

Biloppretting Bilglass Lakkering
TLF 62484990
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Turlagets løyper prepareres i hovedsak med 
løypemaskin, og noen traseer prepareres 
med snøscooter og sporlegger. Det er en 
stor kostnad å drifte et 120 kilometer langt 
løypenett. I hovedsak dekkes dette av med-
lemmer, løypevenner og sponsorer, som årlig 
betaler sin kontingent. 
 I tillegg legges det ned mange dugnads-
timer både sommer og vinterstid for å holde 
traseen i en slik stand at det kan kjøres med 
løypemaskin der.
 En stor takk til dere alle! Kvaliteten på 
løypenettet er helt avhengig av denne støt-
ten. Husk at løypetilbudet aldri blir bedre 
enn det økonomien tilsier, så hvis du har 
mulighet kan du gjerne verve nye medlem-
mer.

Hunder i løypa: 
Ja, for all del, det er turløyper! 
Ta gjerne med deg hundene og snørekjør 
med dem på ski.  Husk å vise hensyn til 
andre skiløpere, ikke alle er like fortrolige 
med hunder.  Er det mange skiløpere i 
sporet oppfordrer vi dere til å ha hundene i 
bånd. Fint om du som hundeeier kan ta deg 
tid til å vippe hundemøkka ut av løypa med 
skistaven før dere renner videre.

Når løypene er nyoppkjørte er sporet 
veldig løst. Det er ønskelig at sporet får 
satt seg før en tar med hundene i sporet, 
dette tar gjerne et par timer. Bruk av slede/
hundespann og pulk med piggbrems er ikke 
ønskelig, da det ødelegger sporet mye.

Fottur: 
Ønsker du å gå en tur langs løypa på beina 
må du gjerne gjøre det etter at traseen har 
fått satt seg. Ikke gå oppi selve sporet.
 Tidligere har vi hatt noen tilfeller hvor 
det har blitt ridd med hester etter skitras-
een, og noen har kjørt med hest og slede. 
Dette er noe som egentlig ikke bør være 
nødvendig å minne om. Resultatet blir 
selvsagt helt ødelagt spor og trasé uavhengig 
om løypa har satt seg eller ikke.
 Bruk generell folkeskikk og magefølelsen. 
Hvis dere er ute i traseen og titter bak dere, 
vil dere fort føle om det er innafor «nor-
mal» bruk av ei preppet turløype.
Ønsker dere alle en snørik vintersesong, 
med mange fine skiturer! 

Med vennlig hilsen
Lillian Kristiansen, løypeansvarlig

Retningslinjer ved bruk av turløypenettet

Solhellinga Folldal AS, Gruvvegen 31, 2580 Folldal • post@solhellingafolldal.no • tlf. 62 49 00 04

SOLHELLINGA FOLLDAL AS     •     WWW.DIALEKTKOPPEN.NO

Dialektkoppen®

Tydal
Soknedal
Finnmark
Lesja
Dovre
Otta
Sel
Rana

Fåberg
Gausdal
Numedal
Gol
Sunnmøre
Sogn
Vinje
Alvdal

Eidskog
Engerdal
Folldal
Fåset
Tynset
Narjordet
Nesna
Sollia

Os 
Rendalen
Tylldalen
Røros
Vingelen
Vang
Bergen
Vinje

Vang

Tufsin-
dalen

Oppdal
Grimsbu

Ring oss, eller 

bestill på epost! Besøk oss i butikken 

midt i Folldal sentrum

Coop Prix Folldal    •    Telefon 62 49 00 30

Velkommen til Coop Prix Folldal!

ÅPENT
9-22(20)

Vi trykker på tekstiler - teksten bestemmer du!
T-skjorter - Handlenett - Arbeidsklær 

Forkler - Body til minsten...

Nygruvhytta. Foto: Arne Lohn.
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Tur til Dørålen

I Dørålen har vi hatt mange og innhaldsrike dagar 
på jakt etter kulturminner.  Å rekke alt her på ein 
dag, er mest umogleg.  Forslaget vårt er å ta ei 
overnatting, slik at du kan bruke eit par dagar når 
du fyrst er i området.

Ta utgangspunkt ved parkeringa nedanfor sæ-
trane.  Følg merka T-sti mot Dørålsvatnet.  Ved 
Gammelbubekken, som renn ut frå Skagsnebb-
tjønn og ned i Atna, ligg rester etter eit ruphus, 
Gammelbubekkbue.  Følg bekken nedover på 
nordsida. Bua er delvis gravd ned i bakken.  Jord 
og lausmateriale er kasta utanpå mura steinveg-
ger, slik at bua vert som ei grop i terrenget ( 
bilde og omtale i B.Wegge`s 201 buer, s 38 ).  
Når du fyrst er i området, ta også turen opp til 
Skagsnebbtjønn.  Ei flott perle under Stygghøin! 
Attende mot Dørålsætrene, tek du turen ned 
til Klemma og Klembua ( Der Atna renn inn i 
eit trångt gjel like før brua over Atna ).  Bua 
kan vera litt vanskeleg å sjå, fordi ho ligg i ei 
skråning, og du ser ho ikkje frå øversida.  ( sjå 
omtale av bua i Wegge`s 201 Buer og Burester 
s. 37 )  Så går du brua over Atna, og mot Rond-
vassbu.  Gå opp kneiken ved Klemma, og opp på 
randen på venstre sida.  Der finn du Piktjønn.  
Her renn vatnet hverken inn eller ut.  Det ligg 
ei fin steinsett dyregrav ved stigen.  På vegen at-
tende, bør du få med deg Skrangelhaugane med 
daudisgropane.  Nede att ved elva, kan du ta ein 
tur nedover på nord/vest-sida. Her ligg det også 
rest etter ei bu, som er herja av flom.  Den ligg 
så nær elva att det er nok ikkje så rart.  På veg 
mot parkeringa att, må du få med deg restene 
av den gamle brua over Atna. Dersom du orkar 
meir denne dagen, kan det vera ein fin avslut-
ning å gå opp i Dørålsglupen.  Ikkje langt, men 
bratt og mykje stein er det.

Dersom du vel å overnatte, er du klar for dag 2! 
Ta bilen, og køyr framover att.  Ved grushaugane 
på høgre sida, parkerer du. Her går det ein sti 
rett nedover mot elva.  Du kjem snart til Tola-

brua over Atna. Gå over og følg sti mot venstre.  
Her er det bru over Neverbubekken.  Følg bek-
ken innover dalen på austsida, og etterkvart finn 
du murane av den gamle Neverbua nede i dalen.  
(Wegge s 43 ). Tilbake til Atna.  Følg elva vidare 
nedover på austsida.  Her er det nok ikkje lett 
å komma seg fram, men etterkvart kjem du til 
Storrusten.  På ei flate ved elva ligg restane et-
ter eit lite nedlagt gardsbruk. Restene etter fjø-
set er godt synleg, men også murane etter et 
tre-roms hus er lett å sjå. Flata ligg like sør for 
bekken som renn ut frå Elgvatnet. Alternativt, 
kan du gå opp frå Elgvassli, om Elgvatnet, og ned 
til Storrusten frå den sida.

«Storrusten vart rydda og bygd opp av Jørgen 
Pederson Stadsbuøyen. Han var utsett for man-
ge uhell og ulykker, og i 1848 reisten han med 
kone og seks barn til Espedal Verk i Gudbrands-
dalen»  

Når du kjem over Tolabrua på nordsida av Atna 
att, ligg Ola-huset ikkje langt unda.  I bjørkesko-
gen mellom Atna og Dørålsvegen.  Den ligg på 
ein elveterraasse, som av dei gamle vart kalla 
Olahusranden.  Gå opp att til bilen, og fortset 
framover.  Omtrent ved enden av Stor-Kringla, 
på ei lita avkjøyring etter vegen, er det ein dal 
nedover mot Atna med tett skog ( her er det 
nok lettast å bruke GPS ).  Atnbua ligg på ein 
elveterrasse mellom Dørålsvegen og Atna, like 
ved ein gamal vinterveg.

I tillegg til desse, er det mange fleire stader i 
området, som er verdt å besøke.  Mange har 
kartlagt stader, og desse opplysningane er til 
god help, om du likar å leite etter kulturmin-
ner.  Sonja og Edvarth Barth og Bjørn Wegge er 
eksempel på slike.

Takk for fine dagar i Dørålen.  Hausten her er 
fantastisk, med sine vakre farger og klare luft.  
God tur!

GPS-koordinat:
Klembua 0541605 / 6873101
Olahuset: 0545482 / 6875732
Dyregrav ved Piktjønn 0541335 / 6872852
Tola-brua 0545639 / 6875648 
Storrusten 0547934 / 6877477

Av Merete Moastuen
Gammelbubekkbue 0540490 / 6872262
Neverbue 05454?? / 68742?? (gml)
Burest sør for Atnbrua 0541978 / 6873527
Atnbua 0546914 / 6876682
Piktjønn 0541315 / 6872797

Dørålen. Foto: Arne Lohn
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Kvebergsøya gard er en tradisjonsrik gard fra 1700-tallet, som siden 2003 har 
huset gjester og vært vertskap for store og små selskaper som bryllup, barnedåp, 
konfirmasjon, familieselskaper og julebord.

Kvebergsøya
gard

Eris Davids & 
Martin Kjønsberg

2582 Grimsbu • Tlf. +47/416 13 941 +47/952 41 571 • E-post: post@kvebergsoeya.com

I selskapslokalet «Fjøset» kan inntil 42 personer sitte ved 
langbord og nyte 3-4 retters meny, laget av lokale råvarer etter 
tradisjonelle oppskrifter.
Aktiviteter med utgangspunkt fra garden er kortere og lengre 
turer med hest og vogn, rideturer og kanefart om vinteren etter 
avtale.

«Langs de blå fjella» 
– en reise med hest og vogn i Rondane Nasjonalpark.
Oppdag Rondane Nasjonalpark som turistene på 1800-tallet 
– reis med fjordhest og vogn - en spesiell opplevelse - et minne 
for livet! Du kan kjøre selv med instruktør og guide eller la deg 
kjøre som en «Lord».

En reise med fjordhest og vogn er en unik mulighet til å oppleve 
det ypperste av norsk fjellverden og historie. På hele turen er 
det med erfaren kusk og guide, men du kan også  kjøre 
hele eller deler av turen selv. Du vil da få ansvaret for hesten/e 
og opplæring før turen.
Dato:  25.06.-01.07./02.07.-08.07. 2 plasser/
 13.08.-19.08. 2-3 plasser/27.08.-02.09.2017

Velkommen til en unik opplevelse!
Pris: fra Kr. 7.900,- for 4 dager og fra Kr. 9.500,- for hele 
uka inkl. opplæring i kjøring. 
Ta kontakt med oss for mer informasjon! 

Eris & Martin

Ta første stopp ved Simenlykkja i Jehansda-
len.  For lenge sidan var det ormefarm her.  
Historia kan du lesa i bygdebok for Folldal, 
bind 2 side 257.  Gå opp ved Sletti, og opp 
på måsåranden.  Du ser nokre hytter der.  Ta 
stien bratt ned att til Simenlykkja.  I kanten på 
denne lykkja ligg det fine murar av fjos og hus. 
«Det er en gammel løkke med restene et-
ter et hus der Hans Simensøn Sletten 
(1821-1904) og kona hans, Marit Olesdatter 
Dalslåen (1829-1899), holdt til. Plassen var 
et husmannsbruk under Krokhaug (89-1)(?). 
Hans Sletten var opprinnelig bruker på Øvre 
Sletten (166-1).  Navnet Simenlykkja refere-
rer seg antakelig til sønnen, Simen Sletten.  På 
sydsiden av løkka, der en skogkledt rygg sti-
ger opp, ligger restene etter en ganske liten 
stue og et lite fjøs.  Stua har vært ca 4,5x3,5 
meter, og fjøset som lå ca 3 meter bortenfor, 
har trolig vært ca 2,5x4 meter.  Fjøset var dels 
gravet inn i bakken og stua har ligget over en 
ca 1,7 meter høy steinmur.  Det meste av den 
gamle hafella rundt den 5 mål store løkka har 
rast sammen. Den gamle vinterveien fra Atn-
dalen over Holen til Verket og Krokhaug gikk 
like forbi husene på Simenlykkja».

2. stopp tek du ved Holen.  Følg sti opp frå 
garden som skrår mot høgre, det står små 
vardar etter stigen. Her finn du etterkvart 
ein hestesko inngrodd i ei bjørk, Bjønnbasket. 
Sjå nettsida til Torstein Sommerfeldt (dviihaa.
com), eller Fjelljegere s 121. Bjørka har vorte 
ganske stor, men hesteskoen er der.

«I 1829 ble det på Nordistugu Streitlien født 
en gutt som ble døpt Ingebrigt. Han var bru-
ker på gården bare noen år før han døde i 
1870. Fra «I Vinjes fotefar» av Dagfinn Grø-
noset. Men ingen historie fra Folldalsfjella 
har gjort mer inntrykk på Ole P. Øyen enn 
den dramatiske kampen Ingebrigt Streitlien 
utkjempet en dag oppi Bjønnbasket: En stor 

rusk av en bamse hadde drept bjellekua til 
Ingebrigt. Det var et hardt slag for en fjell-
bonde, og han syntes han måtte hevne ugjer-
ningen og berge resten av dyra sine. Inge-
brigt visste godt hvor bjørnen var og dro inn 
i fjellet med børsa. Det gikk ikke lenge før 
slagbjørnen sto foran ham. Ingebrigt brente 
løs og traff, men skuddet drepte ikke bam-
sen. Stygt skadd og fra seg av sinne vaglet den 
imot Ingebrigt med åpent gap. Så stupte den 
over Ingebrigt og den åpne kjeften lukket seg 
over armen. Kjeften låste seg fast, bjørneten-
nene boret seg inn i kjøttet. Ingebrigt trakk 
kniven og stakk til bamsen segnet død over 
han. Men bjørnekjeften satt like fastlåst over 
armen, og Ingebrikt hadde ingen annen utveg 
enn å skjære hodet av den. En tyngre veg enn 
den Ingebrigt måtte vandre ned fra fjellet den 
gangen, får vi tro ingen har hatt. Blodig kom 
han krypende heim med bjørnehodet på slep 
i armen.»

Eller velg denne historia:
«I Folldal bygdebok av Ivar A Streitlien er det 
en litt annen utgave av historien.«Bjørnen 
hadde tatt bjellekua til Ingebrigt. Dette ville 
han gjøre opp med bjørnen for. Men bjørnen 
kom så brått på han, så han sansa ikkje bam-
sefar før denne var like innpå livet, gående på 
bakføttene, og med gapande kjeft. Lynsnart 
køyrde Ingebrikt høgre neven inn i bjørnega-
pet så langt han kunne. Det vart noko av eit 
basketak. Men bjørnen fikk ikke dra pusten, 
og laut ende sine dagar på denne måten.» 

  Følg så stigen viare til høgre/austover.  
Bjønnbue, dukkar opp i skogen etterkvart. 
«Stien går fra Holen gård i Rondane opp til 
«Bjønnbua» – en utløe fra Sandom ved At-
nasjøen. Bjønnbua (satt opp 1942) var tenkt 
som fristed for arbeid med musikk av Øistein 
Sommerfeldt (1919-94). Hans far, doktor 
Thormod Sommerfeldt (1983-1959) var 

Med sykkel mot Atndalen Av Merete Moastuen og Gunvor Gauteplass
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turnuslege i Folldal og ble kjent med Jørgen 
Holen. På gården hans fikk etterhvert hytte 
til seg selv og datteren Sonja. Hennes barn la-
get små varder langs stien for å finne fram til 
Bjønnbua. Stidelet «Bjønnbasket» passeres på 
veien opp, hvor en hestesko i et lite bjerketre 
forteller oss om et drama.»

Attende til sykkelen, og asfaltert veg tek du 
etterkvart av vegen innover mot Sætre.  Du 
kjem til nokre små tømra hytter på høgre 
side.  Set frå deg sykkelen her, og gå opp i 
skogen på venstre sida.  Her ligg det gamle 
kolmiler, som djupe groper i terrenget.  Vi-
dare innover, like før du kjem til Garden Sæ-
tri, vil du finne ei fint mura tjæremile like i 
vegkanten.

GPS-koordinat:
Simenlykkja 0551562 / 6885627
Bjønnbasket 0552287 / 6883342
Bjønnbua 0553039 / 6883199
Kolmile 0552302 / 6882222
Tjæremile 0553291 / 6882084

Hald fram gjennom garden til Bruruste 
– brua over Grimse.  Like ved renn Myr-
bekken, med ei skral bru over.  Myrbekken 
har vorte nytta både til kvenn og sagbruk. 
«Kvennsteinane» er sett opp som hagebord 
på gardsplassen i Sætri.  «Kvenne» fann vi 
ikkje, men sagbruket er det mykje att av ( 
her er det lettare å gå frå riksvegen, lenger 
nedover Atndalen.

Kvar vil du ta vegen no? Dersom du heldt 
fram, kan du sykle om Mjovassdalen til 
Grimsbu, Krokhaug eller om Øyi og opp att 
på Atndalsvegen ved den gamle søppelplas-
sen.  Da  kryssar du Grimse der ho kastar 
seg utover og nærmar seg Folla.  Det er ei 
god bru over her.  Den som er enda bedre 
kjent enn oss etter dessa vegane, vil nok 
kunne finne mange alternativ for turen.  Vi 
valgte å komma fram att ved Krokhaug.  Alle 
vegane i dette området er uansett eit eldo-
rado for den som er glad i å sykle.

Tjæremile ved Sætri.
Foto: Merete Moastuen

Opplev Alvdal Vestfjell og Breisjøseter Turisthytte. 
Området der både små og store trives! Breisjøseter Turisthytte 

ble kåret til landets mest barnevennlige turisthytte, 
og her vil barna finne mange morsomme 

aktiviteter til vanns og til lands.  

Les mer om hva vi kan tilby 
på vår hjemmeside  

www.breisjoseter.no 
eller ta kontakt på tlf 62 49 39 

17.  Følg oss gjerne på facebook: 
Breisjøseter Turisthytte.

Husk 
Breisjøfestivalen 

21. og 22. juli  
- i år for 5. gang! 
Den må oppleves 
– unik fjellfestival 

som passer alle aldre! UNIKE MATOPPLEVELSER
Hvorfor ikke nyte det beste av det beste?
Håkon Magne Skjøren (Brehaug matopplevelse) ar-
rangerer gourmetselskaper som inneholder opptil 
16 retters middag. Disse arrangementene MÅ 
forhåndsbestilles da det er stor rift om plassene. Så 
vil du oppleve noe helt unikt, ring og bestill!
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Telefon 970 69 836

Sletten
Fjellgard
www.fjellgard.no

tlf. 915 46 402

Folldal Turlags støttespillere...

• Tyrili Frankmotunet
• Folldal Innkjøpslag
• Salong Luggen
• Øvre Folldal Utmarkslag
• Folldal kommune
• Midtbygda jakt og fiskelag

Halvdagstur	
Kr.800,-	

-Kort	tur	i	gårdens	nærhet.	
-Passer	for	uerfarne/unge	ryttere.		
-Man	bør	ha	skotøy	som	når	over	
ankelen.		Vi	låner	deg	hjelm.			
-Barn	må	ha	følge	med	voksne.	

	

Timestur	
Kr.	500,-	

-Oppmøte	kl.	10.00		
Varighet	6-7	timer		
(inkl.	1t.	stell	av	hestene)	
-Hjemme	fra	tur	ca.	Kl.	17.00	
-Vi	har	1	time	lunsj-pause	midt	
på	dagen.	Matpakke	og	drikke	
må	medbringes.		
-Vi	deler	i	mindre	grupper	
etter	ride-erfaring.	

Heldagstur	
Kr.1000,-	

-Oppmøte	kl.	10.00	
-Varighet	3-4	timer	(ca.	1	time	til	
stell	av	hestene)	
-Vi	deler	i	mindre	grupper	etter	
erfaring.		
-Vi	anbefaler	sko	som	går	over	
ankelen,	fjellklær	eller	rideutstyr.	

Kvistli	Islandshester	
2584	Dalholen	
92037398/92462635	
post@kvistli.no	
	

Kvistli	Islandshester	
Vi	tilbyr	også	:	

• Overnatting	og	bespisning	

• Rideferie	med	opphold	på	gården	

• Tematurer-	rideturer	med	varighet	over	flere	dager	

EVENTYRET	VENTER	PÅ	DEG!!!	

www.kvistli.no	

Islandshesten	bringer	deg	nær	naturen!!	
-	Dovrefjell,	Rondane	og	Folldalsfjella		
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Grunnarbeider    Betong
Nybygg    Påbygg     Restaurering

Hus     Hytte     Garasje     
Landbruksbygg

Vår fagkompetanse - din sikkerhet!
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Tlf. 915 23 458       e-post: tollansbyggservice@live.no

Kvebergsøya gard - tradisjonsrik gard fra 1700-tallet

Kvebergsøya gard
Eris Davids & Martin Kjønsberg • 2582 Grimsbu

Tlf. +47/416 13 941 +47/952 41 571
E-post: post@kvebergsoeya.com

Haverdalseter 
 Turisthytte

Tlf. 917 08 358

Velkommen til oss!
Daeng og Knut Ståle Sætrom

• Åpningstider fra 23. juni - 15. sept.
 Bilveg helt fram. 

• thaibuffet hver lørdag i juli & aug

 kl 13 - 15
 (kun på bestilling ved å ringe 917 08 358 
 - ikke tekstmelding)

• Middag kl 18.00

Tlf. 917 08 358 - Haverdalsvegen 1740 - 2662 Dovre
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Sigrun og Elin nyter en velfortjent pause på terrassen.

Tlf 913 36 478

Ta en tur i Rondane i sommer 
- avslutt dagen med middag på 

Nedre Dørålseter

Etter en flott dag ute på tur, kan du spise middag hos oss.
Bestill plass og vi reserverer plass i vår spisesal til middag kl.18.00.
Vi gir -10% rabatt på tre retters middag for Folldal turlags medlemmer. Vi

 ha
r det du trenger til turen

STOLT HOVEDSAMARBEIDSPARTNER

Joker Dalholen | Telefon: 62 49 31 00      Joker Folldal | Telefon: 62 49 01 74
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