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Lederens hilsen
Hei igjen!
Det er veldig gledelig å få tilbake en god gammeldags vinter. Rikelig med snø gjør at vi kan
tilby gode løyper i hele bygda.
Som leder og turglad, er jeg heldig og
møter folk på mine turer året rundt. Når man
møtes ute i naturen er det helt naturlig å slå
av en prat, enten man kjenner hverandre eller
ikke. For min del har det blitt veldig mange
hyggelige samtaler. Noen treffer jeg bare denne
ene gangen, mens andre utvikler seg til gode
venner. Å være leder i Folldal turlag er både
givende og meningsfullt.Vi gjør alt vi kan for å
ha et variert tilbud hele året.
Så er det slik at alle aktiviteter i sommerhalvåret er rimelig å drifte, mens alt som
har med turløyper om vinteren å gjøre, koster
veldig mye. Våre avtaler med et titalls dyktige
skuterførere gjør oss i stand til å preparere
120 km turløyper på et døgn. Hvilken standard
løypene skal ha, er grunnlag for lange diskusjoner og utallige meninger.Vi vil bare minne
alle på at løypenettet vårt berører veldig mange grunneiere. Det er også greit å skille tydelig
mellom turløyper og konkurranse løyper. Det
blir litt feil fokusering når det går «sport» i å
dele trikkeskinner på sosiale medier. Turløyper
skal ikke stå til pynt, men brukes.
Litt mer om standard på løypene våre;
vi har mange forskjellige underlag på de
forskjellige traseene. Alt fra plan grusveg til
myrområder, fra snaufjell til tett bjørkeskog.
Disse forholdene gjør at vi må foreta løpende
vurderinger om hvor det er effektivt å bruke
løypemaskin, og hvor snøskuter egner seg best.

Enhver oppgradering av løypetrase berører
grunneiere og medfører arbeid og kostnader.
Som en hovedregel prøver vi å ha best
mulig preparering inn mot hver helg, og å
foreta væravhengig vedlikehold i midtuke.
Vinterferie og påskeferie kjører vi hver dag om
det er behov. Vår største utfordring er at en
stor del av løypene går over tregrensa, utsikt
og turopplevelse er det ikke noe å utsette på,
men det kan være litt frustrerende å se i speilet på løypemaskina at sporene bare hviskes
bort av vinden
Så litt om kroner og øre. Hvis vi sier litt
røft at en gjennomkjøring av hele løypenettet
koster kr 10 000,-, så ender vi opp med et årlig
netto driftsbudsjett på 200-250 000 kr. Hvis
alle som gleder seg over å ha et løypetilbud
gjennom hele vinteren blir med på en spleis, er
det godt overkommelig. En liten tusenlapp for
hele sesongen er alt som skal til. Allemannsretten er en berikelse for å bruke og å nyte
naturen vår, men den virker litt motsatt når
det skal dekkes inn kostnader med løypekjøring. Flere turlag og kommuner etablerer avgift
på de mest brukte parkeringsplasser tilknyttet løypenettet for å finansiere løypekjøring.
Slik som vårt løypenett er, vil det være mer
rasjonelt at alle som setter pris på - og aktivt
bruker - skiløypene blir løypevenn.Velkommen
som løypevenn i Folldal Turlag.
Godt turår alle sammen!
Hilsen Arne
Leder i Folldal Turlag

Vi vil gjerne ha din epostadresse!
SEND DEN NÅ TIL inger.hoiberg@gmail.com
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• Ti på topp er i salg fra 18. mai
Materiell kjøpes hos MX Sport Folldal og
Grimsbu Turistsenter.
Kontrollkort sendes Folldal Turlag
v/Lillian Kristiansen, innen 2. november.

• Barnas fem på topp 2018
Barnas Turlag vil også i år arrangere “Barnas 5 på topp”.
Mer informasjon om “Barnas 5 på topp” 2018 finner
dere på side 40.

Turlagets hjemmeside: www.folldalturlag.no
Ferske løypemeldinger: www.skisporet.no/hedmark/folldal
Følg oss på facebook!

Salg
Hverdager
kl 08.00 - kl 22.00
Søndager
kl 09.00 - kl 19.00
Søndager sommer: til kl 22.00
Selskapslokaler - Møtelokaler - Kafeteria - Hytter - Rom - Camping

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!
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www.grimsbu.no/fritid
fritid@grimsbu.no
tlf. 915 74 134

Tips til trimturer
Digerkampen
Fatfjellsetran
Gorrtjønna
Grønhøa
Gynaren
Husombekken
Høg-Gia
Håneskletten
Jensasetra
Kakellkletten
Knartan
Knutshovda
Kollutholen
Langhøa
Lohnahovda
Lurven

492/188
585/973
537/936
545/933
442/886
517/938
576/178
569/934
574/922
610/937
485/978
497/881
532/841
518/057
469/925
442/875

Nilsgardssetra
Nygruvhytta
Nygruvhøgda
Nyseterveien
Pikhetta
Råtåsjøhøa
Sletthøa
Smørbollen
Steinhøa
Storhovda
Storhøa
Streitkampen
Sør-Depla
Utsikten
Vardhøa

553/971
475/869
470/865
404/934
339/899
412/051
473/994
476/956
464/035
554/903
518/959
453/851
433/983
583/913
451/879

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.
• Bli medlem i Folldal Turlag!
Konto nr: 1885.17.42820

Enkel 250,Familie 500,-

Ungdom 125,- (u. 17 år)

• 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!
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Veier Vann Avløp Tomter Dyrking Grøfting
Knusing Gruslevering Transport Brøyting

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

2580 Folldal • Tlf. 62 49 02 23

www.folldalindustrielektro.no • post@folldalindustrielektro.no
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Turmulighetenes eventyrrike
Som forholdsvis ny i bygda ble jeg spurt om
å dele en eller flere av mine turopplevelser.
Hvordan opplever jeg som ikke er født og
oppvokst her naturen rundt meg? Ser vi alle
disse vakre omgivelsene «blant de blå fjella»
med de samme «brillene på»?
Aldri er det så lett å la tankene fare som når
jeg inntar plassen i stua med panoramautsikt
til en natur jeg alltid har ønsket meg: fjellene.
Rondane med sine topper et stykke unna,
Meseterhøe, Pikhetta, Storhøe, og lengst til
høyre til og med litt av Snøhetta.
Det har blitt noen turer siden jeg flyttet inn
i Dalgardsvegen i desember 2014, og sannelig skal jeg gå både mye og langt for å bruke
opp mulige turalternativer bare i nærområdet. For meg er det de daglige turene som
har startet rett utenfor døra som har gitt
meg aller mest glede. Dette fordi det skjer
hver dag, og gir meg ny energi og motivasjon.
Etter jobb og dagens øvrige gjøremål er det
dette som gir meg påfyll.
Avhengig av årstid og værtype endrer
motivet på turen seg fra gang til gang, og de
samme stiene kan tråkkes igjen og igjen uten
å være kjedelige. Ikke dermed sagt at jeg
ikke har noen favoritter, og helgene kommer
med muligheter for lengre turer. Tilsyn og
sanking av sau har vist meg flotte områder i
fjellet, slik som Knutshøin, Hemtjønnshøa og
Kvitdalen for å nevne noen. Topptur på Snøhetta har det også blitt, en artig tur i godt
vær. Jeg vet at mange synes toppturer er det
som må til, men for meg er det turen i seg
selv og det å få nyte naturen som er toppen.
Slik det har vært med to store hunder har
været aldri vært utslagsgivende for om det
blir tur, bare hvilken lengde den skal ha.
Nå har en energibunt av en Border collie
overtatt plassen etter de kjære Labradorene

Av Mariann Holmsen

mine, så turer vil det fortsatt bli mye av.
En hverdagstur til fots går langsetter gjerdet
ovenfor Dalgardan, svinger til høyre oppover
igjennom «100 meterskogen», fortsetter
traktorveienog stien som fører opp i høyden
og inn til lavo’n som ligger tett inntil løypa
som går til Folldal. Her er det bare å trekke
inn den friske luften, og la øynene hvile
på den nydelige utsikten. Her sees Snøhetta,
Alvdal/Vestfjell og Sølnkletten. Midt imellom
raver Rondane med de blå fjella, og på en
kald og klar ettermiddag i februar/mars er
lyset ofte helt overveldende når den blå timen kommer sigende. Farger og lys som gir
ro og overskudd. Her er det kjempefint med
rastekrakk og bålpanne, og for de tøffeste
kanskje en overnatting i lavo?

Samme turen kan man gå med utgangspunkt
på Furutjønn. Følge Fjellvegen innover et lite
stykke, og svinge inn til høyre der merka
skiløypa til Folldal går. Du får lavo’n på venstre side etter et par kilometer. Lett terreng
for alle. Turen på ski fra Furutjønn til Buste
er en deilig ettermiddagstur. Skisporet går i
Fjellvegen innover mot Einunndalen, krysser
Depla og fortsetter opp til Buste på 1069
m.o.h. Turen er på ca 3 km med en del stig7

ning. Fin tur for å få litt fart på pulsen, og du
blir ikke skuffet over utsikten.
Fra min barndom kan jeg minnes hyttetur på
fjellet med småsøsken, foreldre, gode venner
og appelsin med sukkerbit, og det ble jo
aldri feil. Lange skiturer med hvite vidder og
en stor snøskavl der resten av dagen skulle
tilbringes med vaselin i fjeset og lek på ski.
Ikke anbefaler jeg vaselin, men det var nå
datidens solkrem.
Sommerferiene var sol og saltvann, campingliv ved svaberg med måkeskrik og krabbefiske, hvite sandstrender langs sørlandskysten.
Små og store turopplevelser har fulgt meg
hele livet, og varme tanker går til de som har
lært meg å sette pris på naturen og det
rundt meg. Noe å tenke på for oss alle både
som foreldre, besteforeldre, eller andre
familiemedlemmer, hvordan vi kan være
med å skape gode minner som alltid vil følge
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barna som noe positivt.
Siden sommeren nå er nærmere enn neste
jul vil jeg nevne en flott sommeraktivitet.
For mere eksotisk enn både Sørlandet og
«syden» er en tur jeg vil anbefale alle som
ikke har prøvd det: Kanotur på elva Atna
med ilandstigning på Strømbu. Morsom og
eksotisk tur for hele familien, eller en
bestevenn.
Jeg lar meg alltid imponere av landskapet
jeg kjører i mellom Folldal og Sollia, men at
elven som man ser skiftevis langsmed veien
er så eksotisk hadde jeg ikke trodd. Elven
renner så stille og fint, at absolutt alle kan ta
denne fine turen.Vannet er krystallklart med
nydelig bunn der du ser fiskene svømme.
Langsmed elvebredden er vegetasjonen
variabel med jungellignende løvtrær, yrende
fugleliv og beitende sau på åpne grassletter.
Nydelige hvite sandstrender inviterer deg

inn med nistekurven, og et bad for «hardhausen». Ja, for vannet er kaldt. Kano og redningsvester får man leid, og man blir fraktet
til stedet der kano settes ut. Så er det bare å
bruke et par timer for de raske, og resten av
dagen for de som bare vil kose seg i det
eksotiske landskapet.
Sommeren 2017 hadde jeg med meg to gode
venninner, og tok for første gang turen fra
Nysetra til Grimsdalshytta. Flott fjelltur i
lett og småkupert terreng som vil egne seg
for de aller fleste, både små og store, med
litt god niste i sekken. Løypa er merket av
turistforeningen og lett å finne.Vel fremme
på Grimsdalshytta var det mulig å få servert både mat og drikke i solskinn og flotte
omgivelser.
For meg er hver dag en herlig gave, våkne
til flotte omgivelser med nydelige farger og
frisk luft. Så til alle dere heldige som bor her:

Stopp opp og ta deg tiden til å se deg rundt,
grip dagen og nyt den. Dagen i dag kommer
aldri igjen.
Ønsker dere alle et riktig godt tur år, og
håper vi sees på ski eller til fots.
Mariann
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Vårt fjell

Av Eva og Oddstein Rygg

16.04.81 står inngravert i to gullringer. Påska
var sen i 1981 og denne datoen var skjærtorsdag. Skyfri himmel, vindstille og herlig skareføre
innbød til skitur. Opplegget var nøye planlagtforlovelsen skulle skje på toppen av Storhøa.

Sommerturene er kanskje de fineste med flott
tursti til Brennknatten. Her får en alle former
for høyfjellsnatur fra furuskog i starten til nærmest steinur på toppen. 1604 moh er kanskje
ikke så imponerende i Folldal, men fjellet er
som en majestet.Vi pleier å kalle det ”vårt
Alt ble holdt hemmelig for omgivelsene. Far og fjell”- toppene i Rondane og Dovre blir bare en
svigerfar Magne hadde veldig lyst på skitur, men god nummer to.
dumme unnskyldninger om at vi ikke orket å gå I de senere åra har turmulighetene fra hytta
særlig langt gjorde at han ikke ville være med
blitt mange. Om vinteren holdes et fantastisk
oss.
løypenett oppe. Trekanten med Verket –
Turen startet fra Verket og oppover til Husom- Husombekken – Grønnhøa er i godvær ”verbekken. Den gang var det ikke noen løypemas- dens flotteste skitur”. Stor takk til idealistene
kin, men et enkelt skispor gjorde nytten. I dalen som stiller opp og bruker hele dager på å kjøre
oppover mot Olabua stekte sola.Vi var slettes milevis med løyper for også oss som har hytte
ikke alene denne flotte påskedagen- det var
i området.
kjentfolk både her og der.Ved Olabua ble det
en velfortjent rast med kvikklunsj og appelsin.
På sommeren er ikke løypenettet mindre
To hemmelighetsfulle ungdommer menget seg
imponerende. Godt merka stier for både korte
ikke med de andre, og satte seg for seg selv og turer og dagsturer og ikke minst uten bløtmyr.
holdt tett omkring hverandre.
For oss trøndere er det en utrolig opplevelse å
For Eva var dette faktisk den første gangen hun kunne gå en tur i skog og mark i joggesko uten
gikk til toppen av Storhøa. Oppvokst i Løkken
å bli bløt på bena.
og mange familieturer til Skrabben og Grønnhøa, men Storhøa hadde alltid vært ansett for å Folldal har et unikt fjell-landskap og turmuvære for langt og vilt.
ligheter overalt. Men for oss blir Storhøa og
terrenget rundt det absolutt perfekte området
På toppen ble to gullringer plukket frem fra
for skiturer og fotturer.
sekken. Ennå snart 40 år senere huskes øyeblikket på toppen i strålende sol
og med utsikt til Rondane i
syd og Snøhetta i vest. Bedre
utsikt finnes ikke på vår jord.
Nedfarten med store svinger
i snø som hadde brånet i sola,
gjorde hele dagen til en uforglemmelig opplevelse.
Senere har Storhøa betydd
svært mye for oss. I 1998
stod hytta på Verket ferdig og
turene til toppen både sommer og vinter er blitt mange.
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Storhøa. Foto: Arne Lohn
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- bli med på laget
www.nok.no

Din rørlegger

Tlf. 909 77 584
opberger@fjellnett.no
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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.
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Fellesturer 2017
Lett tur i lett terreng
Middels tur i variert terreng
Lange turer, krever tilpasset utstyr og god fysisk form

Helgetur til Breisjøseter 7. og 8. april 2018
Bli med på den tradisjonsrike skituren i Alvdal Vestfjell
Dette har vært en årelang tradisjon og suksess som vi igjen inviterer til.
Som tidligere år, møtes på denne turen turfolk fra Alvdal Turforening, Folldal Turlag og Hamar
- og Hedemarken Turistforening.Vi hygger oss sammen både underveis og på Breisjøseter Turisthytte om lørdagskvelden. Denne gangen planlegger vi å starte turen fra Stadsbuøyen ca 14
km sør for Folldal. Turen vil gå etter sommerturiststien gjennom Jehansskaret til Breisjøseter.
Er det godt vær og det kribler i føttene, kan de som ønsker det ta turen oppom Kyrkjekletten.
På tur oppover vil vi ha et praktfullt skue mot Rondane og Dovrefjell. Etter hvert løfter Storsølnkletten seg mot oss i øst.
Søndag legger vi opp til valgfrie aktiviteter, og for de som ønsker det, vil det bli anledning
til å bestige Storsølnkletten 1827 moh før vi returnerer ned til parkeringen ved Atnasjø kafe.
Det er gode fiskemuligheter på Breisjøen om noen vil prøve fiskelykken, og det er også mulig
å gå direkte inn etter merkingen fra vinterparkeringen til Breisjøseter Turisthytte om noen
ønsker det. Det vil da være uten turleder om ikke
været tilsier noe annet.
Ta med dagstursekk til bruk innover - Halvor
på Breisjøseter møter oss på parkeringen og kjører resten av bagasjen inn. Avgift 50,- hver veg.
Ta på og med gode fjellklær til vinterbruk og
godt med mat og drikke. Ski med stålkanter er en
fordel.
Oppmøte kl. 10.00 på vinterparkering til Breisjøseter ca 500 m nord for Atnasjø kafe.
Vi samordner kjøring derfra til utgangspunktet
for turen. For de som vil møte direkte gi beskjed
til turleder.
Pris: Ingen avgift
Kontaktperson/turleder:
Per Bergsvein Støen, tlf 915 83 114
Foto: Kirsti Nesbakken
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Lørdag 14. juli
BLOMSTERTUR
med botaniker Tommy Prestø. Følg med på hjemmesiden vår.

Årets topptur lørdag 28. juli
Årets mål: Midtronden Øst (2043 moh) og Midtronden Vest (2060 moh)
Oppmøte: Parkeringen ved Nedre Dørålseter kl. 08.30
Nytt år og ny topptur! Vi hadde en flott rundttur om Nordre Oksli, Storsvulten og Høgronden i fjor. Tross usikre værmeldinger, opplevde vi atter sol og godt vær på det meste av turen
og deltagerne fikk se Høgronden fra ulike vinkler!
I år skal vi bli bedre kjent med Midtrondan. De står så flotte midt i Rondanetraversen, og vi
byr på en fin rundttur med flotte formasjoner og artig vandring.
Vi starter ved Døråleter Turisthytte og følger T-stien mot Høgronden. Like før Neverbutjønna
skrår vi opp mot foten på Østre Midtronden. Tar en god rast ved vannet der før vi starter
oppstigningen med lett klyving oppover mot toppen. Vel oppe følger vi toppryggen over mot
neste topp med en makalaus utsikt i alle retninger. Fra Midtronden Vest følger vi ryggen vestover mot Digerronden, men tar snart ned ryggen nordover ned i Vidjedalsbotn. Der vil vi se
minnestøtta etter flyulykken under krigen. Dette er en malerisk tur som vi vil anbefale folk å
bli med på.Vi går rolig. Turens varighet ca 9-10 timer
Ta med godt med varme klær og rikelig med mat og drikke. Husk drikkeflasker!
Spørsmål kan rettes til oss turledere:
Per Bergsvein Støen, tlf 915 83 114 og Eirik Sletten, tlf 915 46 402
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Kroktjønna I fjor skrev Hans Sletten her om alle hoppbakkene rundt om i hele bygda, flere i hver lille
grend. Det var før i tiden. Om sommeren
var nok bading en kjær avkobling fra arbeidet
på gården. I Grimsbu hadde de Kroktjønna
som naturlig møteplass da som nå.Vi har møtt
Magnvor Grimsbu som er født og oppvokst
like i nærheten og hun forteller:
- Olav Jaren var lærer i Folldal en periode
rundt 1935 , han mente det var viktig å lære
barn og ungdom å svømme. Derfor påtok han
seg i tilegg til læreryrket også svømmeopplæring. Som det fremgår av bildene var det en

Personen som ligger på brygga
er Odd Samsing, i vannet Bertha
Samsing og Magnvor Grimsbu .
Samsing var en familie som var mye
i Hemmigarden på den tida.

Magnvor Grimsbu.
16

lang brygge i Kroktjønna , og denne ble brukt
i opplæringen. Eleven fikk «grime» på seg og
denne ble så festet i enden av en lang staur. Så
kunne læreren gå frem og tilbake på brygga å
ha full kontroll på eleven i vannet. Slik lærte vi
å svømme, sier Magnvor.
- U/ L Grimsaguten hadde mange medlemmer
og de sto nok for bygging av både brygga og
badehuset. Det var ikke å komme til dekket
bord den gangen, sier Magnvor, - men vi hadde
det fryktelig moro .

Ryeng skole 1948 småskolen 1.-3. skoleår. Bak f.v.: Jorunn Kroken, Anne Marie Bakken, Kjellaug
Ryhaug, Jarle Hørven, Per Ryeng,Turid Muller og Petra Kroken. Foran f.v.: Inger Margot Lillekroken,
Molly Bekken og Ingrid Haldos.

Skoleskirenn i Grimsbu 1932. Bak f.v.: Magne Brendryen, Magne Engvoll, Olav Rønning, Jon T. Ryfetten, Esten Ryen, Jon Kjølle. Foran f.v.: Arne Glad-Iversen, Helge Aaseng, Peder Engvoll, Harald Hoel,
Oskar Grimsbo.
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Rusle tusle - årets første tur er onsdag 23. mai
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
Når dette programmet går i trykken er første tur fastlagt. Resten av turene blir kunngjort
på www.folldalturlag.no, www.folldal.kommune.no, i Folldals Marked og ved plakatoppslag og
utdeling av programmet.
Dato
23. 05

Sted/område 			
Bakkesætra
		

Oppmøte kl. 18.00
oppmøte kl 18.00 hos Britt og Arnulv

Avslappet stemning i lyngen ved Håneskletten. Foto: Mai Britt Alander.
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“Når det lysner i skogen” - på avslutningsturen fra Borkhus til Kvistli. Foto: John Oddleif Bakken

MX Sport Folldal
•
•
•
•

Jakt- og fritidsutstyr
Fiskeutstyr/fiskekort
Utstyr til hunden
Ski og skiutstyr

• Sykler
• Våpen/ammunisjon
• Damekonfeksjon

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
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Hageseter Turisthytte på
Hjerkinn er eit triveleg
turmål året rundt.
Ligger i ei gammel
setergrend der det er
seterdrift om sommeren.
Fine turmuligheter,
korte som lange.
Vesle Hjerkinn,
Gammelstulen,
Geitberget,
Blåberget.
￼￼
Rom, hytter og
moderne campingplass.

Fjellkafe;

vi arrangerer
gjerne selskaper.

Hageseter
Turisthytte
Telefon 991 00 846
epost: post@hageseter.no
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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!

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

Nybygg • Restaurering • Laft • Reisverk
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.
Ove: 990 23 873 - Odd Roar 928 26284 - Geir Arne: 473 16 142
Industrivegen 84
2580 Folldal
post@folldalbygg.no
www.folldalbygg.no
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Ungdom og uteliv

L

1995

Folldal Turlag ønsker å komme i kontakt
med deg mellom 12 og 17 år som kan
tenke seg å delta i friluftsliv sammen med
andre.
Dette skal ikke være en gruppe for
ekstreme turer med behov for all slags
utstyr, men en gruppe hvor vi sammen
kan ”dyrke” turglede og uteliv på tvers av
kjønn og alder.
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Sammen med dere vil vi planlegge turer/
aktiviteter i alle årstider. Like viktig som
selve aktiviteten blir det sosiale, for eksempel å lage mat sammen ute, sitte rundt
bålet å skravle og synge, eller spille kort i
ei bu. Tror du dette kan være noe for deg?
Da håper vi du tar kontakt med
Lillian Kristiansen
på mobil 988 53 249
innen 6. april.

Fjortis på tur
Som barn er man fryktelig avhengig av voksne for å komme seg ut på tur. Man trenger
de gode opplevelsene for selv å kunne sette
pris på det. Jeg er så heldig som har foreldre
og besteforeldre som har gitt meg gode
turopplevelser fra jeg var 0 år. Det er absolutt ikke de store, lange og nøye planlagte
turene jeg husker best, men det å være ute
sammen, spise matpakke rundt bålet, kaste
stein i bekken, finne dyrespor, telte i hagen,
jaktturer med pappa, barnas 5 på topp og
finne de røde T’ne. Min første større tur
som jeg husker er brevandring på Smørstadbreen i Jotunheimen. Da var jeg ikke fylt 5
år enda, men husker jeg følte meg så stor
da jeg fikk lov til å gå med isøksa. Alle disse
opplevelsene tror jeg har ført til at jeg finner

Av Henrik Kristoffersen Enberget
så glede i å være ute i vår flotte natur. Man
får en spesiell mestringsfølelse og energi.
Har aldri følt meg redd når jeg er overnatter
ute i hengekøya, eller ved naustet på Fundin.
Jeg blir mer skremt av å se på den urettferdighet som finnes her på jorden vår.
Her i Folldal møter jeg ofte på hyggelige folk
når jeg er på tur.
Muttern mener jeg er en utstyrsfreak, og det
er jeg delvis enig i, for godt og riktig utstyr
gir en ekstra glede. MEN, det er absolutt
ikke nødvendig. Det viktigste er å være
kledd etter forholdene naturen krever. Man
trenger ikke det nyeste av det nye utstyret
for å trives på tur.

Fra min første tur til Bjørnhollia.
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Da jeg ble spurt om å skrive om en tur jeg
har hatt, fant jeg fort ut at jeg ikke klarer
å velge en favoritt-tur. Alle turene har noe,
og er flotte på sin måte. Denne vinteren
har vært helt perfekt i forhold til snømengde, så skiturene med hundene opp på
Storhøa etter skoletid har vært helt utrolige. Da har jeg rukket opp i lyset, fått med
meg solnedgangene,før jeg setter på meg
hodelykta. Da er det å komme seg hjem før
mammas bekymring blir for stor.
Jeg må innrømme at noen ganger ønsker
jeg at interessen for fotball og spill hadde
vært større, da man hadde hatt flere og delt
interessen med. Men takk og pris så har
jeg noen kompiser som slenger seg med
innimellom. For selv om det er flott og være
på tur alene, er det hyggelig å ha noen å dele
opplevelsene med.
Er humøret og energien på bånn, kom deg
på en TOPP- TUR!

-

Graving av tomter,vei,vann og avløp.
Vedlikehold av veier sommer og vinter.
Snøbrøyting og strøing.
Massetransport.
Levering av knuste masser samt matjord.
Stort lager av batterier til alle typer kjøretøyer samt
fritidsbatterier.
- Olje og smøreprodukter til alle typer kjøretøyer.
- Aspen miljøbensin
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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: terje@tollansbyggservice.no
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Turlaget bruker

Nordsjø ONE

på Nygruvhytta.

Malerbua -

Tradisjonsrik forretning med 45 års fartstid

Ny generasjon tar over.

Spesialproduker som
dekker alle behov.

Kanting av tepper.
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Treffstedet på Tynset
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Retningslinjer ved bruk av turløypenettet
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 medlemmer, løypevenner og sponsorer, som årlig
betaler sin kontingent.
I tillegg legges det ned mange dugnadstimer 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 støtten. Husk at løypetilbudet aldri blir bedre
enn det økonomien tilsier, så hvis du har
mulighet kan du gjerne verve nye medlemmer.
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 skitraseen, 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 «normal» bruk av ei preppet turløype.
Ønsker dere alle en snørik vintersesong,
med mange fine skiturer!
Med vennlig hilsen
Lillian Kristiansen, løypeansvarlig

Nygruvhytta. Foto: Arne Lohn.
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Norges mest populære bacalao
- UNIK hjemmelaget smak

Norges mest
populære bacalao
– UNIK
hjemmelaget
smak

Primar Ekte Bacalao www.primar-mat.no
MATGLEDE!

Spiser du bedre, lever du bedre
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Kvebergsøya
gard
Eris Davids &
Martin Kjønsberg

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.

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.
Med hest og vogn. Datoer::
24.06.-30.06./08.07.-14.07./ 05.08.-11.08./26.08.- 01.09.2018
Gardsferie - en opplevelse for livet. Datoer::
24.-30/06; 29/0–04/08 og 19/08–25/08-2018 med sauesanking
Påskekafe
fra skjærtorsdag tom 2.dag påske.
Salg av hjemmebakte kaker, vafler og kaffe/te.
Åpen utstilling i bua og buret. Salg av saue- og lammeskinn.

Velkommen til en unik opplevelse!
Eris & Martin
2582 Grimsbu • Tlf. +47/416 13 941 +47/952 41 571 • E-post: post@kvebergsoeya.com
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Folldal Turlags støttespillere...

Folldal Fjell Hotell

Sletten
Fjellgard

Storhøseter 74
Tlf. 62 49 01 86
www.folldalhotel.no
folldalhotel@gmail.com

www.fjellgard.no
tlf. 915 46 402

TrafikkskoleSenteret
Stein Rønningen

Chris Ove Rønningen

Stein Rønningen
Chris Ove Rønningen
Tlf. 907 44 745
Tlf. 909 17 542
www.trafikkskolesenteret.com
Parkveien 14, 2500 Tynset
Org.nr. 96 45 06965 - Tlf. 907 44 745 *

Org.nr. 99 57 70156 – Tlf. 909 17 542

Tlf. 624 81577 * Fax 624 81532 * E-post: trafikks@bbnett.no * www.trafikkskolesenteret.com
Parkveien 14, 2500 TYNSET

Tømrermestere

• Tyrili Frankmotunet
• Folldal Innkjøpslag
• Salong Luggen
• Øvre Folldal Utmarkslag
• Folldal kommune
• Midtbygda jakt og fiskelag
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Per Arild Blæsterdalen, 911 75 536

Bjørnar Elgvasslien, 917 02 737

Telefon 970 69 836

Folldal Turlags støttespillere...

Folldal
Veterinærkontor
Tlf. 62 49 09 10
kl. 08-10 • man-fre
Akuttvakt utenom åpningstid

Vi trykker på tekstiler - teksten bestemmer du!
T-skjorter - Handlenett - Arbeidsklær
Forkler - Body til minsten...

SOLHELLINGA FOLLDAL AS
ller
Ring oss, e
ost!
p
e
å
p
ill
best

•

WWW.DIALEKTKOPPEN.NO

Dialektkoppen®

i butikken
Besøk oss
al sentrum
lld
Fo
i
t
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m

Solhellinga Folldal AS, Gruvvegen 31, 2580 Folldal • post@solhellingafolldal.no • tlf. 62 49 00 04
35

Tlf.: 62 49 48 00 • www.fias.no
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I villreinens rike... om en litt ambisiøs familietur til Steinhø
I skyggen av Storhø, mot
nordvest, fant vi i Steinhø
på kartet.
Med topper som noen
av livets høydepunkter
lette vi etter turmål
over 1600 moh på kartet. Steinhø ble identifisert innen rekkevidde. I
kombinasjon med godt
vær, bilvei opp til 1200
moh, så vi for oss dette som en perfekt dag.
Ut på tur...
Utgangspunktet er bilveien fra Dalholen mot
Einunndalen. Litt etter passering av høyeste
punk på veien stoppet vi foten av høydedraget som stiger mot øst. Oppover Steinhønosi og lengst møt øst, Steinhø. Flere små stier
kan følges i sørhellingen oppover draget.
... aldri sur
heter det. Familieturer er ikke alltid idyll, og
det viste seg at i vår leten etter kombinasjonen av de høyeste toppunktene og lett tilgjenglighet på et kart i 1:250.000-målestokk,
feilet vi i avstandsbedømmelsen.

Høydedragene mot toppen ble langdrøye både
for små og store. Positiv
motivasjon er en kunst...
redningen vår ble vandringen i villreinens rike. Midt
i jakttiden hadde vi utsikt
til jegerne i dalbunn, og
lokking med at ”kanskje
finner vi et gevir” slo rask
til. En liten hodeskalle
med to små horn ble både spennende og litt
skummelt.
Toppen i sikte – 1610 moh
Riktignok fant vi ikke flere rester etter rein,
men motivasjonen holdt et stykke, og med
litt bærehjelp opp siste kneika, nådde vi toppunktet. Steinhø er et stort platå, og med
flott utsikt mot Snøhetta i vest, og Storhø og
Tronsfjellet møt øst.
Felles er gleden i å nå til topps... man angrer
aldri på en tur. Kanskje møter vi reinen
neste gang... hvis vi farer varsomt nok fram.

Bilde over:Vi nådde toppen!
Steinhø 1610 m.o.h.
Ane Mari, Idun Marie og
Ånund Olav Engvik.

Bilde t.v.: Motivasjon på tur
- i villreinens rike!
Tekst og foto: Ane K. Engvik
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Folldal Gruver

www.folldalgruver.no
post@folldalgruver.no

Togturer i gruva - Museum - Turløyper - Turistinformasjon

Gruvekroa

www.folldalgruver.no
tlf.

62 49 05 05

Kafe - Overnatting - Kurs & konferanser. På bestilling hele året.

Taksering

Prosjektledelse

Byggeledelse

Verditaksering boliger
Boligsalgsrapport
Skadetakst
Naturskadetakst
Skjønn
Uavhengig kontroll
Bjørn Åsen AS • 2560 Alvdal
Tlf.: 915 59 850 • e-post: bjorn@baasen.no

www.baasen.no
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Islandshesten bringer deg nær naturen!!
- Dovrefjell, Rondane og Folldalsfjella
Timestur
Kr. 500,-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.

Halvdagstur
Kr.800,-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.

Heldagstur
Kr.1000,-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.
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
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Barnas 5 på topp
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.

Tekst/foto: Henny Oddveig Kveen Brustad

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. God tur
til små og store!

På svarkortene vil dere finne mer informasjon om de ulike turene. De fem toppene
som er plukket ut til årets fem på topp er:
Postene vil være ut fra 10. juni – 10. oktober
og kan tas i vilkårlig rekkefølge.

1. Storknausen - Grimsbu
Kjør Rykrokveien mot Alvdal, sving opp Kolvevegen. Parker og gå fra ytre Kolvet.
2. Grønhøa - Kakelldalen
Kjør inn Kakelldalen og parker ved utsiktspunktet øverst på Måssårya. Følg sti derfra og gå
opp forbi turlagets åpne bu og videre opp på Grønhøa. Turen kan også ta utgangspunkt fra
Verket.
3. Benken- Dalholen
Bilveg mot Nysetra. Parkering i grustak på høyre side like før setra. Sti ca. 1,5 km rett vestover. Denne er også en del av årets ti på topp. Denne blir også fellestur for Barnas turlag i
høst.
4. Bakkekampen- Atndalen
Kjør av fv. 27 inn på Gamle Atndalsvegen. Parker sør for Berg og gå stien opp mot Bakkesetra.
5. Nonshø - Hjerkinn
Kjør fv.29 mot Hjerkinn. Sving av mot høyre rett før fylkesgrensa, kjør opp mot Børsungseter. Fra der går stien nordover mot toppen. Denne er også en del av årets ti på topp.
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Haverdalseter
Turisthytte
Tlf. 917 08 358
Daeng og Knut Ståle Sætrom
Åpningstider

fra

23.

Bilveg helt fram.
Thaibuffet

juni

- 15.

hver lørdag i juli

&

sept.

aug kl

13 - 15

(kun på bestilling ved å ringe 917 08 358 - ikke tekstmld.)

Middag kl 18.00

Velkommen til oss!

Tlf. 917 08 358 - Haverdalsvegen 1740 - 2662 Dovre

Dørålen.
Foto: Arne Lohn
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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.

Verten på Nedre Dørålseter
har kameraet liggende skuddklart hele sommeren. Her er
han i sitt rette element.
Foto Arne Lohn
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Oppsett: Solhellinga Folldal AS.Trykk: Lasertrykk.no

Gladgutt i skisporet. Foto: Øystein Lohn.

