
1

Program 2021

Folldal Turlag

1 9 9 5

F
O

L

LDA L  T U R

L
A

G



2

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

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

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

Svein Willy Danielsen
styremedlem
swdaniel@online.no
tlf. 915 99 655

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

STYRET I 
FOLLDAL 
TURLAG 

2021

1 9 9 5

F
O

L

LDA L  T U R

L
A

G



3

På de 20 årene jeg har bodd i Folldal har jeg 
opparbeidet en stor glede over å ferdes i 
naturen, og den gleden blir bare sterkere og 
sterkere.  Jeg tror det kommer med alder. 
Sanseinntrykkene i naturen blir større jo el-
dre man blir, og man setter mer og mer pris 
på gevinstene med å ferdes ute. Å forevige 
små og store øyeblikk er noe jeg har blitt 
veldig glad i de siste årene, og jeg koser meg 
innimellom med å se på bilder fra turene jeg 
har vært på. Etter at en bekjent gjorde meg 
oppmerksom på at det finnes så mange fine 
hjerter i naturen, oppdager jeg stadig disse 
hjertene selv. For meg er de en påminnelse 
på hvor heldig jeg er som bor i fjellbygda 
Folldal!

Jeg er så heldig at “min bedre halvdel” også 
setter stor pris på friluftsliv. Vi har hatt et 
stort ønske om å gi våre barn samme mu-

ligheten. Hvorfor vi har lykkes med å skape 
turglede hos barna våre kan være så mangt. 
Først og fremst tror jeg det er viktig at vi 
selv har vist dem at dette er noe vi liker. 
Deretter tenker jeg det har vært viktig at 
de har fått lov til å bestemme turmål, at de 
har hatt gode klær og sko, at de fått lov å 
ha med seg venner og at pausene med mye 
godt i sekken har blitt viet god tid. I tillegg 
har spikkekniven vært en stor glede for våre 
barn. Noen ganger har det gått lekende lett 
på tur, andre ganger har det vært behov for 
litt ekstra “bensin” for å komme seg helt 
hjem igjen, og atter andre ganger har vi rett 
og slett sagt ok når det har vært en dag de 
ikke har villet bli med. Det er dager da lysten 
til tur og utetid, samt tid med foreldre eller 
småsøsken, ikke er så stor. Det tenker vi er 
helt greit!

Turglede Elin Blæsterdalen
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Jeg er opptatt av at folk skal få lov til å ha sin 
egen oppfatning av begrepene friluftsliv og 
turglede. Det er hverken lengde, høydem-
eter, type aktivitet eller det å besøke flest og 
mest spektakulære turmål som er viktig. Det 
som er viktig er opplevelsen, og hva man 
sitter igjen med når turen er over. Målet 
er ikke å overgå hverandre, men å finne sin 
måte å nyte naturen på. Folldal har enormt 
mange muligheter. Det bugner av turmål 
hele året, så her finnes det noe for enhver 
smak - fottur, skitur, trugetur, sykling, fisking, 
kanopadling, jakt, bærplukking, klatring, telt-
ing, bading osv. 

Da jeg fikk spørsmål om å bli med i styret 
i Folldal Turlag måtte jeg gå noen runder 
med meg selv. Jeg lurte på om jeg var rette 
personen til oppgaven, siden jeg ikke følte 
meg som noen “turekspert” hverken på ene 
eller andre måten. Samtidig følte jeg at jeg 
kunne være en god ambassadør for det en-
kle turlivet, og jeg opplever at  flesteparten 
passer inn i den kategorien. Selv om det har 
vært mye jobb, har jeg aldri angret på at jeg 
takket ja. Jeg har møtt så mange trivelige og 
takknemlige mennesker, og jeg brenner mer 
og mer for å motivere andre til å finne sin 
turglede. 

I året som har gått, med covid-19, har jeg 
satt ekstra stor pris på turlivet. Naturen 
er aldri stengt, og man kan møtes for en 
prat med god avstand. Når man kan velge 
ensomheten er ensomheten god, men for 
noen er ikke dette alltid et valg. Da kan et 
“hei” og en liten prat på turstien eller i ei bu 
bety veldig mye. I Folldal er vi så heldig å ha 
to buer som er åpne for alle året rundt. Her 
vet jeg at mange møtes, og jeg vet at dette 
er møteplasser som betyr mye for mange. 

Jeg er utrolig imponert over all den frivillige 
innsatsen som legges ned i forbindelse med 
Folldal Turlag sine tilbud. Det er mange som, 
på ulike måter,  sammen bidrar til god folke-
helse. Jeg vil trekke fram tilbudene “Rusle 
og tusle” og “Barnas 5 på topp”. Dette er 
lavterskeltilbud med mulighet for turer og 
aktivitet i fellesskap. 

“Hvorfor vil du bo i Folldal?” spurte jeg en 
jente som nettopp hadde flyttet hit. “Det er 
så mye himmel her, fri for kunstig lys”, svarte 
hun. Nettopp, tenkte jeg, det har du jam-
men rett i! Noen ganger tar vi ting som en 
selvfølge. Kos deg med din turglede! 
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Turlagets hjemmeside: www.folldalturlag.no
Ferske løypemeldinger: www.skisporet.no/hedmark/folldal

Følg oss på facebook!

94750

Merk beløpet med 
- ved: Innkjøp av ved til Grønhøbua & Nygruvebua

- løypevenn:  Støtte til skiløyper

 -kiosk: Betaling av kioskvarer på Nygruva

Enkeltmedlem 350,-
Familiemedlemsskap 600,-
Barn/unge u. 17 år 175,-

Konto nr: 1885.17.42820

•  Medlemsfordeler
25 %  rabatt på 3-retters middag - Nedre Dørålseter
15 %  rabatt på veil. priser; gjelder på turklær og turutstyr hos 
   Folldal Sport
50 %  på leie av Nygruvhytta
50 %  på leie av kanoer. Henv. tlf. 951 64 314

Send e-post med  navn, adresse og 
telefonnummer til Folldal Turlag 
v/Arne Lohn slik at vi får registrert 
deg i vår medlemsbase.
E-post: arne.lohn@fjellnett.no

Bli medlem i Folldal Turlag!

Folldal Turlags Vipps-konto!
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Velkommen til nasjonalparkkommunen Folldal!Velkommen til nasjonalparkkommunen Folldal!

 Folldal kommune
Tlf. 62 49 10 00

postmottak@folldal.kommune.no
www.folldal.kommune.no

www.facebook.com/folldalkommune
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Tlf. 62 49 09 10 
kl. 08-10 • man-fre

Vi holder nå til i Industrivegen 60
- kontorfløyen på den første blåhallen.

AKUTTVAKT HELE DØGNET

VI HAR FLYTTET!

Folldal
Veterinærkontor
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Et av de første ordene som faller meg inn 
når jeg skal beskrive mitt forhold til naturen, 
og i særdeleshet til fjellet, er takknemlighet. 
Takknemlighet for å ha fått vokse opp i nær-
het til naturen i fjellbygda. Takknemlighet for 
fortsatt å kunne bruke den mye, selv om jeg 
ikke lenger bor der. 

Takknemlighet for å ha en interesse som er 
både billig og sunn.

Ikke minst takknemlighet for at jeg faktisk 
har denne store gleden ved å være ute. For 
det er jo heller ingen selvfølge, selv om man 
har vokst opp med det, og har fjellet lett 
tilgjengelig.

Så må jeg være takknemlig for en mor og 
en far som helt fra jeg var liten introdu-
serte meg for turer i skog og fjell, sommer 
som vinter. De gjorde det på en måte som 
la grunnlaget for senere genuin glede ved 
friluftslivet. Det kunne være å se om sauen 

Turglede og det gode liv i fjellet

i skog og fjell sommerstid, noe som var en 
naturlig del av å vokse opp på et småbruk. 
Eller gå til et fjellvann for å bade. Tradisjo-
nelle aktiviteter som bærplukking og jakt om 
høsten. Passe lange skiturer vinterstid. 

Det er fint i skogen, men for meg er det noe 
helt spesielt med å være i fjellet. Komme opp 
i høyden, ha det fritt rundt seg, utsikt. Det 
ligger en helt egen frihetsfølelse i det. Det 
er gjerne lunere i skogen, men det veier ikke 
opp for å komme seg over tregrensa. 

Naturen og fjellet byr alltid på store og små 
opplevelser. Alt endrer seg med været. En 
skitur kan være en helt annen opplevelse 
den ene dagen enn den andre, selv om man 
går samme sted. Føre og snøformasjoner kan 
være helt forandret hvis natta har bydd på 
vind eller snøvær. Høsten med farger som 
endrer seg nærmest fra dag til dag. Et kjølig 
drag i lufta. Høy, klar himmel. Eller hvor fort 
det våres når varmen først kommer. 

Mari Røstum

Det er alltid stor stas å se de 
som har fjellet som helårsbo-
lig: dyra. 

Jeg har en helt spesiell for-
kjærlighet for rein. Stor 
respekt og ærbødighet for 
disse hardføre, nøysomme 
dyra. Simlene som bærer 
fram kalv gjennom vinteren. 
Når våren kommer små, 
nyfødte kalver som nesten 
går i ett med terrenget der 
de ligger. Hvor raskt de følger 
simla og resten av flokken. 
Gartinga i en fostringsflokk. 
Majestetiske bukker med 
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langt, hvitt skjegg om høsten. Gevir som slår 
mot gevir. 

For meg er naturen og fjellet mangefasettert. 
Det er naturopplevelser, det er å se haugevis 
av fotomotiver, som man en gang i blant lyk-
kes med å gjengi slik man opplevde det der 
og da. Det er trening. Det er å kanskje ha et 
mål; bua, fjelltoppen, vannet, multemyra. Eller 
bare å gå dit beina fører en. Fjellturer er bat-
terilading. Dessuten er det lite som slår den 
gode slitenheten i kroppen når man kommer 
i hus etter en dag på tur. 

For meg er ikke turgleden synonymt med å 
gå de mest strabasiøse turene, eller på de 
høyeste toppene. Heller ikke å gå der «alle 
andre» går, de mest besøkte turistrutene. 
Det er snarere å gå på de kjente, kjære sted-
ene i hjemfjellet. Eller å gå en tur man ikke 
har gått før i de litt mer utvidede nærom-
rådene. 

Det er fint å dele turgleden med andre, men 
det er også fint å gå alene. Nå skal det sies 

at jeg vel aldri er helt alene på tur; den fir-
bente turkameraten er alltid med. Jeg tror 
hun setter like stor pris fjellet som meg. 

I tider som dette med restriksjoner på så 
mange områder, ligger naturen fortsatt der. 
Det er en trøst. Jeg håper så mange som 
mulig finner glede i det også i 2021. 

God tur!
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Me, eit pensjonistpar frå Melhus, sit og pra-
ter om livssituasjonen vår no. Nyleg har me 
kjøpt oss eit lite husvære i heimkommunen 
og flytta inn der, seld vår del av familiehytte 
og fødegard i Hauka og Soknedal og flytta 
inn i ny hytte på Gruvskrabben i Folldal. Så 
fort det har gått! Flinke folk har grave, snikra 
og montert. Det var ikkje mykje snakk om 
Folldal som vår hyttedestinasjon før som-
maren 2018. Me har budd i Osloområdet, 
i ein by i Danmark og i Steinkjer og eg var 
trøyt av byar, og da eg gjekk ut av arbeids-
livet, kunne eg kome meg ut frå byen. Våre 
to born budde i Trondheim, så Hallfrid ville 
flytte dit. «Vil du det, så flytter eg til Foll-
dal!» slapp det ut av meg. Det er så langt 
utafor ein by eg kunne tenkje meg i Noreg. 
Så trefte me att ein kamerat som nyss hadde 
flytta dit og som fortalde oss at det var hyt-
tetomter å oppdrive i Folldal sentrum. Og 
no er me kjempenøgde med hytta vår her, 
ikkje minst Hallfrid. Og det beste av alt er 
at dotter og sonen vår er, om moleg, enda 
meir fornøgde. Dei kjem til Hjerkinn med 
Dovrebanen og tek drosje for ein rimeleg 
penge hit til oss.

Her kan me sitte og kvile augene på Ron-
dane med Storhøa i ryggen medan sola 
sakte spreier ljoset sitt nedover Storkrin-
gla, ta sekken på ryggen å gå oss ein tur på 
butikken eller Innkjøpslaget om det er noko 
me manglar. Eller putte nokre «kakuskiver» 
og ein termos nedi der, spenne på oss skia 
på trammen for å rusle den andre leia. Dette 
er skreve no i den verste vinter i manns 
minne, i koronaåra 2020-21 - men me er her 
og høyrer altså til dei privilegerte.  

I Folldal fell det lett å skrive om natur og 
naturglede. Her trenger naturen liksom på. 
Me har budd på Senja òg. Der var det også 
natur som var påtrengande vakker og flott. 
Men eg er fødd omtrent 500 moh og hadde 
ikkje kjent lukta av tang før eg var 12 år, og 
då vart eg kvalm. I Hauka lærde eg å sette 
sjøbein på traktortilhengaren. Seinare har eg 
kome til at lukta frå tang er forfriskande og 
god, men for meg er ho best som avveksling, 
eg er fjellgut. 

Natur er det ein ser kringom seg og mykje 
ein ikkje ser, men veit er der. Dyr til dømes. 
I sommar skal eg snikre fuglekassar, og rundt 

Pensjonisttilværelse på hytta i Folldal Lars-Eirik og Hallfrid Havdal

Bildet er tatt oppe på 
«kjølen» ved Storhøa nå i 
vinter.
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i kring oss sprett det harar, og me elskar 
furutre, pinus sylvestris, for ikkje å snakke 
om nardus stricta. Me har med karve frå 
Håkkådalen, men me har plukka mogne 
einerbær her i Folldal, godt til viltmiddagar. 
Her får me kjøpt omtrent alt me elles treng 
like nedi bakkane her. Litt lenger unna må 
me for å få kjøpt skikkeleg geitost, medan 
baccalao blir laga lokalt. 

Me gler oss til å gjera oss kjende i terrenget 
rundt oss. «Folldal turlag» er ein glimrande 
lokal omvisar og blir nok ein uvurderleg tur-
kamerat. Me har ei kjensle av at me allereie 
er personleg kjende med ein del av medlem-
mane der, sjølv om me ikkje veit om me 

har treft dei. Naturlegvis er desse turstiane, 
utsiktspunkta og toppane ein avgjerande år-
sak til at me vil slå oss til her. Nokre har me 
prøvd i året som er gått, Storhøa, Digerron-
den, sykkeltur om Grimsdalen og Tollevshau-
gen og ned Nygruvvegen. Tidlegare har me 
snusa på området, budd på Savallen, Grims-
dalsseter og sykla Einunddalen. Me har lese 
«Buer og burester i Folldalsfjella» av Bjørn 
Wegge. Det er mange turmål der òg.

Men me kan ikkje gløyme kulturen her. Me 
har vore eit par gongar på Folldal bygdetun,  
Uppigard Streitlien, Folldal bibliotek, vore på 
Egg, diktarstova til Ivar Mortensson Egnund, 
Savallguten, og på Kolbotn, heimen til Hulda 

og Arne Garborg. Ikkje berre det, 
Olav Dalgard ordna med heim for 
stordiktaren frå Steinkjer, Kristofer 
Uppdal, på Furuhovde ei tid. Og då 
eg las «Svall» av Savallguten fekk eg 
for første gong sjå på prent nokre 
av dei sullane mor mi song for meg 
i Hauka då eg var retteleg liten.
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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.
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Rusle Tusle
Vi gleder oss til en ny sesong med Rusle Tusle. Program vil komme utpå våren.

Følg med på plakatoppslag og www.folldalturlag.no

Velkommen innom for en hyggelig handel!
Tlf. 481 47 284     posT@folldalsporT.no

•   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

Folldal Sport
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Elin Blæsterdalen
10 på topp blir historie, nytt tilbud i 2021
Etter 25 år og 250 topper blir 10 på 
topp nå historie.
Tiden er inne for å tenke nytt, med håp og 
mål om å rekruttere mange flere til å bli 
med på turene våre. Vi har, med andre ord, 
tatt avgjørelsen om å tre inn i den digitale 
tidsalderen. 

Det gjør vi med det nye tilbudet Trimpoeng, 
og vi har inngått avtale med firmaet Trim-
poeng AS. Dette er en app som man laster 
ned på mobiltelefonen sin. Både kart, tur-
poster og annen informasjon (startpunkt og 
parkering) blir lagt inn elektronisk i denne 
appen. Det blir ikke lenger satt ut fysiske 
poster/skilt, men det blir registrert poeng 
når man har kommet innenfor en gitt radius 
fra den aktuelle posten. På det elektron-
iske kartet vil man se posten avmerket, og 
samtidig se hvor man selv befinner seg i 
terrenget. Dette trenger absolutt ikke å bety 
at man skal gå med mobilen i hånda på tur. 
Bruk papirkart til du nærmer deg målet, og 
nyt omgivelsene! Deltageravgiften betales 
også digitalt, i det man registrerer seg som 
deltaker. Turene vil bli varierte i lengde og 
vanskelighetsgrad. Blant alle deltakerne trek-
ker vi fine premier. 

Omleggingen til nytt opplegg henger også 
sammen med at det nå har blitt større krav 
om søknader. Vi må søke om tillatelse til 
å sette opp fysiske merker (les: skilt) på 
turmålene, i nasjonalparkene, men også i 
statsallmenningen. Hensynet til dyrelivet, 
først og fremst villreinen, har ført til streng-
ere offentlige krav. 

Vi vet at 10 på topp har betydd mye for 
deltakerne. Aktiviteten har gitt oss mulig-
heten for å bli bedre kjent med den fantas-

tiske fjellheimen vår, vært et viktig bidrag til 
god folkehelse og gitt ”deg og meg” gode 
turminner. Vi håper og tror, som tidligere 
nevnt, at vi med Trimpoeng skal bidra til at 
mange flere kommer seg ut på tur. Vi har fått 
tilbakemeldinger om at noen ikke liker at 
alle kan se hvem som deltar og hvor mange 
poeng hver enkelt deltaker har, men vi opp-
fordrer om at fokuset holdes på fine turopp-
levelser og helsegevinsten! Noen konkur-
rerer med kollegaer, noen med venner og 
familie, men veldig mange konkurrerer kun 
med seg selv. Det fine med Trimpoeng er at 
man kan legge akkurat det man selv føler for 
i disse konkurransene. 

Alt nytt vil vanligvis fordre innkjøring og til-
pasning, så vi ber om velvilje og tålmodighet 
i startfasen dette første året. Tilbakemelding-
er med gode forslag og konstruktiv kritikk 
er alltid velkomne. Vi er allerede i gang, og 
håper nettopp du vil prøve vårt første tilbud 
”Folldalsfjell vinter 2021”. Dette er et gratis 
tilbud bestående av 31 ulike turmål, og vil 
vare til 31.05.21. Du har nå en fin anledning 
til å gjøre deg kjent med Trimpoeng-appen. 
Hvis noen strever med å komme i gang skal 
vi selvsagt være behjelpelig med det, det er 
bare å ta kontakt med oss. 
Fra og med 1. juni til og med 1. oktober blir 
det et nytt sommertilbud. 

Vi er glad for å ha dyktige initiativtakere på 
laget vårt, og setter stor pris på den innsats-
en Svein Willy og Terje har lagt ned i arbeid-
et med Trimpoeng! Vi håper derfor at dette 
blir et populært tilbud for både bygdefolk, 
hyttefolk og andre turister. 

God tur! 
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Lett tur i lett terreng

Lange turer, krever tilpasset utstyr og god fysisk form

Middels tur i variert terreng

Årets topptur lørdag 14. august 2021

Rundtur om Austre Hammaren 1849 moh i Rondane

Oppmøtested:  Parkeringen ved Nedre Dørålseter 
Tidspunkt:  kl. 08.00

Det var en fantastisk opplevelse å være med på gjennomføringen av traversen i fjor sommer. 
I alt 22 personer ble med over alle toppene i et aldeles praktfullt sommervær. Moro var det 
fra toppryggen på Midtronden , fra et fugleperspektiv, å observere deltagere i «Rondane 100 
miles»  løpende ut Langlupdalen. 

I år blir det en turvariant som vi tidligere ikke har hatt på programmet,  Austre Hammaren 
1849 moh. Det er en topp med påfølgende rygg som deler Smedbotn og Tjønnbotn og en-
der i en av de 4 ryggene som går ut fra Veslesmeden. Fra Dørålseter kan toppen virke liten, 
men når vi kommer opp vil vi få et praktfullt utsyn inn mot nordveggen på Veslesmeden og 
de flotte østveggene på Nørdre – og Søre Hammaren som ender i Storsmeden.

Vi starter ved parkeringen ved Nedre Dørålseter og følger stien mot Rondvassbu over 
Bergedalsbekken. Følger så gamlestien et stykke videre over Storflye før vi langsomt skrår 
opp nordryggen på Østre Hammaren via høyde 1479.  Fra toppen videre med lett klyving 
bortover ryggen før vi tar oss ned i Tjønnbotn. Dette er en artig passasje med flott utsyn. 
I Tjønnbotn kan vi finne vann. 

Turen er fysisk krevende, men vi går rolig og beregner ca 10 - 12 timer på turen. Ta 
med godt med varme klær og rikelig med mat og drikke. Husk  drikkeflasker!

Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med en av oss turledere.

Vel møtt til trivelig dag i høyden!

Hilsen turlederne
 
Per Bergsvein Støen tlf 915 83 114 og Eirik Sletten tlf 915 46 402.
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Austre Hammaren sett fra nordøstryggen opp til Veslesmeden
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Veier   Vann   aVløp   TomTer   Dyrking   grøfTing   
knusing   grusleVering   TransporT   BrøyTing

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



19

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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Etterpåsketur til Breisjøseter
10. og 11. april 2021

Velkommen til en av klassikerne av fjellskiturer – nemlig før/etter-påsketuren i Alvdal Vestfjell. 
Dette er en tur Alvdal Turforening har hatt siden 1981. Her møtes alvdøler, folldøler og 
hedmarkinger til trivelig turhelg!

I år ønsker vi å markere at denne tradisjonen er hele 40 år! Det vil vi gjøre på vanlig vis ved 
å tilrettelegge for fine turer, men også gjøre ekstra stas på middagen med å servere en liten 
SMAKSGOURMET. Her vil verten Håkon Magne ta med oss på ei magisk reise av smaker og 
inntrykk gjennom 5-6 forskjellige retter. Vi har reservert 30 plasser så det er først til mølla!

Turvalg:  Vår plan er som tidligere å møtes ved vinterparkeringen til Breisjøseter. Avhengig 
av vær og snøforhold legger vi opp alternative ruter som vil passe ulike ønsker og behov. 
Med bra vær organiserer vi transport til Solvang litt nord for Straumbu. For de som ønsker 
det, kan stakingen langs vegen inn til Breisjøseter også være et alternativ. For de som ønsker 
å gå fra Alvdalssiden, er Sølensetra et godt alternativ. 
- 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 kan bli brakt inn til Breis-
jøseter 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 
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 dynetrekk og 
putevar samt håndkle. Det er dusj på Breisjøseter. Ta med hodelykt og sko for bruk inne på 
Breisjøseter. 

Pris:  Vi har fått gruppepris kr 1230 pr person.  Det inkluderer smaksgourmet, overnatting, 
frokost samt niste og termos, og dusj. Transport av bagasje kommer som nevnt i tillegg med 
kr 50 pr veg.

Påmelding:  Innen mandag (2 påskedag) 5. april til Johan Ragnar Eggen tlf  958 73 907 og/
eller Per Bergsvein Støen, tlf 915 83 114.

PS! På grunn av smittehensyn må vi planlegge overnattingen og ber om at de som kan tilhøre 
samme kohort gi beskjed om det ved påmelding.

Vi ser fram til en flott skihelg. Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt. 

Hilsen oss i turkomiteen
Hilde Bangstad     Johan Ragnar Eggen      Per Bergsvein Støen        Anne Wangen
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Også i sommer vil vi sette ut poster til 
Barnas 5 på topp rundt omkring i den flotte 
kommunen vår. Hvilke topper det blir i 2021 
blir lagt ut på vår side på Facebook, og via 
svarkort. Håper mange vil benytte seg av 
tilbudet – målet er at voksne og barn skal 
kose seg på tur sammen. 

Program for høsten blir lagt når vi vet mer 
om korona og regler rundt det, men vi håper 
å kunne legge et variert program som vi 
pleier.

Barnas turlag Folldal
Vi har også lyst 
til å gi leserne en 
liten smakebit fra 
turen vi hadde til 
Grimsdalshytta 
14. – 16. august 
2020.  Vi har gjennom flere år vært heldige 
å motta støtte fra nå Innlandet fylkeskom-
mune/Miljødirektoratet, og har hatt koselige 
fellesturer til ulike turisthytter. Bjørnhollia 
og Breisjøseter er besøkt tidligere, og nå 
hadde vi ei helg på Grimsdalshytta i nydelig 

Forts. neste side
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sommervær. Vi er heldige som har så flotte 
hytter i vårt nærmiljø. 

Til Grimsdalshytta kom noen syklende, 
andre kjørte bil. Voksne og barn hadde det 
fint sammen med varierte aktiviteter. Vi gikk 
oppdagelsesturer i nærmiljøet rundt hytta, 
lekte ute, solte oss og gikk fjellturer. Lengden 
var bestemt av beinlengde og lyst hos den 

enkelte. Kos rundt matbordet og hygge i 
peisestua hørte også med. Siste dagen gikk 
vi natursti. Grimsdalshytta er lett å komme 
til, og passet godt for en tur for en gruppe 
som vår. 

Henny Oddveig, 
leder Barnas turlag
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Et knippe 
stemningsbilder 

fra den 
flotte 
helga 

på 
Grimsdalshytta!
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Folldal Turlag sørger for et 120 km langt 
løypenett, som “sirkler” seg gjennom kriker 
og kroker i hele bygda. Det er ikke småtteri i 
ei fjellbygd med rundt 1500 innbyggere. Løy-
petilbudet er viktig , og er med å gjøre kom-
munen mer attraktiv for både fastboende, 
hyttefolk og andre turister. Vi bestreber alltid 
å ha et så godt tilbud som mulig, med de 
beste ønsker for bygda vår. 

Rundt omkring i løypenettet vårt henger det 
plakater med følgende tekst: “Sporene du går 
i nå, de har noen spleiset på. Gi gjerne ditt 
bidrag du også”! Folldal Turlag har et over-
veldende sponsornettverk, og uten dette 
hadde vi ikke kunnet hatt det tilbudet vi har 
i dag. Små og store bedrifter i lokalmiljøet og 
nabokommuner gir sine bidrag, det gjør også 
Folldal kommune og bedrifter langt uten-
for kommunegrensa. I tillegg er det mange 
medlemmer og privatpersoner som støtter 
løypearbeidet vårt. Hvis mange bidrar, så får 
vi til noe bra sammen. 

Skiløyper koster! Det er ingen selvfølge at 
løypene prepareres jevnlig, at hele løypen-
ettet prepareres til enhver tid eller at alt 
prepareres med Snøfrid. Det er de økono-
miske rammene vi rår over, som bestemmer 
hvilket løypetilbud vi kan ha i bygda. Folldal 
Turlag har alltid som mål å ha en sunn og 

Løypetilbudet i Folldal

robust økonomi, som skal kunne tåle sv-
ingninger både i inntekter og utgifter. Vi har 
opplevd et betydelig inntektstap fordi vi har 
måttet holde Nygruvhytta stengt pga. cov-
id-19. Nok en gang har vi erfart at det løn-
ner seg å ha penger “på bok”. Løypekjørin-
gen i 2020 kostet turlaget  412 000 kroner. 
Dette innbefatter lønn, scootergodtgjørelse, 
drivstoff, vedlikehold, forsikring og avskriving 
på løypemaskina. Det er rimeligere å pre-
parere med scooter og sporlegger enn med 
Snøfrid, og tilbakemeldingene vi får er at det 
er høy standard også  på disse løypene. 
En viktig faktor i forhold til løypekjøring 
er vær og snømengde. Først på desember 
hadde det kommet nok snø til at scooter 
førerne kunne starte med løypekjøring. Det 
var ikke optimale forhold, men det gikk fint 
an å ta seg en skitur. 28.desember var det 
endelig Snøfrid sin tur. Først på januar kom 
en kuldeperiode som skulle vare lenge, og vi 
hadde bra med snø. Alle våre løypekjørere 
sørget for fantastiske forhold i hele bygda. 
Til tross for kuldegradene, som vi har 
blitt viden kjent for, var det flotte dager, 
spesielt i høyden! Folket delte bilder fra 
sine fantastiske turopplevelser i fjellbygda. 
Så snudde det brått, fra ekstrem kulde til 
mildvær. Snøen forsvant gradvis, og forhold-
ene i løypenettet ble langt fra slik vi hadde 
håpet på i vinterferieukene. Vær og føre 
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rår vi dessverre ikke med. Vi vil presisere 
at det hverken står på vilje eller økonomi 
til å kjøre jevnlig. Sol og varmegrader, i 
kombinasjon med vind, skaper forhold som 
noen ganger kan gjøre konsekvensene av 
løypekjøring mye verre. Vind i høyfjellet kan 
hviske ut sporene på kort tid. Vi har dyktige 
folk som kontinuerlig gjør grundige vurder-
inger, og som ønsker et så godt tilbud som 
mulig, så lenge som mulig. 

Folldal Turlag har mange utgifter utenom 
løypekjøring. Merking av turstier, turkasser, 
turbøker, Trimpoeng appen, 5 på topp, Rusle 
og Tusle, Stolpejakten, drift/vedlikehold av 

Nygruvhytta, Nygruvbua og Grønhøbua, 
drift av to værstasjoner, kasserer tjenester, 
program, porto osv. I tillegg til inntektene 
fra sponsorene våre, får vi inntekter fra 
medlemskontingent, løypevenner, kalender-
salg, salg på Nygruvhytta, grasrotandelen og 
pengegaver fra privatpersoner. Vi søker også 
om støtte fra for eksempel DNT og Gjensi-
digestiftelsen når dette er mulig. 

Vi ønsker alle GOD TUR i løypene våre. Kos 
deg på tur og hils på de du møter. Nettopp 
du kan gjøre en positiv forskjell i andre men-
neskers liv. 

Hilsen Folldal Turlag
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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. 

Folldal Turlag er registrert i Grasrotandelen.

Setter DU pris på milevis med skiløyper, 
åpne og trivelige buer, 

merkede turstier og andre 
tilrettelagte turtilbud i Folldal?

Din støtte betyr noe! 

Takk til alle som gir oss sin grasrotandel!
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Grimsbu Turistsenter
Motell & Camp    ****
2582 GRIMSBU
Telefon: 62 49 35 29
mail@grimsbu.no    www.grimsbu.com

TakeAway - Catering - Kafeteria - Rom - Hytter - Camping

Middag serveres hver dag kl 13-19
Grillmat i hele åpningstiden!

Nystekt
vaffel

m/syltetøy og rømme
eller brunost

35,-Pga Covid-19-situasjonen har vi noe 
begrenset åpningstid.

Hverdager kl 8-19
lør/søn kl 9-19
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RIMELIG 
FRAKT!

Fjellregionens største
møbelvarehus, 3000 m2

med møbler og interiør

Tlf. 62 48 02 88 • www.bohus.no • marit.ronning@bohus.no
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Fjellguide Inger er ei livsglad turdame som 
elsker å gå tur i fjellet. Hun ønsker å dele 
de fine fjellopplevelsene i Einunndalen med 
deg - blir du med?

Du behøver overhodet ikke være topptrent 
for å bli med på tur, men du må ikke være 
redd for å bli sliten. Vi tar pauser etter 
behov slik at vi kan nyte opplevelsen av å 
være ute i fjellet. Været og hvor fort siste-
mann i turfølge vil gå, er av stor betydning 
når det gjelder tiden vi bruker på turen.

BESTILL TUR
Bestill turen senest kl. 12 dagen før pr.
e-post eller telefon. Oppmøtested er i 
Folldal sentrum. Ta kontakt med Fjellguide 
Inger så får du alle detaljer du trenger for 
turen.

FJELLGUIDE INGER

FJELLGUIDE INGER
Folldalsvegen 3126, 2580 Folldal

+47 901 13 687
post@fjellguideinger.no
Fjellguideinger.no

GUIDEDE TURER I 2021
1. juli Storhøa
6. juli Steinhøa
7. juli Storhøa
8. juli Hansontjønna/fisketur
13. juli Steinhøa
14. juli Storhøa
15. juli Hansontjønna/fisketur
20. juli Steinhøa
21. juli Storhøa
22. juli Hansontjønna/fisketur
27. juli Høggia/Storkollen
28. juli Digerkampen
29. juli Nordre Knutshø

Se hjemmeside for beskrivelse av
alle turer, og ring gjerne Inger for mer
informasjon.
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Tømrermestere
Per Arild Blæsterdalen, 911 75 536Bjø
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Haverdalseter 
 Turisthytte

Tlf. 917 08 358Tlf. 917 08 358
Daeng og Knut Ståle Sætrom

Velkommen til oss!

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 tekstmld.)
Middag kl 18.00

Tlf. 917 08 358 - Haverdalsvegen 1740 - 2662 Dovre

Foto: Eirik Sletten
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Tlf 990 23 873 • post@folldalbygg.no • www.folldalbygg.no

Nybygg • Restaurering • Lafting • Blåseisolering
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Liavegen 1
2580 Folldal
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Solhellinga Folldal AS, Gruvvegen 31, 2580 Folldal • post@solhellingafolldal.no • tlf. 62 49 00 04

SOLHELLINGA FOLLDAL AS     •     WWW.DIALEKTKOPPEN.NO

Dialektkoppen®Ring oss, eller 

bestill på epost! Besøk oss i butikken 

midt i Folldal sentrum

Vi trykker på tekstiler - teksten bestemmer du!

T-skjorter - Handlenett - Forkler - Kopper - Drikkeflasker
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Velkommen til 

Dalholen!

DALHOLEN

Man-fredag kl 08.30-19.00
Lørdag  kl 08.30-17.00

2584 Dalholen
Tlf 62 49 31 00   E-post: joker.dalholen@joker.no

Man-torsdag  kl 07.00-17.00
fredag  kl 08.30-17.00
Lørdag  kl 08.30-13.00
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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

-  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
- Klipping av biovirke
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Glåmveien 8, 2500 Tynset
tlf. 905 50 556

simen.steigen@jess-bygg.no
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Nedre Dørålseter

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

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!

Sesongen varer fra 19.06 til 12.09.
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Middag fort gjort!

STOLT HOVEDSPONSOR AV FOLLDAL TURLAG

ÅPENT:
MAN - FRE KL 08-22
LØRDAG KL 08-20
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STOLT HOVEDSPONSOR AV FOLLDAL TURLAG

LIAVEGEN 1
2580 FOLLDAL

MANDAG-FREDAG 07-20
LØRDAG 08-20

HA EN FIN DAG!



48 Fo
to

 fo
rs

id
e: 

El
in

 B
læ

st
er

da
le

n. 
Fo

to
 b

ak
sid

e: 
Kr

ist
in

 L
an

gt
je

rn
et

. O
pp

se
tt:

 S
ol

he
llin

ga
 F

ol
ld

al
 A

S


