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STYRET I

FOLLDAL
TURLAG
2019

Inger Høiberg
kasserer
inger.hoiberg@gmail.com
tlf. 901 13 687

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

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

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

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

NØKKELPERSONER

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

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

Forsidebilde: De første trinna er viktig for å bli en god fjellklatrer. Foto: Arne Lohn.
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Lederens hilsen
NYTT TURÅR
Når dette leses kan vi vel si oss godt fornøyd
med skisesongen så langt. I år kommer påska
seint, og det er aldri godt å vite hvordan det slår
ut med tanke på vær og føre. Vi satser uansett
på å holde Nygruvhytta åpen, og denne sesongen skal vi teste ut nytt aggregat og to nye elektriske vaffeljern.Vi tenker at vi skal klare å steke
vaflene like fort som dere klarer å spise.
Håpet er å få på plass en ny sesong med Stolpejakt også. Dette er en populær aktivitet som
engasjerer både bygdas innbyggere, hytteeiere
og gjennomreisende.

Selvfølgelig kan du glede deg til 10 på topp! I
år er en liten håndfull deltakere klare for jubileum, da de vil bestige topp nr 250. Dette vil vi
markere.
En stor takk til våre samarbeidspartnere. Det
er dere som gjør det mulig å tilby fine skiløyper
gjennom hele vinteren.
Folldal Turlag håper at våre tilbud vil stimulere
til turglede blant folk flest.
GOD TUR!
Hilsen Arne

Atnsjøen. Foto: Arne Lohn.
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• Ti på topp er i salg fra 16. mai
Materiell kjøpes hos Folldal Sport og
Grimsbu Turistsenter.
Kontrollkort sendes Folldal Turlag
v/Lillian Kristiansen, innen 1. november.

• Barnas fem på topp 2019
Årets 5 topper er:

Søhovda, Klemetkollen, Snaukletten,
Håneskletten og Raudsteinan
Les mer på side 45.
Turlagets hjemmeside: www.folldalturlag.no
Ferske løypemeldinger: www.skisporet.no/hedmark/folldal

Følg oss på facebook!

Folldal Turlags Vipps-konto!

94750
Merk beløpet med

- ved: Innkjøp av ved til Grønhøbua & Nygruvebua
- løypevenn: Støtte til skiløyper
-kiosk: Betaling av kioskvarer på Nygruva
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Bli medlem i Folldal Turlag!
Enkeltmedlem
Familiemedlemsskap
Barn/unge u. 17 år

350,600,175,-

Konto nr: 1885.17.42820

Send epost med navn,
adresse og telefonnummer
til Folldal Turlag
v/Inger Høiberg.
Epost:
inger.hoiberg@gmail.com

• Medlemsfordeler
25 %
15 %
			
50 %
50 %
50 %

rabatt på 3-retters middag - Nedre Dørålseter
rabatt på veil. priser; gjelder på turklær og turutstyr hos
Folldal Sport
på kjøp av Ti på topp-konvolutt
på leie av Nygruvhytta
på leie av kanoer. Henv. tlf. 951 64 314

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.
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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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Turglede for liten og stor
Fra jeg var lita jente og vokste opp i Dalholen
så har jeg vært glad i å være ute i naturen.
Jeg var ikke så glad i lange turer, men lek og
utforsking i områdene rundt garden på solsida var moro. Vi barna tilbragte mange timer
i Sørhovda. Vi la ikke merke til den fantastiske utsikten, men vi klatra på steiner og i
de store furukraggene som finnes der.Vi lekte
og studerte alt vi kunne finne, alt fra firfisler
og insekter til snurrulhus i Snurrulhustjønna.
I helgene tok foreldre og besteforeldre oss
ofte med på bilturer i Einunndalen og Kakkeldalen, der de kunne nyte søndagskaffen mens
vi lekte eller vassa i en bekk eller tjønn. Om
vinteren var vi ofte med i skogen på vedarbeid, der tente vi bål for å steke brødskiva
vår på.
Etterhvert som åra har gått er det utsikten og
mestringsfølelsen som lokker når det har frista med turer i høgda. Lukter, lyder og stemninger som følger årstidene vekker minner
fra barndommens utflukter. Dette er noe vi
ønsker å gi videre til barna våre, derfor setter
vi turgleden høyere enn turmålet. Noen dager er motivasjonen god for en langtur, andre
dager blir det «utafor gjerdet». Men gleden er
den samme. Vil jeg gå lange turer med utsikt
og egentid som premie, velger jeg ofte å gå
til Måssåbua i Lohnadalen, Storhøa eller noen
av de andre fine toppene vi har til rådighet i
bygda vår. Ingenting er bedre enn å sette seg
ned, nyte utsikten og ta seg en god kopp kaffe.
«Lavterskelturer»
Sammen med barna velger vi, i vårt hjem, oftest enkle turer der de kan oppleve mestring,
lek og moro. Alt er så mye mer motiverende
når det finnes et tre å klatre i, en stein å bestige eller dyrespor å studere. Da kan fantasien blomstre og vi nærmest leker oss fram i
landskapet. I en periode kunne vi ikke si at vi
skulle på tur, men vi skulle for eksempel bare

Av Line Dahlen

«gå til gamma for å brenne bål». Dette tror
jeg mange foreldre opplever og da er det viktig å legge ned lista, og heller fokusere på de
gode opplevelsene ute. Da tror jeg barna seinere i livet vil sette pris på naturen og uteliv.
Våre turområder var i mange år begrenset
til der vi var kjent.Vi har mange gode minner
fra turer til Gamma i Dalholen, Skansan og
Sørhovda mm. Dette er fine områder for de
første skiturene, eller en høsttur med vaffelrøre og kakao.Vi bruker dette området enda,
men i seinere tid, etter å ha vært med på Barnas 5 på topp, og etter vi flytta til sentrum,
har vi utvidet horisonten mye. For min del
har jeg blitt kjent med, og glad i, nye turmål
og områder. Vi har mange søndagsturer til
for eksempel Grimsmotjønnan. Et kjempefint
turterreng alle årstider og uansett vær. Her
er det mange stier og veier, et rikt dyre-og
fugleliv, samt mange kulturminner å se. Der
oppdager vi stadig nye ting, og det er lett å
komme seg fram for både liten og stor. Vil
man bruke dagen der er det en gapahuk med
bålplass, og det er selvfølgelig fiskemuligheter.
Jeg husker spesielt en gang vi var der bare for
å gå en tur en søndags formiddag senhøstes.
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vering og kvile hos kusine May Lisbeth og
Svein Erik før vi sykla tilbake igjen.
Av og til kommer hele familien seg ut på en
felles langtur, enten på ski, til fots eller med
sykkel. Om motivasjonen er laber i starten,
tar den seg alltid opp og det er her man ofte
får de gode samtalene man ikke får i en hektisk hverdag. Det er ikke alltid man kommer
fram dit man hadde tenkt, men gjør vi det er
alle fornøyde med egen innsats og glade for at
vi stod på den siste kneika. Med god mat og
drikke i sekken, og turfølge av to- eller firbeinte venner, har vi fine stopper der det er rom
for lek og utforsking. Og noen har kanskje
nok med å spise maten sin ute for første gang.
God tur!
Hilsen Line
Snøen hadde ikke kommet enda, men det var
et tynt gjennomsiktig islag på den ene tjønna.
Gjennom isen kunne vi se fiskene som svømte og rørte på seg. Det var fascinerende for
oss alle der vi kunne studere fiskene på nært
hold uten at de gjemte seg.
Det er vanskelig å velge seg ut èn spesiell tur
å skrive om. Men siden jeg har valgt å skrive
om våre turer med barn spurte jeg sønnen
min Vegard om hva jeg burde ta med. Svaret
kom raskt; «da vi sykla over til Grimsdalen
i sommer.» En av de mange godværsdagene
sist sommer kjørte vi bil vi opp til parkeringa
ved Hovdagrenda, der vi tok fram sykler og
sykkelvogn og sykla mot Grimsdalsgruva og
over til Tollevshaugen. En kjempefintur der
det er lett å ta seg fram og mye å oppdage.
Når en kommer over får en Rondane midt
imot og et utrolig fint landskap. Vel framme
på Tollevshaugen var vi heldige som fikk ser-
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Folldal - vårt turparadis

Av Åshild og Eirik Sletten

Etter at vi la ut noen bilder fra
fjorårets fjellturer på Facebook
ble vi bedt om å skrive et «inspirasjonsinnlegg» til årets turprogram
av sjefen; Arne Lohn. Så da får vi
prøve det da.
Vil starte med å fortelle hva bestemor, Agnes Sletten, fortalte oss
på sine gamle dager. Etter et langt
liv som stort sett hadde bestått av
arbeid, begynte ho og bestefar å gå
litt i fjellet som pensjonister. De
gikk blant anna flere dager i Rondane fra hytte til hytte. Dette fant
de ut var den fineste aktiviteten en Eirik nyter utsikten i fjellet.
kunne drive med, både for kropp
og sjel. Så var det noe bestemor angra på i livet gjengelig natur på alle kanter trenger en da helsitt, så var det at de ikke hadde begynt å gå i ler ikke så mye tid eller lang planlegging for å få
fjellet før. De fikk dessverre ikke så mange år til en fin tur.
med god nok helse til å gå turer sammen. Og
med dette i bakhodet har vi prøvd å ta noen Snøfrid-løypa går bare 40 meter fra huset vårt,
turer jevnt og trutt, og ikke vente med dette til så det sier seg sjøl at de fleste vinterturer staren har «god tid».
ter her. Åshild syntes imidlertid det kunne vært
fint å få sett litt mere av løypa enn bare fra SletOg når vi bor «midt i smørøyet» med lett til- ten til Nysætervegen, så ho bestemte seg for å
gå hele løypenettet til Snøfrid i fjor vinter. Det
gikk litt tregt i starten, men så hadde ho fortalt
om planene sine på jobben, og da var det ingen veg tilbake. Hele løypa måtte gåes.Vi fikk da
mange fine turer rundt omkring i Folldal med
gode spor og flott natur. Reinslia ble gjort unna
med å gå langløypa på Gruverennet, og denne
løypa er blitt virkelig fin. Anbefaler flere å ta
med seg dette uformelle skirennet i vinter. Det
kan være et fint mål å trene mot!
Åshild på
tur opp
lia med
Rondanepanoramaet
i bakgrunnen.

Fikk også til en tur til Breisjøseter i påska. Da
gikk vi fra hver vår kant, Åshild fra Grimsbu og
Eirik og Mali fra Atndalen. Etter å ha tilbrakt påskekvelden på Breisjøseter bytta vi rute heim
att.
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Våren starter bestandig med lamming her hos
oss, så da blir det dårlig med turer en måneds
tid. Men sist i mai starter vi opp barmarkssesongen med å jage sauene til setra på Grøndalen.
Dette er et årvisst rituale som vi nå har drevet med i 30 år. Når vi kommer forbi Rundtom
og sauene begynner å roe seg, er det balsam
for sjelen å rusle etter saueflokken de siste 5
kilometrene inn til setra. Ikke lange turen men
et fint avbrekk i en travel hverdag, og ofte en
flott naturopplevelse.Vi går ofte på kveldstid eller tidlig på morgenen så det ikke skal bli for
varmt til sauene. Det blir ei spesiell stemning
midnattstid i den lyse sommernatta som vi har
sist i mai. Med medbrakte sykler blir også turen
heim att en liten tur i seg sjøl.
Fikk tips om at det var fint å gå opp på Råtåsjøhøa om kvelden og få med seg solnedgangen
der. Så kunne en sove noen timer der til sola sto
opp. Den 26. juni var en fin kveld, så nå skulle
det prøves. Vi kom oss ikke i vei før i 9-tida om
kvelden fra Råtåsjøen, og var spente på om vi
kom opp før sola gikk ned. På turen opp så vi
både ei reinsimle med kalv og et par boltiter.
Vi ankom toppen litt før klokka 11 og heldigvis
var sola oppe enda. Vi satte oss litt nede i sida
mot Kvittjønnan og bare nøt de siste solstrålene før sola ble helt borte klokka 23.15.Vi fant
ei fin slette på toppen og krøp ned i soveposene
mens fullmånen lyste over Rondane. Åshild vak-

Breisjøseter i måneskinn.
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na heldigvis ganske fort, for det var ikke lenge
sola var borte her. I 3-tida var det lys på gang
og vi fikk en flott soloppgang over Fundin fra
soveposen til medbragt kaffe på termos! Glade
og fornøyde rusla vi ned att med en ny flott
naturopplevelse i minnet.
Den 30. juni skulle Tæladylju spille på Grimsdalshytta i forbindelse med DNT sitt 150-års
jubileum. Vi fant ut at det var ei fin anledning til
å gå T-stien fra Sletten til Grimsdalshytta. Fint
å kombinere fjelltur med musikkopplevelse. På
turen heim att dagen etter gjekk vi om Barthhuset og Pikhetta. Måtte sjekke hytteboka i Barthhuset om diktet om «Spyfluggua i Barthhuset»
av Tæladylju virkelig sto der. Og det kan vi herved bekrefte at det gjør!
Etter at de starta med Breisjøfestivalen i 2013
har vi prøvd å komme oss innover dit om sommeren. Enten med kano over Breisjøen fra
Sølndalen eller til fots fra samme plassen. Har
vært i området om vinteren før, men oppdaga
ikke dette området om sommeren før de altså
starta opp med festival her. Det er en helt spesiell natur her med måssåkledde vidder mellom
spredte fjellbjørk og myrstriper med molte
innimellom. Så har en den fagre Breisjøen i dalbotnen og den majestetiske Sølnkletten som
rager opp i øst. Midt oppi den spektakulære
naturen ligger den frodige Breisjøsetra som er

som skapt for musikkfestival! Her har du ei fin
seterkve med flust med fine teltplasser og en
setervang med god plass til både sene, mattelt
og øltelt. Vil anbefale alle som er glade i fjellet
og liker sosialt samvær å få med seg denne festivalen. Ta gjerne med en tur på Sølnkletten også
når du først er inni der.
Ellers vil vi også få nevne turlaget sin årlige skitur til Breisjøen sammen med Alvdal turlag og
Hamar og Hedemarken turistforening. Dette er
en veldig fin og sosial tur som vi har hatt gleden
av å være med på et par ganger. Passer for alle
som liker å gå på ski sammen med venner og
nye bekjentskaper. Lett skitur, mye god mat og
veldig sosialt!
Ti på topp har vi hatt ambisjoner om å ta i alle
år, men har ikke klart alle enda. Dette henger
vel sammen med at det er så mange andre fine
turer vi skal rekke over om sommeren. Men veldig fint tiltak for å komme seg ut til nye plasser.
I fjor fikk vi med oss blant andre Nørdre Oksle
fra Sandom, som var en plass ingen av oss hadde
vært før.
Når høsten kommer driver vi i ei næring som
gjør at vi får mange fine turer ut enten vi vil eller
ikke. Sauleit er en fin aktivitet som kombinerer

jobb og naturopplevelser. Samtidig er det en fin
sosial aktivitet der vi får samarbeide med kollegaene våre i beitelaget og nabobeitelaga med
å få heim att all sauen. Her får vi gå ute i det
flotte terrenget i Knutshøområdet midt i de fineste høstfargene i dagesvis. Så sjøl om det er
artig å komme seg ut på nye plasser for eksempel med ti på topp, så er det da fint å gå på de
samme plassene også. Og naturen er aldri helt
den samme fra dag til dag og fra år til år.
Årstider, ulike tider på døgnet, forskjellig vær
og temperatur – alt sammen faktorer som gjør
at ingen tur blir lik sjøl om en går samme turen
hver dag! Og med det fine turterrenget vi har
i Folldal så kan en fylle året med mange flotte
turer hvis en bare benytter de ledige stundene
en har.
Vi avslutta året med en fottur til Nygruva fra
parkeringa ved Hovdagardan. Sterk vind, 5
plussgrader og isete føre gjorde at vi valgte
piggskoa og ikke skiene denne gangen. Og vi fikk
en fin liten tur i mørket på nyttårskvelden. Fyra
opp i bua, åt medbragt mat og drikke og hadde
ei riktig så koselig stund i den fine turlagshytta
før vi rusla fram att og ønska ungdommene som
feira heime godt nyttår. Året før var det anna
vær og føre så da gikk vi på ski til Grønhøbua
på nyttårskvelden.
Vi vil få ønske alle et godt turår i 2019, og kom
gjerne med bilder og tips til oss om fine turer
på facebooksida til turlaget!
Åshild og Eirik

Sauleiting i
flotte høstfarger.

Teltliv på Breisjøfestivalen.
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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 2019
Lett tur i lett terreng
Middels tur i variert terreng
Lange turer, krever tilpasset utstyr og god fysisk form

Helgetur til Breisjøseter 6. og 7. april 2019
Bli med på den tradisjonsrike skituren i Alvdal Vestfjell
Dette har vært en årelang tradisjon og suksess som vi bare må gjenta! Er det noen i Folldal,
fastboende eller hytteeiere som vil slå lag med oss?
På denne turen vil dere møte turfolk fra Alvdal, Folldal og Hamar.Vi hygger oss sammen både
underveis og på Breisjøseter Turisthytte om lørdagskvelden. Denne gangen starter vi turen
fra området mellom Stadsbuøyen og Straumbu, ca. 1-2 mil nord for Atnasjø kafe. Vi kommer
tilbake til detaljert trasevalg, men vi vil gå gjennom et av skarene på veg mot Breisjøseter
Turisthytte. Vi legger også inn et toppbesøk for de som ønsker det på turen innover. På tur
oppover vil vi ha et praktfullt skue mot Rondane og Dovrefjell. Det tas forbehold om justering
av trasé avhengig av vær og føreforhold.
Søndag legger vi opp til valgfrie aktiviteter, og for de som ønsker det, vil det bli anledning til å
bestige en av toppene i området før vi returnerer ned til parkeringen ved Atnasjø kafe.
Det er gode fiskemuligheter på Breisjøen om noen vil prøve fiskelykken. 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 din 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
Møtested: Vinterparkeringen
til Breisjøseter ca 500 m nord for
Atnasjø kafe. Kafeen ligger langs
RV 27 rett nord for Atnbru.
Turleder: Per Bergsvein Støen,
tlf 915 83 114, samt en fra av
de andre turforeningene.
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Pause på tur til Breisjøen. Foto: Per Bergsvein Støen

Tur til Dørålsvatnet søndag 11. august
Frå Nedre Dørålseter har du et ypperlig utgangspunkt for turer i nasjonalparken, et storslått
høyfjellandskap med hele 10 topper over 2.000 meter.Vil du for eksempel ha en familievennlig
tur, strekker den frodige Dørålsdalen seg en mil innover fra sætra, og her går du langs elver og
vann omkranset av topper på begge sider. Dalen er et unikt geologisk område og har mange
fiskemuligheter.
Søndag 11.august arrangerer Folldal Turlag fellestur inn til Dørålsvatnet. Turen starter med
oppmøte ved Nedre Dørålseter turisthytte klokka 10.30.Ta med gode klær, godt fottøy, nistepakke, drikkeflaske og kaffekopp.
Vi tar turen langs merket turiststi, krysser Døråe, og følger den på venstre side til vi kommer
og ser Ragnhildstadbekken på høyre side. Følger merket tursti til Dørålsvatnet. Turen med
pauser tar om lag 2,5 time en vei.
Hvis det er noen interesse, kan vi velge å gå på høyre side av Døråe fra Nedre Dørålseter
turisthytte, merket sti, men tidvis bløte partier. Da kan vi velge å ta til høyre, og opp mot
Skagsnebbtjønne, og videre opp på Skagsnebb. Dette kan være ett alternativ for litt fjellvante
turfolk.Videre fra Skagsnebb mot Raghildsbekken og Vesleholet ned til Dørålsvatnet. Dette vil
bli en god tur med pauser på ca 3,5 time en vei.
Hvilken rute vi velger avgjør vi når dagen kommer.
Turleder:
Påmelding:

Vegar Bekken, tlf. 482 72 293
Elin Blæsterdalen innen onsdag 7. august, tlf. 995 30 583.

Foto: Arne Lohn
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Årets topptur i Rondane:

Travers av Midtrondene lørdag 17. august
Midtronden Øst (2043 moh) og Midtronden Vest (2060 moh)
Fra nord reiser Rondanes nordligste topper seg til et mektig skue. Rekken Høgronden – Midtrondene og Digerronden har lokalt fått betegnelsen «Golden Four». På denne turen skal vi bli
bedre kjent med Midtrondene. De står så flotte midt i denne rekken.Vi inviterer til en rundtur
med flotte formasjoner og artig vandring - ispedd lett klyving.
Vi starter ved Dørålseter 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 opp nordryggen til toppen. Vel oppe følger vi toppryggen mot neste
topp og underveis vil vi ha en makalaus utsikt i alle retninger samt artige formasjoner i fjellet.
Fra Vestre Midtronden følger vi ryggen videre mot Digerronden. Litt før laveste punkt dreier
vi nordover ned ryggen som ender i Vidjedalsbotn som ligger nord for Midt - og Digerronden.
Der vil vi også se minnestøtta etter en flyulykke under siste verdenskrig. Derfra tilbake til
Dørålseter. Dette er en malerisk rundtur. Turen er krevende, men vi går rolig.
Ta med godt med varme klær, mat og drikke. Husk vi er mange timer uten tilgang på vann.
Turens varighet ca 10- 11 timer
NB! Vi har blitt nødt til å flytte årets topptur til denne helga da Per B i år er opptatt med en 14
dagers ekspedisjon på Svalbard i månedsskiftet juli/august. For å kunne holde tradisjonen og ha et
toppturtilbud, må vi flytte tidspunktet. Per B. skal lede tilsvarende topptur for Hadeland Turlag den 17
august og vi syntes det var en god ide å kombinere dette, slik at vi går på tur sammen med Hadelendingene. Det blir trivelig å møte nye turvenner.
Dato: lørdag 17. august
Møtested: Parkeringen ved Nedre Dørålseter kl. 08.30
Turledere/kontaktpersoner: Per Bergsvein Støen, tlf 915 83 114 og
Eirik Sletten, tlf 915 46 402

Foto: Hilde Fridtun Øyen
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Oppdal
Fjellturgruppe 2019

17

• Jakt- og fritidsutstyr • Sykler
• Fiskeutstyr/fiskekort • Våpen/ammunisjon
• Utstyr til hunden
• Ski og skiutstyr

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
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post@folldalsport.no

Turopplevelser i Folldal

Svein Willy Danielsen

Skriv om en turopplevelse i Folldalsfjellene, sa Arne. Eller en tur jeg ville anbefale til andre, fortsatte
han. Kanskje en annerledes turopplevelse fordi vi ikke er født og oppvokst her? En annen vinkling
på turlivet?
Hva gjør vi med en slik utfordring? Bortsett
fra å føle oss som ”katt blant hermelinere” –
turamatører blant dette bladets leserskare av
erfarne fjellfolk.
I mange år var Folldal for meg et veikryss på
veien mellom Trøndelag og Oslo – et sted
hvor vi kjørte når vi skulle ha en hurtigere avveksling på den gørrkjedelige turen gjennom
Østerdalen – vel vitende om at Atnadalen var
velsignet fri for fartskontroller.
Helt til for 16 år siden - da var det noen som
ymtet frampå om at i Folldal var det ledige
og fine hyttetomter. Så fikk vi ta en biltur
da, se på herligheten. Uttrykket ”kjærlighet
ved første blikk” er vel egentlig grundig oppbrukt, men vi får dra det med oss en gang til.
Det trengtes bare en kjapp fottur opp til den
lille dammen ovenfor vanntårnet, og synet av
Rondanemassivet i solskinn – så var vi solgt.
To år etter sto hytta ferdig, og vi kunne begynne å samle på turopplevelser, i det vi fremdeles påstår er det herligste fjellområdet i
landet vårt.
Så hva er det vi har opplevd, og stadig opplever? Mer enn de store enkeltturene, eller
prestasjonene, er det et aktivt turliv – som en
del av oss selv - rekreasjon og retreat fra en
(fortsatt) hektisk byhverdag. Folldalsfjellene
byr på mangfold og variasjon, uansett ambisjonsnivå og fysisk yteevne.
Fjellet omgir oss, inspirerer oss, blir en del av
oss selv. Her kan vi trekke oss tilbake, sitte
på en fjelltopp og synes at vi ser hele verden,
men uten å se et menneske – få følelsen av å
være alene i naturen, uforstyrret, en bitteliten

del av det store skaperverket.
Vi er tradisjonsmennesker. Vi må starte sommersesongen med en tur til toppen av Streitkampen.Vi må ha vår faste sommertur til Pikhetta, og selvsagt må vi opp og nyte utsikten
fra Storhø. Tur- og naturopplevelsene finner
vi både i det mektige og i det små; Rondetoppene både som ambisiøse turmål, og som kulisser til morgenkaffen. Og på den annen side
– åpenbaringen av vårens første mogop som
så vidt lurer seg opp gjennom fjorårets visne
gresstuster og smiler optimistisk mot oss.
Turopplevelser har vi også i nærmiljøet.
Kveldsturer til Gorrtjønna, skiturer til Grønhøbua, eller som en variasjon – vaffeltur til
Nygruvhytta. Litt lengre turer over Brennknatten og Grønhøa. Vi trenger ikke alltid
dra så langt – fjellet er rundt oss og med oss
uansett.
Litt større rekkevidde kan vi unne oss på sykkelsetet – innover Kakkeldalen, over Grimsmoen på besøk til de små tjerna som ligger
og vitner om den gang innlandsisen smeltet
rett ned og la igjen iskropper, såkalt dødis,
som siden ble til alle disse gropene med tjern
i. Og er vi først ute og sykler – hva med seterveien opp til Kolvet, for deretter å ta beina
fatt opp til Kvitvola?
Vi må alltid ha noen turer innover Einunndalen – denne Norges lengste, og i vår oppfatning vakreste, sæterdal. Med dyreliv og fugleliv, med historie og kultur fra tidlige tider.
Ta en avstikker inn Setaldalen eller til Grøtlægeret. Og ikke minst - her er vi omgitt av
nærmest en myriade av fjelltopper og turmål.
Mål som så langt for oss knapt har kommet
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ut av kartet enda. Og midt inne i dette åpenbaringslandskapet ligger det atpå til en stor
innsjø, hvor noen kan fiske, mens jeg heller
opplever den fra kajakken.
Så da er kanskje vår turopplevelse like mye
forventningen, det mangfoldet vi gleder oss
til, de turene vi skal få ta – til alle årstider, i all
slags vær, som gåturer, løpeturer, sykkelturer,
kajakkturer, ja til og med bilturer etter hvert
som beina uvegerlig vil bli sprøere.
Vi får takke for muligheten vi fikk her oppe
i fjellet, prøve å ta vare på den, og både nyte
og dele gleden med å flytte inn i denne flotte
naturen.
Svein Willy

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
Ta kontakt, vi hjelper til med arrangementer!
20

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

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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En hilsen fra øst
Vi er en trønderfamilie på 5 som
har holdt til i Folldal siden hytta
var ferdig bygd i 2007, så vi kan
med stolthet kalle oss «Skap-Folldøler». Her finner vi ro fra hverdagens kjas og mas, skaper felles
opplevelser, har TID og vi lader
batterier. Og alle årstider har sin
sjarm i Folldal!
Vi er imidlertid også heldige som
har jobber som gir oss muligheter til å utforske verden utenfor
Norge; 3 år i Canada var veldig
kjekt. Vi sa det den gang: i tillegg
til familie og venner, så var det
HYTTA vi savnet! Det var veldig
godt å komme hjem til norsk natur, og selv i den mest hektiske
fasen med aktive barn så prøver
vi å komme oss til fjells så ofte vi
har mulighet.
Nå har vi tatt spranget igjen, og
kontrasten fra Folldal er tro- Great Wall of China.
lig så stor som den kan bli. Dagens adresse er er det ofte mer skygge. Palmer og nydelige orkiSingapore, hvor vi skal være i 2 år. Singapore deer i alle slags varianter. Man må bare være obs
ligger ved ekvator, er på størrelse med Stange på frekke apekatter, og trampe godt for å unngå
kommune, og har like stor befolkning som hele uønskede møter med slanger….
Norges land. Her er skyskrapere, asfaltjungel,
ekte jungel, logistikk og kollektivtrafikk som er Vi benytter muligheten til å se oss litt rundt og
en del mer effektiv enn vi er vant til, og jule- reise til andre land i Asia når vi har ferie for å få
lys har fått en helt ny dimensjon. Temperaturen mest mulig ut av oppholdet. Å gå på den kineligger på mellom 31-32 grader HELE året, og siske mur var en helt spesiell opplevelse. Besøk
det er en luftfuktighet på 80-90%. Barna går på på teplantasjene på Sri Lanka likeså. Og mange
internasjonal skole med 2400 andre elever fra land og reisemål står på ønskelista fremover. I
over 70 nasjoner. Vi bor i 35.etg, og istedenfor tillegg til mye flott og annerledes natur, spenRonderekka ser vi skyskrapere helt til Malaysia. nende matopplevelser og severdigheter & kultur, så får vi stadig en sterk bekreftelse på at vi
Å gå tur her er, ikke overraskende, annerledes. er heldige som bor i Norge. Det er utrolig mye
Drøyer man til etter kl 09, så begynner var- folk i Asia! De lever tett, og rent vann er ingen
men å bli krevende. Men byen er overraskende selvfølge. Arbeidernes rettigheter svært dårlige.
grønn – mye nedbør gjør at det er frodig og de Nå er standarden og strukturen i Singapore
er flinke til å bevare store parkområder. Og der meget bra. Men her er det aldri stille. Aldri. Så
22

en stjerneklar kald natt i Folldal er det vi drømmer om der fremme. I fullstendig stillhet.
Godt turår, og på gjensyn i 2020!
Kristine, Sigurd, Henrik,
Mari & Øystein.

DLeedon, her bor vi!
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Ungdom og uteliv

L

Er du født mellom 2002 og 2006
og liker friluftsliv?

1995

I løpet av året vil Folldal Turlag
arrangere noen aktiviteter/turer for
ungdom. Vi samarbeider også med
Folldal Røde Kors
Følg med på Facebook og på hjemmesiden vår,
der legger vi ut hva som skal skje.

-

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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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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Tradisjonsrik forretning med 45 års fartstid
Ny generasjon tar over.

Spesialprodukter som
dekker alle behov.

Kanting av tepper.
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Treffstedet på Tynset
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Fjellguiding med Inger Høiberg
Jeg vil gjerne dele de unike naturopplevelsene med deg.
Derfor arrangerer jeg disse turene sommeren/høsten 2019. Hvis du lurer på noe
angående turene, så ta kontakt med meg på telefon eller epost. Jeg vil uansett ta
kontakt med alle som melder seg på tur hos meg.
Du behøver ikke å være i superform for å bli med meg på tur. Turene vil gå i rolig tempo,
og vi tar pauser når vi trenger det. Hovedfokuset på turene for barn, er å kose seg ute
i naturen! Kontakt: Inger Høiberg • Tlf. 90 11 36 87 • post@fjellguideinger.no
Juni
8.
9.
28.
29.-30.

Steinhøi.
Storhøe.
Høg-Gia.
Langhøa. Overnatting i telt.

Juli
4. - 5.
		
6.
7.
12.
13.-14.
		
29.
30.-31.

Haugtjønnan.
Overnatting i telt, barn.
Nørdre Knutshøa.
Nørdre Knutshøa.
Kvittjønnan. Dagstur barn.
Haugtjønnan.
Overnatting i telt, barn.
Høg-Gia.
Langhøa. Overnatting i telt.

August
1.-2. Haugtjønnan.
		 Overnatting i telt, barn.
4. Steinhøi.
9. Høg-Gia.
10. Kvittjønnan. Dagstur barn.
11. Nørdre Knutshøa.
September
6. Storhøe.
8. Steinhøi.
22. Nørdre Knutshøa.
På overnattingsturene må barn ha med seg
en foresatt. Det er gratis for foresatte som
er med på tur.

Kr 500,- pr pers på dagstur, kr 250,- for barn under 12 år.
Overnattingsturer kr 900,- pr pers, kr 400,- for barn under 12 år.
Fiskekort må deltageren ordne selv.
Bompenger må deltageren ordne selv.
Priser:

Booking til epost
post@fjellguideinger.no
www.fjellguideinger.no

Bli med på guida tur!
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Mitt friluftsliv
Fra jeg var liten har jeg vært turglad og vært
glad for at folk rundt meg har tatt meg med ut.
Noe som har ført att jeg i dag er selvstendig og
drar gjerne ut på tur aleine. Jeg synes ikke att
turen må være lang å gå eller høgt til fjells, men
å komme seg ut til områder jeg trives i. Mitt
favoritt område er Holen. Der kan jeg kikke etter dyr, fyre bål, gå turer og slappe av. Ser frem
til etterjulsvinteren når jeg kan pakke sekk og
kikkert å reise innover etter skola. Noen ganger
reiser jeg innover for å sjå etter dyr og spor,
andre ganger reiser jeg innover og tenner meg
ett bål og slapper av. Lager meg gjerne litt mat
også. Der har jeg hatt flere spennende opplevelser med elg, rådyr og rein. Har vært på toppen
både sommer som vinter, dag og natt. Holen i
fullmåne er supert. Sommeren som var sykla jeg
opp og nå gleder jeg meg til skiføre til topps!
Jeg har vært heldig og kunne vært med mange
år på jakt. Elg, hjort, rådyr, rein og revjakt, det
har ført til en stor interesse for jakt. Høsten
2018 var det endelig min tur til å gå med hagle
sjøl. Det var første gangen min på rypejakt. Da
rypejakta starta tok vi og overnatta på sætra i
Kakelldalen. Andre dag var oss på tur opp mot
Kolla og oss såg mye fugl men det var mye vind
og fuglen var sky. Etter å ha sett mye fugl ble
det min første rype på vei nedatt ved foten av

Kolla. Ei lirype. Det var en ubeskrivelig god og
artig følelse.
Fisking er også en viktig del av friluftslivet mitt.
Jeg fisker litt overalt i bygda ved bekker, elver
og småvann. Gjerne med en kamerat, det er
hyggelig og sosialt. Moder’n blir glad når jeg
kommer hjem med fisk. Har fått lånt ei fluefiskestang og ser frem til å utforske det området
litt mer.
Jeg setter stor pris på bygda mi med turmuligheter året rundt som jeg kan dra
på alene, med venner eller familie. Ser frem til 2019 med mye
turer, nye turmål, spennende
jaktturer og opplevelser.

Godt nytt år!
Hilsen Per Voll
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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

Hjem fra Grønhøa. Foto: Elin Blæsterdalen
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Tips til fine turer
Digerkampen

492/188

Nilsgardssetra

553/971

Fatfjellsetran

585/973

Nygruvhytta

475/869

Gorrtjønna

537/936

Nygruvhøgda

470/865

Grønhøa

545/933

Nyseterveien

404/934

Gynaren

442/886

Pikhetta

339/899

Husombekken

517/938

Råtåsjøhøa

412/051

Høg-Gia

576/178

Sletthøa

473/994

Håneskletten

569/934

Smørbollen

476/956

Jensasetra

574/922

Steinhøa

464/035

Kakellkletten

610/937

Storhovda

554/903

Knartan

485/978

Storhøa

518/959

Knutshovda

497/881

Streitkampen

453/851

Kollutholen

532/841

Sør-Depla

433/983

Langhøa

518/057

Utsikten

583/913

Lohnahovda

469/925

Vardhøa

451/879

Lurven

442/875

Sleukampen fra Skardtjønna. Foto: Elin Blæsterdalen
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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 i ukene: 28, 30, 32, 34 og 37.

Påskekafe

fra skjærtorsdag tom 1. påskedag kl. 11-15
• 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

www.kvebergsoeya.com
2582 Grimsbu • Tlf. +47/416 13 941 +47/952 41 571 • E-post: post@kvebergsoeya.com
36

Sletten
Fjellgard

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

Per Arild Blæsterdalen, 911 75 536

Bjørnar Elgvasslien, 917 02 737

Telefon 970 69 836

• Øvre Folldal Utmarkslag
• Folldal kommune
• Midtbygda jakt og fiskelag
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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
id
m

Solhellinga Folldal AS, Gruvvegen 31, 2580 Folldal • post@solhellingafolldal.no • tlf. 62 49 00 04
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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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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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Barnas Turlag på tur til Bjørnhollia i fjor sommer
I 2018 hadde DNT 150 års jubileum. I den
anledning fikk barnas turlag Folldal 25000 kr
fra DNT Nord-Østerdal til feiring av jubileet.
Vi fant ut at en tur til Bjørnhollia, en av flere
fine turisthytter i vår region, kunne være fint.
Vi la derfor opp til en tur dit for unger i alderen 3 – 12 år i følge med foresatte. Datoen
var 24. – 26. august. Det var førstemann til
mølla for å melde seg på, og vi var til slutt 30
stk. med smått og stort som skulle på helgetur sammen.Vi gledet oss.
De fleste møttes fredag ettermiddag på parkeringen ved Straumbu for å gå sammen derfra. Noen skulle sykle inn fra Gammelgarden,
og vi skulle møtes til tre – retters middag på
kvelden.Vi la av sted, og noe av det første som
hendte var at yngste deltaker ble angrepet
av jordveps! Med eurax gikk dette heldigvis
bra, og vi kunne gå videre i det tempo som
passet oss. Noen gikk ganske raskt, og noen
tok seg god tid. Med barn på tur kan en ikke
stresse. Det var regn i luften, og torden rullet
av og til, men heldigvis i retning bort fra oss.
Det var veldig godt for alle sammen å komme
frem til slutt, og spise god mat sammen. Ganske imponerende at unger helt ned til 4 år
gikk hele veien selv! Vertskapet var sporty og
serverte oss etter hvert som vi nådde frem.
Til slutt var det ganske spennende og godt å
komme til ro på sovesal sammen.

Lørdag startet med god frokost, før vi delte
oss inn i grupper med litt ulike turmål. Korte
bein kunne gå og prøve kanoer og fiskelykken, mens lengre bein kunne gå til Skjerdalen
og se på elvegjelet der. Været holdt seg bra
denne dagen, og vi hadde det fint ute. På ettermiddagen ble det lek ute og på sovesalen
før god middag, peisestuekos og soving for
slitne kropper.
Søndag var det opp til frokost før vi satte
nesen hjemover. Det var ganske vått denne
dagen, så regnklærne måtte på. Vi hadde hatt
en flott tur sammen, og blitt bedre kjent
med folk vi kanskje ikke kjente så godt fra
før. Også på vei ut holdt alle motet oppe på
imponerende vis. Flott å se!
Takk for turen!
Henny Oddveig B.
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Høgronden fra Store Elgvasshø. Foto: Elin Blæsterdalen
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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

Foto: Arne Lohn
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Barnas 5 på topp

Henny Oddveig Kveen Brustad

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 turistog 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:
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. God tur til små og
store!

Utsikt fra Nonshø. Foto: Elin Blæsterdalen
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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.

Nedre Dørålseter ønsker alle
i Folldal Turlag velkommen til
fjells, og gir turlagsmedlemmer

25 % rabatt på

3-retters middag!
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STOLT HOVEDSPONSOR AV FOLLDAL TURLAG

LIAVEGEN 1
2580 FOLLDAL
MANDAG-FREDAG 07-20
LØRDAG 08-20
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Oppsett: Solhellinga Folldal AS.Trykk: Lasertrykk.no

Foto: Arne Lohn

